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Jubilej z
rekordoma
proge

www.gorenjskiglas.si

Državo smo
naredili za vse
»Ta praznik nas ne deli, ta praznik
nas povezuje,« je na proslavi ob
dnevu državnosti v Selcih poudaril
slavnostni govornik Lojze Peterle.

Leta 2012 so začeli pisati
zgodovino Teka štirih mostov.
Jubilejno, deseto izvedbo sta
zaznamovala nova rekorda
desetkilometrske proge.
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Škofja Loka praznuje

Praznik čipke
V Železnikih so od minulega četrtka do nedelje
potekali jubilejni, šestdeseti Čipkarski dnevi.

Junij je v Škofji Loki vsako leto še posebno prazničen, v mestu in okolici pa že od začetka meseca
poteka vrsta prireditev, ki se bodo svečano zaključile ob občinskem prazniku, 30. juniju, ko bo na
Loškem gradu tudi letos potekala osrednja prireditev s podelitvijo priznanj.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Pisani niz prireditev se je prvi junijski konec tedna začel s festivalom
zgodovine oziroma Historialom in nato nadaljeval s prireditvami O'glasbena Loka,
La loca Loka, Diskölökali ter
z drugimi kulturnimi in
športnimi prireditvami na
čelu z desetim Tekom štirih
mostov.
Minuli teden so se začeli Večeri na terasi, prav tako so se
v soboto v središču mesta
predstavili starodobni kolesarji.

Praznik Občine Škofja
Loka je 30. junij, saj je
bila na ta dan leta 973
v darilni listini cesarja
Otona II. prvič
omenjena Škofja Loka
kot Loka.
Posebna prireditev je bila v
petek namenjena dnevu državnosti, najbolj praznična
pa bo Škofja Loka ta četrtek,
ko bo na Loškem gradu ob
20. uri osrednja prireditev
ob občinskem prazniku. V
kulturnem programu bosta
nastopila solistka Klara Koder ter Hoffman band. Na

Ob letošnjem občinskem prazniku bo naziv častnega
občana prejel nogometni vratar Jan Oblak. / Foto: Gorazd Kavčič
prireditvi bo župan Tine Radinja podelil priznanja zaslužnim domačinom.
Letos bo naziv častnega občana prejel 29-letni nogo-

metni vratar Jan Oblak, kapetan naše nogometne
reprezentance in član madridskega Atletica. Priznanje si je zaslužil za športne

Ana Šubic

uspehe pa tudi za velik prispevek k prepoznavnosti
Škofje Loke in Slovenije v
svetu ter za humanitarno dejavnost in pomoč loškim
športnikom.
Zlati grb si je za vestno in
požrtvovalno delo v dobrobit
vseh Ločank in Ločanov ter
ohranjanje zgodovinskega
pomena naše tradicije zaslužila Jožica Žnidaršič.
Za kvalitetno in vsestransko
delovanje združenja in ohranjanje vrednost NOB ter dolgoletno organizacijsko odličnost bo srebrni grb prejelo
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka.
Srebrni grb Občine Škofja
Loka si je za prizadevno delo
in prepoznavnost Škofjeloškega pasijona tako doma
kot v svetu ter njegovo poglobljeno delo pri ohranjanju zgodovinske in kulturne
dediščine zaslužil Aleksander Igličar.
Bronasta grba bosta prejela
Jože Krmelj za požrtvovalno
in dolgoletno uspešno delo
na kovaškem področju ter za
uspešno delo pri ohranjanju
in nadaljevanju tradicije obrti in umetnosti ter Jožefa
Bernik za prizadevno delo
pri promociji kraja, lokalne
skupnosti in prispevek na
področju družabnega življenja.

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Nova točka za starejše

Predstavili arheološke
najdbe

V Dašnici so varnejši

Tudi nove ambulante

V Dašnici so uradno predali
namenu obnovljeno komunalno infrastrukturo in novi
pločnik, ki zagotavlja večjo
varnost pešcev.

Občinske svetnike so seznanili s projektom prenove in
energetske sanacije žirovske
zdravstvene postaje, v kateri
bo prostor tudi za dodatne
ambulante.
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V sklopu vodenih ogledov
arheološkega najdišča v Poljanah je arheologinja Mija
Ogrin obiskovalcem predstavila bogato zgodovino
tega območja.
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Pregled in očala
kot na napotnico
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

do

101 €
ce
neje

Optika Aleksandra

Do

Bio
Fresh

vrač ila den arja

SVEŽA SPODBUDA ZA
VAŠO DENARNICO.
Kako se lahko bolj zdravo in trajnostno prehranjujete? To
vprašanje si dandanes mnogi zastavijo. Naš odgovor je:
BioFresh. Bolje ne gre? Seveda gre. S promocijo Cashback
sedaj poleg tega prihranite do 200€ pri IZBRANIH
aparatih s funkcijo Bio Fresh.

ŠKOFJA LOKA
Na pobudo starejših občanov je v Škofji Loki začela
delovati nova informacijska
točka, s katero želijo starejšim omogočiti lažji dostop
do zanje pomembnih informacij in povezav.

Železniki – »Veseli smo, da
se je klekljarska tradicija
ohranila,« je na odprtju 60.
Čipkarskih dnevov poudaril
predsednik Turističnega
društva (TD) Železniki Tomaž Weiffenbach. Gre za
klekljarsko prireditev z naj-

daljšo neprekinjeno tradicijo na Slovenskem. S Čipkarskimi dnevi po besedah župana Železnikov Antona
Luznarja ohranjajo bogato
kulturno dediščino in jo
prenašajo na naslednje rodove.
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Raziščite vse prednosti Liebherr aparatov.
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE.

PE Kranj, Ljubljanska c. 30 | www.etis.si
Akcija s prihrankom 100, 150 ali 200 EUR, velja za prostostoječe in vgradne kombinirane hladilnike z zamrzovalnikom
s funkcijo BioFresh, od 1.6. – 31.8.2022. Vse informacije o aparatih najdete v vseh Etis-ovih poslovalnicah.

Etis_Oglas_Liebhererr_CashBack_83x143_LoskiGlas.indd 1
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Čestitke ob našem
občinskem prazniku

V Škofji Loki je v začetku tega meseca zaživel sistem izposoje koles, ki je dobil ime eKOLOka. Na
voljo je štirideset koles, šestnajst električnih in štiriindvajset navadnih.
Vilma Stanovnik

Tine Radinja
krajevne skupnosti in sredine, da se vedno več stvari vrača, dela in nadgrajuje. Vesel
sem, da so nazaj veselice,
koncerti in sosedski pikniki.
Pomen takih dogodkov je po
koroni še večji, da se vidimo,
da se čutimo in zopet povežemo. To gradi skupnost in povezanost, ki omogoči, da premaknemo stvari za skupno
dobro. V naših krajevnih
skupnostih se zgodi več stvari, kot je morda videti na prvi
pogled. Predvsem predsedniki pa tudi člani svetov krajevnih skupnosti so tisti, ki so
prvo uho in prve oči na terenu, da se lahko želje prelivajo
v realnost. Zelo sem hvaležen vsem, ki svoje delo opravljajo odgovorno in vestno!
Ko se zapeljem (najraje s kolesom) po občini, povsod vidim projekte, ki jih ne bi
bilo brez sodelovanja, in
vsem sem hvaležen za odlično sodelovanje. To je vredno
praznovanja!
Iskrene čestitke vsem letošnjim občinskim nagrajenkam in nagrajencem – druščina izjemnih ljudi, ki širijo
glas o Loki daleč naokrog.
Čestitam tudi vsem občankam in občanom in nam
vsem želim, da bi še naprej
živeli v povezani Loki, ki ima
posluh za vse!
Tine Radinja, župan
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Škofja Loka – Nova kolesa
lahko uporabljajo vsi domačini in obiskovalci, ki se želijo lažje in hitreje premikati
po mestu in okolici.
S kolesom eKOLOka, izposojenim v Škofji Loki, se je
moč voziti po skoraj vsej Gorenjski, saj je del sistema
Gorenjska.bike, tako si je
mogoče kolesa z istim uporabniškim računom izposoditi tudi v Radovljici, Tržiču,
Naklem, na Jesenicah in v
Kranju, v sistem pa se bosta
vključili še občini Cerklje na
Gorenjskem in Preddvor.

Trenutno sedem postaj
Izposoja in vračilo koles sta
v Škofji Loki trenutno mogoča na sedmih postajah s skupno 85 ključavnicami, saj bo
postaja na parkirišču Lipica
predvidoma zaživela šele jeseni, po zaključku gradnje
krožišča. Tako so trenutno
postaje pri zdravstvenem
domu, železniški postaji, trgovskem centru na Grencu,
na avtobusni postaji, pri
športni dvorani na Podnu, v
Podlubniku in na parkirišču
v Puštalu.
Sistem deluje tako, da se na
postaji prijavimo in si izposodimo kolesa z uporabniškim imenom in geslom ali
pa alternativno z uporabni-

Za izposojo koles je že veliko zanimanja. / Foto: Vilma Stanovnik
ško kartico in PIN-številko.
Oboje uporabnik prejme pri
registraciji v TIC-u na Cankarjevem trgu. V primeru
uporabe mobilne aplikacije
mobiln.si, uporabniku ni
treba uporabljati zaslona na
postaji, ampak se v aplikacijo prijavi z uporabniškim
imenom in geslom. Uporaba mobilne aplikacije mobiln.si popolnoma nadomesti interakcijo s kioskom in
zaslonom na postaji. Kot
pravijo odgovorni, spodbujajo uporabo aplikacije pred

uporabo plastične kartice.
Ko izberemo kolo, ki si ga
želimo izposoditi, preverimo ali je brezhibno. Pristopimo h kiosku oziroma računalniškemu terminalu z
LCD zaslonom in pritisnemo na zaslon za začetek.
Sledimo navodilom. Po uporabi kolo preprosto vrnemo
na eno od postaj v Škofji
Loki ali na katerokoli postajo
v sklopu sistema Gorenjska.
bike.
Zainteresirani si lahko zagotovijo mesečni ali letni paket

uporabe za navadno ali električno kolo. Prvo leto je moč
izkoristiti promocijski popust v višini petdeset odstotkov, tako da mesečni paket
za navadno kolo znaša pet
evrov, za električno deset
evrov. Letni paket za navadno kolo je 12,50 evra, za
električno pa 25 evrov.
Nakup paketov je možen v
Turistično-informacijski pisarni na Cankarjevem trgu,
na internetni strani www.gorenjska.bike in s spletno
aplikacijo mobiln.si.

Odprti in gostoljubni
Škofjo Loko so ta mesec znova obiskali veleposlaniki, akreditirani v Sloveniji, ki so bili navdušeni nad
lepotami mesta in prijaznostjo gostiteljev.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Junij, ko Škofja Loka praznuje občinski
praznik, je namenjen tudi
druženju veleposlanic in veleposlanikov, akreditiranih v
naši državi. Tudi letos je bilo
tako, saj Škofja Loka tudi v
času koronavirusa in vojne v
Evropi ostaja gostoljubno in
mednarodno odprto mesto.
»Naša tradicija druženja je
bila le na kratko prekinjena,
danes pa smo veseli, da lahko
zopet pozdravimo številne
predstavnike ambasad, ki so
akreditirane v naši državi.
Gotovo je naše mesto eno izmed najbolj mednarodno aktivnih in vpetih v različna
mednarodna sodelovanja.
Tudi tovrstna srečanja pomagajo pri sodelovanju z našimi
pobratenimi mesti, pri združenih evropskih projektih in
odpirajo številna vrata. Zato
je takšne prijateljske vezi vredno ohranjati in graditi,« je
ob letos že enajstem druženju z veleposlanicami in veleposlaniki poudaril škofjeloški župan Tine Radinja.

Veleposlanice in veleposlaniki so si, v družbi pooblaščenca za mednarodno sodelovanje
Mihe Ješeta in župana Tineta Radinje, z zanimanjem ogledali Škofjo Loko. / Foto: Vilma Stanovnik
Gostje so si nato z zanimanjem ogledali mesto, med
drugim tudi kapucinsko cerkev in cerkev sv. Jakoba, ki je
znana tudi po zanimivih delih arhitekta Jožeta Plečnika.
»Veleposlaniki oziroma
predstavniki ambasad se

naših druženj radi udeležujejo, čeprav danes nismo izbrali najboljšega dneva, saj
je res vroče, oni pa imajo
zvečer še sprejem pri ameriških gostiteljih. Vseeno
smo veseli obiska, še več
ambasadorjev pa pričakuje-

mo ob bližnjem občinskem
prazniku,« je povedal Miha
Ješe, ki je bil v času svojega
županovanja tudi pobudnik
takšnih srečanj, zdaj pa je
na škofjeloški občini pooblaščenec za mednarodno
sodelovanje.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Tridesetega junija zaznamujemo 1049 let našega mesta
in vsem želim, da praznujemo to, da živimo v lepem
mestu na sotočju obeh Sor.
Že cel mesec junij je prazničen in poseben. Vse od Historiala, ki je bil na prvi junijski konec tedna, z različnimi
dogodki praznujemo našemu mestu v čast. Praznujemo skupaj z Glasbeno šolo,
ki se vsako leto bolj izkaže z
O'glasbeno Loko, praznujemo skupaj z mladimi in vedno bolj prepoznavnim projektom Diskölökali.
Junija Loka gosti mednarodni turnir v nogometu za
otroke, ki nosi ime po Janu
Oblaku – v tem trenutku gotovo najbolj znanem Ločanu. V razgibani svet teka in
celotno mesto v pozitivno
energijo in dobro voljo spravijo tekači Teka štirih mostov. Tudi letos je bila cela
Loka na ulicah in izjemno
navijala za vse, ki smo tekli.
V mestu smo pozdravili tudi
pisano druščino kolesarjev
po starem.
Letošnji mesec junij je seveda tudi mesec zgodovine. Ne
samo novega Historiala,
tudi drugih dogodkov: izšli
so že 68. Loški razgledi –
najbolj referenčna domoznanska publikacija pri nas,
obhajali smo 70-letnico Gimnazije Škofja Loka in
90-letnico Osnovne šole
Škofja Loka-Mesto – obe se
bosta raztegnili na več kot
eno leto dogodkov.
To so tudi dnevi, ko nas obiščejo naši prijatelji iz prijateljskih in partnerskih mest
in dežel: spet nas je obiskal
velik del diplomatskega zbora, diplomatov, akreditiranih
v Sloveniji, ki skozi leta postajajo vse večji prijatelji
Loke – in pravi ambasadorji
Škofje Loke povsod po svetu.
Po koronskem času je tudi v
Loki čas prebujanja. Vesel
sem, da se prebujajo naše

Hitreje po mestu

3

Loški glas, torek, 28. junija 2022

Občina Škofja Loka

Veseli vsake obletnice
Letos mineva že šestdeset let, odkar so zapustili gimnazijske klopi, vendar se redno srečujejo, ob
jubileju pa jih je prejšnji teden pozdravil tudi škofjeloški župan Tine Radinja.

Vilma Stanovnik
Bukovščica – Na Podružnični
Osnovni šoli Bukovščica so
ob 110-letnici šole še posebno
aktivni. V sodelovanju z Razvojno agencijo Sora so raziskovali tudi preteklost šolskega okoliša ter popisovali stara
hišna imena. Kot je povedala
vodja šole Alenka Magajne
Germ, so jih domačini povsod z veseljem sprejeli.
Ob zaključku projekta so na
šoli pripravili tudi prireditev,
kot je poudarila Kristina Miklavčič, vodja projekta popisa starih hišnih imen iz Razvojne agencije Sora, pa so
hišna imena del nesnovne
kulturne dediščine slovenskega podeželja.
Nove glinene tablice so razdelili po vaseh Bukovica, Bu-

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Letošnji maturanti večinoma te dni zaključujejo zadnje obveznosti, v
pomladanskih mesecih pa je
navadno priložnost za srečanja nekdanjih maturantov –
še zlasti če so obletnice okrogle.
Zagotovo pa je bilo nekaj posebnega srečanje škofjeloških maturantov, ki so zrelostni izpit opravili pred
šestdesetimi leti, v Sokolskem domu pa jih je minuli
petek pozdravil tudi loški
župan Tine Radinja.
»Temelj, ki ga predstavljata
naša gimnazija in tudi srednješolski center, je res odličen in na tem že vrsto let
gradimo Škofjo Loko kot
mesto. Naše mesto je zelo
kreativno, gospodarstvo je
zdravo in s tem lahko razvijamo naprej tudi socialne in
družbene sisteme, pri nas
pa sta uspešna tudi šport in
kultura,« je poudaril župan
Radinja in zbranim jubilantom čestital ob jubileju.
»Res se mi zdi navdihujoče,
da se uspete srečevati dvakrat letno, in želim vam še
veliko lepih druženj,« je še
dodal župan.
Nekdanji maturantje so bili
veseli čestitk in spodbudnih
besed župana, vsakega do
njih pa je predstavil Boris
Čajič. Kot je pojasnil, je danes od takratnih dvajsetih
maturantov živih še dvanajst

Hišna imena na
glinenih tablicah
kovščica, Knape, Pozirno,
Praprotno, Sp. Luša, Stirpnik, Strmica, Sv. Tomaž in
Ševlje.
Jeseni na šoli sledita še dva
dogodka: učenci bodo prehodili meje krajevne skupnosti, sklepna prireditev bo
povezovanje krajanov na poseben način in predstavitev
pesniške zbirke pokojne krajanke Jerce Šolar. Kot je poudaril ravnatelj Marko Primožič, je šola, čeprav je majhna
in se nenehno spopada z
zelo majhnim številom
otrok, za kraj izjemnega pomena.
Predsednik krajevne skupnosti Zdravko Markelj je
povedal, da krajevna skupnost in šola odlično sodelujeta in da si tega želi tudi v
prihodnje.

Na jubilejnem srečanju se je zbralo deset nekdanjih maturantov, čestitala pa sta jim tudi
sedanji ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj in župan Tine Radinja. / Foto: Tina Dokl
sošolcev, jubilejnega srečanja pa se jih je udeležilo deset: Joža Hostnik - Osolnik,
Terezija Mrak - Bertoncelj,
Marija Peternelj, Jelka Žumer - Vidic, Branko Bergant,
Viktor Bizjak, Janko Bračko,
Marjan Rus, Boris Čajič in
Anton Mesec.
»Spomini na naša gimnazijska leta so še vedno lepi. Vsa
gimnazijska leta sem bil v
internatu v Škofji Loki in bili
smo res krasna družba,« je
povedal Anton Mesec iz
Rovt v Selški dolini, ki je
nato študiral medicino. »Naj

potrdim, da je bil šolski program zelo dober. Po gimnaziji sem moral opraviti sprejemne izpite in naredil sem
jih tako rekoč z levo roko,«
je tudi povedal Mesec, ki je
bil nato zdravnik nevrolog in
redni profesor na medicinski fakulteti. Čeprav se je
preselil v Ljubljano, pa se
rad vrača v Škofjo Loko, zlasti pa v domače Rovte, kjer
ima počitniško hišo.
»Stara resnica, da nam upokojencem zmanjkuje časa,
velja tudi zame, saj po malem delam še na svojem

strokovnem področju, zanimam se za tuje jezike, najraje pa hodim v naravo. Tako
se pogosto vračam domov,«
je dodal Anton Mesec, ki se
rad udeležuje druženj s sošolci. »Vsi, ki smo pri moči,
radi hodimo na naša srečanja. Mislim, da bi jih kar pogrešal, če jih ne bi bilo,« je
še povedal Mesec, nekdanji
sošolci pa so tokrat z veseljem pokramljali med seboj,
z županom Tinetom Radinjo in sedanjim ravnateljem
loške gimnazije Jožetom Bogatajem.

Stara dama, mlado srce

Nova glinena tablica, ki jo je predstavil ravnatelj Marko
Primožič, krasi šolo v Bukovščici. / Foto: arhiv PŠ Bukovščica

Previdno v Selško Soro
Škofja Loka – Na loški občini vsako leto na začetku kopalne
sezone naročijo strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na lokacijah naravnih kopališč oziroma kopalnih območjih, kjer je poleti največ kopalcev. Tako je v začetku junija strokovno analizo izvajal Nacionalni laboratorij za

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto letos praznuje devetdesetletnico, ob številnih dogodkih pa so učenci
in zaposleni ta mesec skupaj pripravili prireditev, ki so jo poimenovali Stara dama, mlado srce.

Škofja Loka – Na prireditvi
so učenci, od najmlajših do
devetošolcev, pokazali, da
šola ni le šola, ampak mnogo več. Šola je tudi kraj druženja, smeha, zabave in tudi
sodelovanja.
»Naša šola je res stara dama,
ampak srce, katerega utrip
je moč čutiti na vsakem ko-

raku, ima pa mlado. Vsi mi
smo njeno srce in ponosna
sem na vsakega posameznika, ki prispeva k mozaiku
dogajanja,« je poudarila ravnateljica Mateja Istenič.
Kljub poletni vročini so se
na športnem igrišču za šolo
vrstile glasbene, športne in
druge zabavne točke, zbrane
učence, učitelje ter tudi starše, sorodnike in prijatelje pa

je pozdravil tudi loški župan
Tine Radinja.
»Stara dama ima mlado srce
po mojem mnenju vsaj zaradi treh stvari. Najprej zato,
ker vsako leto pozdravi novo
generacijo učenk in učencev,
ki v šolo prinesejo nov zagon. Drugič zato, ker v njej
delujejo predani učiteljice in
učitelji, ki svoje ogromno
srce namenjajo svojemu po-

Na prisrčni prireditvi se je predstavil tudi šolski pevski zbor. / Foto: Vilma Stanovnik

slanstvu in skrbijo za vsako
generacijo posebej. Tretjič
pa tudi zato, kar za staro
damo tudi dobro skrbimo,
saj vsako poletje poskrbimo,
da so prostori še svetlejši, še
lepši in še prijaznejši. Tako
bo tudi letos,« je poudaril župan Radinja, ki je zbranim
na prireditvi za največjo loško šolo zaželel tudi dolgo
lepo in vroče poletje.

Kopanje v Selški Sori odsvetujejo. / Foto: Vilma Stanovnik
zdravje, okolje in hrano. Vzorčili so na na treh lokacijah, in
sicer na Selški Sori pri Podlubniku ter na Poljanski Sori na
Visokem in na kopališču v Puštalu. »Rezultata vzorčenja
Poljanske Sore na obeh lokacijah, tako na Visokem kot na
kopališču v Puštalu, sta ustrezna. Rezultat vzorca vode Selške Sore v Podlubniku pa je bil v času vzorčenja zaradi bakterij fekalnega izvora neustrezen,« pojasnjujejo na loški občini in dodajajo, da je zaradi intenzivnih gradbenih del, ki jih
v sklopu urejanja protipoplavnih ukrepov na Selški Sori izvajajo v sosednji občini Železniki, Selška Sora v spodnjem
toku precej motna. »Glede na rezultate izvedene analize in
dejstvo, da gradbena dela predvidoma letos še ne bodo povsem dokončana, kopanje v Selški Sori letošnjo kopalno sezono odsvetujemo. Lebdeči delci v vodi sicer nimajo neposrednega vpliva na zdravje ljudi, imajo pa posreden vpliv na
zmanjšano varnost kopalcev. V motni vodi je vidljivost
manjša in zato nevarnost utopitve večja,« še opozarjajo.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Vilma Stanovnik
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Oživel »plac pisanih stoletij«
Na letošnjem Historialu, ki je v začetku junija potekal pod imenom Plac pisanih stoletij, so osrednjo pozornost namenili kulinariki, natančneje kruhu
in pivu, ki imata v Škofji Loki večstoletno tradicijo.
Mateja Rant
»Mesto srednjeveških pročelij in navdihujočih zgodb« je
bilo na letošnjem Historialu
mogoče spoznati tudi skozi
kulinariko, ki so jo v Turizmu Škofja Loka tokrat izbrali za nosilno temo. Tudi sicer so letošnji festival
vsebinsko, vizualno in terminsko prenovili. »Po navadi smo z njim zaključili pisani junij, zdaj pa ga s
Historialom začenjamo,« je
poudarila Andreja Križnar iz
poslovne enote Turizem Razvojne agencije Sora.
Za uvod v temo Historiala so
tako že večer prej v Loškem
muzeju pripravili dve strokovni predavanji, in sicer o

pekovski dediščini in pivovarstvu na Loškem. Osrednji
del festivala pa je predstavljalo sobotno dogajanje v
središču mesta. Rokodelci in
drugi ustvarjalci so na stojnicah s svojimi izdelki pričarali barvit sejemski utrip,
obiskovalce pa so v okviru
posebnega sklopa stojnic, ki
so bile namenjene prikazu
tradicije peke kruha in pivovarstva na Loškem, vabili
tudi na »kruh in pivo na
plac«. Ponudniki so predstavili različne vrste kruha in
moke, ogledati si je bilo mogoče prikaz izdelave malega
loškega kruhka in postopke
varjenja piva, kar so nadgradili z degustacijo lokalnih
piv. Dogajanje so popestrili s

pouličnimi nastopi plesnih
in glasbenih skupin, na
manjšem odru na Trgu pod
gradom pa je bilo mogoče
spremljati tudi nastope škofjeloških osnovnih šol. Otrokom je bil namenjen tudi
obsežen program ustvarjalnih delavnic na Trgu pod
gradom, na Cankarjevem
trgu pa so zanje pripravili
etnološko-rokodelske delavnice, lutkovne predstave,
stare igre in pravljice. Slednjim so lahko prisluhnili
tudi na vrtu Občine Škofja
Loka v okviru knjižnice na
prostem. Osrednji dogodek
je predstavljala dramska
uprizoritev igre Kruh in
pivo, ki je potekala po mestnem jedru med gledalci,

Obiskovalci so lahko spremljali tudi historične plese. / Foto: Mateja Rant

Dramska uprizoritev igre Kruh in pivo / Foto: Mateja Rant

med katere so delili tudi
kruh, o katerem je govorila
igra. V Sokolskem domu pa
je bilo mogoče prisluhniti
predavanju Sanje Lončar z
naslovom Samooskrba nekoč in danes – kaj se lahko
naučimo od srednjeveške
grajske samooskrbe.
Pester je bil tudi nabor spremljevalnih dogodkov. Prostor med ateljejem Amuse
in sodobnim tekstilnim
centrom Kreativnice je bil
namenjen tekstilu in klobučarstvu, v Rokodelskem
centru DUO pa si je bilo
mogoče ogledati razstavo
historičnih oblačil in pripadnostnih kostumov mojstrice Andreje Stržinar. V Škoparjevi hiši so potekale
delavnice peke kruha, obi-

Otroške delavnice na Trgu pod gradom / Foto: Mateja Rant
skovalce so popeljali še na
voden ogled zeliščnega učnega vrta na Kranclju. Za
butično kulinarično ponud-

bo je poskrbela gostilna Pr'
Pepet, dogajanje pa so zvečer zaokrožili s koncertom
skupine Čompe.

Prihaja mednarodni cikel koncertov
Drugo julijsko soboto se v Škofji Loki začenja že trinajsti Mednarodni cikel koncertov, ki predstavlja prav poseben poletni glasbeni spored, saj bodo na
odrih v starem mestnem jedru nastopili uveljavljeni mednarodni izvajalci in kakovostne domače zasedbe z zgosti iz tujine.
Vilma Stanovnik
Letošnji mednarodni cikel
koncertov bo ponudil štiri
vrhunske koncerte in pester
glasbeni izbor za različne
okuse. Na prvem koncertu,
ki je na sporedu 7. julija ob
20. uri, bodo na Cankarjevem trgu nastopili Goran
Bojčevski & Acoustic ethno
concertante. Izvajajo predvsem glasbo sveta, avtorske
kompozicije, klezmer, tango
nuevo, ki pa so še toliko bolj
posebni zaradi edinstvenih
aranžmajev Bojčevskega –
znašle so se v etno-jazz preobleki, t. i. balkan nuevo.
Med 13. in 15. julijem pa bo
Škofja Loka gostila še tri izvrstne glasbene zasedbe.
Prva med njimi je posebej
za to priložnost oblikovana
zasedba Ramoveši, ki se bo

predstavila z uglasbeno poezijo Janeza Ramoveša v izvedbi Uršule Ramoveš in ob
glasbeni spremljavi kitarista,
kantavtorja in striparja Martina Ramoveša. Na odru se
jim bo pridružil Rawley
Grau, prevajalec, ki je v nestandardno angleščino prevedel v narečju zapisano poezijo Janeza Ramoveša.
Že naslednji dan bo na oder
na Cankarjevem trgu stopila
Zala Smolnikar - Záli, mlada pevka in pianistka, ki
piše avtorsko glasbo. Prvič
se je širši javnosti predstavila v šovu Slovenija ima talent, nato na festivalu Slovenska popevka ter tudi na
največjih slovenskih glasbenih odrih. V Škofji Loki bo
nastopila s hrvaškim pianistom Borno Peharjem. Mednarodni cikel se bo zaključil

V Škofji Loki bo nastopila tudi Zala Smolnikar - Záli. / Foto: Jani Ugrin

na Trgu pod gradom 15. julija s koncertom Noč treh kitaristov. Nastopili bodo Ensemble Dissonance, ki
združuje uveljavljene glasbenike iz Ljubljane, ki delujejo v Godalnem kvartetu
Dissonance, Orkestru Slovenske filharmonije, Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, so profesorji na
Akademiji za glasbo v Ljubljani in samostojni glasbeni umetniki. Na tokratnem
koncertu bodo nastopili z
mednarodno uveljavljenimi
kitaristi Makom Grgićem,
Juretom Cerkovnikom in
Nejcem Kuharjem pod vodstvom dirigenta Tilna Drakslerja.
Kot pravijo organizatorji, bo
vstop na vse koncerte prost,
v primeru dežja pa bodo v
Sokolskem domu.
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Nova točka za starejše

Danes odpirajo
Bralnico

Na pobudo starejših občanov je v Škofji Loki začela delovati nova informacijska točka, s katero želijo
starejšim omogočiti lažji dostop do zanje pomembnih informacij in povezav.

V Škofji Loki se znova obeta dogodkov polno
poletje. Po pisanem juniju se že nocoj začenja
nov večji sklop prireditev v okviru Bralnice na
vrtu Sokolskega doma.

Škofja Loka – Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje – Društvo U3 je v sodelovanju z Občino Škofja
Loka, Društvom upokojencev Škofja Loka in Medobčinskim društvom invalidov
Škofja Loka vzpostavilo informacijsko točko Halo 65+
za pomoč starejšim. Na
brezplačni telefonski številki
080 22 61, na kateri je njihova koordinatorka dosegljiva od ponedeljka do petka
med 8. in 12. uro, starejšim
omogočajo lažji dostop do
zanje pomembnih informacij in povezav.
Kot namreč ugotavljajo v
Društvu Univerza za tretje
življenjsko obdobje – Društvo U3, je računalnik številnim starejšim še vedno nedostopen ali ga ne znajo
uporabljati, zato potrebujejo
podporo pri iskanju odgovorov na svoja vprašanja in različne informacije o storitvah.
Točka informacij Halo 65+
ponuja povezavo s ponudniki
storitev za starejše in invalide. Predsednica društva Borjana Koželj je opozorila, da je

Mateja Rant

Novo točko za starejše Halo 65+ sta predstavila Borjana Koželj in Tine Radinja. / Foto: Mateja Rant
v današnjem času digitalizacije brez računalnika in interneta težko doseči že zdravnika, pa tudi številne druge
institucije in storitve. »Zato
smo se odločili, da odpravimo diskriminacijo starih ljudi, ki so jim s tem, ker ne
morejo naravnost dostopati
do institucij, ki jih potrebujejo, kršene človekove pravice.«
Z Društvom upokojencev
Škofja Loka in Medobčinskim društvom invalidov

Škofja Loka so pripravili tudi
zloženko, ki so jo s pomočjo
prostovoljk iz skupine Starejši za starejše svojim uporabnikom dostavili na dom. V
njej so pomembne telefonske številke in področja, na
katerih s klicem na telefonsko številko 080 22 61 starejši in invalidi lahko dobijo pomoč. Omenjeni projekt
pozdravlja tudi župan Tine
Radinja: »Občanom, ki se ne
znajdejo z računalnikom,

smo s tem zagotovili boljšo
obveščenost ter dostopnost
do različnih institucij in storitev.« Prepričan je, da bodo
na ta način lahko v polnosti
izkoristili programe, ki jim
jih v Škofji Loki nudijo – od
različnih vrst izobraževanja
in nadgradnje veščin ter storitev zdravstvenega in socialnega varstva do možnosti za
večjo mobilnost, ki jo omogočajo Prostofer ter električna
minibusa Agata in Jurij.

Poletni Hafnerjev memorial
Po enoletni odsotnosti memoriala v živo, saj je jeseni 2020 potekal v obliki spletnih prenosov, se je
lani priljubljeni festival vrnil na standardni poletni termin in spet osvojil srca ljubiteljev kulture od
vsepovsod.
plošč in seveda koncerti. Posebej bi omenil glasbenike,
ki bodo od ponedeljka do
petka nastopili v Loki. Prihajajo Ingver in gverilke, mojster brenkal Iztok Koren,
one-man-punk ansambel
Smedja in Smetke in dvojec
Red Moon, ki bodo nastopili
Pr' Pepet. Pred Ostrigo bodo
nastopili Lilith Cage ter sukač plošč le_en_art.

Nina Fehter
Škofja Loka – Tudi letos bo
zapolnil poletne dni in večere od 15. do 23. julija na različnih lokacijah v Škofji
Loki, Cerknem, Kamniku,
Kranju in Železnikih. O festivalskih vsebinah sem se
pogovarjala z idejnim in
programskim vodjo festivala
Tinetom Hafnerjem.
Memorial bo potekal kar v
petih mestih.
Po dveh letih se memorial
spet vrača v Cerkno, kjer želimo podpreti prijatelje iz legendarnega C.M.A.K.-a, ki
so še vedno brez primernega
koncertnega prizorišča, memorialni večeri pa bodo letos potekali tudi v Kranju,
Kamniku in Železnikih, kjer
prav tako domujejo naši dolgoletni tovariši, eni z boljšim in drugi s slabšim razumevanjem s strani občinskih
struktur. Komaj čakamo!
Odprtje festivala na Cankarjevem trgu bo udarno.
Upamo, da nam bo vreme
naklonjeno. Čeprav bomo
»delavničili« že v dopoldanskih urah, bomo uradno odprtje festivala izvedli zvečer,
in sicer z razstavo avtorskih

Tako kot vedno boste festival tudi udarno zaključili?
Na memorial se vračajo beograjski Repetitor in ljubljanski Haiku Garden ter Disdrug iz Železnikov. Prvič se
bodo v Sloveniji predstavili
makarski Zamišljeni likovi i
nepravda.

Tine Hafner s pomenljivim sporočilom / Foto: María Férez
plakatov Marka Breclja Četrti četrtki, ki jo pripravljamo
v sodelovanju z DPZN in
UPB ter društvom Jadran.
Sledil bo koncert antikantavtorja Damirja Avdića.

memorialnem odru bosta na
prvi sobotni večer nastopila
še ena najbolj mednarodno
prepoznavnih slovenskih zasedb Širom ter melanholičarka Tetameta.

Naslednji dan bo prvi vrhunec festivala.
Islandska indie pop zvezdnica Sóley, ki bi jo morali gostiti že leta 2020, končno
prihaja med nas. Na velikem

Sledila bo množica zanimivih dogodkov in koncertov.
Vsekakor! Obetajo se delavnice, razstave, filmske projekcije, literarni večeri, javne
debate, sejem gramofonskih

Imam občutek, da bi rad še
nekaj sporočil ...
Občutek te tudi tokrat ni
prevaral. Žal smo med tistimi, ki jih ministrstvo za kulturo ni podprlo, takrat še
pod vodstvom dr. Vaska Simonitija. A kljub temu nismo krčili programa. Dragi
koproducenti, društva, Občina Škofja Loka, KŠŠ in tudi
vsi nastopajoči in sodelujoči,
ki ste se vabilu in klicu na
pomoč odzvali, brez vas ne
bi bilo memoriala!

Škofja Loka – Bralnico bodo
nocoj ob 19. uri odprli s koncertom kantavtorja in striparja Martina Ramoveša,
nato pa bo vse do konca avgusta prizorišče prijetnega
vzdušja in pestrega dogajanja. V juliju se obeta še mednarodni cikel koncertov, ki
bo od 9. do 15. julija postregel s štirimi vrhunskimi
koncerti na prostem, trije
koncerti v intimi pod zvezdami pa se obetajo še v sklopu Večerov na terasi mladinskega oddelka Knjižnice
Ivana Tavčarja. V avgustu pa
bo obiskovalce znova razveseljevala Pisana Loka.
Bralnico bo mogoče obiskati
od torka do nedelje med 17.
in 20. uro. »Odprta bo za
vse, ki si želijo mirnega,
senčnega kotička in preživljanja časa s knjigo v roki,«
v njihovo družbo vabijo organizatorji. Izbirati bo mogoče med knjigami, ki jih
bodo pripravile knjižničarke
iz Knjižnice Ivana Tavčarja.

Kot vedno pa so pripravili
tudi bogat spremljevalni
program, ki bo potekal vsak
torek ob 18. uri, in sicer
bodo skupaj izvedli deset dogodkov, je pojasnila direktorica Zavoda 973 Jana Fojkar.
Prihodnji torek bo na vrsti
otroški program, in sicer bo
Polona Prosen pripovedovala zgodbe z Bližnjega vzhoda, iz severne Evrope in Rezije. Teden kasneje bodo v
Bralnici gostili Sonjo Porle
in Žigo Koritnika, ki bosta
klepetala o življenju, umetnosti, glasbi, literaturi in fotografiji, nato pa sledi pripovedovalsko-glasbeni
dogodek z Ireno Cerar in
Zvezdano Novaković Zgodbe in godbe. Julijske dogodke v Bralnici bodo sklenili s
Pripovednim gledališčem
gdč. Bazilike s predstavo Ves
svet je marmelada po predlogi Debele pekovke Petra
Svetine. Kot je še dejala Jana
Fojkar, Bralnica v primeru
dežja odpade, spremljevalni
program pa se prestavi v Sokolski dom.

Začetek uporabe nove prostorske zakonodaje
Škofja Loka – Z začetkom junija se je začel uporabljati nov
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki prinaša novosti oziroma spremembe tudi na področju izdajanja lokacijskih informacij. Zakon ukinja sedanja potrdila o namenski rabi ter
uvaja novo obliko lokacijske informacije. Tako lahko sedaj
zaprosite za lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki, ki
bo zadostovala za promet z nepremičninami in bo nadomeščala potrdilo o namenski rabi, ali za lokacijsko informacijo
z razširjenimi podatki, ki ji bo, na zahtevo vlagatelja, priložen izsek grafičnega dela prostorskega akta in prostorski
izvedbeni pogoji. Novi obrazci so objavljeni na spletni strani
Občine Škofja Loka.

Na igrišču nevarna gosenica
Škofja Loka – Na tleh igrišča enote vrtca Pedenjped v Frankovem naselju so pred kratkim opazili gosenico hrastovega
sprevodnega prelca, škodljivca hrasta, včasih pa tudi drugih
listavcev. Na občini so poskrbeli in pregledali javne površine
v bližini, poskrbljeno pa je tudi za odstranitev. Hkrati opozarjajo, da je treba biti ob stiku z gosenicami previden.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

JAVNI RAZPIS
za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj
odraslih, ki jih bo v letu 2022 Občina Škofja Loka
sofinancirala iz proračuna
(kontakt: Rok Primožič, rok.primozic@skofjaloka.si,
04/ 51 12 331).
Rok za oddajo vlog je 30. junij 2022. Vsebina javnega razpisa in
razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Občine
Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko Javni razpisi
(https://www.skofjaloka.si/Razpisi) ter v sprejemni pisarni Občine
Škofja Loka, Loška hiša, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Datum: 24. 6. 2022
Tine Radinja, župan

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Mateja Rant
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Občina Gorenja vas-Poljane

Predstavili arheološke najdbe
V sklopu vodenih ogledov arheološkega najdišča v Poljanah je arheologinja Mija Ogrin obiskovalcem predstavila bogato zgodovino tega območja, oprto
na najdbe iz preteklih izkopavanj.

Poljane – Pod vodstvom arheologinje Mije Ogrin je Občina Gorenja vas - Poljane v
juniju organizirala oglede
arheološkega najdišča v Poljanah. Zainteresirani javnosti so predstavili stavbno dediščino na območju, kjer je v
preteklosti stala mogočna
baročna cerkev, ki pa so jo
po drugi svetovni vojni, v kateri je bil poškodovan zvo-

nik, porušili. Ob raziskovanju ostankov omenjene cerkve so naleteli tudi na temelje še starejše gotske cerkve,
že ob preteklih izkopavanjih
pa so odkrili še sledi najstarejše, romanske cerkve.

Odkrili temelje treh
cerkva
Na območju, kjer so lani potekale arheološke raziskave,
je zadnja leta stala trgovina,
lani pa se je občina odločila

to območje preurediti v prireditveno središče. Na delo
so šli najprej arheologi, ki
so že lani izkopali 190 grobov, v vseh primerih je šlo
za skeletne pokope, je razložila Mija Ogrin. Z veliko baročno cerkvijo so namreč
obzidali manjšo gotsko cerkev, okrog katere so skoraj
dvesto let pokopavali pokojnike, je spomnil župan Milan Čadež in dodal, da so že
ob gradnji baročne cerkve

naleteli na nekaj grobov, iz
katerih so ostanke pokojnikov prenesli v kostnico, ki
so jo uredili v bližini. Konec
letošnjega januarja so odkopali tudi temelje baročne
cerkve iz leta 1710, s katero
so obzidali nekdanjo gotsko
cerkev, ki so jo zgradili
okrog leta 1500, je razložil
Čadež, arheološka izkopavanja pa so po besedah Mije
Ogrin zdaj to tudi potrdila.
»V gotsko cerkev so vkopali
tudi kripto, to je grobnico za
pomembnejše oziroma premožnejše ljudi.«

Spomenik državnega
pomena
Po prepričanju Mije Ogrin
je celotno območje spomenik ne le lokalnega, ampak
državnega pomena, zato si
želi, da bi v prihodnje zbrali
čim več idej, kako ta prostor
primerno ohraniti in urediti
tudi za prihodnje rodove.
Tudi župan se je strinjal, da
je izkopane dragocenosti
treba v čim večji možni
meri ohraniti in jih pokazati
ljudem. »To, kar imamo danes, mora ostati vidno,« je
poudaril in dodal, da so se
urejanja tega območja lotili
z občutkom in posluhom za
zgodovino, zato so najprej
prestavili fresko Iveta Šubica, ki je krasila fasado zdaj
že porušene Mercatorjeve
trgovine. Mija Ogrin je ob

Na ogledu arheološkega najdišča v Poljanah / Foto: Mateja Rant

Več kot sto trideset vlog
Za vpis v redni program Vrtca Zala so na razpisu
prejeli 71 vlog, za vpis v Vrtec Agata pa 62 vlog.
Mateja Rant
Gorenja vas - Poljane – Na
razpis za vpis otrok v oba
vrtca v občini, Zala in Agata,
so skupaj prejeli več kot 130
vlog, septembra pa bo v vrtec
prvič vstopilo sto otrok.
Po besedah pomočnice ravnatelja OŠ Ivana Tavčarja v
Vrtcu Zala Petre Homec so
za vpis v redni program Vrtca
Zala prejeli 71 vlog, ob tem
pa še 13 vlog za premestitev
iz Vrtca Agata in med enotami Vrtca Zala. Za 1. starostno
obdobje so prejeli 64 vlog, za
2. starostno obdobje pa 20
vlog; 15 otrok ne izpolnjuje
pogoja starosti za vpis s prvim septembrom. V vrtec
bodo tako 1. septembra sprejeli 57 otrok, in sicer 21 v Vrtec Zala, 25 v enoto Dobrava
in 11 v enoto na Sovodnju.
»Na čakalnem seznamu so
ostali še trije otroci iz Lučin,
saj v enoti Lučine letos ni
bilo prostega mesta. Starši
niso želeli sprejeti mesta v
centralnem Vrtcu Zala oziroma enoti Dobrava,« je poja-

snila Petra Homec in dodala,
da bodo še pet otrok v Dobravi in Zali lahko sprejeli v sredini septembra, ko bodo izpolnili pogoj starosti.
Za vpis v Vrtec Agata so po
besedah pomočnice ravnateljice OŠ Poljane Jožice Maček prejeli 62 vlog, in sicer
52 za centralni Vrtec Agata
Poljane in deset za enoto v
Javorjah. »Vse otroke, ki so
bili dovolj stari, smo sprejeli
v vrtec, 14 otrok ni izpolnjevalo starostnega pogoja, zato
so ostali na čakalnem seznamu, v vrtec pa jih bodo vključevali postopoma s skupnega
čakalnega seznama občine
Gorenja vas Poljane.« Pet
staršev je odstopilo od podpisa pogodbe, zato bo 1. septembra Vrtec Agata začelo
obiskovati 43 otrok, od tega
35 otrok v Vrtcu Agata Poljane in osem otrok v enoti Javorje. Kot je še pojasnila Jožica Maček, vloge za sprejem
otrok v vrtec sprejemajo vse
leto, tako da so po končanem
razpisu prejeli še šest vlog za
sprejem otroka v vrtec.

Izsledke arheoloških raziskav je predstavila arheologinja
Mija Ogrin. / Foto: Mateja Rant

Najdbe so skrbno shranili in evidentirali. / Foto: Mateja Rant
tem dejala, da gre za prav
poseben simbolni prostor,
tudi zaradi več cerkva, ki so
jih gradili eno nad drugo.
Prepričana je, da je to ob-

močje za Poljane tako pomembno kot za Rim Kolosej, njegova ureditev pa bi
lahko postala primer dobre
prakse.

Praznovali športniki
V Športnem društvu (ŠD) Partizan Gorenja vas so s slavnostno akademijo v Sokolskem
domu zaznamovali stoletnico delovanja društva, ki so jo načrtovali že lani, a jim je to preprečila
epidemija covida-19.
Mateja Rant
Gorenja vas – Društvo je namreč ponosni naslednik tradicije, ki so jo leta 1921 z
ustanovitvijo društva Sokol
Gorenja vas - Poljane začeli
njihovi predniki v Gorenji
vasi, je na slovesnosti poudaril predsednik ŠD Partizan Gorenja vas Tomaž
Pisk. Bogato zgodovino so
strnili v zborniku na 240
straneh, v katerem so popisali znana dejstva o delovanju Sokolov do druge svetovne vojne in o društvenem
delovanju po letu 1945 vse
do danes. Ob koncu pa so
podelili še zahvale ter priznanja in plakete zaslužnim
članom ŠD Partizan.
Vrsto let je domovanje športnikov in kulturnikov v Poljanski dolini predstavljal
prav Sokolski dom, v katerem je potekala slavnostna
akademija. Tomaž Pisk je
spomnil, da so ga postavili v
dveh letih po začetku delo-

Slavnostni govornik Ivan Čuk / Foto: Mateja Rant
vanja društva, v njem pa so
v preteklosti igrali celo košarko. Pred sedmimi leti so
Sokolski dom celovito pre-

novili, že pred začetkom obnove pa so objekt, ki so mu
nadeli enako podobo kot nekoč, ponovno poimenovali

Sokolski dom, je razložil
župan Milan Čadež. Slavnostni govornik Ivan Čuk iz
Sokolske zveze Slovenije pa
je predstavil temelje sokolske vzgoje. Po njegovih besedah je bila sestavljena iz
štirih stebrov: narodnega,
demokratičnega, moralnega
in telesnega. »Danes nas
prepričujejo, da je naše področje zgolj šport, sami pa
za svojo dejavnost raje uporabljamo izraz telesna kultura, ki pomeni vse stvarne
in duhovne vrednosti na področju telesne vzgoje, telovadbe, planinstva, športa,
plesa ...« Telesna kultura po
njegovih besedah temelji na
dveh idejah, to sta: »zdrav
duh v zdravem telesu« in
»višje, hitreje, močneje«.
»Ne glede na to, zaradi katere ideje izvajate svojo dejavnost, je pomembno predvsem, da ste dejavni, saj to
pomeni vaše zdravje in obenem zdravje naroda,« je še
dejal Čuk.
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Dvesto let šolstva na Sovodnju
S prireditvijo Stoji učilna zidana so se na Sovodnju sredi junija spomnili začetkov šolstva v teh krajih, ob tej priložnosti pa tudi uradno odprli energetsko
sanirano staro šolsko stavbo.
Mateja Rant
Sovodenj – V župnišču v
Novi Oselici je župnik Matija Čibej že pred dvesto leti
uredil zasilno šolo in enkrat
na teden začel poučevati
tamkajšnje otroke. »Celih 65
let je bilo tako. Naslednjih 12
let so otroci hodili v šolo dvakrat, nadaljnjih 16 let že trikrat, potem deset let še po
štirikrat na teden,« so začetke šolstva v svojih krajih opisali učenci Podružnične šole
Sovodenj na prireditvi Stoji
učilna zidana, na kateri so
častitljiv jubilej skupaj z
otroki iz vrtca in učitelji zaznamovali s petjem, plesom
in predstavo o zajčku, ki je
obiskovalce popeljal skozi
vse mesece v letu.

»Že ob prebiranju zbornika
iz preteklih let se mi je zdelo
zanimivo, da šolanje na Sovodnju poteka že dvesto let, kar
je bistveno dlje kot v drugih
krajih v naši občini,« je ob
praznovanju jubileja poudaril župan Milan Čadež. Že v
času gradnje šolske stavbe na
Sovodnju, ki je potekala v letih od 1937 do 1939, pa je bilo
po njegovih besedah jasno,
da jo gradijo na zelo nestabilnem terenu in leta 2012 jim
je obilo skrbi povzročil plaz,
ki se je sprožil pod šolo. Takrat so poskrbeli za dolgoročno sanacijo terena s pilotno
steno, ki je z jeklenicami pritrjena v brežino, s čimer so
zavarovali tudi naselje nad
šolo. V letih 2019 in 2020 so
stavbo temeljito energetsko

obnovili, za kar so pridobili
dvesto tisoč evrov nepovratnih sredstev, še petsto tisoč
evrov pa so zagotovili iz občinskega proračuna, je razložil župan. V sklopu energetske sanacije je šola po
besedah vodje PŠ Sovodenj
Milke Burnik dobila novo
streho, okna in nekaj vrat, poskrbeli so tudi za toplotno
izolacijo ter posodobili ogrevalni sistem in električno napeljavo. Obnovili so sanitarije
in kuhinjo, v šolske prostore
pa pripeljali dobro internetno
povezavo. »Šola po obnovi na
zunaj in znotraj deluje bolj
sveže, prijetno in vabljivo,« je
sodobnejše podobe šole vesela Milka Burnik.
Ob rednem pouku pa se v
šoli ves čas trudijo učencem

Program prireditve ob jubileju šole so pomagali oblikovati vsi učenci šole in tudi vrtčevski
otroci. / Foto: Tina Dokl

ponuditi še različne druge
dejavnosti s področja športa,
glasbe, kulture, turizma in
ročnih spretnosti, da lahko
odkrivajo in razvijajo svoje
talente, je poudarila Milka
Burnik. »Učenci dramskega
krožka nastopajo na številnih dogodkih v kraju in tudi
zunaj njega. Večkrat se jim
pridružijo tudi člani orffovega in plesnega krožka ter
pevskega zbora, v katerem
prepevajo vsi učenci. Tudi
zato imamo naziv kulturna
šola.« Turistični podmladek,
ki letos praznuje četrt stoletja, pa zadnjih 22 let uspešno sodeluje na državnem
festivalu Turizmu pomaga
lastna glava. So tudi eko šola
z lastnim eko vrtom. Tesno
so povezani z matično
Osnovno šolo Ivana Tavčarja
Gorenja vas in lokalno skupnostjo, je dejal ravnatelj Izidor Selak in dodal, da je
glavni moto delovanja učiteljev na Sovodnju učenje in
sobivanje z naravo. Omenil
je tudi njihov dramski krožek, ki jih vsako leto razveseli z novo igro. Ob jubileju
jim je podaril prenosni računalnik – za »zlato rezervo«,
kot se je izrazil – saj je šola v
zadnjih letih tudi dobro
opremljena. V šoli pa so za
obiskovalce ob jubileju pripravili »kozarce zgodovine«
– vanje so na listu papirja s
fotografijo prenovljene šole
ujeli tudi del vsebine iz zgodovine šolstva v teh krajih.

Plošča Maistrovemu borcu
Ob cesti nad domačijo pr' Oblak v Reber v Stari Oselici so slavnostno odkrili spominsko ploščo
Maistrovemu borcu Andreju Šifrerju.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Jure Ferlan
Stara Oselica – Spominska
plošča bo odslej pričevala, da
je bil tu rojen Andrej Šifrer.
Ob kamniti plošči, pritrjeni
na nosilni kamen, je še informativni pano s podatki o
njegovem življenju.
Rojen je bil novembra leta
1892, v letih 1918–1919 je bil
Maistrov borec za slovensko
severno mejo. Umrl je po
končanih bojih 20. junija
1919 zaradi tragične nesreče
z orožjem v kraju Eppersdorf, ko ga je ustrelil soborec. Tako v letu postavitve
plošče mineva 103. leto od
njegove smrti. Pokopali so ga
na pokopališču pri cerkvi sv.
Filipa v vasi Šentlipš (Sankt
Philippen) na Koroškem.
Kraljevina Jugoslavija ga je
posthumno odlikovala z rdečim trakom. Zapustil je nosečo ženo Marijo, tako da je
bila njegova hči Otilija novembra leta 1919 rojena kot
sirota. Za postavitev plošče

Šifrerjevi vnukinji Ida Filipič Pečelin in Irma Smeh ter
pravnukinja Andreja Filipič (na sredini) pred novoodkrito
spominsko ploščo in informativnim panojem / Foto: Jure Ferlan
so poskrbeli Domoljubno
društvo general Rudolf Maister Žiri, Občina Gorenja vas
- Poljane in Krajevna skupnost Sovodenj. Na dogodku

je bila prisotna častna straža
Slovenske vojske in praporščaki. Zbrane so nagovorili
predsednica Zveze društev
general Maister Slovenije

Lučka Lazarev Škerbec, predstavnica sorodnikov Ida Filipič Pečelin in župan Občine
Gorenja vas - Poljane Milan
Čadež. Kulturni program so
oblikovali cerkveni pevski
zbor iz Nove Oselice pod
vodstvom Matjaža Slabeta,
otroci iz vrtca in PŠ Sovodenj, recitator Lenart Šifrar
in flavtistka. Ploščo sta odkrila župan in predsednik Krajevne skupnosti Sovodenj
Stanko Bajt. Za blagoslov je
poskrbel nekdanji dolgoletni
oseliški župnik, sedaj duhovni pomočnik Župnije Trata Gorenja vas Jakob Kralj. Za
pogostitev udeležencev prireditve je poskrbela naslednica
na domačiji pr' Oblak Ana
Homec skupaj z družino.
Kot je pojasnil predsednik
Domoljubnega društva general Rudolf Maister Žiri Janez
Jereb, je to že tretja plošča, ki
so jo postavili na Koroškem
umrlim Maistrovim borcem,
saj se na tak način trudijo
ohraniti spomin nanje.

Ob jubileju je ravnatelj matične šole Izidor Selak vodjo
Podružnične šole Sovodenj Milko Burnik razveselil s
prenosnim računalnikom. / Foto: Tina Dokl

S predstavo dramske skupine so obiskovalce popeljali
skozi vse mesece v letu. / Foto: Tina Dokl

Z županom na Bled
Mateja Rant
Gorenja vas - Poljane – Najuspešnejše devetošolce obeh
osnovnih šol v občini je za
nagrado za njihov trud in
uspeh v osnovni šoli župan
Milan Čadež tudi letos peljal
na izlet na Bled. Najprej so se
s turističnim vlakcem popeljali okrog jezera, nato so se
ustavili na sankališču Straža,
kjer so uživali v letnem sankanju, za zaključek pa so si
privoščili dobro kosilo.

Izleta so se z Osnovne šole
Ivana Tavčarja Gorenja vas
udeležili Tjaša Demšar, David Jeraša, Mark Bevk, Manca Pišljar in Brina Potočnik,
spremljala jih je pomočnica
ravnatelja Jana Rojc. Z
Osnovne šole Poljane pa je
župan na izlet povabil Manco Dolenc, Tadejo Kržišnik,
Dominika Piska, Lano Stanonik, Blaža Šubica in Nino
Jereb, pridružila se jim je
tudi ravnateljica Metka Debeljak.

Najuspešnejše učence obeh osnovnih šol v občini je župan
Milan Čadež tudi letos peljal na izlet na Bled. / Foto: arhiv občine
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Občina Železniki
Županov kotiček

Praznični junij

V Dašnici so uradno predali namenu obnovljeno komunalno infrastrukturo in novi pločnik,
ki zagotavlja večjo varnost pešcev.
Ana Šubic

Anton Luznar
ditvi so poleg domačih mojstric izdelovanja čipk sodelovale tudi klekljarice iz
Zasavja. S to prireditvijo
ohranjamo bogato kulturno
dediščino naših krajev in širimo prepoznavnost občine.
V četrtek, 30. junija, praznujemo občinski praznik. Tega
dne leta 973 so bili v posebni
darilni listini prvič omenjeni
kraji z območja naše občine.
V tej darilni listini je nemški
cesar Oton II. podaril ozemlje Selške doline in Škofje
Loke freisinškim škofom.
Letošnja slavnostna akademija bo 30. junija ob 20. uri
v Športni dvorani. Na tej prireditvi bomo podelili priznanja za leto 2022 občinskim
nagrajencem ter učencem in
dijakom za njihove uspehe v
osnovni in srednji šoli. Občinsko plaketo bosta prejela
Janez Lotrič iz Dolenje vasi
za dolgoletno aktivno delovanje na različnih področjih
in dr. Maruška Vidovič iz
Ljubljane za obširne antropološke raziskave v Selški
dolini. Priznanje občine za
izjemne dosežke za leto
2022 bo prejel dr. Miha
Markelj iz Loga. Priznanje
občine za življenjsko delo
prostovoljcev bomo podelili
Mariji Koblar iz Dašnice in
Pavli Potočnik s Stirpnika.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Anton Luznar, župan

Rekonstrukcija ceste proti Rudnu sredi julija
Železniki – Rekonstrukcija dobrega pol kilometra državne
ceste od že urejenega odseka v Logu do uvoza k ribiškemu
domu na Rudnu se bo začela v nekaj tednih. Kot je pojasnil
župan Anton Luznar, so od pristojnih z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ki vodi investicijo, dobili informacijo,
da se bo gradbišče uradno odprlo 19. julija, ko se bodo začela večja gradbena dela, do tedaj pa bodo potekala pripravljalna dela. Do zakasnitve je prišlo, ker je projektant moral
dopolniti projektno dokumentacijo pod izdanimi pogoji Zavoda za ribištvo, poleg tega pa bo zaradi racionalnejše izvedbe nekoliko drugače sprojektiral nekaj opornih zidov.
DRSI se je lotil tudi pridobivanja dveh zemljišč na levem
bregu Češnjice, ki sta pomotoma izpadli. Izbrani izvajalec,
podjetje Mapri Proasfalt, je že pridobil dovoljenje za delno
zaporo ceste, in sicer do 20. oktobra. Investicija je vredna
2,7 milijona evrov, glavnino denarja bo zagotovil DRSI, Občina Železniki pa bo prispevala 422 tisoč evrov.

Dražgoški gasilci praznujejo
Dražgoše – V Dražgošah bo v soboto, 2. julija, ob 18. uri
slovesnost ob 20-letnici tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Ob 19.30 bo sledil nastop Dražgoških muzikantov, ob 21. uri pa se bo začela veselica s skupino Chicas.

Železniki – Sredi junija je v
sklopu prireditev ob prazniku Občine Železniki v Dašnici potekala slovesnost z
odprtjem pločnika, obnovljene ceste in komunalne infrastrukture. Župan Anton Luznar je spomnil, da je gradnja potekala v dveh fazah.
Prvo so izvedli leta 2018, ko
so v okviru 240 tisoč evrov
vredne investicije s pločnikom in drugo komunalno
infrastrukturo opremili približno 160-metrski odsek,
lani in v prvih mesecih letošnjega leta pa so z drugo
fazo uredili še približno dvesto metrov dolg odsek, kar je
stalo dobrih tristo tisoč
evrov. Župan je kot bistveno
pridobitev omenil novi pločnik, ki zagotavlja varnost
najranljivejših udeležencev
v prometu – pešcev, obnovili pa so tudi cesto in ob njej
zgradili oporne zidove. Veliki pridobitvi sta tudi zamenjava vodovoda, saj so na
tem odseku v preteklosti
imeli kar nekaj poškodb starega vodovoda, ter urejena
kanalizacija, pri čemer so
meteorno speljali v vodotok
Dašnica, fekalno pa v čistilno napravo. Župan se je
krajanom zahvalil za potrpežljivost ob gradnji in jim
zaželel čim varnejšo upora-

Takole so plesalci Osnovne šole Železniki zaplesali po na novo urejenem odseku
v Dašnici.
bo na novo urejenega odseka.
Župan se je dotaknil tudi
drugih pridobitev Dašnice v
zadnjem obdobju. Uredili so
nekaj zalednih voda in predlani še vodovodno črpališče
na koncu naselja, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
(KS) Železniki pa še odsek
pritoka Dašnica, kjer Direkcija za RS za vode ta čas gradi protipoplavne ukrepe v
sklopu projekta poplavne

varnosti Železnikov. Omeniti velja tudi parkirišče, za katero je poskrbel KS, sicer pa
je letos v okviru participativnega dela občinskega proračuna predvidenih tudi 20 tisoč evrov za ureditev igrišča
v Dašnici, je povedal župan.
Predsednik KS Železniki Janez Rakovec je izrazil zadovoljstvo, da je večji del Dašnice sedaj komunalno
urejen. »Dašnica je eno naših največjih naselij, ki se

stalno širi, in je bila nekaj
časa kar malo v zaostanku, v
zadnjem mandatu pa je KS
največ vlagal prav tu,« je dejal Rakovec.
Na novo urejeni odsek je
blagoslovil župnik Tine
Skok. Slovesnost, ki jo je
povezovala Minca Rihtaršič,
so z nastopi popestrili plesalci Osnovne šole Železniki pod vodstvom Tine Pintar in mladi glasbeniki iz
Dašnice.

Državo smo naredili za vse
»Ta praznik nas ne deli, ta praznik nas povezuje,« je na proslavi ob dnevu državnosti v Selcih
poudaril slavnostni govornik Lojze Peterle.
Ana Šubic
Selca – Kulturno društvo dr.
Janez Evangelist Krek iz Selc
je minuli četrtek izpeljalo občinsko prireditev ob dnevu
državnosti z naslovom Rad
živim v Sloveniji. Slavnostni
govornik na praznovanju 31.
rojstnega dne naše države
pred gasilskim domom v Selcih je bil Lojze Peterle, predsednik prve slovenske vlade
in trenutni predsednik Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve. »Državo smo
naredili za vse, za leve in desne, za vse generacije. Ta
praznik nas ne deli, ta praznik nas povezuje. Državo
smo naredili zato, da nam bo
v njej dobro. Mislim, da lahko še veliko skupaj naredimo,« je poudaril Peterle in se
zahvalil vsem, ki so v času
osamosvajanja podprli njegovo vlado. »Zahvaljujem se
vam za vaš delež podpore,
zato da danes živimo kot narod z dostojanstvom lastne
države, ki je postala članica
evropske zveze. Sami si da-

Mlajša folklorna skupina iz Selc se je predstavila s
pastirskimi igrami in plesom.
nes volimo postave, sami postavljamo zakone in svoje voditelje,« je še dejal.
Župan Anton Luznar je poudaril, da nam je pred 31 leti
uspelo to, za kar so preštevilni prelivali črnilo, znoj in
tudi kri. »Z lastno odločnostjo, združevanjem moči,
znanja in velike politične
enotnosti smo si izborili svojo državo.« Opozoril je, da

smo velikokrat premalo složni in sodelovalni, da bi dosegli še večji napredek in
blaginjo Slovencev, ter da
bogastvo naroda ni zgolj v
blagostanju in materialnih
dobrinah, »temveč zlasti v
naši besedi in kulturi, ki jo
že tisočletja gojimo na tem
prelepem kosu zemlje«.
Na prireditvi so tudi poudarili, da lahko med dogodke

slovenske pomladi uvrstimo
tudi dogodek iz leta 1987 v
Selcih, ko je kulturno društvo pripravilo proslavo ob
70. obletnici smrti dr. Kreka. O njem se po drugi svetovni vojni ni javno govorilo,
prav tako se ga v učnih programih skoraj ni omenjalo,
nakar so se domačini leta
1987 odločili, da molk prekinejo, so navedli. In še, da je
Krekova ljubezen do slovenskega naroda kljub takratnim drugačnim razmeram
zagotovo tlakovala pot k samostojni nacionalni državi,
ko je čas za to dozorel.
Kot glasbeni gost je nastopil
Aleksander Mežek. Pri prireditvi, ki sta jo povezovala
Gregor Gartner in Nika Tolar, so sodelovali še France
Tušek, ki je uvodoma zapel
slovensko himno, Folklorna
skupina Selca, Oktet Sv. Peter Selca, Mladinski pevski
zbor Minuta čez, Tine Štibelj
in Tevž Gasser, Rok Pintar,
Ana Šolar, Tonka Rovtar,
drugošolci iz Selc ter devetošolci Osnovne šole Železniki.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Letošnji devetošolci so ob zaključku svojega osnovnošolskega izobraževanja pripravili lepo in prisrčno valeto, ki je
potekala v torek, 14. junija, v
Športni dvorani Železniki.
Zaključne slovesnosti se je
udeležilo veliko učiteljev,
staršev in sorodnikov, tako
da je bila tribuna športne
dvorane v celoti zasedena.
Učenci so se z različnimi nastopi, glasbenimi točkami in
plesom poslovili od osnovne
šole. Razredniki so jim skupaj z ravnateljem podelili zaslužena priznanja za njihovo
prizadevno delo v osnovnošolskem izobraževanju.
Učencem z izjemnim uspehom v vseh letih šolanja
bomo podelili tudi občinska
priznanja na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku. Za nagrado smo za te
najboljše učence in dijake z
odličnim uspehom v vseh letih šolanja ponovno organizirali izlet v Gardaland. Na ta
izlet smo povabili tudi zadnji
dve generaciji, za kateri zaradi covida-19 izleta nismo mogli organizirati prej.
Kulturno društvo dr. Janez
Evangelist Krek je v Selcih
pred gasilskim domom pripravilo prireditev ob dnevu
državnosti z naslovom Rad
živim v Sloveniji. Slavnostni
govornik Lojze Peterle je v
svojem govoru opisal dogodke v času osamosvajanja, ko
so bili dani zgodovinski pogoji, da smo si Slovenci lahko izborili svojo državo. S
prisrčnimi nastopi so nam
učenci osnovne šole in odrasli prikazali in povedali, da
radi živimo v Sloveniji in v
naših krajih, da se imamo
lepo in da imamo tudi uspešna podjetja, ki zaposlujejo
veliko število naših ljudi.
Od 23. junija do 26. junija
so v Železnikih potekali jubilejni, 60. Čipkarski dnevi.
To je kulturno-etnografska
prireditev z najdaljšo tradicijo v naši občini in tudi širše
v Sloveniji. Na letošnji prire-

V Dašnici so varnejši
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Občina Železniki

Praznik čipke

Že trideset let
športnega društva

V Železnikih so od minulega četrtka do nedelje potekali jubilejni, šestdeseti Čipkarski dnevi.
1. stran
Železniki – Župan Anton Luznar se je ob odprtju 60. Čipkarskih dnevov, ki je potekalo na dvorišču Muzeja Železniki, zahvalil klekljaricam,
članom turističnega in muzejskega društva ter Čipkarski šoli Železniki za vse ure,
ki jih namenjajo tej prireditvi
ter ohranjanju kulturne dediščine in promociji občine.
Predsednik TD Železniki Tomaž Weiffenbach je skupaj z
županom podelil priznanja
za dolgoletno sodelovanje pri
ohranjanju kulturne dediščine in organizaciji Čipkarskih
dnevov, ki so jih prejeli: Vita
Dolenc, Marija Plešec, Irena
Čufar, Irena Benedičič, Mojca Benedičič, Zdenka Pfajfar,
Jana Rihtaršič, Danica Mohorič, Martina Šmid in Martin
Pintar. Podelili so tudi zahvale tistim, ki so obogatili jubilejne, 60. Čipkarske dneve.
Po odprtju, ki sta ga popestrili pevki Christina Thaler in
Anja Šinigoj, so si obiskovalci v galeriji muzeja že lahko
ogledali razstavo čipk domačih klekljaric z naslovom 60

Na Nogometnem turnirju in otroškem živ žavu v
Dolenji vasi tudi razstava o tridesetletnem
delovanju športnega društva
Ana Šubic

Razstava 60 rož za 60 Čipkarskih dni bo v galeriji Muzeja Železniki na ogled še
do 11. julija.
rož za 60 Čipkarskih dni, ki
bo odprta še do 11. julija.
Navzoče so nagovorile tudi
članice društva zasavskih klekljaric Srčevke, ki so razstavljale v kulturnem domu. »V
naših krajih smo se začele
učiti klekljati šele leta 2001.
Učila nas je Minka Majcen,
vaša sokrajanka z dolgoletno

življenjsko zgodbo v Hrastniku,« so povedale zasavske
klekljarice. V kulturnem
domu je razstavljala tudi čipkarska šola, na ogled so bile
mojstrovine domačih mojstric, kleklji iz različnih vrst
lesa, likovna dela …
Organizatorji so predvideli
tudi otroško zabavo in nogo-

metno tekmo ledik : oženjeni
ter pestro nedeljsko dogajanje
vključno s klekljarskim tekmovanjem in glasbenim programom, s čimer so Čipkarske dneve predvčerajšnjim
tudi sklenili. Več pa v naslednji izdaji Loškega glasa, saj
smo junijskega že v petek oddali v tisk.

Dolenja vas – Športno društvo (ŠD) Dolenja vas pod
vodstvom Borisa Egarta je
tretjo soboto v juniju na domačem igrišču izpeljalo Nogometni turnir in otroški živ
žav. Dogodek so priredili že
večkrat, letošnji pa je bil poseben zaradi 30-letnice ŠD
Dolenja vas, zato so postavili razstavo, ki je obiskovalcem prikazala preteklo delovanje ŠD, priznanja in nagrade, ki so jih člani osvojili
na tekmovanjih (sankanje,
nogomet, tek na smučeh,
smučarski skoki …), pa tudi
športno opremo, ki so jo
uporabljali.
Nogometnega turnirja se je
tokrat udeležilo 12 ekip. Najboljši so bili Dražgošani,

druga je bila ekipa Soršk 1,
tretji so bili Lubadarji, četrto
mesto pa je zasedla ekipa
Grafiti. Otroci so v sklopu
živ žava uživali na frizerski
delavnici, ob poslikavi obrazkov in ustvarjanju izdelkov.
Na dogodku so gostili tudi
reševalce, policiste in gasilce, ki so predstavili vozila in
opremo. Obiskovalci so se
lahko podružili tudi s smučarskimi skakalci iz družine
Prevc, ki so se jim v ŠD Dolenja vas s posebno plaketo
zahvalili za uspešno sezono,
pogumni otroci pa so se preizkusili še v skakanju na
mobilni skakalnici Mini Planica. Proti večeru so priredili še kegljaško tekmovanje.
V ŠD Dolenja vas so bili zadovoljni, da jim je uspelo izpeljati vse, kar so si zadali.

Orgličarji predstavili zgoščenko
Francetovi orgličarji so predstavili prvo zgoščenko, koncert pa so popestrili tudi njihovi gosti.
Ana Šubic
Železniki – Kulturni dom v
Železnikih je na prvo junijsko soboto gostil koncert
Francetovih orgličarjev, članov Kulturno-umetniškega
društva France Koblar, ki že
dobrih sedem let igrajo in
nastopajo skupaj. Zasedbo
sestavljajo vodja Olga Oblak
in njen sin Jernej iz Podobena v Poljanski dolini, Marija
Zadnik in njena hči Nataša
iz Škofje Loke ter članici iz
Železnikov Saša Žaberl in
Nika Lotrič. Predlani so izdali prvo zgoščenko z naslovom Tu smo mi doma, a so
zaradi epidemije morali večkrat prestaviti njeno predstavitev, ki pa so jo z junijskim
koncertom le izpeljali.

Francetovi ogrličarji so na
zgoščenko uvrstili 17 skladb,
ki opevajo lepote naše domovine. Za uvod v koncert so zaigrali skladbo iz filma Cvetje
v jeseni, nato pa so občinstvu
postregli z Avsenikovimi
skladbami, vključno s Pozdravom Selški dolini, zaigrali
so Poljansko dolino ansambla Oglarji, Ples metuljev …
Občinstvo so ogreli tudi Štedientje, in sicer s pesmimi v
poljanskem narečju. Neža
Močnik iz Železnikov je
predstavila svoj prelepi sopran, Marija Šubic, prav
tako domačinka, pa je zaigrala na violino. Navdušila
je tudi sopranistka Mojca
Slivnik iz okolice Bleda. Zapela je tudi s Francetovimi
ogrličarji in posebej še z nji-

Član ŠD Dolenja vas in predstavnik navijaške skupine
smučarskih skokov Janez Rakovec, skakalci Nika, Domen,
Peter in Cene Prevc, predsednik Krajevne skupnosti
Dolenja vas Jernej Bešter in župan Anton Luznar

Po dveh letih spet konjeniška prireditev

Francetovi orgličarji igrajo in nastopajo dobrih sedem let.
hovo vodjo Olgo Oblak, ki je
tako poskrbela za presenečanje koncerta. Na klavirju jih
je spremljal Jernej Oblak, ki
se je izkazal ne le kot orgli-

čar, pač pa tudi kot pianist..
Koncert so sklenili vsi nastopajoči skupaj s hvalnico naši
domovini Oj, lepo je res na
deželi.

Dolenja vas – Po dveh letih premora je Konjeniški klub (KK)
Ratitovec Železniki tretjo nedeljo v juniju spet organiziral
Veliko konjeniško prireditev v Dolenji vasi. Nastopilo je 20
jahačev z različnimi pasmami konj. Najprej so se v spretnostnem tekmovanju pomerili otroci, med katerimi se je najbolj izkazala Tinkara Šubelj iz Ljubljane. V spretnostni tekmi
odraslih je zmagal Dejan Strgar iz Banjšic, druga je bila že
omenjena Tinkara Šubelj, tretji pa Jaka Štremfelj iz Škofje
Loke. V jahanju okoli sodov sta slavila Dejan Strgar in Blaž
Kavčič iz Žirov. Pri štafeti so se pari pomerili na čas, zmagovalca sta bila Rok Bernik iz Škofje Loke in Blaž Kavčič. V
tradicionalni dolenjevaški alki je dvojno zmago dosegel Blaž
Kavčič, za njim pa je bil Dejan Strgar. V spremljevalnem
programu so predstavili različne žrebce, Tamara Bergant in
Nika Uršič sta z atraktivnim nastopom na lipicancih prikazali vmesno dresurno točko, navdušile so tudi plesalke kantri plesov, za glasbo pa je poskrbel Ansambel dveh dolin.

Pester Praznik glasbe v Železnikih

Kantavtor Astor Lajka iz Srbije / Foto: Robert Prezelj

Železniki – Železniki so se na prvi poletni dan, 21. junija, že
tretje leto zapored pridružili Prazniku glasbe. Praznovanje,
ki so ga pripravili v Egrovem vrtu na Racovniku, je po besedah Roberta Prezlja iz Kulturnega društva (KD) Rov odlično
uspelo; obiskovalcev je bilo še več kot na prejšnjih dveh
dogodkih. »Vreme je sicer malo ponagajalo in je nekaj ljudi
ob prekinitvi žal odšlo, kljub temu pa nas je ostalo kar precej
in smo program uspešno izpeljali do konca.« Za pester
glasbeni program so poskrbeli učenci železnikarskega oddelka Glasbene šole Škofja Loka, Francetovi orgličarji, kantavtor Astor Lajka iz Srbije in raper Meet Maki iz Ljubljane z
DJ-jem iz Velike Britanije. KD Rov že vabi na naslednji koncert v okviru projekta Vidra NI riba. V soboto, 23. julija, bo
na prizorišču na bazenu rap-hiphop večer; gostili bodo
Nežo Mihelič - Żeno skupaj z Arnejem in DJ-em Taom.

Obiskovalci so videli tudi atraktiven nastop z lipicanci.
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Občina Žiri
Županov kotiček

Varčno z vodo
V Žireh 25. junija zaznamujemo občinski praznik, zato
je na predvečer potekala
slavnostna seja, na kateri
smo podelili tudi letošnja
občinska priznanja. Tokrat
so bili nagrajenci trije. Majo
Justin Jerman so predlagali
v Neodvisni listi za napredek
Žirov in Muzejskem društvu
Žiri za njen prispevek k dvigu kulturnega življenja v Žireh, Matijo Jereba je predlagala Lovska družina Žiri za
njegovo dolgoletno delo na
področju zobozdravstva v Žireh, na predlog občinskega
gasilskega poveljstva pa je
priznanje prejelo še Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva, ki letos praznuje
120-letnico.
Ob občinskem prazniku se
ozremo tudi na minulo delo
in v Žireh se ta čas marsikaj
dogaja. Ob tem bi rad poudaril, da vsa dela, ki potekajo ta čas, to je ureditev pločnika ob Novovaški cesti in
ceste v Ulici Maksima Sedeja ter začetek del v Dražgoški ulici in ureditev pločnikov na Selu, niso projekti
zadnjega meseca ali dveh,
ampak se pripravljajo tudi
že več let. Tega torej ne izvajamo, ker se bližajo lokalne volitve, kot bi mogoče
kdo pomisli, saj ne prejšnji
župan Janez Žakelj, ki je
zdaj poslanec, ne jaz ne
bova kandidirala za župana.
Ravno včeraj sem podpisal
tudi pogodbo za gradnjo ceste s kanalizacijo in pločnikom v Starih Žireh. Pri tem
projektu sta soudeležena
dva partnerja, država in občina; država bo poskrbela za
ureditev ceste, občina pa za
kanalizacijo in pločnik. Celotna vrednost naložbe z
DDV znaša 1.065.255 evrov,
pri čemer bo tretjino potrebnih sredstev zagotovila
občina, dve tretjini pa država. Napreduje tudi projekt
ceste v industrijski coni,
prav tako so že asfaltirali
del obvoznice od Petrola
proti Brekovicam. A dokler
ni vseh soglasij, se ne more
delati naprej.
Ob občinskem prazniku bi
znova ponovil svojo željo,
da bi spoštovali drug drugega ter gojili medsebojno komunikacijo in razumevanje. Politična filozofija
liberalizma sloni na tem, da

Tudi nove ambulante
Občinske svetnike so na zadnji seji med drugim seznanili s projektom prenove in energetske sanacije
žirovske zdravstvene postaje, v kateri bo po prenovi prostor tudi za dodatne ambulante.
Mateja Rant

Jože Stanonik
je posameznik svoboden, a
svoboda posameznika je vedno omejena s svobodo drugega. In to velja tako za politično kot gospodarsko
okolje. Ljudje radi kažejo s
prstom na druge, kdo je
kriv za kaj, a če ne poznaš
vsega ozadja, lahko s tem
marsikomu storiš veliko
krivico.
V teh vročih in suhih dneh
pa bi rad pozval vse, naj
bodo v kar največji možni
meri varčni s pitno vodo. Zasledil sem podatek, da je v
Žireh doslej letos padlo zgolj
okrog 37 odstotkov lanskega
povprečja padavin, pa je že
lani količina padavin odstopala od dolgoletnega povprečja. Zato si želim, da bi spoštljivo ravnali s pitno vodo,
naj bo to pri pranju avtomobilov, v vrtu in še posebno
pri nepotrebnem prerazkošnem zalivanju zelenic.
Voda je dobrina, s katero bi
imeli lahko tudi pri nas v
prihodnje težave, če se bo
suša nadaljevala. Tega se ne
zavedamo, dokler odpremo
pipo in nam iz nje priteče
pitna voda. A treba je ukrepati, preden bo prepozno in
voda ne bo več pritekla iz
pipe.
Ob koncu bi opozoril še na
eno težavo. Po gozdovih se
je že začel pojavljati lubadar,
zato v primeru, da opazite
lubadarja, to sporočite pristojnim institucijam. Gozdovi marsikomu predstavljajo vir preživetja, zaradi
lubadarja pa se cena lesa
lahko zniža za najmanj za
polovico. Obenem pa ne
smemo pozabiti, da so gozdovi »pljuča« planeta in jih
je tudi zato treba ohranjati
zdrave.
Jože Stanonik, podžupan

Žiri – Z idejno zasnovo so podali osnovne informacije in
okvirne oblikovne rešitve za
pripravo dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo izvedbenih
projektov za prenovo zdravstvene postaje v Žireh. Predvidena je celovita energetska
sanacija stavbe vključno z
ureditvijo strehe in zamenjavo oken na celotnem objektu,
kar bo zmanjšalo tudi toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavbe, je pojasnil Primož Erznožnik iz
Projektivnega inženiringa
atelje 9. S prenovo so v mansardi objekta predvideli tudi
dodatne prostore za zdravstveno dejavnost, zunanje
dvigalo za potrebe vseh etaž
in sejno sobo s spremljajočimi prostori v delu stavbne
nad lekarno. Prav tako naj bi
poskrbeli za rekonstrukcijo
in adaptacijo nekaterih obstoječih prostorov. Po grobih
ocenah naj bi bil celoten projekt vreden okrog 1,3 milijona evrov.
Kot je pojasnil Erznožnik, je
streha tako na objektu zdravstvene postaje kot lekarne

Občinskim svetnikom so predstavili idejno zasnovo prenove zdravstvene postaje.
/ Foto: Tanja Mlinar

že močno dotrajana, zato je
obnova nujna. »Ob prenovi
strehe pa smo razmišljali,
kako bi pridobili prostore še
za dodatne ambulante, ki jih
bomo potrebovali v Žireh.«
Zato so se odločili za ureditev
doslej neizkoriščene mansarde, v kateri bodo tri nove ambulante. Med drugim bodo v
mansardo iz pritličja preselili
fizioterapijo, obenem pa

bodo na voljo prostori za morebitne nove zdravstvene
programe glede na izkazane
potrebe. V delu stavbe nad lekarno pa je predvidena sejna
soba, v kateri bi potekala predavanja, izobraževanja, delavnice, tečaji in podobno v
sklopu preventivnih dejavnosti zdravstvene postaje in delovanja prostovoljcev v Žireh,
je razložil Erznožnik. Streha

bo po prenovi dobila enoten
videz po celotnem objektu,
naklon novih streh pa bodo
uskladili z naklonom strehe
bližnjega doma za starejše.
Podžupan Jože Stanonik je
ob potrditvi idejne zasnove
poudaril, da se vlaganje v
zdravje vedno povrne. »Prepričan sem, da si vsi Žirovci
želijo dodatnih programov za
naše zdravje,« je še dodal.

Izbrali novega ponudnika
Podžupan Jože Stanonik in Martin Frelih, prokurist podjetja Avtoprevozništvo Martin – Valentina
Frelih sta podpisala okvirni sporazum za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz občine Žiri.
Mateja Rant
Žiri – Občina Žiri je na javnem razpisu za zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov iz občine Žiri za naslednje štiriletno obdobje izbrala podjetje Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih iz Žirov. Na razpisu je sodelovalo še Javno podjetje
Komunala Škofja Loka, a je
izbrano podjetje oddalo za
35 tisoč evrov ugodnejšo ponudbo. Izvajanje storitev
zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v prihodnjih
štirih letih so ocenili na do-

brih 280 tisoč evrov brez
DDV, so pojasnili na občini.
»Obe ponudbi sta bili v celoti primerljivi tako glede kakovosti voznega parka kot razporeda odvozov in načina
opravljanja storitev. Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev in referenc je bil tako
izbran ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno,« so odločitev
utemeljili na občini. Urnik
odvozov za gospodinjstva se
ne spreminja, povečalo pa se
bo število odvozov z ekoloških otokov, da bi tako prispevali k njihovi večji urejenosti, so še dodali na občini.

Izvajanje storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
bo v prihodnjih štirih letih opravljalo podjetje
Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih. / Foto: Tanja Mlinar

klikov z miško, pa boste lahko postali sam svoj knjižničar,« je uporabo knjigomata
ponazorila Majda Treven.
V poletnih mesecih, to je v
juliju in avgustu, bo knjižnica odprta po skrajšanem oziroma poletnem urniku.
Knjižnico bo mogoče obiskati vsak ponedeljek od 14.
do 19. ure in vsako sredo od
10. do 17. ure.

Paketnik za prevzem naročenega gradiva pred knjižnico v
Žireh / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant
Žiri – V Krajevni knjižnici
Žiri so v zadnjem času uvedli dve novosti, s pomočjo
katerih so posodobili možnosti vračila in izposoje
gradiva. Obiskovalcem je namreč že nekaj časa na voljo
paketnik za prevzem naročenega gradiva 24 ur na dan in
vseh sedem dni v tednu, v

prostorih knjižnice pa je
tudi knjigomat, ki obiskovalcem omogoča, da si gradivo
izposodijo sami.
Paketnik pred vhodom v
stavbo omogoča brezstični
prevzem knjižničnega gradiva tudi zunaj delovnega časa
knjižnice, je pojasnila vodja
knjižnice v Žireh Majda Treven. »Kdor želi uporabiti to
možnost, nas mora o tem

obvestiti na elektronski naslov ziri@knjiznica-skofjaloka.si, mi bomo gradivo shranili v enega od predalov, na
mobilni telefon pa poslali
sporočilo z navodili za prevzem.« Tudi v knjižnici pa
na izposojo gradiva ne bo
več treba čakati v vrsti pred
izposojevalnim pultom.
»Nekaj preprostih navodil,
članska izkaznica in nekaj

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Paketnik in knjigomat
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Občina Žiri

Pomagajo že sto dvajset let
Na pobudo krajanov so davnega leta 1902 ustanovili Gasilsko društvo Dobračeva. Visoki jubilej so člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD)
Dobračeva predzadnjo soboto v juniju zaznamovali na slavnostni seji v žirovski kinodvorani.
Mateja Rant
Žiri – »Sto dvajset let neprekinjenega delovanja je sad
dobrega dela naših predho-

dnikov,« je na slavnostni seji
poudaril predsednik PGD
Dobračeva Janez Tratnik in
spomnil, da so Gasilsko društvo Dobračeva ustanovili,

Gasilsko plamenico 1. stopnje je prejel tudi predsednik
PGD Žiri Janez Tratnik. / Foto: Mateja Rant

Gasilsko plamenico 1. stopnje je prejel poveljnik PGD Žiri
Luka Čadež. / Foto: Mateja Rant

čeprav je takrat v Žireh že
obstajalo gasilsko društvo.
»A razdalje so bile prevelike,
krajani pa so si želeli hitrejšega odziva, ko je bila potrebna gasilska pomoč.« Takrat so se namreč še dobro
spominjali velikega požara,
v katerem je nekaj let prej
pogorel večji del Dobračeve.
Skupaj je v društvu ta čas
384 aktivnih in 139 podpornih članov vseh generacij –
po besedah Janeza Tratnika
je med najmlajšim in najstarejšim članom 86 let razlike.
Njihova operativna enota
šteje 54 gasilcev, ki so usposobljeni za izvajanje različnih nalog zaščite in reševanja. Pred petimi leti je bilo
namreč PGD Dobračeva
uvrščeno med eno od 54
prostovoljnih in poklicnih
gasilskih enot širšega pomena, kar zahteva še dodatno
usposobljenost in opremljenost. Tega leta so dokončno
uredili tudi status prvih posredovalcev, tako da v primeru nujnih bolezenskih stanj
posredujejo na celotnem območju občine Žiri, je razložil Tratnik. V zadnjih letih
so veliko sredstev vložili v
posodobitev opreme. »S pomočjo denarnih sredstev
Občine Žiri, Uprave za zaščito in reševanje RS ter lastnih in sponzorskih sredstev smo v zadnjih desetih
letih nabavili za več kot 150
tisoč evrov različnega gasilskega orodja in ostale gasilsko-reševalne opreme ter zaščitnih sredstev.« Po obnovi

Prejemniki zahval PGD Dobračeva / Foto: Mateja Rant
voznega parka, ki so jo so
sistematično začeli pred šestimi leti in jo z nakupom
moderne gasilske avtocisterne zaključili letos, pa jih v
prihodnje čaka še obnova in
posodobitev štirideset let
starega gasilskega doma, je
napovedal Tratnik.
»Seveda ne delujemo samo
na operativnem področju,«
je še poudaril in dodal, da
vsako leto organizirajo odmevne družabne prireditve,
se udeležujejo gasilskih tekmovanj, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije, in
tekmovanj Gasilskih enot
širšega pomena v tehnič-

Obeta se pestro poletje
Živahno poletno dogajanje so v Žireh napovedali že s Poletno muzejsko nočjo sredi junija, letošnjo
novost pa predstavljajo dogodki, ki so jih strnili pod imenom Poletje v Starih Žireh.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Mateja Rant
Žiri – V dogajanje v sklopu
Poletne muzejske noči je
pred Staro šolo povabil klovn
Camilo, ki je najmlajše razveseljeval s svojimi cirkuškimi
spretnostmi. Sledil je plesni
nastop gimnazijk in deklic iz
Osnovne šole Žiri in Vrtca
Žiri na Kržišnikovem vrtu ob
spremljavi treh harfistk in
njihove mentorice Anje Grabec s konservatorija za glasbo
in balet. V Prezbiteriju so obiskovalci nato lahko prisluhnili recitalu Miklavža Komelja,
večer pa je s koncertom zaokrožila skupina Lintverni, ki
je tako z dveletno zamudo zaznamovala svojo tridesetletnico obstoja, je razložila Maja
Justin Jerman iz Muzejskega
društva Žiri.
Ob tem pa je opozorila še na
letošnjo novost v Žireh, to je
sklop dogodkov v amfiteatru

Poletno muzejsko noč je s svojim jubilejnim koncertom
zaokrožila skupina Lintverni. / Foto: Tanja Mlinar
Muzejskega središča Stare
Žiri, ki so jih združili pod
imenom Poletje v Starih Žireh. Že ta četrtek, 30. junija,
ob 21. uri bo nastopila džezovska skupina Bossa de
novo, v nedeljo, 3. julija, pa

bodo ob 19.30 najprej odprli
razstavo ilustracij Dvogovor
Zvonka Čoha in Tomaža Kržišnika v Galeriji Kržišnik,
ob 21.30 pa bo v amfiteatru
pri Stari šoli sledil Kino pod
zvezdami, na katerem bodo

predvajali risani celovečerni
film Socializacija bika Zvonka Čoha in Milana Eriča.
Pred tem bo mogoče prisluhniti pogovoru z avtorjema, ki ga bo vodil Gorazd
Trušnovec. V petek, 8. julija,
ob 21. uri bo mogoče uživati
v akustičnem koncertu Mira
Božiča na ustni harmoniki
in Benjamina Barbariča na
12-strunski kitari, 11. avgusta
bo nastopil Martin Ramoveš
trio, dogodke v okviru Poletja v Starih Žireh pa bodo zaključili 16. avgusta z džezovskim koncertom Uroša
Perića in Primož Grašič
Quarteta. Vsi dogodki bodo
brezplačni, saj so jih finančno podprli Občina Žiri in žirovski podjetniki, je pojasnila Maja Justin Jerman. V
primeru slabega vremena so
poskrbeli tudi za nadomestno lokacijo, to je Kinodvorana Žiri.

nem reševanju iz vozil, kjer
se uvrščajo v sam vrh v državi. »Vendar brez odličnega
in sistematičnega dela preteklih generacij gasilk in gasilcev, ki so darovali svoj prosti
čas za nesebično pomoč drugim, ne bi bilo mogoče doseči vsega tega. Veliko gasilsko
srce in neomajna volja pomagati sočloveku v nesreči
namreč krasita naše gasilce
skozi vse obdobje obstoja.«
Po njegovih besedah je kljub
vse večjemu pomenu strokovnega znanja, sodobne
tehnologije in tehnike gasilec še vedno največ, kar imajo. »Če izgubimo njega, iz-

gubimo gasilstvo, zato je
naša glavna naloga vzgajati
nove generacije gasilk in gasilcev.« Na pomen prenašanja znanja med generacijami je v svojem govoru
posebej opozoril tudi slavnostni govornik Vili Tomat iz
Gasilske zveze Slovenije. Ob
jubileju je poveljniku PGD
Žiri Luki Čadežu in predsedniku Janezu Tratniku podelil odlikovanji gasilska plamenica 1. stopnje. »Za tem
moralnim priznanjem je veliko vloženega truda in znoja. Naj bo spodbuda za delo
vašega društva tudi v prihodnje.«

Kartončke prevzelo že skoraj sto kolesarjev
Žiri – V Turističnem društvu (TD) Žiri so tudi letos tretji konec tedna v juniju pripravili tradicionalni Žirovski kolesarski
krog, že 21. po vrsti. Za uvod v novo sezono so pripravili pestro dogajanje pred informacijsko točko v Žireh in na parkirišču Alpine. Vsi, ki so to želeli, pa so že lahko prevzeli letošnji
kartonček, s katerim na različnih etapah kolesarskega kroga
zbirajo žige, ki jim ob vrnitvi v Žiri prinesejo praktično nagrado. Že v prvem koncu tedna je kartončke prevzelo 86 kolesarjev oziroma tekačev, štirideset pa so jih tudi že vrnili požigosanih, je pojasnila Majda Treven iz TD Žiri. Ker Žirovski kolesarski krog od lani ni več enkraten dogodek, ampak ga je
mogoče odpeljati kadarkoli do začetka naslednje sezone, so
tudi razširili nabor lokacij, kjer je možno prevzeti kartončke,
in sicer tudi v Planinski koči Mrzl'k in žirovski knjižnici, dogovarjajo pa se še z Ambasado. Ob tem je Majda Treven kolesarje in tekače pozvala, naj spremljajo tudi njihovo spletno
stran in profil na Facebooku, ker bodo še nekajkrat omogočili odpeljati Žirovski kolesarski krog v taki obliki kot ob uvodu
v sezono, ko udeleženci prejmejo tudi bon za malico.

V sklopu dogajanja ob Žirovskem kolesarskem krogu so
pripravili tudi pogovor z Zoranom Zupančičem. / Foto: Mateja Rant
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Kultura
Izšla je nova
številka Sejalca
Nova številka Sejalca prinaša poezijo in prozo
petindvajsetih avtorjev.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Sredi junija je
na vrtu Sokolskega doma
potekalo literarno srečanje
ob izidu letošnje številke regijske literarne revije Sejalec, ki ga organizira škofjeloška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti. V Sejalcu sta

predstavljeni poezija in proza 25 avtoric in avtorjev, ki
so se udeležili letošnjega regijskega Festivala mlade literature Urška, pridružujejo
pa se jim tudi sopotniki Sejalca. Izbrane prispevke avtorjev je predstavila igralka
Nadja Strajnar Zadnik, glasbene predahe pa je prispeval
Boštjan Soklič.

S Sejalcem na vrtu Sokolskega doma / Foto: Janez Jocif

V Šubičevi hiši
Konec maja je v Poljanah potekala 23. Kolonija Iveta Šubica, na kateri je ustvarjalo dvajset umetnikov.
Igor Kavčič
Poljane – Zadnji majski konec tedna je v Šubičevi hiši v
Poljanah potekala že 23. Kolonija Iveta Šubica, ki jo v
tem letnem času že tradicionalno organizirajo v Združenju umetnikov Škofja Loka.
Letos je na njej sodelovalo
dvajset avtorjev, ki delujejo
na različnih umetniških področjih, med njimi pa je največ slikark in slikarjev. Zadnji dan kolonije, v soboto,
so pripravili družabni dogodek z odprtjem razstave del
novih članov združenja. Svoja dela predstavljajo Steve
Hawley, Lara Hawthorne,
Domen Slana, Ana Bassin,
Toni Mlakar, Martin Ramoveš, Jana Jocif, Andrej Tarfila, Zarja Vršič in Katja Teržan. Razstava bo v Poljanah
na ogled čez poletje.
Ob odprtju sta svoje pesmi
predstavila pesnica Kaja Teržan ter stripovski avtor in
kantavtor Martin Ramoveš.
Sledila sta družabno srečanje
in pogovor z umetniki, ki so
ustvarjalni na koloniji. Tokra-

Svoja dela so predstavili novi člani Združenja umetnikov Škofja Loka / Foto: Arhiv ZuŠl
tna delovna tema je bila povzeta po sliki Iveta Šubica z
naslovom Nedeljski pogovor,
ki je ta čas sicer na ogled v
Galeriji na Loškem gradu kot
del razstave Od osvoboditve

do osamosvojitve, Loško ozemlje od leta 1945 do 1991. V
tem času še posebej povedno
delo je Ive Šubic sicer naslikal leta 1966, hrani pa ga
Moderna galerija. Dela,

ustvarjena na tokratni Koloniji Iveta Šubica, katerega stoto
obletnico rojstva praznujemo
letos, bodo na ogled na razstavi v Sokolskem domu, ki jo
bodo odprli v začetku julija.
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CCI4TOURISM – KULTURNE IN KREATIVNE INDUSTRIJE
ZA TRAJNOSTNI KULTURNI TURIZEM
Na Razvojni agenciji Sora
so v začetku leta 2021 začeli
izvajati projekt CCI4Tourism.
Kot že ime projekta samo
pove, skozi različne aktivnosti
povezujejo dva sektorja –
turističnega in sektor kulturnih in kreativnih industrij (KKI). Cilj projekta je prispevati k temu, da postanejo
kulturne in kreativne industrije ključni akter pri razvoju
turističnega sektorja in posledično generator rasti v jadransko-jonski makro regiji.
Vrsta aktivnosti se izvaja z
namenom spodbujanja podjetništva in dvigovanja znanj,
veščin in kompetenc vključenih podjetij in posameznikov.

Partnerstvo projekta sicer
sestavlja devet organizacij iz
šestih držav – Italije, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in
Hercegovine in Grčije. V
začetku leta 2021 so objavili
Transnacionalni razpis za
kulturne in kreativne ideje za
trajnostni turizem in zbrali
ideje za reševanje izzivov, ki
vodijo k inovativnim turističnim produktom in storitvam
ter oblikovanju nove strategije za trajnostni turizem. Na
Škofjeloškem je bilo potrjenih 9 projektov in kreativnih
ekip, ki so svoje ideje razvijali v procesu izobraževalnih
delavnic in usposabljanj pod
mentorskim vodstvom. Za

Srečanje delovnih ekip in mentorjev na vrtu Kržišnik v Žireh.

promocijo, predstavitev
dobrih primerov in navdih
za razvoj trajnostnega turizma pa so izdali tudi mednarodno brošuro Najboljše kreativne ideje za valorizacijo
kulturne dediščine.
Da bi razvoj idej še nadgradili in izvedbo finančno podprli, so tudi na Škofjeloškem
izvedli javni poziv in pilotno
akcijo za izvedbo konkretnih
projektov, ki povezujejo sektorja. Razvojna agencija Sora
je na podlagi razpisa in izbora v celoti finančno podprla
projekte: Turistični spominki Loške hiše (Rozamunda), Interaktivni zemljevid
Žirov (TD Žiri), Glasbe-

no-gastronomski abonma
Loške glasbene vilice (Jatko, Pr' Pepet), Volčje potovanje od izvira do soteske
(KUD Kamot), Digitalizacija rastlin na Vrtu Kržišnik
(Zavod Vrt in galerija
Tomaža Kržišnika), delno
pa je podprla projekt Glasbeni tabor za otroke na
domačiji Tešnak (Zavod
Staroznanke).
V oktobru 2021 so na Škofjeloškem gostili mednarodno
partnerstvo, ko so na RAS
organizirali dvodnevno delovno srečanje partnerjev projekta CCI4Tourism, ki je bilo
izjemno dragoceno, saj je po
dolgem času potekalo v živo

Srečanje partnerjev projekta CCI4Tourism v Škofji Loki.

Študijski obisk v Dinamu10 na Portugalskem. Joana Carvalho,
ustanoviteljica kreativnega središča.

in pripomoglo k boljšemu
sodelovanju in povezavi projektnih partnerjev.
V okviru projekta je začela
delovati mreža kreativnih
hubov oziroma Creative
Hubs Network, ki zagotavlja
prostor in podporo za mreženje, razvoj poslovanja in
sodelovanje skupnosti v
ustvarjalnem, kulturnem in
tehnološkem sektorju tudi v
mednarodnem prostoru. V
mrežo so vključeni vsi sodelujoči kreativni centri. V
mesecu maju 2022 so se vsi
partnerji in predstavniki sektorja KKI udeležili transnacionalnega študijskega obiska na Portugalskem, obiskali pa so kreativno skupnost

Dinamo10 in center Collectiva, ki ponujata zanimivo in
drugačno delovanje ter
povezovanje ustvarjalcev na
področju KKI ter njihovo
delovanje znotraj lokalnih
skupnosti.
Projekt je v zadnji fazi izvajanja. Končuje se konec leta
2022, do takrat pa bodo
izvedeni še vsi podprti projekti, na izvedbo čaka tudi še
nekaj dogodkov in izobraževanj. Na podlagi rezultatov
vseh projektnih aktivnosti
bo ob koncu projekta izdelan transnacionalni akcijski
načrt razvoja kulturnega
turizma v regiji, ki ima brez
dvoma izjemen potencial za
nadgrajevanje.

Projekt delno financira Evropska unija v okviru programa INTERREG ADRION
(Jadransko-jonski program) 2014–2020. Članek je nastal s finančno pomočjo Evropske unije.
Za vsebino je odgovorna izključno Razvojna agencija Sora in v nobenem primeru ne odraža
stališč Evropske unije in programskih organov ADRION.
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Zanimivosti

Novi Loški razgledi

Učenci so odkrivali
stare recepte

Muzejsko društvo Škofja Loka je pred kratkim izdalo novo številko Loških razgledov, v njih pa
najdemo mnogo zgodb iz različnih obdobij in okolij.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – »Osrednji dogodek Muzejskega društva
Škofja Loka je vsako leto
predstavitev Loških razgledov. Letos predstavljamo že
68. številko, kar pomeni 68
let izhajanja Loških razgledov. Prva številka je namreč
izšla leta 1954,« je na predstavitvi povedal član izvršnega odbora Muzejskega društva Aleksander Igličar.
Nove Loške razglede je nato
predstavila urednica Marija
Lebar. V njih je začetni del
namenjen 30-letnici samostojne Slovenije, najobširnejši del publikacije pa zajemajo Razgledi, kjer je moč
prebrati kar dvanajst prispevkov različnih avtorjev,
ki pripovedujejo zanimive
zgodbe iz različnih različnih
obdobij in različnih okolij.
»Ob urejanju vsake nove številke Loških razgledov se
sprašujem, kdo bodo bralci
številnih prispevkov in ali

Novo številko Loških razgledov je v Sokolskem domu
prejšnji teden predstavila urednica Marija Lebar / Foto: Tina Dokl
jim bodo všeč, jih bodo podatki in sporočila zadovoljili,
bodo ti prispevki morda postali vzgib za iskanje novih
odgovorov,« se je ob predstavitvi skoraj štiristo strani obsegajoče publikacije spraše-

vala urednica Lebarjeva. Kot
je povedala, je naslovnico
oblikovala Nives Lunder, na
njej pa sta čudovito obarvana primerka lepenjca Plateumaris sericea, ki vzbuja pozornost s svojimi bleščečimi

Vilma Stanovnik

prelivajočimi se barvami.
Hrošča je posnela Miroslava
Kofler, soproga Bojana Koflerja, ki je pripravil zanimiv
zapis o mokrišču Žirovčeva
luža in njegovi favni hroščev.
Tudi v tokratni izdaji sta
predstavljeni občini Škofja
Loka in Gorenja vas - Poljane z novostmi iz minulega
leta ter občinskimi nagrajenci, zanimiv pa je tudi prispevek o razvejanih mednarodnih povezavah Občine
Škofja Loka.
Med gradivi in spomini so
zapisi o Ivanu Omanu in nekaterih drugih Ločanih, o
obletnicah Gimnazije Škofja
Loka in Rokodelskega centra
DUO, predstavljeno je delovanje Muzejskega društva
Škofja Loka, opisane so tudi
knjižne novosti v domoznanski zbirki škofjeloške
knjižnice.Loški razgledi so
izšli v nakladi šeststo izvodov, izdajo pa je finančno
podprla Občina Škofja Loka.

Škofja Loka – V Muzejskem
društvu Škofja Loka so že četrto leto pripravili nagradni
natečaj, v katerem so sodelovali učenci osnovnih šol in
dijaki srednjih šol na območju upravne enote Škofja
Loka. Natečaj poteka pod naslovom Tole moram povedat'. Prispevki zanj nastajajo
ob pogovorih mladih s starejšimi. Letos je bila tema Pa
dober tek! Komisija se je na
koncu odločila, da za naj-

boljšega izbere prispevek
Lovra Tuška z Osnovne šole
Poljane, ki mu je dal naslov
Narbel sm se pa troštala použku. Lovro Tušek je prispevek pripravil po pogovoru z
očetovo teto Anico, v njem
pa ugotavlja, kako so se naše
navade pri kuhanju spreminjale. Na prireditvi v Sokolskem domu je prispevek, ki
je objavljen v Loških razgledih, tudi prebral in poleg nagrade, dveh vstopnic v adrenalinski park Geoss, dobil
tudi glasen aplavz.

Lovro Tušek z očetovo teto Anico / Foto: Tina Dokl
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Zaključek projektov
Uspešno – kljub podaljševanju in
prekinitvam zaradi epidemije – se
je zaključil projekt Okusi Škofjeloškega. Njegova najodmevnejša
aktivnost je bil kulinarični festival
Okusi Škofjeloškega, ki je potekal
pri gostinskih ponudnikih na Loškem. Bistvo festivala je povezati
ponudnike, ki gostom v istem
časovnem obdobju ponujajo
menije po enaki ceni in iz lokalnih
sestavin. Festival je bil dobro obiskan in želimo, da bi bil naslednje
leto prav tako. Zaključil se je tudi
projekt Živi živo – življenjske
veščine odraščanja pod vodstvom Zavoda Kres. Skozi projekt
so partnerji aktivirali številne
organizacije v lokalnem okolju in
skupaj sooblikovali aktivno mrežo
za preventivo pred digitalno
zasvojenostjo. V aktivnosti je bilo
vključenih ogromno število otrok
iz lokalnega okolja. Zadnji, ki se je
že zaključil v tem letu, pa je projekt Aktivno proti invazivkam, ki
ga je vodila Ljudska univerza Ško-

fja Loka. Z aktivnostmi omenjenega projekta smo informirali in ozaveščali občane območja LAS loškega pogorja o nenadzorovanem
širjenju tujerodnih invazivnih vrst.
Izvedli smo tudi različna izobraževanja in akcije zatiranja in odstranjevanja ter ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
V luči oblikovanja novega programskega obdobja 2021–2027
nas je v mesecu februarju obiskala
tudi Medresorska delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V sklopu obiska sta
se predstavnici najprej srečali s člani LAS in preostalimi deležniki iz
lokalnega okolja. V nadaljevanju
dneva sta si ogledali tudi primere
dobrih praks črpanja CLLD (LEADER) sredstev na našem območju.
Predstavnici sta najprej obiskali
grajski zeliščni vrt, ki je bil končni
rezultat projekta Sožitje na grajskem vrtu. Zatem jim je predsednik
čebelarskega društva Brode predstavil še sodelovanje društva v LAS

in rezultate projekta Med-O-Vita.
Skupaj smo si ogledali še čebelarski dom, muzejsko zbirko o čebelah, učno pot in učni čebelnjak.
V maju smo organizirali strokovno
ekskurzijo na območje Goriških
brd in dela Vipavske doline, ki se
je je udeležilo 15 udeležencev. V Vili
Vipolže so nas sprejeli predstavniki
LAS V objemu sonca, RRA severne
Primorske in ZTKMŠ Brda, ki so
nam predstavili delovanje LAS,
Strategijo lokalnega razvoja ter
projekte iz sklada EKSRP in ESRR, ki
smo si jih kot primere dobrih praks
ogledali skozi celotno ekskurzijo. V
srednjeveški vasici Šmartno smo

spoznali projekte Zgodovinsko in
turistično informativne table v
Šmartnem, Brda in vino, obiskali pa
smo tudi Briško hišo, v kateri so
uredili prostor tehnične dediščine.
V Braniku smo si ogledali še grad
Rihemberk, kjer so nas seznanili z
rezultati projekta Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma Goriške.
Tudi v Škofji Loki je v okviru sistema Gorenjska.bike zaživel težko
pričakovan sistem izposoje koles
eKOLOka. Namenjen je vsem, ki
želijo poskrbeti za zdravo telo in
čist zrak v svojem lokalnem okolju
in širše. Postavitev sistema izposo-

Postaja sistema izposoje koles
eKOLOka

Foto: arhiv LAS V objemu sonca

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja zaključuje pestro
prvo polovico leta 2022. Z mesecem marcem so se zaključili kar
trije projekti, ki so sredstva pridobili preko razpisov LAS loškega
pogorja. V februarju smo bili deležni obiska Medresorske delovne
skupine, ki se pripravlja na novo programsko obdobje. Maja smo v
sklopu strokovne ekskurzije obiskali LAS V objemu sonca, za konec
prve polovice leta pa je začel delovati še sistem izposoje koles
eKOLOka, ki ga delno sofinancirata dva naša projekta.

Foto: arhiv Občine Škofja Loka

PRVA POLOVICA LETA 2022 NA LAS LOŠKEGA POGORJA

Udeleženci strokovne ekskurzije na območje LAS V objemu sonca

je koles je delno sofinancirana s
sredstvi projekta Kolesarska veriga na podeželju in projekta
(NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega. Kolesa si lahko trenutno
izposodite na sedmih postajah s
skupno 85 ključavnicami. Naj za
konec poudarimo, da je Gorenjska.
bike še vedno edini medobčinski
sistem izposoje koles v Sloveniji.
Vse aktualne novosti lahko spremljate na spletni strani LAS loškega
pogorja (www.las-pogorje.si) ali
pa informacije dobite v pisarni
LAS loškega pogorja na Razvojni
agenciji Sora, d. o. o., Poljanska
cesta 2, Škofja Loka.
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www.gorenjskiglas.si

Kdaj in kam jih
saditi, kako jih
gnojiti in zaščititi
pred mrazom,
škodljivci in
boleznimi, so
osrednja poglavja
te knjige.
Predstavi številne
sorte vrtnic, ki so
jih preizkusili v
Sloveniji.
Vrtnica je na
vsakem vrtu
nekaj posebnega,
zato bo ta
prelepa knjiga
z več kot 250
fotografijami
očarala prav
vsakogar.

Število strani: 176 strani, 19 x 25 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

25,50
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Avtorica vas
popelje v svet
sivke, rožmarina,
žajblja, lovora
in oljčnih listov.
Z navdušenjem
boste izdelovali
hidrolate,
pripravljali čaje,
kozmetiko,
izdelke za
aromaterapijo
in kuhali odlične
jedi z zelišči.
Presenetila vas
bo uporabnost
zelišč v prehrani
in negi domačih
živali ter hišnih
ljubljenčkov.

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

2240
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.

25
EUR

+ po

št ni n a

Plujejo dvajset let
V lanskem letu je minilo dvajset let od začetkov Jadralnega kluba Loka Timing. Obletnico so
praznovali letos in ob tej priložnosti pripravili tudi razstavo.
Maja Bertoncelj
Škofja Loka – Škofja Loka
ima tudi uspešne jadralce.
Pred kratkim so praznovali
dvajset let skupne plovbe
pod okriljem Jadralnega kluba Loka Timing.
Junija 2001 so se zbrali na
ustanovni skupščini takrat
Jadralne sekcije kluba Loka
Timing. Po več letih delovanja v okviru kluba časomerilcev so se odločili osamosvojiti. Leta 2008 je sekcija
postala samostojni klub. Ker
zaradi covida-19 lani niso
mogli organizirati slovesnosti ob jubileju, je ta potekala
letos. V Sokolskem domu v
Škofji Loki so v začetku junija pripravili razstavo s spremljajočimi dogodki. Prikazovala je razvoj in dejavnosti v
Jadralnem klubu Loka Timing od začetka organiziranega jadranja v Škofji Loki
leta 2001 do danes, ko klub
šteje 93 članov. Dodali so še
nekaj praktičnih utrinkov s
področij potovalnega in rega-

Na razstavi so predstavili tudi uspehe kluba. Dušan Ušeničnik (levo) in Goran Djordjevič
sta večkratna zmagovalca različnih regat. / Foto: Maja Bertoncelj
tnega jadranja. Kot je pojasnil Luka Zajc, so med okrog
deset tisoč fotografijami izbrali šestdeset najzanimivejših in jih postavili na ogled.
Dvajset let so prikazali skozi
časovni trak, na ogled so postavili fotografije z jadranja,
organigram kluba, jadrnico
Staša Mlakarja, predstavili so
največje uspehe in prikazali

tudi jadranje članov kluba po
morjih sveta. »Klub je šel klasično pot od ljubiteljev, ki so
prej smučali in so poskusili
jadrati, izoblikovala se je druščina, ki je videla, da nekateri
znajo celo tekmovati. Prednost je bila, da je že od začetka nekaj članov imelo lastne
jadrnice. Tone Pogačnik in
Gorazd Krajnik sta celo iz be-
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ZA PONOVNO UPORABO SE
MORAMO ZAVESTNO ODLOČITI
Svetovni dan rinfuze, ki ga zaznamujemo 16.
junija, je na pobudo britanske organizacije City
to Sea v 77 državah prvič potekal lani in dosegel več kot milijardo ljudi. Namen tega okoljskega dne je ozaveščanje potrošnikov za uporabo trajne embalaže z možnostjo ponovnega
polnjenja, hkrati pa nagovoriti trgovce in proizvajalce izdelkov, da ponudijo več možnosti za
ponovno uporabo in rinfuzo na trgu.
Trende na področju nakupa z lastno embalažo v Sloveniji spremljajo Ekologi brez meja, ki
so ob letošnjem dnevu o aktualnem stanju in
načrtih za prihodnost povprašali trgovce na
slovenskem trgu. Večina večjih trgovcev že
ponuja vsaj določene izdelke brez embalaže.
Poleg sadja, zelenjave in oreščkov je možno
kupiti z lastno embalažo tudi pekovske in delikatesne izdelke. Do premikov prihaja tudi pri

ponudbi neživilskih izdelkov s polnilnicami za
detergente ter drugimi izdelki za dom in nego
telesa na rinfuzo.
Še hitrejše korake pa delajo manjši trgovci.
Vedno več je trgovin »zero waste«, ki v celoti
izdelke ponujajo brez embalaže in takih, ki
tako ponudbo omogočajo vsaj deloma. Po
podatkih Ekologov brez meja, ki na portalu
Manj je več ustvarjajo karto trgovin, je takih
ponudnikov v Sloveniji že 128.
Odločitev za ponovno uporabo pa ni le okoljsko odgovorna odločitev. Če bi samo 20 odstotkov plastične embalaže preusmerili v sisteme
rinfuze, je to 10 milijard dolarjev vredna poslovna priložnost, ki lahko prihrani tudi milijone
ton plastike za enkratno uporabo.
Ker k detabuizaciji nakupa z lastnimi vrečkami, posodami in drugimi pripomočki najbolj
prispevajo pozitivni zgledi, vas spodbujamo,
da kaj od tega poskusite tudi sami. Npr. greste
po malico z lastno embalažo, po kavo z lončkom za večkratno uporabo ali preprosto polnite bidon za vodo znova in znova. Še drznejši
pa lahko spodbudite gostince in trgovce, da
nam vsem skupaj pomagajo zmanjšati plastični odtis. Tudi na širšem Škofjeloškem območju je kar nekaj primerov možnosti nakupovanja s čim manj plastične embalaže, predvsem
pri lokalnih manjših ponudnikih hrane, živil in
produktov. Prijazni pogovori in digitalna sporočila preverjeno premikajo meje!
Ekologi brez meja

tona naredila barko in se podala na prve tekme. Razvoj je
šel naprej. Izkusili smo daljšo plovbo v težjem okolju
oceanov,« je povedal Marko
Murn, predsednik Jadralnega kluba Loka Timing.
Ob praznovanju jubileja so
izdali tudi zbornik in pripravili tematska predavanja.

Najprej na Stari vrh
Poljane – Tudi letos bo potekal Pokal polanskih
puklov, točkovanje petih kolesarskih dirk, ki jih lokalni
organizatorji prirejajo na
območju Poljanske doline.
Prva bo tradicionalno na
Stari vrh, in sicer 10. julija, v
nadaljevanju pa bodo sledile Pasja ravan, Javorč, Lubnik in za konec še Blegoš.
Osnovni moto pokala je
udeležencem predstaviti lepote in zanimivosti Škofjeloškega hribovja, ki je prepleteno s cestami, potmi,
stezami, predvsem pa
ustvarjalnimi in prijaznimi
domačini. V Pokalu polanskih puklov moči združijo
ŠD Poljane, ŠD Špik Lučine,
ŠD Sv. Urban, Društvo T4M
in Športna zveza ter ŠD
Marmor Hotavlje.

Postavila osebni rekord
Žiri – Atletinja Neja Filipič v
letošnji sezoni nastopa zelo
uspešno. Na atletski diamantni ligi v maroškem Rabatu je v troskoku osvojila
odlično tretje mesto in dosegla nov osebni rekord
(14,42 metra). Prejšnjega je
izboljšala za pet centimetrov. »To je zagotovo moj
največji uspeh v dosedanji
karieri. Konkurenca je bila
izjemna. Imam še rezerve,
kar je pokazal tudi eden izmed skokov, pri katerem
sem naredila prestop,« je
novega velikega dosežka vesela Žirovka, ki živi in trenira v Ljubljani. Pred kratkim
je velik uspeh dosegla tudi
zunaj atletskih stez. Zaključila je študij in postala magistra farmacije.
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Jubilej z rekordoma proge
Leta 2012 so začeli pisati zgodovino Teka štirih mostov. Jubilejno, deseto izvedbo sta zaznamovala nova rekorda desetkilometrske proge.
Maja Bertoncelj
Škofja Loka – Tek štirih mostov je v Škofjo Loko privabil
veliko ljubiteljev teka. Potekal je v deseti izvedbi.

Blizu meji pol ure
Dogajanje se je začelo že dopoldan v vrtčevskimi teki,
nadaljevalo s Tekom junakov 3. nadstropja, Tekom za
edinost (Run4Unitiy), šolskimi teki za Pokal štirih županov, vrhunec pa je bil ob
21. uri, ko so se tekači podali
na 10-kilometrsko progo.
Padla sta rekorda tako v moški kot v ženski konkurenci.
Dolenjec Primož Kobe se je
približal mejniku 30 minut.
V cilju je bil s časom 30 minut in 9 sekund. »Sem v for-

mi in tokrat sem to dokazal
tudi na tekmi. S starta je šlo
zelo hitro. Začel sem pametno in potem stopnjeval.
Lepo sem razporedil moči.
Dalo bi se pod 30 minut, a
danes za to nisem bil spočit.
Za mano je naporen teden,
regeneracije je bilo premalo.
V Škofjo Loko se rad vračam. Vzdušje je odlično. Še
bom prišel. Tudi zaradi
vzdušja sem pripeljal svojo
varovanko Ano Štefulj iz Hrvaške. Lani je bila balkanska
prvakinja v maratonu. Uspešno se vrača po poškodbi,«
je povedal Primož Kobe. Štefuljeva je zmagala s časom
34 minut in 55 sekund, kar
je nov ženski rekord. »Nisem vedela, kaj pričakovati.
Zares je bilo odlično. Samo

uživala sem. Med tekom niti
nisem spremljala časa,« je
dejala Ana Štefulj iz Zagreba. V moški konkurenci je
bil drugi Ben Szuhaj (30:57)
in tretji Janez Mulej (31:55),
v ženski pa je bila druga
Anja Fink (35:30), tretja pa
Neža Žerjav (38:17). V konkurenci moških štafet sta
bila najhitrejša Blaž Tomc in
Lovro Oblak (39:17), mešanih Nace Rant in Neža Rant
(41:10) in ženskih dvojčici
Lara in Sara Hrvatin (45:08).

Koronavirus pustil
posledice
Organizatorji iz Društva
T4Mi in Športne zveze Škofja Loka so z jubilejno izvedbo zadovoljni. »Veseli smo,
da je format prireditve Tek

štirih mostov po desetih letih še vedno aktualen in da
predvsem pri otroških tekih
– tako vrtčevskih kot šolskih
– ne izgubljamo števila udeležencev, ampak ga celo povečujemo. Tu je treba še posebej poudariti izjemno delo
športnih pedagogov v šolah
in vzgojiteljic v vrtcih, poleg
tega pa tudi odličen in pozitiven odnos ter podporo vodstev osnovnih šol in vrtca do
Teka štirih mostov. Seveda
se tudi organizatorji – ob
podpori Občine Škofja Loka
in sponzorjev – maksimalno
potrudimo zanje z majčkami, sladoledom in nagradami za najboljše. Leta 2019 in
letos je postal velik dogodek
znotraj našega dogodka Tek
junakov 3. nadstropja, torej
otrok, ki so preživeli raka ali
se trenutno borijo z njim,
kar bomo tudi v prihodnje
dodatno razvijali in morda
še celo razširili. Letos se
vidi, kako močno je koronavirus zarezal v udeležbo na
skoraj vseh športnih dogodkih. Na splošno se manj
ukvarjamo s športom, nekateri se izogibajo množici, še
vedno sta prisotna strah in
nelagodje. Preteklo bo kar
nekaj časa, da se bomo vrnili na številke pred korono, če
sploh,« je povedal Igor Drakulić, direktor prireditve.

Začrtana smer za naprej
Na 10-kilometrsko progo se je podalo nekaj manj kot sedemsto tekačev. / Foto: Tina Dokl

Tek štirih mostov bo šel v
prihodnje še bolj v smer zelenega in trajnostnega. »Raz-

Najprej so bili vrtčevski teki. / Foto: Vilma Stanovnik

Primož Kobe je postavil nov časovni mejnik. / Foto: Tina Dokl
mišljamo tudi o tem, da bi
večtisočglavo skupnost T4M
aktivirali večkrat na leto v
obliki druženja, srečevanja,
izobraževanja in ozaveščanja
– tudi z mednarodno noto.
Še naprej bomo prečkali mostove in povezovali ljudi pa

tudi podaljševali mize in zniževali zidove, seveda pa
bomo za doseganje teh ciljev
potrebovali dodatno podporo
in pomoč sponzorjev, donatorjev, podpornikov in prijateljev Teka štirih mostov,« še
pravi Drakulić.

Izberite službo, ki
vam ponuja več

27. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

jan

Postanite avtomehanik v
servisni delavnici TipStop
Vianor Škofja Loka

PLESTENJAK

Stabilna zaposlitev v lokalnem okolju,
za nedoločen čas s prilagodljivim
delovnikom
Nadpovprečen regres, kar 1.600 €
Izplačilo za poslovno uspešnost podjetja,
nazadnje 1.400 € bruto
Številne priložnosti za razvoj in karierno
rast

Vstopnice:
mojekarte.si in Petrol

ŽIGA PIŠLAR, PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

Uporaba lastnih počitniških enot za vaš
zaslužen dopust

www.petrol.si/vianor-skofja-loka

2022-06_Vianor_zaposlitveni_oglas_171x143mm.indd 2

20. 06. 2022 13:42:37
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Prisrčno srečanje
novih prijateljic
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Škofjeloški tekaški praznik je bil znova
tudi priložnost za druženje
različnih generacij. Dopoldne so tekli vrtčevski otroci,
popoldne šolarji, zvečer pa
tekači vseh starosti. Vmes so
škofjeloške ulice napolnili
tudi junaki 3. nadstropja Pediatrične klinike v Ljubljani.
Gre za otroke, prave borce,
ki so v najranljivejši starosti
doživeli in preživeli boj življenja, pa tudi otroke, ki se
še spopadajo z rakom. »Tokrat je teklo kar 82 mladih,
cilj prireditve pa je predvsem druženje. Med seboj
se spoznavajo družine, srečujejo se mladi, vsi skupaj
pa se družijo tudi z znanimi
športniki, ki jih je na naš tek
prišlo res veliko. V program
tekaškega praznika smo
vključili vse loške osnovne

šole, saj so mladi izdelovali
risbice, vrečke, piškotke prijateljstva ... Naši otroci so
bili njihovi gostje in eden
naših ciljev je, da se otroci
privadijo tudi sodelovanja z
drugačnimi,« je v imenu organizatorjev iz Inštituta Zlata pentljica povedala Valerija
Čarman.
Valerija in Ivo Čarman sta
ob teku poskrbela tudi za
zelo posebno srečanje. Na
njunem domu pri Svetem
Duhu sta se srečali Hana
Hafner – junakinja 3. nadstropja in Hana Hafner –
učenka 4. razreda OŠ Škofja
Loka-Mesto.
Kot je povedala svetovalna
delavka na OŠ Škofja Loka-Mesto Mateja Božnar, sta
dekleti ob prijetnem druženju ugotovili, da nimata le
enakega imena in priimka,
ampak tudi podobne interese in pisavo.

Koncert ob jubileju
Mešani pevski zbor (MePZ) Vrelec je v sklopu praznovanja dvajsetletnice delovanja svojo zvesto
publiko v začetku junija razveselil s koncertom v Sokolskem domu v Škofji Loki.
Mateja Rant
Škofja Loka – Jubilejni koncert Vrelca so sicer načrtovali
v letu 2020, ko je minilo
dvajset let od začetka delovanja zbora, a so jim takrat to
preprečili ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19. S tokratnim koncertom so se
zato želeli oddolžiti svoji zvesti publiki, ki jih v preteklih
dveh epidemičnih letih ni pozabila. Nekaj pesmi sta ločeno zapela moški in ženski sestav zbora, v goste pa so povabili tudi glasbeno skupino
Loške orglice. Pevce je na
klavirju spremljala pianistka
Kristina Jeke. Predsednik
Društva upokojencev Škofja
Loka Miro Duić je zboru, ki
ga je imenoval ambasador
društva, ob tej priložnosti izročil društveno priznanje,
predsednik območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Škofja Loka
Aldo Komar pa jim je podelil
jubilejno priznanje.
Začetki upokojenskega zborovskega petja v Škofji Loki
segajo še v čas, ko je prepeval
moški zbor pod vodstvom

Jubilejni koncert MePZ Vrelec v Sokolskem domu v Škofji Loki / Foto: arhiv društva
Valentina Pirca, kot MePZ
Vrelec pa nastopajo od začetka leta 2000, ko so se nekaj
moškim pevcem pridružile
še pevke in je vodenje zbora
prevzela Vika Jelen, so spomnili člani zbora. Vsako leto
prepevajo na dobrodelnem
koncertu, božičnem koncer-

tu v Kapucinski cerkvi in na
samostojnem koncertu v hotelu Delfin v Izoli, obenem
pa pripravijo tudi vsaj en
koncert za stanovalce domov
starejših občanov po Gorenjski. Redno nastopajo tudi na
dogodkih domačega upokojenskega društva in številnih

drugih dogodkih. Vodenje
zbora je za Viko Jelen prevzela Nada Krajnčan, s katero je v zboru večji poudarek
dobila vrhunska interpretacija zborovskih skladb. Njeno
delo od leta 2019 naprej nadaljuje zborovodja Dejan
Heraković.

© s. staub
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Obe Hani sta se ob tekaškem prazniku srečali pri Valeriji in
Ivu Čarmanu / Foto: arhiv Mateje Božnar
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Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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/mesec*
5 let podaljšanega jamstva**
z dodatnih 400 € popusta pri menjavi Staro za novo***
*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR evolution E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 23.290 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni Fleksi popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financial Services.
Informativni izračun je narejen na dan 23. 5. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 5.885,64 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 4,99 % in polog v višini
6.947,15 €. EOM je 6,27 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 179 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 10.457,21 €. Skupna finančna
obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 19.585,75 €, od tega znašata zavarovalna premija 209,78 € in strošek odobritve kredita 326,86 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo
obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo,
po vnaprej določenih pogojih. Velja preko Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej).
***Ob nakupu novega vozila Captur E-Tech hibrid v primeru zamenjave Staro za novo kupec prejme 400 € dodatnega popusta. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter
že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo
standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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