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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Eden najlep
ših vrtov v Škofji Loki, z iz
jemnim razgledom na lo
ške strehe in okoliško pano
ramo, se poleti spremeni v 
bralnico. Tudi letos na vrtu 
Sokolskega doma obisko
valci lahko uživajo v branju 
in listanju dobrih knjig, 
vsak torek popoldne pa še v 
dodatnih literarno obarva
nih dogodkih.

Tako so trije dogodki že 
mimo: srečanje z literarno 
ustvarjalko Majdo Mencin
ger, ki jo je pripravila Ma
rinkina knjižnica, pogovor 
z mladim pisateljem Jasmi
nom B. Frelihom v organi
zaciji Madinskega dnevne
ga centra Blok in PUM 
Škofja Loka in pomenek o 
tem, kako nas živali člove
čijo, ki ga je organizirala 
Modrijanova knjigarna. Za 
danes je napovedana delav
nica kreativnega pisanja 
Kaj je to haiku z Društvom 
prijateljev mladine Škofja 
Loka in Grablami, dru
štvom za kreativno grablje
nje sveta. Zatem se bo Bral
nica prevesila v drugo polo

vico, 1. avgusta bo zanimiva 
zlasti za otroke, saj Društvo 
prijateljev mladine napove
duje otroško gledališko 
predstavo Igramo se gleda
lišče. Osmega avgusta se 
bodo znova predstavile 
Grable, tokrat z Zgodbami 
za boljši svet, v zadnjih 
dveh tednih (vmes zaradi 
praznika dogodek odpade) 
pa dvoje pogovorov že na
poveduje bliž nji konec po
letja in začetek šole. Prvi 

pogovor bo z dr. Kozmo 
Ahačičem (nekateri Ločani 
se ga bodo spomnili iz ob
dobja, ko je učil na gimna
ziji) o njegovih dveh zabav
nih slovnicah, Kratkoslov
nici in Slovnici na kvadrat, 
drugi pa že tradicionalni s 
pisateljem Borutom Golo
bom o romanih, ki ju bodo 
morali dijaki prihod nje leto 
prebrati za maturo, Ubežni 
delci in Pomladni dan. A to 
ne bo povsem zad nje deja
nje Bralnice. Prvega sep
tembra jo bodo zaprli na 
enak način, kot so jo konec 
junija odprli, z glasbo. Na 
dvorišču Bara Freising bo 
namreč koncert hrvaške 
skupine The Problems. 

Berejo na prostem
Bralnica na vrtu Sokolskega doma vsak torek 
gosti literarne dogodke. Danes ustvarjanje 
poezije haiku z Društvom prijateljev mladine 
Škofja Loka.

Bralnica na vrtu Sokolskega doma vsako popoldne 
privablja bralce vseh generacij. / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Škofja Loka – Z uspehom, ki 
so ga dosegli na spomladan
skem roku splošne mature, 
so bili dijaki seznanjeni 10. 
julija, še isti dan pa so jim v 
šoli razdelili spričevala. Ma
turo je uspešno opravilo 
vseh 106 dijakov zaključne
ga letnika. Med njimi se je 
dvanajst dijakov vpisalo 
med zlate maturante škofje

loške gimnazije, pri čemer 
je Miha Katrašnik zbral vseh 
34 možnih točk.
Skupaj z maturanti se je nji
hovega uspeha veselil ravna
telj Jože Bogataj in jim česti
tal za uspešno opravljeno 
maturo. Posebno pozornost 
so namenili maturantom, ki 
so pri maturi dosegli trideset 
točk ali več. Poleg diaman
tnega Miha Katrašnika so se 
v letošnji generaciji med zla

te maturante vpisali še Lucija 
Bogataj, Eva Gartner, Rok 
Gerbec, Alenka Jerala, Polo
na Kalan, Boštjan Kloboves, 
Matic Anton Pipp, Ivana 
Podlipnik, Gregor Rihtaršič, 
Katja Štucin in Maja Vene. V 
šoli so se pohvalili še z dijaki, 
ki so dosegli sto odstotnih 
točk pri posameznih pred
metih. Lucija Bogataj jih je 
zbrala pri biologiji, Samo 
Demšar pri matematiki na 

osnovnem nivoju in Gregor 
Rihtaršič pri kemiji. Vse mo
žne točke, torej osem, je pri 
slovenščini doseglo šest dija
kov, pri matematiki pet, pri 
angleščini devet in pri špan
ščini ena dijakinja. 
Uradno se bodo od letoš
njih maturantov v škofjelo
ški gimnaziji poslovili ko
nec septembra v šolski pre
davalnici na prireditvi Slovo 
generacije.

Na maturi stoodstotni
Letošnja generacija maturantov škofjeloške gimnazije je prva generacija na šoli, ki je maturo opravila 
stoodstotno. Miha Katrašnik je postal diamantni maturant.

Letošnji zlati maturanti Gimnazije Škofja Loka / Foto: Tina Dokl

Grbi in 
častni občan
Praznik občine Škofja 
Loka so s slavnostno 
akademijo proslavili na 
Loškem gradu, kjer so 
podelili tudi letošnja 
priznanja občine.

stran 3

Čipke le del 
dediščine
Čipkarski dnevi so letos 
ponudili bogat petdnevni 
program. Pripravili so 
sprevod, razstavo kanglic, 
program so obogatila 
predavanja in okrogle mize 
o dediščini ...
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ŠKOFJA LOKA

Avgusta bo Loka 
Pisana
Tudi to poletje se bo zgodil 
največji škofjeloški festival 
Pisana Loka, deset pisanih 
dni v starem mestnem jedru.
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GORENJA VAS - POLJANE

Večji poudarek 
zelenemu turizmu
Pred dobrima dvema tedno-
ma so registrirali Zavod Po-
ljanska dolina, ki ga kot vršil-
ka dolžnosti vodi Lucija Kav-
čič. Čaka jo delovno poletje.
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ŽELEZNIKI

Letos šest priznanj
Občinski nagrajenci so: Ja-
nez Ferlan, Franc Čufar, Ja-
nez Triler, Andrej in Franc 
Bogataj, Sonja Čenčič in An-
tonija Galjot.

stran 8

ŽIRI

Moški slabšega zdravja 
kot ženske
Analize testiranj s prvega Ži-
rfita so pokazale, da bo treba 
v prihodnje posebno pozor-
nost nameniti starejšim od 
petdeset let in še posebej 
moškim. 
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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, Maša Likosar, Mateja Rant,  
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FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Andrej Tarfila, Matic Zorman

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

Lo ški glas, št. 7–8/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 59, ki je iz šel 25. julija 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Škofja Loka – Tudi to pole-
tje bo v Škofji Loki največji 
škofjeloški festival Pisana 
Loka, kar pomeni deset pi-
sanih dni v starem me-
stnem jedru. "Letos bo po-
tekal od 25. avgusta do 3. 
septembra. Obeta se pester 
kulturno-izobraževalni pa 
tudi športni program, ki bo 
namenjen vsem generaci-
jam," napoveduje Katja Štu-
cin, ki je na Občini Škofja 
Loka zadolžena za priredi-
tve. "Odprtje festivala bo v 
znamenju Severe Gjurin in 
Dejana Lapanje, ki nam bo-
sta zagotovo pričarala čaro-
ben večer. Gib slike in glas-
be je še en od glasbenih 
dogodkov, ki bo prepričal 
ljubitelje kakovostne glas-
be. Seveda pa tudi letos ne 
moremo brez večjega do-
godka na Loškem gradu, 
kjer bo nastopila srbska 
skupina S.A.R.S. v kombi-
naciji z vrhunskimi Hamo 

& Tribute2love. Ob tem ve-
lja izpostaviti, da je po-
memben del festivala tudi 
otroški program, ki je letos 
izjemno pester. V okviru 
Pisanega teatra bodo na 
ogled inovativne in zanimi-
ve predstave, izvedle pa se 
bodo tudi poučne in zabav-
ne delavnice. Pisana Loka 
bo tudi malce športno obar-

vana, saj se bo Mestni trg 
spremenil v pravi skate 
park. Za konec pa se bo le-
tos zgodil tudi festival v fe-
stivalu, in sicer bo zaklju-
ček v barvah latina." 
V proračunu Občine Škofja 
Loka je za Pisano Loko na-
menjenih 20 tisoč evrov, 
pove Katja Štucin in kot leto-
šnjo novost omenja dejstvo, 

da so k sodelovanju povabili 
več organizatorjev, in ne 
samo enega kot v preteklih 
letih. "S skupnimi močmi, v 
slogi, s sodelovanjem nam 
bo uspelo pripraviti zanimiv 
program in res močno upa-
mo, da se bodo Ločanke in 
Ločani zabavali in uživali," 
pričakuje Štucinova. 
V Škofji Loki se skozi vse 
leto veliko dogaja, tudi pole-
ti. "Je pa res, da je po ekstre-
mno pestrem juniju julij 
nekoliko mirnejši, saj so lju-
dje v tem mesecu tudi naj-
bolj odsotni. Vseeno se od 
torka do nedelje godi Bralni-
ca, ob torkih imamo zani-
miv dodatni program, letos 
sta tudi dva koncerta v So-
kolskem domu Škofja Loka. 
Pisana Loka bo sicer uokvi-
rila pestro poletje in napove-
dala novo sezono kulturne-
ga in športnega dogajanja," 
pa o tem, kako se Pisana 
Loka vklaplja v druge pole-
tne dogodke v mestu, pove 
Katja Štucin.

Avgusta bo Loka Pisana
Tudi to poletje se bo zgodil največji škofjeloški festival Pisana Loka, deset pisanih dni v starem 
mestnem jedru.

Raper Emkej na Pisani Loki 2016 / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka in loško obmo-
čje sta v zadnjih letih vse bolj 
obiskana, kar se še zlasti od-
raža na vse bolj obljudenem 
mestnem jedru, predvsem 
ob sobotah in nedeljah. To 
po eni strani pomeni, da je 
naše območje vse boj prepo-
znavno, po drugi pa še bolj 
potrebujemo dodatne preno-
čitvene zmogljivosti. Dobiva-
mo vse več novih turističnih 
postelj: nedavno je bil odprt 
penzion Ceh, v kratkem pri-
čakujemo dograditev nove 
prenočitvene zmogljivosti ob 
puštalskem mostu in novega 
hostla v Zimncu, dobrodošle 
pa bodo tudi vse nove poste-
lje. Žal to ne rešuje stiske 
oziroma nezmožnosti preno-
čitve enega ali dveh avtobu-
sov agencijskih gostov, saj 
nam še vedno manjka večji 
hotel v mestu.
K večjemu turističnemu 
utripu pripomore tudi vse 
pestrejši program, ki nima 
le turistične in zgodovinske 
vsebine, temveč ga bogatimo 
vse bolj na športni in kultur-
ni dejavnosti. Tudi v juliju se 
vrstijo prireditve, med njimi 
koncerti. V okviru mednaro-
dnega cikla koncertov, ka-
mor vabim vse občane, nam 
zlasti mladi glasbeniki pou-
stvarjajo kvalitetno glasbo. 
Iz različnih evropskih in sve-
tovnih mest nas obiskujejo 
učenci glasbenih šol, ki ima-
jo praviloma več sestavov, 
poleg simfoničnega, godal-
nega tudi džezovsko sekcijo 
in pevski zbor. 
Skupaj z Razvojno agencijo 
Sora in Turističnim dru-
štvom Škofja Loka aktivno 
delamo tudi na pripravi no-
vih turističnih poti. Oktobra 
bo postavljena nova, Romu-
aldova pot s 14 postajami in 
bo zaokrožala pot Škofjelo-
škega pasijona na vseh po-
membnejših točkah tudi z 
informacijami na klasičen in 
digitalni način. To je nadgra-
dnja turističnih poti, odprtih 
zadnjih nekaj let: Poti treh 
gradov, Poti v Puštal, Poti v 

Crngrob, v naslednjem letu 
načrtujemo še nove. To do-
polnjujejo tudi rekreativne 
poti: odprli smo prvo telova-
dnico v naravi v Gorajtah, v 
sklepni fazi je obnova trim 
steze, načrtujemo obnovo 
Flisove poti, urejena bo spre-
hajalna pot s počivališčem 
proti Pahovcu, tako da bomo 
zlasti sprehajalcem in poho-
dnikom dali možnost spre-
hodov v bližnji okolici Škofje 
Loke. Dodaten utrip daje na-
šemu mestu parkirišče za 
avtodomove pri Tehniku, ki 
je dobro obiskano, še pri-
vlačnejše počivališče pa jim 
bomo uredili v zaledju ko-
palnega območja v Puštalu, 
ko bo najprej urejena proti-
poplavna zaščita tega obmo-
čja. To bo eno lepših posta-
jališč za avtodomove v Slo-
veniji. To delamo z roko v 
roki z lastniki zemljišč in 
turističnimi delavci iz naše 
in sosednih občin. 
Dodatna zanimivost bo tudi 
novi trg pred upravno enoto, 
ki dobiva končno podobo in 
ga bodo dopolnile še doda-
tne zanimivosti: poleg pred-
videnega avditorija in otro-
škega igrišča Zamorc bo 
novembra dobil še staro trto 
z Lenta in vodnjak na izvir-
nem mestu in s prvotno 
funkcijo. S tem bomo zao-
krožili trenutno predvideno 
obnovo srednje terase naše-
ga starodavnega mesta.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Poletni utrip

Miha Ješe

Mateja Rant

Breznica pod Lubnikom – V 
Kalanovi hiši v Breznici pod 
Lubnikom se je drugi konec 
tedna v juliju zbralo deset čla-
nov sekcije DUO škofjeloške 
obrtne zbornice, ki so se jim 
pridružili še gosti, od roko-
delcev do glasbenikov in dru-
gih ustvarjalcev. Za temo pr-
vega rokodelskega ustvarjal-
nega srečanja so si izbrali 
štiri pripovedke iz zbirke Ka-
mniti most Lojzeta Zupanca. 
"Tako se je naslov Škratje, 
velikani, zmaji in druga baj-
na bitja kar sam zapisal," je 
po uspešno izvedeni koloniji 
pojasnila mojstrica rokodelka 
Petra Plestenjak Podlogar.
Ves konec tedna so tako 
mojstri rokodelci ustvarjali 
po navdihu ljudskih pripo-
vedk. V okolici hiše so izde-
lovali rokodelske mojstrovi-
ne iz naravnih materialov, 
kot so les, volna, steklo, pa-
pir, usnje in kamen. "Misel, 
ki nas je spremljala ves 
ustvarjalni konec tedna, je 
misel dr. Staniča: Ni je večje 
moči, kot je moč ustvarjal-
nih, svobodnih in osebno 
motiviranih ljudi," je pouda-
rila Petra Plestenjak Podlo-
gar. V zavetju Lubnika je 

tako nastala vrsta unikatnih 
izdelkov, ki so jih zadnji dan 
kolonije predstavili na manj-
ši razstavi na samem prizo-
rišču ustvarjanja. 
Če so bili dnevi namenjeni 
ustvarjanju, pa so se ob ve-
čerih družili ob ognju. Prvi 
večer so v družbi pripovedo-
valke Karle B. Rihtaršič izve-
dli pripovedovalski večer, ki 
so ga končali z glasbo. Prav 

posebno čaroben je bil po 
besedah Petre Plestenjak 
Podlogar drugi večer, ko so 
na starodaven način s tre-
njem lesa prižgali ogenj, k 
čarobnosti pa so s svojimi 
nastopi prispevali še glasbe-
niki: Monika Breuss s kon-
certom svojih avtorskih pe-
smi, Janez Jocif s staro glas-
bo na dudah in glasbilu hur-
di gurdi, ob mandolini pa je 

zapel Američan Evan. Tudi 
zadnji dan kolonije so kon-
čali ob pesmih Monike Bre-
uss. Ob tem je Petra Pleste-
njak Podlogar obljubila, da 
bodo prihodnje leto koloni-
jo, ki so jo tokrat izvedli po-
skusno, še izboljšali, pope-
strili in nadgradili z upa-
njem, da postane tradicio-
nalna, saj tako krepijo pove-
zanost domačih mojstrov. 

Ustvarjali po navdihu 
ljudskih pripovedk
Pod okriljem sekcije DUO Območne obrtne zbornice Škofja Loka so v sodelovanju z Rokodelskim 
centrom DUO Škofja Loka in lastnico Kalanove hiše Katko Žbogar v začetku julija v Breznici pod 
Lubnikom organizirali 1. Rokodelsko kolonijo.

Zaključni večer ob pesmih Monike Breuss / Foto: arhiv RC DUO Škofja Loka
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka želi tudi s sofinancira-
njem najemnin poslovnih 
prostorov spodbuditi poslov-
ne in druge mestotvorne de-
javnosti v starem mestnem 
središču. Zato je letos obja-
vila prvi javni razpis za sofi-
nanciranje najemnin pritlič-
nih poslovnih prostorov na 
ožjem zaščitenem območju 
starega mestnega jedra. 
Subvencija je namenjena 
stroškom najema pritličnih 
poslovnih prostorov za opra-
vljanje poslovne dejavnosti v 
letu 2017. Višina razpisanih 
sredstev za  leto 2017 znaša 
34.000 evrov in je namenje-
na vsem nosilcem dejavno-
sti in izvajalcem storitev v 
starem mestnem jedru, 
prednost pri sofinanciranju 
pa bodo imeli ponudniki 
umetne in domače obrti, 
unikatnih izdelkov in tradi-
cionalnih domačih jedi ter 
izvajalci kulturnih, umetni-
ških, športno-rekreacijskih 
in turističnih dejavnosti, 

osebnih storitev in servisnih 
delavnic. 
Odziv na prvi razpis, ki je bil 
odprt do 14. julija, je bil do-
ber. Občina Škofja Loka je 
tako dodelila 13 subvencio-
niranih najemnin lokalom 
na območju ožjega mestne-
ga jedra. Ker pa želijo k pri-
javi spodbuditi tudi vse osta-
le zainteresirane dosedanje 
nosilce dejavnosti in poten-
cialne izvajalce storitev v 
mestu, so sklenili javni raz-
pis podaljšati do 25. septem-
bra. Razpisna dokumentaci-
ja, ki obsega besedilo javne-
ga razpisa, obrazce za finan-
cirani ukrep javnega razpi-
sa, izjave, merila za vredno-
tenje ukrepa, vzorec pogod-
be in pravilnik, je vlagate-
ljem še vedno na voljo od 
dneva objave javnega razpi-
sa v sprejemni pisarni obči-
ne Škofja Loka ter na njeni 
spletni strani: http://www.
skofjaloka.si/objava/87837, 
informacije pa lahko dobite 
tudi pri Ireni Studen (tele-
fon 04/5112 313 na Občini 
Škofja Loka, Mestni trg 15). 

Razpis za subvencije 
še vedno odprt

Razpis za subvencioniranje najemnin v starem delu Škofje 
Loke je odprt do konca septembra.

Škofja Loka – Tako je svojo fotografsko razstavo v Mali ga-
leriji občine naslovila članica Društva upokojencev Škofja 
Loka Mira Kofler. Da živi najlepši čas svojega življenja – zla-
to jesen. „Z upokojitvijo je prišlo tisto največje razkošje, ko 
lahko počnem, kar me veseli in zanima. In za vse to imam 
zdaj ČAS,“ slednjo besedo z veliko zaznamuje Koflerjeva in 
dodaja, da je med mnogimi stvarmi, ki dajejo vsebino nje-
nim dnevom, tudi fotografiranje. Prav s fotografijami se to-
krat predstavlja, v njih pa poskuša ujeti videno lepoto pokra-
jine, živali, rastlin in ljudi, poskuša uživati v umetninah na-
rave in skuša razumeti njena sporočila. „Čar fotografije je 
tudi v tem, da lahko vrtiš čas nazaj, gledaš pomlad pozimi 
in vroče sonce v meglenih jesenskih dneh,“ je še k fotogra-
fijam zapisala Mira Kofler.

Gledam svet, življenje vidim

Miro Kofler je v tretjem življenjskem obdobju zasvojilo 
fotografiranje. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prejemnika 
bronastega grba sta letos 
Rajko Krmelj in Marinkina 
knjižnica pri Društvu upo-
kojencev Škofja Loka. Rajko 
Krmelj iz Vincarij pri Gre-
benarju nadaljuje tradicijo 
postavljanja jaslic in vsak 
praznični december razve-
seljuje staro in mlado. Rajko 
Krmelj tradicijo, ki mu jo je 
zapustila Grebenarjeva 
Tona, goji že šestnajst let. 
Marinkina knjižnica pa je 
nastala leta 2007. Za njen 
začetek so posamezniki pri-
spevali petsto knjig, prvih 
tristo je knjižnici podarila 
pokojna Marinka Gartner in 
po njej je knjižnica tudi do-
bila ime. Danes z več kot 
sedem tisoč knjigami skrbi 
za širitev bralne kulture 
med upokojenci. Bronasto 
priznanje je prevzela vodja 
knjižnice Marija Draškovič, 
ki strokovno in organizacij-
sko skrbi za delovanje knji-
žnice, pomagajo pa ji tudi 
prostovoljke.  
Podelili so tudi dva srebrna 
grba občine. Mihael Potoč-
nik ga je prejel za nesebično 
pošteno in dosledno delo v 
KS Bukovica Bukovščica. V 
preteklosti je bil tudi predse-
dnik vaškega odbora, v letih 
2015–2016 pa je kot predse-
dnik vodovodnega odbora 
Bukovščica vodil celovito 
prenovo vodovoda. Že več 
kot trideset let je tudi akti-
ven član Prostovoljnega ga-

silskega društva Bukovica, 
kjer je bil v zadnjem letu 
gonilna sila pri izdelavi pri-
zidka k gasilskemu domu. 
Druga dobitnica srebrnega 
grba pa je Marija Bogataj, ki 
že dolga leta predano dela 
kot fizioterapevtka razvojno-
-nevrološke obravnave. To 
počne že več kot petinštiri-
deset let. Njena osebna spe-
cialnost je delo z novoro-
jenčki in majhnimi otroki, 
ki poleg visoke strokovnosti 
zahteva tudi delo s starši in 
razširjeno družino. Marija 
Bogataj je s svojim delom 
generacijam otrok in odra-
slih s cerebralno paralizo in 
z drugimi razvojnimi teža-
vami svetel primer ideala 
svojega poklica in zgled člo-
večnosti, njeno delo se ne 
končuje po urniku ambu-

lant v Škofji Loki in Kranju, 
ampak po urniku potreb. 
Temelji, ki jih je kot članica 
razvojnega tima za Gorenj-
sko razvijala skupaj z ostali-
mi člani, so postali standard, 
ki ga danes uporabljajo in 
spoštujejo razvojni timi po 
celi Sloveniji. Župan Miha 
Ješe je podelil tudi dvoje po-
sebnih priznanj. Eno je do-
bil dolgoletni krvodajalec 
Zuhdija Mušedinović, ki je v 
svojem življenju kri daroval 
stokrat, drugo pa je župan 
namenil Muzejskemu dru-
štvu Škofja Loka ob njegovi 
osemdesetletnici delovanja, 
vendar se mu je društvo od-
reklo. 
Poseben pomen pa ima na-
slov častnega občana. Letos 
je prejemnik laskavega na-
ziva koncertni violončelist 

Miloš Mlejnik, ki ga doma-
če mesto nagrajuje za izre-
dno delovanje na glasbe-
nem področju ter za po-
memben prispevek k ugle-
du občine v širšem družbe-
nem prostoru. Kot violon-
čelist je deloval solistično, v 
komornih skupinah kot or-
kestrski glasbenik in kot vi-
olončelist – solist Simfonič-
nega orkestra Slovenske 
filharmonije. Poleg tega je 
priznan glasbeni pedagog, 
ki je na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani in na Deželnem 
konservatoriju za glasbo v 
Celovcu vzgojil številne vr-
hunske violončeliste. Za 
svoje uspehe je prejel števil-
na glasbena priznanja, prav 
tako so jih dobivali tudi nje-
govi učenci, na kar je še po-
sebej ponosen. Pedagoško 
je tudi v pokoju še vedno 
aktiven, prav tako na kon-
certnih odrih. Koncentriral 
je domala v vseh državah 
Evrope, večkrat tudi v Zdru-
ženih državah Amerike, na-
stopil je na mnogih ugle-
dnih festivalih, med dru-
gim je kot solist igral z or-
kestrom Slovenske filhar-
monije v slovitem Carnegie 
Hallu v New Yorku, leipzi-
škem Gewandhausu in v 
Schauspielhausu v Berlinu. 
Z naslovom častni občan ga 
je občina Škofja Loka pov-
zdignila v ambasadorja, ki 
na najlepši možni način, 
prek svoje umetnosti zasto-
pa domači kraj po vsem 
svetu. 

Grbi in častni občan
Praznik občine Škofja Loka so s slavnostno akademijo proslavili na Loškem gradu, kjer so podelili 
tudi letošnja priznanja občine.

Častni občan Miloš Mlejnik se je vpisal v knjigo občinskih 
nagrajencev. / Foto: Andrej Tarfila

Marija Draškovič je priznanje prejela v imenu Marinkine 
knjižnice. / Foto: Andrej Tarfila

Prejemnik bronastega grba  Rajko Krmelj pri vpisu v knjigo 
občinskih nagrajencev / Foto: Andrej Tarfila

Župan Miha Ješe s srebrno nagrajenko, fizioterapevtko 
Marijo Bogataj ... / Foto: Andej Tarfila

... in z drugim prejemnikom srebrnega grba Mihaelom 
Potočnikom / Foto: Andrej Tarfila
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Damjana Šmid

Družinska doživetja
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P r e v e n t i v a

Poletje nas razveseljuje z 
vsem razkošjem, ki ga pre-
more. Tudi s časom, ki 
nam ga podarja v obliki po-
čitnic in dopustov. Škoda 
bi bilo, da bi si to razkošje 
dovolili samo poleti. Še ve-
čja škoda je, ker naš čas 
postaja razdeljen na različ-
ne dejavnosti, ki se med 
seboj vedno manj prepleta-
jo. Kakšen je še smisel sku-
pnega bivanja, kam smo 
postavili družinsko življe-
nje, kakšno popotnico da-
jemo otrokom? Tempo ži-
vljenja je hiter in v njem se 
vsak znajde, kot ve in zna. 
Naj bo tale zapis optimisti-
čen, naj bo potrditev, da je 
smer prava, le kompasa ne 
smemo izgubiti. Kompasa, 
ki nam kaže, kaj je vredno. 
Smeri, v kateri lahko zdru-
žimo potrebe, interese in 

aktivnosti posameznikov v 
družini. Kajti družina po-
meni biti skupaj. Držati 
skupaj, sodelovati, iskati 
kompromise v različnosti 
želja. Iz tega nastanejo 
družinska doživetja. 
Poglejmo najbolj osnovno 
družinsko doživetje – do-
mača opravila. Pospravljati, 
kuhati, pomivati, prati je 
treba. Tukaj ni nobenega 
dvoma. Nastanejo pa razli-
ke v načinu, kako se tega 
lotimo. Lahko delamo sami. 
Takšni so sobotni dopol-
dnevi. (»Ata, pojdi z otroki 
malo ven, da bom jaz, 
mama, v miru pospravila.«) 
Ali pa naredimo drugače. 
Delo opravimo skupaj, si ga 
razdelimo, otroke naučimo 
kuhati, prati … Med delom 
se pokažejo čudovite prilo-
žnosti za pogovor. Povemo 

svoje prve kuharske izku-
šnje, razmišljamo o razno-
likosti hrane, vmes si zau-
pamo slabe in dobre trenut-
ke v dnevu, ki je za nami. 
Izkoristimo vsebine, ki se 
nam ponujajo. Poslušajmo 
otroke. Poenostavimo jedil-
nike in jih prepustimo otro-
kom. Bodimo sproščeni, ko 
delamo. Delo vendar ni tr-
pljenje. Izberimo glasbo, 
vmes spijmo kavo, pojejmo 
sladoled. Otroci in mlado-
stniki zares radi sodelujejo, 
kadar delamo skupaj, kadar 
jim dopustimo, da delajo 
napake, kadar jih nevsiljivo 
učimo, kadar nismo pokro-
viteljski in »zateženi« in ka-
dar je vzdušje sproščeno. 
Začnimo med počitnicami, 
nadaljujemo s konci tedna 
in vpeljimo takšen način v 
vsakdanjik. Ne kot urnik 

dela, ampak kot »vsi za ene-
ga, eden za vse«. 
Podobno naravnanost izko-
ristimo pri športnih aktiv-
nostih. Tudi če vsak trenira 
svoj šport, določene aktiv-
nosti združimo in jih nare-
dimo skupaj. Biti taksist za 
treninge je premalo. Vzemi-
mo si čas za svojo rekreaci-
jo. Opravimo delne ali celo-
tne treninge skupaj. Ni tre-
ba vedno stremeti k popol-
nosti in rezultatom. Hoja 
na bližnji hrib, malo plava-
nja ali igre z žogo so pov-
sem dovolj. Družinska re-
kreacija ob sobotah (LAS 
Škofja Loka) je vredna po-
snemanja in dokazano 
zmanjšuje stres. Otroci uži-
vajo, ko nas vidijo v aktiv-
nem stanju. In posnemajo v 
pasivnem … Športne, zabav-
ne igre na dvorišču, na bli-

žnjem igrišču, travniku, ali 
prijateljska tekma s sosedi 
– nekateri o tem sanjajo, ne-
kateri počnejo. Razlika je 
samo v tem, ali si to želiš. 
Odlična priložnost za doži-
vetja so praznovanja. Ne gle-
de na to, kdo praznuje in 
kaj, podarjajmo rajši dožive-
tja kot materialne stvari. V 
spominu bolj ostanejo prva. 
Sporočila v knjigi, izlet na 
želeni kraj, srečanje s stari-
mi prijatelji, kolesarjenje, 
pohod ob polni luni, nočno 
kopanje, napisanih trideset 
razlogov, zakaj imamo ne-
koga radi … 
Nekdo je rekel, da ima vsak 
torek pravico, da postane ne-
delja. Vsaka dejavnost, ki jo 
opravljamo, pa lahko posta-
ne doživetje, družinsko do-
živetje. Le malo volje in ča-
ranja potrebujemo. 

Danica Zavrl Žlebir

Občinski svet v Škofji Loki 
se je od požara v Kemisu že 
dvakrat ukvarjal s to temo, 
na drugi seji ste kot povelj-
nik Civilne zaščite poročali 
o odzivu loških podjetij na 
zahtevo občine. Za kaj gre?
"Sklep prejšnje seje občin-
skega sveta je naložil občin-
ski upravi, da pri podjetjih 
pridobi podatke o uporabi in 
skladiščenju nevarnih snovi. 
Poizvedovali smo po tem, ali 
imajo podjetja požarne na-
črte, ali so jih predložili pri-
stojni gasilski enoti, imajo 

izdelano oceno ogroženosti, 
načrt zaščite in reševanja, 
kakšne imajo interne varno-
stne načrte v primeru ne-
sreč z nevarnimi snovmi, 
kakšne nevarne snovi upo-
rabljajo v svojih proizvodnih 
procesih, kakšne količine 
hranijo. Želeli smo narediti 
pregled zlasti za industrij-
ska podjetja na območju ob-
čine, da bi se na podlagi tega 

lahko organizirali in izdelali 
ustrezne načrte zaščite in 
reševanja, da bi bili pripra-
vljeni tudi za primer nesreč. 
Zanimalo nas je tudi, ka-
kšne standarde imajo ti po-
slovni subjekti, v kakšnih 
pogojih delujejo, ali so v sta-
rih stavbah ali novogra-
dnjah, kajti ob vseh teh po-
datkih sta naš pristop in 
ukrepanje različna." 

Kakšne so bile ugotovitve?
"Na novi seji občinskega 
sveta pa smo že poročali o 
tem, kaj smo izvedeli od 
podjetij in kakšni so načrti 

za naprej. Naš osnovni 
sklep je bil, da se naredi re-
gister podjetij, ki delajo z 
nevarnimi snovmi ali jih 
skladiščijo in kako imajo to 
urejeno. Ko smo skupaj z 
gasilci opravili ogled podje-
tja Ekologija, smo ugotovili, 
da ni problem le to podje-
tje, pač pa se je pokazala 
težava v industrijskih kom-
pleksih, kjer so bila včasih 

enovita podjetja (Gorenjska 
predilnica, Tehnik, Jelovi-
ca, LTH), sedaj pa je na is-
tem mestu več podjetij z 
različnimi dejavnostmi. 
Prišli smo do ugotovitve, da 
bi morala imeti ta podjetja 
kot zaokrožene enote v sku-
pnih prostorih tudi skupne 
požarne načrte, na podlagi 
katerih bodo lahko naše ga-
silke enote in druge službe 
iz sistema zaščite in reševa-
nja lahko ukrepale v prime-
ru nesreč. Ker težava ni le 
lokalna, smo pobudo o tem 
naslovili tudi na državne in-
stitucije (upravo za zaščito 
in reševanje, slovensko 
združenje za požarno var-
stvo in gasilsko zvezo) in 
predlagali spremembo za-
konodaje o varstvu pred po-
žari v kompleksih z razno-
vrstnimi poslovnimi dejav-
nostmi."

Požarna vaja po 
opravljeni analizi razmer
Na osnovi poročil iz podje-
tij naj bi izvedli tudi požar-
no vajo. So razmere že zre-
le zanjo?
"Požarna vaja še ni bila iz-
vedena, ker je najprej treba 
imeti realne rezultate in 
pravilne ocene. Podjetja v 
poslovnih kompleksih 
bomo tudi pozvali, naj nare-
dijo požarne načrte za celo-
to. Na podlagi sklepa občin-
skega sveta se bodo tudi 
pristojne institucije pozva-
le, naj naredijo ustrezne 
preglede. Gre namreč za to, 
kaj lahko naredimo v smi-
slu preventive. K poročanju 
smo pozvali 58 poslovnih 
subjektov, po podatkih do 

konca junija jih je 18 imelo 
požarne načrte, šest interno 
oceno ogroženosti in pet 
varnostne načrte v primeru 
nesreč z nevarnimi snovmi. 
Naknadno smo dobili še ne-
kaj odgovorov in na osnovi 
teh podatkov bomo naredili 
analizo, ki naj bi bila zaklju-
čena jeseni." 

Kakšne pomanjkljivosti ste 
še zaznali?
"Poleg razdrobljenosti de-
javnosti znotraj istih proi-
zvodnih hal so problem 
različni pogoji: nekatera 
podjetja poslujejo v starej-
ših objektih, nekatera v no-
vogradnjah, standard je 
različen."

Tudi občani v Škofji Loki so 
zaskrbljeni, da bi lahko pri-

šlo do podobne nesreče kot 
v Kemisu, zlasti jih skrbijo 
razmere v podjetju Ekologi-
ja. Kaj ste ugotovili, ko ste si 
z gasilci ogledali objekt? 
"Pri pregledu je bil navzoč 
tudi predstavnik zunanjega 
podjetja, ki za Ekologijo iz-
vaja požarne načrte. Ker gre 
za star objekt, ima že zaradi 
tega veliko pomanjkljivosti 
in je lahko nevaren, čeprav 
verjamem, da sicer izpolnju-
je zahteve, ki se za tak objekt 
pričakujejo. Če bi poslovali v 
novi stavbi, bi bile te zahteve 
bistveno drugačne. Sedaj 
ima podjetje projektno nalo-
go, da izboljša požarno var-
nost. Ne le zanj, tudi za vse 
druge bomo na osnovi po-
datkov videli, kakšne nevar-
ne snovi sploh imamo in ali 
je naša gasilska služba 

ustrezno usposobljena in 
opremljena. Na podlagi tega 
bomo lahko dvignili raven 
opremljenosti (osebne za-
ščite), da bodo lahko ukrepa-
li, do te mere, da ne bo ogro-
žena osebna varnost gasil-
cev. Treba pa je vedeti, da 
imamo na škofjeloškem ob-
močju le prostovoljne gasil-
ce, poklicnih ni, prav tako ni 
industrijskih gasilskih dru-
štev, kakršna so v preteklosti 
v nekaterih podjetjih skrbela 
za požarno varnost. Se je pa 
standard požarne varnosti v 
podjetjih od takrat, ko so 
bila ta podjetja enovita, pa 
do danes, ko se je to razdro-
bilo v več manjših enot, žal 
precej znižal. Naj še enkrat 
poudarim, da želimo dobiti 
korektno oceno, kakšne so 
razmere glede uporabe ne-
varnih snovi v podjetjih in 
da podatki odražajo dejan-
sko stanje, namesto da s 
tem nepotrebno hitimo." 

Znižan standard požarne varnosti 
Požar v vrhniškem Kemisu je tudi v Škofji Loki sprožil zaskrbljenost, ali lahko tudi pri njih pride do ekološke katastrofe, zato so industrijskim podjetjem v 
občini naložili, da poročajo o uporabi in skladiščenju nevarnih snovi. O tem s poveljnikom občinskega štaba Civilne zaščite v občini Škofja Loka 
Nikolajem Kržišnikom.

Nikolaj Kržišnik

Ko je Nikolaj Kržišnik pred kratkim občinskemu 
svetu poročal o celotnem sistemu zaščite in 
reševanja v občini, je poudaril zlasti izstopajočo 
vlogo javne gasilske službe. Čeprav to sestavljajo 
izključno prostovoljci, z vidika požarne varnosti 
zagotavljajo visok standard. Izkazujejo se tudi 
pri naravnih nesrečah, v preteklih letih so bile to 
zlasti poplave, plazovi, žledolom. Lani so bile 
enote zaščite in reševanja manj obremenjene, 
ker lani ni bilo toliko naravnih nesreč, zato so 
lahko več delali na preventivi. Enako pričakujejo 
tudi za leto 2017: da bi bilo mirno in da bi nas 
naravne nesreče obšle. 

Kar zadeva preventivo, 
je bil po poplavah leta 
2014 na tem področju 
storjen velik korak 
naprej, pravi vodja 
Civilne zaščite v Škofji 
Loki. Zganila pa se je 
tudi država in v 
poplavno varnost 
veliko investirala, 
vložila je zlasti v 
ureditev vodotokov v 
dolini Hrastnice, 
Bodoveljski grapi, na 
Visokem.
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Koncert Kitara 
poletju ima lepo zgodovino. 
Prvič je bil organiziran leta 
2006 s strani društva Came-
rata Carniola v cerkvi sv. 
Volbenka na Logu. Idejni 
vodja koncerta je od vsega 
začetka Denis Kokalj, dolgo-
letni učitelj kitare v Glasbeni 
šoli Škofja Loka. Vsako leto 
je Denis v idilično okolje ob 
vstopu v Poljansko dolino 
pripravil zanimiv koncert 
najboljših domačih kitari-
stov, v goste pa so vabili tudi 
soliste in sestave od drugod. 
„Lani koncerta sicer ni bilo, 
smo pa zato letos izbrali 
novo lokacijo. Koncert Kita-
ra poletju smo prvič pripra-
vili v cerkvi Marije Brezma-
dežne v Škofji Loki in naša 
odločitev se je izkazala za 
odlično. Zato bomo koncert 
tudi v prihodnjih letih nekje 
sredi junija pripravljali tu-
kaj,“ je povedal Denis Ko-
kalj, hkrati pa dodal, da bodo 
v prihodnje še bolj poudarja-
li njegov namen. Kitara po-
letju je druženje kitarskih 
oddelkov glasbenih šol, na 

njem se predstavljajo najbolj 
uspešni mladi slovenski ki-
taristi, hkrati pa spodbuja 
priljubljenost inštrumenta 
na Škofjeloškem. To se še 
kako vidi v odličnih uvrsti-
tvah mladih kitaristov na 
različnih tekmovanjih doma 
in v tujini.
Na letošnjem koncertu so 
poleg Kitarskega orkestra 
Glasbene šole Škofja Loka 
sodelovali še kitaristi glasbe-
nih šol iz Postojne in Vele-
nja ter ljubljanskega Kon-
servatorija za glasbo in ba-
let, predstavili pa so se tudi 
solisti in nagrajenci presti-
žnih mednarodnih priznanj: 
Leon Ravnikar, Matej Berlot 
in Urban Reiter. Na koncer-
tu smo slišali tako skladbe iz 
najzahtevnejše kitarske lite-
rature kot melodije, ki jih 
poznamo iz filmov (Pirati s 
Karibov) ali pa rokovskih in 
klasik, kot sta Hotel Califor-
nia in I Feel Good, s kateri-
ma je pod vodstvom Luke 
Veharja navdušil domači ki-
tarski orkester. Nastopajoče 
je pozdravil in pomen tradi-
cionalnega koncerta pouda-
ril tudi župan Miha Ješe.

Kitara poletju  
gre naprej
Na letošnjem koncertu Kitara poletju se je 
predstavila vrsta odličnih mladih kitaristov.

Mladi kitaristi so navdušili publiko. / Foto: Robert Pokorn

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloški 
glasbenici Saška Kolarič in 
Irina Gruščina sta gostovali 
v Moskvi in ob 25. obletnici 
vzpostavitve rusko-sloven-
skih odnosov pripravili dva 
večera slovenske in ruske 
glasbe ter poezije, naslovlje-
na Slovanska rapsodija v Ga-
leriji Beljajevo in v Muzeju 

P. I. Čajkovskega. Na začet-
ku vsakega od koncertov je 
Irina Guščina prisotnim po-
slušalcem v besedi in podo-
bah predstavila Slovenijo, 
Škofjo Loko in Škofjeloški 
pasijon. Irina Guščina je na-
stopila z recitalom pesmi 
največjega slovenskega pe-
snika Franceta Prešerna, 
slovenskih narodnih pesmi 
in pesmi drugih slovenskih 

pesnikov, izboru slovenski 
pesmi je dodala tudi recita-
cije pesmi ruskega pesni-
škega genija Aleksandra 
Sergejeviča Puškina.
Saška Kolarič je nastopila s 
celovečernim koncertom sa-
mospevov, romanc ter pesmi 
ruskih in slovenskih glasbe-
nih ustvarjalcev (Benjamina 
Ipavca, Antona Lajovca, Josi-
pa Pavčiča, Marjana Lipov-
ška, Frana Vilharja, Petra 
Iliča Čajkovskega) in Cigan-
sko pesmijo Antonina Dvor-
žaka. Saško Kolarič je s kla-
virjem spremljala sijajna ru-
ska pianistka Natalja Koršu-
nova. V kulturnem večeru je 
Elena Stepanova občinstvu 
predstavila tudi svojo knjigo 
France Prešeren, Življenje in 
ustvarjalnost, ki mu je sledila 
projekcija filma o pesniko-
vem življenju. Projekcijo fil-
ma je dopolnjevala glasba 
slovenskega klasika Lucijana 
Marije Škerjanca. Nekateri 
izmed prisotnih na koncertu 
so že bili v Sloveniji in se z 
veseljem spominjajo svojih 
obiskov naše lepe dežele. 
Gledalci so bili nad kulturno-
-koncertnim večerom navdu-
šeni, kar so pokazali z grom-
kimi aplavzi.

Loški umetnici v Moskvi
Konec junija sta škofjeloški glasbenici Saška Kolarič in Irina Gruščina 
gostovali v Moskvi.

Loški umetnici v družbi svojih gostiteljic v Moskvi

Nina Fehter

Škofja Loka – Ob izteku prve 
polovice leta sva se v dalj-
šem pogovoru – pred vami 
je prvi del – dotaknila prete-
klosti, sedanjosti in priho-
dnosti Zavoda O, ene naj-
prepoznavnejših in najve-
čjih mladinskih organizacij 
v lokalnem in regionalnem 
merilu.

V začetku letošnjega leta ste 
postali direktor.
"V Zavodu O sem bil akti-
ven že zadnjih nekaj let, 
tako da sem samo dinamiko 
dela že zelo dobro poznal. 
Vseeno pa funkcija direktor-
ja prinaša večjo odgovor-
nost. Na srečo imamo širok 
kolektiv, ki ga sestavljajo 
zdaj že štirje zaposleni, ho-
norarni sodelavci in prosto-
voljci. Menim, da je dober 
kolektiv ključen za uspešno 
delovanje organizacije, in 
veseli me, da ga imamo. V 
zadnjih letih se je v našem 
zavodu spremenilo mnogo 
stvari, v preteklosti so nas 
Ločani povezovali zgolj z 
MKC Pri Rdeči Ostrigi, da-
nes upam, da temu ni več 
tako, saj se poleg ustaljene-
ga Ostriginega programa v 
naši organizaciji odvija tudi 

množica drugih programov 
in projektov."

Pred tremi leti ste se odločili 
za reorganizacijo Zavoda O.
"Primorani smo bili v to, 
tako smo se usmerili v pro-
jektno delo, hkrati pa se še 
bolj posvetili osnovnemu 
poslanstvu Zavoda O, delo-
vanju na področju nevladne-
ga polja. Tudi če bi si želeli 
nadaljevati prejšnjo pot, 
nam razmere tega niso do-
pustile. Vseeno je treba pou-
dariti, da je bilo tudi to ob-
dobje pozitivno, saj smo se 
uspešno prijavili na nekate-
re evropske razpise, na kate-

rih smo bili tudi uspešni. To 
nam ne bi uspelo brez izku-
šenj in znanja ter zavzetosti 
in predanosti prejšnjega di-
rektorja Tomaža Furlana ter 
partnerskih organizacij, kot 
je KŠŠ – klub škofjeloških 
študentov, ki nam je tudi v 
teh letih (tako kot v preteklo-
sti) stal ob strani in podpiral 
našo vizijo. Ta trenutek izva-
jamo projekt za višanje za-
posljivosti mladih Služba je 
družba, kjer mladim na raz-
lične načine pomagamo na 
poti do zaposlitve. Prav tako 
smo partnerji pri Večgene-
racijskem centru Gorenjske, 
kjer z večgeneracijskim pro-
gramom delujemo na ob-
močju občin Škofja Loka in 
Gorenja vas - Poljane."

Prva polovica letošnjega leta 
je za vami.
"Prvo polovico leta ocenjuje-
mo kot pozitivno. Uspešni 
smo bili na različnih javnih 
razpisih, prenovili nekatere 
prostore, pridobili nove za-
poslene, poleg nadgraditve 

obstoječega smo vpeljali tudi 
nove programe in vse to nas 
navdaja z optimizmom."
 
Mlade in mlade po srcu ver-
jetno najbolj zanima Rdeča 
Ostriga.
"Vsekakor nam je eden iz-
med pomembnejših ciljev 
tudi širitev dejavnosti v 
MKC Pri Rdeči Ostrigi, zato 
smo prostore tudi obnovili 
in še vedno jih obnavljamo, 
hkrati pa se v Ostrigo vrača 
tudi večerni program, s či-
mer utrjujemo sloves po-
membnega kulturnega pro-
ducenta tudi v nacionalnem 
merilu. Mislim, da ni daleč 
čas, ko bo spet zaokrožil 
glas o Ostrigi kot odlični 
mladinsko-kulturni ustvar-
jalni platformi, kjer se mladi 
udejstvujejo v prostem času. 
Včasih pač moraš stopiti ko-
rak nazaj, da lahko narediš 
dva naprej. V prihodnosti bi 
radi tudi povečali obseg de-
javnosti v Ateljeju CLOBB 
in se ponovno posvetili mo-
dernim tehnologijam."

Prepoznavni daleč naokoli
V začetku leta je mesto direktorja Zavoda O, zavoda škofjeloške mladine, zasedel Miha Peternel, 
prepoznavno ime škofjeloškega mladinskega organiziranja.

Miha Peternel / Foto: osebni arhiv

Škofja Loka – Kino Sora in 
Knjižnica Ivana Tavčarja Ško-
fja Loka letos spet vabita v 
kino nad mestom. Lani so na 
terasi Name, kjer je otroški 
oddelek knjižnice, prvikrat 
pripravili filmske projekcije 
na prostem. Letos bo kino 
pod milim nebom vabil me-
ščane in obiskovalce v tednu 
med 10. in 14. avgustom. Va-
bijo na pet filmskih večerov, 
prvi film, ki si ga bodo lahko 
ogledali, pa je Huston, ima-
mo problem. Predstave bodo 
ob 21. uri in so brezplačne.  

Kino nad mestom

Zavod O izvaja projekt za višanje zaposljivosti 
mladih Služba je družba, prav tako so partnerji 
pri Večgeneracijskem centru Gorenjske.  
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Mateja Rant

Katere bodo prednostne na-
loge javnega zavoda za turi-
zem in kulturo Poljanska 
dolina?
"Prednost bosta imela trže-
nje in promocija. Predvsem 
na področju promocije je 
treba določene stvari popra-
viti in dopolniti programe. 
Ta čas pripravljam program 
dela zavoda, v načrtu imam 
tudi srečanja s predstavniki 
kulturnih in turističnih dru-
štev ter ponudniki turistič-
nih nastanitev v občini, da 
jim predstavim svoje ideje 
in dobim povratno informa-
cijo, kakšna so njihova pri-
čakovanja. Pripravljamo še 
spletno stran, portal Poljan-
ska dolina, ki smo ga posku-
šali vzpostaviti že v preteklo-
sti, a očitno še ni bil pravi 
čas za to. Zdaj je na tem 
portalu že marsikaj zastare-
lo, kar je treba pregledati in 
popraviti."
  
Koliko je sploh ponudni-
kov nastanitev v Poljanski 
dolini? 
"Veliko jih je, a točne števil-
ke ta čas nimam. Poskuša-

mo jih zbrati na novem sple-
tnem portalu, a ne tako, da 
bo vse samoumevno in 
brezplačno, saj bi jih potem 
tudi vključevali v naše izlete 
in drugo ponudbo zavoda. 
Razmišljamo še o mobilni 

aplikaciji za turiste, čeprav 
so danes tudi spletne strani 
že prilagojene mobilnim te-
lefonom."

Pomembna naloga novega 
zavoda bo upravljanje Šubi-

čeve hiše in dvorca Visoko. 
Ali je mogoče pričakovati 
kakšne novosti pri upravlja-
nju teh dveh objektov? 
"Dejavnosti v Šubičevi hiši 
nameravamo dopolniti in 
popestriti prek projekta z 
naslovom Impresije Škofje-
loškega, v teku pa je tudi 
projekt Kjer domujejo zgod-
be, ki ga je prijavila Občina 
Žiri, mi pa sodelujemo kot 
partner. V okviru slednjega 
bo nastala knjiga pisem, ki 
so si jih pisali Šubici. Imeli 
so namreč zelo zanimivo 
dopisovanje, iz česar je mo-
goče počrpati tudi takratni 
način življenja, ne samo nji-
hovo ustvarjanje. Na dvorcu 
Visoko pa si bomo prizade-
vali predvsem dvigniti raven 
gostinske ponudbe, med 
drugim z razvojem novih 
sladic, ki bodo značilne za 
Poljansko dolino. Eno bomo 
prvič predstavili že konec 
avgusta na prireditvi Cvetje 
v jeseni."
 
Kje so še priložnosti za trže-
nje omenjenih objektov?
"Zagotovo pri organizaciji 
dogodkov za šolske skupine, 
kar je vključeno tudi v že 

omenjeni projekt Impresije 
Škofjeloškega. V sodelova-
nju z Muzejem Škofja Loka 
bi želeli tudi na dvorcu Viso-
ko pripraviti drugačen pro-
gram za mladino, da bi bilo 
bolj zanimivo zanje. Druga-
če pa se stvari lotevamo po-
stopoma, ideje se sproti po-
kažejo, potem pa vidiš, kaj je 
možno in kaj ne."

Kje pa vidite priložnosti za 
razvoj turizma?
"Radi bi oblikovali pakete 
oziroma na enem mestu 
zbrali vse, kar ponujamo pri 
nas. Treba se bo potruditi 
predvsem pri oblikovanju 
spletne strani, da bo ponud-
ba dostopna vsem. Poraja pa 
se tudi veliko novih idej, 
kako bi turiste pri nas obdr-
žali dlje časa. Na občinskem 
zemljišču ob Sori se ponuja 
možnost za ureditev tako 
imenovanih glamping hišk, 
a to so dolgoročni cilji. Ma-
gnet za obiskovalce bo zago-
tovo tudi Kopačnica, ko bo 
dokončno urejena."

Kaj je ta čas največja po-
manjkljivost na področju tu-
rizma?

"Doslej je manjkal ravno tak 
krovni zavod, pod okriljem 
katerega bi zbrali vse dejav-
nosti. V prihodnje pa se bo 
treba v večji meri povezovati 
z drugimi kraji, predvsem 
Ljubljano, kjer imajo ogro-
mno turistov, zato smo se 
že pogovarjali z agencijo, ki 
je pripravljena turiste 
usmerjati k nam. Ob tem pa 
bo treba zagotoviti tudi ve-
čjezičnost in prilagoditi pro-
gram – manjka nam recimo 
atrakcija, kar bi privabljalo 
turiste. Idej je ogromno, kaj 
bi bilo treba narediti, a ne-
katere so bolj izvedljive, 
druge manj, sploh če so po-
vezane z večjimi investicija-
mi. Zato bomo to razvijali 
postopoma, večji poudarek 
pa bomo še vedno namenja-
li razvoju zelenega turizma, 
saj je to naša prednost. Prav 
pred kratkim so se pri naši 
hiši ustavili turisti iz Barce-
lone, ki so iskali pot do ma-
hovite medvedke v Žiro-
vskem Vrhu. Vrnili so se 
povsem navdušeni in očara-
ni nad naravo in zelenjem. 
Ta pot se je tudi sicer zelo 
prijela, vpisna knjiga je že 
skoraj polna."

Večji poudarek zelenemu turizmu
Pred dobrima dvema tednoma so registrirali Zavod Poljanska dolina, ki ga kot vršilka dolžnosti vodi Lucija Kavčič. Čaka jo delovno poletje.

Lucija Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Učence gore-
njevaške in poljanske šole, 
ki so se v devetih letih šola-
nja še posebno izkazali, ob-
čina vsako leto nagradi s 
knjigo in skupnim druže-
njem na izletu. Letos so se v 
družbi župana Milana Čade-
ža ter ravnateljice OŠ Polja-
ne Metke Debeljak in ravna-
telja OŠ Ivana Tavčarja Go-
renja vas Izidorja Selaka 
odpravili na Bled. 

Izleta se je udeležilo sedem 
najuspešnejših učencev, in 
sicer Klara Pustavrh, Sara 
Buh, Vida Stržinar, Anja 
Štravs, Luka Stanonik, To-
maž Potočnik in Nejc Ma-
rolt. Zelo uspešni so bili 
sicer še štirje učenci, to so 
Beti Črešnovar, Ema Ru-
par, Špela Koprivnikar in 
Luka Kreč, ki pa se jim izle-
ta ni uspelo udeležiti. Na 
izletu so učenci spoznavali 
najlepši gorenjski in slo-
venski turistični biser, so 

pojasnili na občini in doda-
li, da so se najprej s turi-
stičnim vlakcem popeljali 
okoli jezera, nato so uživali 
v letnem sankanju, za vr-
hunec pa so se preizkusili 
še v adrenalinskih skokih. 
Ob zaključku izleta jim je 
na skupnem kosilu župan 
Milan Čadež zaželel še 
uspešno nadaljnje šolanje 
in jim dejal, da morajo biti 
ponosni, da so iz Poljanske 
doline in da govorijo naj-
lepše narečje. 

Z županom na Bledu
Najuspešnejše devetošolce iz občine Gorenja vas - Poljane vsako leto 
nagradijo tudi z izletom.

Najuspešnejše učence je župan Milan Čadež letos povabil na izlet na Bled. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Visoko – Letos mineva sto 
let, odkar je Tavčarjeva po-
vest Cvetje v jeseni začela v 
nadaljevanjih izhajati v pod-
listku Ljubljanskega zvona. 
"V njej je Tavčar na najlepši 
način opisal našo Poljansko 
dolino in prikazal trdo delo, 
ki je zaznamovalo ljudi v teh 
krajih," je poudaril župan 
občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež. Omenjeni ju-
bilej bodo zaznamovali za-
dnji konec tedna v avgustu s 
prireditvijo Cvetje v jeseni 
na visoški domačiji. Ob tem 
se bodo spomnili še dveh 

obletnic, in sicer 120-letnice 
Tavčarjevega teniškega igri-
šča in 30-letnice Teniškega 
kluba Gorenja vas. Pred 120 
leti je namreč Tavčar na svo-
jem posestvu zgradil teni-
ško igrišče, prvo tovrstno v 
takratni Avstro-Ogrski in to-
rej tudi na slovenskih tleh, 
je pojasnil župan. Teniško 
igrišče so v preteklih dneh 
že začeli urejati, v priho-
dnjih dneh bodo položili 
tudi travnato preprogo, vsa 
dela pa potekajo v skladu z 
zahtevami zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Ob od-
prtju igrišča bodo pripravili 
tudi teniški turnir dvojic v 

belem z lesenimi loparji, kot 
je bilo značilno za teniško 
igro pred 120 leti. 
V sklopu prireditve Cvetje v 
jeseni bodo zadnji petek v av-
gustu odprli tudi dopolnjene 
zbirke na dvorcu Visoko. Ob-
stoječe zbirke, posvečene Ka-
lanovemu in Tavčarjevemu 
rodu, bodo obogatili z izbra-
nimi knjižnimi deli iz Tav-
čarjeve knjižnice, ki jo hrani-
jo v Loškem muzeju, nekoč 
pa se je nahajala na Viso-
kem, kamor bodo tako sim-
bolično vrnili del Tavčarjeve 
zapuščine. V nedeljo bo sle-
dilo še odprtje nove pohodne 
poti Cvetje v jeseni.

Urejajo teniško igrišče
V sklopu praznovanja stoletnice izhajanja Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni 
bodo odprli tudi novo teniško igrišče na travi.

Na Visokem bodo konec avgusta odprli novo teniško igrišče na travi. / Foto: Denis Bozovičar



Občina Gorenja vas - Poljane

7Loški glas, torek, 25. julija 2017

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

Žirovski Vrh – Turistično 
društvo Žirovski Vrh letos 
praznuje dvajsetletnico usta-
novitve, prav toliko let pa je 
minilo tudi od prve priredi-
tve Praznik žetve. Osrednji 
del praznika žetve predsta-
vlja prikaz kmečkih opravil, 
kot so žetev, mlačev, čiščenje 
žita in drugih, ki so bila v 
preteklosti del življenja naših 
prednikov, danes pa so že 
skoraj pozabljena. Prireditev 
spremlja bogat kulturno-za-
bavni program, ponudba na 
stojnicah, ogledi kraja in nje-
govih znamenitosti ter kuli-
narična ponudba.
Že od vsega začetka pri pri-
reditvi sodeluje Lucija Kav-
čič, ki se ob jubileju spomi-
nja prvih skromnih začet-
kov, potem pa so prireditev 
skozi leta ves čas nadgrajeva-
li in konec tedna se obeta 
izredno bogato dogajanje. 
"Ob vsem, kar pripravljamo, 
me kar malo 'stiska'," prizna 
in obenem doda, da ji je v 
veliko olajšanje predvsem to, 
da so pri organizaciji pripra-
vljeni sodelovati vsi člani 
društva, od najmlajših do 
najstarejših. "Vedno namreč 
vse postavimo iz nič, grič je 
sicer povsem prazen," po-
skuša plastično ponazoriti 
ves trud, ki ga vložijo v pri-
pravo celotnega programa. 
Ob jubileju so se odločili do-

gajanje razširiti kar na štiri 
dni, in sicer bodo začeli že v 
četrtek s sprostitvenim veče-
rom z gongi na gozdni jasi, 
za katerega se je treba prija-
viti. V petek bodo premierno 
uprizorili igro Ti očeta do 
praga, sin tebe čez prag, ki jo 
bodo ponovili tudi v soboto. 
Igra govori o odnosih med 
generacijami, v njej pa se 
bodo vrnili na začetek 20. 
stoletja. "Prikazuje razprtije 
med očetom in sinom, ki se 
prenesejo tudi na naslednji 
rod. Čeprav je zastavljena ša-
ljivo, se ob njej lahko tudi 
zamislimo, kakšen zgled 
smo otrokom," je razložila 

Lucija Kavčič. Nadaljevali 
bodo s Petkovo pumpo z DJ 
Johnyjem, ki bo namenjen 
predvsem mladim, tudi po 
srcu, žurerski večer pa se 
obeta še v soboto, ko bo ob-
činstvo najprej ogrel Trio 
Šubic, sledila bo zabava s 
skupino Kingston. 
V nedeljo se bo že dopoldne 
mogoče pridružiti vodene-
mu ogledu utrdbe Rupniko-
ve linije na Golem vrhu ali 
sprehodu od Bukovca do 
mahovite medvedke Štefke. 
Od 12. ure dalje si bo mogo-
če ogledati ponudbo na stoj-
nicah z domačimi izdelki, 
pripravili pa bodo tudi za-

bavne kmečke igre z bogato 
glavno nagrado, in sicer si 
bo mogoče prislužiti brez-
plačen najem vozila za ves 
konec tedna. "Pri pripravi 
iger se je najbolj izkazala 
naša mladina," jih je pohva-
lila Lucija Kavčič. Svoj del-
ček k programu bodo pri-
spevali celo najmlajši člani, 
ki bodo prikazali skeč na 
temo pohodnikov v Poljan-
ski dolini. Od 15. ure dalje 
bodo v kulturno-etnološkem 
programu predstavili stara 
kmečka opravila, kot so že-
tev, mlačev in čiščenje žita, 
ob 17. uri pa se bo začela ve-
selica z ansamblom Galop.

Še pestrejši program
V Turističnem društvu Žirovski Vrh bodo konec tedna pripravili tradicionalno etnološko prireditev 
Praznik žetve, letos že dvajseto leto po vrsti. V društvu zato pripravljajo še bogatejši program, ki ga 
bodo tokrat razširili na kar štiri dni.

Srček Poljanske doline iz slame, ki je nastal v okviru lanske prireditve Praznik žetve. 
Kovinski okvir je izdelal Roman Oblak in ga s pomočjo otrok oblekel v slamo. / Foto: Aleš Cankar

Mateja Rant

Gorenja vas – Regijskega 
preverjanja usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne za-
ščite in Rdečega križa, ki je 
konec maja potekalo v Nor-
dijskem centru Planica, se je 
udeležila tudi ekipa prve po-
moči Civilne zaščite Občine 

Gorenja vas - Poljane. Med 
dvanajstimi ekipami so zase-
dli sedmo mesto in tako po-
kazali svojo dobro usposo-
bljenost. Člane ekipe je ob 
njihovem uspehu sprejel 
tudi župan Milan Čadež.
Ekipo prve pomoči Civilne 
zaščite v občini sestavljajo 
vodja ekipe Nina Kržišnik ter 

člani Nina Špik, Tjaša Ma-
ček, Nina Strel in Janže Strel, 
ki trenirajo pod vodstvom 
Špele Alič in Tomaža Čade-
ža. Člani ekipe so že v aprilu 
in maju opravili sedemdese-
turni tečaj iz prve pomoči za 
bolničarje in izpit iz prve po-
moči za bolničarje, da so se 
lahko udeležili regijskega 

preverjanja. "Na preverjanju 
so sodelujoče ekipe morale 
pokazati znanje reševanja v 
primeru delovne nesreče v 
zimskih razmerah, ob nesre-
či na žičnici, na večji priredi-
tvi, v primeru nesreče pri 
transportu ponesrečencev, in 
sicer veščine oživljanja otro-
ka in odrasle osebe, ravnanja 
v primeru poškodbe hrbteni-
ce, medenice, izbitja zoba, 
sladkorne bolezni, možgan-
ske kapi, amputacije roke, 
zadušitve, zloma ...," so ra-
zložili pri občini in dodali, da 
ekipa usposobljenih članov 
lahko priskoči na pomoč ob-
čanom ob intervencijah v 
primeru naravnih in drugih 
nesreč. "V sodelovanju z Ob-
činskim gasilskim povelj-
stvom pa se bo vključevala 
tudi v vaje, ki jih organizira 
poveljstvo," so še pojasnili na 
občini. Ob tem vabijo tudi 
druge občane, ki jih to zani-
ma in bi si želeli nadgraditi 
znanje prve pomoči, da se 
pridružijo ekipi.

Preverili znanje prve pomoči
Na 22. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je 
uspešno nastopila tudi ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane.

Člani ekipe prve pomoči Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane na sprejemu pri 
županu Milanu Čadežu / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Visoko – Na obtožbe poroč-
nega para, ki jima je poroko 
pokvarila kazen zaradi pre-
glasne glasbe, so se odzvali 
tudi na občini, ki je večinska 
lastnica kozolca. Kot so poja-
snili, se je v nočnem času 
treba držati uredbe o hrupu v 
naravnem in življenjskem 
okolju, ki med drugim dolo-
ča, kolikšna je dovoljena ra-
ven hrupa na posameznem 
območju. "Krivda o prekini-
tvi slavja je zaradi neupošte-
vanja opozoril izključno na 
strani najemnikov, zato se z 
obtožbami ne strinjamo," so 
poudarili na občini.
V poletnih mesecih je sicer 
po navedbah občine kozolec 
oddan skoraj vsako soboto in 
nedeljo, pa naj gre za poroč-
na slavja, različne obletnice 
ali prireditve širšega obsega. 
"Trudimo se, da omogoča-
mo optimalne pogoje in skr-
bimo za zadovoljstvo vseh 
subjektov. Glede na vse ve-
čje povpraševanje nam to 

očitno tudi uspeva, seveda 
pa se ob množici dogodkov 
kdaj srečamo tudi s kakšno 
neprijetnostjo, ki jo skuša-
mo po najboljših močeh v 
čim krajšem času odpraviti, 
če se je seveda to zgodilo za-
radi naše napake," pojasnju-
jejo na občini in poudarjajo, 
da vse najemnike prostora 
ob dvorcu Visoko prosijo, 
naj se zavedajo, da najemajo 
prostor, ki je pod spomeni-
škim varstvom, kar zahteva 
tudi kulturno obnašanje in 
zdravo mero zabave. Tavčar-
jeva domačija na Visokem, 
ki poleg dvorca in gospodar-
skega poslopja zajema tudi 
kozolec, je namreč razglaše-
na za spomenik lokalnega 
pomena, ta čas pa je v fazi 
razglasitve za spomenik dr-
žavnega pomena. Poročne-
mu paru so ne glede na ne-
prijetno izkušnjo na občini 
zaželeli vse dobro na skupni 
poti, obenem pa se domači-
nom opravičujejo za nevšeč-
nosti, do katerih prihaja ob 
prireditvah na Visokem.

Ne smejo biti 
preglasni
Poročni par je pretekli mesec na družabnem 
omrežju delil negativno izkušnjo, ki jo je imel pri 
organizaciji poročnega slavja v kozolcu na 
Visokem, ko so slavje prekinili policisti.

Najemniki kozolca na Visokem ne smejo biti preglasni. 
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Gorenja vas – Občina Gorenja vas - Poljane je z ministr-
stvom za infrastrukturo v začetku julija podpisala sporazum 
o sofinanciranju prve in tretje faze ureditve regionalne ceste 
Gorenja vas–Ljubljanica, kar je podlaga za objavo razpisa za 
izbiro izvajalca del. Sporazum vključuje rekonstrukcijo ceste 
in gradnjo pločnikov od Gorenje vasi do Dolenje Dobrave v 
dolžini štiristo metrov in od križišča za Dobravšce do vrtca 
na Dobravi v dolžini dobrih 250 metrov. Drugo fazo obnove 
bodo nadaljevali po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, so 
pojasnili na občini. Ocenjujejo, da bodo dela vredna 1,4 mi-
lijona evrov, javno naročilo za izvedbo del pa naj bi objavili 
še pred koncem poletja.

Obnavljali bodo cesto proti Todražu
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Čeprav od Čipkarskih dne-
vov mineva že dober teden 
dni, lahko rečem, da sem še 
vedno pod vtisom letošnje 
prireditve, ki je res izvrstno 
uspela. Še zlasti zadnji dan 
prireditve so Železniki zaži-
veli kot že dolgo ne. Prav 
prijeten je bil pogled na ži-
vahen utrip in množice v 
starem delu mesta. Obisko-
valci so z zanimanjem spo-
znavali našo bogato dedišči-
no, povezano z železarstvom 
in klekljanjem. Prijetna po-
pestritev je bila razstava 
kanglic, prav tako tesno po-
vezanih z našo preteklostjo, 
vsekakor so eden od simbo-
lov naše doline.
Evropska sredstva, prido-
bljena s projektom Europe-
2Gether, so letos omogočila 
tudi izvedbo različnih okro-
glih miz in predavanj s pou-
darkom na bogati preteklo-
sti in kulturni dediščini. Le-
tos v naši občini praznuje-
mo več pomembnih oble-
tnic: 110-letnico čipkarske 
šole v Železnikih, 150 let 
mineva od rojstva velikega 
impresionista Ivana Grohar-
ja in 100 let od smrti enega 
najpomembnejših mož v 
slovenski zgodovini dr. Ja-
neza Evangelista Kreka. 
Medtem ko pri nas poteka 
Krekovo leto, so v Ljubljani 
razglasili Plečnikovo leto. 
Arhitekt Jože Plečnik je tudi 
v naši dolini pustil velik pe-
čat: eden najlepših spome-
nikov v naravi je spomenik 
talcem v Dolenji vasi, zasno-
val je portal na pokopališču 
v Selcih in Marijino cerkev 
pod Sušo. To je le del bogate 
dediščine, na katero mora-
mo biti ponosni, predvsem 
pa nam mora biti cilj, da z 

njo seznanjamo tudi mlade, 
da jo bodo znali ceniti in 
ohranjati. Korak k temu 
smo naredili tudi s Čipkar-
skimi dnevi, ki so prireditev 
z najdaljšo tradicijo v Selški 
dolini in v Sloveniji. Za 
uspešno izvedbo so se trudi-
la številna društva in organi-
zacije, veliko je bilo tudi 
mednarodnega sodelovanja. 
Hvala vsem in upam, da 
bomo na temeljih letošnje 
prireditve tudi prihodnja 
leta gradili uspešne zgodbe.
Uspešno zgodbo pa že vrsto 
let gradijo tudi Davčarji z 
Dnevom teric, s katerim 
ohranjajo dediščino svojega 
kraja. Letošnjo prireditev 
lahko obiščete 19. in 20. av-
gusta in tako pripomorete k 
dobremu obisku, ki poplača 
trud številnih vaščanov, ki 
sodelujejo pri prireditvi.
Naj vam zaželim le še prije-
tne poletne dneve. Vzemite 
si tudi čas za oddih, med 
katerim boste pozabili na 
vsakodnevne skrbi in obve-
znosti ter si nabrali novo 
energijo.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Simboli naše doline

Anton Luznar

Selca – PGD Selca je konec junija načrtoval dvodnevno pra-
znovanje 120-letnice delovanja, a so zaradi neurja z močnim 
vetrom morali odpovedati nedeljsko osrednjo proslavo in 
veselico, so pa uspešno izpeljali sobotni program. Priredili 
so srečanje članic Gasilske zveze Gorenjske, ki se ga je ude-
ležilo 52 petčlanskih ekip. Tekmovalke so se pomerile v raz-
ličnih gasilskih disciplinah in odgovarjale na vprašanja iz 
zgodovine Selc. Prve so bile gasilke PGD Rateče - Planica 2, 
za njimi sta se uvrstili ekipi PGD Prebačevo - Hrastje in PGD 
Selca 1. Tretjeuvrščeno ekipo so sestavljale Špela Nastran, 
Sonja Čenčič, Anita Habjan, Martina Pohleven in Mateja 
Bergant, sicer pa so domače društvo zastopale še tri ekipe. 
V PGD Selca so sprva razmišljali, da bi proslavo, ki so jo 
morali odpovedati, izpeljali jeseni, a so si na koncu premi-
slili. "Z organizacijo in predvsem s pridobivanjem dovoljenj 
za prireditev je preveč dela, vsako leto je tudi več stroškov. 
Poleg tega bomo 21. oktobra imeli veselico z Mambo Kingsi, 
začeli bomo tudi z gradnjo gasilskega doma. Junija smo 
pridobili gradbeno dovoljenje, izkop in nasutje pa načrtuje-
mo avgusta," je pojasnil poveljnik Matjaž Podrekar. 

Selški gasilci odpovedali praznovanje

Selčanke so bile tretje na tekmovanju gorenjskih gasilk. 
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Ana Šubic

Železniki – S slavnostno 
akademijo in podelitvijo ob-
činskih priznanj so konec 
junija v Železnikih počastili 
občinski praznik, ki ga pra-
znujejo v spomin na prvo 
omembo krajev v Selški do-
lini v darilni listini z dne 30. 
junija 973, s katero je nem-
ški cesar tamkajšnjo zemljo 
podelil freisinškim škofom. 
Prireditev so v Krekovem 
letu posvetili dr. Janezu 
Evangelistu Kreku, saj obe-
ležujejo stoletnico njegove 
smrti. Program so oblikovali 
člani Krekovega kulturnega 
društva iz Selc. Nastopili so: 
dramski igralec Gregor Ču-
šin v vlogi dr. Kreka, Mešani 
pevski zbor sv. Peter in otro-
ški folklorni skupini iz Selc 
ter Pihalni orkester Alples.

Ferlan častni občan
Letos so podelili šest pri-
znanj zaslužnim občanom. 
Listino častnega občana je 
prejel Janez Ferlan za ži-
vljenjsko delo na gospodar-
skem in družbenem podro-
čju na predlog direktorjev 
Alplesa, Nika in Domela, 
Župnije Železniki in občin-
skega odbora SLS. "Poleg 
delavnosti, znanja in odgo-
vornosti ga odlikuje tudi po-
štenost. Izjemno je njegovo 
sodelovanje in povezovanje 
politike, gospodarstva in 
Župnije Železniki, kjer je 
bil aktiven več kot dvajset 
let, kar je posledično prine-
slo veliko dobrega za obči-
no," je med drugim navede-
no v obrazložitvi. Ferlan je 
sicer najbolj ponosen na 
zvonik cerkve na Prtovču, ki 
je po njegovi zaslugi name-
sto bakrene strehe dobil 
skrilnato. Prekril ga je sam, 
za kar je namenil tri tedne 
dopusta, pred tem pa je do-
segel tudi povrnitev zvonika 
župnijske cerkve v Železni-
kih v prvotno stanje – da je 
prekrit s skriljem. V času 
demokracije se je pridružil 
Slovenskim krščanskim de-
mokratom, postal je tudi 
predsednik te stranke v Že-
leznikih in jo vodil do zdru-
žitve s SLS, na čelu katere je 
bil do leta 2013. Dvajset let 
je bil občinski svetnik, od 

tega 16 let podžupan. S po-
vezovanjem s predstavniki 
vseh strank v občinskem 
svetu mu je uspelo, da je ka-
toliški Antonov vrtec dobil 
koncesijo s soglasjem vseh 
svetnikov. Zelo dejaven je v 
Komisiji za delitveno bilan-
co med bivšo Občino Škofja 
Loka in novimi občinami, 
prizadeval si je za širitev to-
plovoda …

Plaketi za glasbenika
Franc Čufar je za dolgoletno 
ustvarjalno delo na kultur-
nem področju prejel občin-
sko plaketo. Bil je vodja ali 
član več vokalnih in inštru-
mentalnih skupin, še vedno 
poje v kvartetu Obzorje. Akti-
ven je tudi v narodno-zabav-
ni glasbi, igra pri ansamblu 
Triglav kvintet Katerman. 
Kot učitelj v glasbeni šoli je 
izučil številne kitariste in 
flavtiste. Izjemen je njegov 
prispevek k ohranjanju kul-
turne dediščine, ko je posnel 
pesmi Josipa Levičnika v čast 
sv. Frančišku, kasneje pa 
svoje priredbe za večglasno 
petje tudi zapisal. Tudi sicer 
je napisal nešteto priredb in 
aranžmajev za različne na-
mene in zasedbe. Letos je 
izdal samostojno ploščo, na 
kateri se predstavlja z orgli-
cami. 
Občinsko plaketo so podelili 
tudi Janezu Trilerju za aktiv-
no delovanje na glasbenem 
področju. Po končani osnov-
ni šoli se je pridružil ansam-

blu Obzorje in zanj napisal 
več skladb s krajevno vsebi-
no. V tem času je bil član 
mešanega pevskega zbora 
Domel, kvarteta Mlin ter 
pevskega zbora RTV Sloveni-
ja. Sodeloval je z različnimi 
pevskimi in glasbenimi se-
stavi (ansambel Saša Avseni-
ka, Gašperji, Alpski kvintet 
…). Na Zalem Logu je 20 let 
vodil cerkveni pevski zbor. Je 
umetniški vodja kvarteta Ob-
zorje in že 21. leto član Slo-
venskega okteta. Napisal je 
številne skladbe, tudi himni 
za Petra Prevca in Rokome-
tno društvo Alples. Svoje bo-
gato znanje rad prenaša tudi 
na druge, svetuje ansam-
blom in pevskim sestavom 
ter nastopa na prireditvah v 
domači občini in drugod.

Izjemni dosežki
Priznanje za izjemne dosež-
ke sta prejela ljubiteljska ar-
heologa, brata Andrej in 
Franc Bogataj, ki sta se po-
svetila dokazovanju domne-
ve, da je Štalca nad Železniki 
povezana z začetki železar-
stva v Selški dolini. Leta 2011 
sta na vrhu Štalce odkrila 
lepo ohranjene fragmente 
lončenine in drobce oglja, s 
katerimi se je potrdila do-
mneva, da je bila Selška doli-
na naseljena že med 8. in 5. 
stoletjem pr. n. št. Leta 2015 
sta s člani Muzejskega dru-
štva Železniki in arheologi 
skupine STIK na Štalci orga-
nizirala in izpeljala raziskavo 

– sondiranje. Rezultati so po-
trdili, da je bila naselbina iz 
halštatske dobe povezana z 
vetrnimi pečmi za pridelavo 
železa.

Nagrajeni prostovoljki
Priznanji za življenjsko delo 
prostovoljcev sta si prislužili 
Sonja Čenčič in Antonija 
Galjot. Čenčičeva je že 19 let 
mentorica otroških folklor-
nih skupin Selca. Število 
otrok pri folklori se vsako 
leto giblje med 40 do 45. 
Njena skrb je tudi čiščenje 
in obnavljanje gorenjske na-
rodne noše in pastirskih ko-
stumov, ki jih ima folklora. 
Organizirala in režirala je 
več folklornih večerov, v go-
ste je povabila tudi druge 
otroške folklorne skupine. 
Antonija Galjot je že več kot 
50 let aktivna v Krajevni or-
ganizaciji Rdečega križa Če-
šnjica - Železniki. Leta 1963 
je postala tajnica, leta 2005 
pa predsednica. Pomagala je 
tudi Krajevni organizaciji 
Železniki in Zali Log, kjer je 
delo že zamiralo, od leta 
1991 deluje na celotnem ob-
močju. Posebno pozornost 
posveča organizaciji krvoda-
jalskih akcij v Železnikih. V 
času poplav leta 2007 je sku-
paj z ostalimi organizacija-
mi v kulturnem domu, kjer 
je bil krizni center, skoraj 
dva meseca usklajevala delo 
in skrbela za razdelitev ma-
terialne pomoči prizadetim v 
poplavah.

Letos šest priznanj
Občinski nagrajenci so: Janez Ferlan, Franc Čufar, Janez Triler, Andrej in Franc Bogataj, Sonja Čenčič in Antonija Galjot.

Občinski nagrajenci z županom Antonom Luznarjem / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – "Svoje nadpovprečne rezultate ste dosegli z na-
darjenostjo, pridnostjo in vztrajnostjo. Ostanite zvedavi, 
raziskovalni, dosledni in kritični tudi v prihodnje. Postavljaj-
te si jasne in predvsem stvarne cilje, v katere pa morate 
verjeti. Sprejemajte nove izzive, zaupajte vase in izkoristite 
pridobljeno znanje. Želim vam vso srečo na nadaljnji poti," 
je župan Anton Luznar na junijski slovesnosti ob občinskem 
prazniku nagovoril 26 devetošolcev OŠ Železniki in kar 
enajst dijakov zadnjih letnikov, ki so vsa leta šolanja dosegli 
izjemen oz. odličen uspeh. Poseben aplavz si je prislužila 
Nika Rant z Zalega Loga, odličnjakinja Dvojezične zvezne 
trgovske akademije v Celovcu, ki ji je uspelo preskočiti letnik 
in je tudi prejemnica priznanja koroškega deželnega glavar-
ja. Župan je odličnjake tudi letos razveselil z izletom v Gar-
daland, kamor so se odpravili konec junija.

Župan nagradil odličnjake

V srednji šoli je bilo vsa leta odličnih kar enajst dijakov. 
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Ana Šubic

Železniki - »Zelo smo zado-
voljni tako s potekom kot 
tudi z obiskom Čipkarskih 
dnevov. Ocenjujemo, da je 
dogodke obiskalo okoli štiri 
tisoč ljudi, kar je za turistič-
no društvo in občino izre-
dnega pomena in nam daje 
zagon za nadaljnje delo,« je 
ob koncu 55. Čipkarskih dne-
vov ugotavljal predsednik 
Turističnega društva Žele-
zniki Tomaž Weiffenbach. 
Čipkarski dnevi, že 55. po 
vrsti, so med 12. in 16. juli-
jem ponudili bogat pro-
gram; tudi tokrat je bil naj-
bolj živahen zadnji dan. Or-
ganizatorji so imeli srečo z 
vremenom in prijetnimi 
temperaturami, kar je botro-
valo enemu boljših obiskov 
v zadnjih letih. Vrhunec do-
gajanja je bilo vseslovensko 
tekmovanje v klekljanju, na 
katerem se je pomerilo 51 

klekljaric in dva klekljarja. 
Med dvajsetimi sodelujoči-
mi v odrasli kategoriji je sla-
vila Anica Lapanja iz Šebre-
lja, v kategorijah mlajših in 
starejših učencev pa sta bila 
najboljša Tina Žgavc in Be-
njamin Jamšek iz Čipkarske 
šole Idrija, oddelek Črni 
Vrh. Med najboljše sta se 
prebili tudi učenki Čipkar-
ske šole Železniki: Glorija 
Mlinar je bila druga med 
mlajšimi otroki, Agata Štra-
us pa tretja v kategoriji sta-
rejših učencev.
Klekeljne je vihtel tudi kle-
kljar iz Železnikov Blaž Fre-
lih. Na tekmovanju je sode-
loval že večkrat, tokrat pa pr-
vič v kategoriji odraslih. "Še 
vedno rad klekljam. Med 
šolskim letom zaradi po-
manjkanja časa bolj malo, 
med počitnicami pa pogoste-
je. To me sprošča in če ni-
mam kaj početi, grem za 
punkelj. Glavna motivacija 

mi je končni izdelek, ki je res 
lep," je dejal. Ponosen je, da 
zna klekljati, svoje klekljar-
sko znanje in spretnosti pa 
prenaša tudi na svojo mami.
Obiskovalci so si po več letih 
znova lahko ogledali tudi kle-
kljarski sprevod od Češnjice 
do plavža, v katerem so poleg 
klekljaric sodelovali pihalna 
orkestra iz Železnikov in po-
bratene Lepoglave skupaj z 
mažoretkami, narodne noše, 
konjske vprege, starodobni 
kolesarji ... Prisluhnili so 
lahko zvokom lajne, si ogle-
dali prikaz kovanja žebljev in 
starih obrti ter na več razsta-
vah občudovali čipke. Te so 
še vedno (do 13. avgusta) na 
ogled v galeriji muzeja, kjer 
svoje mojstrovine razstavlja-
jo domače in lepoglavske 
kjekljarice. Veliko pozorno-
sti je pritegnila razstava kan-
glic avtorja Martina Pintarja, 
ki si želi postaviti tudi stalno 
zbirko. Kanglice so v težkih 

časih reševale Železnikarje, 
saj so z njimi hodili k pre-
možnejšim domačinom in 
po okoliških vaseh prosit za 
hrano.
Program Čipkarskih dnevov 
so letos obogatili tudi s pre-
davanji in okroglimi miza-
mi o dediščini, saj je Občina 
Železniki pridobila sredstva 
za projekt Europe2Gether: 
Starejši z mladimi – pomen 
zgodovinske dediščine za 
razvoj podeželja, ki ga je vo-
dila Andreja Megušar. Bon-
celjeva hiša je gostila med-
narodno konferenco Dedi-
ščina – naše bogastvo. "Izre-
dno pomembno je, da se 
zavedamo dediščine, da to 
ni nekaj, kar smo podedova-
li in moramo hitro zapraviti, 
ampak temelj, na katerem 
sploh lahko gradimo našo 
nacionalno identiteto," je 
poudaril dr. Damjan Prelov-
šek, predstavnik češkega ve-
leposlaništva, ki je odprl 
mednarodno konferenco. 
Predavatelji so spregovorili 
o klekljarski in drugi dedi-
ščini: stavbni dediščini na 
Selškem, veličini del arhi-
tekta Jožeta Plečnika, pri-
merih vključevanja naravne 
kulturne dediščine Selške 
doline v turistično ponudbo, 
digitalnih zgodbah zgodo-
vinskih mest ... Za uvod v 
Čipkarske dneve so pripravi-
li tudi posvet Klekljanje – 
ekonomski in neekonomski 
kapital Selške doline. Čipka-
rice so se odpravile na stro-
kovno ekskurzijo v Idrijio, 
Čipkarska šola Železniki, ki 
praznuje 110 let, pa je pri-
pravila dogodek Klekljamo 
malo drugače.

Čipke le del dediščine
Čipkarski dnevi so letos ponudili bogat petdnevni program. Po več letih so pripravili sprevod, veliko 
pozornosti je pritegnila razstava kanglic, program so obogatila predavanja in okrogle mize o dediščini ...

Na klekljarskem tekmovanju sta sodelovala tudi dva 
klekljarja. Na sliki Blaž Frelih iz Železnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Razstava železnikarskih in lepoglavskih čipk bo v galeriji 
Muzeja Železniki na ogled še do 13. avgusta. 

Z mednarodne konference Dediščina – naše bogastvo 
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Ana Šubic

Železniki – V občini Žele-
zniki je ta čas odprtih več 
gradbišč. V začetku meseca 
so začeli urejati cestni odsek 
Sivar–Logar proti Megušni-
ci, ki je s 190 tisoč evri tudi 
največja letošnja občinska 
investicija. Poleg rekon-
strukcije ceste v dolžini 840 
metrov bodo predvidoma do 
konca avgusta obnovili 
objekte za odvodnjavanje in 
ojačali tri manjše mostove. 
Še vedno poteka 170 tisoč 
evrov vredna rekonstrukcija 
odseka Gotnar–Kovač v Pod-
lonku, kjer so zaradi zahtev-
nosti del rok za izvedbo po-
daljšali na 10. avgust, med-
tem ko so lokalno cesto Rav-
ne–Šurk (stala je 137 tisoč 
evrov) že rekonstruirali. "V 
zaključni fazi je že gradnja 
pločnika ob glavni cesti na 
Jesenovcu, za kar bomo na-
menili 47 tisoč evrov. Pred-
vidoma v tem tednu bo Go-

renjska gradbena družba 
pločnik asfaltirala in v sklo-
pu vzdrževanja državnih 
cest preplastila še cesto na 
tem odseku," je napovedal 
občinski svetovalec za inve-
sticije Peter Košir.
Končali so že obnovo vodo-
voda v Logu: zamenjali so 
400 metrov dotrajanih salo-
nitnih cevi, v kar so vložili 
89 tisoč evrov. Na Stude-
nem naj bi ta teden začeli 
graditi 84 tisoč evrov vredno 

fekalno kanalizacijo v dolži-
ni 530 metrov, končana bo 
predvidoma do konca sep-
tembra. Gradbeni stroji za 
nadaljevanje gradnje pločni-
ka ob regionalni cesti na 
Studenem pa naj bi zabrneli 
v začetku avgusta. Dela, vre-
dna 148 tisoč, bodo tako kot 
lani potekala ob polovični 
zapori, rok za dokončanje je 
30. oktober.
Poletni meseci so tudi čas za 
investicije v šole. "Na Osnov-

ni šoli Železniki že urejamo 
jedilnico: zamenjali smo nje-
no dotrajano streho, ki je ob 
večjih nalivih zamakala, ob-
novili bomo tudi tlake in 
ogrevanje. V osrednjem delu 
šole smo že zamenjali stara 
okna, dokončati pa moramo 
še manjkajoči fasadni ovoj," 
je pojasnil Košir in dodal, da 
bodo dela, vredna 122 tisoč 
evrov, končali predvidoma do 
11. avgusta. V prvi polovici 
prihodnjega meseca bodo ob-
novili tudi dotrajano streho 
davške šole, ki je prav tako ob 
večjih nalivih zamakala. Inve-
sticija bo stala 43 tisoč evrov.
Ta čas poteka še 148 tisoč 
evrov vredna prenova garde-
rob in vhodne avle v plaval-
nem bazenu, ki bo končana 
do 21. avgusta. V obeh pro-
storih bodo zamenjali tlak, in 
sicer s keramiko in talnim 
gretjem, ter ju na novo opre-
mili, uredili bodo tudi sanita-
rije za invalide. Bazen naj bi 
ponovno odprli 1. septembra.

Investicije v polnem teku  

V jedilnici OŠ Železniki so zamenjali tudi dotrajano streho.

Železniki – Na hodniku Občine Železniki si lahko v času 
uradnih ur do konca avgusta ogledate fotografsko razstavo 
Obrazi sveta. Gre za portrete ljudi z različnih koncev sveta 
(Sirija, Šrilanka, Bolivija, Japonska, Indija, Peru ...), ki jih je 
v objektiv ujel ljubiteljski fotograf Milan Gramc iz Kranja. 

Na ogled Obrazi sveta 

Davča – Turistično društvo Davča in Prostovoljno gasilsko 
društvo Davča (PGD) vabita tretji konec tedna v avgustu na 
33. Dan teric. Letos pripravljajo dvodnevno prireditev. Sobo-
ta, 19. avgusta, bo gasilsko obarvana: program, ki se bo začel 
ob 16. uri, bodo združili s praznovanjem 30-letnice PGD 
Davča, ki bo ob tej priložnosti prevzel novo gasilsko vozilo s 
pettisočlitrsko cisterno in pripadajočo opremo. Po 18. uri bo 
sledila zabava z ansamblom Raubraji. V nedeljo, 20. avgusta, 
po 14. uri pa se kot običajno obeta kulturno-etnografska pri-
reditev. Prikazali bodo stare postopke predelave lanu, v kul-
turnem programu pa bodo nastopili Pihalni orkester Alples z 
mažoretkami in dražgoški igralci z igro Cigan čarovnik. Po 
17. uri načrtujejo še veselico s Slovenskimi muzikanti.

Na Dnevu teric tudi prevzem gasilskega vozila
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Železniki – V nedeljo, 30. julija, bo pri Krekovi koči na Rati-
tovcu že 63. planinska zabava Ratitovec raja, ki bo tokrat 
povezana s praznovanjem 110-letnice Planinskega društva 
za Selško dolino Železniki. "V uradnem delu, ki se bo začel 
ob 11. uri, bodo nastopili operni pevec Tone Habjan, citrar 
Tomaž Plahutnik, Folklorna skupina Bohinj in KUD France 
Koblar Železniki. Sledil bo zabavni del z ansamblom Dor ma 
cajt," je napovedal predsednik društva Lojze Lotrič.

Ratitovec raja letos v znamenju jubileja planincev
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Občina Žiri

Loški glas, torek, 25. julija 2017

Mateja Rant

Žiri – »Složni zmoremo 
marsikaj,« je zbrane na slo-
vesnosti ob občinskem pra-
zniku nagovoril župan Janez 
Žakelj, ki je prepričan, da so 
Žirovci dober zgled učinko-
vitega delovanja, sodelova-
nja, usklajevanja ter presega-
nja političnih in ideoloških 
delitev. Osrednjo pozornost 
so ob prazniku namenili le-
tošnjim sedmim nagrajen-
cem in tako izrazili prizna-
nje tistim, ki so se izkazali 
na področju kulture, gospo-
darstva in javnega življenja. 

Žiri postavil na slovenski 
kulturni zemljevid
Na predlog Muzejskega dru-
štva Žiri in Neodvisne liste 
za napredek Žirov so naziv 
častni občan podelili filozo-
fu, publicistu, uredniku in 
muzejskemu delavcu Mihu 
Nagliču za  štiridesetletno 
vsestransko kulturno delova-
nje v Žireh in zunaj njih, kar 
je Žiri postavilo na slovenski 
kulturni zemljevid in omo-
gočilo, da bo ohranjen po-
memben del žirovske prete-
klosti. V obrazložitvi prizna-
nja so poudarili, da je s svo-
jim delovanjem k premisle-
ku in raziskovanju žirovske 
preteklosti povabil tudi zu-
nanje žirovske intelektualce, 
ki jih je povezal v skrbi za 
ohranjanje dediščine, razmi-
šljanju o prihodnosti ali skr-
bi za aktualne pereče proble-
me. Pri njegovem uredni-
škem delu so v ospredje po-
stavili ustanovitev in ureja-
nje domoznanskega zborni-
ka Žirovski občasnik. V 37 
letih je izšlo 46 številk Žiro-
vskega občasnika, v okviru 
katerega so izdali tudi 22 
knjig. Kot predsednik Mu-
zejskega društva Žiri je 22 
let vodil ekipo, ki je v zadnjih 
desetih letih na novo postavi-
la zbirko in štiri stalne raz-
stave v Muzeju Žiri, ki pred-
stavljajo jedro Kulturnega 
središča Stare Žiri. Miha Na-

glič se je uveljavil tudi kot 
publicist, med drugim je od 
leta 1988 stalni zunanji so-
delavec Gorenjskega glasa. V 
obrazložitvi so poudarili še 
njegovo držo javnega inte-
lektualca. "Ni le kritični opa-
zovalec s primerne distance, 
ampak v javno dogajanje v 
svojem okolju tudi dejavno 
posega, kadar je treba." Na-
zadnje sta s sociologom 
Zdravkom Mlinarjem sesta-
vila peticijo Naj živi Alpina!, 
s katero sta se zavzela za na-
daljnji obstoj te tovarne v Ži-
reh. Med drugim jo je podpi-
salo štirideset uglednih žiro-
vskih osebnosti.

Orkester dvignil na še 
neslišano raven
Na predlog občinskega od-
bora NSi je priznanje Obči-
ne Žiri prejel dirigent, aran-
žer in strokovni vodja Pihal-
nega orkestra Alpina Žiri 
Branko Mrak za odlično in 
neumorno delo s pomlaje-
nim pihalnim orkestrom, ki 
ga je s svojim znanjem, de-
lavnostjo, svežimi in novimi 
pristopi ter glasbeno širino 
in strokovnostjo dvignil na 
doslej nevideno in neslišano 
raven. "Brez njegove osebne 
zavzetosti Pihalni orkester 
Alpina prav gotovo ne bi po-
stal tak, kot je. Iz 'plehmu-
ske za proslave in pogrebe' 
je naredil moderen orkester, 
ki je sposoben igrati tudi 
zahtevne džezovske in za-
bavne ter klasične standar-
de, obenem pa je ostal zvest 
plemeniti tradiciji godbeni-
štva," so še poudarili v obra-
zložitvi in dodali, da svoje 
delo zaradi pomanjkanja fi-
nančnih sredstev že nekaj 
časa opravlja prostovoljno, 
pri čemer se v Žiri vozi iz 
Logatca.

Priznanje ob 
sedemdesetletnici
Prav tako na predlog NSi so 
priznanje Občine Žiri ob se-
demdesetletnici podelili Pi-

halnemu orkestru Alpina 
Žiri za dolgoletno nepreki-
njeno in kakovostno delova-
nje na področju glasbenega 
poustvarjanja. "Z novimi 
pristopi, povsem spreme-
njenim repertoarjem in ka-
kovostjo, ki preseneča z vsa-
kim novim nastopom, so 
poslušalcem v povsem novi 
luči predstavili najrazličnej-
še zvrsti glasbe za pihalne, 
revijske in big band orke-
stre," so poudarili v uteme-
ljitvi priznanja in nadaljeva-
li, da v povprečju zelo mlada 
zasedba niza odlične uvrsti-
tve na tekmovanjih in v so-
delovanju z drugimi kultur-
nimi društvi skrbi za visoko 
raven glasbene kulture na 
Žirovskem. "S svojimi nepo-
zabnimi samostojnimi abo-
nmajskimi nastopi so Žiri 
postavili visoko na lestvici 
tovrstnega glasbenega pou-
stvarjanja. Inovativni, zani-
mivi in nekonvencionalni 
pristopi so med poslušalci 
naleteli na odličen sprejem." 
Vodstvo orkestra je lani za-
snovalo tudi samostojno 
glasbeno šolo, v kateri vzga-
jajo mlade glasbenike vseh 
potrebnih profilov, ki jih iz 
drugih glasbenih šol doslej 
niso mogli dobiti. 

Utiral pot medijem v 
žirovskem okolju
Na predlog urednice Žiro-
vskih stopinj Jožice Kacin in 
častne občanke občine Žiri 
Marije Stanonik so prizna-
nje Občine Žiri podelili Jer-
neju Podobniku, dolgoletne-
mu uredniku in novinarju 
tovarniškega in obenem kra-
jevnega glasila Delo, življe-
nje ter ustanovitelju in ure-
dniku Radia Žiri. Bil je tudi 
pobudnik in organizator ak-
tivnosti, ki so prispevale k 
razvoju in napredku kraja in 
gospodarstva. "V žirovsko 
zgodovino se bo zapisal kot 
prvi krajan, ki je dojel neslu-
teno moč medijev in jim v 
žirovskem okolju utiral pot 
tako po tehnični plati kot z 

vlogo profesionalnega ure-
dnika in lokalnega novinar-
ja," sta zapisali predlagatelji-
ci priznanja, ki sta tudi pou-
darili, da je glasilo Delo, ži-
vljenje eden najzanesljivej-
ših virov za zgodovino Alpi-
ne in Žirov. Za svoje novi-
narsko delo je leta 1990 
prejel Voljčevo nagrado, leta 
1999 pa še priznanje Con-
sortium veritas – Bratstvo 
resnice. Predlagateljici sta 
ob tem izpostavili še, da je 
bil Jernej Podobnik v okviru 
Turističnega društva Žiri 
med pobudniki vpeljave 
uličnega sistema, s katerim 
so štiri vasi v Žirovski kotli-
ni hoteli povzdigniti v me-
stece. To jim je tudi uspelo, 
ko so za to zamisel pridobili 
vse odločilne krajevne dejav-
nike. Poudarili sta še njego-

ve zasluge za igrišče Jezera 
76 in miren prenos lastni-
štva Partizana na Krajevno 
skupnost Žiri. 
 

Odigral ključno vlogo pri 
razvoju podjetja
Na podlagi pobude nekate-
rih dolgoletnih sodelavcev 
podjetja Poclain Hydraulics 
so priznanje Občine Žiri po-
delili Milanu Kopaču za 
uspešno vodenje podjetja 
Poclain Hydraulics oziroma 
nekdanjega Kladivar Žiri v 
zahtevnem obdobju med 
leti 1991 in 2015, s čimer je 

prispeval tudi k blagostanju 
občine in občanov. "Kot dol-
goletni direktor je igral 
ključno vlogo pri razvoju in 
uspehu podjetja ter s tem 
tudi pri razvoju samega kra-
ja in prebivalcev občine 
Žiri," so poudarili predlaga-
telji in dodali, da je dolžno-
sti direktorja prevzel leta 
1991, ko je bilo podjetje v 
zahtevnem obdobju pridobi-
vanja novih tržišč v razvitih 

državah Evrope, kar je bilo 
pogoj za njegov nadaljnji 
obstoj. "Skupaj s svojo ekipo 
mu je uspelo podjetje voditi 
skozi tranzicijsko obdobje, 
izvesti tehnološko posodobi-
tev in postati zaželen par-
tner nekaterim ključnim 
evropskim kupcem s podro-
čja oljne hidravlike. Podjetje 
Kladivar pa se je močno utr-
dilo tudi kot sistemski doba-
vitelj hidravlike na doma-
čem tržišču." Kariero direk-
torja je končal pred dvema 
letoma, po 24 letih vodenja 
podjetja, v katerem je zapo-
slen še danes.

Razvoj temeljna 
dejavnost za rast podjetja
Priznanje župana Občine 
Žiri so podelili članoma ra-
zvojne skupine M Sora Bar-
bari Šubic in Alešu Ugovšku 
za uspešno uporabo znan-
stvenih izsledkov v gospo-
darski praksi. Za svoje delo 
sta kot člana širše skupine 
strokovnjakov lani prejela 
Puhovo priznanje, kar je po 
besedah župana veliko pri-
znanje za podjetje in njego-
vo načrtno dolgoletno vlaga-
nje v razvojne aktivnosti, is-

kanje novih rešitev in razvoj 
sposobnih kadrov, ki znajo 
odkriti in v prakso prenesti 
nove izvirne rešitve. "Podje-
tje se zaveda, da je razvoj 
ena temeljnih dejavnosti za 
rast podjetja, večjo zaposle-
nost in boljše rezultate." Ob 
tem je župan še obljubil, da 
se bodo tudi na občini še na-
prej trudili ustvarjati ugo-
dno klimo za podjetja in 
podjetnike ter jih spodbujati 

k razvoju inovativnih proi-
zvodov in storitev.

Zgled vztrajnosti in 
delavnosti
Priznanje župana Občine 
Žiri so podelili še Borisu 
Pečelinu za dolgoletno plo-
dno udejstvovanje na odr-
skih deskah. Na odrske de-
ske je prvič stopil leta 1974 
in jim ostal zvest do danes, 
ves čas pod okriljem DPD 
Svoboda Žiri. "Svoj igralski 
talent je razdajala tako v 
stranskih kot – zlasti v za-
dnjem obdobju – glavnih 
vlogah, odvisno od potreb 
in žanra dramskega dela. 
Vsako vlogo vzame zelo re-
sno in jo skozi vaje dobro 
naštudira," je poudaril žu-
pan in dodal, da ga lep 
igralski razpon in markan-
tnost predstavljenih likov 
dvigajo nad povprečje in 
pomenijo presežek v po-
nudbi žirovskih amaterskih 
gledališčnikov. Kot član 
DPD Svoboda, je še dodal 
župan v utemeljitvi, je ve-
dno pripravljen pomagati 
tudi pri drugih aktivnostih 
društva ter tako ostaja zgled 
vztrajnosti in delavnosti.

Mihu Nagliču naziv 
častni občan
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku so v Kulturnem središču Stare Žiri podelili tudi letošnja 
občinska priznanja. V Žireh so ob tej priložnosti dobili novega častnega občana, podelili so še štiri 
občinska priznanja in dve priznanji župana.

Miha Naglič / Foto: Tina Dokl

Urša Trček in Branko Mrak, Pihalni orkester Alpina Žiri  

Jernej Podobnik / Foto: Tina Dokl Milan Kopač / Foto: Tina Dokl

Barbara Šubic in Aleš Ugovšek / Foto: Tina Dokl

Boris Pečelin / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

Žiri – Žirfit so pripravili z 
namenom, da bi preverili te-
lesno zmogljivost občanov, 
starejših od dvajset let. Do-
godka se je udeležilo 254 
oseb, starih od 22 do 88 let, 
med katerimi je bilo 167 
žensk in 87 moških. Testira-
nje je zajelo približno pet 
odstotkov celotne populacije 
občine Žiri, kar je deset od-
stotkov  starejših od 25 let v 
občini. Za udeležence so 
pripravili petnajst testov, od 
tega dvanajst osnovnih in tri 
izbirne. V okviru osnovnih 
testov so preverjali moč spo-
dnjih in zgornjih okončin, 
gibljivost, koordinacijo giba-
nja, ravnotežje in aerobno 
vzdržljivost,  izbirni testi  pa 
so bili zahtevnejši in pri-
merni za udeležence z zado-
stno telesno pripravljeno-
stjo. Testiranja je izvajalo 45 
strokovnjakov s področja 
zdravstva, športa in šolstva. 
V začetku julija so objavili 
rezultate analize merjenj, ki 
so jo opravili Janko Strel, 
Vedrana Sember, Jaka Strel 
in Ivan Pecev.
Avtorji analize so poudarili, 
da so povprečne vrednosti 
mišične moči nog, koordina-
cije gibanja in tudi aerobna 
zmogljivost med vsemi gibal-
nimi zmogljivostmi udele-
žencev na primerni ravni in 
predstavljajo najboljši del te-

lesnega fitnesa ter tako omo-
gočajo dobro osnovo za iz-
boljšanje drugih gibalnih 
zmogljivosti. Kot najšibkejši 
člen telesnega fitnesa so na-
vedli slabo gibljivost v ramen-
skem obroču, ki  je problem 
pri vseh starostnih skupinah, 
še posebej pri starejših od 
petdeset let. "Rezultati so 
tako slabi, da lahko predsta-
vljajo neposreden vzrok za 
nastanek degenerativnih mi-
šično-skeletnih obolenj in 
tako posreden vzrok za nasta-
nek akutnih poškodb v pr-
snem in vratnem delu hrbte-
nice ter zlasti v predelu ra-
menskih sklepov," so pouda-
rili avtorji analize in dodali, 

da se to odraža tudi v ambu-
lantah, saj obravnavajo zelo 
veliko pacientov zaradi težav 
v ramenskih sklepih in vra-
tnem delu hrbtenice. To bo v 
prihodnje treba temeljito iz-
boljšati, so opozorili. Za pro-
blematične so se izkazale še 
srednje vrednosti testov rav-
notežja, srednje vrednosti pri 
testih mišičnega fitnesa in 
aerobnih sposobnosti pa so 
na ravni, ki po njihovih bese-
dah v povprečju ne omogoča-
jo primerne telesne zmoglji-
vosti, ki bi učinkovito vplivala 
na zmanjšanje kroničnih 
obolenj. 
"Iz analize rezultatov je mo-
goče ugotoviti, da se je veli-

ka večina moških in še pose-
bej žensk med dvajsetim in 
štiridesetim letom starosti 
udeležila preverjanja zdra-
vstvenega stanja in telesne-
ga fitnesa, da bi potrdila svo-
ja pričakovanja, da so dobre-
ga zdravja in telesne zmo-
gljivosti," so pojasnili avtorji 
analize in dodali, da bo treba 
po drugi strani zelo pazljivo 
pristopiti k starejšim od pet-
deset let, še posebno mo-
škim, saj se jih je testiranj 
udeležilo manj kot žensk, 
njihovo zdravje pa je bilo 
slabše kot pri ženskah.
Kot še ugotavljajo ob koncu 
analize, je žirovska občina v 
tako zasnovano preventivno 
akcijo vključila največji de-
lež občanov v celotni Slove-
niji. Žirfit tako predstavlja 
del preventivnega delovanja 
v zdravstvenem sistemu, ki 
bi lahko v prihodnjih letih 
zajel večino odraslih obča-
nov Žiri s ciljem, da bi jim 
zagotovili visoko strokovno 
zdravstveno in kineziološko 
obravnavo, na podlagi kate-
re bi zdravstveno in gibalno 
ogroženim predlagali ustre-
zne intervencije in ukrepe 
za ohranjanje ali izboljšanje 
zdravja. "Družinski zdravni-
ki v Žireh si želimo, da bi v 
naslednjih letih večina odra-
slih prebivalcev občine Žiri 
imela oceno telesne zmo-
gljivosti," so še dejali avtorji 
analize.

Moški slabšega 
zdravja kot ženske
Analize testiranj s prvega Žirfita, ki je potekal sredi maja, so pokazale, da bo treba v prihodnje 
posebno pozornost nameniti starejšim od petdeset let in še posebej moškim, ker imajo ti nižjo raven 
zdravja od žensk oziroma se jih je manj od žensk sploh udeležilo merjenj.

Na prvem Žirfitu je svoje telesne zmogljivosti preverilo 254 
oseb, starih od 22 do 88 let, med njimi 167 žensk in 87 
moških. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žiri – Tudi letos so v okviru 
Vikenda športa in zabave 
ponudili pestro športno, 
kulturno in zabavno dogaja-
nje po cenah, dostopnih štu-
dentom, je pojasnila predse-
dnica Kluba žirovskih štu-
dentov Anja Vehar in doda-
la, da je sicer prireditev na-
menjena vsem generacijam. 
Letos je različne dejavnosti 
obiskalo okrog 3500 obisko-
valcev, kar je največ doslej, 
je še dodala.
Vikend športa in zabave so 
odprli s turnirjem v košar-
ki, ki se ga je udeležilo 
enajst ekip, isti dan je pote-
kal tudi turnir v malem 
nočnem nogometu, na ka-
terem je nastopilo dvanajst 
ekip. Sočasno s turnirjem v 
malem nogometu se je od-

vijala zabava, ki so jo poi-
menovali Charlie night, na 
kateri je obiskovalce zaba-
val DJ Ney. Sobota je bila 
rezervirana za turnir v od-
bojki, v kateri se je pomeri-

lo osem ekip, na turnirju v 
floorballu pa je tekmovalo 
trinajst ekip. Zvečer je sle-
dil veliki koncert, na kate-
rem so nastopili Jackson, 
Vlado Kreslin in Mali bogo-

vi, Siddharta ter Odprava 
zelenega zmaja. Obiskoval-
ci so se lahko zabavali še ob 
pir pongu, pink ponk lau-
farci ali v chill out kotičku, 
za najmlajše pa so poskrbe-
li v otroškem kotičku. Naja-
traktivnejši je vsako leto že 
tradicionalni pancerball, pri 
katerem obiskovalci v dalji-
no mečejo približno deset 
kilogramov tažak 'pancer', 
napolnjen z betonom. 
"'Pancer' že od začetka, kar 
organiziramo omenjeno 
prireditev, ostaja isti," je 
kot zanimivost še navedla 
Anja Vehar. Vikend športa 
in zabave prostovoljno or-
ganizirajo člani vodstva 
Kluba žirovskih študentov, 
in sicer s pripravami začne-
jo že ob začetku študijskega 
leta, intenzivne priprave pa 
trajajo pol leta.

Zabava za vse generacije
V Klubu žirovskih študentov so zadnji konec tedna v juniju pripravili jubilejni, dvajseti po vrsti Vikend 
športa in zabave. Različnih aktivnosti se je letos udeležilo rekordno število ljudi.

Na letošnjem Vikendu športa in zabave je nastopil tudi 
Vlado Kreslin z Malimi bogovi. / Foto: arhiv Kluba žirovskih študentov

Mateja Rant

Žiri – Barvitost gline in ste-
kla je naslov razstave, ki si jo 
je v poletnih dneh mogoče 
ogledati v prostorih Občine 
Žiri v času njenega odprtja. 
Svoje izdelke sta na ogled 
postavili mojstrici rokodelki 
Lidija Debelak in Katja 
Zrimšek. Razstavo je pripra-
vil Rokodelski center DUO 
Škofja Loka v sodelovanju z 
Občino Žiri.
Lidija Debelak se predstavlja 
z glinenimi izdelki. V nje-
nih glinenih reliefih, ki 
predstavljajo estetsko stiči-
šče tradicije in sodobnosti, 
lahko najdemo najrazličnej-
še motive, je pojasnila Kata-
rina Sekirnik iz Rokodelske-
ga centra DUO. Svoj navdih 
po njenih besedah išče v 
malem loškem kruhku, le-
senih intarzijah ročno izde-

lanih skrinj, ljudskem slo-
vstvu in verovanju. "Angeli, 
podkve, nageljni, zlate ptice 
in glina, kombinirana s kle-
kljano čipko, nas skozi tradi-
cijo vodijo do sodobnejših 
motivov, izdelanih v živopi-
snih barvah." Katja Zrimšek 
pa oblikuje steklene izdelke 
v vitražni tehniki Tiffany in 
v tehniki fuzije. "Ob razi-
skovanju različnih materia-
lov se je v preteklosti ustavi-
la pri steklu. Material, ki je v 
osnovi tako oster, a obenem 
krhek, ima čudovito mo-
žnost preobrazbe," je razlo-
žila Katarina Sekirnik. Iz 
ostrih koščkov tako pod nje-
nimi rokami nastaja prije-
tno gladek nakit, iz prozor-
nega brezbarvnega stekla pa 
barviti in sijoči izdelki. Vi-
tražna stekla se z njeno po-
močjo preobrazijo v svetila, 
posode in zasteklitve.

Barviti izdelki  
iz gline in stekla
V prostorih Občine Žiri si je mogoče ogledati 
razstavo dveh mojstric rokodelk, ki ustvarjata z 
glino in steklom.

Stekleni izdelki Katje Zrimšek / Foto: arhiv RC DUO

Lidija Debelak se predstavlja z glinenimi izdelki. 
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Žiri – Nogometni klub Žiri tudi letos med počitnicami pri-
pravlja otroško nogometno šolo, ki se ji bodo otroci od še-
stega do enajstega leta starosti lahko pridružili od ponedelj-
ka, 21. avgusta, do petka, 25. avgusta. Prijave zbirajo do 7. 
avgusta. Dejavnost za male nogometne navdušence se 
bodo odvijale na nogometnem stadionu Polje v Žireh, v pri-
meru slabega vremena pa v telovadnici Osnovne šole Žiri 
vsak dan med 9. in 12. uro. V prvem delu dopoldneva otroci 
spoznavajo osnove nogometne igre, po odmoru za malico 
pa sledijo sprostitvene dejavnosti, kot je orientacijski po-
hod, odbojka na travi in podobno. Zadnji dan šole poleg 
dopoldanske dejavnosti pripravijo tudi zaključni turnir s po-
delitvijo priznanj za uspešno opravljeno šolo.

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

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

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

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

Slovenci se po stopnji lastništva nepremičnin uvrščamo v sam 
evropski vrh. Pri nas je bivanje v lastnem stanovanju ali hiši še 
vedno bolj racionalno, saj so najemnine sorazmerno visoke, 
prav tako pa je omejen tudi vpliv najemnikov na stroške bivanja. 
Žal pa se v tem trendu lastništva pojavi drug velik problem, saj 
marsikdo od nas biva v nepremičnini, katere vrednost je glede 
na življenjski standard gospodinjstva prekomerna. Torej je kljub 
visoki stopnji lastništva nepremičnin v Sloveniji stopnja odgo-
vornosti, ki iz lastništva nepremičnine izhaja, nerazumno nizka. 
Tak odnos do nepremičnine kot lastnine se izrazito kaže pred-
vsem v večstanovanjskih stavbah.

LASTNIŠTVO NEPREMIČNINE POMENI FINANČNO 
OBVEZNOST IN ODGOVORNOST
Obveznost in odgovornost etažnih lastnikov v večstanovanjskih 
stavbah je plačevanje vseh stroškov, ki nastanejo v večstano-
vanjskih stavbah. Prvi del stroškov je povezan s tekočim obra-
tovanjem večstanovanjske stavbe, drugi del stroškov pa je po-
vezan z upravljanjem oz. vzdrževanjem stavbe. V stavbah, ki so 
starejše od desetih let, so etažni lastniki po zakonu obvezani 
vplačevati tudi prispevek v rezervni sklad stavbe. Ta sredstva so 
namenjena kritju bodočih stroškov vzdrževanja stavbe. 

VLOGA UPRAVNIKA PRI VZDRŽEVANJU  
NEPREMIČNINE 
Interes vseh solastnikov je zagotoviti takšno stanje večstanovanj-
skih stavb, da je omogočena njihova normalna raba. Vzdrževanje 
stavbe je v celoti obveznost in odgovornost lastnikov, upravnik pa 
mora poskrbeti za to, da lastniki te svoje obveznosti lahko uresni-
čijo in stavbo ustrezno ter skladno s predpisi tudi vzdržujejo. 
Ena osnovnih nalog upravnika je, da mesečne stroške obratova-
nja večstanovanjske stavbe razdeli med uporabnike v skladu z 
veljavnimi predpisi in medsebojnimi dogovori lastnikov. Po-
membna naloga, ki jo določa tudi zakon, pa je priprava načrta 
vzdrževanja večstanovanjske stavbe. O sprejemu tako priprav-
ljenega načrta vzdrževanja odločajo lastniki stavbe, upravnikova 
naloga pa je, da v skladu s terminskim planom poskrbi za izved-
bo sprejetega načrta. Ta, na videz preprosta opravila, pa lahko 
zelo hitro postanejo vir trenj tako med lastniki v posamezni 
stavbi kot tudi med lastniki in upravnikom stavbe.

V prihodnjih objavah bomo skušali povzeti aktualno problemati-
ko pri poslih obratovanja in vzdrževanja stavb ter lastnikom in 
ostalim uporabnikom posredovati pomembna pojasnila in napo-
tila, da bo vaše življenje v večstanovanjski skupnosti prijetno.

Škofja Loka – V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Stari 
Loki že živijo v poletnem ritmu. K temu sodijo tudi sprehodi 
s stanovalci po Stari Loki, v mesto ali zgolj do parka, ki obda-
ja njihovo bivališče. Ob centru je urejen tudi senzorni park, 
kjer obiskovalci lahko ustrežejo vsem čutom, v senci se prile-
žeta kava ali sladoled, predvsem pa druženje in pomenek.  

Na sprehod, v park, na sladoled

Na sprehodu s stanovalci / Foto: Tina Dokl

Stara Loka – V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Stari 
Loki so na prisrčen način počastili rojstni dan svoje stanoval-
ke Anice Ušeničnik. Izpolnili so ji dolgoletno željo, da se oble-
če v narodno nošo, nato pa jo z zapravljivčkom in ob zvoku 
harmonike popeljali po okolici. Pri tem so se ji pridružili njen 
partner Jože Zupančič, direktorica doma Silva Košnjek in Po-
lona Zakošek, predsednica društva Debra, ki v Sloveniji zdru-
žuje bolnike z redko kožno boleznijo bulozna epidermoliza. 
To bolezen ima tudi Anica, ki s 70 leti velja za najstarejšo 
bolnico z bulozno ekipermolizo v Sloveniji in v svetu, bolniki 
namreč umirajo že v mlajših letih. Anica se je ganjena zahva-
lila vsem, ki so ji pripravili tako lepo presenečenje. 

Popeljali so jo z zapravljivčkom

Anico Ušeničnik so, oblečeno v narodno nošo, popeljali z 
zapravljivčkom. / Foto: Tina Dokl
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ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

TEMELJ DOBRE  
INŠTALACIJE
prodaja elektro materiala, inštalacijskega  
materiala, svetil in orodja, talnih oblog

STEINEL – orodja, senzorska tehnika in svetila,   
novost med svetili – XLED REFLEKTORJI  

KAISER – vrhunske protipožarne in protihrupne doze

FRANKISCHE – elektro inštalacijske cevi

JASO IN TRUMPF – talne obloge nemških proizvajalcev 

WWW.PRIPOROCAM.SI 
Celovita ponudba za vaš dom, našli boste veliko izbiro  
svetil, senzorjev, audio sistemov, orodja, čistil, pisarniške  
opreme in še mnogo več.

Tako ga opisujejo v Avto centru Lovše, kjer so nam ga dali na 
poskusno vožnjo. Toyoto dobro poznamo. Uradnega prodajal-
ca in serviserja, Avto center Lovše, pa smo spoznali šele zdaj.
V pogovoru z direktorjem Zoranom Sodnikom nam je najbolj v 
spominu ostala obrazložitev glede njihovih garancij, ki so brez 
primere v Evropi: »Skozi čas smo ustvarili zaupanja vredno ime 
tako v javnosti kot med poslovnimi partnerji. Danes zaposluje-
mo širok spekter sodelavcev z raznolikim naborom znanja. S 
celovito prodajno-servisno storitvijo pokrivamo celotno go-
renjsko regijo in velik del osrednjeslovenske. Z drzno potezo 
dosmrtne garancije na lastno delo mehaničnih delavnic ter 
možnostjo sklenitve 10-letnega jamstva za vozila za fizične 
osebe smo prvi in za zdaj edini servis, ki se je javno obvezal k 
jasnemu cilju: biti najboljši.« Vse ostalo je kristalno jasno. Pro-
dajati Toyotine avtomobile je odgovornost, vendar tudi neke 
vrste čast, kajti še vedno so največji proizvajalec avtomobilov 
na svetu. 

Najnovejše pri Toyoti
Najnovejša Toyota se imenuje C-HR in je … in je res povsem 
drugačna od vsega, kar se trenutno vozi po evropskih cestah. 
Če dobro premislim, je bil zadnji avto, za katerim so se vsi obra-
čali, Ni ssanov juke. Samo dve opciji sta. Ali ti je zelo všeč ali pa 

tudi slučajno ne. No, nisem še srečal sogovornika, ki bi izjavil to 
drugo. Zunanja podoba mlade spominja na t. i. transformerje, 
starejše pa na prihodnost. Eni in drugi imajo prav. Drzne pote-
ze, drzno oblikovanje, sodobne barve. V Toyoti pravijo, da je 
ustvarjen za aktivni življenjski slog in je nerazdružljivo povezan 
z mestom. Urbano vozilo, torej. Zakaj pa ne? Naša mesta so si-
cer majhna, a vseeno, lepši je v spletišču ulic kot nekje na deže-
li. Vseeno sem ga zapeljal najprej proč od druge pločevine. Le 
toliko, da se ga privadim, da ga Lovšetu ne vrnem ranjenega. 
Sama pot iz mesta je lepila poglede mimovozečih in mimoido-
čih. Nihče ne more biti ravnodušen, ko se tak avto pripelje 
mimo. Vožnja v njem je podobna vožnja v video igrici, vse de-
luje tako, kot bi bil v prihodnosti. Pa nisem bil. Vseeno sem mo-
ral ročno menjati prestave, še vedno sem moral sam pritiskati 
na plin in paziti na vse, kar moraš, ko si za volanom. Vendar je 
bilo vse to skrajni užitek, in ko sem še naštudiral vso pametno 
tehniko, ki jo nudi, je bilo jasno, da je to vozilo, ki ima vse, kar 
sodobni avtomobili v tem razredu premorejo.

Na cesti
Vožnja je navdihujoča in bo zagotovo navdušila tudi zahtevnej-
še voznike, ne samo tiste, ki dajo največ poudarka na tehnolo-
gijo in videz. Res je, da pod volanom ni prostora za dvometraše, 

a tega niti nisem pričakoval. Sedeži so udobni, čeprav tudi tega 
nisem pričakoval pri mestnem vozilu. Volan je »otroška igrica«, 
stopalke, menjalnik, vse je tako mehko in lahko vodljivo. Po-
gled naprej, v obe smeri in nazaj je pa tak kot pri skoraj vseh 
novih avtomobilih. Za pogled nazaj imaš kamere, zato se nimaš 
več kaj »zvirati« nazaj, temu primerna je tudi velikost zadnjega 
stekla. Bočna ogledala so velika in pregledna. Prvi stik s prvimi 
kilometri je tak. Če že dolgo niste zamenjali avtomobila, boste 
nad pogledom iz sodobne različice nadvse presenečeni. Naj-
prej boste mislili, da je preglednost zelo omejena, potem pa 
boste kmalu ugotovili, da ima avto kar precej oči namesto vas. 
Da, sodobna tehnologija in oblikovanje sta šla v zadnjih nekaj 
letih pospešeno naprej. 
S svojo pojavo izziva emocije, stilsko samosvojost pa potiska v 
ospredje tudi pod pločevino. 

Najbolj vroče ta hip: Toyota C-HR
Dinamičen, okreten, atraktiven in dostopen. Toyotin urbani atlet C-HR je že zapeljal na naše ulice. 
Mesto je njegov poligon.

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Igor Kavčič

Škofja Loka – V preddverju 
Sokolskega doma je preko 
poletja na ogled likovna raz-
stava članov KUD Trata Go-
renja vas. S svojimi deli se 
predstavlja kar štirinajst 
ustvarjalcev, ki obiskujejo 
likovni tečaj, ki ga vodi aka-
demska slikarka Maja Šu-
bic. Slikarska skupina je za-
čela s slikanjem pred nekaj 
leti, člani pa se ob jesenskih 
in zimskih večerih srečujejo 
v prostorih tamkajšnje 
osnovne šole. Pod vodstvom 
Šubičeve nastajajo čudoviti 
akvareli, grafike, akrili pa 

tudi freske. Mentorica likov-
nike spodbuja k izbirnemu 
in samostojnemu reševanju 
likovnih problemov, podpi-
ra neobičajne ideje in origi-
nalnost. Na tokratni razsta-
vi, ki ima pomenljiv naslov 
Pridne roke, osrednji motiv 
ustvarjalcem so bile tokrat 
roke, pa se predstavljajo: 
Zvezdana Kralj, Jana Rojc, 
Jana Mlinar, Mojca Marolt, 
Janko Jesenko, Srečo Ko-
kalj, Janez Radoševič, Sanja 
Klemenčič, Toni Rakus, 
Ivanka Oblak, Marinka 
Gantar, Drago Mrdjenovič, 
Mateja Pogačnik in Ivica Pe-
trenelj.

Pridne roke v 
Sokolskem preddverju

Večina ustvarjalcev razstave Pridne roke se je z mentorico 
Majo Šubic predstavila tudi na odprtju v Sokolskem domu. 

Škofja Loka – Turizem Škofja Loka to poletje zopet vse so-
bote v mesecu juliju in avgustu organizira brezplačna vode-
nja po mestnem jedru Škofje Loke in ustvarjalne rokodelske 
delavnice z domačimi mojstri rokodelci. Udeležence lokalni 
vodniki pričakajo ob 10. uri na glavni avtobusni postaji v 
Škofji Loki in jih popeljejo po starem mestnem jedru Škofje 
Loke. Vodeni ogled se konča v Rokodelskem centru DUO. 

Vodeni ogledi starodavnega mesta
Škofja Loka – Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka, 
ki je minuli teden organiziralo krvodajalsko akcijo v Železnikih, 
kjer so bili zadovoljni z dobrim odzivom, ta teden vabi krvoda-
jalce v Škofjo Loko. Krvodajalska akcija poteka od 24. do 27. 
julija med 7. in 13. uro v OŠ Mesto. Po besedah sekretarke 
škofjeloškega območnega združenja Fani Mikš so še posebej 
zaželeni krvodajalci s krvnimi skupinami A+, A–, AB– in 0–. 

Krvodajalska akcija v Škofji Loki
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2. september 2017
Godešič, na Produ

ADRENALINSKI TEK s premagovanjem naravnih preprek - 5 km

TEK po poteh in stezicah neokrnjene narave - 10 km

Otroški mini tek s preprekami

Koncert s skupinami: TABU, X-RAY AC/DC, TheWet, Kerlci, The Meld

medijski
pokrovitelj

28 | PAGINA

Petek, 25. avgusta
17.00 Sejem domačih dobrot
19.30  Odprtje dopolnjenih zbirk s 

knjižnico
21.00 Muzikal Cvetje v jeseni
Pisatelju Ivanu Tavčarju se bomo 
poklonili tudi s predstavitvijo 
njegove povesti Cvetje v jeseni v 
poljanskem narečju. Knjigo je uredil 
Andrej Šubic.

Sobota, 26. avgust
9.00   Odprtje Teniškega igrišča na 

travi
10.00 Tenis v belem
Popoldan praznovanje ob  
120-letnici Tavčarjevega teniškega 
igrišča in 30-letnici TK Gorenja vas.

Nedelja, 27. avgust
8.00  Odprtje Pohodne poti 

Cvetje v jeseni, ki se začne v 
Poljanah in vodi na Blegoš

8.30  Začetek pohoda po poti, kot  
jo je opisal Ivan Tavčar v povesti

18.00 Zaključek pohoda
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OBČINA  
GORENJA VAS - POLJANE

V letošnjem letu mineva sto let, odkar je Tavčarjeva povest  
Cvetje v jeseni v nadaljevanjih začela izhajati v podlistku  
Ljubljanskega zvona. Občina Gorenja vas - Poljane in  
Loški muzej Škofja Loka bomo to častitljivo obletnico obeležili  
s serijo dogodkov na Visoški domačiji v Poljanski dolini, 
ki bodo potekali od 25. do 27. avgusta 2017.   
                                                                                   Vljudno vabljeni!

STO LET POVESTI

Medijski pokrovitelj

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Floorball tur-
nir v Pragi je eden najmoč-
nejših na svetu, na njem pa 
so se izkazali tudi mladi upi 
škofjeloškega Insporta. Naj-
bolj so blesteli fantje iz eki-
pe B 18, ki so se prebili vse 
do četrfinala,, kar je eden 
največjih uspehov sloven-
skega floorballa na medna-
rodnih turnirjih.
Tako se je ekipa B1 8 uvrsti-
la med osem najboljših, kar 
je v družbi še 39 ekip iz pre-
težno floorballovskih velesil 
res odličen rezultat. 
Poleg ekipe B18 je škofjeloški 
Insport nastopal še v katego-
rijah B 15 in B 13. Tudi ti dve 
ekipi sta igrali zelo dobro, saj 
se je ekipa B 15 uvrstila med 
25. in 32. mesto (med 60 eki-
pami), medtem ko so naj-
mlajši B 13 zaigrali v polfina-
lu B in se na koncu uvrstili 
na 19. oziroma 20. skupno 
mesto med 48 ekipami.
»Praga Games je bil zagotovo 
drugačen turnir kot United 
World Games v Celovcu, kjer 

so dominirali. V Prago smo 
se kljub izredni popotnici iz 
Avstrije podali po nabiranje 
izkušenj in z željo turnir 
končati v vseh kategorijah 
med prvih 32 ekip. Na Pra-
gue Games je namreč kon-
kurenca veliko močnejša, saj 
ekipe prihajajo predvsem iz 
floorball velesil Češke, Fin-

ske in Švedske,« je povedal 
trener ekip Gorazd Tomc.Pri 
Insportu še dodajajo, da so 
mladi, ki želijo igrati floor-
ball, zlati otroci od 1. do 5. 
razreda, vabljeni, da se jim 
pridružijo na treningih, ki 
bodo potekali ob sredah in 
petkih v Športni dvorani Po-
den. 

Odlični tudi v Pragi
Mladi škofjeloški igralci floorballa so po uspehu konec junija, ko so na 
United World Games v Celovcu osvojili tri zmagovalne pokale, odlično 
nastopili tudi na turnirju v Pragi.

Po treh pokalih, ki so jih Ločani osvojili v Celovcu, so se 
izkazali tudi na močnem turnirju v Pragi. / Foto: Tone Podobnik

Vilma Stanovnik

Davča - Športno društvo Ka-
mikaze je bilo organizator 
19. kolesarske dirke za Zlato 
čipko. Tekmovanja se je na 
drugo julijsko soboto udele-
žilo 97 kolesark in kolesar-
jev, petnajstkilometrsko pro-
go med Železniki in Davčo 
pa je najhitreje prevozil Luka 
Tavčar, ki je bil v cilju s ča-
som 33:09,6. Tik za njim je v 
cilj pripeljal Gregor Kranjc 
(KD Calcit) s časom 33:11,4, 
tretji pa je bil Andrej Dra-
ksler (ŠD Koloka) s časom 
33:13,5. V ženski konkurenci 
si je zlato čipko privozila Ta-
mara Grm, ki je bila najbolj-
ša časom 36:43,2, Tina Perše 
(Calcit Bike Team) je s ča-
som 36:43,9 osvojila drugo 
mesto, tretja pa je bila Tjaša 
Sušnik (KK Kranj). 
Po kategorijah so zmagali: 
Tjaša Sušnik (Kranj) med 
otroki do 15 let, Luka Tavčar 
v kategoriji moških 16–25 
let, Andrej Draksler (ŠD Ko-
loka) v kategoriji 26–35 let, 
Uroš Verčič v kategoriji 36–

45 let, Boštja Brelih (MBK 
Sportr.si) v kategoriji 46–55 
let, Brenko Prešeren (KK Za-
vršnica) v kategoriji od 56–
65 let in Matej Mihovec (ŠD 
Turbo M) v kategoriji nad 65 
let. V najmlajši ženski kate-
goriji je bila najboljša sku-
pna zmagovalka Tamara 
Grm, v kategoriji žensk med 
31 in 45 let Barbara Kavčič, 
med kolesarkami nad 45 let 
pa Petra Kalan Lubajnšek.
Najboljši v konkurenci tek-
movalcev iz občine Železni-
ki je bil Aleš Pirih (KK 
Kranj), ki je zmagal s časom 
34 minut in 28 sekund. 
Drugi je bil s časom 36 mi-
nut in 29 sekund v cilju An-
ton Demšar, tretji pa s ča-
som 38 minut ter 28,8 se-
kunde Gašper Kemperle 
(SK Domel). V ženski kon-
kurenci je bila najboljša Bar-
bara Kavčič, ki je v cilj pripe-
ljala s časom 45:51,7, drugo 
mesto je osvojila Rebeka 
Kalan (SK Domel) s časom 
46:51, tretje pa Nina Drob-
nič (SK Domel) s časom 
1;02:20,1. Zmagovalci obči-

ne Železniki po kategorijah 
so bili: Bine Lotrič (SK Do-
mel) med otroki do 15 let, 
Aleš Pirih (KK Kranj) v kate-
goriji 16–25 let, Gašper Urh 
(ŠD Rudno) v kategoriji 
26–35 let, Anton Demšar v 
kategoriji 36–45 let, Zvone 
Frelih v kategoriji 46–55 let, 
Marko Ramovš v kategoriji 
56–65 let in Jože Šmid (Ka-
mikaze) v kategoriji nad 65 
let. V konkurenci žensk je v 
kategoriji 31–45 let zmagala 
Barbara Kavčič, v konkuren-
ci nad 45 let pa Nives Prezelj 
(Kamikaze).
"Čeprav je število udeležen-
cev tokrat prvič padlo pod 
sto, smo tako z udeležbo kot 
tudi prireditvijo zelo zado-
voljni. Dirka je minila brez 
zapletov, kolesarji so bili z 
organizacijo in izvedbo za-
dovoljni, izkazala so se tudi 
podjetja in posamezniki, ki 
so za žreb prispevali veliko 
praktičnih nagrad. Na strani 
tekmovalcev je bilo tudi vre-
me," je v imenu organiza-
torjev povedal Roman Pre-
zelj. 

Po čipko v Davčo
Tudi letos so se kolesarji podali po zlato čipko iz Železnikov proti Davči, 
kamor je izmed skupaj sedemindevetdesetih kolesarjev in kolesark 
najhitreje pripeljal Luka Tavčar.

Iz Železnikov proti Davči se je odpeljalo 97 kolesarjev in kolesark./Foto: Andrej Tarfila

Šport je zabava. Zabavaj se z nami!

3. Festival športa
Kranj 2017
12. - 23. september

 TEK ZA KRANJ (10 in 3,3, km) • MERITVE IN TESTIRANJA • 
PREDAVANJA • ŠPORTNA TRŽNICA (v petek 22. 9. tudi za OŠ 

Kranja) • MINI OLIMPIJADA (za Kranjske vrtce) •
ZAKLJUČNA PRIREDITEV (Grad Khislstein)
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Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Vse je drugače
»Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo vede, prezira av-

toriteto, nima nobenega spoštovanja do starejših in raje go-
vori, kot dela. Mladi ljudje niti ne vstanejo, ko starejši vstopijo. 
Ugovarjajo svojim staršem, v družbi se širokoustijo, pri mizi 
goltajo slaščice in prekrižanih nog tiranizirajo učitelje.« To je 
opazil že Sokrat.

Starejšim generacijam so bile mlajše generacije od nekdaj 
nerazumljene. In vsaka trenutna generacija ima občutek, da 
je potegnila krajši konec kot ena pred njo. Odkar so milenijci 
(generacija, rojena po 1980) na trgu dela, pa se je s pomočjo 
moderne tehnologije in medijev ta medgeneracijski razkorak 
še povečal. Generacija, rojena po drugi svetovni vojni, si je v 
življenju želela preproste stvari: lastno streho nad glavo, tri 
otroke in službo. Služba je bila le služba. Imeti družino in hišo 
so bile sanje večine. Milenijci po drugi strani postavljajo na 
prvo mesto življenjski slog in iskanje višjega pomena v seda-
njem času. Živijo za zdaj. Pri njih se prepletata služba in druž-
ba. Ni nenavadno, da so s sodelavci najboljši prijatelji, ni ne-
navadno, da so njihove stranke najboljši prijatelji. Želijo si 
dela, v katerem lahko prepoznajo višji smisel svojega življe-
nja, želijo si opravljati delo v podjetju z vizijo, ki razume posa-
meznika, ki spodbuja inovativnost in pušča sledi, ki so druž-
beno priznane in prepoznavne. 

Zanimivo se je pogovarjati z delodajalci, ki imajo občutek, da 
morajo mlade takoj po prihodu na delovno mesto ukrotiti. Veliko-
krat slišim očitke, da so mladi muhasta, sebična generacija, ki si želi 
zaslužit čim več čim prej. Pri tem pozabljajo, da so oni dobili službo 
v bolj prijaznem času. Težava v nerazumevanju med generacijami 
je seveda veliko bolj kompleksna – zelo dobro je vidna v tistih 
podjetjih, kjer je način vodenja zamrznil pred 30 leti. 

Nedvomno se bodo v podjetjih še nekaj časa srečevali po-
samezniki, pripadniki različnih generacij. Verjamem, da le z 
aktivnimposlušanjem in razumevanjem drug drugega, empa-
tijo in medsebojnim spoštovanjem lahko dosežemo klimo, ki 
bo pripomogla k večji produktivnosti in učinkovitosti na de-
lovnem mestu.  

14  90
EUR

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

16
EUR

267 strani, 190 x 135 mm, mehka vezava

V knjigi boste našli 
način pretvarjanja 
misli v fizično 
formo, saj v sebi 
nosimo glavno 
orodje. Dobili 
boste sliko, kako 
lahko z načrtnim 
delovanjem 
začnete živeti svoje 
sanje.

Avtorica 
Jana Špeh

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

Železniki – Četrti Rally Železniki so organizatorji iz ŠD Omi-
kron Plus pod okriljem avto zveze AŠ2005 pripravili v dveh 
dneh. Na sporedu je bilo deset hitrostnih preizkušenj: Dav-
ča (dvakrat), Podlonk (dvakrat), Soriška planina (dvakrat) in 
Dražgoše (trikrat). Na startu je bilo 53 posadk. Zmago v 
skupni razvrstitvi za slovensko državno prvenstvo sta s pe-
ugeotom 208 T16 osvojila Rok Turk in Blanka Kacin iz ekipe 
OPV Racing Cars s sedežem v Lučinah, drugouvrčena v sku-
pni razvrstitvi. Skupna zmaga je odšla na Slovaško. Najbolj-
ša sta bila Vlastimil Majerčak s sovoznico Michaelo Vejačk-
ovo (Ford Fiesta R 5). Izmed gorenjskih voznikov se je na 
skupno 11. mesto uvrstil Jani Trček s sovoznikom Miho Hor-
vatom (Mitsubishi Lancer EVO IX), posadka Boštjan Logar 
– Ana Bobnar (Mg ZR 105) pa je zaradi tehničnih težav od-
stopila. 

V Železnikih slavila Slovaka

Gledalci so si navdušeno ogledali atraktiven reli.
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Poljane – Člani kolesarske 
sekcije Indu Team pri Špor-
tnem društvu Poljane nad 
Škofjo Loko so bili organiza-
torji 17. Kolesarske dirke Po-
ljane–Stari vrh. Dirka je bila 
prva v nizu tekmovanj za po-
pularni Pokal polanskih 
puklov. Po letečem startu 
pred Kmetijsko zadrugo v Po-
ljanah je bil po desetih kilo-
metrih cilj na Grebljici pod 
Starim vrhom. Kolesarji in 
kolesarke so tako morali pre-
magati kar 650 metrov višin-
ske razlike, v cilj pa jih je pri-
peljalo sto trideset. Najhitrejši 
je bil Dean Bratuš (MBK 
Sportr.si) s časom 25 minut 
in 46 sekund. Na drugo me-
sto se je z 41 sekundami zao-
stanka uvrstil Primož Porenta 
(ŠD Bambi.bi), tretji pa je v 
cilj pripeljal Luka Tavčar.  
Med enajstimi dekleti je zma-
gala Maja Škerlj (Izvir Vipa-
va) s časom 30:35, na drugo 
mesto se je uvrstila Ajda Ope-
ka (KD Maribor Branik), tre-
tja pa je bila Tamara Grm.
"Na tej dirki sem nastopil če-
trtič, vendar pa sem prvič 
zmagal. Proga je zelo dobra, 
meni pač ustrezajo čim bolj 
strmi klanci. Če bo vse po 
sreči, bom nastopil tudi na 
ostalih dirkah za Pokal polan-
skih puklov," je povedal zma-
govalec Dean Bratuš, Idrij-
čan, ki sedaj živi v Hotedršici. 
Rezultati so namreč šteli 
tako za Pokal Slovenije in 
Pokal polanskih puklov, prav 
tako pa tudi za prvenstvo ob-
čine Gorenja vas - Poljane. 
Na občinskem prvenstvu je v 
kategoriji moških do 30 let 
zmagal Miha Alič, v katego-
riji od 31 do 40 let Jaka Tr-

ček, v kategoriji od 41 do 50 
let Aleš Hren, v kategoriji od 
51 do 60 let Marko Pustovrh, 
v kategoriji nad 60 let pa 
Franc Peternel. 
Priznanja najboljšim je po-
delil predsednik Krajevne 
skupnosti Poljane Tone De-
beljak, udeleženci tekmova-
nja pa so se z minuto tišine 
spomnili Lojzeta Oblaka, 
rednega udeleženca kolesar-
skih tekmovanj, ki je lani na 
kolesu umrl v prometni ne-
sreči, prav tako pa so se spo-
mnili vseh ostalih kolesar-
jev, ki so umrli v nesrečah.

Z dirko na Stari vrh se je tako 
začela sedma sezona Pokala 
polanskih puklov, ki jo sesta-
vlja pet dirk. Že v nedeljo so 
kolesarji nato dirkali na Pasjo 
ravan, 19. avgusta bo dirka na 
Javorč, 10. septembra na Lub-
nik in za zaključek 17. sep-
tembra še finale na Blegoš. 
"Letos smo sedmim prej-
šnjim kategorijam dodali še 
eno žensko kategorijo, novost 
pa je tudi ta, da ni več omeji-
tve glede nastopov tekmoval-
cev z licencami. Edino merilo 
je letnica rojstva,« je o novo-
stih na Pokalu polanskih 

puklov povedal Niko Stržinar 
in dodal, da je tekmovanje na-
menjeno predvsem rekreativ-
cem, zmagovalci po kategori-
jah pa so nagrajeni tudi z do-
brotami lokalnih prideloval-
cev. "Na dirke vabimo pred-
vsem rekreativce, ki se običaj-
no ne udeležujejo tekem. 
Tako lahko preizkusijo sami 
sebe in se primerjajo z naj-
boljšimi. Pomembno se mi 
zdi, da se ne ustrašijo konku-
rence in rezultata, temveč na 
tekmah spremljajo svoj na-
predek," je še dodal Niko Str-
žinar.

Najprej na Stari vrh
Z dirko na Stari vrh se je prejšnji konec tedna začel letošnji Pokal polanskih puklov, na atraktivni 
kolesarski preizkušnji pa je prvič slavil Dean Bratuš.

Najboljši trije v ženski in moški konkurenci s predsednikom Krajevne skupnosti Poljane 
Tonetom Debeljakom
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Škofja Loka – Sokolski dom je nedavno gostil zanimive mla-
dinske vokalno-inštrumentalne zasedbe v starosti od 12 do 
20 let. Kakovostna koncerta duhovne in klasične glasbe so 
izvajali: ženski seniorski zbor, komorni zbor, koncertni an-
sambel ter džezovski ansambel Šole St. Catherine’s iz Bra-
mleyja v Angliji v nedeljo ter Westminsterski šolski komorni 
orkester v torek. Progam koncertov je bil stkan iz priljublje-
nih del Bacha, Mendelssohna, Schuberta, Elgarja, Čajko-
vskega, Beethovna, Haydna, Zaidija, Dvořáka.

Raznolik glasbeni dogodek

Vsak član ansambla je svoj inštrument obvladoval z visoko 
kvaliteto. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Te je podpred
sednik Vili Hajdinjak nabral 
preteklo nedeljo na Poklju
ki, Andrej Jesenko pa pravi, 
da ga klasične gobe niti ne 
zanimajo, privlačijo ga nove 
vrste. Oba pa pritrjujeta, da 
so letos gobe kar pohitele, ta 
čas jih običajno še ni, naj
bujnejše obdobje njihove 
rasti seže v september in ok
tober, tudi avgusta že raste
jo. "Zrastejo pač takrat, ko 
so pogoji zanje, to pa sta vla
ga in toplota, tudi luna ima 
svoj vpliv na njihovo rast," 
pravita sogovornika, oba 
tudi determinatorja, torej 
poznavalca in določevalca 
gob.

Odmevne gobarske 
razstave
Gobarsko društvo Škofja 
Loka svoje najdbe rado pred
stavi ljudem. Tako vsako se
zono razstavljajo na škofje
loški tržnici, gobam je na
menjena vsaka druga sobo
ta. Prvo razstavo so postavili 
8. julija, na njej pa pokazali 
okoli petdeset vrst gob, raz
stave bodo sledile vse do ok
tobra. "Ljudje prihajajo in 
nas sprašujejo za posame
zne gobe, člani gobarskega 
društva pa jim odgovarja
mo. Najbolj jih pritegnejo 
zanimive vrste gob, sprašu
jejo po tem, ali so gobe uži
tne, prinesejo tudi gobe, ki 
so jih nabrali, mi pa jim po
tem povemo, ali so gobe uži
tne," povesta Jesenko in 
Hajdinjak. Razstavljajo pa 
tudi drugje: že tradicionalna 
je njihova razstava ob dnevu 
harmonikarjev na Ermanov
cu, ki je ravno v vrhuncu go
barske sezone in je takrat na 
ogled kar okoli dvesto vrst 
gob. "A se je tudi zgodilo, da 
je razstava odpadla, ker gob 
ni bilo," navržeta ob spomi
nu na gobarsko smolo. Po 
dogovoru razstavljajo tudi v 
trgovskih centrih. V prete
klosti so bile to dvodnevne 
razstave, prejemali so tudi 
donacije trgovskih centrov, 

po zamenjavi lastnikov pa 
tega ni več, tako da ostajajo 
pri enodnevnih razstavah. Z 
veseljem pa sprejmejo pova
bilo drugih društev v Slove
niji, da pri njih gostujejo z 
razstavami ali jim pomagajo 
pri postavitvi njihovih. Vili 
in Andrej imata s tem veliko 
izkušenj. Napovedujeta pa 
še eno razstavo, ki bo letos 
9. septembra v Sokolskem 
domu ob srečanju pihalnih 
orkestrov Loka jo piha. Prvo 
pa so maja pripravili ob Te
dnu vseživljenjskega učenja.

Poučujejo o gobah
Gobarsko društvo ima velik 
izobraževalni pomen. Jeseni 
začenjajo s predavanji in 
razstavami v šolah, otroke 
peljejo tudi v gozd in jim 
gobe pokažejo v njihovem 
domačem okolju, letos na
meravajo vključiti tudi vrtce. 
Njihovo vlogo prepoznava 
tudi občina, ki jim na razpi
sih namenja denar za njiho
vo delovanje (sicer delovanje 
financirajo zlasti iz članari
ne in redkih donacij). Sode
lujejo tudi pri vzdrževanju 
loške učne poti, kjer je sicer 
poudarek na celotni vegeta
ciji, a je na tej poti najdenih 
okoli 170 vrst gob. Izobraže
valni namen imajo tudi ek
skurzije v okoliške gozdove 
in na Pokljuko, ki se jim lah
ko pridružijo tudi drugi ob
čani, ne le člani društva. 
Sled njih je sicer 70, imajo 
tudi nekaj podmladka, druš
tvo, ki obstaja 43 let, pa velja 
za eno najstarejših gobar
skih društev v Sloveniji. 
Vsak ponedeljek pa so v pro
storih društva na Trati (po
leg pošte) srečanja. Tja go
barji in tudi drugi občani 
lahko od maja do avgusta ob 
19. uri, od septembra do no
vembra pa ob 18. uri prine
sejo gobe, ki jih determina
torji prepoznavajo, zapisni
karji pa vse vestno zabeleži
jo. Kdo ve, kdaj se bo našla 
kaka nova zanimiva goba, ki 
je še ne poznamo. Nekaj no
vih so loški gobarji že pri
spevali v register gliv. 

Gobe že vabijo  
v gozd
Je že kaj gob, smo prejšnji teden vprašali 
predsednika in podpredsednika Gobarskega 
društva Škofja Loka Andreja Jesenka in Vilija 
Hajdinjaka. Seveda so, poleg jurčkov in lisičk 
tudi bisernice, lupinarji, golobice ... 

Vili Hajdinjak in Andrej Jesenko

Škofja Loka – Drugo julijsko soboto je na Cankarjevem trgu 
znova potekal Loški umetniški festival unikatno tržnico. Po-
tekala je tudi Zelemenjava, tako najmlajši kot vsi ostali pa so 
si z zanimanjem ogledali predstavi Ane Desetnice. Dopol-
dne je številne obiskovalce zabaval Ben Smalls, izvrsten 
žongler, plesalec in sodobni klovn, ki živi za Mozarta, popol-
dne pa se je predstavil Gospod Mustache – ekscentričen 
moški, ki si obupano želi ljubezni in jo tudi povsod vidi. 
Naslednji Loški umetniški festival bo 2. septembra.

Poletni LUFt z Ano Desetnico

Številne obiskovalce je s predstavo in žongliranjem 
navdušil Ben Smalls. /Foto: Vilma Stanovnik


