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Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja mesečno

Blaznikov
večer z Meri
Bozovičar

Hvaležni za
vso pomoč
Dobrega pol leta po
požaru so pr' Krivc v
Davči s pomočjo dobrih
ljudi, ustanov, podjetij
in društev zgradili novo
gospodarsko poslopje.

Na Blaznikovem večeru v
Kašči so predstavili knjigo
Krvava zarja
Škofjeločanke Meri
Bozovičar.
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Poudarek na pešačenju
Občina Škofja Loka že deveto leto zapored zaznamuje Evropski teden mobilnosti. Letošnje geslo
tedna je ''Gremo peš!''. Gibanju pa je bil posvečen tudi nedavni dogodek Veter v laseh – s športom
proti zasvojenosti.
Danica Zavrl Žlebir

nih nesrečah, z opremo za
oskrbo večjega števila poškodovanih. Avto moto zveza Slovenije bo predstavila
prevračevalnik, simulator
vožnje in otroški poligon.
Sledila bo gledališka predstava Gledališča Makarenko
Jaka v prometu. Zbrane bo
sredi dopoldneva nagovoril
podžupan in predsednik občinskega SPV Robert Strah.
V Škofji Loki je z začetkom
šolskega leta "speljal" peš-

bus, projekt, ko otroci z odraslimi spremljevalci v šolo
prihajajo peš, kar bodo prav
tako prikazali na sobotnem
dogodku, podelili pa bodo
tudi nagrade udeležencem.
Za obiskovalce bo zanimivo
srečanje s policisti, letos
bodo spoznali delo policista
motorista in si ogledali policijska vozila. Srednješolski
center Škofja Loka napoveduje promocijo svojih izdelkov, električnega skiroja in

kolesa. Še eno zanimivo napravo si bo mogoče ogledati
ob tej priložnosti – »zaletavček«. Obiskovalci si lahko
obetajo brezplačno popravilo koles in izposojo električnih koles. Tega dne bo brezplačen tudi avtobusni prevoz z mestnimi avtobusi.
Brezplačno so se lahko z
mestnimi avtobusi vozili
tudi ob nedavnem dogodku
Veter v laseh.
43. stran
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GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Med počitnicami
so prenavljali

V strahu pred volkom

Zadišalo po zelju

Gasilski jubilej

V napadu tropa volkov v Dolenji Žetini je rejec drobnice
Janez Bogataj čez noč ostal
brez tretjine črede. Volk je
poklal kar 35 ovac, še štiri pa
hudo poškodoval.

Praznik zelja privablja na
Zali Log vse več obiskovalcev. Letos so jim prvič ponudili tudi zeljno torto.

Z vrsto dogodkov so člani
Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Žiri zaznamovali sto trideseto obletnico ustanovitve Prostovoljne
požarne brambe v Žireh.
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Dela naj bi začeli
še letos
V Poljanah so v začetku septembra slovesno
podpisali pogodbo za izvedbo ukrepov za
povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore
na območju Poljan.
Mateja Rant

Škofja Loka – Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki pod okriljem Evropske komisije poteka vsako
leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k
izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter
s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega
prometa. Ljudi ozavešča k
spreminjanju sodobne miselnosti pri navezanosti na
pretirano uporabo avtomobila. S hojo in kolesarjenjem
namesto vožnje pripomoremo k izboljšanju zdravja,
razvoju mest po meri pešca
in kolesarja ter večji kakovosti bivanja na splošno.
V Škofji Loki bodo letošnji
Evropski teden mobilnosti
zaznamovali v soboto, 5. oktobra, na Trgu pod gradom.
Program bo potekal že od 8.
ure naprej, ko bodo najprej
predstavili program Evropskega tedna mobilnosti in
delo Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v
občini. Obiskovalci bodo
lahko videli reševalno vozilo, prikazali bodo tudi temeljne postopke oživljanja z
električnim defibrilatorjem
AED. Gasilci iz Stare Loke
bodo pokazali logistično vozilo za reševanje pri množič-

V škofjeloških šolah in vrtcih
so med počitnicami opravili
nekatera nujna investicijska
in vzdrževalna dela, ki so
bila skupaj vredna okrog 265
tisoč evrov.

www.gorenjskiglas.si

Poljane – Pogodbo, ki omogoča začetek del pri izvajanju ukrepov za večjo poplavno varnost na območju Poljan, so podpisali župan občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež, direktor republiške direkcije za vode Tomaž Prohinar in Stanislav
Remic, direktor Gorenjske
gradbene družbe, ki so jo avgusta izbrali za izvajalca del.
Med šestimi ponudniki na
razpisu so namreč oddali
najugodnejšo ponudbo.

nim konkretno zazvonilo,"
je poudaril in dodal, da so
zato na občini že takoj začeli
izvajati aktivnosti za izboljšanje poplavne varnosti.
Najprej so pristopili k izdelavi hidrološko-hidravlične
študije Poljanske Sore za
območje Poljan, v letu 2105
pa je sledila izdelava projektne dokumentacije za izboljšanje poplave varnosti. Leto
kasneje so dodali še projekt
za novo ureditev prometnic,
obenem je tega leta občina z
lastnimi sredstvi v Poljanah
zgradila poplavno varnejši

Reševalec prikazuje postopek oživljanja. / Foto: Primož Pičulin

Od leve proti desni: Stanislav Remic, Tomaž Prohinar in
Milan Čadež po podpisu pogodbe
Dela bodo tako po pogodbi
vredna slabe tri milijone
evrov. Tri četrtine vrednosti
investicije bo financirala Direkcija RS za vode, razliko
pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna. Pritopoplavne ukrepe bodo po pričakovanjih začeli izvajati še
letos, končani pa naj bi bili v
dveh letih.
Ob podpisu pogodbe je župan spomnil na katastrofalne poplave, ki so Poljane
prizadele v noči z 21. na 22.
oktober leta 2014. "Po teh
poplavah nam je odgovor-

most na lokalni cesti čez Ločivnico. Aprila 2017 so z ministrstvom za okolje in prostor ter Direkcijo RS za vode
podpisali sporazum o sofinanciranju projekta, sledila
je izdelava projektne dokumentacije, na osnovi katere
je bilo septembra lani izdano gradbeno dovoljenje za
izvedbo protipoplavnih ureditev. Posebej so pridobivali
tudi projektno dokumentacijo za izvedbo novega, poplavno varnejšega mostu
čez Soro.
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Neugledno krožišče
v Starem Dvoru
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Krožišče v Starem Dvoru zaradi svojega
neurejenega videza moti domačine in obiskovalce. Radi
bi kaj lepšega, kot je kup nametanega kamenja, iz katerega poganja plevel.
"Vsa krožišča v Škofji Loki
so na državnih cestah. Nekatera so zelo lepo urejena,
denimo krožišče v Zmincu,
nekaterim tudi ni kaj očitati, medtem ko je najslabše
urejeno krožišče v Starem
Dvoru, ki je še vedno začasno.Tudi meni ni všeč. Če

bi ga želeli urejati in olepšati z rastjo, bi bilo treba urediti tudi odvodnjavanje," o
tem pravi župan Tine Radinja. "Za krožišča na državni
cesti ima država svoj načrt
urejanja, kar velja tudi za
Škofjo Loko. Trenutno ima
v planu takojšnjo izvedbo
novega krožišča v Lipici,
zelo si prizadevamo tudi, da
čim prej uredijo krožišče
pri starem Petrolu, hkrati
pa bi radi, da bi bilo tudi začasno krožišče v Starem
Dvoru estetsko polepšano.
Pri teh prioritetah pa se
včasih lovimo."

Ločani bi radi lepše krožišče v Starem Dvoru. / Foto: Gorazd Kavčič

Ko pade zadnje drevo ...
Škofja Loka – Ko pade zadnje drevo, bo izginil ta svet, so
naslovili dogodek, ki bo potekal 8. oktobra ob 18. uri v Sokolskem domu. V času, ko na očeh svetovne javnosti v
plamenih izginjajo pljuča sveta, se s sporočilom indijanske
legende Občina Škofja Loka v sodelovanju z Inštitutom za
razvoj vključujoče družbe pridružuje prizadevanjem za
ozaveščanje in krepitev odgovornosti do gozdov in gozdnih ekosistemov na vseh ravneh. S tem dogodkom se odzivajo tudi na poziv Evropske komisije za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. V razpravi bodo sodelovali: Janez
Bizjak, arhitekt, naravovarstvenik in publicist, Anton Tone
Lesnik, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva s končanim podiplomskim specialističnim študijem nege krajine in okolja, upokojen, aktivist in učitelj gozdne pedagogike, in Manca Baznik, zaposlena na kmetijskem ministrstvu, direktoratu za gozdarstvo in lovstvo, sektorju za
pravnosistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z
državnimi gozdovi.
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Slovo z vojaškimi častmi
Več sto ljudi se je konec avgusta na mestnem pokopališču v Škofji Loki poslovilo od Ivana Omana,
soustanovitelja in prvega predsednika Slovenske kmečke zveze in enega ključnih posameznikov v
procesu osamosvajanja Slovenije.
Mateja Rant
Škofja Loka – "Ivan Oman
je ob zori slovenske politične pomladi razumel čas in
hotenja ljudi ter ji dal svoj
močan oseben pečat. Imel
je politično vizijo demokracije in ustanovitve samostojne države," je v svojem
nagovoru na pogrebni slovesnosti poudaril predsednik države Borut Pahor, ki
je Omana imenoval za narodnega buditelja. Ivana
Omana so na njegovi zadnji
poti pospremili še številni
drugi vidni predstavniki
slovenskega političnega in
družbenega življenja različnih političnih opcij.
Pahor je Omana označil
tudi za ljudskega tribuna v
najbolj žlahtnem pomenu
te besede. "Bil je strpen in
potrpežljiv, razumevajoč za
dvome in drugačna stališča
glede pomembnih vprašanj. To je v ljudeh dodatno
poglobilo zaupanje v njegovo voditeljstvo." Najprej in
predvsem pa je bil po njegovih besedah zelo pošten
človek. "Samo tako je lahko
neko drzno politično zamisel predstavil ljudem. Zaradi njegovega poguma so
mu ljudje sledili. In čeprav
se je zdelo, da za aktivne
demokratične spremembe

Pogrebna maša v cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki / Foto: Gorazd Kavčič
nagovarja predvsem kmetsko prebivalstvo, je v resnici dosegel vse nas." Kot je
še izpostavil Pahor, je bil
Ivan Oman ena osrednjih
osebnosti slovenske politične pomladi in osamosvojitve, eden od ustanovnih
očetov naše države. "Hvaležni smo usodi, da nam je v
prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja
odprtega in mehkega srca."

Nadškof Anton Stres pa je
na pogrebni maši poudaril,
da je Oman postavil zgled
človeka, kristjana in politika, in to v času, ko je ravno
politika prišla na slab glas.
Za Omana je bilo po njegovih besedah najpomembnejše tisto, kar se neposredno ne vidi, je pa pravi in
poslednji izvir in vzgib vsega našega delovanja. "To je
naše srce, jedro naše moralne osebnosti. Ne gre za

to, da samo delamo dobra
dela, gre za to, da smo dobri ljudje." V imenu družine se je s čustvenim nagovorom od Omana poslovil
tudi eden od njegovih vnukov, Blaž Podobnik. Zahvalil se mu je za zgled širine,
pokončnosti in neustrašnosti. Ob tem je še dodal, da
jim bo njegov trud biti dober človek, dober oče, državljan in kristjan vedno za
zgled.

Med počitnicami prenavljali
V škofjeloških šolah in vrtcih so med počitnicami opravili nekatera nujna investicijska in vzdrževalna
dela, ki so bila skupaj vredna okrog 265 tisoč evrov.
Mateja Rant
Škofja Loka – Investicijsko-vzdrževalna dela, s katerimi so izboljšali funkcionalnost in energetsko učinkovitost ter poskrbeli za trajnostne ekološke rešitve, so
pred začetkom letošnjega
šolskega leta opravili na
dveh škofjeloških šolah in
dveh enotah vrtca. V pripravi so tudi projekti za nadzidek OŠ Jela Janežiča.

V OŠ Ivana Groharja so preuredili osrednji vhod v šolo
na razredni stopnji, z vgradnjo novih drsnih steklenih
vrat in zožanjem obstoječega vetrolova pa so pridobili
prostor za nov kabinet za
učitelje. Dokončali so sanacijo dotrajanih razvodov
ogrevanja in tako končali
projekt sanacije ogrevanja v
učilnicah, s katerim so začeli lani. Vgradili so še nove
garderobne omarice za

učence tretjih razredov, izvedli manjša slikopleskarska popravila in zamenjali
nekaj dotrajanih oken v
učilnici za gospodinjstvo in
v računovodstvu. V OŠ Škofja Loka-Mesto so zamenjali
strešne kupole in luči v večnamenskem prostoru šole,
nov strop z novimi lučmi so
dobili tudi v jedilnici. Na
novo urejajo še električne
inštalacije v šolskem objektu. V enoti Ciciban Vrtca

Škofja Loka so objekt vrtca
priklopili na javno kanalizacijo, tako da so greznico
ukinili in jo sanirali. V enoti Najdihojca so celovito
prenovili kuhinjo, in sicer
so postavili novo stensko
keramiko, zamenjali vodovodne instalacije in položili
nove tlake v kuhinji ter
montirali dodatne kuhinjske nape. Obenem so obnovili še eno igralnico in enega od atrijev.
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Otroci v vrtec do konca leta
Škofja Loka – Na območju nekdanje vojašnice so že dogradili vrtec Kamnitnik, zdaj urejajo še okolico, občina pa je
oddala dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Župan Tine Radinja pričakuje, da se bodo decembra
otroci že lahko vselili v vrtec, ki bo tako rešil stisko glede
predšolskega varstva v občini. Vrtec bo imel v 15 oddelkih
(šestih za nižje, sedmih za višje starostno obdobje in dva
razvojna) prostora za 330 otrok, zaposlenih bo šestdeset.
V njem bo delovala osrednja kuhinja, ki bo pripravljala
obroke tudi za vse ostale vrtce v občini. V njem bo tudi
uprava Vrtca Škofja Loka. V občini so ponosni tudi na to,
da je vrtec grajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih
in energetskih standardih. Tudi to mu daje zeleni pečat, pa
tudi lepo okolje. Zunanje zelene površine vrtca obsegajo
kar pet tisoč kvadratnih metrov.

Foto: Gorazd Kavčič

NOVINARJI
Samo Lesjak, Maša Likosar, Mateja Rant,
Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Danica Zavrl Žlebir

Vrtec Kamnitnik že do konca leta pričakuje otroke.
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Dogodek Veter v laseh je organizirala Lokalna akcijska
skupina za preprečevanje
zasvojenosti. Na športnem
igrišču Osnovne šole Ivana
Groharja v Podlubniku je
bilo 17. septembra vse popoldne živahno. Rekreativno-družabna prireditev Veter v laseh – s športom proti
odvisnosti je letos udeležence vabila z geslom Poletimo daleč. Mladi so spoznali športe: floorball, odbojko, aikido, karate, košarko, gimnastiko, skoke na
Mini Planici, body zorbing,
nogomet, prstomet, družinsko rekreacijo, namizni tenis, rokomet. Predstavila so
se škofjeloška športna društva in različne športne panoge. Ob športu pa so svoje
programe ponudili tudi
skavti, taborniki, mažoretna skupina Fokus, Na divje, mladinski dnevni centri
DC Ω IN MDC Blok, Familija, gasilci, orgličarke, kari-

Z gibanjem proti odvisnosti/Foto: Primož Pičulin
katurist Boris Oblak, lutkovne kreativne delavnice,
skupina Sharks, Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ob tej priložnosti so spoznali Šrilanko, otoško državo.

Srečanje s športno dejavnostjo ponuja alternativo vsem
vrstam odvisnosti, daje priložnosti za aktivno preživljanje
prostega časa, zagotavlja druženje, zdravo zabavo in sprostitev. "Športno udejstvova-

nje je tesno povezano z vrednotami, kot so vključevanje,
solidarnost, tolerantnost,
ekipni duh in fair play. Gibalne izkušnje, ki jih mladostniki pridobijo in razvijajo v
okviru športne vadbe v mladosti, imajo velik vpliv na njihov celostni razvoj. Krepijo
se sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi in komunikacija," temeljne vrednote, povezane z gibanjem,
poudarjajo pri Lokalni akcijski skupini za preprečevanje
zasvojenosti.

Otroke je pritegnila Mini Planica / Foto: Primož Pičulin

Dediščina, umetnost,
razvedrilo
Kmalu Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Od 24. septembra do 19. oktobra bodo
v Škofji Loki potekali Dnevi
kulturne dediščine (DEKD),
letos pod naslovom Dedi
ščina#umetnost#razvedrilo.
Namen dogodkov, ki potekajo po vsej Sloveniji, je
spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in
naravne dediščine ter predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in
kulturni raznolikosti Evrope. V okviru Tedna kulturne
dediščine z različnimi aktiv-

nostmi spodbujajo večjo
vključenost vsebin s področja ohranjanja kulturne in
naravne dediščine tudi v
vzgojno-izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju.
V Škofji Loki začenjajo z
dnevi, posvečenimi dediščini, že nekaj dni pred uradnim odprtjem DEKD,
medtem ko bo uradno odprtje DEKD letos 27. septembra na Vrhniki. Tudi v Škofji
Loki bo na ta dan zelo pestro, mladi likovniki bodo
ustvarjali na Mali Groharjevi koloniji, večer pa bo glas-

Evropski teden
mobilnosti je
kampanja, ki pod
okriljem Evropske
komisije poteka vsako
leto med 16. in 22.
septembrom. V Škofji
Loki jo bodo
zaznamovali v soboto,
5. oktobra, na Trgu
pod gradom.

beno obarvan s koncertom
Glasbene šole Škofja Loka.
Program s 13 dogodki in štirimi projektnimi tedni je
pripravilo 14 sooblikovalcev
– kulturnih in izobraževalnih zavodov ter društev.
Glavni koordinator programa je Občina Škofja Loka.
Škofja Loka je bogata tako s
snovno kot tudi z nesnovno
kulturno dediščino, poudarja organizator. Škofjeloški
pasijon in čipka sta vpisana
v Unescov Reprezentativni
seznam nesnovne kulturne
dediščine človeštva. Prav
tako imamo ustanove oziro-

ma zavode, ki imajo bogato
tradicijo in v tem letu obeležujejo obletnice svojega delovanja: Loški muzej Škofja
Loka osemdeset let in Glasbena šola Škofja Loka sedemdeset let. V zadnjih letih so tudi nekatera društva,
ki skrbijo za kulturno dediščino, obeležila svoje dolgoletno delovanje: Muzejsko
društvo, Turistično društvo,
Združenje umetnikov Škofja Loka. Poleg tega za ozaveščanje pomena dediščine
že vrsto let skrbijo izobraževalne ustanove.
Še v septembru bodo potekali naslednji dogodki: 24.
septembra bodo v Sokolskem domu odprli razstavo
likovnih izdelkov otrok in
mladih Dediščinea mesta,
27. septembra ob 19. uri bo
koncert ob dvestoti obletnici
rojstva Clare Schumann,
tega dne bodo otroci ustvarjali na Mali Groharjevi slikarski koloniji in svoje izdelke razstavili.

Vrtec, knjižnica,
zdravstveni dom ...
Kot sem napovedal že ob samem začetku mandata, je
veliko izzivov in s tem našega dela usmerjenega na področje družbenih dejavnosti
in za to potrebne infrastrukture. V preteklih letih smo v
občini pri infrastrukturnih
projektih večino občinskih
in počrpanih evropskih
sredstev namenili v komunalna in cestna omrežja,
zato je naša družbena infrastruktura nekoliko zaspala.
Trenutno pa se na tem področju veliko dogaja, v
ospredju so trije najpomembnejši projekti, ki jih
želimo uresničiti v prihodnjih letih.
Prvega izmed njih sedaj že
zelo uspešno zaključujemo.
Pred kratkim je bila oddana
dokumentacija za pridobitev
uporabnega dovoljenja vrtca
Kamnitnik, kar pomeni, da so
končana vsa velika dela, treba
je le še urediti okolico in nekaj manjših stvari. Če bo enako dobro kot gradnja potekal
tudi administrativni del, pričakujemo, da se bodo otroci v
novem vrtcu igrali že decembra. To bo tudi velik logistični
zalogaj, preselili bomo enote
iz vrtca Čebelica na različne
lokacije, tudi otroke drugih
vrtcev, upravo vrtca, reorganizirali kuhinjo, tako da bo
potrebno še veliko dela in potrpljenja, da bo v nekaj mesecih vrtec polno obratoval. V
času gradnje si ga zelo rad
hodim ogledovat, ker gre za
enega najlepših vrtcev, ki bo
generacijam novih Ločank in
Ločanov omogočil, da se
bodo lahko zelo kvalitetno
igrali in izobraževali.
Naslednji večji projekt je
Knjižnica Ivana Tavčarja.
Tako kulturno ustanovo si
zaslužimo v primernih reprezentativnih prostorih,
zato smo že pred leti s podjetjem Nama podpisali pogodbo o postopnem odkupu
stavbe in jo skladno s pogodbo vsako leto odkupujemo.
Prihodnje leto bomo postali
stoodstotni lastniki in potem
začeli pripravljati rešitve, pridobivati vso potrebno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in predvsem vsa potrebna sredstva – kar bo terjalo

Tine Radinja
nekaj časa. V vmesnem času
je podjetje Nama zaključilo
svojo dejavnost in našlo
nove najemnike, ki bodo izvajali enako dejavnost, kot jo
je doslej Nama, vse dokler
ne bomo mi začeli prenove
stavbe. Nova knjižnica, po
kateri obstaja velika želja in
potreba, bo finančno zelo
zahteven projekt. Pripravili
bomo vse potrebno, da jo
bomo lahko čim prej začeli
urejati; kdaj se bo to zgodilo,
pa je odvisno od tega, kako
bomo sposobni pridobiti
tudi zunanja finančna sredstva. Prav je, da smo pripravljeni na prijave za vse razpise in včasih je velika prednost pri tem že pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
Tretji družbeni projekt je
zdravstveni dom, kjer smo
še na začetku. Kaže se nam
kar nekaj hitrih korakov, ki
bodo občutno omilili njegovo prostorsko stisko. Odprli
smo že nekaj novih ambulant, nekaj jih bomo še, da
to ne bo omejitveni prostor
za dostopnost do zdravstvenih storitev. To nam daje
tudi več časa za razmislek o
trajnejši rešitvi za desetletja.
Zdravstvo, knjižnica, vrtec
so naši največji projekti, ob
čemer pa nam ne zmanjka
potreb po drugih projektih
na področju družbenih dejavnosti: vlaganja v osnovne
šole, večje telovadnice, športno infrastrukturo. Te stvari
so me tudi najbolj motivirale, ko sem si zastavljal – čisto pri sebi – cilje svojega
županovanja.
Tine Radinja, župan

Odprta vrata kmetij
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Razvojna
agencija Sora in LAS loškega pogorja v okviru projekta
Odprta vrata kmetij septembra organizira dve strokovni
ekskurziji. Prva, Od sena do
mlečnih izdelkov, je bila minulo soboto, druga sledi v
soboto, 28. septembra, z naslovom Od nasadov in sadovnjakov do sadnih izdelkov. Ob 8. uri se bodo zbrali
pred vojašnico v Škofji Loki

in si odšli ogledat kmetije:
drevesnico Zakotnik, Dorfarje, kmetijo Matijovc, Podbrezje, Sadjarsko društvo
Tunjice, ekološko kmetijo
Matevžuc, Laze v Tuhinju in
kmetijo pri Ropet, Radomlje. Ekskurziji sta namenjeni trenutnim in potencialnim kmetovalcem ter
vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz
občin Škofja Loka, Gorenja
vas - Poljane, Železniki in
Žiri.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Poudarek na pešačenju

Županov kotiček

Loški glas, torek, 24. septembra 2019
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Radio moraš imeti rad
To velja tako za poslušalce, ki že štiri desetletja spremljajo valove Radia Sora, odkar se je ta prvič
oglasil kot Radio Žiri, kot tudi za zaposlene, ki z veseljem ustvarjajo radijske vsebine blizu ljudem.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Radi imamo
radio, to je že v njegovem
imenu, sta dejali radijski
ustvarjalki Monika Tavčar,
ki se je na radiu kalila od
otroških let, zdaj pa dela na
nacionalni televiziji, in Jana
Jenko, še vedno radijska novinarka, prav tako njegova
sodelavka od otroške oddaje
Ponedeljkov brbotavček naprej. Spomine na svoje začetke in radijske dogodivščine sta obujali 11. septembra letos na prireditvi
ob obletnici radia. Ta se je
prvič oglasil kot Radio Žiri

natanko 11. septembra 1979
in nato pod tem imenom
oddajal, dokler se ni preimenoval v Radio Sora. Več
let je studio deloval v Žireh,

radijski program v oddaji
Župan na obisku.
Praznovanje obletnice je bil
prijeten dogodek, dogajanje
na odru Sokolskega doma
pa še najbolj podobno radijski oddaji v živo. Prepletalo
se je tudi z glasbo: nastopila
je solistka Tina Veselinovič,
zapeli in zaigrali so fantje
iz skupine Hozentregarji,
ki so bili že trikrat udeleženci festivala Slovenske
viže v narečju, ki ga organizira Radio Sora, poskrbeli
so tudi za izpolnitev glasbene želje: direktorici Nadi
Jamnik je zapel Jan Plestenjak. Z glasbenim progra-

hoda še vedno niso povsem
odpustili. A tudi Žirovci
imajo radi Radio Sora, saj
jih oskrbuje s pomembnimi lokalnimi novicami.

Pobudo za nastanek Radia Žiri so leta 1979 dali:
Milan Oblak, Boris Oblak, Rudi Krvina, Milan
Novak, Zdenko Bekš, Miran Šantej in Marjan
Kočevar.
leta 2000 se je preselil v
Škofjo Loko. Sora pač teče
proti Škofji Loki, je na prireditvi dejal župan Občine
Žiri Janez Žakelj, Žirovci
pa Ločanom radijskega od-

Temu so pritrdili tudi župani Tine Radinja iz Škofje
Loke, Anton Luznar iz Železnikov in Milan Čadež iz
občine Gorenja vas - Poljane. Tudi sami sooblikujejo

Radijci ob praznovanju štiridesetletnice / Foto: Gorazd Kavčič

Zbirali bodo stare aparate
Škofja Loka – V soboto, 28. septembra, bodo v Škofji Loki
mobilno zbirali nedelujoče in še delujoče stare aparate. Od
9. do 13. ure bodo na parkirišču na Kapucinskem trgu (nasproti avtobusne postaje) ljudje lahko brezplačno oddali
odpadno električno in elektronsko opremo, lahko pa tudi
stare in še delujoče aparate, potrebne manjšega popravila,
ki jih bodo tako oddali v ponovno uporabo. Organizatorji
zbiranja so ZEOS v sklopu Life projekta Gospodarjenje z e-odpadki, Loška komunala in Občina Škofja Loka pa v sklopu projekta Loško je ekološko.

Od septembra je v čebelarskem domu v Brodeh odprta muzejska zbirka
"Tle se špeglajte lenuhi, po tej mali marni muhi!".

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev
v občini Škofja Loka za leto 2019
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod zavihkom Novice
in objave > Razpisi, javna naročila, natečaji …
Datum: 23. 9. 2019
Številka: 629-0001/2019
Tine Radinja l.r.
ŽUPAN

Škofja loka – Prikazuje življenjsko okolje kranjske sivke, predstavi člane čebelje
družine in čebelje produkte
in poti, kako čebele in človek
pridejo do njih. Zbirka Loškega muzeja kaže tudi pomen čebel pri opraševanju
rastlin, njen pomen za naravo, kmetijsktvo in človeka ter
opozarja na ogroženost čebel
zaradi onesnaževanja in klimatskih sprememb. V kletnih prostorih čebelarskega
doma pa lahko vidimo tudi
vlogo čebele v slovenski kulturni dediščini, od poslikanih panjskih končnic do medičarske in lectarske obrti, ki
sta na Loškem dali nunski
lect, mali in dražgoški kruhek. Razstavljeni so tudi
predmeti za čebelarjenje. Ob

odprtju muzejske zbirke jo je
podrobno predstzavila kustosinja Mojca Šifrer Bulovec iz
Loškega muzeja, slovesno pa
odprl župan Tine Radinja.

Za muzejsko zbirko je Ločanom čestital podpredsednik
Čebelarske zveze Slovenije
Marko Alauf in znova opozoril na velik pomen čebel

Foto: Gorazd Kavčič

OBVESTILO

mom so pokazali tudi svojo
zavezanost slovenski glasbi,
ki jo na radiu predvajajo več
kot polovico. To nameravajo ohraniti, prav tako želijo
ostati lokalni radio z bogato
vsebino, ki dosega poslušalstvo ne le na območju, kjer
teče reka Sora, pač pa tudi
širše po Gorenjskem. Nada
Jamnik, direktorica radia
zadnja tri leta, se je ob praznovanju zahvalila tudi
vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem: ko je iskala po arhivu, jih je naštela
okoli tristo. Radio Sora je
bil tudi odlična šola za mlade, ki so se pozneje uveljavili v drugih medijih. Za
Radio Sora je pomembna
še ena značilnost: je edini v
Sloveniji, ki v povezavi s Civilno zaščito in gasilci omogoča neposredno oglašanje
v eter, ko pride do naravne
ali druge nesreče.
Ko smo se v dneh pred praznovanjem pogovarjali z nekaterimi sodelavci radia, so
vsi zatrdili, da radio ni le
njihov kruh, pač pa tudi veselje, zlasti še, ker je tudi

Pripoveduje zgodbo
kranjske sivke
Danica Zavrl Žlebir

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sodelavci Radia Sora (od leve): Tanja Barašin, Nada
Jamnik, Matevž Vugrin in Jana Jenko ter nekdanja
sodelavka Monika Tavčar ob prejemu srebrnega grba
Občine Škofja Loka / Foto: Gorazd Kavčič

Ob odprtju muzejske zbirke v čebelarskem domu

ekipa usklajena in povezana. Tanjo Barašin, urednico
poldrugo desetletje, radio
spremlja domala vso poklicno pot. Začela je na lokalnem koroškem radiu, delala
tudi na nacionalnem, se
vmes ukvarjala s stiki z javnostmi, zdaj pa je ponovno
na lokalnem radiu. "Rada
delam na radiu, ki ima še
vsebino blizu ljudem. Tudi
okolje nas lepo sprejema in
tako se nam ni težko odzivati na vse dogodke iz lokalnega okolja," pravi Barašinova,
ki ji je ob informativni pomembna tudi izobraževalna
vloga radia. Radio Sora
ustvarja osem redno zaposlenih sodelavcev, vseh je
okoli dvajset, ustvarjajo pa
24-urni radijski program
vse dni v tednu, okoli deset
ur dnevno ga poteka v živo.
Radio moraš imeti rad, se
strinjajo tudi novinarka Jana
Jenko, moderator, novinar
in še marsikaj drugega Matevž Vugrin, sodelavka v komerciali Teja Potočnik in
glasbeni urednik ter radijski
tehnik Matjaž Novak.

in čebelarstva ter na negovanje kulturne dediščine. Čebelarska zbirka je sicer del
evropsko podprtega projekta
Med-o-vita, ki poteka drugo
leto, v njem pa sodelujejo
partnerji: razvojna agencija
Sora, LAS loškega pogorja,
društvo Sožitje, Čebelarsko
društvo Škofja Loka in Loški
muzej. Ob odprtju dislocirane enote Loškega muzeja
v Brodeh je projekt predstavil predsednik loških čebelarjev Aleš Demšar: "V
okviru projekta Med-o-vita
smo lani v prvi fazi uredili
čebelarsko učno pot, uredili
zeliščni vrt, ki ga urejajo
osebe s posebnimi potrebami iz društva Sožitje, za
mlajšo populacijo ponudili
sestavljanko (puzzle), se
vključili v turistični produkt
Čebelar za en dan, navezali
pa tudi sodelovanje s čebelarji z Idrijskega, Mežice in
Labina ter z njimi izmenjali
obiske. Druga faza pa je letošnja ureditev muzejskega
prostora."
Poleg tega je sodelovanje v
projektu Med-o-vita po
Demšarjevih besedah prineslo tudi veliko novih poznanstev, kjer je priložnost
za medsebojno spoznavanje
in učenje drug od drugega.

Loški glas, torek, 24. septembra 2019
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Blaznikov večer
z Meri Bozovičar

Nadaljujejo popis hišnih imen

Knjigo Krvava zarja 88-letne Škofjeločanke Meri Bozovičar, ki govori o krutih časih med drugo
svetovno vojno in po njej, so predstavili tudi na Blaznikovem večeru v Kašči.
Danica Zavrl Žlebir

JESEN 2019

Trajnostne aktivnosti za našo skupnost.
Pogovor z Meri Bozovičar je vodila Helena Janežič. / Foto: Gorazd Kavčič
leta 1947, kot še nekatere
druge trgovce in posestnike,
zaprli. Zaprli so tudi mamo,
premoženje pa so jim zaplenili. V sedemdesetih letih je
oče odkupil svoj podržavljeni lokal in pri Kajbetu je bila
znova gostilna. Posebno odmevna zgodba iz knjige je
ustrelitev talcev za Kamnitnikom, ki je bila pravzaprav
iztočnica za knjigo. Zgodbo
je Meri objavila v pismih
bralcev v Gorenjskem glasu,
z njo pa je na podlagi pričevanja svojega pokojnega

moža razkrila vzroke za poboj. Dvajsetletni partizan
Gaj, ki je delal v loški klavnici, je namreč leta 1942 v Stari Loki ustrelil nemškega
vojaka, Nemci pa so se maščevali z ustrelitvijo petdesetih talcev. Gaj, med vojno
heroj, po vojni pa so ga njegovi tovariši zapustili, se je
čutil krivega za poboj in se
je več let po vojni pred Krono ustrelil.
Ko smo se poleti pogovarjali z avtorico, je pojasnila
tudi, kako je nastal naslov

knjige. Leta 1939 se je neki
večer na obzorju pojavila
krvava zarja. »Ob enajstih
zvečer so mimo hiše hiteli
gasilci v Poljansko dolino,
misleč, da v Žireh gori. Pa
ni gorelo, nebo je rdeče žarelo in ljudje so rekli, da je
to znamenje, da se bo nekaj
hudega zgodilo. In res se je
naslednje leto začela vojna
s svojimi strahotami, ki so
se s komunističnim nasiljem nadaljevale tudi po
vojni,« je takrat povedala
Meri Bozovičar.

Islandska glasbenica v Loki
Pestro letošnje koncertno dogajanje v Rdeči Ostrigi se bo nadaljevalo tudi v jeseni. Kulturno
umetniško društvo Jadran ob podpori Zavoda O že na prvo oktobrsko soboto napoveduje koncert
islandske čudežne deklice dj. flugvél og geimskip, ki jo nekateri kritiki označujejo tudi za naslednjico
islandske megazvezdnice Björk.
Nina Fehter
Škofja Loka – Njeni nastopi v
živo so barviti in poetični,
njena glasba pa govori o tujih svetovih, skrivnostih, sanjah in nočnih nevarnostih.
Njeni koncerti so kot nenavadna zmes glasbe, grozljivk,
poezije in gledališča. Občinstvo ima večkrat občutek, da
se nahaja sredi doživetih
sanj ali nekje daleč v vesolju.
»Pred meseci smo jo opazili
na ljubljanskem MENT-u in
precej hitro nas je omrežila
s svojo čudaško glasbo. Ne
gre za didžejko, kot bi lahko
zmotno sklepali iz imena.
Steinunn namreč na odru
uporablja množico sintisajzerjev in t. i. ritem mašin,
gre za edinstven nastop v
živo,« nam v uvodu razloži
Ana Bassin, predsednica
društva in ena od pobudnic
dogodka. Če povzamemo
besede eminentnega doma-

čega kritika, Steinunn
Harðardóttir z umetniškim
imenom dj. flugvél og geimskip skozi rahlo bizaren nastop snuje skrajno sodobno
sintezo udarnih in igrivih
sodobnih plesnih elektronskih beatov in basovskih
pulzov ter naivnih melodij,
večkrat v trendovskem stilu
z dodatkom zvena računal-

niških igric ter igrivih vokalov in gibov. »Precej blizu
mi je izjava eminentnega
domačega kritika Luke T.
Zagoričnika, ki je dejal, da v
njeni glasbi odzvanja nekaj
skrajno infantilnega, a hkrati tudi premišljenega in izvirnega. Prav to je tisto, kar
je najbolj privlačno,« še
doda Ana Bassin. Sodeč po

Islandska glasbenica dj. flugvél og geimskip

odzivu tako domačih kot tujih kritikov kot tudi napovedih organizatorjev se nam
tako v oktobru obeta edinstveno koncertno doživetje,
ki bo s seboj nosilo tudi izjemno močan performativni
izraz. »Na tem mestu bi se
zahvalila tudi Občini Škofja
Loka in Zavodu O, zavodu
škofjeloške mladine, ki vsak
na svoj način prispevata k
izvedbi dogodka ter omogočata, da bomo spoznali islandsko čudežno deklico,«
nam ob zaključku še pove
Ana. Dogodek namreč poteka v sklopu projekta Spoznaj drugo kulturo, ki ga ob
podpori Občine Škofja Loka,
že nekaj let izvaja Kulturno
umetniško društvo Jadran
in v okviru katerega so se že
predstavili glasbeni izvajalci
iz Belorusije, Romunije, Srbije in Hrvaške, v letošnji
jeseni pa je končno napočil
čas tudi za Islandijo.

Sobota, 28. 9. 2019, od 9.00 do 13,00
Kapucinski trg (nasproti glavne avtobusne postaje).

Jesenska akcijo zbiranja odpadne
Električne in Elektronske opreme
(OEEO) v Škofji Loki
Akcijo skupaj organiziramo Loška Komunala d.d., ZEOS, d.o.o. in
Občina Škofja Loka.

Sobota, 5. 10. 2019, od 8.00 do 12.00
Trg pod gradom

Evropski teden mobilnosti 2019 –
‘’Gremo peš!’’
Predstavitev dela SPVCP Škofja Loka in nujnih služb s prikazom
oživljanja, predstavitvijo gasilskega vozila za množične nesreče,
policijskega vozila in delo policista – motorista.
V sklopu akcije bo na voljo brezplačno popravilo koles, izposoja električnih
koles in skirojev ter predstavitev projekta Pešbus.

Sobota, 5. 10. 2019, ob 10.00
Trg pod gradom

Jaka v prometu

Otroška predstava gledališča Makarenko (3+, 35 min)
V času ETM 2019 bo v soboto, 21.9.2019, med 8.00 in 12.00, zagotovljen
brezplačni javni prevoz z mestnim avtobusom na vse sobotne prireditve
v mestu!

Torek, 8. 10. 2019, ob 18.00
Sokolski dom, Mestni trg 16-17

‘’Ko pade zadnje drevo, bo izginil
ta svet!’’

Zaključni dogodek okoljsko-ekoloških aktivnosti ‘’Loško je ekološko
2019’’, Občina Škofja Loka pripravlja v sodelovanju z Inštitutom za
razvoj vključujoče družbe.
Predavala bosta: Janez Bizjak, arhitekt, naravovarstvenik in publicist. Med
letoma 1992 in 2005 je bil tudi direktor Triglavskega narodnega parka.
Anton Tone Lesnik, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva z opravljenim
podiplomskim specialističnim študijem nege krajine in okolja. Danes aktiven
upokojenec, aktivist in učitelj gozdne pedagogike, predsednik slovenske
skupine mednarodne NVO za gozdove.

www.skofjaloka.si/objave/292

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka in Knjižnica Ivana Tavčarja sta k besedi povabila Meri Bozovičar,
Kajbetovo Meri, ki je letos
pri založbi Planet izdala
knjigo Krvava zarja, po njenih pričevanjih jo je zapisal
Aleksander Škorc. Pogovor
je vodila podpredsednica
muzejskega društva Helena
Janežič, ki ima po besedah
Meri Bozovičar tudi zasluge
za nastanek te knjige. Ves
čas jo je namreč spodbujala
k pisanju spominov na čas
druge svetovne vojne in obdobja po njej, ko je marsikaj
ostalo skrito in zamolčano.
Knjiga nosi podnaslov Doživeto pričevanje o medvojnem in povojnem komunističnem nasilju na Škofjeloškem. Predstavitev na Blaznikovem večeru je bila deležna veliko zanimanja, saj
so obiskovalci povsem napolnili Miheličevo galerijo v
Kašči.
Meri v knjigi pripoveduje
zgodbo svoje družine, ki je
imela pred vojno v lasti gostilno in trgovino v Zmincu.
Čeprav je njen oče pomagal
partizanom, so ga komunistični oblastniki po vojni,

Škofja Loka – Da bi preprečili izginotje starih hišnih imen
in razširili njihovo uporabo, je Razvojna agencija Sora v
okviru projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših
krajev ob sofinanciranju Občine Škofja Loka in strokovni
podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v preteklih
treh letih že opravila podroben pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen, popisali so 361 imen. Letos popis nadaljujejo v vaseh Binkelj, Crngrob, Križna Gora, Moškrin, Papirnica, Pevno, Trnje, Virlog, Vešter, v Groharjevem naselju in Podlubniku. Prebivalce, ki poznajo zanimive zgodbe
o hišnih imenih, razpolagajo s fotografijami domačij ali
celo poznajo razlago, kako je ime nastalo, in so pripravljeni podatke deliti z drugimi ter s tem prispevati k vsebini
publikacije, ki bo izšla s to vsebino, vabijo k sodelovanju.
Svojo pripravljenost naj sporočijo na e-naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, tel. št. 04/50 60 225 ali se osebno oglasijo na Razvojni agenciji Sora.
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V strahu pred volkom
V napadu tropa volkov v Dolenji Žetini je rejec drobnice Janez Bogataj čez noč ostal brez tretjine
črede. Volk je poklal kar 35 ovac, še štiri pa hudo poškodoval. Nov večji napad volka se je zgodil
minuli petek v Kopačnici.

Dolenja Žetina – "Takega pokola ne pomnijo niti najstarejši ljudje na tem območju,"
je dan po napadu volkov pretresen in z obupom v glasu
poudaril Janez Bogataj. Tri
ovce, vse tri so bile breje, so
požrli skoraj do kosti, je razložil in dodal, da so volkovi
ob tem poklali tudi vse starejše, manj okretne ovce, med
njimi prav tako mnoge breje.
Škoda je tako dolgoročna.
"Takšne drobnice ni mogoče

kar tako kupiti, take ovce moraš sam vzgojiti," je razložil
Bogataj. Njegovo čredo namreč sestavljajo ovce jezersko-solčavsko pasme, za
vzrejo katerih si je z načrtno
selekcijo prizadeval skoraj
trideset let. Da bo nadomestil izpad po napadu volka,
bo potreboval vsaj tri do štiri
leta, je ocenil.
Glede na povzročeno škodo
je po njegovih besedah v krdelu, ki ga ni ustavila niti
več kot meter visoka ograda
z električnim pastirjem, vsaj

sedem, osem volkov, če ne
več. "Volk ne sodi na to območje, tu ga ni bilo že vsaj
sto let," je dejal Bogataj, ki je
prepričan, da bi bilo treba
volka spraviti nazaj v ožje
območje na Kočevskem.
Pod takimi pogoji namreč
ne bo mogoče kmetovati, sta
se strinjala z bližnjim sosedom Brankom Peternelom,
ki je zdaj prav tako v strahu
za svojo drobnico. Oba razmišljata, da bi živali začela
zapirati v hlev, kar pa po
njunem ne more biti dolgo-

Volkovi so zgolj v eni noči močno zdesetkali čredo plemenskih živali z zaščitenim poreklom.

Dela naj bi začeli
še letos
31. stran
Za most čez Soro so gradbeno dovoljenje pridobili junija letos, vzporedno pa še
projektno dokumentacijo za
ureditev krožišča ne mestu
sedanjega semaforiziranega
križišča. Avgusta letos so izbrali izvajalca del, to je Gorenjsko gradbeno družbo.
Ukrepi obsegajo regulacijo s
premestitvijo struge Sore v
njen prvotni tok in ureditev
sotočja s Hotoveljščico. Sočasno bodo na tem mestu
južno brežino uredili tako,
da bo možno urediti letno
kopališče. Znižali in razširili
bodo poplavne ravnice za
kontroliran razliv ter poglobili in delno razširili strugo
potoka Ločivnica. V vaškem
jedru Poljan bodo zgradili
dva nova nadomestna mostova čez Ločivnico, zahodno
od obstoječega mostu čez
Soro pa bodo uredili nov poplavno varnejši, pretočnejši
in širši most. Predvidena je
še gradnja nove cestne povezave do cerkve, obstoječa ob
brežini pa bo preurejena v
pešpot in znižana, tako da se
bo povečal volumen za vodo-

tok. V tem času bodo zgradili tudi novo krožišče na mestu sedanjega križišča.
Direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic
je priznal, da je projekt zahteven in zato zanje predstavlja precejšen izziv, a ne
dvomi, da bodo nalogi kos,
saj imajo že kar nekaj izkušenj s podobnimi projekti,
med katerimi je posebej
omenil škofjeloško obvoznico. Direktor republiške direkcije za vode Tomaž Prohinar je zadovoljen, da se
bodo po dobrih dveh letih in
pol od podpisa sofinancerske pogodbe protipoplavni
ukrepi začeli izvajati. "Želim si, da bi po enakem ključu, po katerem se izvaja investicija v Poljanah, kjer se
je občina že na začetku močno angažirala, investicije izvajali tudi v drugih občinah." Prepričan je namreč,
da lahko predstavljajo dober
vzor in bo v prihodnje od
podpisa sporazuma do izvedbe preteklo še manj časa.
Zato se je občini zahvalil za
sodelovanje, na katero računa tudi v prihodnje, da bodo
dela končali v rokih.

ročna rešitev. "Kdo bo potem kosil breg tod okoli, kjer
strojna košnja ne pride v poštev," se sprašujeta ob tem.
Kljub temu ima Janez Bogataj zdaj ovce čez noč raje v
hlevu, čeprav še ni v celoti
zgrajen. Prav letos se je namreč lotil gradnje novega
hleva, tako da bodo zdaj še
bolj pohiteli z njegovim dokončanjem.
Nov večji napad volka se je
na območju občine Gorenja
vas – Poljane ponovil minuli
petek pri rejcu Janezu Primožiču iz Kopačnice, ki mu
je volk že v začetku avgusta
poklal deset ovac, zdaj pa je
ostal še brez 16 živali, večinoma gre za plemensko
drobnico. Boji se, da bo škoda še precej večja, saj je tudi
večina drobnice, ki je ušla
volku, utrpela velike poškodbe. "To je že popolnoma
ušlo izpod nadzora," je
ogorčen Primožič, ki je v
dveh napadih volka prav
tako ostal brez tretjine svoje
prvotne črede.
Kmete v njihovih zahtevah
po odstranitvi volka s tega
območja podpira tudi župan
Milan Čadež. Zaradi ponavljajočih se napadov volkov v
Selški in Poljanski dolini ter
na Cerkljanskem je skupaj z
županskimi kolegi s tega območja in civilno pobudo za

Janez Bogataj z enim od poškodovanih jagnjet

Nov napad volka se je pretekli teden zgodil v Kopačnici pri
rejcu Janezu Primožiču. / Foto: Gorazd Kavčič
odstranitev nevarnih zveri
na republiško agencijo za
okolje podal vlogo za ponovno izdajo dovoljenja za izreden odstrel volkov. "Ljudje
živijo v strahu," je opozoril
in dodal, da prav zato podaljšujejo tudi linije za prevoz
otrok v šolo. "Prepričani
smo, da nihče od odločevalcev ni pripravljen prevzeti

tveganja za varnost naših
najmlajših, še manj pa je
pričakovati, da bi bili pripravljeni takšnim tveganjem
izpostaviti lastne otroke," je
poudaril. V svoji vlogi za odstrel volkov so tako pristojne
pozvali, naj nastalo stanje
proučijo odgovorno in z vso
resnostjo ter nemudoma odločneje ukrepajo.

Vstopili v svet znanja
V obeh šolah v občini Gorenja vas - Poljane in njunih podružnicah so v novo šolsko leto posebno
slovesno pospremili 132 otrok, ki so prvič prestopili šolski prag.
Mateja Rant
Gorenja vas, Poljane – Na
šolah že po tradiciji posebno
slovesen sprejem na prvi
šolski dan pripravijo za prvošolce. V matičnih šolah v
Gorenji vasi in Poljanah ter
njunih podružnicah sta na
ta dan prvošolce in njihove
starše obiskala tudi župan
Milan Čadež in podžupan
Tone Debeljak, ki sta učencem podarila slovensko zastavo z datumi, ko naj bi jo
izobesili.
V Osnovni šoli (OŠ) Poljane
je v šolske klopi prvič sedlo
štirideset učencev, v Podružnični šoli (PŠ) Javorje pa
imajo 13 novopečenih šolarjev, je pojasnila ravnateljica
Metka Debeljak. Vzgojiteljici Tina Mlinar Rozinger in
Špela Dolinar sta jih razveselili z domiselno predstavo, po predstavi pa so jih
njihove nove učiteljice povabile v učilnice. Tam so
med drugim prejeli rumeno rutico in pismo s skrivnostjo, je razložila Metka

Debeljak in dodala, da čeprav so zdrava šola in sicer
pijejo nesladkan čaj, so prvošolce pogostili s sladko
malico. "Tako kot se za tak
praznični dan spodobi," je
poudarila. Na prvi šolski
dan je bil pouk nekoliko
krajši, saj se v šoli zavedajo,
da imajo na ta dan tudi starši za svoje otroke pripravljeno kakšno presenečenje

oziroma jim na ta dan še v
večji meri poklonijo svoj
čas in pozornost. V letošnjem šolskem letu sicer
OŠ Poljane in PŠ Javorje
skupaj obiskuje 408 učencev. "Ugotavljamo, da število iz leta v leto raste," je pojasnila Metka Debeljak in
dodala, da imajo zato največ
težav v javorski šoli, kjer
jim za 51 učencev v treh od-

Prvi šolski dan v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas / Foto: arhiv šole

delkih zmanjkuje prostora
za izvajanje vseh obveznih
dejavnosti pri pouku.
Osnovno šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas v letošnjem
šolskem letu obiskuje 621
učencev, PŠ Sovodenj 52 in
PŠ Lučine 41, je navedel ravnatelj Izidor Selak. Letos se
lahko pohvalijo z rekordnim
številom prvošolcev, saj je
vpisanih kar 79.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS
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Samostojna občina
prinesla razvoj
V osnovni šoli v Javorjah so prvo soboto v septembru skozi ljudsko igro prikazali nastanek
samostojne občine pred sto petdesetimi leti.

V Javorjah so v začetku septembra zaznamovali 150. obletnico ustanovitve samostojne
občine. / Foto: Gorazd Kavčič
tiste odbornike, ki svoje naloge niso jemali dovolj resno in so redno manjkali na
sejah. Župani so imeli po
besedah Milene Alič petletni
mandat, problemi, s katerimi so se ukvarjali, pa so do
danes ostali več ali manj
enaki. "Največ so se ukvarjali z vprašanjem financ, saj v
občinski blagajni nikoli ni
bilo dovolj denarja, ki so ga
namenjali predvsem za po-

Končujejo obnovo ceste
v Javorje
Mateja Rant

Pod kozolcem na Dvorcu Visoko so pripravili bralno
izvedbo Visoške kronike. / Foto: arhiv Zavoda Poljanska dolina

Visoko – Zavod Poljanska
dolina je v sodelovanju s
Knjižnico Ivana Tavčarja
Škofja Loka drugi petek v
septembru pod kozolcem
na Dvorcu Visoko pripravil
bralno izvedbo Visoške kronike. Uprizoritev so pripravili v sklopu praznovanja
stoletnice izida omenjenega
Tavčarjevega romana. Obiskovalci so lahko po besedah direktorice Zavoda Po-

ljanska dolina Lucije Kavčič
v dobri uri s pomočjo izurjenih bralcev v kostumih iz
tistega časa spoznali zgodbo
Visoške kronike in se preselili v čas 17. stoletja. Za priredbo besedila je poskrbel
Ludvik Kaluža, nastopili pa
so Simon Kokelj, Janez Čadež, Miha Gantar, Marjeta
Kokelj, Tončka Oblak, Milka Burnik in Stane Kralj.
Vezno besedilo sta brala
Marko Ušeničnik in Polona
Peternelj.

pravilo poti in vzdrževanje
socialno šibkejših občanov."
Kot samostojna občina so
Javorje delovale do leta 1933,
ko so za kratek čas izgubili
samostojnost, a so si jo kasneje povrnili vse do konca
druge svetovne vojne, ko so
po socialistični reformi nastali krajevni ljudski odbori
in krajevne skupnosti. Zdaj
so Javorje sestavni del občine Gorenja vas - Poljane.

Javorje – Obnova lokalne ceste Delnice–Javorje, ki se je
začela konec preteklega leta,
se v teh dneh bliža koncu.
Ta čas potekajo dela pred
odcepom ceste za Dolenčice, kjer je bilo treba sanirati
tri večje plazove in pripadajočo cesto v dolžini približno 520 metrov. Vsa dela
bodo predvidoma končali do
konca leta, so pojasnili na
občini. Naložba bo po besedah direktorice občinske
uprave Elizabete Rakovec
vredna 1,7 milijona evrov.
Tako visoki stroški so po

Volča – Semanji dan na Volči, ki so ga praznovali drugo
nedeljo v septembru, je bil
letos v znamenju petstoletnice posvetitve podružnične cerkve, ki sodi v Župnijo
Poljane nad Škofjo Loko.
Zaznamovali so jo tudi s slovesno sveto mašo, ki jo je v
družbi domačega župnika
Jožeta Stržaja in brata Mateja Štravsa, ki je po rodu Volčan, deluje pa v Štepanji
vasi, daroval ljubljanski škof
Anton Jamnik. "S svojo dobrovoljnostjo je v 'volško katedralo sv. Jurija', kakor jo je
sam poimenoval, prinesel
poseben žar," je razložila
Mateja Tušek, urednica
zbornika Sveti Jurij odpira
duri, ki je izšel ob častitljivem jubileju. Po maši so
druženje nadaljevali v šotoru v vasi, kjer so se domačini predstavili vsak s svojim
talentom in tako poskrbeli
za lepo skupno praznično
popoldne.
Župnija je sicer obletnico
posvetitve uradno zaznamovala že 16. maja – ta datum
je namreč zapisan na posvetitveni listini, ki jo hrani
Nadškofijski arhiv v Ljubljani, je spomnila Mateja Tušek. Kot so zapisali v zborniku, je posvetitev v imenu
oglejskega patriarha kot njegov sufragan (pomožni
škof) vizitator in generalni

vikar 16. maja 1519 opravil
Daniel de Rubeis, škof iz
mesta Caorle. Pod listino je
podpis sestavljavca listine
Avgustina Sanctonina, glavnega kanclerja patriarške
pisarne, ki je škofa spremljal na vizitacijskem potovanju. Zbornik je po besedah Mateje Tušek bogato
opremljen s fotografijami
varuhinje kulturne dediščine Bernarde Jesenko Filipič,
prek katerih so predstavili
preteklost soseske in same
cerkve sv. Jurija, prinaša pa
tudi številna pomembna
dejstva in zanimivosti, povezane s samo posvetitvijo. V
zborniku je opisana tudi notranjost cerkve in znamenje
sredi vasi, ki je bilo po drugi
svetovni vojni porušeno.
"Ključar Leopold Oblak pa v
drugem delu zbornika ob
nazornem fotografskem
gradivu predstavi potek obnov v minulih desetletjih,"
je še razložila Mateja Tušek, ki je ob tem še poudarila, da ne le volška, ampak
tudi vse druge cerkve v naši
domovini predstavljajo nekakšen spomenik prostovoljstvu in hvalospev vsemu
dobremu, kar ljudje premoremo, čeprav se to danes
pogosto skriva za krinko
pomanjkanja časa ali denarja, predvsem pa pomanjkanja volje, navdušenja in pripravljenosti na
sodelovanje z drugimi.

njenih besedah povezani z
izjemno zahtevno plazovito
in nestabilno podlago nosilnega terena, kar terja izjemno obsežno in drago izvedbo utrjevanja cestnega
ustroja, ki na kritičnih odsekih sega več metrov v globino. Prav zaradi zahtevnosti
terena so za obnovo uspeli
pridobiti tudi nepovratna
sredstva ministrstva za okolje in prostor iz sklada za
sanacijo plazov, in sicer lani
dobrih šeststo tisoč evrov,
letos pa še dodatnih sedemsto tisočakov. S tem je celovito sanirana glavnina 3,5-kilometrske ceste v Javorje.
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS

150 leti, so zbranim v dvorani osnovne šole v Javorjah
približali z uprizoritvijo nekaj utrinkov s tedanjih občinskih sej. Takrat je imela
občina 18 izvoljenih odbornikov, seje pa so bile sklepčne, če sta jih udeležili vsaj
dve tretjini odbornikov. Kot
je bilo mogoče izvedeti, so
imeli z zagotavljanjem
sklepčnosti kar nekaj težav,
zato so uvedli celo kazni za

Bralna uprizoritev
Visoške kronike

Mateja Rant

Na letošnjem semanjem dnevu na Volči
v začetku septembra so se spomnili tudi na
pomembno obletnico tamkajšnje podružnične
cerkve sv. Jurija, saj mineva pet stoletij od
njene posvetitve.
Mateja Rant

Mateja Rant
Javorje – Leto 1869 predstavlja pomemben mejnik v
zgodovini Javorij, saj je takrat v okviru upravne reforme v času avstro-ogrske monarhije nastala samostojna
občina. S tem so ti hribovski
kraji dobili boljše možnosti
za nadaljnji razvoj, je pojasnila Milena Alič, avtorica in
režiserka ljudske igre, skozi
katero so osvetlili delovanje
takratne občine. Nekaj let
zatem so Javorje postale tudi
samostojna župnija ter tako
enakovredne ostalim občinam in župnijam v državi.
Ustanovitev občine, čeprav
se ta ni ohranila do danes,
ni predstavljala le administrativne spremembe v tedanji upravni ureditvi, temveč
je ljudem omogočila, da so
se naučili usmerjati razvoj
svojega kraja, so spomnili
ob 150-letnici občine Javorje. Po besedah predsednika
krajevne skupnosti Javorje
Cirila Aliča celo mnogim
domačinom ni bila več znano, da so bile Javorje nekoč
samostojna občina, čeprav
je bila zelo pomembna za
razvoj kraja. Kako je potekalo upravljanje občine pred

Pet stoletij cerkve
sv. Jurija na Volči

Letos je minilo petsto let od posvetitve podružnične cerkve
sv. Jurija na Volči. / Foto: Izidor Jesenko
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Občina Železniki
Županov kotiček

Spremembe pri
zobozdravnikih

Dobrega pol leta po požaru so pr' Krivc v Davči zgradili novo gospodarsko poslopje. Brez pomoči
številnih dobrih ljudi, ustanov, podjetij, društev jim ne bi uspelo, poudarja gospodar Tine Kejžar.
Ana Šubic

Anton Luznar
dnu bomo opravili prvo
obravnavo odloka za podelitev koncesije na področju
zobozdravstva za odrasle.
Prejeli smo tudi že pozitivno mnenje k podelitvi koncesije Osnovnega zdravstva
Gorenjske. Med prvo in drugo obravnavo odloka na občinskem svetu bomo šli v
pridobivanje soglasij Ministrstva za zdravje in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Potem sledi razpis koncesije. Upamo, da
bomo tudi v tem primeru
uspešni, kot smo bili pri javnem razpisu za splošnega
zdravnika in otroško zobozdravnico.
Še vedno pa iščemo zdravnika pediatra za delo v Železnikih. Pred nekaj meseci je
prišla na občino na razgovor
pediatrinja, ki je želela zamenjati delovno okolje, vendar se je potem odločila za
delovno mesto, ki je bližje
njenemu bivališču.
Tako da ponovno prosimo
vse občanke in občane, da
nam pomagate iskati zdravnika pediatra.
Anton Luznar, župan

Davča – Novo gospodarsko
poslopje, ki je po marčevskem požaru zraslo na
kmetiji pr' Krivc v Davči, so
sredi septembra ob našem
obisku ravno spravili pod
streho. Ves dan jo je pokrivalo kar trinajst pridnih parov rok. Kot že mnogokrat v
zadnje pol leta so Krivčevim
tudi tokrat priskočili na pomoč številni domačini. Ne le
sosedje, iz cele Davče so prihajali, če so le imeli čas, je s
hvaležnostjo v očeh pripovedoval Tine Kejžar, gospodar
kmetije na dobrih tisoč metrih nadmorske višine. "Ko
so bile večje akcije, je prišlo
pomagat tudi od trideset do
štirideset ljudi naenkrat, zagotovo pa se jih je v tem
času tu zvrstilo več kot sto
različnih – tako domačinov
kot tudi iz sosednjih vasi,"
se je v pogovor vpletel gospodarjev sin Igor Kejžar.
Po hudem požaru, v katerem jim je v noči s 7. na 8.
marec pogorela stara hiša,
gospodarsko poslopje z žago
in hlevom, poškodovan pa je
bil tudi del stanovanjske
hiše, so za Krivčeve pod
okriljem Krajevne skupnosti
Davča začeli zbirati tudi prostovoljne prispevke. Zbiranje denarne in tudi materialne pomoči se je kmalu
razširilo izven Davče, saj so
se odzvali tudi številni dobri
ljudje iz okoliških krajev,
Občina Železniki, podjetji

Gospodar Tine Kejžar upa, da se bo živina konec oktobra že lahko vrnila v hlev v novem
gospodarskem poslopju.
Domel in Niko, različna
društva … "Nisem pričakoval, da bo odziv tako velik,"
je povedal gospodar in dodal, da so neizmerno hvaležni vsem, ki so kakorkoli
pomagali. Brez tega jim nikakor ne bi uspelo tako hitro
zgraditi novega gospodarskega poslopja, pa čeprav so
imeli kmetijo zavarovano.
Življenje na kmetiji, kjer
poleg 73-letnega gospodarja
in njegove žene Milke živita
še dva od njunih sedmih
otrok, sin Tilen in hči Klavdija, se tako vrača v ustaljene tirnice. Takoj po požaru
so najprej sanirali poškodovani del hiše, okoli prvega

maja pa so že začeli izkop
gnojne jame, ki mu je sledila gradnja trideset metrov
dolgega gospodarskega poslopja, ki v širino in višino
meri približno dvanajst metrov. A ni šlo povsem gladko, saj se je 22. junija pod
gospodarjem vdrla izolacijska opeka in je pri padcu
skoraj štiri metre globoko
zlomil deset reber in medenico. Le nekaj dni kasneje
je najstarejši sin Tine padel
z gradbenega odra in dobil
hud udarec v glavo.
Sedaj je njihov cilj, da najkasneje do konca oktobra usposobijo hlev, ki potrebuje še
okna, omete in hlevsko opre-

Polepšali so jim počitnice

Pridobili tretjino zemljišč

Zadnji počitniški dnevi v Dražgošah so bili znova pestri.

Ana Šubic

Ana Šubic

Železniki – Minulo sredo, 18.
septembra, je minilo že dvanajst let od katastrofalnih
poplav v Železnikih, a ti še
vedno niso poplavno varni.
Kot so razložili na Direkciji
RS za vode, še vedno poteka
pridobivanje zemljišč za
prvo fazo protipoplavnih
ureditev porečja Selške Sore.
Doslej jim je uspelo pridobiti dobro tretjino zemljišč.
"Kot vemo, je treba odkupiti
oziroma pridobiti pravico
graditi na približno petsto
zemljiščih. Odkupi bi lahko
potekali hitreje, vendar se
lastniki, ki bodo nekaj izgubili, skušajo čim bolje izpogajati," je dejal župan Anton
Luznar. Nekaj objektov bo
treba tudi porušiti, zlasti pomožnih, nekaterim pa bodo
spremenili namembnost in
ne bodo več primerni za bivanje. Župan upa, da bo zapletov pri pridobivanju zem
ljišč čim manj in da se bo

direkcija odločila za pridobivanje delnih gradbenih dovoljenj za posamezne odseke, saj se boji, da se bo v
primeru pridobivanja celotnega gradbenega dovoljenja
začetek izvedbe odmaknil še
za nekaj let. Po njegovem bi
bilo prihodnje leto nujno treba začeti gradnjo vsaj na odseku od Alplesa do kulturnega doma. Na direkciji so potrdili, da je začetek gradnje
predviden v naslednjem
letu. "Naša želja je, da bi pridobili gradbeno dovoljenje
za celotno prvo fazo. Če okoliščine tega ne bodo dopuščale, bomo iskali delna
gradbena dovoljenja." Več o
nadaljnjih aktivnostih bo po
besedah župana znano v začetku oktobra, ko je predviden sestanek med direkcijama za vode in infrastrukturo, ki v starem delu Železnikov namerava zgraditi približno devetsto metrov dolgo
obvoznico, umeščeno na
predvideni obrežni zid reke.

mo. Imajo sedem krav in
šest telet, ki so še vedno v
oskrbi Pr' Sorčan, ter šest bikov, ki se pasejo okoli Krivčeve domačije. A na njihovi
nadmorski višini lahko kaj
hitro pritisne zima. Zgodilo
se je že, da se je sneg, ki je
zapadel 2. novembra, obdržal celo zimo. Gospodar se
sicer nadeja lepe jeseni, saj je
še 14. septembra opazoval lastovke, ki jih po malem
šmarnu, 8. septembru, običajno ne zasledi več.
Nadaljnjih del v gospodarskem poslopju se bodo nato
lotili postopoma v naslednjih
letih in morda bo v njem
znova zapela tudi žaga ...

Dražgoše – Med 19. in 21. avgustom so v Dražgošah potekale počitniške aktivnosti, ki
so jih tudi letos pripravili
mladi člani tamkajšnjega kulturno turističnega društva in
športnega društva. Udeležilo
se jih je 24 osnovnošolcev, ki
so se zbirali na igrišču za
šolo, kjer so jih čakale različne dejavnosti. Prvi dan, v ponedeljek, so se po jutranjem
zboru podali na pohod v neznano, je pojasnila animatorka Ajda Peternelj. Odpravili
so se na Sveti križ, po vrnitvi
pa so druženje nadaljevali ob
ekipnih igrah. "V torek smo
se dobili popoldne in druženje začeli z igro lov na lisico,
ki nas je peljala mimo dražgoških znamenitosti, kot so
gledališče na prostem Za plotom, stara cerkev ter terilnica
in sušilnica lanu. Na vsaki od
znamenitosti smo imeli kontrolno točko, kjer smo z različnimi igrami in nalogami

Počitniških aktivnosti se je udeležilo štiriindvajset osnovnošolcev.
popestrili pot. Po vrnitvi vseh
ekip smo preverili njihovo
poznavanje Dražgoš s kvizom, kjer so se vsi odlično
odrezali. Večer so s svojim
obiskom popestrili taborniki
Rodu zelene sreče, ki so nam

pokazali njihove aktivnosti in
spretnosti. Pred spanjem
smo na tabornem ognju za
večerjo spekli hrenovke in
koruzo. Prespali smo v velikem skupnem šotoru na igrišču za šolo. V sredo smo po

zajtrku uživali še v vodnih
igrah," je Ajda Peternelj povzela počitniške aktivnosti. Te
so otrokom zagotovo polepšale zadnji del počitnic, v njihovi družbi pa so uživali tudi
animatorji, je še poudarila.
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V občini Železniki imamo
tri zobne ambulante, dve za
odrasle, eno pa za otroke in
mladino. Prav pri zadnji je v
preteklem obdobju prišlo do
zamenjave. Zobozdravnica
Vesna Šalkovič se je v mesecu juliju upokojila in vrnila
koncesijo. Zato smo v zadnjem obdobju intenzivno
speljevali vse postopke in
iskali novo osebo za to delovno mesto. Odlok o podelitvi koncesije je sprejel občinski svet. Prejeli smo pozitivna mnenja Osnovnega
zdravstva Gorenjske, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Ministrstva za zdravje. Javni razpis za podelitev
koncesije je bil objavljen
konec aprila. Prijave smo
zbirali do 21. maja. Prejeli
smo dve prijavi, od katerih
je le ena izpolnjevala vse pogoje in je bila zato ustrezna.
Tako je bila izbrana zobozdravnica Štefka Gladek. Sredi avgusta smo ji podelili
koncesijo za 15 let opravljanja javne službe na področju otroškega in šolskega
zobozdravstva. Mlada zobozdravnica je po rodu iz
Poljanske doline, trenutno
pa živi v Ljubljani. Na področju otroškega in šolskega
zobozdravstva ima pet let
delovnih izkušenj. Trenutno
že vpisuje otroke in šolarje.
Novi zobozdravnici želimo
uspešno delo v naši občini.
Odhod v pokoj in s tem vrnitev koncesije pa je ustno napovedal tudi zobozdravnik
Vladimir Šalkovič, ki naj bi
delo v Železnikih predvidoma zaključil v juniju 2020.
Zato smo že začeli aktivnosti za iskanje novega zobozdravnika za odrasle. Na seji
občinskega sveta v tem te-

Hvaležni za vso pomoč
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Zadišalo po zelju
Praznik zelja privablja na Zali Log vse več obiskovalcev. Letos so jim prvič ponudili tudi zeljno torto.
Ana Šubic

ma 300 let plavljenja lesa po
Davščici. V navzočnosti lepega števila obiskovalcev so
si film ogledali tudi avtor
Stane Zgaga in pripovedovalca, domačin Stane Bernard, eden zadnjih, ki se še
spomni plavljenja lesa, in
zgodovinar Vincencij Demšar. Še več obiskovalcev pa
je bilo na Zalem Logu dan
kasneje, ko so pripravili kul-

Zali Log – Zali Log je bil sredi septembra v znamenju
Praznika zelja, ki ga je že
peto leto zapored priredilo
tamkajšnje kulturno in turistično društvo (KTD). Pester
je bil ves konec tedna. Po
petkovem kulturno obarvanem odprtju je sobotni večer prinesel predvajanje fil-

turno-etnografski program.
S sobotnega so ga tokrat
prestavili na nedeljsko popoldne, kar bodo ohranili
tudi za naslednje prireditve,
saj je – poleg lepega vremena – zagotovo pripomoglo,
da je Praznik zelja privabil
več obiskovalcev kot kdajkoli doslej, je bila zadovoljna
predsednica KTD Zali Log
Klavdija Škulj. Obiskovalci

Obiskovalci so si v kulturnem programu z zanimanjem ogledali tudi nastop folklorne
skupine Jelčki iz Škofje Loke.

so prišli tako iz bližnjih kot
tudi bolj oddaljenih krajev,
denimo iz Ljubljane, Cerkelj, Mengša …
Za kosilo so jim ponudili segedin ter zeljno solato s
krompirjem ali fižolom in
klobaso, popoldne pa je sledila še degustacija zeljnih jedi,
ki jih je pripravljajo kar
osemnajst domačink in vaški
gostilničar Gregor Žbontar.
Med osemnajstimi jedmi je
bila letos prvič tudi zeljna torta, ki jo je pripravila Darja
Čerin. Torta je šla za med
tako kot zeljna potica, pa čeprav jih je omenjeni gostilničar spekel kar dvanajst. Lično
dekorirano zeljno potico so
letos prvič ponudili kot kulinarični spominek, ki je prav
tako takoj pošel. "Odslej
bomo kulinarični spominek
ponujali tudi na predstavitvah našega društva v drugih
krajih," je napovedala Škuljeva. Obiskovalci so sicer na
Prazniku zelja lahko poskusili tudi zavitek s kislim zeljem,
zeljno musako in buhteljne,
zeljne krpice, pečeno kislo
zelje z dimljenim mesom ...
Za med je šlo tudi zaloško
zelje. Obiskovalcem so ga

V Sorici o naselitvi Tirolcev
Tema letošnjega Pozdrava jeseni v Sorici je bila naselitev Tirolcev, ki je pritegnila veliko pozornosti.
Fotografska razstava Bojana Rihtaršiča Arhitektura podratitovških vasi na ogled do konca septembra.

Na tržnici so v tem času lahko ponudili trideset glav
zaloškega zelja, saj še ni dozorelo, so se pa z obiskovalci
dogovorili tudi za naknadni prevzem.
lahko ponudili trideset glav,
saj še ni dozorel. "Namen
naše prireditve ni prodaja,
ampak promocija zelja in da
se ohrani tradicija zeljarstva
na Zalem Logu," je dejala
Škuljeva in dodala, da so se
z obiskovalci dogovorili tudi
za naknadni prevzem. Zelje
namreč običajno poberejo
pred prvo slano, letošnja letina naj bi bila dobra.

Na prireditvi so tudi letos
prikazali ribanje in tlačenje
zelja po starem. Člani KTD
so s kratko igrano igro Lej
kva mamo na Zalmu Logu
navzočim približali njihov
kraj, nastopili pa so še domači otroški in mladinski
pevski zbor, folklorna skupina Jelčki iz Škofje Loke in
vokalna skupina Snežet iz
Tolminskega.

Kamenje se ne bo več valilo na cesto
Železniki – Direkcija RS za infrastrukturo je poleti nasproti
bencinske črpalke na Češnjici sanirala in zavarovala brežino
nad regionalno cesto, na katero se je valilo kamenje. Dela,
ki sta jih opravili podjetji Eho Projekt in Feniks+, so bila
končana konec avgusta. "Izvedene so podajno-lovilne ograje, ponekod pa sidrane mreže," so razložili na direkciji, ki je
tudi financirala slabih 204 tisoč evrov vredna gradbena dela.
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Foto: arhiv TD Sorica

Sorica – Turistično društvo
(TD) Sorica je pred kratkim
pripravilo tradicionalno kulturno, etnološko in zabavno
prireditev Pozdrav jeseni. V
dveh prireditvenih dneh so
obiskovalcem na strokoven
in tudi hudomušen način
približali bogato zgodovino
naseljevanja Tirolcev v zgornji del Selške doline. Da gre
za zanimivo tematiko, dokazuje tudi dober obisk. Pozdrav jeseni se je začel na prvi
septembrski sobotni večer v
polni Groharjevi dvorani v
Sorici z odprtjem fotografske razstave Bojana Rihtaršiča Arhitektura podratitovških vasi, ki bo na ogled še
do konca septembra, in s
strokovnim predavanjem dr.
Mihe Marklja o naselitvi Tirolcev v vasi pod Ratitovcem.
Prvi večer je po besedah
predsednice TD Sorica Polone Golija privabil tudi zgodovinarje in amaterske poznavalce te tematike ter celo
obiskovalce iz drugih gorenjskih krajev, ki jih je zanimala tudi poselitev njihovih krajev v srednjeveškem času.
Markelj je sicer v predavanju povzel ključna dognanja
doktorske disertacije, ki jo je
zagovarjal maja. Mladi razi-

Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Na pešbus skoraj štirideset učencev

Pripravili so tudi igrano uprizoritev naseljevanja Tirolcev v zgornji del Selške doline.
skovalec, ki se že več let posveča tej tematiki, se je v
doktoratu z naslovom Višinska kolonizacija zgornjega
dela Selške doline posvetil
analizi razvoja posestne in
populacijske strukture od
konca 13. stoletja, ko so freisinški škofje podložnike iz
Innichena začeli naseljevati
na območje Sorice in okoliških vasi. Poglobljena analiza arhivskih virov mu je
omogočila rekonstrukcijo
naselitve v vasi pod Ratitovcem, prav tako pa tudi ra-

zvoja vaških skupnosti in
posameznih kmetij. Do leta
1291 je bilo naseljenih prvih
dvajset hub oz. kmetij. Načrtno naseljevanje je domnevno potekalo v letih od 1283
do 1340.
Zaradi slabega vremena je v
dvorani potekal tudi nedeljski program. Člani turističnega društva in njegovega
podmladka so pripravili
igrano uprizoritev tirolskega naseljevanja. Obiskovalcem so ponudili tudi srednjeveško juho in sladico.

Pripravil ju je Primož Pintar iz sestavin, ki naj bi jih
uporabljali v času naselitve.
Za juho je uporabil ječmen,
več vrst korenja, zeleno,
buče, gobe, ocvirke ..., za
sladico pa proseno kašo,
smetano, med in gozdne sadeže. Za glasbo je poskrbela
skupina Razgled. "Tudi nedeljski program je lepo
uspel. Dvorana je bila ponovno polna, zagotovo pa bi
bilo obiskovalcev v primeru
lepega vremena še več," je
še povedala Golijeva.

Železniki – Na OŠ Železniki se v drugi polovici septembra
pridružujejo projektu Pešbus, ki spodbuja pešačenje učencev v šolo v spremstvu odraslih. Kot je razložil ravnatelj
Franc Rant, so želeli vpeljati štiri linije, a z Loga ni bilo dovolj spremljevalcev, na treh linijah pa je pešbus lepo zaživel.
"Prijavljenih je 38 otrok, ki jih spremlja 15 staršev oz. starih
staršev. S Češnjice prihaja deset otrok, iz Dašnice enajst in
iz naselja Na Plavžu sedemnajst." Šola bo akcijo izvajala
dva tedna, a se po besedah Ranta starši že dogovarjajo med
seboj, da bi otroke spremljali tudi po koncu uradne akcije.

Kovaški izdelki iz Krope in zgodbe iz Selške doline
Železniki – V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine
bodo v Galeriji Muzeja Železniki v četrtek, 3. oktobra, ob 18.
uri odprli razstavo Kropa v Železnikih. Na ogled bodo izdelki, ki so bili večinoma izdelani na kovaški koloniji v Kropi, ki
je bila letos že devetnajstič. V četrtek, 10. oktobra, ob 19. uri
pa Muzejsko društvo Železniki vabi še v Krajevno knjižnico
Železniki na večer pripovedovanja in poslušanja zgodb iz
Selške doline "Ne vem, če je bilo res, tako so mi povedali".
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Občina Žiri
Varno v šolo

V Smučarskem skakalnem klubu Žiri se že veselijo skorajšnjega odprtja enega najsodobnejših
nordijskih centrov za vadbo smučarskih skokov slovenske osnovnošolske mladine.
Mateja Rant

turistov, ki na ta način pridejo v Žiri. Te dni smo v
okviru projekta E-nostavno
na kolo v Pustotniku postavili tudi veliko informacijsko tablo z zemljevidom Žirov, na kateri bodo obiskovalci lahko izvedeli, kaj si
lahko ogledajo v Žireh. Drugi del omenjenega projekta
E-nostavno na kolo predstavlja nakup električnih koles,
ki bodo najverjetneje na voljo v središču Žirov. Ob tej
priložnosti bi pozval predvsem gostince, da se vključijo v načrtovanje nadaljnjih
aktivnosti na področju turizma. Občina lahko do neke
mere vzpostavi pogoje za
razvoj turizma, a ne sme se
končati pri tem, da obiskovalci pri nas pustijo zgolj
smeti, želimo, da tu pustijo
tudi kakšen evro.
Aktivno vstopamo tudi v jesen. Asfaltacije cest smo za
letos in tudi prihodnje leto v
večji meri končali, v zaključni fazi je tudi gradnja športne dvorane, nadaljuje pa se
načrtovanje doma za starejše in ceste v industrijsko
cono. Za obe naložbi naj bi
gradbeno dovoljenje tako
občina kot zasebni investitor dobila še letos.
Janez Žakelj, župan

Žiri – Nepozaben prvi šolski dan so poskušali pričarati tudi 64 prvošolcem, ki
v letošnjem šolskem letu
obiskujejo OŠ Žiri. Najprej
sta jih v večnamenskem
prostoru šole pozdravila župan Janez Žakelj in ravna-

telj Marijan Žakelj, nato pa
so si ogledali predstavo
Bonton za male lumpe. Po
skupinskem fotografiranju
so se s svojimi učiteljicami
odpravili v učilnice. Vseh
učencev OŠ Žiri je sicer v
letošnjem šolskem letu 552,
razporejeni so v 26 oddelkov.

Žiri – Gradnjo sodobnega
športnega centra, ki so ga po
glavnem sponzorju, to je
družbi Poclain Hydraulics,
poimenovali Nordijski center Poclain, so si v Smučarskem skakalnem klubu Žiri
kot prednostno nalogo zastavili že v letu 2002. Pri
uresničitvi njihovih načrtov
je veliko pripomogla prav
omenjena družba in predvidoma oktobra bodo tako
nordijski center tudi uradno
odprli.
Nordijski center Poclain je
opremljen s sodobno tirno
vzpenjačo in novimi plastificiranimi skakalnicami, kar
mladim športnikom omogoča treninge vse leto. Treningi skokov potekajo na 8-, 15-,
26-, 40- in 60-metrski skakalnici, pri čemer je na vseh
skakalnicah trening mogoč
tudi pod reflektorji, kar je
posebno pomembno za iz-

Nordijski center Poclain bodo uradno odprli oktobra. V
ospredju direktor družbe Poclain Hydraulics Aleš Bizjak.
vedbo treningov v popoldanskih urah v zimskem času,
ko so dnevi krajši, so pojasnili v Smučarskem skakalnem klubu Žiri. Predsednik
kluba Leon Šikovec je poudaril, da je osnovni cilj delo-

vanja njihovega društva
vzgoja in usmerjanje mladih smučarjev skakalcev in
nordijskih kombinatorcev v
vrhunski šport. "V klubu
smo doslej vzgojili že veliko
državnih prvakov, v zadnjih

Preveč tratimo tudi čas
V Osnovni šoli Žiri so se v začetku šolskega leta pridružili mednarodnemu projektu Erasmus+
z naslovom Smart waste managers (Pametni upravljavci odpadkov).
Mateja Rant
Žiri – Mednarodnemu projektu Erasmus+ z naslovom
Pametni upravljavci odpadkov so se kot partnerji priključili tudi v Osnovni šoli
Žiri. Koordinator projekta
je šola iz Španije, projekt pa
je poleg španske in slovenske šole povezal še štiri šole
iz Romunije, Turčije, Poljske in Portugalske, je razložila koordinatorica projekta
v žirovski šoli Maja Brezovar.
V okviru dvoletnega projekta se bodo po besedah Maje
Brezovar osredotočili na pet
različnih stvari, ki jih pre-

več tratimo, pri čemer se
bodo poleg pretirani potrošnji oblačil, hrane, virov
energije in vode posvetili
tudi tratenju časa. "Tema je
zelo aktualna in tudi privlačna za mlade. Želimo, da
začnejo razmišljati o svoji
potrošnji, pa tudi o tem,
kako lahko stvari ponovno
uporabijo ali reciklirajo, ob
tem pa bomo spodbujali še
t. i. zerro waste oziroma da
se odpadki sploh ne ustvarjajo." Pri tem bodo uporabili koncept poučevanja STEAM – Science, Technology,
Engineering, Art, Maths.
"Gre za to, da raziskovanje
in prenos v prakso opravi-

mo s pomočjo naravoslovja,
tehnologije, inženiringa,
umetnosti in matematike,"
je razložila Maja Brezovar.
V prvem sklopu projekta se
bodo osredotočili predvsem
na potrato časa. Med drugim bodo izvedli anketo o
porabi časa oziroma koliko
časa posvetijo določenim
vsakodnevnim aktivnostim,
raziskovali bodo tudi, koliko
časa in denarja porabimo za
nakup daril pred božičnimi
prazniki.
Najprej pa se bodo sodelujoče šole spoznale prek spleta,
je pojasnila Maja Brezovar.
"Pri tem bomo uporabljali
veliko spletnih aplikacij, kot

Pozornost kolesarjem
V okviru evropskega projekta E-nostavno na kolo bodo v občini Žiri
pridobili osem električnih treking koles, s katerimi bodo pomagali
vzpostaviti novo turistično ponudbo v kraju.
Mateja Rant
Foto: arhiv šole

sezonah pa tekmovalci, kot
sta Ema Klinec in Nika Križnar, članici skakalne A reprezentance, redno posegajo po vidnejših uvrstitvah
tudi v mednarodnem merilu." Med vidnejše člane po
njegovih besedah sodi tudi
Zoran Zupančič, strokovni
vodja ter glavni trener ženske skakalne reprezentance.
Tekmovalci vadijo pod vodstvom glavnega trenerja Jerneja Kumra in štirih honorarnih pomočnikov Gašperja Klinca, Gašperja Martinčiča, Luke Oblaka in Tomaža Nagliča. "Imajo potencial, imajo talent in obenem
visoko usposobljene strokovnjake, ki znajo iz športnikov članov delati zmagovalce," pa je ob tem poudaril
direktor družbe Poclain Hydraulics Aleš Bizjak in dodal, da jih je prav to v podjetju tudi vodilo, da so podprli
gradnjo sodobnega nordijskega centra.

Žiri – Evropskemu projektu
E-nostavno na kolo se je v
okviru LAS Loškega pogorja
pridružila tudi Občina Žiri. V
okviru projekta bodo poseben

poudarek namenili promociji
novih turističnih produktov
ter pomenu in spodbujanju
trajnostne mobilnosti.
Temu bo namenjen tudi nakup osmih električnih treking koles, s katerimi bodo

internemu ponudniku, ki ga
bodo poiskali z razpisom,
pomagali vzpostaviti novo
turistično ponudbo, ki je ta
čas v visokem porastu, je razložil Gregor Mlinar z Občine Žiri. V sklopu projekta v

je recimo tudi 'računalniški
plakat' – gre za opise oseb in
fotografije, na podlagi katerih se ugiba, kdo je kdo, na
koncu pa se spoznajo med
sabo." Po besedah Maje Brezovar bodo poskušali v projekt vključiti čim večje število učencev, pa tudi učiteljev.
Učitelji se bodo predvidoma
že sredi novembra udeležili
izmenjave v Turčij, kjer se
bodo srečali na koordinatorskem sestanku. V letošnjem
šolskem letu sta nato predvideni še dve mobilnosti
učencev, prihodnje šolsko
leto pa bodo učence in učitelje iz partnerskih šol gostili
v Žireh.

središču Žirov načrtujejo
tudi postavitev polnilnice s
servisnim stebričkom za kolesarje. "Glede na velik potencial in strukturo gostov, ki
prihajajo z avtodomi na Pustotnik, pa se bomo trudili
tudi za nadaljnji razvoj turistične ponudbe na tem območju," je še pojasnil Mlinar. Med drugim bodo na
Pustotniku postavili zanimivo turistično informacijsko
tablo, na kateri bodo označene najpomembnejše turistične točke v Žireh in okolici.
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Janez Žakelj

Slovesno sprejeli
prvošolce
Mateja Rant

Oktobra odpirajo
nordijski center

Foto: arhiv podjetja Poclain Hydraulics

Začelo se je novo šolsko leto
in vesel sem, da delo dobro
poteka kljub gradbišču
okrog šole, tudi v vrtcu smo
letos lahko vključili vse vpisane otroke. Ob tem bi se
staršem šoloobveznih otrok
že vnaprej zahvalil za razumevanje, ker bo do konca
jeseni treba še malo potrpeti, potem pa bodo asfaltirali
parkirišča ob novi športni
dvorani, kar bo pomenilo
več prostora za parkiranje in
dovoz otrok v šolo.
Si pa skupaj s šolo prizadevamo, da bi čim več otrok v
šolo prihajalo peš, tudi v
okviru akcij, kot sta prometna kača ali pešbus, ki spodbujata pešačenje v šolo. Ob
tem bi se zahvalil prostovoljcem tako sveta za preventivo
kot združenja šoferjev in avtomehanikov, ki so res v velikem številu sodelovali pri
omenjenih akcijah in v skrbi
za varnost otrok na cesti v
prvem tednu novega šolskega leta. Na občini se tudi sicer trudimo poskrbeti za
varno pot v šolo in iz šole.
Varneje je po novem na
Selu, kjer je direkcija za infrastrukturo zgradila pločnike, dobro deluje tudi novo
krožišče pri šoli, saj je precej upočasnilo promet na
tem delu. V tem času se je
končal tudi razpis za šolske
prevoze za novo štiriletno
obdobje, kjer je nekaj novosti. Med drugim smo uvedli
novo linijo v Jarčjo Dolino,
sčasoma pa se bo izkazalo,
ali je kakšno drugo progo pa
mogoče smiselno ukiniti.
Ob izteku poletja lahko tudi
ugotovimo, da so se izpolnila naša pričakovanja glede
parkirišča za avtodome v
Pustotniku. Še pred tremi
leti smo v vsej sezoni našteli
dvanajst avtodomov, danes
se jih toliko zamenja v enem
dnevu, kar pomeni več sto
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Občina Žiri

Gasilski jubilej

Klekljarice pri ministru

Z vrsto dogodkov so člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Žiri konec avgusta zaznamovali
sto trideseto obletnico ustanovitve Prostovoljne požarne brambe v Žireh.
Mateja Rant
Žiri – Praznovanje visokega
jubileja so v Prostovoljnem
gasilskem društvu Žiri začeli s slavnostno sejo, na kateri
so se spomnili tudi prve gasilske šole v Sloveniji, ki so
jo osnovali v Žireh. Trajen
spomin nanjo odslej predstavlja spominska plošča, ki
so jo ob tej priložnosti odkrili na pročelju gasilskega
doma v Starih Žireh. Praznovanje so nadaljevali z gasilsko vajo na Žirku dan kasneje, teden dni zatem pa so
pripravili še gasilsko parado
in blagoslov novega objekta
za gasilskim domom s stolpom in letno kuhinjo.
Vodenje društva je lani prevzela Lijana Mlinar, ki je tako
postala prva predsednica

društva v njegovi 130-letni
zgodovini. V njihovem društvu namreč ne velja splošno
prepričanje, da so gasilci
predvsem moški, je poudarila. »Že vrsto let imamo tudi
operativne članice, ki se redno udeležujejo izobraževanj, vaj in intervencij.« Lani
so po njenih besedah opravili 17 posredovanj, letos že sedem. Društvo danes šteje
416 članov, v svojih vrstah
imajo tudi prve posredovalce. "Ponosni smo tudi na
mlade, ki bodo nadaljevali
tradicijo našega društva."
Tako uspešno nadaljujejo poslanstvo Prostovoljne požarne brambe, ki so jo leta 1889
s sklepom takratne občine
osnovali v Žireh. Kot je spomnila Lijana Mlinar, so še istega leta kupili prvo brizgal-

Minister za kulturo Zoran Poznič je sprejel
nosilce enote Klekljanje čipk v Sloveniji, ki je bila
lansko leto vpisana na Unescov reprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Mateja Rant

Ob jubileju so predsednici PGD Žiri Lijani Mlinar izročili
zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije.
no, leto kasneje so se razveselili tudi novega gasilskega
doma. V Žireh so leta 1950

Jubilej so zaznamovali tudi z gasilsko parado. / Foto: Gorazd Kavčič

ustanovili tudi prvo gasilsko
šolo v Sloveniji, na kar so Žirovci še posebno ponosni, čeprav so jo še pred zaključkom
prvega tečaja preselili bližje
Ljubljani, v Medvode. "Prvega organiziranega tečaja se je
udeležilo 34 posameznikov,"
je ob tem spomnil vodja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS Janko Petrovič in dodal, da so letos za
poklic gasilca usposobili že
26. generacijo. Prav v Žireh
so tako nastali zametki današnjega izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, v
sklopu katerega deluje tudi
gasilska šola. Članom PGD
Žiri je ob jubileju čestital tudi
predsednik Gasilske zveze
Slovenije Janko Cerkvenik in
jim podelil zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije.

Ljubljana – Minister za kulturo Zoran Poznič je na
sprejemu v začetku septembra predstavnikom treh čipkarskih šol iz Žirov, Železnikov in Idrije ter predstavnikom klekljarskih društev,
skupin in sekcij slovesno
podelil listino o vpisu enote
Klekljanje čipk v Sloveniji
na Unescov reprezentativni
seznam nesnovne kulturne
dediščine. Verjame, da jim
bo omenjeno priznanje tudi
spodbuda, iz katere bodo črpali dodatno motivacijo in

Sprejema pri ministru so se udeležile tudi klekljarice iz
Poljanske doline. / Foto: Tanja Mlinar

Krištofova nedelja
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Žiri so tudi letos pripravili praznovanje
godu sv. Krištofa.
Mateja Rant

Cilj je bil tokrat Vrsnik
V Turističnem društvu Žiri so petnajsto leto zapored pripravili pohod po poteh ob nekdanji rapalski
meji, ki je v preteklosti močno zaznamovala življenje ljudi v teh krajih.
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Mateja Rant
Žiri – Meja, ki je nekdaj ljudi
ločevala, jih danes druži, saj
se številni pohodniki vsako
leto zberejo na pohodu ob
nekdanji meji. Ob petnajstletnici so si izbrali novo
smer pohoda, in sicer so se
tokrat podali na planoto Vrsnik, je razložila predsednica TD Žiri Majda Treven.
Pot je posejana s številnimi
manjšimi mejniki oziroma
konfini, tako da so na pohodu spoznavali tudi zgodovino krivične meje. Skupaj se
je pohoda letos udeležilo
skoraj dvesto pohodnikov,
pri čemer jih je večina na
pot krenila iz Žirov, trideset
pohodnikov pa iz Idrije.
Pohod so pripravili 15. septembra, torej na dan, ko Slovenci praznujemo državni
praznik dan vrnitve Primorske matični domovini. Leta
1947 je bila namreč izbrisa-

na meja, ki je delila sosede,
prijatelje, sorodnike, čeprav
so bili vsi slovenske narodnosti. Tudi Vrsnik je po
prvi svetovni vojni z vzpostavitvijo rapalske meje pripadel Italiji. Ob meji so
vzniknile številne utrdbe,
začelo se je nasilno potujčevanje, prepovedali so rabo
slovenščine, slovenske šole

so zamenjale italijanske. "A
domače prebivalstvo se ni
predalo in je kljubovalo tujemu vsiljivcu. Ena izmed
glavnih dejavnosti za preživetje in morda dodaten zaslužek je postalo tihotapstvo
ali kontrabant," so poudarili
organizatorji pohoda. Tudi
na pohodu so imeli tako pohodniki iz žirovske kot idrij-

Pohodniki ob nekdanji rapalski meji so po poti srečali tudi
varuha meje. / Foto: Tanja Mlinar

ske smeri priložnost srečati
kontrabantarici, ki sta "skrivali" številne dobrote, s katerimi so se pohodniki potem
lahko okrepčali. Skupini pohodnikov iz Žirov je pot prekrižal tudi jugoslovanski vojak, ki je vsakemu ožigosal
kartico, da so lahko prečkali
mejo. Pri nekdanji šoli na
Vrsniku so nato pripravili še
kulturni program.
Letošnji pohod so po besedah Majde Treven posvetili
letos preminulemu profesorju, kulturnemu delavcu,
publicistu, politiku in velikemu domoljubu Tomažu
Pavšiču. Prav letos je minilo
tudi dvajset let od izida njegove knjige Ob stari meji, ki
je materialnim ostankom in
življenjskim zgodbam ljudi,
ki jih je meja prizadela,
vdihnila kulturno-zgodovinsko vrednost, kot je zapisala
Vlasta Pečelin, ki vsa leta sodeluje pri izvedbi pohoda.

svojo ljubezen do klekljanja
prenašali naprej. Klekljanje
čipk na Slovenskem je bilo
na prestižni Unescov seznam vpisano 29. novembra lani na 13. zasedanju
medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne
dediščine Unesco, ki je potekalo v mestu Port Louis na
Mavriciju. Vpis je pomembno priznanje za vse organizacije in posameznike, ki se
strokovno ukvarjajo s klekljanjem, pa tudi tiste, ki s
svojim delom skrbijo, da
klekljanje ostaja živa dediščina.

Žiri – Člani ZŠAM so se na
praznovanju godu sv. Krištofa zadnjo nedeljo v juliju
zbrali pri sveti maši v cerkvi
sv. Martina v Žireh. S tem
se zahvalijo za vse varno
prevožene kilometre, spomnijo pa se tudi vseh žrtev
prometnih nesreč in njihovih svojcev ter pokojnih članov združenja.
Njihovemu praznovanju so
se pridružili tudi nekateri
člani združenj šoferjev in avtomehanikov iz z njimi pobratenih Slovenskih Konjic,
Rogaške Slatine, Velenja,
Bele krajine, Savinjske doline, Slovenj Gradca, Trebnje-

ga, z Jesenic, iz Idrije, Postojne, Slovenske Bistrice, Cerknega, Trbovelj in z Bleda.
"Povezani smo z vsemi, ki so
življenje izgubili v prometnih nesrečah ali ostali invalidi. Neka nevidna vez nas poveže tudi z vsemi, ki se nam
iz različnih razlogov ne morejo pridružiti pri maši," je
poudaril Dolenec in vsem do
prihodnjega leta zaželel srečno vožnjo ter da bi jih na
vseh poteh spremljal sv. Krištof in njegov blagoslov. Na
letošnje srečanje bo v cerkvi
sv. Martina odslej spominjala slika sv. Krištofa, župniku
Andreju Jemcu pa so ob tej
priložnosti podelili plaketo
sv. Krištofa.

OBČINA ŽIRI
OBVESTILO O OBJAVI

JAVNEGA RAZPISA
Občina Žiri obvešča občane o objavi Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in
plesalcev – Jobstov sklad za leto 2019. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.ziri.si in v sprejemni
pisarni Občine Žiri. Rok za oddajo prijav je 18. 10. 2019.
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Zanimivosti

Ljudska glasba je naša
identiteta
Prvo nedeljo v avgustu je potekala tradicionalna prireditev ob semanjem dnevu na Sv. Ožboltu,
ki je letos prvič gostila ljudske godce iz slovenske Istre.
Maša Likosar
Sveti Ožbolt – Triindvajseto
Srečanje ljudskih pevcev in
godcev je ponudilo nekoliko
drugačen program kot pretekla leta. »Letos smo prvič
povabili ljudske pevce in
godce iz slovenske Istre, natančneje tričlansko godčevsko skupino Zingelci, ki
prihaja iz Bertokov pri Kopru. Klasičnega razpisa, kot
smo ga imeli do sedaj, tokrat ni bilo,« je pojasnila Hiacinta Klemenčič, predsednica Prosvetnega društva
Škofja Loka Sotočje.
Skupina Zingelci, ki deluje
pod mentorstvom raziskovalca in poustvarjalca ljudske glasbe Marina Kranjca,
je predstavila ljudsko glasbo
in plese iz severne Istre.
»Zingelci smo klasična istrska godčevska skupina in

Člana skupine Zingelci Andrea Alessio in Marino Kranjac
ter Hiacinta Klemenčič / Foto: Tina Dokl
igramo na instrumente violina, diatonična harmonika
in mali bas. Naše melodije
so predvsem poznane v cen-

tralnem delu Evrope in imajo več alpskega vpliva. Godli
smo plese mazurko, valček,
zibenšrit, špic polko ter dva

plesa, ki drugje nista poznana – mafrina in šaltin,« je
povedal Marino Kranjac in
še dodal: »Poleg jezika je
ljudska glasba naša identiteta oz. osebna izkaznica, zato
je nujno, da jo ohranjamo in
negujemo ter prenašamo na
naslednje generacije.«
Pred osrednjo prireditvijo je
pred cerkvijo sv. Ožbolta potekala sv. maša, ki jo je daroval loški župnik Matej Nastran. Cilka Bohinc in Helena Hren iz Društva upokojencev Poljanska dolina sta
uprizorili kratko igro, kjer
sta prikazali, kaj se zgodi, če
se v loških hribih srečata
mestna gospa iz Ljubljane
in preprosta ženska iz Poljanske doline. Nastopili so
še ansambel Bajtarji iz Selške doline ter citrat Stane
Bončina in pevka Blažka Pogačnik.

Razgrnitev modelov
vrednotenja nepremičnin
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Proces množičnega vrednotenja nepremičnin po novem sistemu
se zaključuje. Del tega procesa, ki ga vodi in pripravlja
Geodetska uprava Slovenije
(GURS), so tudi modeli vrednotenja. Skladno z zakonskimi določili je treba izvesti
javno razgrnitev modelov
vrednotenja, ki jo bo izvedel
GURS ob pomoči občin. Poskusne izračunane vredno-

sti nepremičnin bodo skupaj z novim predlogom modelov vrednotenja javno razgrnjene v času od 1. do 30.
oktobra na sedežu občin.
Zainteresirani lahko podajo
svoja mnenja od 1. oktobra
2019 do 15. novembra. Za
občino Škofja Loka bo javna
razgrnitev modelov vrednotenja potekala v prostorih
občine, Mestni trg 15, v pritličju, od 1. oktobra do 30.
oktobra v poslovnem času
občine.

Mednarodno srečanje
županov

LJUBITELJSKI ABONMA
SEZONA 2019/2020

KD LOŠKI ODER
Avtorski projekt po Feydeaujevi predlogi:
STRASTI, LAŽI IN MAČEK V ŽAKLJU (glasbena komedija)
Režija: Milan Golob
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Laurent Baffie:
RESNO MOTENI (komedija)
Režija: Jernej Kobal
KD JANEZ JALEN NOTRANJE GORICE
Joseph Kesselring:
ARZENIK IN STARE ČIPKE (komedija)
Režija: Gojmir Lešnjak Gojc
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Oscar Wilde:
IDEALEN SOPROG (komedija)
Režija: Dejan Spasić
DRUŠTVO G. A. D.
Rene Clair:
ČUDNI IZMISLEK NEBES (komedija)
Režija: Gregor Geč

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, SPODNJI TRG 14, ŠKOFJA LOKA

CENA ABONMAJA
ODRASLI
50 EUR
UPOKOJENCI
45 EUR
ŠTUDENTI IN DIJAKI
40 EUR
VPIS
Dosedanji abonenti: od 3. do 5. septembra
Novi abonenti: od 10. do 12. septembra
Vpis bo potekal v pisarni gledališča od 10. do 12. ure in od 17. do 19. ure.
TELEFON: 04-51-20-850
GSM: 041-730-982
E-MAIL: gledalisce@kd-loskioder.si

Gledališče si pridržuje pravico do spremembe programa.

Škofja Loka – Od 26. do 28.
septembra bo v Škofji Loki
mednarodno srečanje županov na temo razvoja in izmenjave participatornih
praks. Občina Škofja Loka je
namreč vodilni partner dvoletnega projekta Evropa za
državljane: Mladi in starejši
– aktivno staranje. V sklopu
projekta bo šest dogodkov
potekalo v petih partnerskih
evropskih mestih, uvodni
bo torej v Škofji Loki. Na
mednarodnem srečanju
bodo sodelovali župani in
podžupani iz pobratenih in
partnerskih mest, s katerimi
sodeluje Občina Škofja
Loka. Na vodenih delavnicah bodo med seboj delili
dobro prakso s področja
čim širšega vključevanja občanov v delo občinske uprave. Srečanje bo potekalo v
angleškem jeziku. Vsebino
mednarodnega srečanja županov bodo javnosti predstavili danes.

PODALJŠAN VPIS
ABONMAJEV DO
12. OKTOBRA
www.pgk.si
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Kultura

Klic mladim literatom
V okviru Kulturnega društva Grable v Škofji Loki poteka projekt Mladi literati, s katerim želijo
k pisanju spodbuditi mlade, ki pišejo leposlovje. Kalili se bodo na dveh delavnicah, nastopili
na bralnih srečanjih, v prihodnje pa bodo literarne izdelke tudi izdali.

Podpora izobraževanju
• Središče za samostojno učenje
• Center za svetovanje in vrednotenje znanja
zaposlenih Gorenjske
• ISIO – Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih

Danica Zavrl Žlebir

Izobraževanje za pridobitev
izobrazbe
• Osnovna šola za odrasle
• Srednješolski programi izobraževanja
• Trgovec (SPI)
• Bolničar – negovalec (SPI)
• Administrator (SPI)
• Ekonomski tehnik (SSI)
• Ekonomski tehnik (PT in PTI)
• Predšolska vzgoja (SSI)
• Predšolska vzgoja (PT)
• Tehnik računalništva (PT)
• Gastronomija in turizem (SSI)
• Gastronomija (PTI)
• Maturitetni tečaj oz.
Priprava na splošno maturo

Tina Vatić in Anja Eržen / Foto: Gorazd Kavčič
darjen (nasprotno, tega se
da naučiti), prav tako prepričanje, da je zlasti poezija
"zatežena" in jo je težko razumeti. Temu ni tako in
tudi v projektu bi radi mladim pomagali razbliniti
predsodke, da mladi kot pisci niso dovolj dobri, da bi
se uveljavili v tem svetu. V
projektu Mladi literati bi želeli tudi spodbujati različne
vrste poezije in proze, vsak
ima namreč svojo 'pisavo'.
"Pomembno je, da imaš
svoj glas, da imaš s svojim
pisanjem kaj povedati," razmišljata sogovornici.
Pisanje je trdo delo, ne ovinkarita vodji literarnega projekta za mlade: nastane prvi,
drugi, tretji osnutek, veliko
je treba popravljati, krajšati,
spreminjati, poskušati zno-

va in znova ... Vse to in še
marsikaj drugega bi radi približali mladim piscem v
dveletnem projektu, ki sta
ga finančno podprla Občina
Škofja Loka in Javni sklad za
kulturne dejavnosti. Sodelujejo lahko mladi od vsepovsod, ne le iz Škofje Loke, je
pa tisočletno mesto prijetno
stičišče za vse, ki želijo literarno snovati.
"Projekt nagovarja mlade
ambiciozne pisce, ki bi jim
bili radi steber na njihovi literarni poti. Na delavnicah
bodo izvedeli, kako dobiti
ideje, izboljšati slog pisanja,
bogatiti besedni zaklad, preizkušati različne izrazne
oblike, dobili bodo tudi povratno informacijo, si izmenjevali znanja in mnenja ter
se medsebojno spoznavali,"

o namenu delavnic povesta
Anja in Tina. Predvsem bi
radi, da mladi ustvarjalci pišejo iskreno, dobra literatura je namreč po prepričanju
sobesednic ravno tista, ki se
razgali in ko se odvržejo maske ...
Prvi delavnici pisanja poezije s Kajo Teržan bosta 28.
septembra in 5. oktobra od
16. do 19. ure v prostorih
Coworking centra Lokomotiva, ki deluje pod okriljem
Zavoda O. Delavnica pisanja
kratke proze z Leonoro Flis
bo prav tako razdeljena na
dve srečanji, prvo bo 26. oktobra, drugo 9. novembra, v
enakem času in na istem
mestu kot prvi dve. Prijave
zbirajo na naslovu drustvograble@gmail.com do zapolnitve mest.

• Podiplomski študijski program
• Magistrski študijski program
2. stopnje Inkluzivna pedagogika

Strokovno izobraževanje
• Knjigovodja/knjigovodkinja
• Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode
• Socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka na domu
• Tečaj za voznike viličarjev
• Preizkus znanja za upravljanje elektro
paletnih viličarjev
• Varno upravljanje mostovnih dvigal

ZAPLEŠIMO V ŠKOFJI LOKI
OTROŠKI PLESNI PROGRAMI

HIP HOP, JAZZ BALET, BALET za najmlajše
PLESNE URICE ZA NAJMLAJŠE
vsak ponedeljek ob 17.15
PLESNI PROGRAMI ZA ODRASLE

PLES ZA ŽENSKE: SOLO LATINO
vsak ponedeljek ob 18.30

NOVO!
ORGANIZACIJA ROJSTNODNEVNIH ZABAV

TEME: kuharski mojster, soy luna, karaoke, disko party...

Prijave in informacije:
www.plesniklub-art.com / 041244244

dan odprtih vrat, 7. 10 ob 16.30 - obvezna prijava

KIZOMBA, začetni tečaj, čet, 3.10 ob 19.00
Plesni večeri v veliki plesni dvorani
vsako soboto ob 20.30

Možnost najema dvoran za seminarje,
kongrese in praznovanja.

PLESNI KLUB ART, PARTIZANSKA CESTA 16, ŠKOFJA LOKA

SALSA&BACHATA,
začetni tečaj, pon, 7.10 ob 20.15

Splošno izobraževanje

• Programi za pridobitev temeljnih in
poklicnih kompetenc –
Znanje nas aktivira (ZNA) 2
• Programi medgeneracijskega učenja Center medgeneracijskega učenja (CMU)
• Programi vseživljenjskega učenja
v Lokalnih učnih središčih
• Tečaji slovenskega jezika za tujce
• Študijski krožki
• Branje za znanje in branje za zabavo
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost
• Teden vseživljenjskega učenja

HIP HOP ZA MLADINO V ŽELEZNIKIH
DRUŽABNI PLES
začetni tečaj, četrtek, 26. 9. ob 20.30
nadaljevalni tečaj 1, četrtek 26.9 ob 20.30

www.lu-skofjaloka.si

Škofja Loka – Vodji projekta
Tina Vatič in Anja Eržen povesta, da so že lani izvedli
cikel delavnic z mladimi litarati, letos pa bodo mlade k
pisanju spodbujali na vodenih delavnicah z uveljavljenima avtoricama Kajo Teržan, ki piše poezijo, in Leonoro Flis, ki piše kratko
prozo. Prva bo že prihodnji
teden.
"Projekt združuje mlade, še
ne uveljavljene pisce poezije in proze. Spodbujamo
jih, da pišejo, sodelujejo na
natečajih, tudi na festivalu
mladih literatov Urška, radi
bi jim omogočili tudi objave. Na delavnicah, namenjenim mladim od 15. do 30.
leta starosti, bomo sestavili
skupino do desetih mladih
ustvarjalcev, kjer se bodo
imeli možnost kaliti v pisanju ob mentorstvu uveljavljenih piscev. Ponujamo
jim prostor, kjer lahko
ustvarjajo, napredujejo in o
svojem pisanju dobijo povratno informacijo," pravita
Tina in Anja. Težava mladih literarnih ustvarjalcev je
namreč običajno ravno v
tem, da sicer pišejo, vendar
ne vedo, kje so, ali gre njihovo pisanje v pravo smer,
povratna informacija pa bi
koristila njihovi motivaciji
za nadaljnje ustvarjanje. Poleg tega je pisanje zelo osebna stvar in si mnogi svojega
pisanja tudi ne upajo razkriti, neredko so glede tega negotovi. Medtem je bil že
davno razbit mit, da lahko
piše le nekdo, ki je za to na-
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V boj za dvojno krono

Dober začetek sezone

Državni in mednarodni prvaki v floorbalu, ekipa Insporta Škofja Loka, se
bodo v novi sezoni borili, da obranijo dvojno krono.

Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v prvem krogu doma premagali
ekipo Gorenje Velenje, v drugem krogu so v gosteh remizirali s Koprom, v
tretjem krogu pa so v dvorani na Podnu morali priznati premoč prvakov iz
Celja.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – S tekmo med
ekipama Insport Škofja
Loka B in Zelenci Kranjska
Gora se je prejšnjo soboto
začela jubilejna, 20. sezona
državnega prvenstva v floorballu. Poleg omenjenih ekip
bosta v prvem delu 1. SFL
nastopali še Olimpija in
Polycom Brlog, medtem ko
se bodo Insport Škofja Loka
A, Polanska banda in FBC
Borovnica tekmovanju pridružile v drugem delu.
Tudi v letošnji sezoni trojica
slovenskih moštev nastopa v
mednarodni ligi. Poleg prvakov iz ekipe Insporta Škofja
Loka sta to še Polanska banda in Borovnica. Mednarodna liga je z vključitvijo Madžarske postala še bolj zanimiva. Kljub zaostreni konkurenci Ločani pravijo, da
tudi tokrat ciljajo na obe lovoriki.
Prejšnji konec tedna je bil
na sporedu prvi krog, ekipa
Insport Škofja Loka A pa je v
1. krogu za gol premagal
dvakratne zmagovalce

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Prvo septembrsko soboto se je začela
nova sezona za rokometne
prvoligaše. V članski ligi
NLB tudi letos nastopa ekipa Urbanscape Loka, ki je že
na začetku gostila odlično
moštvo Gorenja iz Velenja.
Ločani so pripravili prijetno
presenečenje, saj so Velenjčane premagali z rezultatom

gostili državne prvake, ekipo
Celja Pivovarne Laško, in izgubili z 21:32.
"Glede današnje tekme lahko rečem, da smo si bili s
Celjani do 45. minute blizu,
po zgrešeni sedemmetrovki
pa se je razlika večala. Ko
smo videli, da tekme ne moremo več dobiti, smo dali
priložnost mladim igralcem," je po zadnjem obračunu v dvorani na Podnu po-

"Imeli smo težak razpored in
lahko bi ostali tudi brez točk.
Z Gorenjem smo igrali zelo
dobro in zasluženo zmagali.
Tudi v Kopru bi si zaslužili
zmago, pa je bilo na koncu
nekaj sodniških odločitev v
našo škodo. Sedaj nas čaka
gostovanje v Ormožu. Nekaj
igralcev je poškodovanih in
treba bo predvsem pozdraviti
poškodbe in se pripraviti na
novo tekmo," je tudi povedal

Ločani so v zadnji sezoni osvojili naslov državnih prvakov
in prvakov mednarodne lige. / Foto: Tina Dokl
evropskega pokala Phoenix
Fireball iz Budimpešte. Prav
tako prejšnjo soboto je z nastopi v mednarodni ligi začela ekipa Polanske bande.
Proti ekipi KAC iz Celovca
so sicer prikazali borbeno
igro na koncu pa so zmagali
z rezultatom 8:5 zmagali Avstrijci.
Razveseljivo je dejstvo, da se
po daljšem premoru v Ško-

fjo Loko vrača tudi ženski
floorball, saj so v Insportu
sestavili ekipo za Pokal Slovenije za dekleta.
Prav tako v klub vabijo vse
mlade, ki si želijo igrati floorball. Še posebno si želijo,
da se jim pridružijo otroci
od 1. do 5. razreda. Treningi
bodo potekali ob sredah in
petkih v Športni dvorani Poden.

OOZ ŠKOFJA LOKA OBVEŠČA IN VABI
Gradbinci in inštalaterji! Poskrbite za vpis v imenik vodij del!
Nova zakonodaja je s 1. junijem 2018 za izvajalce gradbenih dejavnosti prinesla kar nekaj sprememb, med drugim tudi vpis v imenik vodij del. V nadaljevanju podajamo nekaj najpomembnejših informacij v povezavi s tem.

Loški rokometaši (v akciji Matic Pokorn) so sezono začeli z zmago proti ekipi Gorenja iz
Velenja. / Foto: Gorazd Kavčič

V imenik vodij del se ni treba vpisati izvajalcem zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na
bistvene zahteve za objekte (npr. izvajalci talnih in stenskih oblog, slikopleskarji, izvajalci notranjih zaključnih
del). Iz nabora zaključnih gradbenih del (SKD 43.3) pa so izvzeta fasaderska dela (toplotno izolacijske fasade).
Torej, izvajalci toplotno izolacijskih fasad se morajo vpisati v imenik vodij del in izpolnjevati druge pogoje (zavarovanje odgovornosti). Zelo na meji pa so tudi vsi drugi, ki vgrajujejo toplotne in zvočne izolacije, ter vsi, ki
izvajajo požarno zaščitne ukrepe. Priporočilo s strani OZS je, da se tudi taki vpišejo v imenik vodij del in uredijo
zavarovanje odgovornosti. Izvajalci vseh drugih del na gradbenih objektih pa se morajo obvezno vpisati v
imenik vodij del in si urediti zavarovanje odgovornosti.

27:25. Sledilo je gostovanje v
Kopru, ki se je končalo z rezultatom 25:25. Na tekmi 3.
kroga so v domači dvorani

vedal trener Robert Beguš,
ki je zadovoljen, da je ekipi
do sedaj uspelo zbrati tri pomembne točke.

V novi tekmovalni sezoni v rokometni ligi NLB
sodeluje dvanajst klubov. Poleg ekipe
Urbanscape Loka so to še: Celje Pivovarna
Laško, Gorenje Velenje, Riko Ribnica, Maribor
Branik, Koper, Trimo Trebnje, Krka, Dobrova,
Jeruzalem Ormož, Slovenj Gradec in Butani
plin Izola.

Skrajni zakonsko določeni rok za izvedbo vpisa v imenik vodij del je 31. 5. 2020. Vendar pa to prehodno obdobje velja samo za izvajalce, ki so že poslovali pred 1. 6. 2018, ne pa tudi za tiste, ki so poslovanje začeli
kasneje. Za njih ni prehodnega obdobja in morajo pogoje izpolnjevati takoj. Prav tako morajo VSI izvajalci že sedaj, tudi v prehodnem obdobju, izpolnjevati zavarovanje odgovornosti iz svoje dejavnosti. Nikakor
ne čakajte na skrajni zakonski rok, saj bo vpis zelo velikega števila v zadnjem mesecu ali dveh fizično težko izvedljiv. Prav tako nekateri investitorji že zdaj zahtevajo vpis v imenik vodij del, ko iščejo izvajalca.
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, T: 04 50 60 200, E: ooz.sk.loka@siol.net, W: www.ooz-skofjaloka.si,
FB: www.facebook.com/OOZSkofjaLoka/
In kaj še pripravljamo na OOZ Škofja Loka?

Srečanje Kluba mladih podjetnikov

28. 9. 2019

Seminar za frizerje: BARVANJE LAS

15. 10. 2019

Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva

14.–16. 10. 2019

Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE (prijave zaključene!)

17. 10. 2019

Gledališka predstava in podelitev priznanj jubilantom

23. 10. 2019

Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA

24. 10. 2019

Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"

26. 10. 2019

Strokovna ekskurzija lesarjev (program je v pripravi!)

12. 11. 2019

Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE

16. 11. 2019

Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

19. 11. 2019

Predavanje: OBISK DAVČNEGA INŠPEKTORJA

30. 11. 2019

41. Obrtniški ples pri Avseniku

06. 12. 2019

Božično-novoletni koncert

07. 12. 2019

Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Škofja Loka

13. in 14. 12. 2019

Gledališka predstava za otroke in obisk Božička

ŠIRIMO SE

ZAPOSLUJEMO
NOVE SODELAVCE

AKTIVA SKUPINA D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 12 F, TRZIN

Dogodek

25. 9. 2019

OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA, SPODNJI TRG 2, ŠKOFJA LOKA

Termin

trener Beguš in dodal, da na
vsako tekmo odhajajo po
zmago.
"Glede konkretnih ciljev v
tej sezoni lahko rečem, da si
jih nismo zadali, saj je zame
pomembno predvsem to, da
ekipa dobiva izkušnje, da
smo vedno boljši, da vključujemo nove mlade domače
igralce, ki dobivajo več priložnosti," je še dodal trener
Robert Beguš, ki ima letos
malce spremenjeno ekipo s
tremi novimi igralci.

zaposlitev@aktiva.si
AV_Karierni_Lokalni-Kamnicanka- Copy.indd 1

22. 08. 2019 13:02:33
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Pet polanskih puklov
Skupna zmagovalca letošnje sezone Pokala polanskih puklov sta Andrej Draksler (Koloka) in Katja
Ferlan (KD Belaunce).
Maja Bertoncelj

lezniki
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Vstopnice:
Restavracija Lušina / Mojekarte.si
Info: 041 825 292 / www.smejmo.se
Eden izmed petih kolesarskih vzponov za Pokal polanskih puklov je bil Lubnik. Na sredini
v oranžnem dresu skupni zmagovalec pokala v moški konkurenci Andrej Draksler iz
škofjeloške Koloke. / Foto: Maja Bertoncelj
lan (KD Belaunce). Draksler
je bil na posameznih tekmah absolutno trikrat med
najhitrejšo trojico: dvakrat
drugi in enkrat tretji, Ferlanova pa dvakrat: enkrat druga in enkrat tretja. Na drugo
mesto sta se uvrstila Aleš

Hren in Erika Jesenko, na
tretje pa Matej Drinovec in
Dragica Habjan (Koloka). Po
kategorijah so bili najboljši:
Žan Peternelj in Laura Šimenc (oba do 30 let), Andrej
Draksler (31–40 let), Katja
Ferlan (31–45 let), Aleš Hren

(41–50 let), Dragica Habjan
(nad 45 let), Boštjan Brelih
(MBK Črni vrh, 51–60 let) in
Marjan Čuden (B.V.G. Gulč
- BTS company, nad 60 let).
V letošnji sezoni Pokala polanskih puklov je sodelovalo
294 udeležencev.

VLEČNE KLJUKE
a in
etn aža
alit mont
v
K ra
hit

IZLET // 2. OKTOBER 2019

DOLINA ROŽ NA KOROŠKEM

www.hernec.si
info@hernec.si
Tel.: 01 362 10 11

Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer
bomo obiskali dolino Rož, kjer so in še živijo številni napredni koroški
Slovenci. Najlepše koroške pesmi, kot so Mau čez Izaro, Rož Podjuna, Zila,
Katrca in Mojcej, so nastale prav v tej dolini. Spoznali bomo, kje je živel skladatelj Pavle Kernjek. Ogledali si bomo kip čebelarja Janeza Sumperja. Spoznali bomo tudi, kako deluje Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Ustavili se bomo tudi v vasi Sveče, kjer se je rodil znameniti slovenski katoliški
duhovnik in narodni buditelj Andrej Einspieler, imenovan tudi »oče koroških
Slovencev«. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

KUPON
KUPON
KUPON

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo
»gratis vpis v homologacijo«.
Kupon velja do 30.11. 2019.

Cena izleta je 35 evrov
in vključuje: oglede po programu, kosilo,
prevoz in DDV.

www.gorenjskiglas.si

Odhod avtobusa:
6.50
z AP Škofja Loka
z AP Mercator Primskovo 7.15
z AP Globus Kranj
7.25
z AP Radovljica
7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

SOBOTA

5

OKTOBER

fotografije so simbolične

FESTIVAL

PIVA KLOBASE
in

ROVI POD STARIM KRANJEM

od 14.00 do 21.00 ure
Vhod vsake pol ure
(število obiskovalcev na termin je omejeno)
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

www.visitkranj.com

SMEJMO SE, ZAVOD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, TRG DAVORINA JENKA 13, CERKJE NA GORENJSKEM

Hotavlje – Stari vrh v juliju,
Pasja ravan in Javorč v avgustu ter Lubnik in Blegoš v
septembru je pet kolesarskih vzponov, ki so šteli za
letošnji Pokal polanskih
puklov. Lokalni organizatorji (ŠD Poljane, ŠD Špik Lučine, ŠD Sv. Urban, T4M ŠZ Škofja Loka, ŠD Marmor
Hotavlje in Timing Poljane)
so jih že deveto sezono zapored združili v skupno
zgodbo.
Vzponi so dali različne zmagovalce. Na Stari vrh sta bila
absolutno najhitrejša Dean
Bratuš (Tuš Team) in Laura
Šimenc (BK Umag), na Pasjo ravan Matej Drinovec (KK
Kranj) in Erika Jesenko (Somec), ki sta bila prva tudi na
Javorču. Na Lubnik sta najhitreje prikolesarila Aleš
Hren (KD LPP, Indu team)
in Špela Škrajnar (Ganesha
team), na Blegoš pa z gorskimi kolesi Blaž Žle (Calcit
bike team) in Tanja Žakelj
(Unior Devinci).
Skupna zmagovalca letošnjega Pokala polanskih
puklov pa sta Andrej Draksler (Koloka) in Katja Fer-

Loški glas, torek, 24. septembra 2019

16

loški glas
Koncerti Pisane Loke poletju v slovo

Foto: Gorazd Kavčič

Največji škofjeloški festival Pisana Loka je tudi letošnje poletje dajal sproščen utrip staremu mestnemu jedru. Pester
kulturni program, namenjen vsem generacijam, je postregel
tudi s številnimi koncerti. Odprtje festivala je bilo čarobno
zasanjano, saj sta na prvem koncertu nastopila priljubljena
Zala Kralj in Gašper Šantl. Glasba in pripovedovanje sta bili
osrednji vodili dogodka Sojenice rojenice Pr Pepet, poezija
in glasba pa ob zaključku Bralnice z Uršulo Ramoveš in fanti iz Jazbecove grape. Ob skladbah glasbene skupine Sankofa so poslušalci odpotovali v Afriko, Orkester Amadeo se je
predstavil s solisti iz domače Škofje Loke. Zadnji dnevi festivala so postregli s tremi vrhunskimi koncerti: Perpetuum
Jazzile je v polni dvorani na Trati predstavil svoje največje
uspešnice, navdušila je kultna zasedba Borghesia, festival
pa se je poslovil s koncertom dua Silence in poletju pomahal v slovo z romantične terase na Nami. Festival je postregel tudi s programom za mlajšo publiko: z delavnicami animiranega filma, fotografije in izdelovanja priponk. Potekale
so še ulične in lutkovne predstave, v Kavarni Vahtnca pa so
najmlajši poslušali pravljice pod zvezdami.

Koncert Perpetuum Jazzile v dvorani na Trati
loki glas junij 2019.pdf
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Balade in glasba
srednjega veka
V kapeli Loškega gradu je potekal literarno-glasbeni večer, preplet baladnih recitalov Andreja Ranta
ter srednjeveških skladb Janeza Jocifa.
Samo Lesjak
Škofja Loka – Andrej Rant,
sicer priznani zobozdravnik
v pokoju, piše poezijo že več
kot petdeset let. Izdal je pet
pesniških zbirk: Telohi,
Zornice, Izpovedi, Zlati klas
in Utrinki duše. Številne pesmi je objavljal tudi v zdravniški reviji Isis. Pred tremi
leti je prejel plaketo mesta
Ljubljana. Vsebinsko so pesmi različnih vsebin, vse od
ljubezenskih do domoljubnih, etnoloških in osebnih
izpovedi.
Na tokratnem literarno-glasbenem dogodku se je osredotočil na balade, lirsko-epske pesnitve, katere mojstrstvo avtor dokazuje tako z
natančno uporabo simetrične zgradbe dramskega trikotnika kot tudi z za balado

značilno, v tem primeru
nadvse smiselno uporabo
dvogovora, ki dodatno stopnjuje dramatično napetost.
Vsebinsko se balade izpod
peresa Andreja Ranta dotikajo slovenskih narodnih
zgodovinskih mejnikov različnih časovnih obdobij, ki
so pustili globok pečat na
osebno intimni ravni, ki pa
jo avtor zmore razširiti in ji
dati univerzalno estetsko-etično vrednost.
Recital balad je glasbeno
obogatil Janez Jocif, ki je sicer kot zborovodja sodeloval
s številnimi vokalnimi zasedbami (Komorni zbor
Loka, MePZ Glasbena matica Ljubljana, Slovenski kantorji), v zadnjem času pa se
posveča preučevanju izvajalske prakse glasbe zgodnjega
srednjega veka, posebej v

Preplet glasbe in poezije: Janez Jocif in Andrej Rant
povezavi z upodobitvami
glasbenih instrumentov na
slovenskih gotskih freskah.
Kot svetovalec za historično
glasbo in ples pri Javnem
skladu RS za kulturne dejavnosti se je Janez Jocif tudi

tokrat izkazal kot izvrsten
poznavalec in izvajalec tovrstnih skladb, ki jih odigra na
unikatnih inštrumentih takratnega časa, kot so fujara,
portotiv, dude in strunska
lajna.
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IBIS TRADE, D.O.O. GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 4, GROSUPLJE

NOVO PRODAJNO MESTO TELEKOMA SLOVENIJE • MOBYSTYLE TPC SPAR MEDVODE
SPOZNAJTE NAŠO PRIJAZNO EKIPO STROKOVNJAKOV
BOGATA ZALOGA AKCIJSKIH APARATOV
PESTRA IZBIRA DODATNE OPREME
SERVIS MOBITELOV

