
Loški glas je priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja mesečno www.gorenjskiglas.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis za škofjeloško območje	 	 		 Št. 5, Maj 2017

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Škofja Loka 
v sodelovanju z Razvojno 
agencijo Sora pripravila le-
tošnji Teden obrti in podje-
tništva na Loškem. V pro-
gram že tradicionalno ume-
ščajo tudi razstavo izdelkov 
dijakov Šolskega centra Ško-
fja Loka, med katerimi zbor-
nica izbere najboljše in jih 

nagradi z denarnimi nagra-
dami. Letošnja razstava je 
bila že trinajsta po vrsti, vsa-
ko leto je tudi zelo množič-
no obiskana. Obiščejo jo 
tudi obrtniki in podjetniki, 
ki med dijaki z veliko talen-
ta, znanja in veščin iščejo 
prihodnje zaposlene v svojih 
obratovalnicah. O pomenu 
znanja za poklice je ob odpr-
tju razstave spregovoril 
predsednik Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije 

Branko Meh. Dobri kadri so 
pogoj vsakega gospodarstva 
in širše družbe, je dejal Meh 
in napovedal, da bodo v pri-
hodnjem šolskem letu zače-
li z dualnim sistemom po-
klicnega izobraževanja. O 
njem je govoril tudi Elido 
Bandelj, direktor Centra za 
poklicno izobraževanje, oba 
pa sta bila navdušena nad 
zelo kakovostnimi izdelki na 
razstavi. Pohvalil jih je tudi 
škofjeloški župan Miha Ješe 

in omenil tudi partnerstvo 
in sodelovanje, ki sta pogoja 
za uspeh. Tudi podjetniški 
teden z omenjeno razstavo 
je primer dobrega sodelova-
nja. Zbrane je pozdravil tudi 
predsednik škofjeloške obr-
tno-podjetniške zbornice 
Jože Misson, ki je skupaj s 
sodelavci dijakom podelil 
nagrade.
Na razstavi so bili izdelki di-
jakov iz programa poklicne-
ga in tehniškega izobraževa-
nja v glavnem narejeni v 
okviru zaključnih izpitov in 
poklicne mature ter podje-
tniških in razvojnih projek-
tov. Območna obrtno podje-
tniška zbornica Škofja Loka 
je med njimi izbrala najbolj-
še. V kategoriji lesarstvo so 
prva tri mesta dosegli: Matej 
Bolka (tretji letnik srednjega 
strokovnega izobraževanja) 
za predalnik, Jaka Kožuh 
(prvi letnik poklicnega teh-
ničnega izobraževanja) za 
harmoniko iz vezane plošče 
iz hrastovega furnirja in 
Žan Lebar (drugi letnik po-
klicnega tehničnega izobra-
ževanja) za vrtni stol. Njiho-
vi mentorji so bili: Igor Je-
lovčan, Dimitrij Jeraj, Jože 
Gregorc in Peter Kurnik. 

Mladi pokazali talent 
in znanje
V okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem so svoje izdelke znova razstavljali dijaki Šolskega 
centra Škofja Loka. Najbolj inovativne so nagradili. 

Razstava dijaških izdelkov je privabila veliko število obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Gorajte – V gozdičku poleg 
športnega parka v Gorajtah 
so te dni odprli »telovadnico 
na prostem«. Sestavlja jo 
šest naprav, ki omogočajo 
samotežno vadbo celotnega 
telesa, dve sta namenjeni 
tudi otrokom. Gre za projekt 
Občine Škofja Loka in Ra-
zvojne agencije Sora, ki ni 
zahteval veliko denarja. Po 
besedah Jurija Bernika iz 
Razvojne agencije Sora so 
vanj vložili vsega 3750 evrov, 
vadbišče pa je urejeno na ob-
činskem zemljišču. Pri po-
stavitvi so se zgledovali po 
nekaterih krajih, kjer takšne 
naprave že imajo, denimo 
na Brdu pri Kranju. V Goraj-

tah, kjer je tudi športno igri-
šče, otroci od vsepovsod pa 
ta prostor poznajo po zimski 
pravljični deželi, se ljudje re-
kreirajo vse leto, sedaj pa 
bodo možnosti za gibanje v 
naravi še obogatene.  
Župan Miha Ješe je ob odpr-
tju dejal, da je telovadnica v 
naravi v Gorajtah šele prva 
takšna pridobitev, sledila bo 
še obnova trim steze za gra-
dom, Flisove poti, pozneje pa 
še postavitev kakšne telova-
dnice na prostem. V prihod-
nje nameravajo širiti športno 
infrastrukturo tudi na obmo-
čju športnega parka Gorajte, 
to pa je po besedah podžupa-
na Tineta Radinje odvisno od 
morebitnega sofinanciranja 
Fundacije za šport.

V Gorajtah prva 
telovadnica v naravi
Po zgledu nekaterih mest so tudi v bližini Škofje 
Loke, v Gorajtah, uredili telovadnico na prostem.

Telovadec Mitja Debeljak je takole demonstriral uporabo 
naprav telovadnice v naravi. / Foto: Primož Pičulin

Telovadna orodja privabljajo tudi otroke. / Foto: Primož Pičulin

Loški planinci 
praznujejo
Planinsko društvo Škofja 
Loka letos praznuje 110 let 
delovanja. Jubilej so slavili s 
prireditvijo, izidom brošure, 
sledita še praznovanji v 
planinskih kočah na Lubniku 
in Blegošu.
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Odkrivali 
izgubljeni 
košček vesolja
V Turističnem društvu Stari 
vrh so odprli novo tematsko 
pot, ki so jo poimenovali 
Meteoritkova pot.
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ŠKOFJA LOKA

Več prostora za gasilce
Gasilski dom v Bukovici je 
večji za prizidek, ki so ga čla
ni prostovoljnega gasilskega 
društva odprli ob letošnjem 
praznovanju devetdesetle
tnice obstoja.
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GORENJA VAS - POLJANE

Pravljično lepa 
dogodivščina
V idiličnem, skorajda prav
ljičnem okolju Tavčarjevega 
dvorca se je tudi letos odvijal 
otroški festival Dan prijatelj
stva, ki sta ga pripravila za
vod Enostavno prijatelji in 
Turizem Škofja Loka.
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ŽELEZNIKI

Moti jih križišče
Soričani niso zadovoljni z 
načrti, da v okviru dokončne 
rekonstrukcije regionalne ce
ste križišče v Podroštu preu
redijo tako, da bo prednos
tna postala cesta proti Petro
vemu Brdu.
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ŽIRI

Sedemdeset let Alpine
Praznovanje slavnostnega ju
bileja žirovske Alpine so po
stavili v zapuščeno industrij
sko halo v osrčju tovarne, 
kjer bo v prihodnje zaživela 
nova poslovalnica Alpine.
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Loški glas, torek, 30. maja 2017

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Mateja Rant,  
Samo Lesjak, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, 
Ana Šubic, Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 5/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 43, ki je iz šel 30. maja 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 – Teden obrti in 
podjetništva povezuje vse 
štiri občine na Škofjelo-
škem. Župani Miha Ješe 
(Škofja Loka), Milan Čadež 
(Gorenja vas - Poljane), Ja-
nez Žakelj (Žiri) in podžu-
pan Matej Šubic (Železniki) 
soglašajo, da partnerstvo in 
skupno sodelovanje rodi 
uspeh. Ni naključje, da so te 
občine v nedavni raziskavi o 
kakovosti življenja na prvih 
petih mestih v državi, razlog 
pa je zagotovo tudi trdno go-
spodarstvo, ki daje delo in 
poleg standarda zagotavlja 
tudi zadovoljstvo ljudi. Po-
leg tega je po besedah Mihe 
Ješeta to tudi dobra osnova 
za ostali družbeni razvoj.
Milan Čadež vidi velik po-
men v sodelovanju dijakov 
na podjetniškem tednu. "To 
je dobra baza za razvoj pod-
jetništva pri nas, tudi na na-
šem območju namreč pod-
jetja potrebujejo kadre, ki se 
v škofjeloški šoli izobražuje-
jo za vse bolj iskane pokli-
ce," je dejal Čadež in pouda-
ril, da je tudi v njihovi občini 
nekaj močnih firm, na kate-
rih temelji gospodarstvo. 
"Skrbimo, da je podjetništvo 
živo in je delovnih mest vse 
več, celo toliko, da se v Žiri 
vozijo od drugod," pa je me-
nil Janez Žakelj in omenil 
več uspešnih podjetij (M-So-
ra, Poclain, tudi Alpino, ki 
jim jo je lani uspelo rešiti 
pred propadom). Občina go-
spodarstvu, ki se v veliki 
meri usmerja v sodobno 
podjetništvo in nove tehno-
logije, pomaga z znižanjem 
stroškov za komunalni pri-

spevek, gradi infrastrukturo, 
ki omogoča razvoj, zagota-
vlja prostor v industrijski 
coni. V občini Železniki pre-
vladujejo velika podjetja, 
razvijajo se tudi manjša dru-
žinska, največji problem te 
ozke doline pa je po besedah 
Mateja Šubica pomanjkanje 
prostora. Zaradi tega se 
marsikatero podjetje seli 
drugam na Loškem. Z ob-
činskim prostorskim načr-
tom omogočajo širjenje go-
spodarske dejavnosti, tudi z 
urejanjem infrastrukture, k 
temu pa bodo prispevali 
tudi protipoplavni ukrepi, ki 
bodo tudi v Železnikih omo-
gočili širjenje dejavnosti 
podjetjem. 
Na Loškem z dobrim gospo-
darstvom nadaljujejo dedi-
ščino cehovstva, ki so jo za-
pustili predniki. Celo tranzi-
cijo je večina podjetij dobro 
prestala, tudi kateri od steča-
jev bi bil ob ustreznejši la-
stniški strukturi nemara pri-
hranjen. Škofja Loka ima 
vse od malih in mikro do 
velikih podjetij, naloga obči-
ne pa je po besedah Mihe 
Ješeta zlasti, da poskrbi za 
dobro poslovno okolje. To 
so zapisali tudi v razvojno 
strategijo Škofja Loka 2015+, 
ki dobro gospodarstvo pove-
zuje tudi z dobro družbeno 
nadgradnjo in skrbjo za na-
ravo. Župan še poudarja, da 
je pri delovnih mestih po-
membno, da gredo v smeri 
večje dodane vrednosti. Že 
sedaj se dnevne migracije 
na delo preusmerjajo: če so 
se včasih iz dolin in Loke za-
posleni množično selili pro-
ti Kranju in Ljubljani, gredo 
sedaj tokovi v obratni smeri, 

s kvalitetnimi delovnimi 
mesti v dobro stoječih pod-
jetjih se bodo ti še okrepili, 
so razmišljali župani.
Letošnji Teden obrti in pod-
jetništva je sicer poleg zelo 
odmevne razstave izdelkov 
dijakov postregel z več pre-
davanji in svetovanji, tudi za 
podjetnike začetnike, za jav-
nost so odprli Coworking 
center Lokomotiva v Škofji 

Loki, ki deluje dve leti, in 
leto dni delujoči Kreativni 
center Mizarnica Žiri, pred-
stavili uspešno žirovsko 
podjetje Lesko, se kulturno 
družili v Muzeju Železniki 
in obiskali tudi dogodek 24 
ur klekljanja, nekateri obr-
tniki, ki so tudi dobri foto-
grafi, pa so v Sokolskem 
domu priredili razstavo. Na 
ogled je še do 4. junija.     

Temelj kvaliteti življenja
Župani in podžupan štirih občin na Loškem o Tednu obrti in podjetništva in o razvoju podjetniške 
dejavnosti na tem območju

Na razstavo izdelkov dijakov v Sokolskem domu so vabili že 
na Mestnem trgu razstavljeni veliki in atraktivni primerki. 

Med obrtniki in podjetniki na Loškem so tudi dobri 
fotografi, ki svoja dela predstavljajo na razstavi v 
Sokolskem domu. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V starem me-
stnem jedru (Mestni trg, 
Cankarjev trg, Blaževa ulica) 
je čedalje več prometa in 
parkiranih vozil. Župan 
Miha Ješe napoveduje: "Ju-
nija bomo s strožjim nadzo-
rom redarjev to uredili. Pou-
dariti tudi velja, da vsi, ki 
imajo dovolilnice, imajo te 
za dovoz na Mestni trg iz-
ključno v primeru, ko kaj 
pripeljejo ali odpeljejo, ne pa 
za večurno parkiranje. Poo-
strili bomo tudi nadzor pri 
uporabi dovolilnic in v pri-
meru, da bodo ugotovljene 
zlorabe in kršitve, jim bodo 
te lahko tudi odvzete.
Julija bo urejen Trg pod gra-
dom in do takrat bodo po 
županovih besedah uredili 
tudi spoštovanje prometne-
ga režima. "Očitno še nismo 

zreli za sistem brez parkir-
nih količkov. Nadzor redar-
ske službe v mestu bomo 
okrepili, zlasti v času najve-
čjih dogodkov. Sedaj se 
končno dogaja, da je Mestni 
trg zaživel, da je tu veliko lju-
di, in ni prav, da se morajo 
vsi izogibati parkiranih avto-
mobilov. V mestu je tudi če-
dalje več otrok, kar je prav, 
mesto je lahko tudi njihovo 
igrišče, naj bodo zunaj, ne 
samo za računalniki. Ko bo s 
Trgom pod gradom vzposta-
vljen tudi izjemen stik med 
urbaniziranim mestom in 
naravo (z grajskim hribom 
in otroškim igriščem), bomo 
lahko še v večji meri poudar-
jali, naj bo to mesto, kjer naj 
se otroci čim več igrajo," pra-
vi župan in dodaja, da bodo 
poostrili tudi nadzor nad 
parkiranjem na območju 
zdravstvenega doma.

Strožji nadzor nad 
parkiranjem

Danica Zavrl Žlebir

Gornja Radgona – Na Slo-
vesnem dnevu prostovolj-
stva 2017, ki je pred krat-
kim potekal v gradu Negova 
v občini Gornja Radgona, je 
Slovenska filantropija pode-
lila nazive in priznanja za 
odlično prostovoljsko delo 
na različnih področjih. Po-
delila je tudi nazive prosto-
voljstvu prijazno mesto. Šti-
ri občine so laskavi naslov 
pridobile prvič, trinajst pa 
je občin, ki so bile za pro-
stovoljstvu prijazno mesto 
razglašene že v prejšnjih 
letih in so ga tokrat potrdi-
le. Od gorenjskih občin sta 
med njimi tudi občini Ka-
mnik in Škofja Loka. 
Potrditev naslova Občini 
Škofji Loka so pri Slovenski 
filantropiji utemeljili tako-

le: "Občina Škofja Loka: za 
sodelovanje uprave in žu-
pana na številnih dogodkih 
prostovoljskih organizacij 
in izjemno prostovoljsko 
delo na področju kulture: v 
letu 2016 je bil Škofjeloški 

pasijon kot prvi element 
nesnovne kulturne dedišči-
ne Slovenije uvrščen na 
Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva.'' Pri-
znanje za potrditev naziva 

prostovoljstvu prijazno me-
sto je na gradu Negova pre-
vzel Jože Štukl, muzejski 
svetovalec v Loškem muze-
ju in uradni predstavnik 
Občine Škofja Loka v zdru-
ženju Europassion. 

Prostovoljstvu prijazno mesto
Občini Škofja Loka potrdili naziv prostovoljstvu prijazno mesto

Škofja Loka sodi med občine, ki so naziv prostovoljstvu prijazno mesto v letu 2017 znova potrdile.

V kategoriji strojništvo pa 
so nagrade za najboljše iz-
delke dobili: Adrijan Galjot 
(četrti letnik srednjega stro-
kovnega izobraževanja – 
strojni tehnik) za traktorsko 
metlo, Domen Oblak (peti 
letnik poklicnega tehnične-
ga izobraževanja – strojni 
tehnik) za predelavo vozila 
z bencinskim motorjem na 
električno baterijsko vozilo 
in Jaka Primožič (četrti le-
tnik srednjega strokovnega 
izobraževanja – strojni teh-

nik) za napravo za transport 
in razrez bal. Nagrado za 
inovativnost so podelili 
Aljažu Bogataju (četrti le-
tnik srednjega strokovnega 
izobraževanja – strojni teh-
nik) za napravo za podaja-
nje žogic za namizni tenis. 
Mentorji teh dijakov so bili: 
Matjaž Luznar, Janko Brejc 
in Gorazd Jelenc.
Razstava bo na ogled do 4. 
junija, ob koncu pa bo pode-
ljena tudi nagrada ŠC Škofja 
Loka za izdelek, ki bo dobil 
največje število glasov obi-
skovalcev.    

Mladi pokazali talent  
in znanje
31. stran
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Škofja Loka – Loka se bo junija spet vrnila v zgodovino. Dne 
24. junija bo namreč od 9. do 22. ure v mestu spet potekal 
loški zgodovinski festival Historial. V mestu bodo prikazane 
stare obrti, kulinarika, oblačilna kultura preteklih stoletij, 
stara glasba, plesi, legende ...

V Loko prihaja Historial
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Aleš Senožetnik

Bukovica – V izredno krat-
kem času so člani Prosto-
voljnega gasilskega drutšva 
Bukovica dokončali gradnjo 
prizidka v velikosti 4 x 8 me-
trov. Dokončna odločitev za 
gradnjo je padla šele na lan-
skem občnem zboru, grad-
beno dovoljenje pa so prido-
bili šele oktobra. Kljub temu 
od spomladi prizidek že sto-
ji, kar sovpada tudi z devet-
desetletnico društva, ki jo 
bukovški gasilci obeležujejo 
letos.
Tako hitre realizacije projek-
ta pa ne bi bilo brez priza-
devnosti članov društva, ki 
so v času gradnje opravili 
več kot 1200 delovnih ur. 
»Dela se brez sodelovanja 
gasilcev ne bi dalo opraviti v 
tako kratkem času. Prisotni 
smo bili v vseh fazah gra-
dnje in opravljali najrazlič-
nejša dela, da bi čim prej 
končali in bi bila gradnja 
čim cenejša,« je povedal 
Klemen Štibelj, predsednik 

nadzornega odbora društva, 
ki je sredstva za petdeset ti-
soč evrov vredno investicijo 
varčevalo več let, za kar so 
hvaležni predvsem kraja-
nom. »Iskrena zahvala vsem 
krajanom, ki so s svojimi fi-
nančnimi prispevki omogo-
čili, da smo lahko izpeljali to 
investicijo. Že nekaj let smo 

pridno shranjevali prosto-
voljne prispevke, ki so nam 
jih namenili, ko smo jim ob 
koncu leta prinesli koledar. 
Želimo si, da bi nam nova 
pridobitev dobro služila in 
da bi opremo, ki bo shranje-
na v njej, uporabljali samo 
za vaje in čim manj za inter-
vencije,« je povedal Štibelj.

Gonilna sila pri izdelavi pri-
zidka je bil predsednik dru-
štva Mihael Potočnik, ki je 
vodil priprave za pridobitev 
gradbene dokumentacije in 
aktivno sodeloval pri gradnji 
in pridobivanju izvajalcev. 
»»Vesel sem, da so dela pri 
kraju. Novi prostori nam 
bodo precej olajšali delova-
nje, gasilski dom pa je lahko 
v ponos tudi krajanom,« je 
povedal predsednik, ki je za-
dovoljen, da bodo dodatni 
prostori olajšali delovanje 
gasilcev. Z razširitvijo gasil-
skega doma so namreč pri-
dobili garažo za vozilo, pro-
stor za shranjevanje opre-
me, hkrati pa so v prvem 
nadstropju pridobili tudi 
večnamenski prostor.
Odprtje novih prostorov je 
potekalo v soboto, 6. maja, 
ko so se gasilci najprej zbra-
li pred kmetijo Pr' Klemen 
na Bukovici ter se nato ude-
ležili maše v čast sv. Florija-
nu. Po maši pa je sledilo 
uradno odprtje in blagoslo-
vitev prostorov.

Več prostora za gasilce
Gasilski dom na Bukovici je večji za prizidek, ki so ga člani društva odprli ob praznovanju 
devetdesetletnice delovanja.

Predsednik društva Mihael Potočnik pred prizidkom 
gasilskega doma

Nedavno smo se predstav-
niki iz Škofje Loke v bavar-
skem Bad Kötztingu udele-
žili letne skupščine združe-
nja Douzelage, ki združuje 
28 mest iz držav članic 
Evropske unije. Združenje 
je pred sedemindvajsetimi 
leti osnovalo dvanajst mest 
iz takratnih članic EU, nato 
so se začela s širjenjem EU 
pridruževati še druga me-
sta. Leta 2011 so v prestižno 
skupino iz Slovenije pova-
bili Škofjo Loko in z veli-
kim veseljem smo se odzva-
li povabilu. 
Pogoj za vključitev v to zdru-
ženje je, da ima mesto od 
4000 do 20 tisoč prebival-
cev, srednjo šolo in je prome-
tno lahko dosegljivo, nefor-
malni pogoj pa, da so to me-
sta z dušo, da imajo utrip in 
da so v svojem okolju prepo-
znavna kot razvojna, kultur-
na in zgodovinska mesta. V 
tej pisani druščini Škofja 
Loka zelo tvorno sodeluje. 
Lani sem bil izvoljen na me-
sto podpredsednika in se tru-
dim, da bi po eni strani dal 
večji pomen in prepoznav-
nost teh mest v posameznih 
državah. Tako sem letos pre-
dlagal, da pripravimo v pri-
hodnje monografijo za vseh 
28 mest, podobno, kot smo 
lani izdali v Sloveniji mono-
grafijo za vsa slovenska zgo-
dovinska mesta. To knjigo so 
člani združenja Douzelage 
tudi prejeli in jim bo napotek 
v prizadevanju, kako v trenu-
tnem stanju v EU poudari-
mo evropsko noto in potrebo 
po večjem sodelovanju in 
solidarnosti.
Tema letošnjega srečanja na-
mreč narekuje prav to. Tema 
so bile migracije in migranti. 
Sam sem v okviru srečanja 
sodeloval na dveh delavni-
cah. Na prvi delavnici o krizi 
združene Evrope smo ugoto-
vili, da smo premalo solidar-
ni in da je tudi združenje 
Douzelage ena od možnosti, 
da vplivamo na sodržavljane, 
da se vsi skupaj zavedamo, 
da je človeštvo ena velika 
družina, ki mora bolje sode-
lovati. Druga delavnica je 
bila o konkretnih primerih 
migracij na območju Bad 
Kötztinga na območju Cham 
na vzhodnem Bavarskem, 
kjer je kar 1,5 odstotka prebi-
valcev migrantov. Podobno 
je v vsej Nemčiji. Čeprav mi-
grante razpršeno dodeljujejo 
državam Evropske unije, je 
njihov najbolj zaželeni cilj 
Nemčija. Problem je, ker je 

nemška kanclerka očitno pri-
čakovala, da so to enaki mi-
granti, kot so bili v 70-ih letih 
'gastarbeiterji' iz Turčije in 
južne Evrope, ki so omogoči-
li razvojni bum Nemčije. Se-
danji migranti pa se zelo tež-
ko vključujejo v družbo, le 
kakih 20 odstotkov je takih, 
ostali pa so neaktivni in ne 
pomenijo razvojnega poten-
ciala, temveč v večji meri so-
cialno breme. Predstavniki 
Malte pa so opozarjali na 
problem, povezan s tihota-
pljenjem migrantov, kjer se 
dogajajo veliki zločini. Tiho-
tapci te ljudi, ki že tako ali 
tako nimajo nič, popolnoma 
oplenijo, pred obalo Malte 
jih zmečejo v vodo in se od-
peljejo. Maltežani predlaga-
jo, da bi morala Evropska 
unija takemu ravnanju nare-
diti konec in onemogočiti 
prihod ladij že na meji terito-
rialnih voda severne Afrike, 
zlasti Libije. Tihotapci so na-
mreč glavni razlog tega gor-
ja, poleg razlogov, ki sicer 
botrujejo migracijam in kjer 
bi morala EU odigrati svojo 
vlogo. S skupščine združenja 
Douzelage je poleg moje po-
bude županom, da se aktiv-
neje vključijo v združenje, 
šla tudi pobuda Evropski ko-
misiji o problemih, poveza-
nih z migracijami, in zahte-
va, da začne urejati te razme-
re. Poleg tega je bila vsebina 
srečanja tudi sodelovanje 
mladih in njihove izmenja-
ve, kar bi radi še razširili. 
V letu 2020 bo Škofja Loka 
organizatorka letne skupšči-
ne, tema bo Škofjeloški pa-
sijon 2021. V letu skupšči-
ne, ko pričakujemo veliko 
udeležbo, bomo napeli vse 
sile, da bodo udeleženci spo-
znali razsežnost Škofjelo-
škega pasijona, in jih pova-
bili k dogodkom v nasle-
dnjem letu.  

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Več solidarnosti in 
sodelovanja

Miha Ješe

Škofja Loka – Po zimskem premoru se je v staro mestno je-
dro Škofje Loke sredi maja spet vrnil LUFt, loški umetniški 
festival, ki svojo navzočnost v mestu obeta tudi v naslednjih 
mesecih. Tokrat je namesto na Cankarjevem trgu svoje pri-
zorišče našel na Mestnem trgu, a to je bilo le začasno, ker je 
isto soboto v cerkvi sv. Jakoba na Cankarjevem trgu potekala 
birma. Prihodnjič bo stojnice in s festivalom LUFt povezana 
ostala dogajanja spet najti na običajnem mestu. Poleg stan-
dardne tržnice z unikatnimi izdelki ponudnikov iz vse Slove-
nije je LUFt tokrat postregel z "zelemenjavo" – izmenjavo 
sadik, otroško delavnico Lonček kuhaj in lutkovno predstavo, 
kar ima vsakokrat veliko obiskovalcev. Tudi tokrat jih ni 
manjkalo, verjetno tudi zato, ker se je LUFt to soboto v Ško-
fji Loki družil še z nekaterimi drugimi prireditvami. 

Vrnil se je LUFt

Za otroško delavnico Lonček kuhaj je med najmlajšimi 
vselej veliko zanimanja. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Tudi v Škofji Loki so se maja pridružili Tednu 
vseživljenjskega učenja, kampanji za promocijo izobraže-
vanja in učenja v Sloveniji. Projekt poteka v sodelovanju s 
številnimi ustanovami, skupinami in posamezniki in opo-
zarja na vseprisotnost in pomembnost učenja v vseh ži-
vljenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v 
svojem življenju prevzema. Na Škofjeloškem so ob tej pri-
ložnosti nanizali kar 63 prireditev, potekale pa so v sodelo-
vanju s šolami, društvi in drugimi lokalnimi ustanovami. 
Na Mestnem trgu smo se v soboto, 13. maja, ko je poteka-
lo največ dogodkov tedna vseživljenjskega učenja, ustavili 
pri stojnici Šolskega centra Škofja Loka in si ogledali neka-
tere izdelke tamkajšnjih dijakov.

Živahno v Tednu vseživljenjskega učenja

Na dijaški stojnici na Mestnem trgu / Foto: Andrej Tarfila 

Škofja Loka – Letošnji Teden podeželja na Loškem se s po-
pestreno tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov začenja v 
soboto, 3. junija, na Mestnem trgu v Škofji Loki in končuje s 
tržnico teden kasneje, 10. junija, v Gorenji vasi na Trgu Iva-
na Regna. Vmes pa za vse, ki jih zanimajo zakonodaja do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji, davčne obveznosti s podro-
čja kmetijstva in inšpekcijske kontrole hrane, Razvojna 
agencija Sora organizira strokovni posvet s področja dopol-
nilnih dejavnosti (torek, 6. junij), uspešne primere dejavno-
sti na Škofjeloškem pa bodo prikazali na vodeni ekskurziji 
(sobota, 10. junija). Vrata Doma čebelarjev v Brodeh zadnji 
dan Tedna podeželja – v soboto, 10. junija – odpirajo tudi 
čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka.

Prihaja Teden podeželja na Loškem

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora maja in junija vabi na 
Start-up šolo podjetništva z družbenim učinkom, ki bo pred-
stavila uspešne start-up zgodbe iz podjetniškega sveta, za-
družništva in socialnega podjetništva z različnih področij. 
Delavnice bodo še v torek, 30. maja, od 8. do 12.30 – ta bo 
obravnavala, kako se uspešno oglaševati in tržiti ter izdelati 
učinkovit načrt marketinga, v torek, 6. junija, sledi delavnica 
Kako postati vrhunski prodajalec, 8. junija pa Kako ustano-
viti »firmo«, zakonodaja in davki. Delavnice so namenjene 
tistim, ki želijo na samostojno podjetniško pot, razviti nov 
produkt ali program pri poslovanju in se povezati s podob-
no mislečimi na svoji podjetniški poti. Delavnico sofinanci-
ra Občina Škofja Loka in je za udeležence brezplačna.

Start-up šola podjetništva

Škofja Loka – Jutri, 31. maja, bo v Kašči na Spodnjem trgu 
ob 19. uri Muzejski in Strahlov večer, ki ga prirejata Loški 
muzej in Kulturno-zgodovionsko društvo Lonka Stara Loka. 
Dr. Renata Komić Marn bo spregovorila o starološkem gra-
ščaku, zbiralcu starin in umetnin, pravniku, pesniku, preva-
jalcu, publicistu Edvardu Strahlu, rojenem pred natanko 
200 leti. Strahl je zanimiva osebnost, zaslužna za osnovanje 
znamenite zbirke umetnin in predmetov umetnostne obrti v 
Starološkem gradu, imenovane tudi Strahlova galerija. 

Muzejski večer o Edvardu Strahlu
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Andreja Demšar, 
univerzitetna 
diplomirana 
psihologinja, članica 
LAS

Preventiva v predšolskem obdobju
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P r e v e n t i v a

Na preprečevanje zasvojeno-
sti pri predšolskih otrocih 
redko pomislimo, saj se pri 
tako majhnih otrocih ne sre-
čujemo z najbolj znanimi ke-
mičnimi zasvojenostmi, kot 
so alkohol, nikotin ali druge 
droge, ki otrokom običajno 
niso lahko dostopne. Vendar 
se ravno v teh zgodnjih letih 
temeljno oblikuje osebnost 
posameznika, nevronske po-
vezave v možganih in nava-
de, ki posameznika spremlja-
jo tudi v odraslosti. V najzgo-
dnejših obdobjih se otrok s 
primernimi izkušnjami uči 
zaupanja do sveta, zaupanja 
vase in svoje sposobnosti ter 
spoznava sebe kot samostoj-
no osebo. Predšolsko obdo-
bje je tako najpomembnejši 
temelj pri preventivi rizičnih 
vedenj, kot je zasvojenost, v 
kasnejših obdobjih.

Pri predšolskih otrocih se 
praviloma ne srečujemo z 
odvisnostjo, lahko pa že v 
tem obdobju opažamo te-
žnjo k pretiravanju pri doži-
vljanju ugodja pri dejavno-
stih, ki so v preveliki meri za 
otroka škodljive. Pri tem lah-
ko izpostavimo pretirano 
uporabo zabavnih tehnologij 
(televizija, računalniške igre, 
tablice) in nezdravo prehra-
no, predvsem sladkarije. 
Otrok sam ni dovolj zrel, da 
bi znal presoditi, v kolikšni 
meri je nekaj zanj primerno, 
zato moramo za zdravo mero 
poskrbeti odrasli. 
Že v tako zgodnjem obdobju 
lahko starši in strokovni de-
lavci delujemo zaščitno z 
ustreznimi vzgojnimi pri-
stopi, preventivnimi dejav-
nostmi in izogibanjem rizič-
nim dejavnikom. Pri tem je 

najpomembnejši zgled od-
raslih, ki mu je otrok izpo-
stavljen. Otrok srka vase 
naše vedenje, navade in vre-
dnote, vse to pa bo pomemb-
no usmerjalo njegove odlo-
čitve v prihodnosti. Zaščita 
pred rizičnimi vedenji je v 
prvi vrsti vzgoja, ki spodbuja 
samostojnost in odgovor-
nost otroka. 
Tveganje za težave z odvi-
snostjo je povezano z neu-
streznimi stili vzgoje v zgo-
dnjem otroštvu. Rizična je 
tako pretirana razvajenost 
kot pretirano strogi, avtori-
tarni način vzgoje. Razvajen 
otrok ne zna prevzeti odgo-
vornosti za svoja dejanja, 
pričakuje popolno zadovolji-
tev svojih potreb in želja, 
slabo se znajde ob različnih 
preizkušnjah in konfliktnih 
situacijah. Po drugi strani 

ob pretirano strogi vzgoji 
otrok ne razvija pozitivne sa-
mopodobe in zaupanja vase, 
zato je lahko bolj izposta-
vljen neustreznim vplivom 
in pritiskom v socialnem 
okolju. Pretirano zaščitniška 
vzgoja otroka ne pripravi na 
premagovanje ovir in pre-
vzemanje odgovornosti za 
svoja dejanja. Otroci, ki ima-
jo nizko samopodobo in po-
manjkljive socialne veščine, 
potrebujejo več pozornosti 
in potrditev, da se naučijo 
postaviti zase in se enako-
vredno vključujejo v social-
ne odnose z vrstniki. 
V zgodnjem otroštvu zato 
spodbujamo zaščitne dejav-
nike. Otrok, ki doživlja 
uspeh pri svojih aktivnostih 
in v svojem okolju, pridobi-
va pozitivne povratne infor-
macije, razvija pozitivno sa-

mopodobo in samozaupa-
nje. Otroka usmerjamo v 
prijetne dejavnosti, s kateri-
mi spodbujamo močna po-
dročja in veščine. Zaščitni 
dejavnik so tudi pozitivne 
socialne veščine, prepozna-
vanje in izražanje čustev ter 
sposobnost empatije. Ta po-
dročja spodbujamo s pomo-
čjo zgodb, iger z lutkami in 
iger vlog. Pomembno je, da 
otroke že zgodaj navajamo 
na zdrav življenjski slog, 
skrb za zdravje in dobro po-
čutje ter razvijamo veselje 
do gibanja in športnih aktiv-
nosti. V LAS Škofja Loka or-
ganiziramo številne preven-
tivne dejavnosti, ki so name-
njene predšolskim otrokom, 
z organizacijo izobraževanj 
za strokovne delavce in šole 
za starše pa skrbimo tudi za 
ozaveščenost odraslih.  

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Urbani spreho-
di Jane' Walk potekajo v več 
slovenskih krajih, škofjelo-
ški, ki je bil tokrat že šesti po 
vrsti, pa so vselej najbolje 
obiskani. Letos se ga je ude-
ležilo 75 sprehajalcev, pod 
vodstvom Anje Musek in 
Darje Matjašec iz civilne po-
bude Loka mesto vseh ter v 
sodelovanju z Muzejskim 
društvom in Gimnazijo Ško-
fja Loka so se sprehodili po 
poti nekdanjih parkov in dre-
voredov. Iz mesta so se naj-
prej podali proti Puštalu, se 
obrnili proti Studencu in So-
točju, se ustavili na Kapucin-
skem trgu, prehodili Šolsko 
ulico in se nato prek Novega 
sveta odpravili na grad.

V Škofji Loki je bilo v prete-
klosti veliko parkov, na po-
sebej imenitnega iz prete-

klosti je opozoril Alojzij 
Pavel Florjančič iz muzej-
skega društva. To je bil slo-

viti plemiški park pri Stra-
hlovi graščini v Stari Loki, 
ki se je raztezal od tamkaj-

šnje cerkve do Sore in bil 
urejen po angleški maniri. 
Danes je ohranjen še v 
močno okrnjeni obliki, 
Florjančič pa je še omenil, 
da je danes sredi nekdanje-
ga parka zbirna »greznica« 
za ta del mesta. Mestno ze-
lenje pa se je v veliki meri 
umaknilo gradnji in tako so 
se skrčili parki in zmanjšali 
drevoredi, ki so včasih lep-
šali in senčili Škofjo Loko. 
Sprehajalci so ob tem pou-
darjali pomen zelenih povr-
šin za mesto, pa čeprav je to 
postavljeno sredi zelenja. O 
tem ozaveščajo tudi mlade, 
češ da je narava naš največji 
kapital, je povedala profeso-
rica z gimnazije Mojca 
Mravlja. Temu je pritrdil 
tudi dijak Rok Gerbec, ki je 
nanizal več prednosti me-
stnih dreves. Spreminjajo 
mikroklimatske razmere, 
vsrkavajo vlago, prestrezajo 
prašne delce, zadržujejo 
erozijo tal, hladijo mesta v 
največji vročini ... Pomena 
zelenja so se Ločani zaveda-
li že pred stoletjem, ko je 
takratno olepševalno dru-

štvo sadilo drevesa in pred-
stavljalo nekakšno predho-
dnico današnjih aktivistov. 
Da je civilna družba po-
memben element lokalne 
skupnosti, ki opazuje in 
opozarja na težave, kar ob-
čina zelo podpira, pa je na 
urbanem sprehodu dejala 
Tatjana Bernik z občinske-
ga oddelka za okolje in pro-
stor. Ob tej priložnosti so 
udeleženci opozorili na 
zmanjševanje zelenih povr-
šin in na nestrokovno od-
stranjevanje ali »obglavlja-
nje« dreves. Na Šolski ulici 
je včasih drevored segal vse 
do pokopališča. Na obmo-
čju sedanje Name je bil v 
preteklosti lep park, ki so ga 
zaradi gradnje blagovnice 
pred desetletji odstranili. 
Nekateri sprehajalci so se 
spomnili, kako je takrat 
šola organizirala protest zo-
per posek parka in gradnjo 
trgovine. Park je bil tudi na 
Kapucinskem trgu, lipov 
drevored je krasil pot mimo 
kapelic do cerkve sv. Križa 
na Hribcu, danes so ostala 
le še posamezna drevesa. 

Več zelenja, prijaznejše mesto
Na urbanem sprehodu Jane' Walk v Škofji Loki so se sprehajalci podali po poteh nekdanjih parkov in drevoredov. 

Urbani sprehajalci so se ustavili tudi pod Hribcem, kjer je bil včasih obsežen lipov drevored. / Foto: Andrej Tarfila

Vsakokratni voditeljici Anja Musek in Darja Matjašec Drevesa v vročini ohladijo mesta tudi do tri stopinje Celzija. /Foto: Andrej Tarfila
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Leta 1893 je 
bilo ustanovljeno Slovensko 
planinsko društvo, v nasle-
dnjih letih pa tudi prve po-
družnice. Januarja 1907 je 
bil na Češnjici ustanovni 
shod planinske podružnice 
Selca za škofjeloški sodni 
okraj. Ta velja za predhodni-
co današnjega Planinskega 
društva Škofja Loka, ki je 
svoj sedež sicer v Škofjo 
Loko preselil leta 1929. 
Tako je škofjeloško planin-
sko društvo aktivno že pol-
nih 110 let. Jubilejno leto so 
zaznamovali s prireditvijo, 
ki jo je povezoval Jan Novak, 
na njej so sodelovali učenci 
treh škofjeloških osnovnih 
šol, člani tamkajšnjih pla-
ninskih krožkov, in Škofje-
loški oktet.
Na slovesnosti je zbrane na-
govoril predsednik Planin-
ske zveze Slovenije Bojan 
Rotovnik, ki je dejal, da je 
škofjeloško planinsko dru-
štvo med 287 slovenskimi 

(štejejo okoli 55 tisoč članov) 
eno najstarejših, najbolj 
množičnih in tudi najbolj 
aktivnih. Ob tej priložnosti 
je predsedniku loških pla-
nincev Janezu Pintarju v 
družbi Franca Benedika, 
predsednika Meddruštvene-
ga odbora planinskih dru-

štev za Gorenjsko, izročil 
jubilejno listino. Planincem 
je spregovoril tudi župan 
Miha Ješe, ki je poudaril po-
men prostovoljstva v občini, 
ki ga udejanjajo tudi planin-
ci. "Z vašo pomočjo razvija-
mo zdrav duh v zdravem te-
lesu, ta dejavnost nas kepi, 

krepi pa se tudi medsebojno 
sodelovanje," je dejal župan. 
Planinsko društvo je tudi 
medgeneracijsko, med pla-
ninci je veliko upokojencev, 
najstarejši ima 92 let. Tretji-
na članov pa je mladih, tudi 
zahvaljujoč aktivnemu delu 
šolskih planinskih krožkov, 
ki delujejo več kot štirideset 
let. Lani je planinsko dru-
štvo štelo 862 članov, od 
tega 297 mladih. 
Ob jubileju je izšla brošura z 
naslovom 110 let Planinske-
ga društva Škofja Loka z opi-
som društvene dejavnosti in 
pričevanji številnih aktivnih 
planincev. Ustvarjalcem bro-
šure so na prireditvi izročili 
priznanja, podelili pa so tudi 
šest bronastih, pet srebrnih 
in dve zlati priznanji. Slednji 
sta prejela Roman Jelenc in 
Rudi Zadnik, posebno pri-
znanje pa so dodelili organi-
zacijskemu odboru, ki od 
leta 1980 naprej vsako leto 
organizira in vodi pohod po 
poti Cankarjevega bataljona 
s Pasje ravni v Dražgoše. 

Loški planinci praznujejo
Planinsko društvo Škofja Loka letos praznuje 110 let delovanja. Jubilej so slavili s prireditvijo, izidom 
brošure, sledita še praznovanji v planinskih kočah na Lubniku in Blegošu. 

Predsednik Planinskega društva Škofja Loka Janez Pintar je 
iz rok Bojana Rotovnika in Franca Benedika prejel jubilejno 
listino. / Foto: Andrej Tarfila

Samo Lesjak

Škofja Loka – Župnijska ka-
ritas je v Sokolskem domu v 
Škofji Loki pripravila že če-
trti dobrodelni koncert, to-
krat so pomoč namenili dru-
žinam z invalidnimi otroki. 
Skupaj s sredstvi donatorjev 
jim je letos uspelo zbrati 
okoli dva tisoč evrov. Po be-
sedah tajnika Škofjeloške 
karitas, ki deluje in pomaga 
že več kot petindvajset let, 
Milana Mura je žal med 
nami še vedno veliko ljudi, 
ki so potrebni pomoči, fi-
nančnih sredstev za prežive-
tje pa je vse manj. Zato so 
njihove misli že usmerjene 
k nadaljnjim projektom, s 
katerimi bodo priskočili na 
pomoč in tako ohranjali 
duha solidarnosti v loški re-
giji. Tokratni koncertni ve-

čer v polni Kristalni dvorani 
Sokolskega doma so obisko-
valcem s pesmijo in glasbo 
polepšali številni nastopajo-
či, ki se jim je zahvalil tudi 
župan Miha Ješe, povezoval 
pa ga je priljubljeni modera-
tor ter pevec Gašper Murn. 
Z razgibanim izborom pe-
smi so navdušili mladinski 
pevski zbor Škofja Loka ter 
mešani pevski zbor Cre-
scendo pod vodstvom zboro-
vodje Žiga Kerta. Solo pevka 
loške glasbene šole Monika 
Bergant je vsem zbranim 
orosila oči s pesmijo Ama-
zing Grace, moški decet 
Crescendo pa je po svojem 
nastopu moči združil tudi z 
domačim akustičnim roko-
vskim bendom Vinci in Pla-
čanci, ki so sklenili glasbeno 
bogat večer, ki je mnogim 
prinesel tudi žarek upanja.

Dobrodelni  
koncertni večer

Odlične pevke loške glasbene šole Ema Berčič, Eva Bohinc 
in Ema Koplan na dobrodelnem koncertu v Sokolskem 
domu / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – V petek, 19. maja, so bila slovenska mesta me-
sta mladosti. Preplavili so jih namreč maturantje, ki so se za 
slovo od svojih dijaških let zbrali k že tradicionalni četvorki. V 
prejšnjih letih so zaplesali natanko opoldne v vseh mestih 
hkrati, ko so se organizatorji potegovali za vpis v Guinessovo 
knjigo rekordov, letos ni bilo več tako. Škofjeloški gimnazijci 
in dijaki zaključnih letnikov Šolskega centra Škofja Loka so se 
tudi letos iz svojih šol v sprevodu podali v mesto in se usta-
vili na Mestnem trgu, kjer je potekala predaja ključev nasle-
dnji generaciji. Prisluhnili so nagovoru župana Mihe Ješeta, ki 
je dejal, naj se zavedajo, da so hodili v odlični šoli, in naj še 
naprej gojijo prijateljstvo, prihodnji dnevi, ko jih čakajo matu-
ritetni izpiti, pa naj se jim čim bolje iztečejo. 110 dijakov gim-
nazije in 70 dijakov šolskega centra lesarske in strojne smeri 
je nato zaplesalo in se veselilo svoje mladosti. 

Zaplesali so četvorko

Četvorka na Mestnem trgu v Škofji Loki / Foto: Gorazd Kavčič 

Nina Fehter

Škofja Loka – Tudi tokrat ga 
je krasila paleta različnih 
vsebin, vse od koncertov, 
okroglih miz, filmskih pro-
jekcij, javnih debat, razstav 
pa do literarnega ustvarja-
nja. O dogodku, ki je že pred 
časom dosegel nacionalno 
odmevnost, smo se pogovar-
jali s Tinetom Hafnerjem, 
idejnim vodjo festivala in 
predstavnikom – delegatom 
široke organizacijske ekipe.

Pred tedni se je zaključila 
deveta edicija memoriala. 
Kakšni so občutki?
"Čudoviti, ne morem reči 
drugače. Tako v Škofji Loki 

kot v Kranju in Cerknem je 
bila množica zanimivih do-
godkov, ki je doživela mno-
žičen odziv publike. Pred-
vsem nas veseli, da nam je 
na obeh velikih koncertnih 
večerih uspelo napolniti 
Rdečo Ostrigo. To nas pre-
pričuje, da je v tem okolju še 
vedno vredno vztrajati. Pou-
dariti velja, da se to ne bi 
zgodilo brez festivalske eki-
pe, ki je v pripravo dogodka 
vložila ogromno volje, ener-
gije in prostega časa."

Govori se, da se je eden od 
vrhuncev festivala zgodil v 
Cerknem.
"Pritrjujem govoricam in 
veseli me, da se širijo. Po-

dobno je bilo že lansko leto. 
Tokrat so cerkljanski del 
memoriala s svojim nasto-
pom zaznamovali prepo-
znavni mladi indie rokerji 
Koala Voice, odziv cerkljan-
ske in okoliške publike pa je 
bil fantastičen, saj so prizo-
rišče napolnili do zadnjega 
kotička. Nekateri obiskoval-
ci so ostali celo pred vrati. 
Verjamem, da se bo plodno 
sodelovanje s fantastično 
ekipo C.M.A.K-a nadaljevalo 
tudi v naslednjih letih."

Verjetno je takšen festival 
precejšen finančni zalogaj.
"Vsekakor drži, stroški so 
višji iz leta v leto. Na srečo 
nam je letos že četrto leto 

zapored stalo ob strani Mi-
nistrstvo za kulturo, ki nam 
s tem omogoča, da festival 
izvajamo na visoki ravni. 
Nekaj podpore dobimo tudi 
s strani Občine Škofja Loka, 
letos se je pri izvedbi festi-
vala ponovno pridružil 
KŠŠ, klub škofjeloških štu-
dentov. Pomemben je tudi 
odziv obiskovalcev, ki je bil 
letos zares vrhunski. Vse 
skupaj nam omogoča, da 
izpeljemo festival in se ne-
kako obdržimo nad vodo. 
Upamo, da bodo odločeval-
ci, tu ciljam predvsem na 
Ministrstvo za kulturo in 
Občino Škofja Loka, prepo-
znali našo vrednost tudi v 
prihodnjih letih."
 
Drugo leto boste praznovali 
deseto obletnico.
"Še pred letošnjo izvedbo 
memoriala smo veliko raz-
mišljali o desetletnici, zdaj 
bomo s tem nadaljevali. 
Osnovni koncept je posta-
vljen, vsekakor bo nekaj 
drugačnega, nekaj, kar od 
memoriala niste vajeni. 
Pomembno pa je poudariti 
tudi, da je realizacija naših 
idej v veliki meri odvisna 
od sredstev, ki jih bomo 
uspeli pridobiti. Želim si, 
da bi se končno tudi lokal-
no gospodarstvo odzvalo in 
podprlo naš trud, ki ga v ta 
festival vlagamo že skoraj 
desetletje. Za vas, nas, za 
Perota."

Deveti spominski festival 
Po prvomajskih praznikih se je v Škofji Loki, Cerknem in Kranju odvijal deveti Festival In Memoriam 
prof. Peter Hafner.

Publika na letnem vrtu Rdeče Ostrige med nastopom zasedbe Seine / Foto: Martin Štamcar

Škofja Loka – Dne 13. junija ob 18. uri bo v Kristalni dvorani 
Sokolskega doma v Škofji Loki župan Miha Ješe slovesno 
sprejel učenke in učence ter njihove mentorje. Udeležili se 
ga bodo najboljši iz loških osnovnih in glasbene šole, ki so 
dosegli izjemne uspehe na tekmovanjih na državni in med-
narodni ravni. Dogodek bo spremljal kulturni program. 

Priznanja najboljšim učencem
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Mateja Rant

Žirovski Vrh – Turistično 
društvo so v Žirovskem 
Vrhu ustanovili na pobudo 
kmetijske svetovalne službe 
v okviru projekta oživljanja 
podeželja. Na predlog člani-
ce Cilke Štucin so se posve-
tili predvsem obujanju sta-
rih običajev in kmečkih del, 
vezanih na žetev. Tako je 
nastala tudi njihova največja 
in najbolj odmevna priredi-
tev, Praznik žetve na Žiro-
vskem vrhu, ki je iz sprva 
enodnevnega dogodka pre-
rasla v zdaj že tridnevno pri-
reditev. Na začetku je bilo v 
društvu petnajst ustanovnih 
domačij, zdaj pa jih je po be-
sedah tajnice društva Lucije 
Kavčič že 43 oziroma zdru-
žujejo že skoraj 150 članov.
Člani prihajajo tako iz obči-
ne Gorenja vas - Poljane kot 
iz Žirov, saj se Žirovski vrh 
razteza čez obe občini. Prvi 
predsednik društva je postal 
Marko Oblak, za njim je vo-
denje društva prevzela 
Tončka Oblak in nato Tone 
Košir, zdaj pa ga vodi Štefan 
Bogataj. Že na začetku se je 
društvu pridružila tudi Luci-
ja Kavčič, takrat še osnovno-
šolka, ki je kmalu zatem 
prevzela v roke tudi pripravo 
programa. V prvih letih so 

se posvetili predvsem oži-
vljanju kmečkih opravil, ki 
so bila v preteklosti del ži-
vljenja naših prednikov, da-
nes pa o njih vemo še zelo 
malo. "To je tudi priložnost 
za prikaz starih orodij, ki jih 
pri nas hranita Janez in 
Olga Šubic, Francelj Kavčič 
pa ima veliko znanja o upo-
rabi teh orodij," je pojasnila 
Lucija Kavčič. Z leti je v dru-
štvu vzklilo še mnogo novih 
idej in tako je leta 2005 do-
gajanje v kraju popestrila 
markirana tematska pot, ki 
so jo poimenovali Pot skozi 
Zalo. "Člani smo pot označi-
li, a pohodniki na njej so bili 
redki, saj ni bilo prave pro-
mocije. Z letom 2011, ko je 
pot s pomočjo projekta Duša 
tematskih poti dobila vsebi-
no, se je obisk močno pove-
čal." Leto kasneje so ome-
njeno tematsko pot pri Turi-
stični zvezi Slovenije razgla-
sili za tretjo naj tematsko 
pot v Sloveniji. Enak naziv je 
prejela še leta 2015, ko so 
njeno vsebino še izboljšali 
in dopolnili. V sklopu te poti 
so označili tudi krajšo Med-
vedkovo pot, ki je namenje-
na predvsem otrokom.
Od leta 2009 je znotraj 
društva dejavna odrasla fol-
klorna skupina Zala, v kate-
ri ta čas pleše devet parov, 

ki so na nastopih oblečeni v 
unikatne kostume, ki dati-
rajo v sredino 19. stoletja. 
Izdelali so jih v okviru pro-
jekta Bogastvo babičine 
skrinje. Iz članov folklorne 
skupine se je oblikovala še 
moška pevska zasedba 
Zala. Že od leta 2003 pa 
pod vodstvom Lucije Kavčič 
plešejo tudi otroci, navadno 
jih je okrog petnajst do 
dvajset. Zelo dejavna je še 
njihova dramska skupina. 
"Največji zalogaj predsta-
vlja vsakoletna celovečerna 

igra izpod peresa Tončke 
Oblak. Doslej jih je nastalo 
dvanajst, in že ko jih je bilo 
deset, smo jih hoteli izdati v 
knjigi. Mogoče bo pa za to 
priložnost, ko jih bo dvaj-
set," se posmeje Lucija Kav-
čič. V igrah se vedno vrnejo 
vsaj sto let v preteklost, ko 
je bilo življenje na podeže-
lju še precej drugačno kot 
danes. Za otroke vsako leto 
pripravijo Miklavževanje, 
večkrat na leto pa se tako 
odrasli kot otroci srečajo 
tudi ob raznih delavnicah.

Začelo se je  
s Praznikom žetve
Turistično društvo Žirovski Vrh letos praznuje dvajsetletnico delovanja. Ob tej priložnosti so od 
Turistične zveze Slovenije prejeli bronasto priznanje za dolgoletno delo.

Sedanji in nekdanji predsedniki društva ob rezanju 
jubilejne torte (od leve proti desni): Tončka Oblak, Štefan 
Bogataj, Marko Oblak in Tone Košir / Foto: arhiv društva

Mateja Rant

Poljane – Na festivalu Turiz-
mu pomaga lastna glava so 
učenci iz poljanske šole so-
delovali drugič, tudi letos 
zelo uspešno. Šestnajst 
učencev četrtega in petega 
razreda je pod mentorstvom 
Mirjam Rožič Pfajfar in 
Mojce Veber na temo Potu-
jem, torej sem pripravilo na-
logo z naslovom S Šarevče-
vo slivo v žepu, skozi katero 
so predstavili Tavčarjev dvo-
rec na Visokem in otroške 
igre iz preteklosti. Njihovo 
nalogo so že na turistični tr-
žnici v Kranju nagradili z 
zlatim priznanjem za sode-
lovanje, pozornost pa je 
vzbudila tudi na zaključni 
prireditvi v Mariboru konec 
aprila, kjer so prejeli zlato 
priznanje za najizvirnejši 
propagandni material.
Pri svoji nalogi so se učenci 
podali v čas pred dobrimi 
stotimi leti ter raziskovali 

Tavčarjev dvorec in se igrali 
otroške igre tistega časa. Po-
tovanje v preteklost se začeli 
pri Šarovčevi slivi v vasi Ho-
tovlja, kjer so preskočili ča-
sovno vrvico in se znašli v 
obdobju pred stotimi leti. 

Oblekli so se v stara oblačila 
in se odpravili na pot. Na 
svojem dvorcu jih je sprejel 
Ivan Tavčar in jim podaril 
slivo ter jim razkazal pose-
stvo. Obenem so se igrali 
otroške igre iz tistega časa in 

se posladkali s priboljški, ki 
so jih bili takrat otroci najbolj 
veseli – suhim sadjem, kom-
potom in domačim kruhom. 
Tako nekako so si učenci za-
mislili načrt za izvedbo kul-
turnega dne v Poljanski doli-
ni, v okviru katerega je mo-
goče spoznati bogato kultur-
no dediščino njihovega kraja.
Največji izziv je učencem 
predstavljala predstavitev 
naloge na turistični tržnici, 
sta poudarili Mirjam Rožič 
Pfajfar in Mojca Veber. "Iz-
vedli so jo povsem samostoj-
no, zato je bila to zanje do-
bra življenjska izkušnja. Ob 
tem se namreč veliko nauči-
jo o svojem kraju in različ-
nih načinih promoviranja 
znamenitosti in naravnih 
danosti v svoji okolici." Po-
zitiven se jima zdi tudi stik z 
učenci iz drugih delov Slo-
venije, od katerih se prav 
tako naučijo veliko novega, 
obenem pa še bolj ceniti da-
nosti svojega kraja.

Na potovanje v preteklost
V okviru letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava so učenci turističnega krožka OŠ Poljane 
pripravili nalogo z naslovom S Šarevčevo slivo v žepu, za katero so prejeli dve zlati priznanji.

Učenci OŠ Poljane so si za svojo nalogo S Šarevčevo slivo 
v žepu prislužili dve zlati priznanji na festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava. / Foto: arhiv šole

V prihajajočem mesecu, toč-
neje tretjo nedeljo v mescu 
juniju, bomo imeli v naši ob-
čini veliko praznovanje. Žu-
pnija Leskovica bo praznova-
la petsto let posvetitve svoje-
ga božjega hrama, katerega 
farni patron je vseskozi sveti 
Urh. Pri sveti maši bo priso-
ten celo apostolski nuncij 
msgr. dr. Juliusz Janusz. Ve-
sel in ponosen sem, da mi je 
dano županovati v času, ko 
se praznuje tako velika in po-
membna obletnica. Župnija, 
ki leži pod Blegošem, se s 
svojimi dušami vneto pripra-
vlja na praznovanje po-
membnega jubileja.
Dne 26. maja je minilo pet 
stoletij od posvetitve farne 
cerkve sv. Urha v središču 
Leskovice s strani naslovne-
ga kaprulanskega škofa Da-
niela de Rubeisa. Pisni viri 
sicer izkazujejo, da je na 
tem mestu cerkev stala že 
več stoletij pred tem, saj je 
bilo to območje že zaradi 
svoje lege od nekdaj po-
membno stičišče naših kra-
jev s severno Primorsko. V 
pisnih virih je cerkev prvič 
omenjena leta 1291, več sto-
letij pa je bila podružnica 
poljanske fare in ni imela 
svojega duhovnega pastirja.
Domačini se v teh hribovitih 
krajih znajo med seboj še na 
prav poseben način povezati, 
da si olajšajo življenje v zah-

tevnih pogojih pod Blego-
šem. To se odraža tudi v pri-
pravi praznovanja petstole-
tnice, na katero se aktivno in 
zavzeto pripravljajo že vse 
leto. Zbornik, ki bo predsta-
vljen v petek pred slovesno-
stjo, je tik pred izidom, iz-
bran je slogan praznovanja 
Naših 500 pomladi – pridi in 
poglej, izbran je tudi logotip. 
Povezovanje, prizadevnost in 
pripravljenost na sodelova-
nje v skupnosti v župniji so 
vredne vse pohvale in prepri-
čan sem, da bo praznovanje 
še dolgo odmevalo. 
Posebej pa sem vesel, da v 
Poljanski dolini, deželi pod 
Blegošem, vedno in znova 
potrjujemo, da znamo drža-
ti skupaj!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Praznovanje 
župnije Leskovica

Milan Čadež

Mateja Rant

Javorje – Predzadnjo soboto 
v aprilu so v Turističnem 
društvu (TD) Stari vrh odpr-
li novo tematsko pot, ki so jo 
poimenovali Meteoritkova 
pot. Zasnovali so jo v sodelo-
vanju z učenci turističnega 
krožka iz PŠ Javorje, ki so si 
zamislili učno pot Iskanje 
izgubljenega koščka vesolja. 
Pot vodi do zanimive najdbe 
na njihovem območju, me-
teorita Javorje, ki so ga no-
vembra 2009 našli v gozdu 
blizu Javorij.
Začetek poti je pri osnovni 
šoli, kjer so odkrili tudi re-

pliko meteorita, ki skupaj z 
informacijsko tablo opozar-
ja na to pomembno najdbo. 
Pohodniki so si med dru-
gim ogledali najdišče mete-
orita, učenci pa so v vlogi 
vodičev zanje pripravili tudi 
zanimive naloge, prek kate-
rih so lahko spoznali, zakaj 
je ta meteorit tako poseben. 
Med drugim so s kamenčki, 
ki so jih pobrali po poti, ci-
ljali tarčo v obliki Zemlje. 
"Ugotovili smo, da smo res 
imeli pravo srečo, da je me-
teorit priletel ravno k nam, 
saj je bilo luknjico na tarči 
res težko zadeti," so se stri-
njali učenci.

Odkrivali izgubljeni 
košček vesolja

Že prvič se je na pohod po Meteoritkovi poti podalo okrog 
sto pohodnikov. / Foto: Denis Bozovičar
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Mateja Rant

Visoko – Na Dnevu prijatelj-
stva, ki je tudi letos privabil 
množico obiskovalcev iz bli-
žnje in daljne okolice, so 
otroke razveseljevali številni 
pravljični liki. V pravljične 
dežele, v katerih so lahko 
uživali ob ustvarjalnih de-
lavnicah in raznolikih špor-
tnih aktivnostih, je najmlaj-

še popeljal škratek Prijatelj-
ček. Ves čas pa so lahko 
spremljali tudi glasbene in 
plesne nastope na glavnem 
odru.
Na travniku ob dvorcu Viso-
ko so kar čez noč zrasle šte-
vilne pravljične dežele, v 
katerih so se otroci neiz-
merno zabavali. Skupaj s 
Piko Nogavičko so lahko 
uganjali norčije v Pikini de-

želi, obiskali indijanskega 
poglavarja v Indijanski vasi 
ali se kepali s trolom v Le-
deni deželi, potem ko so jih 
s pomočjo ličil "začarali" v 
Ane in Else in druge risane 
junake. Svoje spretnosti so 
lahko preizkusili v cirku-
škem ali športnem kotičku 
in se zabavali v Mačjem 
mestu. V kreativnih roko-
delskih delavnicah so prido-

bivali nova znanja, ustavili 
pa so se lahko še v bralnem 
in slikarskem kotičku pod 
drevesnimi krošnjami. Za 
premor so zajahali priku-
pnega ponija ali si ogledali 
katero od predstav, ki so se 
ves dan odvijale na odru. 
Starši pa so imeli ob do 
ušes nasmejanih otrokih le 
eno težavo – kako jih spra-
viti domov.

Pravljično lepa dogodivščina
V idiličnem, skorajda pravljičnem okolju Tavčarjevega dvorca se je tudi letos odvijal otroški festival 
Dan prijateljstva, ki sta ga pripravila zavod Enostavno prijatelji in Turizem Škofja Loka.

Ustvarjalno vzdušje v Pikini deželi / Foto: Denis Bozovičar V Indijanski vasi so si otroci lahko izdelali vsak svojo perjanico. 

Mateja Rant

Gorenja vas – "Ostajam 
brez besed. Še enkrat ste do-
kazale, da smo ekipa, ki zna, 
zmore in ve, kaj hoče," je 
svoje plesalke po prireditvi 
pohvalila mentorica Petra 
Slabe, ki skupino Step vodi 
že vse od ustanovitve. Pri 
pripravi nastopa ob obletni-
ci, je še priznala, niso niti 
pomislile, da bi bilo kaj ne-
mogoče izvesti. Zato ne pre-
seneča, da so navdušile in 
včasih tudi do solz ganile 
obiskovalce, ki so do zadnje-
ga kotička napolnili avlo go-
renjevaške šole.
Plesna skupina Step je izšla 
iz šolske navijaške skupine, 
ki so jo oblikovali za potrebe 
šolske košarkarske lige. 
"Ker se vse življenje ukvar-
jam s plesom, so me povabi-
li zraven, kar sem z navdu-
šenjem sprejela," se spomi-
nja Petra Slabe, ki je potem 
ustanovila plesno skupino 
Step, ki je prvih deset let 
žela uspehe tudi na medna-
rodnih plesnih tekmova-
njih. "Največji uspeh smo 
dosegle, ko smo postale 
podprvakinje na evropskem 
prvenstvu v Malmeju na 
Švedskem." A ker so jim pri-
prave za tekmovanja jemale 
ogromno energije, ki bi jo 
sicer usmerile v nastope, so 
se v nekem trenutku morale 
odločiti, ali bi raje tekmova-
le ali nastopale, je pojasnila 

Petra Slabe, ki ta čas ples 
poučuje kar dvesto mladih 
plesalcev. "Odločile smo se 
za nastope, saj je dekletom 
to v veliko večji užitek." Ker 
pri plesu tako uživajo, so se 
plesalke začele vračati k 
njej tudi po koncu osnovne 
šole in tako je pravzaprav 
nastala plesna skupina 
Step, ki ta čas šteje deset 
članic. Prav na prireditvi ob 
jubileju se je od skupine 
poslovila Lea Bašelj, ki je 
bila z njimi kar petnajst let, 
lani pa so se jim pridružile 
tri nove plesalke. A ker je 
zanimanje za sodelovanje v 
skupini veliko, ni pomemb-
no samo plesno znanje, 
ampak tudi značaj plesalk. 
"Plesa se že naučijo, a če bi 

bila med nami samo ena, ki 
bi vnašala negativno energi-
jo, bi šlo lahko vse narobe," 
poudarja Petra Slabe in pri-
znava, da skupaj z dekleti 
delujejo kot družina, zato 
prihaja tudi do nesoglasij, a 
nikoli ne rečejo, da česa ne 
zmorejo. "Biti del Stepic je 
dar, ki ga prejmejo samo ti-
sti najbolj neukrotljivi in 
pogumni," je poudarila.
"Ko se ozrem nazaj, se rada 
spomnim vseh tistih trenut-
kov, ko obstaneš, vdihneš in 
si rečeš: Dobro nam je uspe-
lo," o prehojeni ali bolje re-
čeno preplesani poti razmi-
šlja Petra Slabe. Tako gleda 
tudi na prireditev ob jubile-
ju, na kateri so prikazale ra-
zvoj plesalke od njenega roj-

stva do trenutka, ko dopolni 
dvajset let. Skozi predstavo, 
ki sta jo povezovala Damja-
na Peternelj in Rok Kužel, 
so želele predstaviti kar naj-
več plesnih stilov skozi neke 
vrste retrospektivo njihovih 
dosedanjih koreografij. Na 
leto imajo po besedah Petre 
Slabe okrog štirideset nasto-
pov, na katere se vneto pri-
pravljajo vse konce tedna v 
posebnem kotičku šolske 
telovadnice gorenjevaške 
šole, ki so jo posebej zanje 
opremili z ogledali. Nastopi-
le so tudi na Dnevu prijatelj-
stva na Visokem, konec 
maja se odpravljajo v Cer-
kno, v začetku junija pa jih 
čakata nastopa v Kamniku 
in Trbovljah. 

Prvih dvajset let stepic
Dekleta iz plesne skupine Step so v začetku maja s pravim plesnim spektaklom v avli Osnovne šole 
Ivana Tavčarja Gorenja vas zaznamovale dvajsetletnico svojega delovanja.

Zadnja in predzadnja generacija stepic po nastopu ob dvajsetletnici / Foto: Urban Slabe
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Mateja Rant

Poljane – Na tekmovanju, ki 
so ga poimenovali Bicikel, je 
letos sodelovalo 42 tekmo-
valcev iz obeh osnovnih šol 
v občini ter podružničnih 
šol Javorje in Sovodenj. Sta-
rejši kolesarji so se pomerili 
na občinskem prvenstvu, v 
posebni kategoriji, čeprav so 
jih čakale enake naloge, pa 
so nastopili še petošolci, ki 
so pravkar opravili kolesar-
ski izpit. 
Tekmovanje je potekalo v 
prostorih OŠ Poljane in na 
prometnicah v okolici šole. 
Po besedah organizatorja 
tekmovanje Janeza Poljan-
ška so kolesarji najprej pre-
verili svoje znanje iz cestno-
prometnih predpisov, nato 
pa so to znanje prikazali še 

pri vožnji po poljanskih ce-
stah. Njihovo ravnanje v 
prometu so budno spre-
mljali kontrolorji, med kate-
rimi so bile letos učiteljice 
poljanske šole, inštruktorji 
avtošole Prakticum in pred-
stavniki združenja šoferjev 
in avtomehanikov. Na kon-
cu so se morali izkazati še 
pri vožnji na spretnostnem 
poligonu. Občinska prvaki-
nja je postala Manca Trček 
iz OŠ Ivana Tavčarja Gore-
nja vas, ki jo zdaj čaka še 
nastop na državnem tekmo-
vanju Kaj veš o prometu na 
Ptuju. Vsi tekmovalci pa so 
prejeli majice z logotipom 
tekmovanja, ki ga je letos iz-
delal učenec Vid Kavčič pod 
mentorstvom Martine Jelov-
čan iz PŠ Lučine, je še poja-
snil Janez Poljanšek.

Preverjali svoje 
znanje o prometu
Učenci, učitelji in drugi delavci Osnovne šole 
Poljane so se že dvanajstič zapored pomerili na 
tekmovanju s kolesi Bicikel 2017.

Na tekmovanju Bicikel 2017 se je letos pomerilo 
dvainštirideset tekmovalcev. / Foto: arhiv šole

Gorenja vas – Potem ko so sredi marca položili temeljni 
kamen, so v začetku aprila začeli izvajati pripravljalna dela 
in organizacijo gradbišča za gradnjo nove športne dvorane 
v Gorenji vasi. V okviru pripravljalnih del so postavili grad-
biščno tablo in ograjo ter uredili nov varen dostop za šolar-
je in novo dovozno rampo, so pojasnili na občini in dodali, 
da so potem začeli izvajati rušitvena dela, ki so vključevala 
odstranitev notranje in zunanje opreme in naprav z ločeva-
njem gradbenih odpadkov. "Nato je sledilo rušenje same 
konstrukcije dvorane, ki je vključevalo odstranitev strehe, 
rušenje jeklenih in betonskih nosilcev, odstranitev stavbne-
ga pohištva, rušenje zunanjih in notranjih ter zidanih sten." 
Naložba, ki poleg gradnje nove večnamenske dvorane obse-
ga še ureditev nove kotlovnice ter zunanjega športnega igri-
šča in parkirišča, bo vredna skoraj štiri milijone evrov, od 
tega bo nekaj več kot pol milijona evrov prispeval Eko sklad.

Začeli graditi športno dvorano
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Ana Šubic

Sorica – Predstavniki direk-
cije za ceste in projektanti 
so ta mesec v Sorici predsta-
vili načrte za dokončno ob-
novo regionalne ceste v So-
rico. Vodja sektorja za inve-
sticije v ceste na direkciji 
Tomaž Willenpart je poja-
snil, da bi lahko v najbolj-
šem primeru dela na vseh 
treh še neurejenih odsekih 
začeli že letos in jih končali 
konec leta 2018. Če pa bodo 
na izbor izvajalca (razpis že 
poteka) prispele pritožbe, se 
bo začetek del najbrž zama-
knil v prihodnje leto. Inve-
sticija je sicer ocenjena na 
okoli 3,5 milijona evrov.
Največ nasprotovanja so So-
ričani izrazili zaradi načrto-
vane preureditve križišča v 
Podroštu, saj bo cesta v Sori-
co postala stranska, cesta 
proti Petrovemu Brdu, ki je 
tranzitna in višjega ranga, pa 
prednostna. Matej Pintar, 
predsednik Krajevne sku-
pnosti Sorica, ki je zaradi ne-
strinjanja z novim križiščem 
na direkcijo poslala že več 
dopisov, je opozoril, da štetje 
prometa izpred nekaj let ni 
pokazalo pravega stanja in da 
je v resnici cesta proti Sorici 

bolj prometna kot proti Pe-
trovemu Brdu. Soričani so v 
razpravi tudi podvomili o 
varnosti in preglednosti no-
vega križišča, a Willenpart 
zagotavlja, da bosta ti po no-
vem precej boljši. Vaščane 
tudi skrbi, kako bodo v zim-
skih razmerah speljevali v 
strm klanec. Župan Železni-
kov Anton Luznar je izrazil 
tudi željo, da bi letos zgradili 
vsaj cesto pod vasjo in jo pre-
plastili vsaj z grobim asfal-
tom, kar pa bo po Willenpar-
tovih odvisno predvsem od 

tega, kdaj bo podpisana po-
godba z izvajalcem.
Cesto bodo tako kot že na 
urejenih odsekih razširili na 
pet metrov, zato bodo morali 
na odseku pod vasjo zgraditi 
kar 460 metrov podpornih 
in opornih konstrukcij. Zah-
tevna bo tudi gradnja na spo-
dnjem odseku od križišča do 
obnovljene ceste, kjer bodo 
obstoječe oporne zidove po 
potrebi utrdili in sanirali, 
predvidoma pa bodo postavi-
li še dva dodatna podporna 
zidova v skupni dolžini 170 

metrov in pilotno podporno 
steno, dolgo 123 metrov. 
Dela bodo večinoma poteka-
la ob popolni zapori ceste, 
kljub temu pa bo zagotovljen 
dostop do lesnega obrata, 
prav tako ne bo oviran šolski 
prevoz. Obvoz bo potekal po 
cesti preko Petrovega Brda, 
ki je ta čas zaradi sanacije 
usadov zaprta, a kot je dejal 
Willenpart, bodo predno-
stno urejali cesto Sorica–Po-
drošt, zato bodo dela na cesti 
proti Petrovemu Brdu po 
potrebi prekinili.

Moti jih križišče
Soričani niso zadovoljni z načrti, da v okviru dokončne rekonstrukcije regionalne ceste križišče v 
Podroštu preuredijo tako, da bo prednostna postala cesta proti Petrovemu Brdu.

Predstavitvi projektov gradnje ceste v Sorico je sledil še ogled na terenu.

Ana Šubic

Železniki – Minuli teden so 
na državni cesti skozi Žele-
znike pri odcepu za Racov-
nik začeli graditi nivojsko 
dvignjeno grbino, s čimer 
bodo odpravili hrup in vi-
bracije, ki nastajajo ob vo-
žnji čez pas granitnih kock. 
Investicijo, vredno 25 tisoč 
evrov, izvaja Občina Žele-
zniki. Kot so pojasnili, bo 
grbina visoka 12 centime-
trov, hitrost bodo omejili na 
40 kilometrov na uro, po-
skrbeli pa bodo tudi za bolj-
šo osvetlitev tega odseka, saj 
se nanj navezuje sprehajal-
na pot Pod grivo. Večino del 
naj bi izvajalec, Gorenjska 
gradbena družba, končal do 
konca tega tedna.
Ta čas že poteka tudi rekon-
strukcija strme javne poti 

Gotnar–Kovač v Podlonku, 
ki jo bodo deloma speljali po 
novi trasi ob obstoječi cesti, 
da bo naklon nižji. Investici-
jo naj bi končali do konca 
junija, še pred tem pa naj bi 

do sredine prihodnjega me-
seca končali rekonstrukcijo 
kilometra lokalne ceste Rav-
ne–Šurk. Sledila bi ureditev 
dotrajanega 900-metrskega 
odseka Sivar–Logar proti 

Megušnici, ki je s 190 tisoč 
evri tudi največja letošnja 
občinska investicija.
Vodovod v naselju Log v dol-
žini 450 metrov bo zgrajen 
te dni. V začetku junija bodo 
začeli graditi pločnik na Je-
senovcu, ki naj bi bil zgrajen 
do konca junija. Proti koncu 
junija sledi gradnja fekalne 
kanalizacije na Studenem, 
ki ji bo sledila še gradnja 
pločnika, meteorne kanali-
zacije in javne razsvetljave. 
V prihodnjih mesecih se bo 
občina lotila tudi obnove 
vhodne avle in garderob v 
plavalnem bazenu, zame-
njali bodo streho na davški 
šoli, na Osnovni šoli Žele-
zniki pa bodo v jedilnici ob-
novili streho, tlake in ogre-
vanje ter v osrednjem delu 
šole zamenjali stara okna in 
dokončali fasadni ovoj.

Na Otokih odslej cestna grbina

Na državni cesti skozi Železnike pri odcepu za Racovnik 
urejajo nivojsko dvignjeno grbino. / Foto: Andrej Tarfila

Ob zadnjem obisku na Di-
rekciji RS za infrastrukturo 
smo se na željo Soričanov do-
govorili, da jim bodo 18. maja 
skupaj s projektanti prišli 
predstavit projekte za nada-
ljevanje rekonstrukcije regio-
nalne ceste Sorica–Podrošt. 
Srečanje je bilo večinoma 
konstruktivno: po natančni 
predstavitvi načrtovanih 
ukrepov so domačini dobili 
odgovore na vprašanja, ki so 
se jim porajala, predvsem 
glede posegov v njihove par-
cele, v pogovoru smo skupaj 
prišli do manjših sprememb 
in izboljšav, kot so na primer 
dodatni uvozi na kmetijske 
površine. Iskali smo tudi re-
šitve, da bi zapore v času gra-
dnje čim manj bremenile 
domačine in podjetnike.
Takšna srečanja na terenu so 
dobrodošla in bi morala biti 
pogostejša. Tako projektanti 
iz prve roke slišijo pripombe 
in želje ljudi ter jih, če se le 
da, tudi upoštevajo. To pa žal 
ni bilo več možno pri novem 
križišču, ki ga bodo uredili v 
Podroštu, saj bodo Soričani 
ob prednostno cesto, ker je 
cesta proti Petrovem Brdu 
višjega ranga in ker je štetje 
pred leti pokazalo, da je ta 
tudi bolj obremenjena. Verja-
mem Soričanom, da je več 
prometa po njihovi cesti, saj 
je verjetno štetje prometa po-
tekalo v času gradnje davške 
ceste in je bil obvoz preko 
Zgage, delalo pa se je tudi na 
soriški cesti in je večina pro-
meta potekala skozi Soriški 
potok. Se je pa treba zavedati, 
da je na območju križišča še 
gozdna cesta, priključek do 
hiš, predvideni sta avtobusni 
postaji na vozišču, zato je tre-
ba poskrbeti za varnost. In ta 
bo, pravi stroka, veliko boljša 

kot sedaj. Vsekakor pa bo 
drugačen potek križišča za 
Soričane, vajene prednostne 
ceste, velika sprememba.
Kot verjetno še marsikomu 
na predstavitvi se je tudi 
meni porajalo vprašanje, 
kdaj bo cesta končana. V teh 
letih smo slišali veliko 
obljub, še lani je bilo rečeno, 
da bo letos večina ceste na-
rejene, sedaj pa se ne ve niti, 
ali se bo letos sploh začelo 
graditi. Samo upamo lahko, 
da ne bo pritožb v razpisu za 
izbiro izvajalca, kar je pri ve-
likih projektih danes že kar 
redko. Revizijski postopek 
bi še dodatno zavlekel gra-
dnjo, ki se vleče že toliko let. 
Vseeno ostajamo optimistič-
ni in upamo na najboljše. 
Pred nami je junij, mesec, 
ko se pri nas zvrsti največ 
prireditev. Obetajo se špor-
tne, kulturne in zabavne pri-
reditve, kot običajno bo tudi 
letos vrhunec konec meseca 
s slavnostno akademijo in 
podelitvijo občinskih pri-
znanj. Nabor junijskih pri-
reditev bo raznolik in pester, 
lepo vabljeni k udeležbi.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Upamo na najboljše

Anton Luznar

Železniki – »Ne smeš zastati, vsaj eno uro na dan se je treba 
gibati,« pravi Jože Mohorič z Loga v Železnikih, ki je v začet-
ku maja dopolnil sto let. Ob visokem jubileju ga je obiskal 
tudi župan Anton Luznar in mu zaželel zdravja, sreče in 
veselja v družini. Jože se je rodil 6. maja 1917 Čečku v Pod-
lonku, v družini z osmimi otroki. »Reveži smo bili, starša 
nista nič imela, eno ali dve kozi. Ko smo bili otroci dovolj 
stari, smo šli služit, da je bilo doma manj lačnih ust,« se 
spominja. Sam je šel pri dvanajstih letih za pastirja v Ljub-
no, kasneje se je izučil za kolarja. Po petih letih se je vrnil 
domov, se izučil za čevljarskega pomočnika, kot čevljar pa 
je potem delal do upokojitve. Tudi v partizanih, ki se jim je 
pridružil leta 1943, je vodil čevljarno Gradnikove brigade. 
Poročil se je leta 1950 s sovaščanko Francko, dom in druži-
no pa sta si ustvarila na Logu. V zakonu se jima je rodil sin 
Brane, danes pa ima Jože tudi dva vnuka in tri pravnuke.

Stoletnik Jože Mohorič

Stoletnik Jože Mohorič s pravnuki / Foto: Tina Dokl

Železniki – Starejša skupina skavtov iz Železnikov v sklopu 
Krekovega leta vabi 24. junija na malo drugačen pohod na 
Ratitovec, poimenovan S Krekom na pot. Začel se bo ob 9. 
uri pri cerkvi na Prtovču. Primeren je za družine, manjše 
otroke, starejše in tudi tiste, ki bi želeli čim hitreje priti na 
cilj. Na pot vabijo skupine s 5 do 8 člani, lahko pa se prijavi-
jo tudi posamezniki, ki jih bodo nato pred pohodom pove-
zali v skupine. Med potjo bodo postavljene zanimive točke, 
na katerih bodo udeleženci izvedeli kaj novega o dr. Janezu 
Evangelistu Kreku. Prijave sprejema Vesna Marenk na tele-
fonski številki 068 196 680 in elektronskem naslovu vesna.
marenk@gmail.com.

S Krekom na pot

Železniki – V kulturnem domu v Železnikih bo v petek, 2. 
junija, ob 20. uri predstavitev CD-plošče Franceta Čufarja z 
naslovom Moje orglice. "Poleg mojih orglic bo občinstvo 
lahko poslušalo tudi kvartet Obzorje ter pevko Blažko Po-
gačnik ob spremljavi Janeza Trilerja," napoveduje Čufar. Na 
svojo prvo CD-ploščo je uvrstil dvajset skladb, tako stare kot 
tudi nove uspešne slovenske in tuje popevke ter nekaj naro-
dno-zabavnih viž. "Gre za glasbo, ki nas spremlja že vse ži-
vljenje. Na orglice več ali manj igram že od trinajstega leta, 
zadnja leta pa imam znova malo več časa zanje," nam je 
zaupal Čufar, ki je sicer dejaven v več zasedbah, kjer igra bas 
kitaro in bariton ter poje.

Predstavitev Čufarjeve plošče Moje orglice
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Ana Šubic

Selca – Kulturno društvo dr. 
Janez Evangelist Krek in Žu-
pnija Selca sta pred kratkim 
v župnijski cerkvi v Selcih 
priredila 5. Krekov večer. 
Okoli dvesto navzočim, ki so 
napolnili cerkev, so prikaza-
li Kreka kot duhovnika, kar 
je bilo njegovo osnovno po-
slanstvo, iz katerega izhaja 
vsa njegova življenjska filo-
zofija, delo, ustvarjalnost ...
Program se je začel s petjem 
večernic ob orgelski spre-
mljavi Toneta Potočnika, v 
drugem delu pa je sledil kon-

cert okteta Oremus z vme-
snimi vložki o Kreku kot du-
hovniku in mislimi o duhov-
ništvu, ki so jih predstavili 
rojaki iz selške župnije, ki 
delujejo v duhovnih pokli-
cih. Vabilu za sodelovanje se 
je uspelo odzvati vseh devet 
duhovnikov: patra Stane Be-
šter in Marjan Kokalj, David 
Jensterle, Jernej Marenk, Bo-
rut Pohar, Boštjan Prevc, Ja-
nez Rihtaršič, Mohor Rihtar-
šič in brat Jože Rovtar ter re-
dovnici Ljudmila Kokalj in 
Marjeta Demšar.
Častni gost, nadškof Stani-
slav Zore, je v nagovoru po-

udaril, da duhovništvo osta-
ja enako v poslanstvu, ki je 
še kako pomembno v dana-
šnji družbi, poudaril je tudi, 
da je selška župnija ena ve-
čjih po številu duhovnikov. 
Zoretu, ki je tudi predsednik 
častnega odbora Krekovega 
leta, se je župan Anton Lu-
znar zahvalil za podporo pri 
obeleževanju stoletnice 
smrti Kreka, ki ni pomem-
ben le za Selško dolino, am-
pak za celoten slovenski na-
rod. Zahvalil se je tudi orga-
nizacijskemu odboru Kreko-
vega društva in Francu 
Pfajfarju.

O Kreku kot duhovniku
Častni gost 5. Krekovega večera, na katerem so se zbrali tudi duhovniki in 
redovnice iz selške župnije, je bil nadškof Stanislav Zore.

Nadškof Stanislav Zore v družbi duhovnikov in dveh redovnic iz Župnije Selca, dela okteta 
Oremus in župana Antona Luznarja / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Razstava Kreko-
va koča na Ratitovcu, ki bo v 
galeriji Muzeja Železniki na 
ogled še do 12. junija, je 
prva iz niza prireditev, s ka-
terimi v Planinskem dru-
štvu za Selško dolino (PD) 
zaznamujejo 110. obletnico 
ustanovitve, poteka pa tudi 
ob stoletnici smrti dr. Jane-
za Evangelista Kreka.
Razstavo je pripravila Katja 
Mohorič Bonča iz Muzeja 
Železniki, nanaša pa se na 
eno od Krekovih mnogote-
rih vlog – na vlogo planinca. 
Ratitovec je bila namreč nje-
gova priljubljena gora, Pr-
tovč pod njim pa kraj, kjer je 
pogosto preživljal proste 
dneve. Krek je spodbujal or-
ganiziran razvoj planinstva 
v Selški dolini in je prispeval 
k ustanovitvi planinskega 
društva, tedaj Selške podru-
žnice Slovenskega planin-
skega društva, ki je nastala 
21. maja 1907. Prvi predse-
dnik društva je bil njegov 
prijatelj, prav tako duhovnik 
Anton Pfajfar. Z razstavo je 
tako avtorica povezala Kre-
ka, njegovo ljubezen do Ra-
titovca in okoliških vrhov ter 
planinsko kočo, poimenova-
no po njem. Krekovo kočo 

so odprli leta 1925, osem let 
po njegovi smrti.
Praznovanje 110-letnice 
bodo planinci nadaljevali 9. 
junija s slavnostno akademi-
jo v kulturnem domu v Že-
leznikih, kjer bo slavnostni 
govornik predstavnik Pla-
ninske zveze Slovenije, pri-
kazali pa bodo tudi sloven-
ski planinski film Sfinga. V 
znamenju visokega jubileja 
bo tudi tradicionalna julij-
ska zabava Ratitovec raja.
PD za Selško dolino, ki ga 
vodi Lojze Lotrič, je zelo po-
znano tudi po priljubljeni 
rekreativni akciji Prijatelj 
Ratitovca. Lani je bila rekor-
dna, saj je normo petnajstih 
vzponov izpolnilo kar 638 
pohodnikov, ki so se skupno 
26.454-krat povzpeli na Ra-
titovec. Med udeleženci je 
vse več mladih. Rezultate so 
kot običajno razglasili drugo 
soboto v maju pri Krekovi 
koči. Štirje pohodniki so bili 
na Ratitovcu vsak dan: Cilka 
Bevk, Franc Čufar, Sašo Po-
točnik in Zofka Tolar, ki se 
na ta vrh neprekinjeno vsa-
kodnevno vzpenja že trinaj-
sto leto. Do desetega mesta 
so sledili Miro Kristan, Mar-
jan Benedik, Janez Rejc, To-
maž Eržen, Cveta Rehber-
ger in Bislim Audulahu. 

Planinci praznujejo
Planinsko društvo Železniki praznuje 110-letnico. 
V galeriji muzeja na ogled razstava o Krekovi koči.

Predsednik društva Lojze Lotrič in avtorica razstave Katja 
Mohorič Bonča / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Organizacijski 
odbor evropskega projekta 
Europe2gether se ta čas po-
spešeno pripravlja na 55. 
Čipkarske dneve, ki bodo 
letos vsebinsko precej boga-
tejši. Projekt, za katerega so 
pridobili 24 tisoč evrov ne-
povratnih sredstev, spodbu-
ja dobre praske prenosa zgo-
dovinske dediščine na mla-
de in je Železnike povezal s 
petimi partnerji iz Belgije, 
Hrvaške, Italije in Slovenije.
Čipkarski dnevi bodo letos 
potekali kar pet dni: med 12. 
in 16. julijem. Poleg ustalje-
nega programa iz prejšnjih 
let, kot so klekljarsko tekmo-
vanje in sprevod, razstave 

čipk, veselice, športna tek-
movanja ..., prinaša več no-
vosti. Vodja programa An-
dreja Megušar je posebej iz-
postavila predavanja z naslo-
vom Kleklanje – gospodarski 
in simbolni kapital Selške 
doline, na katerih bodo spre-
govorili strokovnjaki iz Mu-
zeja Železniki, Mestnega 
muzeja Ljubljana, Muzeja in 
galerije Ljubljane ter Loške-
ga muzeja, in sicer o železni-
karski čipki in nominaciji 
kljekljanja čipk v Sloveniji na 
Unescov seznam. Pomemb-
na novost je tudi konferenca 
Dediščina – naše bogastvo, 
na kateri bo častna gostja ve-
leposlanica Češke republike 
Věra Zemanová. "Na konfe-
renci bomo izpostavili lepo-

glavsko čipko, ki je že uvršče-
na na Unescov seznam, 
predstavili dela Jožeta Pleč-
nika, za katera se prav tako 
pripravlja nominacija na 
Unescov seznam svetovne 
kulturne dediščine, sprego-
vorili o jezikovni dediščini 
slovenskih izseljencev v Bel-
giji ter stavbni dediščini v 
Železnikih in Šentrupertu. 
Vsaka dediščina v naših me-
stih ima svojo zgodbo. Če ji 
dodamo fotografijo in posnet 
glas, dobimo digitalno zgod-
bo. Kako se z digitalnimi 
zgodbami približati našim 
obiskovalcem, pa je izziv le-
tošnje konference," je napo-
vedala Megušarjeva. Na do-
godkih bodo posebej pred-
stavili tudi pomen čipkarske 

šole v Železnikih, ki letos 
praznuje 110-letnico.
Že pred tem bodo sredi ju-
nija v sklopu projekta Euro-
pe2gether v Sorici in Žele-
znikih dva dneva gostili žu-
panjo Innichena Rosmerie 
Burgmann. Obisk pripravlja 
Matjaž Čemažar skupaj z 
občinsko komisijo za med-
narodno sodelovanje. Sep-
tembra pa bo v Innichenu 
na ogled razstava Bojana in 
Mince Rihtaršič, ki bo prika-
zovala fotografije in risbe 
arhitekturnih detajlov še 
ohranjene naselbinske dedi-
ščine Sorice in okolice, ki je 
območje naselitve populaci-
je iz območja Innichna oz. 
Pustriške doline v 13. stole-
tju. 

Priprave na Čipkarske dneve

Ana Šubic

Železniki – Po lanskem 
uspešnem gostovanju v Pra-
gi se je mladinski pevski 
zbor OŠ Železniki z zboro-
vodkinjo Marjeto Naglič ko-
nec aprila odpravil na med-
narodni festival v Bratislavo, 
kjer so nastopili zbori iz sed-
mih držav. Tudi tokrat so se 

mladi pevci iz Železnikov 
zelo izkazali. Nastopili so v 
kategorijah mladinski zbori 
in ljudska glasba ter v obeh 
osvojili srebrno priznanje. 
Omeniti velja tudi, da so 
zmago v kategoriji mladinski 
zbori zgrešili zgolj za četrtin-
ko točke in da so od strokov-
ne žirije prejeli vrsto pohval, 
sicer pa v nobeni od omenje-

nih kategorij niso podelili 
zlatega priznanja.
"Z našimi nastopi, tako tek-
movalnimi kot tudi netek-
movalnimi, sem povsem za-
dovoljna, v danih pogojih in 
možnostih smo naredili naj-
boljše, kar lahko, in poglobili 
temelje za naprej," je mlade 
pevce po tridnevnem gosto-
vanju pohvalila zborovodki-

nja Marjeta Naglič. V obeh 
tekmovalnih kategorijah so 
se predstavili s skladbami in 
priredbami slovenskih ljud-
skih izpod peres slovenskih 
skladateljev.
Kot je dejala Nagličeva, je 
bila z gostovanjem v slovaški 
prestolnici zelo zadovoljna 
že prvi večer, ko so se vračali 
s prvega nastopa v eni od cer-
kva: "Pevci so na poti nazaj 
proti hotelu povsem brez 
mojega vodenja zelo ubrano 
in muzikalno prepevali, ves 
čas festivala so delovali eki-
pno." Nastopili so tudi na 
zaključnem koncertu festiva-
la, in sicer z izborom štirih 
skladb iz njihovega letošnje-
ga precej bogatega repertoar-
ja. "Letos je v mladinskem 
zboru tretjina šestošolk in 
šestošolcev, ki so skupaj z 
ostalimi zmogli v celem letu 
štiri koncertne programe, 
vse na zelo visoki zahtevno-
stni ravni," je še poudarila. 

Srebrni v Bratislavi
Mladinski pevski zbor OŠ Železniki se je s festivala v Bratislavi vrnil s srebrnima priznanjema.

Mladi pevci in pevke iz Železnikov so se na gostovanju v Bratislavi zelo izkazali. 
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Pred dnevi me je nekoliko 
presenetila informacija vla-
de, da v tem mandatu ne 
bodo sprejemali davka na 
nepremičnine. Če bi to še 
razumel, ker gre za neprilju-
bljeno temo vsake vlade, pa 
ne morem razumeti, da so 
se odpovedali tudi sprejetju 
novega zakona o množič-
nem vrednotenju nepremič-
nin. Vsi se najraje izogibajo 
neprijetnim stvarem, ko so 
na oblasti. Eden od temeljev 
razvoja, uspeha in zadovolj-
stva je gotovo enaka obrav-
nava vseh državljanov. V po-
datkih o nepremičninah pri-
haja do velikih nesorazme-
rij, zato je pošteno, da so vsi 
lastniki nepremičnin merje-
ni z enakimi "vatli", če želi-
mo biti urejena država. Želel 
bi si, da bi se s temi podatki 
ravnalo bolj odgovorno.
Ob Tednu obrti in podjetni-
štva z veseljem povem, da 
sem ponosen na vsa naša 
podjetja in podjetnike, ki de-
lujejo dobro in tudi investira-
jo. To gre pripisati predvsem 
njihovi trdoživosti in iznaj-
dljivosti, na občini pa se tru-
dimo, da jim postavimo čim 
manj birokratskih preprek 
na poti in jim pomagamo po 
najboljših močeh. Nadaljuje-
mo tako z načrtovanjem ce-
ste v industrijsko cono kot 
načrtovanjem potrebne in-
frastrukture. Ob občinskem 
prazniku bom nagradil tudi 
kakšno podjetje ali pobudo, 
ki pomeni dodano vrednost 
za naš kraj. Enako se zaveda-
mo pomembne vloge mladih 
in jim v soposlovnem centru 
nudimo možnost, da se v Ži-
reh ukvarjajo z visoko tehno-
logijo. 
Objavljen je bil tudi razpis 
ministrstva za izobraževanje 
za sofinanciranje športnih 

dvoran. Časa za prijavo je 
sicer zelo malo, a ker pro-
jekt že dolgo pripravljamo, 
bomo poskušali z gradbe-
nim dovoljenjem in investi-
cijsko dokumentacijo kandi-
dirati na razpisu in računa-
mo, da bomo dobili nekaj 
denarja za gradnjo prepo-
trebne dvorane. Ob tem pa 
sem vesel tudi aktivnosti 
novih mladih zdravnikov pri 
izvedbi prvega ŽirFita, ki 
sem se ga z direktorji neka-
terih podjetij udeležil tudi 
sam, in moram priznati, da 
mi je to predstavljalo izziv, 
ker se že od osnovne šole ni-
sem udeležil tovrstnih testi-
ranj. To mi je obudilo prije-
tne spomine. Direktorji pod-
jetij so mi zaupali, da je bilo 
to zanje dragoceno, saj je le 
zdrav in zadovoljen delavec 
tudi dober delavec. Težave s 
kroničnimi obolenji je mo-
goče zmanjšati predvsem s 
preventivo. Sicer pa po pri-
merjavi statističnih podat-
kov o zdravju v slovenskih 
občinah ugotavljamo, da 
smo v naši občini, kar zade-
va zdravje občanov, vse prej 
kot na repu.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Za vse enaki "vatli"

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Letošnjo osrednjo raz-
stavo pod naslovom Špice po 
Frančiškinih papircih so po-
svetili prav Frančiški Gantar 
ter tako obudili delo ene od 
žirovskih klekljaric in obelo-
danili del bogate zapuščine 
kraja. Žirovske klekljarice so 
med več sto skeniranimi 
vzorci izbrale vsaka po enega 
in pod mentorstvom Marice 
Albreht so nastale čudovite 
mojstrovine. Da je res izvr-
stna klekljarica, pa je na leto-
šnjem klekljarskem tekmo-
vanju dokazala tudi hči 
Frančiške Gantar Tinca Sla-
be, ki je s svojo čipko najbolj 
navdušila komisijo in tako 
poskrbela za pravo presene-
čenje, saj je po več letih s 
prvega mesta na tem tekmo-
vanju izrinila Marjeto Adam 
iz Logatca.
Skozi življenje Franiške 
Gantar se je na slovesnem 
odprtju klekljarskih dni 
sprehodila podpredsednica 

društva Cvetke Mojca Al-
breht. Pojasnila je, da jo je 
osnov klekljanja naučil oče, 
pri sedmih letih pa je že za-
čela obiskovati čipkarsko 
šolo. Njena učiteljica je bila 
Leopoldina Peljhan, pri kate-
ri je nabirala znanje in se 
učila natančnosti. Pri petnaj-
stih letih je bila že odlična 
klekljarica, zato ji dela ni 
manjkalo. Klekljala je za Ma-
rijo Kavčič, ki je čipke proda-
jala v Ameriko. Po vzpostavi-
tvi rapalske meje se je 
zmanjšala dobava vzorcev iz 
Idrije, zato se je risanja vzor-
cev lotila Frančiška Gantar. 
Prve papirce je izdelala leta 

1926. Najprej je za Marijo 
Kavčič risala zahtevne vzor-
ce za ameriški trg, kasneje 
pa so jih pri njej naročali 
tudi drugi trgovci s čipkami. 
"Med drugo svetovno vojno 
je življenje zastalo, a povpra-
ševanje po čipkah ni zamrlo, 
spremenile so se le trgovske 
poti. Takrat so bili najbolj is-
kani papirci v tehniki pajkov 
in močeradov," je razložila 
Mojca Albreht in nadaljeva-
la, da se je po vojni povpraše-
vanje po čipkah precej spre-
menilo, zelo zaželene so bile 
predvsem čipke za posteljni-
no. Med papirci Frančiške 
Gantar pa so našli celo 'mu-

šter' za salonar z zlato čipko, 
ki ga je nato izdelala Alpina, 
zlato čipko zanj pa je skle-
kljala Zlatka Tomažič.
Največ zaslug za ohranitev 
bogate zapuščine Frančiške 
Gantar ima Tinca Slabe, ki 
je prepoznala mamino po-
membno življenjsko delo in 
poskrbela, da ogromno šte-
vilo vzorcev ni končalo v 
ognju. »Po drugi svetovni 
vojni jih je namreč želela 
kar zakuriti, saj je bila pre-
pričana, da takih vzorcev 
nihče več ne bo klekljal,« je 
pojasnila Tinca Slabe, ki se 
mame spominja kot izredno 
delavne in sposobne ženske.

Obudili bogato 
klekljarsko zapuščino 
Razstave čipk in pester spremljevalni program so tudi letos zaznamovali že 11. Slovenske klekljarske 
dneve. Za osrednjo temo so tokrat v klekljarskem društvu Cvetke izbrali vzorce in čipke žirovske 
risarke vzorcev Frančiške Gantar.

Tekmovanja v klekljanju za odrasle se je letos udeležilo osemnajst tekmovalcev.

Salonar z zlato čipko

Mateja Rant

Žiri – V podjetju Alpina so 
na slovesnosti sredi maja za-
znamovali sedemdesetletni-
co delovanja. Praznovanja 
so se udeležili tudi predse-
dnik državnega zbora Milan 
Brglez ter najuspešnejša 
slovenska biatlonca Jakov 
Fak in Klemen Bauer, ki v 
sodelovanju z Alpino že več 
let nizata izjemne športne 
uspehe na svetovnih tekmo-
vanjih.
"Največja moč blagovne 
znamke Alpina je v tem, da 
ji je v sedemdesetih letih 
uspelo ustvariti in ohraniti 
vodilni položaj v svetu na 
področju obutve za smučar-
ski tek. To priznavajo števil-
ni najboljši športniki po sve-
tu, ki osvajajo najvišja odli-

čja na svetovnih tekmah," so 
ob jubileju poudarili v Alpi-
ni. Kot napoveduje direktor 
Bojan Gantar, bo Alpina v 
prihodnosti stopala po poti, 
ki bo dinamična, inovativna, 
globalna, razvojno naravna-
na ter obenem odgovorna 
do ljudi in okolja. V Alpini, 
ki ta čas združuje 1450 zapo-
slenih doma in po svetu, od 
tega 324 v matičnem podje-
tju v Žireh, tako že snujejo 
nove razvojne projekte. Pri-
hodnost Alpine namreč vidi-
jo v inovativnih in oblikovno 
dovršenih izdelkih, ki bodo 
omogočili vstop na nova tuja 
tržišča. Poslovanje se izbolj-
šuje, leto po protestih pred 
tovarno pa v podjetju ponov-
no vladata optimizem in 
vera v uspeh, še ugotavljajo 
v Alpini. "Oboje je ključne-

ga pomena, saj razvoj podje-
tja in izboljšanje poslovnih 
rezultatov lahko dosežemo 

le z visoko motiviranimi in 
inovativnimi sodelavci," po-
udarjajo v Alpini.

Sedemdeset let Alpine
Praznovanje slavnostnega jubileja žirovske Alpine so postavili v zapuščeno industrijsko halo v osrčju 
tovarne, kjer so še ne dolgo nazaj nastajali vrhunski izdelki, v prihodnje pa bo v njej zaživela nova 
poslovalnica Alpine.

Od leve proti desni: direktor Alpine Bojan Gantar, alpinist 
Viki Grošelj in predsednik državnega zbora Milan Brglez na 
slovesnosti ob sedemdesetletnici Alpine / Foto: arhiv podjetja
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Mateja Rant

Žiri – V sklopu pete vseslo-
venske akcije izmenjave sa-
dik, semen in presežkov z 
vrta so Zelemenjavo letos pr-
vič pripravili tudi v Žireh. Na 
stojnici pred Zadružnim do-
mom je bilo mogoče zame-
njati semena in sadike zele-
njave in rož pa tudi pridelke, 
recepte, izkušnje in navdihe 
z domačega vrta. "Letošnja 
vseslovenska Zelemenjava je 

posvečena spominu na Ro-
berta Bogataja, novinarja in 
voditelja RTV Slovenija, veli-
kega ljubitelja živali in rastlin 
pa tudi enega največjih pod-
pornikov in zvestih udeležen-
cev Zelemenjave," je pojasni-
la organizatorka Zelemenja-
ve v Žireh Nada Peternel. Kot 
nam je zaupala, je tudi sama 
velika ljubiteljica rastlin. Sadi 
in vzgaja domačo zelenjavo, 
saj verjame, da je doma pri-
delana hrana najboljša. 

Zelemenjava prvič tudi 
v Žireh
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Mateja Rant

Žiri – "Biti zdrav ne pomeni 
le, da nisi bolan, ampak 
tudi, da si sposoben prema-
govati vsakodnevne obreme-
nitve. Telesna zmogljivost je 
pogoj za oblikovanje zdrave-
ga življenjskega sloga, dobro 
zdravje, funkcionalno tele-
sno neodvisnost in družbe-
no povezanost posamezni-
ka, kar predstavlja dodano 
vrednost v vseh življenjskih 
obdobjih," je poudaril zdrav-
nik Ivan Pecev, eden od po-
budnikov prvega ŽirFita, ki 
so ga predzadnjo soboto v 
maju pripravili v Žireh. Do-
godek sta v sodelovanju z 
občino in žirovskimi podje-
tji organizirala Zavod Fitlab 
in Športno društvo Tabor 
Žiri. Testiranje je bilo na-
menjeno starejšim od dvaj-
set let, udeležilo pa se ga je 
več kot tristo Žirovcev.
Z dogodkom so želeli spod-
buditi zdrav način življenja, 
je poudaril Ivan Pecev. "Ve-
dno je dvajset do trideset od-
stotkov pacientov, ki so nav-
zven zdravi, zaradi slabega 
življenjskega sloga ali navad 
pa se z leti poveča verje-
tnost, da razvijejo bolezen-

ska stanja," je pojasnil Pecev 
in dodal, da je eden od glav-
nih dejavnikov tveganja prav 
premalo gibanja. "Naš cilj je 
presejati celotno populacijo, 
da pravočasno ugotovimo 
pomanjkljivosti pri posame-
znikih in jih z različnimi 
ukrepi izboljšamo oziroma 
odpravimo." Dobljene rezul-
tate bodo namreč analizirali 
in posredovali osebnim 
zdravnikom udeležencev, s 
katerimi se bodo v nadalje-
vanju dogovorili o potrebnih 
ukrepih za ohranjanje in/ali 
izboljšanje posameznikove-
ga življenjskega sloga in jih 
po potrebi usmerili v organi-
zirano vadbo pod nadzorom 
zdravnikov Zdravstvene po-
staje Žiri. 
Testiranje je vključevalo test 
hoje na dva kilometra in po 
želji še tek na šeststo me-
trov, v šolski telovadnici pa 
so na petnajstih postajah 
preverili še posameznikovo 
telesno zmogljivost, giblji-
vost, koordinacijo in ravno-
težje. "Naš osnovni namen 
je bil preveriti mišični fitnes 
občanov Žirov, da ugotovi-
mo, v kakšni meri mišična 
moč lahko prepreči poškod-
be sklepov. Razvita mišična 

masa pa pomeni tudi dobro 
preventivo oziroma odpor-
nost proti bakterijam, saj se 
v mišični masi proizvajajo 
encimi, ki branijo naše telo 
pred napadi," je razložil Jan-
ko Strel iz zavoda Fitlab. 
Obenem so preverjali "gi-
balno inteligenco" – ravno-
težje, hitrost in koordinacijo 
gibanja – ter ugotavljali spo-
sobnosti srčno-žilnega in 
dihalnega sistema. "Tako 
bomo za vsakega posame-
znika posebej ugotovili pri-
manjkljaje in jih na podlagi 
tega povabili v terapevtsko 
vadbo. Tudi pretirana vadba, 
ki ni pravilno usmerjena, 
lahko naredi škodo, zato se 
je treba usmeriti na šibke 
točke," je pojasnil Strel in 
pohvalil visoko motiviranost 
udeležencev ŽirFita. "Vsi so 
prišli z opredeljenim ciljem 
in so pripravljeni tudi kaj 
spremeniti, če se bo izkaza-
lo za potrebno." Najstarejši 
je bil star 88 let, kar nekaj 
jih je bilo starih nad osem-
deset let. Tako moški kot 
ženske so imeli največ težav 
pri vajah iz ravnotežja, je še 
dejal Strel.
Med tistimi, ki so želeli pre-
veriti svojo telesno zmoglji-

vost, je bila tudi Anica Se-
ljak: "Vsak dan sicer uro do 
dve hodim, a pri opravljanju 
vaj sem ugotovila, da bi bilo 
treba delati še kaj drugega." 
Marija Buh je ugotavljala, da 
je s svojo telesno zmogljivo-
stjo kar zadovoljna, čeprav 
je imela pred dvema letoma 
zlomljeno vretence. Največ 

težav je imela sicer pri vajah 
iz ravnotežja. "Verjetno tudi 
zaradi hrbtenice, saj čutim 
negotovost v križnem delu." 
Primož Novak pa je bil nad 
rezultati testov prijetno pre-
senečen, saj je pričakoval, 
da mu bo šlo slabše, pa se je 
na koncu zelo dobro izkazal. 
"Sem kar v dobri kondiciji, 

kar gre verjetno pripisati 
tudi temu, da se redno 
ukvarjam s športom."
Prvi ŽirFit je imel tudi do-
brodelno noto, saj so vse do-
poldne zbirali prostovoljne 
prispevke za šolski sklad, s 
katerimi bodo osnovnošol-
cem pomagali pri financira-
nju programov šole v naravi.

Spodbuditi zdrav način življenja
V Osnovni šoli Žiri in njeni okolici so sredi maja pripravili prvi ŽirFit, na katerem so občani s pomočjo strokovnjakov s področja zdravstva in športa lahko 
preverili svoje telesne zmogljivosti. Dogodek sta v sodelovanju z občino in žirovskimi podjetji organizirala Zavod Fitlab in Športno društvo Tabor Žiri.

Od leve proti desni: zdravnika Ivan Pecev in Jaka Strel, Mojca in Borut Erznožnik (Lesko), 
župan Janez Žakelj, Bojan Gantar (Alpina), Janko Strel (Zavod Fitlab), ravnatelj OŠ Žiri 
Marijan Žakelj / Foto: Denis Bozovičar

V aprilski številki Loškega glasa smo pri članku S čipko okra-
sile torbice napačno zapisali, da je tradicionalni cvetlični 
sejem v Žireh pripravila Skupina za lepšo Loko. Cvetlični 
sejem so kot vsa leta doslej pripravile članice Turističnega 
društva Žiri. Za napako se opravičujemo. 

Popravek

Igor Kavčič

Žiri – Po nekaj odrskih klasi-
kah (Mandragola, Lumpacij 
Vagabundus) so se žirovski 
gledališčniki letos odločili 
za … pravzaprav še eno ne-
koliko mlajšo klasiko, krimi-
nalno dramo Mišelovka zna-
menite Agate Christie. Igra 
velja za največkrat uprizarja-
no gledališko delo na svetu. 
V matičnem londonskem 
St. Martin's Theatru jo ne-
prekinjeno igrajo od leta 
1952 in je doživela do svoje 
šestdesetletnice že 25.000 
ponovitev. Odrska kriminal-
ka je bila večkrat uprizorje-
na tudi v Sloveniji tako na 
ljubiteljskih kot profesional-
nih odrih. V Žireh zadnja 
leta hišni režiser Matija Mil-
činski igralski ansambel že 
dobro pozna, saj jim je to-
krat zaupal zelo zahtevno 

nalogo, ki so jo Žirovci zelo 
dobro opravili.
Žanr kriminalke, pogost in 
bolj domač se počuti v lite-
raturi in filmu, zahteva izje-
mno natančnost pri prika-
zovanju posameznih likov v 
zgodbi, njihovih značajev in 
vzorcev obnašanja – od kri-
minalnega dejanja do konč-
nega razkritja. Zgodba je ti-
pična christiejevska – ko 
pride do umora, so osumlje-
ni vsi. Razkrivanje poteka 
počasi, saj vedno novi zaple-
ti gledalca bolj vodijo na 
stranpoti, kot pa mu poma-
gajo uganiti morilca. Vse-
mu temu so se več kot uro 

in pol poleg svojega odrske-
ga znanja morali podrejati 
igralci. Tako sta prepričljiva 
Damijana Jesenko Capuder 
in Matic Dolenc kot Ralsto-
nova, lastnika motela, v ka-
terem se zgodi umor, izje-
mna je Milena Padovac v 
vlogi nergaške gospe Boyle 
pa nekoliko konfuzna in od-
rezava Barbara Burnik kot 
gospodična Casewell. Mo-
ški del osumljene ekipe zao-
krožujejo všečni in prijazni 
Klemen Poljanšek kot Chri-
stopher Wren, vojaško redo-
ljubni Boris Pečelin v vlogi 
Majroja Metcalfa in odlični 
naturalizirani Italijan Bran-

ko Pečelin kot gospod Para-
vicini. Osrednji lik je upri-
zoril Rok Klemenčič, tokrat 
izdelan detektiv narednik 
Trootter, ki pa na koncu … 
ah, pustimo skrivnost do 
naslednje predstave, ki si jo 
boste ogledali. Prav vsi no-
silci likov v igri obvladujejo 
zelo zgoščeno besedilo, prav 
tako pa dobro kažejo značaj-
ske posebnosti posamezni-
kov. Režiser lepo vodi igro 
od prestavitve oseb, preko 
umora do razkritja. Zani-
miv prijem je uporabil za 
vsakokratno detektivovo 
razlago njegovih ugotovitev 
vsem prisotnim (kot je to 
počel znameniti Hercules 
Poirot iste avtorice) – vedno 
znova takrat dvorani obrne 
hrbet. 
Matija Milčinski je zaslužen 
tudi za dramaturgijo in iz-
bor glasbe, njegova pomoč-
nica je bila Metka Debeljak, 
kostume in sceno je pripra-
vila Tatjana Oblak Milčin-
ski, za govor je poskrbel 
Ludvik Kaluža, luč Evgen 
Podobnik, zvok Gašper Je-
reb, rekvizite Vanja Harej, 
masko Meta Podobnik, ton-
sko montažo Matjaž Slabe 
in Matjaž Novak, šivilja je 
Ivica Novak, oblikovalka pa 
Erika Mlinar.

Kdo se bo ujel v Mišelovko
Igralski ansambel DPD Svoboda je uprizoril Mišelovko Agate Christie v režiji Matije Milčinskega.

Ko je stanje ljudi v motelu še polnoštevilno

Fo
to

: a
rh

ih
 D

PD
 S

vo
bo

d
a

Žiri – Prvega srečanja slovenskih zmajev v Kozjem, ki so ga 
pripravili v okviru mednarodnega srečanja folklornih skupin, 
so se udeležili tudi predstavniki Turističnega društva (TD) 
Žiri. Na srečanju so sodelovali kraji, ki imajo v grbu zmaja 
oziroma so na kraj vezane legende o zmajih, je pojasnil Rok 
Klemenčič iz TD Žiri. Svoje zmaje je predstavilo šest krajev, 
med njimi tudi Žiri svojega Lintverna. Po predstavitvah na 
stojnicah so v strokovnem delu srečanja prisluhnili predava-
nju Dušice Kunaver o zmajih v Sloveniji, heraldik Franc Valt 
Jurečič, ki je oblikoval tudi žirovski grb, pa je spregovoril o 
pomenu zmajev v grbih. Pri občini v tovrstnem povezovanju 
krajev vidijo dodatne možnosti za promocijo kraja preko 
zanimivih zgodb, je pojasnil župan Janez Žakelj.

Tudi Žirovci na srečanju slovenskih zmajev

Mateja Rant

Žiri – Turistično društvo Žiri 
organizira v soboto, 24. juni-
ja, že 16. rekreativno kolesar-
sko prireditev Žirovski kole-
sarski krog za vse ljubitelje 
gorskega kolesarjenja. V mi-
nulih letih se je po besedah 
koordinatorja Sama Capudra 
prireditev že dobro uveljavi-
la, saj se je udeležujejo kole-
sarji iz vse Slovenije, tako iz-
kušeni kot tudi začetniki in 
celo družine z otroki. Žiro-
vski kolesarski krog je tudi 
del akcije Slovenija kolesari. 
Tudi letos bodo v sklopu pri-

reditve pripravili še družabni 
tek, ki bo potekal po trasi Ži-
rovskega kolesarskega kroga. 
Udeleženci imajo na razpo-
lago več tras, ki se med seboj 
razlikujejo po dolžini in zah-
tevnosti, najmlajši kolesarji 
pa se bodo lahko skupaj s 
starši podali na zanimiv kole-
sarski potep, je pojasnil Ca-
puder. V spremljevalnem 
programu bodo pripravili se-
jem rabljenih koles ter pred-
stavitev in testiranje gorskih 
koles Scott. Zvečer pa bodo 
na Žirovski noči, ki jo orga-
nizira PGD Žiri, za zabavo 
poskrbeli Čuki.

Žirovski kolesarski krog

Prav vsi nosilci likov v 
igri obvladujejo zelo 
zgoščeno besedilo, 
prav tako pa dobro 
kažejo značajske 
posebnosti 
posameznikov.
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Igor Kavčič

Koncertni večer Muzikali na 
grajskem vrtu „diši“ po pre
cej zahtevnem glasbenem in 
organizacijskem projektu. 
Kako ga v vaši sicer še krat
ki, a uspešni zborovodski in 
dirigentski karieri občutite 
vi?
„Gre za presežek našega 
društva v tem letu, zagotovo 
pa tudi zame osebno, saj še 
nikoli nisem pripravljal 
koncertnega projekta za več 
kot šeststo poslušalcev, 
predvsem pa z okrog sto 
petdeset nastopajočimi, sto 
pevci v treh zborih in petde-
setimi glasbeniki v orke-
stru. Poleg zborov in orke-
stra, ki bo pevce spremljal 
vseh devetnajst skladb, ki 
bodo na programu, bodo 
nastopili še solisti, mladi 
slovenski vokalisti, ki študi-
rajo v Avstriji.“

Od kod ideja prav za večer 
muzikalov?

„Zgodba je začela nastajati 
pred slabim letom. Po nava-
di, ko grem na morje na do-
pust, razmišljam tudi o pro-
jektih za novo sezono. Tako 
mi je na misel prišel večer 
muzikalov, s katerim bi se 
lahko naše društvo Crescen-
do predstavilo tudi širši pu-
bliki. V zadnjih letih je na-
mreč muzikal v različnih 
oblikah tudi pri slovenski 
publiki doživel dober spre-
jem. Pripravil sem izbor 
skladb, ki sva ga potem pre-
vetrila z dekletom, mojo 
prvo svetovalko, ki kot flav-
tistka prav tako sodeluje v 
orkestru. Koncert smo se 
odločili prenesti iz Sokolske-
ga doma na grad, kjer je v 
atriju odlična akustika pa 
tudi avditorij sprejme več 
poslušalcev. V oktobru smo 
zbrali novo postavo orkestra, 
ki sicer deluje peto leto, zno-
traj društva smo razdelili po-
samezne naloge pri organi-
zaciji koncerta in začeli z 
delom.“

V skrbno izbranem progra
mu lahko zasledimo skladbe 
iz nekaj najbolj znanih mu
zikalov. Publiko boste pope
ljali od Broadwaya do Holly
wooda in pripovedovali 
zgodbe od Salzburga do Pa
riza in Chicaga ...
„Program je ubran za različ-
ne generacije poslušalcev od 
I could have danced all night 
iz My fair lady iz sredine pet-
desetih let do najnovejše 
uspešnice Another day of 
sun iz filma La la land z le-
tnico 2016. Tu so potem 
skladbe iz Levjega kralja, 
Fantoma iz opere, Zgodbe z 
zahodne strani, Chicaga, 
Mamme Mie. Pri tem sem 
seveda imel v mislih tudi na-
stopajoče zbore in orkester.“

Kdo je prvi v vaših mislih – 
zbor ali orkester?
„Vsekakor zbor. A to ne po-
meni, da vsaka izmed sekcij 
v našem društvu nima ena-
ke pozornosti. Tako zbor kot 
orkester od dirigenta zahte-

vata svojevrsten pristop, 
prav tako tudi združevanje 
obeh, kot bo to na tokra-
tnem koncertu. Lahko pa 
rečem, da sem pri izboru 
skladb bolj razmišljal, kaj bo 
na kožo pisano zboru, saj ta 
doslej ni bil vajen nastopa-
nja ob orkestru. Za to, da 
pripelješ zbor na neki nivo, 
potrebuješ nekaj let. In ko to 
dosežeš, vsakič znova le 
„obrišeš prah“ z njega in je 
ta že v polni formi. Dobro je, 
da imamo nekaj članov, ki 
igrajo tako v orkestru kot po-
jejo v zboru. Slaba polovica 
orkestrašev je iz loške glas-
bene šole, na pomoč pa smo 
poklicali študente z ljubljan-
ske Akademije za glasbo.“

Povabili ste tudi dva šolska 
zbora, ki jih prav tako vodite 
... 
„Vodim tudi Mešani mla-
dinski pevski zbor Gimnazi-
je Škofja Loka, tri otroške 
zbore na Osnovni šoli Pre-
doslje, Mladinski pevski 
zbor na strokovni gimnaziji 
Biotehniškega centra Naklo, 
delujem pa še v domači žu-
pniji v Stražišču, kjer vodim 
Cerkveni pevski zbor Upa-
nje. Na večeru muzikalov 
bodo tako nastopili tudi lo-
ški gimnazijci in osnovno-
šolci iz Predoselj. Za oboje 
sem pripravil njihovi stopnji 
primerne skladbe."

Slišim, da ste večino vsto
pnic za koncert že prodali, 
kar kaže na to, da Škofja 
Loka ima publiko za tovrstne 
glasbene dogodke, mar ne?

„Lahko rečem, da je zanima-
nje za naš večer res veliko. 
Prepričan sem, da publike 
tudi s programom, ki ga prav 
v teh dneh intenzivno pripra-
vljamo, ne bom razočaral. Je 
pa res, da včasih publika ta-
koj pomisli na klasično glas-
bo, ki je ne pozna dovolj, in 
jo to odbija od takih koncer-
tov. Mi bomo tokrat predsta-
vili kvalitetno glasbo, ki je 
tudi širši publiki znana in 

blizu. S tem pa želimo publi-
ko tudi na neki način izobra-
ževati v klasični glasbi.“

Še eno vprašanje, zakaj Kranj
čan deluje v Škofji Loki?
„Ker je tu odlično okolje za 
ustvarjanje in se dobro po-
čutim v tej sredini. Res pa 
je, da sem tudi svoja dijaška 
leta preživel na Gimnaziji 
Škofja Loka, kar tudi ni kar 
tako, ha, ha.“

Z Broadwaya na Loški grad
Glasbeno društvo Crescendo v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka v petek, 2. junija, vabi na večer muzikalov na vrtu Loškega gradu. Pod taktirko Žige 
Kerta bosta moči združila Mešani pevski zbor Crescendo in Simfonični orkester Crescendo, pridružila se jim bosta Mešani mladinski pevski zbor 
Gimnazije Škofja Loka in Otroški in Mladinski pevski zbor Osnovne šole Predoslje ter odlični pevski solisti. Pogovarjal sem se z Žigo Kertom.

Žiga Kert od vsega začetka vodi Simfonični orkester in 
mešani pevski zbor Crescendo. / Foto: osebni arhiv Žige Kerta
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iNina Strnad trio

Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes

1. 6. 
8. 6. 

22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

MUZIKAL MAMMA MIA!

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN PLESTENJAK
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ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

4. 6. 
9. 6. 
16. 6. 
30. 6. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, dirigent Lojze Krajnčan

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK



Šport

13Loški glas, torek, 30. maja 2017

Prost vstop. Program bo izpeljan v vsakem vremenu.

INFO: Turizem Škofja Loka
04 517 06 00, 051 427 827
info@skofja-loka.com
www.visitskofjaloka.si
www.historial.si

Uvodna dogodka festivala: 
Predstavitev knjige dr. Žive Deu Dragocenosti starih mestnih jeder z
uvodom dr. Franceta Štukla / Galerija Franceta Miheliča / 22.6. ob 19.00 
Koncert Igor in zlati zvoki z gosti, Fantje s Praprotna / Mestni trg /
23.6. ob 20.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg, Mestni trg /
zbor na Spodnjem trgu ob 10.00
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« / Atrij Rotovža /
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Taboršti Kupci
iz češkega Tabora, rokodelske delavnice v Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka / Mestni trg, Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Rokodelnice za otroke, nastopi učencev škofjeloških osnovnih šol,
prikaz kovanja in pletarstva, starodobni kolesarji / Spodnji trg /
10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred Kaščo ob 12.00
Rokodelnice za otroke, stare ljudske igre, muzejska delavnica, prikaz
pletenja jalb na statvah / vrt Loškega gradu / 12.00 – 18.00
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising / 17.00 – 24.00
Večerni koncert skupine Katalena / Mestni trg / 20.00
Spremljevalni dogodki festivala: 
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Mala galerija
Občine Škofja Loka, Mala dvorana Sokolskega doma / 13.6 – 6.7.
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Okno loške hiše /
19.6. – 6.7.
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg / 11.00 – 13.00
Brezplačen ogled Škoparjeve hiše / vrt Loškega gradu / 11.00 – 18.00

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Festival zgodovine: sobota, 24. junij 2017
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Maja Bertoncelj

Žabnica – Na igrišču v Žab-
nici je potekal 21. maja, pr-
vič po letu 2011. Obiskovalci 
so videli zanimive tekme v 
uličnem hokeju na rolerjih.
"Vzdušje je bilo odlično. Po 
dolgem času se je srečalo 
kar nekaj starih hokejskih 
rivalov. Z obiskom in pote-
kom turnirja smo zelo zado-
voljni. Prepričani smo, da 
bo od sedaj naprej zagotovo 
na sporedu vsako leto in naj-
verjetneje še naprej v drugi 
polovici maja," je v imenu 
organizatorjev ŠD Žabnica v 
sodelovanju s svetoduškimi 
animatorji povedal David 
Stegu. Prva tekma je bila 
večni derbi med ekipama 
Sveti Duh Eagles in HK Go-

rajte, ki sta se razšli z neod-
ločenim izidom 0:0. Popol-
dne so se nato zvrstile tek-
me skupinskega dela, kjer 
se je vseh deset ekip iz bli-
žnje in daljne okolice (Sveti 
Duh, Gorajte, Žabnica, Ško-
fja Loka, Besnica, Kranj, Že-
lezniki, Sovodenj ...) borilo 
za čim boljše izhodišče v iz-
ločilnih bojih. Po četrtfina-
lih je bil čas za polfinale ter 
na koncu za večerni finale 
pod reflektorji, v katerega 
sta se uvrstili ekipi ŠD Pori-
vač Žabnica in ŠD Sovodenj. 
Tekma je bila izjemno ize-
načena, odločitev pa je padla 
šele v podaljšku, ko so igral-
ci ekipe ŠD Porivač dosegli 
zlati gol in zmagali s 5:4 ter 
tako osvojili letošnji pokal 
Loka open.

Zlati gol za zmago
Po šestih letih je bil znova organiziran turnir v uličnem hokeju na rolerjih Loka open.

Zmagovalci turnirja iz ekipe ŠD Porivač Žabnica

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V Športni 
dvorani Poden v Škofji Loki 
bo v nedeljo, 11. junija, po-
tekalo 14. državno prven-
stvo v karateju pod okri-
ljem Slovenske zveze tradi-
cionalnega karateja. Dogo-
dek organizira karate sekci-
ja Športnega društva Parti-
zan iz Škofje Loke. Okrog 
250 karateistov vseh staro-
stnih kategorij se bo pome-
rilo v zanimivih borbah in 
katah. 

"Organizacija državnega pr-
venstva v karateju predstavlja 
za naš klub enega vrhuncev v 
obdobju zadnjih treh let, ko 
so se mladi tekmovalci začeli 
intenzivno udeleževati raz-
ličnih tekmovanj in so že do-
segli tudi številne uspehe. 
Samo v okviru državnih pr-
venstev smo dosegli 16 me-
dalj, od tega je bilo sedem 
naslovov državnih prvakov in 
pet podprvakov,« je povedal 
Tadej Demšar, selektor tek-
movalne reprezentance. 
Mladi tekmovalci iz karate 

sekcije Športnega društva 
Partizan Škofja Loka so v za-
dnjih letih uspešno nastopali 
tudi v osnovnošolski karate 
ligi. Domov so prinesli več 
kot 150 medalj in 20 pokalov. 
Na teh tekmovanjih so zasto-
pali Osnovno šolo Cvetka 
Golarja, ki je trikrat prejela 
pokal za skupno drugo me-
sto v ligi. Med uspehi velja 
omeniti tudi tri zlate, dve 
srebrni in eno bronasto me-
daljo na lanskem mednaro-
dnem turnirju v Kranjski 
Gori. 

Za uspehi stoji ekipa petih 
trenerjev. "Z vsakodnevnim 
delom z mladimi prenaša-
mo znanje in modrosti te 
tradicionalne japonske bo-
rilne veščine in mlade spod-
bujamo k zdravemu načinu 
preživljanja prostega časa," 
še pravijo v karate sekciji ŠD 
Partizan in vabijo k ogledu 
državnega prvenstva v kara-
teju.
Gre za šport, ki je – glede na 
število vadečih – v Škofji 
Loki zelo priljubljen. Vadijo 
tako otroci kot odrasli.

Državno prvenstvo v karateju
Sredi junija ga bo v organizaciji karate sekcije Športnega društva Partizan gostila Škofja Loka. 
Pričakujejo okrog dvesto petdeset karateistov iz vse Slovenije.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Pretekli in ta 
konec tedna v Škofji Loki 
poteka 4. mednarodni No-
gometni turnir Jan Oblak & 
Radio1 2017. Za turnir je 
vsako leto več zanimanja. 
Letos na njem sodeluje 
okrog 150 ekip iz različnih 
držav v različnih kategori-
jah: za fante od U7 do U12 
in za dekleta v kategoriji 
U15.
Pretekli konec tedna so se 
mladi nogometaši in nogo-
metašice merili na nogome-
tnem igrišču na Godešiču, 
ta konec tedna, 3. in 4. juni-
ja, pa bodo igrali na nogo-
metnem igrišču v Puštalu. 
Posebnost letošnjega turnir-
ja je vključitev deklet v tek-
movanje in razdelitev tur-

nirja na dva konca tedna. 
"Osnovni cilj našega turnir-
ja je medsebojno spoznava-
nje vrstnikov iz različnih 
krajev, držav in nogometnih 
okolij, hkrati pa omogočiti 
čim več tekem udeležencem 
ter ponuditi veliko zabave 
ob igranju nogometa. Veseli 
nas, da so vsi dosedanji ude-
leženci naš vloženi trud po-
zitivno sprejeli. V letu 2015 
in 2016 smo vsem omogoči-
li druženje s pokroviteljem 
Janom Oblakom, ki je na 
koncu podelil tudi nagrade 
najboljšim," pravijo organi-
zatorji iz NK Škofja Loka na 
čelu s Sandijem Hirkićem.
Turnir ne nosi le imena po 
enem najboljših vratarjev na 
svetu, temveč je Jan Oblak 
vanj tudi osebno vpet, kar 
otrokom veliko pomeni.

Turnir Jana Oblaka

Največji nogometni turnir na Gorenjskem letos 
poteka dva konca tedna.

Železniki – Druga tekma Pokala Slovenije v gorskih tekih bo 
4. junija z 22. Tekom na Ratitovec. Štel bo za državno prven-
stvo za veterane, poleg tega bo to izbirna tekma za evropsko 
prvenstvo. Potekala bosta tudi rekreativni in družinski tek. 

Tekli bodo na Ratitovec
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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/

Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Do počitniškega dela v treh korakih
V prejšnji kolumni sem pisala o tem, kako pomembno je, da si 
mladi čimprej začnejo sami pridobivati izkušnje, ki vodijo k samo-
stojnosti. Med današnjimi delodajalci velja vsesplošno prepriča-
nje, da je zelo težko dobiti mlad, perspektiven, predvsem pa po-
trpežljiv in odgovoren kader. Obstaja tudi splošno prepričanje, da 
mladi nimajo delovnih navad in so ravno ali pa predvsem zaradi 
tega težko zaposljivi. Živimo v času instant rešitev. Mladi so zrasli 
ob instant rešitvah. Danes lahko vse, kar si zaželimo, dobimo ta-
koj. Gremo na splet, naročimo, dobimo v dnevu, dveh. Tortico? Ni 
problema, zavijemo v slaščičarno, ne čakamo rojstnih dni. Nov 
film? Ne pogledamo kinosporeda, vemo, kje ga lahko dobimo. 
Zmenek? Na telefonu poslajdamo levo ali desno. Vse, karkoli si 
zaželimo, lahko dobimo takoj. Ob tem se ne razvija sladko priča-
kovanje, ki je temelj za urjenje potrpežljivosti.
Počitniško delo je odlična priložnost za spoznavanje procesa 
doseganja želenega cilja v karieri. Dobra primerjava je, da si 
predstavljamo kariero kot goro, kjer vidimo vrh, si ga želimo 
osvojiti, a nam kmalu postane jasno, da nas po vsej verjetnosti 
helikopter ne bo pripeljal do želene pozicije. Treba je vzeti pot 
pod noge, kdaj pohiteti, kdaj pasti, kdaj zaiti s poti. Pot, ki jo 
pregrizemo korak za korakom, pa je nujno potrebna, da osvo-
jeni vrh potem tudi cenimo. 
Do počitniškega dela v treh instant korakih:
1. Na spletni strani www.mservis.si izpolnite spletni obrazec 
za včlanitev v Agencijo M servis
(še hitreje je po navodilih iz vizitke spodaj in se počaka, da mi 
pokličemo).
2. Z naše strani si pridobite uporabniško ime in geslo in sami 
pobrskate med pestro izbiro počitniških del
(ali pa se pustite razvajati in počakate, da vas prijazne refe-
rentke obvestijo o prostem delu).
3. Z delodajalcem se zmenite za delo, se pisno dogovorite o  
dolžnostih in pravicah in naročite napotnico na 04 20 20 450.

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTA-
ŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

AVTOHIŠA VRTAČ VAM 4. 6. NA FESTIVALU DRUŽIN NUDI 
DODATNE UGODNOSTI NA ŠKODINE MODELE FAMILY.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj, Delavska cesta 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 235

ČE BI 
MIDVA SE KDAJ 
SREČALA ...

ČE BI 
MIDVA SE KDAJ 
SREČALA ...
ŠKODA FAMILY MODELI
 
ŠKODA FAMILY MODELI
 

Kombinirana poraba goriva: 3,4-7,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. skoda.si
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Številni ljubi-
telji rokometa, ki so si prej-
šnji teden v dvorani na Pod-
nu ogledali tekmo med eki-
pama Urbanscape Loka in 
Gorenjem, so bili preseneče-
ni nad imenitno predstavo 
domačinov. Loški rokometa-
ši so namreč znova dokazali, 
da se ne ustrašijo nobenega 
nasprotnika in da so si v leto-
šnji sezoni zasluženo pribo-
rili igranje v ligi za prvaka. 
Na tekmi so bili namreč bolj-
ši od začetka do konca, že po 
prvem polčasu pa so vodili z 
10 : 7. V drugem delu tekme 
so nadaljevali z borbeno igro 
in trdo obrambo. Goste je v 
obup spravljal domači vratar 
Aljaž Panjtar, Ločani pa so 
na krilih njegovih obramb 
na koncu povsem strli goste 
iz Velenja, saj so jih prema-
gali s kar osmimi goli razli-
ke. Rezultat je bil 24:16.
"To je bila res neverjetna 
tekma. Vedeli smo, da ima-
mo možnosti, da premaga-
mo Velenje, še malo pa si 

nismo predstavljali, da 
bomo zmagali s tako razli-
ko. Vendar smo si res želeli 
zmage, borili smo se od 
prve do zadnje minute," je 
bil po tekmi zadovoljen vra-
tar Aljaž Panjtar in dodal: 
"Zadnja tekma nas čaka 
doma s Krko in seveda upa-
mo na novo zmago."

Prav tako je bil s svojimi va-
rovanci zadovoljen trener Si-
niša Mrkota, ki pa se po pet-
kovi tekmi poslavlja od ško-
fjeloške ekipe, ki jo bo v novi 
sezoni prevzel Robert Beguš. 
»Odločitev za odhod je bila 
zelo težka. Z enim od članov 
uprave kluba sva imela 
manjši nesporazum, nato 

pa se je ta odločil, da je bo-
lje, da odidem. Tako sem 
prisiljen oditi v Ribnico, Be-
guš pa od tam prihaja v Ško-
fjo Loko. Zagotovo pa bom 
težko zapustil mlado škofje-
loško ekipo, saj smo skupaj 
naredili veliko dobrega,« je 
povedal trener Siniša Mar-
kota.

Slavje rokometašev
Za zaključek letošnjega državnega prvenstva bo ekipa Urbanscape Loka v petek v domači dvorani 
gostila moštvo Krke, navijači pa se po neverjetni zmagi Ločanov nad Gorenjem veselijo nove 
rokometne poslastice.

Škofjeloški rokometaši so imeli v iztekajoči se sezoni veliko razlogov za slavje, zlasti 
zadovoljni pa so bili po zmagi nad Gorenjem. / Foto: Andrej Tarfila

Hotavlje – Športno društvo 
Marmor Hotavlje je prejšnji 
konec tedna pripravilo KBK 
trail iz Kopačnice na Blegoš. 
Prišlo je kar sto petdeset te-
kačev, ki so po sedmih iz-
vedbah preizkusili malce 
drugačno traso, z manj naj-
težjih klancev in več ravnin-
skih delov. Med zmagovalce 
Blegoša so organizatorji po-
novno vpisali ime Simon, le 
da to ni bil zmagovalec pr-
vih petih tekov, pač pa Si-
mon Strnad, ki je v zadnjih 
letih na zmagovalnih sto-
pničkah že imel možnost 
izbirati med za KBK značil-
nimi medaljami v obliki do-
brot iz krušne peči. Najbolj-
ša med dekleti je bila Mojca 
Koligar. Pri Simonu se je ura 
ustavila pri 1;34:03, Mojca 
pa je ob prihodu v cilj videla 
rezultat 1;51:21. Prvi cvet Pu-
šeljca gorskih tekov, KBK-
-trail, so tako organizatorji 
uspešno spravili pod streho 
in sedaj sledijo še Ratitovec, 
GM4O in Črna prst. Organi-
zatorji pri Športnem dru-
štvu Marmor Hotavlje pa že 
pripravljajo nove prireditve. 
Najprej bo to športni dan na 
Hotavljah, ki bo v znamenju 
otroških tekov, dobrodelne-
ga teka-hoje in različnih 
športnih aktivnosti. V soor-
ganizaciji z ostalimi društvi 
v Poljanski dolini bodo spet 
kolesarili po Polanskih 
puklih, nato pa se septem-
bra podali na Blegoš, le da 
takrat s kolesi. Za kolesarje 
v kratkem pripravljajo na 
Blegošu tudi nov izziv. Več 
o tem lahko izveste na www.
sdmh.si. 

KBK trail



Nagradna križanka

15Loški glas, torek, 30. maja 2017

12. do 24. junij 2017

Popust se obračuna pri blagajni, se med seboj 
ne sešteva, ne velja za izdelke v akciji in že 
znižane izdelke. Popust ne velja za izdelke 
blagovne znamke Lisca.

Popust se obračuna pri blagajni, se med seboj ne sešteva, ne velja za izdelke v akciji, za izdelke sezone JZ 17/18, 
izdelke blagovne znamke Lisca, za nakup tobačnih izdelkov, časopisov in revij.

GOSPODINJSKI DNEVI 
V VELEBLAGOVNICI NAMA

IZKORISTITE 20% POPUST 
ZA PERILO IN KOPALKE

12. do 18. junij 2017

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

in potovalni program
-15% mali gospodinjski aparati 

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

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

- 20% 
popust za oblačila

- 10% 
popust za ostalo 

ponudbo

17. junij 2017Škofja Loka
Dan veleblagovnice

Nagrade: 
3-krat praktično darilo  
Veleblagovnice Nama

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

Škofja Loka – Prej je več kot 
dve desetletji domoval na 
Studencu, sedaj pa so stavbo 
podrli, Mlečni butik pa je 
našel mesto na izvorni loka-
ciji v stavbi Zadruge. Tam 
ima več prostora in lahko 
potrošnikom ponudi več iz-
delkov, od ponudbe dobrot 
kmetov s Škofjeloškega v 
Domačem kotičku, velike iz-
bire mlečnih izdelkov Loške 
mlekarne, mesnih dobrot 
Arvaj ter Mesnin Bohinja, 
svežega mesa Loških me-
snin, sadja in pekovskih iz-
delkov, do ostale ponudbe 
živil. Ob vhodu v trgovino so 
uredili Mlekarski kotiček s 
stalno razstavo Od »loke« 
do sira, kjer so na ogled stari 
mlekarski rekviziti za izde-
lavo mlečnih izdelkov. Ra-
čunajo na več turističnega 
obiska: v stavbi nasproti gra-

dijo hostel, od koder prav 
tako pričakujejo kupce svo-
jih izdelkov. Mlečni butik 
nameravajo v sodelovanju s 
Turističnim društvom Ško-
fja Loka vpeljati tudi v več 
turističnih škofjeloških poti 
in ponudili lokalno hrano.
Na kratki slovesnosti ob od-
prtju Mlečnega butika so obi-
skovalce nagovorili direktor 
Loške zadruge Mitja Vo-
dnjov, župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe in predse-
dnik upravnega odbora Za-
druge Zdravko Bogataj, etno-
loginja Mojca Šifrer Bulovec 
pa je nanizala nekaj zanimi-
vosti iz zgodovine mlekar-
stva na Škofjeloškem, ki ima 
svoje zametke že v 12. stole-
tju. Obiskovalce so povabili 
na pokušino izdelkov iz pro-
grama Zadruge, loško me-
dlo, tradicionalno jed s kašo, 
pa so ponudili člani Prosve-
tnega društva Sotočje. 

Zadruga preselila 
Mlečni butik
Loška zadruga je maja slovesno odprla Mlečni 
butik, ki sicer že od marca deluje na novi lokaciji 
pod Pepetovim klancem.

Direktor Loške zadruge Mitja Vodnjov in predsednik 
upravnega odbora Zadruge Zdravko Bogataj v 
zgodovinskem kotičku / Foto: Gorazd Kavčič

Člani društva Sotočje so skuhali loško medlo. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob letošnjem 
mednarodnem tednu dru-
žin je neprofitna organizaci-
ja Družinska akademija v 
sodelovanju v Dekanijo Ško-
fja Loka in Vrtcem Sončni 
žarek v Sokolskem domu 
pripravila dogodek, imeno-
van MarijaDA. 
Dogodek, ki je privabil okoli 
dvesto družin z območja ce-
lotne loške dekanije, so po-
svetili tudi 100-letnici Mari-
jinih prikazovanj v Fatimi na 
Portugalskem. Srečanje so 
začeli s šmarnično pobožno-
stjo v cerkvi sv. Jakoba in na-
daljevali s prireditvijo v So-
kolskem domu, kjer se je 
kulturni program z veliko 

glasbe povezoval s pogovori 
in pričevanji družin in posa-
meznikom. Navzoči so pri-

sluhnili tudi posnetku z raz-
mišljanjem patra Marka Ru-
pnika o božji materi Mariji. 

Na srečanju MarijaDA 
sodelovalo dvesto družin

Na srečanju MarijaDA je bilo tudi veliko otrok: ob koncu so 
jih pogostili s sladoledom. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Junij je v Škofji 
Loki bogat s prireditvami, 
predvsem tistimi na pro-
stem. V soboto, 10. junija, 
tako na mestne trge, ulice in 
atrije prihaja O'glasbena 
Loka, kjer se bodo s svojimi 
glasbenimi nastopi od 9. do 
12. ure predstavljali učenci 
Glasbene šole Škofja Loka. 

Kmalu O'glasbena 
Loka


