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ŠKOFJA LOKA

Več otrok kot prostora
Za vpis v loške vrtce je bilo 
letos zelo veliko zanimanja, 
zato kljub več oddelkom 
znova ne bo prostora prav za 
vse otroke, ki potrebujejo 
varstvo.
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GORENJA VAS - POLJANE

Dela nadaljujejo v 
notranjosti
Obnova stare šole v Gorenji 
vasi je že skoraj zaključena, 
izbran pa je že tudi izvajalec, 
ki bo poskrbel še za notranjo 
opremo in potrebne medi
cinske pripomočke.
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ŽELEZNIKI

Gasilci so praznovali
Prostovoljno gasilsko druš
tvo Dražgoše je praznovalo 
dvajsetletnico delovanja. Že 
od začetka veliko pozorno
sti posvečajo izobraževanju 
gasilcev in delu s podmlad
kom.
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ŽIRI

Podelili priznanja
S slavnostno sejo v Kultur
nem središču Stare Žiri so 
na predvečer obeh praznikov 
v Žireh zaznamovali občin
ski in državni praznik, ob tej 
priložnosti pa podelili tudi 
letošnja občinska priznanja.
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Škofja Loka – Na Gimnaziji 
Škofja Loka je maturo oprav
ljalo 124 dijakov od 126 vpi
sanih v zaključni letnik, saj 
se zaradi bolezni dva dijaka 
nista udeležila vseh izpitov. 
Maturo je uspešno opravilo 
123 dijakov, ena dijakinja 
ima popravni izpit iz enega 
predmeta, je pojasnil ravna
telj Jože Bogataj.
Med uspešnimi dijaki jih je 
kar osem prejelo več kot 30 
točk, kar pomeni, da so se 
uvrstili med letošnje zlate 
maturante, Jernej Oblak pa 

je zbral celo vse možne toč
ke, torej 34, in je postal dia
mantni maturant letošnje 
generacije. Zlati maturanti 
škofjeloške gimnazije pa so: 
Andrej Bogataj, Katja Bukov
šek, Urška Gruden, Dane 
Jemc, Lučka Kozamernik, 
Tonja Oman Sušnik in Lia 
Trdina. Jernej Oblak je sa
mozavestno zatrdil, da je bil 
že po zaključku vseh maturi
tetnih izpitov prepričan o 
dobrem rezultatu, saj se je 
zavedal, da ima dovolj zna
nja. Letošnje počitnice bo 
preživel na prostovoljnem 
služenju vojaškega roka, je
seni pa se bo posvetil študiju 
računalništva in matematike 
v Ljubljani – omenjeni pro
gram si delita Fakulteta za 
računalništvo in informatiko 
ter Fakulteta za matematiko 
in fiziko.
Splošno maturo je sicer letos 
v spomladanskem roku na 
82 šolah po Sloveniji oprav
ljalo 5865 kandidatov, od 
tega se je v gorenjski regiji 
splošne mature udeležilo 
622 kandidatov. Maturo je 
uspešno opravilo 5194 kandi
datov ali 95,41 odstotka, kar 
je nekoliko manj kot preteklo 
leto, ko je bilo uspešnih 
97,26 odstotka. Najvišji mo
žni uspeh je doseglo 18 dija
kov. Maturitetno spričevalo s 
pohvalo sta prejela 302 matu
ranta, to je povsem enako 
število kot lani, v povprečju 
pa so kandidati dosegli 20,79 
točke (julija lani 20,99).

Sredi julija so bili znani rezultati spomladanskega roka letošnje mature. Na Gimnaziji Škofja Loka 
imajo osem zlatih maturantov, Jernej Oblak pa je zbral celo vse možne točke.

Diamantni Jernej Oblak

Mateja Rant

Diamantni maturant Jernej Oblak / Foto: Tina Dokl

Železniki – Direkcija RS za 
vode (DRSV) je pridobila 
gradbeno dovoljenje za za
drževalnik vode na Selški 
Sori pod Sušo, ki predstav
lja drugo fazo projekta iz
boljšanja poplavne varnosti 
Železnikov. »Gradnja prve 
faze poteka intenzivno, gle
de na pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za drugo fazo pa 
bomo lahko sedaj povečali 
tudi intenzivnost del na tej 

fazi,« so napovedali na 
DRSV.
Druga faza projekta je vre
dna dobrih 17 milijonov 
evrov. Zgradili bodo zadrže
valnik z dvajset metrov viso
ko nasuto zemeljsko pregra
do, ki bo lahko zadržala 
milijon kubičnih metrov 
vode. Za projektiranje in 
gradnjo zadrževalnika je 
DRSV že junija lani podpi
sal pogodbo s konzorcijem 
idrijskega podjetja Kolektor 
Koling.

Še bližje zadrževalniku
Ana Šubic

Časopis za škofjeloško območje    Št. 7–8, Julij–Avgust 2022        

Dobili novega 
»rešilca«
V Zdravstvenem domu Škofja 
imajo novo reševalno vozilo, ki 
je opremljeno tudi z električnim 
kardio stolom za samostojni 
transport pacientov po 
stopnicah in navozno rampo.
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Skrivnosti 
crngrobskih fresk
Cerkev Marijinega oznanjenja v 
Crngrobu ima zadnji dve leti tudi 
Galerijo Crngrobsk' turn, v kateri je 
ta čas na ogled zanimiva razstava z 
naslovom Crngrob naokrog – 
zakladnica freskantstva.
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Podelitve maturitetnih spričeval so se udeležile štiri zlate maturantke od osmih zlatih 
maturantov Gimnazije Škofja Loka (od leve proti desni): Urška Gruden, Tonja Oman 
Sušnik, Katja Bukovšek in Lučka Kozamernik. / Foto: arhiv gimnazije
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Naš občinski praznik (30. ju-
nij) praznujemo v najlep-
šem obdobju leta. Tik po po-
letnem solsticiju oziroma 
kresni noči in po uspešnem 
zaključku šole, v mladem 
poletju. Takrat je tudi pra-
znična Loka v svoji najbolj 
pražnji in živopisni podobi. 
Taka pa je tudi zato, ker se 
na praznični dan poklonimo 
tistim našim občankam in 
občanom, ki so najbolj za-
služni, da je naša občina 
tako uspešna, prijetna in pri-
jazna skupnost.
Čeprav vse to že dobro vem, 
me vedno znova preseneti in 
vzradosti, ko vidim, kako iz-
jemni so naše občanke in 
občani! Rad jih imam in 
hvaležen sem jim. In resnič-
no ponosen sem, da sem žu-
pan take občine.
Kot rečeno, pa to pomeni 
tudi vstop v tisti bolj spro-
ščeni, dopustniški in poči-
tniški čas leta, ko si vzame-
mo čas zase, da se nekoliko 
oddahnemo, sprostimo, da 
obiščemo druge kraje, sreča-
mo nove ljudi in se družimo 
v družinskem in prijatelj-
skih krogih.
Pa tudi na to, da na Loko po-
gledamo z nekoliko drugač-
nimi očmi, da nekoliko zau-
stavimo korak, da peš ali s 
kolesom obiščemo kak del 
naše občine ali širše okolice, 
kjer še nikoli nismo bili. Ste 
se že kdaj kopali na Viso-
kem? Ste na poti na Tošč vi-
deli cerkvico sv. Jedrt? Ste že 
obiskali godeško-reteške 
loke? Ste že kdaj poromali 
od Križne gore do Sv. Jošta v 
sosednji kranjski občini? Ali 
se podali na konec Vojaške 
ceste ali pa vrteli pedale v ti-
sti strmi klanec v Strmici? 
Ali veste, da je cerkvica na 
Sv. Tomažu eden od najbolj 
fotografiranih motivov v vsej 
Sloveniji? Vas morda zani-
ma, kako je od blizu videti ti-
sti »vesoljski« vremenski ra-
dar na Pasji ravni?

Ste že pozabili, kako dobra 
je ocvirkovka na Blegošu? Iz 
tamkajšnjih bunkerjev Ru-
pnikove linije se lepo vidi so-
sednji Porezen, s Porezna 
pa se lahko vidi morje! Pra-
vijo, da se z Možica nad So-
riško planino vidita Bohinj-
sko in Blejsko jezero, če res 
res stopiš na prste.
Res, v kako lepem okolju, 
naravnost čarobnem delu 
sveta živimo. Včasih nam 
morajo to povedati drugi. 
Včasih moramo sami odpo-
tovati drugam. Včasih mora-
mo zgolj upočasniti, zausta-
viti korak, odpreti oči, 
začutiti atmosfero, občutiti 
»štimung«, energijo, spreje-
ti igro …
Kajti naša Loka ni zgolj lepa, 
prekrasna pisana kulisa, v 
Loki bo vse poletje živo in ži-
vahno, kulturno in družab-
no, pravo poletno festivalsko 
dogajanje. Počitnice smo za-
čeli z Bralnico in že 13. Med-
narodnim ciklom koncertov 
in s festivalskim memoria-
lom, vmes so se dogajali 
koncerti na terasi, na taisti 
terasi nekdanje Name se 
bodo odvrteli tudi filmi pod 
zvezdami, zaključili pa jih 
bomo s tradicionalnim avgu-
stovskim festivalom Pisana 
Loka v dneh pred šolo, ko se 
že vsi vrnemo v našo Loko.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Kot pojasnju-
jejo odgovorni na loški obči-
ni, bo v novem šolskem letu 
v Vrtec Škofja Loka na novo 
sprejetih otrok 244, od tega 
170 za prvo in 74 za drugo 
starostno obdobje.
»V letošnjem vpisnem roku 
smo ponovno opazili rast 
zanimanja za vpis v vrtce, 
kar je verjetno predvsem 
posledica odločitve na ravni 
države, da je vrtec za druge-
ga in nadaljnje otroke brez-
plačen oziroma da stroške 
zanje pokrije država, kar je 
vodilo do povečanega vpisa 

v vrtec tako v naši občini kot 
tudi po drugih občinah v ve-
čini države,« pojasnjuje 
vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Rok Primožič in 
dodaja, da je zaradi takih 
spodbujevalnih ukrepov 
prišlo do večjega vpisa pred-
vsem otrok prvega staro-
stnega obdobja, ki predho-
dno ni bilo načrtovan in ki 
zahteva dodatne prostore, a 
jih v tako kratkem času niso 
mogli zagotoviti. Zato letos 
v vrtec ne bodo vključeni vsi 

otroci, za katere so starši 
vložili vloge. Na čakalnem 
seznamu je tako 29 otrok, 
ki bodo na začetku septem-
bra že izpolnili starostni po-
goj, še 63 otrok pa je takih, 
ki bodo starostni pogoj iz-
polnili do konca šolskega 
leta in so jih starši že vpisa-
li v vrtec.
Letos so zaradi večjega zani-
manja z manjšim prestruk-
turiranjem oddelkov v eno-
tah Najdihojca in Biba 
sprejeli več otrok prvega sta-
rostnega obdobja, v enoti 
Kamnitnik pa so odprli še en 
dodaten oddelek prvega sta-
rostnega obdobja.

S tem bodo v novem šol-
skem letu odprti štirje doda-
tni oddelki za najmlajše 
otroke. Skupaj bo v Vrtec 
Škofja Loka tako lahko vklju-
čenih 975 otrok v osmih 
enotah vrtca.
»Ker pričakujemo, da bo za-
nimanje za vpis v vrtec tudi 
v naslednjih letih podobno 

letošnjemu, občina že pre-
verja možnosti za razširitev 
obstoječih enot Vrtca Škofja 
Loka oziroma o morebitni 
novi enoti, saj so obstoječe 
kapacitete že v celoti izkori-
ščene in novih oddelkov ne 
moremo več umestiti v ob-
stoječe enote,« dodaja Rok 
Primožič.

Za vpis v loške vrtce je bilo letos zelo veliko zanimanja, zato kljub več oddelkom znova ne bo prostora 
prav za vse otroke, ki potrebujejo varstvo.

Več otrok kot prostora

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minuli teden 
je Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje Škofja 
Loka pripravilo krvodajal-
sko akcijo, ki je potekala v 
prostorih Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto. Kot je 
pojasnila sekretarka združe-
nja Fani Mikš, je bila ude-
ležba odlična, saj je v štirih 
dneh kri darovalo kar 593 
oseb. K tem je treba prišteti 

še 105 krvodajalcev, ki so kri 
darovali v začetku julija v 
Poljanah, in 268 krvodajal-
cev, ki so se konec junija 
udeležili akcije v Železni-
kih, že pred tem pa se je 
majski akciji v Žireh zvrsti-
lo 340 krvodajalcev. »Vsem 
se zahvaljujemo za udelež-
bo,« je poudarila Mikševa. 
Naslednja krvodajalska ak-
cija bo 12. in 13. septembra 
v Žireh, nato pa od 2. do 4. 
novembra v Škofji Loki.

Krvodajalske akcije 
odlično uspele
Ana Šubic

Zaustavimo korak, 
odprimo oči

V Škofji Loki je kri darovalo 593 krvodajalcev. / Foto: Ana Šubic

V vrtcih se otroci dobro počutijo, žal pa za vse ni dovolj prostora. / Foto: Vilma Stanovnik, arhiv GG

Tine Radinja
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Škofja Loka – Projekt #Naša Loka je zaživel lani, ko so 
spomladi občani in skupine občanov Škofje Loke predlaga-
li kar 135 različnih projektov, o njih pa je nato potekalo 
glasovanje v vseh enajstih krajevnih skupnostih v občini. 
Na njem so izbrali triintrideset projektov, ki so jih še en-
krat pregledali in za vsakega določili okvirno časovnico iz-
vedbe. Do sredine meseca julija je bilo zaključenih že 
osemnajst projektov, nazadnje pa so zaključili projekte 
ureditve šolske poti s Tavčarjeve ulice na Kamnitnik, osve-
tlitev dela športnega parka v stari vojašnici ter ureditev 
vaške lipe s klopjo in mizo pri cerkvi pri Sv. Duhu. »Oce-
njujemo, da bodo do konca leta izvedeni tudi vsi preostali 
projekti, ki zahtevajo nekaj več dela v fazi projektiranja ozi-
roma pri katerih smo morali počakati na razpoložljivost 
izvajalcev,« je pojasnil vodja Oddelka za družbene dejav-
nosti Občine Škofja Loka in vodja projekta participativnega 
proračuna #Naša Loka Rok Primožič.

Več kot polovica projektov zaključenih

V Vrtec Škofja Loka bo 
v novem šolskem letu 
lahko skupaj 
vključenih 975 otrok v 
osmih enotah vrtca. Na čakalnem seznamu je 29 otrok, ki bodo na 

začetku septembra že izpolnili starostni pogoj, 
še 63 otrok pa je takih, ki bodo starostni pogoj 
izpolnili do konca šolskega leta in so jih starši 
že vpisali v vrtec.

Škofja Loka – V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije 
Sora (RAS) je odprt nov javni razpis za ugodne kredite za 
podjetnike, zasebnike, d. o. o.-je, društva, kmetije, dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijah … Krediti se preko Gorenjske ban-
ke dodeljujejo za obratna sredstva in investicije. Krediti za 
obratna sredstva so namenjeni financiranju tekočega poslo-
vanja, minimalni znesek za najem je pet tisoč evrov. Rok 
vračila je do 36 mesecev, obrestna mera pa znaša 2,6 od-
stotka nominalno, ob upoštevanju določenih pogojev se 
lahko dodatno zniža na od 2,2 do 2,6 odstotka. Tudi pri 
kreditih za investicije je minimalni znesek pet tisoč evrov, 
rok vračila je od 36 do 120 mesecev, obrestna mera pa je 
6-mesečni euribor + 2,6 odstotka. Ob upoštevanju določe-
nih pogojev se lahko fiksni del obrestne mere dodatno zniža 
na od 2,2 do 2,6 odstotka. Dodatne informacije so na voljo 
na RAS na telefonski številki 04 50 60 220.

Ugodni krediti za podjetnike
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Škofja Loka – Na Loškem 
gradu je potekala slavnostna 
akademija ob letošnjem ob-
činskem prazniku, ki je vsa-
ko leto tudi priložnost za po-
delitev občinskih nagrad. 
Zbrane je najprej nagovoril 
župan Tine Radinja.
»Ko sem pred štirimi leti pr-
vič v vlogi župana na ta naš 
skupni, občinski praznik 
stal pred vami, da pozdravi-
mo občinske nagrajenke in 
nagrajence in jim čestitamo, 
je bil prav tak lep, vesel, po-
seben poletni večer. Kot no-
coj. Bili smo polni načrtov, 
delovnega zagona in opti-
mizma,« je povedal župan 
Tine Radinja in spomnil na 
mnoge preizkušnje, ki jih je 

povzročil covid-19, njima pa 
je sledila še vojna v Ukrajini. 
»Vesel sem, da se je naša lo-
kalna skupnost na celotno 
situacijo odzvala zelo stro-
kovno, pogumno, učinkovito 
in predvsem zelo solidarno. 
Nikoli ne bom pozabil, kako 
ste Ločanke in Ločani ponu-
jali svojo pomoč. Kako smo 
vsi skupaj delovali povezo-
valno in vključevalno. Tako 
navznoter kot navzven. V iz-
kazani pomoči najranljivej-
šim članom skupnosti in lo-
kalnemu gospodarstvu ter v 
pomoči vsem trpečim lju-
dem, ki jih je prizadela sti-
ska vojne. Zato sem vam, 
drage občanke in občani, še 
posebej hvaležen in pono-
sen na to, da sem župan 
Loke, te povezane občine,« 
je povedal župan Radinja.
»Ob rojstnem dnevu naše 
Loke bi se vsem zahvalil za 
to, da smo proaktivna, špor-
tna, kreativna, a tudi solidar-
na, sodelujoča, vključujoča 
skupnost. S to vizijo želimo 
nadaljevati. Imamo pravo 
ekipo in pred nami je nova 
razvojna etapa, v kateri 
bomo realizirali tiste javne 
projekte in objekte nove ge-
neracije, ki bodo služili 

predvsem skupnosti in sku-
pnemu dobremu. To, da se 
sicer vselej uvrščamo v sam 
vrh slovenskih občin, v kate-
rih je dobro in prijetno žive-
ti, je le nov izziv in spodbu-
da,« je tudi poudaril župan 
Radinja in nanizal nekatere 
projekte, med katerimi so 
tudi izgradnja nadzidka in 
rekonstrukcija Osnovne šole 
Jela Janežiča, izgradnja nove 
sodobne knjižnice, nov ob-
mestni center v nekdanji vo-
jašnici, kjer se vzpostavlja 
večgeneracijski center, gra-
dil pa se bo tudi nov dom 
starostnikov z oskrbnimi 
stanovanji.
»Letos jeseni se bo začel zelo 
zahteven projekt celovite 
prenove Mestnega trga in 
Blaževe ulice, v sklopu kate-

rega bomo prenovili in so-
dobnemu času primerno pri-
lagodili vso infrastrukturo, 
Plac pa bo po izvedeni pre-
novi dobil podobo, ki bo pri-
merna enemu najlepših in 
najbolj slikovitih srednjeve-
ških trgov v državi. Potrebne-

ga bo še veliko sodelovanja, 
dobre volje in vztrajnosti. 
Močno verjamem, da nam 
bo skupaj uspelo. V Loki se 
vse da,« je še dodal župan 
Tine Radinja, preden je za 
petdeset let pobratenja in 

uspešnega sodelovanja segel 
v roke županu Sel na avstrij-
skem Koroškem Heribertu 
Kulmeschu. Kot je ta pove-
dal v zahvali v tekoči sloven-
ščini, so srečanja vedno zelo 
prisrčna, vsi občani Sel, kjer 
več kot osemdeset odstotkov 
prebivalcev govori sloven-
sko, pa so močno povezani s 
Škofjo Loko.

Občinski nagrajenci
Župan Tine Radinja je nato 
čestital tudi letošnjim občin-
skim nagrajencem. Bronaste 
grbe Občine Škofja Loka so 
prejeli Jožefa Bernik za pri-
zadevno delo pri promociji 
kraja, lokalne skupnosti in 
prispevek na področju druž-
benega življenja, Jože Kr-
melj za požrtvovalno in dol-

goletno uspešno delo na 
kovaškem področju ter za 
uspešno delo pri ohranjanju 
in nadaljevanju tradicije obr-
ti in umetnosti in Janez 
Plantarič za dolgoletno delo 
pri ohranjanju obrti in trud 
pri lepšanju mesta.

Srebrna grba Občine Škofja 
Loka sta si zaslužila Ale-
ksander Igličar za prizadev-
no delo za prepoznavnost 
Škofjeloškega pasijona tako 
doma kot v svetu ter poglo-
bljeno delo pri ohranjanju 

zgodovinske in kulturne de-
diščine ter Združenje borcev 
za vrednote NOB Škofja 
Loka za kakovostno in vse-
stransko delovanje združe-
nja in ohranjanje vrednot 
NOB ter dolgoletno organi-
zacijsko odličnost. V imenu 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Škofja Loka sta pri-
znanje prevzela Matjaž Haf-
ner in Franci Lušina.
Zbrani so navdušeno zaplo-
skali Aleksandru Igličarju, 
saj je priznanje prejel na 
predvečer življenjskega jubi-
leja, 60-letnice. »Neverjetno 
je, kako se stvari v življenju 
včasih prekrivajo in v vstopu 
v novo desetletje sem hvale-
žen, da sem postal tudi ob-
činski nagrajenec,« je pove-
dal Aleksander Igličar.
Še posebno glasen aplavz 
zbranih si je poleg zlatega 
grba Občine Škofja Loka za 
vestno in požrtvovalno delo 
v dobrobit vseh Ločanov in 
Ločank ter ohranjanje zgo-
dovinskega pomena naše 
tradicije zaslužila Jožica 
Žnidaršič.

»Priznanje mi veliko pome-
ni. Vedno sem imela veliko 
energije za različna dela, vse 
me je zanimalo. Sedaj, ko 
sem zbolela, je te energije 
manj, sem pa vesela, ker 
sem lahko pomagala marsi-

kje, posebno pri Smučar-
skem klubu Alpetour,« je 
povedala Jožica Žnidaršič, ki 
je pustila pečat v številnih lo-
ških organizacijah.

Častni občan je Jan Oblak
Župan Tine Radinja je ob 
koncu simbolično podelil še 
naziv častnega občana, ki si 
ga je zaslužil nogometaš Jan 
Oblak za uspehe ter velik 
prispevek k prepoznavnosti 
Škofje Loke in Slovenije v 
svetu ter humanitarno de-
javnost in pomoč mladim lo-
škim športnikom.
Jan je nogometno pot začel v 
domačem Ločanu. Njegov 
prvi vzornik in vzgojitelj je 
bil oče Matjaž, ki je bil tudi 
nogometni vratar v loškem 
klubu. Že pri desetih letih je 
iz loškega kluba odšel k 
Olimpiji, kjer so imeli moč-
nejšo mladinsko nogometno 
šolo. Ko se je Olimpija leta 
2009 vrnila v prvo ligo, je 
Jan že pri 16 letih postal 
njen prvi vratar, istega leta je 
uspešno debitiral v mladi re-
prezentanci. Junija 2010 je 

prestopil k velikanu portu-
galskega nogometa Benfici. 
Oktobra 2013 je prvič branil 
v vratih članske ekipe in 
kmalu postal prvi vratar 
Benfice, s katero je leta 2014 
osvojil državni naslov, dva 

pokalna naslova in nastop v 
finalu lige Europa. Jana so 
izbrali za najboljšega vratar-
ja na Portugalskem. Postalo 
je jasno, da ga ne bodo mo-
gli zadržati, in julija 2014 je 
prestopil v madridski Atleti-
co. Po poškodbi prvega vra-
tarja si je pridobil zaupanje 
trenerja, začel navduševati z 
izjemnimi obrambami in bil 
v naslednjih letih kar dva-
krat izbran za najboljšega 
vratarja lige prvakov in dva-
krat tudi v španski ligi. Po-
stal je eden najbolj cenjenih 
vratarjev na svetu. Repre-
zentančno kariero je začel 
avgusta 2009, ko je bil vpo-
klican v slovensko reprezen-
tanco do 21 let. Tri leta ka-
sneje je debitiral za člansko 
izbrano vrsto in od takrat na-
prej je prvi vratar reprezen-
tance. Kljub zelo uspešni 
mednarodni karieri Jan ni 
pozabil svojega prvega klu-
ba, Nogometnega kluba Ško-
fja Loka, ki ga redno obisku-
je in mu pomaga z nakupi 
nogometne opreme. Je tudi 
pokrovitelj nogometnega 
turnirja za mlade nogometa-
še, ki nosi njegovo ime.
Janovo priznanje sta na odru 
prevzela njegova mama Sto-
janka in oče Matjaž, v sporo-
čilu na velikem ekranu pri-
reditvenega odra pa je 
nagrajenec povedal: »Zame 
je nekaj najlepšega priti v 
Škofjo Loko. Že od Godeši-
ča, Lipice in Frankovega na-
selja, ko vidim Loški grad, je 
to eden najlepših pogledov, 
kar sem jih doživel. Vedno 
se z veseljem vrnem. Zago-
tovo je lepše živeti v takem 
mestu kot v velemestih. Na-
grada mi pomeni zelo veli-
ko, saj sem tukaj odraščal, in 
vesel sem, da lahko Škofjo 
Loko predstavljam v svetu in 
da jo morda kdo obišče tudi 
zaradi mene. Vesel sem, da 
sem ambasador tega prele-
pega mesta.«
V kulturnem programu so 
nastopili solistka Klara Ko-
der ter Hoffman band.

Škofja Loka ima svoj praznik 30. junija. Na ta dan leta 973 je bila v darilni listini cesarja Otona II. prvič omenjena Škofja Loka kot Loka. »Ob rojstnem 
dnevu naše Loke bi se vsem zahvalil za to, da smo proaktivna, športna, kreativna, a tudi solidarna, sodelujoča, vključujoča skupnost. To vizijo želimo 
nadaljevati,« je na letošnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku poudaril škofjeloški župan Tine Radinja.

Povezani za skupno dobro

Vilma Stanovnik

Zbrane na prireditvi je z velikega ekrana nagovoril novi častni občan Jan Oblak, priznanje 
pa sta v njegovem imenu prevzela mama Stojanka in oče Matjaž. / Foto: Primož Pičulin

Letošnji občinski nagrajenci z županom Tinetom Radinjo / Foto: Primož Pičulin

Aleksander Igličar je srebrni grb prejel na predvečer 
življenjskega jubileja. / Foto: Primož Pičulin

Najglasnejši aplavz je za svoje dolgoletno delo in zaslužen 
zlati grb prejela Jožica Žnidaršič. / Foto: Primož Pičulin
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Škofja Loka – »Naši športni-
ce in športniki na igrah spe-
cialne olimpijade vedno do-
segajo lep uspehe, tudi šte-
vilčno smo na teh igrah na-
vadno dobro zastopani. Za-
sluga za to gre vsem tistim 
strokovnim delavkam in de-
lavcem, ki se res trudijo z 
vključevanjem športnih nav-
dušencev v različne discipli-
ne. Verjamem, da šport izo-
bražuje in združuje, pred-
vsem pa nas tudi povezuje,« 
je ob čestitkah udeleženkam 
in udeležencem specialne 
olimpijade iz škofjeloškega 
društva Sožitje poudaril žu-
pan Tine Radinja.
O svojih doživetjih na speci-
alni olimpijadi Slovenije, ki 
je namenjena osebam z mo-
tnjami v duševnem razvoju, 
v začetku junija pa je poteka-
la v Zagorju ob Savi in Celju, 
so povedali tudi tekmovalci.
Tilen Babič iz Vodic je osvo-

jil prvo mesto v kolesarstvu. 
Uroš Bernik, doma pri Sveti 
Barbari, je bil v kolesarstvu 
četrti. Žiga Šmid iz Dražgoš 
je sicer odstopil, a je imel s 
seboj zlato medaljo z nedav-
nega kolesarskega tekmova-
nja v Škofji Loki. Žan Tušek 
iz Zminca je v teku osvojil 
tretje mesto, Anja Markun 

iz Bitenj pa je bila druga. 
Vseh udeležencev na druže-
nju z županom ni bilo. Kot 
so povedali, je Albert Cakiči 
v plavanju osvojil drugo me-
sto, Žana Justin je bila tretja. 
Peter Mrak je v atletiki osvo-
jil četrto mesto, Miha Mrak 
pa drugo. »Zelo smo pono-
sni na naše športnike. Želi-

mo, da so dejavni, da se 
ukvarjajo z več disciplinami 
in športi. Zanje šport pome-
ni telesno aktivnost, prav 
tako se družijo in skupaj 
kam gredo, kar jim je v veli-
ko veselje,« je povedala vod-
ja odbora za šport v društvu 
Sožitje Škofja Loka Brigita 
Markun.

Župan Tine Radinja je v prostore občine povabil športnice in športnike iz društva Sožitje Škofja Loka, 
ki so nedavno nastopili na specialni olimpijadi.

Radi trenirajo in tekmujejo

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Generalno 
skupščino združenja Douze-
lage, ki povezuje 28 manjših 
evropskih mest, iz vsake dr-
žave po eno, bi v Škofji Loki 
morali gostiti že predlanske-
ga maja, a so zaradi korona-
razmer izvedbo zamaknili 
za dobri dve leti. Tako jo 
bodo izpeljali med 25. in 28. 
avgustom, pričakujejo pa 
okoli dvesto predstavnikov iz 

28 držav, je napovedal nek-
danji škofjeloški župan 
Miha Ješe, ki je podpredse-
dnik združenja. Hkrati s 
skupščino bo potekalo še za-
ključno srečanje projekta iz 
programa Evropa za drža-
vljane z naslovom Mladi in 
starejši – aktivno staranje.
V projektu, katerega nosilka 
je Občina Škofja Loka, sode-
luje dvanajst partnerskih 
mest, od tega enajst članic 
Douzelaga. Projekt, ki ga ko-
ordinira Ješe, bi morali skle-
niti že marca lani, a so ga za-
radi korone podaljšali. 
»Nanaša se predvsem na 
medgeneracijsko sodelova-
nje,« je pojasnil Ješe in do-
dal, da so na preteklih petih 
srečanjih – dve so gostili v 
Škofji Loki ter po eno na 
Madžarskem, v Avstriji in 
Nemčiji – obravnavali različ-
ne aktualne teme. Posvetili 
so se participativnemu pro-
računu in medgeneracijske-
mu sodelovanju s poudar-
kom na podpornih temah za 
aktivno življenje starejših. 
To so e-opismenjevanje, ki 
je v času epidemije postalo 
še posebej aktualno, prevozi 
starejših in težje gibljivih 
skupin ter njihovo gibanje 
po mestih ter stanovanja za 
mlade in za starejše. »Pri 
stanovanjih se je pokazalo, 
da so skoraj po celi Evropi 
enake težave: predvsem 
manjka najemnih stanovanj 
v javni lasti,« je razložil 
Miha Ješe.

Napotki, ki so zanimivi 
za ves svet
V sklopu zadnjega, šestega 
srečanja bodo na glavnem 
dogodku, ki bo v 26. avgusta 
ob 16. uri v Kinu Sora, ude-
ležencem in gostom pred-
stavili zaključke projekta. 
»Ugotovitve in napotki glede 
dela na tem področju so ak-
tualni ne le za članice Dou-
zelaga, ampak tudi za ostala 
mesta oz. ves svet. Zato smo 
povabili tudi vse veleposlani-

ke, akreditirane pri nas, in 
ministrico za zunanje zade-
ve, sicer pa bo dogodek od-
prt za javnost,« je pojasnil.
Udeležence skupščine Dou-
zelaga čaka pester večdnevni 
program. Prilagodili so ga 
različnim skupinam, saj de-
legacije sestavljajo uradni 
predstavniki mest, med ka-
terimi je precej seniorjev, ter 
učitelji in študenti. »Funkci-
onarji se bodo zbirali na de-
lavnicah v Sokolskem domu, 
učitelji v gimnaziji, program 
za študente pa bo v Rdeči 
Ostrigi. Nato se bomo sreče-
vali na večernih srečanjih,« 
je napovedal Ješe in dodal, 
da bosta škofjeloški župan 
Tine Radinja in predsednica 
Douzelaga Annigje Luns - 
Kruytbosch iz Nizozemske 
slovesno odkrila nov prapor 
združenja z izvezenimi grbi 
vseh 28 mest. Udeleženci se 
bodo odpravili na ekskurzije 
po Gorenjski, kjer si bodo 
ogledali Planico in Zelence, 
Bohinjsko jezero in Slap Sa-
vica ter Sorico in Rupnikovo 
linijo. Pričakujejo tudi kole-
sarje iz nizozemskega Me-
erssna, ki se jim bodo udele-
ženci lahko pridružili na 
prologu t. i. Vie Douzealge 
po Sorškem polju, skupaj z 
Rovtarji in člani kolesarske 
sekcije društva upokojencev. 
Preostali udeleženci se bodo 
lahko odpravili na ogled Lju-
bljane ali Škofje Loke, ki jo 
bodo mladi spoznavali ob 
igri Escape Town.

Ana Šubic

Škofja Loka – V Zdravstve-
nem domu (ZD) Škofja Loka 
so prejšnji teden dobili novo 
reševalno vozilo, za katero 
so odšteli 165 tisoč evrov. Z 
njim so nadomestili dva-
najst let staro vozilo, ki je že 
precej iztrošeno, saj so z 
njim prevozili že petsto tisoč 
kilometrov.
Novo reševalno vozilo je na-
menjeno nenujnim in sani-
tetnim prevozom pacientov, 
torej prevozom nepokretnih 
pacientov in tistih, ki nimajo 
lastnega prevoza, na rehabi-
litacije, zdravljenja in pre-
glede, zato bo deloval pred-
vsem od ponedeljka do 
petka, je ob prevzemu vozila 
pojasnil Uroš Miholič, vodja 
zdravstvene nege v nujni 
medicinski pomoči Škofja 
Loka.
Novo vozilo je kot edino od 
skupno petih reševalnih vo-
zil v ZD Škofja Loka opre-
mljeno z električnim kardio 
stolom za transport pacien-
tov iz višje ležečih stanovanj, 

predvsem iz stanovanjskih 
blokov brez dvigala, kakršni 
so na primer v Groharjevem 
naselju. Stol se namreč sa-
mostojno pelje navzgor in 
navzdol po stopnišču, kar 

olajša delo reševalcem, ki 
jim pacientov ni treba nositi 
ročno, udobneje pa je tudi 
za paciente, je razložil Miho-
lič. Vozilo je opremljeno 
tudi s stolčkom in navozno 

rampo. »Vozilo je opremlje-
no po najnovejših standar-
dih za reševalna vozila in je 
prvo tovrstno v Zdravstve-
nem domu Škofja Loka,« je 
še povedal Miholič.

V Zdravstvenem domu Škofja imajo novo reševalno vozilo, ki je opremljeno tudi z električnim kardio 
stolom za samostojni transport pacientov po stopnicah in navozno rampo.

Simon Šubic

Miha Ješe, podpredsednik združenja Douzelage in 
koordinator projekta Mladi in starejši – aktivno staranje  
/ Foto: Ana Šubic

Hkrati z generalno skupščino združenja 
evropskih mest Douzelage bodo konec avgusta 
v Škofji Loki sklenili evropski projekt o 
medgeneracijskem sodelovanju.

Srečanje združenja 
evropskih mest

Novo reševalno vozilo ima tudi navozno rampo. / Foto: Gorazd Kavčič

Udeleženci specialne olimpijade na obisku pri županu Tinetu Radinji / Foto: Tina Dokl

Dobili novega »rešilca«
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Škofja Loka – Razvojna agencija Sora vabi na 8-dnevno de-
lavnico Inovativno na pot podjetništva, ki je namenjena 
podjetjem in tistim, ki o podjetništvu šele razmišljajo. Ude-
ležence bodo popeljali skozi različna področja delovanja 
podjetja. Delavnico bodo začeli 27. septembra in jo nato 
izvajali dvakrat na teden v septembru in oktobru od 17. do 
20. ure na Upravni enoti Škofja Loka. Dodatne informacije 
in povezava do prijav so na spletni strani www.ra-sora.si 
(Novice in dogodki). Udeležba je brezplačna, saj delavnico 
finančno podpirajo vse štiri občine na Škofjeloškem.

Inovativno na pot podjetništva
Škofja Loka – »Na večini osnovnih šol v občinah Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri se bodo jeseni 
začeli podjetniški krožki za osnovnošolce od 6. do 9. razre-
da,« so sporočili z Razvojne agencije Sora (RAS). Na krož-
kih bodo učenci ob vodstvu mentorjev razvijali podjetniško 
idejo in jo kasneje predstavili na zaključni prireditvi podje-
tniških krožkov vseh osnovnih šol iz omenjenih občin. Ob 
njihovem sofinanciranju bodo krožki za učence brezplačni. 
Za dodatne informacije pokličite RAS na telefonsko številko 
04 50 60 220 ali pišite na e-naslov info@ra-sora.si.

Podjetniški krožki v osnovnih šolah
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Zavod Tri je v Okroglem stolpu Loškega muzeja pripravil razstavo z naslovom Izvezene zgodbe, na 
kateri se s svojimi zgodbami v besedi in izvezenih platnih predstavljajo priseljenke.

Škofja Loka – »Vse ljudi na 
tem svetu povezujejo podob-
ne zgodbe – o družini, ljube-
zni, nam ljubih osebah ali 
krajih … Pa tudi težkih tre-
nutkih, ki jih uspeš prema-
gati. Upamo, da bomo obi-
skovalce razstave mogoče 
uspele prepričati, da bodo za-
čeli drugače razmišljati, mo-
goče tudi spremenili kakšen 
predsodek o priseljencih. Že-
limo namreč sporočiti, da če-
prav prihajamo iz različnih 
krajev, smo vsi ljudje,« je ob 
razstavi poudarila Nina Ar-
nuš iz Zavoda Tri. Svoje iz-
delke poleg Nine Arnuš in 
Anke Pintar iz Zavoda Tri 
namreč razstavljajo ženske 
iz Srbije, Bosne in Hercego-
vine, Severne Makedonije, 
Kosova, Združenih držav 
Amerike in Ukrajine, ki so 
se v preteklem šolskem letu 
v sklopu brezplačnega osem-
deseturnega programa Zavo-
da Tri učile slovenskega jezi-
ka na neformalen način in to 
združile z ročnimi deli.
Razstava Izvezene zgodbe 
tako predstavlja osebne 
zgodbe udeleženk delavnic. 
Zapisane so v treh jezikih – v 
slovenskem, angleškem in 
njihovem maternem jeziku 
– in upodobljene na izveze-
nih platnih. Po besedah 

Nine Arnuš je bilo sicer letos 
na jezikovnih tečajih okrog 
trideset žensk, na razstavi pa 
jih sodeluje 17. Izhajale so iz 
osebnih fotografij, ki prika-
zujejo njihov vsakdan, druži-
no in način življenja ali pa 
izbran trenutek iz časa, ko so 
se preselile v novo okolje. 
Črno-bele kopije fotografij 
so z lepilom odtisnile in pre-
nesle na platna ter nato z 

barvnimi nitmi poudarile 
določene podrobnosti in 
obrise. Večinoma gre za zelo 
intimne fotografije – spomin 
na dogodke, ki jim veliko po-
menijo, od poroke do slovesa 
od stare mame, pa spomin 
na življenje v Ukrajini in po-
dobno. Ob fotografijah pa so 
ženske zapisale tudi zgodbe, 
ki so se jih odločile deliti z 
obiskovalci razstave. »Naj-

prej so jo zapisale v mater-
nem jeziku, šele potem smo 
jo prevedli. Na stenah so 
zgodbe zapisane z njihovimi 
rokopisi,« je pojasnila Nina 
Arnuš. Ob odprtju razstave 
so vsaka v svojem maternem 
jeziku zgodbe tudi same pre-
brale obiskovalcem. Razsta-
vo si je mogoče ogledati do 
28. avgusta vsak dan od 10. 
do 18. ure.

Mateja Rant

V zadnjih treh letih se je društvo Jadran, ki sicer deluje že od leta 2014, še bolj uveljavilo kot 
pomemben škofjeloški producent na področju kulture.

Jadranje na polju kulture

Škofja Loka – O prvi polovici 
leta 2022 in načrtih za pri-
hodnost sem se pogovarjala 
z Ano Bassin, predsednico 
društva.

Mislim, da je bila prva polo-
vica leta plodna za vaše dru-
štvo.
Strinjam se in upam, da bo 
tudi v drugi polovici leta 
tako. Obudili smo galerij-
sko dejavnost v sklopu Ga-
lerije Jadran, ki ji trenutno 
zavetišče nudi Zavod O, 
podpira jo JSKD. Do tega 
trenutka smo v njenem 
sklopu pripravili že pet raz-
stav, kurirali so jih Katja 
Korošec, Vasja Cenčič in 
Ophélie Chapuis. Ponovno 
smo zagnali cikla »Spozna-
vanje glasbe in družbe« ter 
»Bluzimo v Loki«, tako smo 
izvedeli tri koncertne veče-
re v aprilu, maju in juniju, 
nekaj pa jih pripravljamo še 
za jesen. Še vedno redno iz-
vajamo Jadranov knjižni 
klub (JKK) in Jadranov 
filmski klub (JFK), kjer ne-
pretenciozno debatiramo o 

prebranem in pogledanem. 
Smo koproducenti Hafner-
jevega memoriala. Zagnali 
smo tudi založniško dejav-
nost, prve izdaje se obetajo 
še pred koncem letošnjega 
leta.

Pripravljate tudi veliko do-
godkov v sklopu Pisane 
Loke.

V sklopu letošnje Pisane 
Loke pripravljamo štiri ra-
znorodne dogodke, dva 
koncertna večera, glasbeno 
delavnico in družabno po-
poldne z namiznimi igra-
mi. V četrtek, 25. avgusta, 
boste na dogodku, poime-
novanem Jadranov POP, 
lahko prisluhnili ljubljanski 
zasanjani indie pop zasedbi 

Regen. V soboto, 27. avgu-
sta, se boste lahko posvetili 
igranju namiznih iger, v ne-
deljo pa bomo pripravili kar 
dva dogodka. Jadranov di-
rendaj nam prinaša glasbe-
no delavnico z Jako Berger-
jem, v okviru katere boste 
lahko ustvarjali glasbo s ta-
blicami in mobilnimi tele-
foni, zvečer pa nam Jadra-
nov  roPOPot  po leg 
predstavitve rezultatov de-
lavnic prinaša tudi koncerta 
beograjskih nabritih roke-
nroležev Straight Mickey 
And The Boys in domačih 
melanholikov Morvern.

Že dolgo sodelujete pri tem 
festivalu, kaj menite o njem?
Odgovorila bom diplomat-
sko. Pri Pisani Loki v različ-
nih oblikah in različnih ob-
dob j ih  neprek in jeno 
sodelujemo že od leta 2015. 
Tako takrat kot v zadnjih le-
tih smo festivalu vdahnili ti-
sto, (za) kar mislimo, da mu 
manjka. Kakšno leto več, 
spet drugo leto manj. Zago-
tovo pa nismo mi tisti, ki bi 
morali skrbeti za razvoj in 
razmišljati o njem.

Nina Fehter

Škofja Loka – Gre za trinaj-
sto izvedbo ambicioznega 
in logistično obsežnega kul-
turnega projekta, ki s svo-
jim pristopom, vizijo in iz-

vedbo presega meje klasič-
nega glasbeno-zabavnega 
festivala. V prvi vrsti je na-
menjen počastitvi spomina 
na pokojnega profesorja 
matematike Petra Hafnerja, 
ki je bil znan tudi kot glas-
beni entuziast, ljubitelj hu-
manistične misli in dejaven 

aktivist na področju mladin-
skega kulturnega polja.
Tudi tokrat so jedrni del fe-
stivala predstavljali udarni 
koncerti kakovostnih glas-
benih ustvarjalcev, tako so 

med drugimi nastopili Koa-
la Voice, Repetitor, Lilith 
Cage, Damir Avdić, Haiku 
Garden, Ingver in gverilke, 
Disdrug, Širom … Hafner-
jev memorial je tako znova 
poživil družabni utrip v 
Škofji Loki – baza se je po-
leg Rdeče Ostrige razširila 
tudi na oder Pr' Pepet, po-
skrbel pa je za dogajanje 
tudi v drugih mestih: tako 
sta na Starem placu v Cer-
knem temperaturo dvigova-
li zasedbi Parnepar in ne-
vemnevem, v kamniškem 

Samostanu Mekinje sta na-
stopila Elli De Mon in Mar-
tin Ramoveš, na odru 
kranjskega Trainstation 
Subarta se je odvrtel večer 
žlahtnih metal zasedb, Že-
leznike pa so zdramili Psi-

hedelavci in Cveto Ramšak 
Bodiroža.
Ob koncertnem dogajanju pa 
so organizatorji izpeljali tudi 
obilico filmskih projekcij, 
javnih tribun, pogovornih in 
literarnih večerov, razstav in 
delavnic za vse generacije. 
Kot je dejal idejni vodja in go-

nilna sila festivala Tine Haf-
ner, predstavlja priprava tovr-
stnega festivala zajeten 
logistično-produkcijski zalo-
gaj, še zlasti glede na posledi-
ce epidemioloških razmer v 

zadnjih letih, za nameček pa 
je letos prišlo še do izpada iz 
štiriletnega sofinanciranja s 
strani države, kar je še poseb-
no otežilo načrtovanje kon-
certnega dogajanja. Pa ven-
dar, kot pravi Hafner, s 
kombinacijo kopice vložene 
energije in truda organizator-
jev, meddruštvenega sodelo-
vanja in medsebojnega razu-
mevanja ter usklajevanja z 
glasbeniki je možno pripravi-
ti tudi tako razgiban, atrakti-
ven in barvit festival, kot je 
Hafnerjev memorial.

Samo Lesjak

Na razstavi Izvezene zgodbe se s svojimi zgodbami v besedi in izvezenih platnih 
predstavljajo priseljenke. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Bassin, predsednica društva Jadran / Foto: MatjaŽ Peternelj

Tudi letošnji Hafnerjev memorial se ni izneveril tradiciji in 
je postregel z množico odličnih koncertov, tudi z nastopom 
zasedbe nevemnevem. / Foto: arhiv festivala (Maria Ferez)

Povezujejo jih zgodbe
Julijski vročinski val je osvežil in prevetril 
tradicionalni festival In memoriam prof. Peter 
Hafner, ki je v Škofji Loki in štirih drugih krajih 
združil prireditve glasbene, kulturne in 
izobraževalne narave.

Hafnerjev 
memorial

Grafitarska delavnica na Hafnerjevem memorialu 

Kot je dejal Tine Hafner, je priprava tovrstnega 
festivala zajeten logistično-produkcijski zalogaj, 
za nameček pa je letos prišlo še do izpada iz 
štiriletnega sofinanciranja s strani države.
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Zakorakali smo globoko v 
čas šolskih počitnic, ki so šo-
larjem čas prehoda v višji ra-
zred in s tem priložnost za 
nov začetek. Odmik v takšni 
ali drugačni obliki pa si pole-
ti zaslužimo vsi, da zajame-
mo sapo in si naberemo 
novo energijo za prehod v 
nov delovni cikel.
Prehodi so vseh sort, in kot 
smo te dni ugotavljali v izbra-
ni družbi, so tudi mostovi 
vseh sort. V naši občini 
vztrajno gradimo takšne in 
drugačne mostove. Eni služi-
jo za prehod na drugi breg, 
teh smo v zadnjih letih na 
javnih cestah pri nas zgradili 
rekordno število. Drugi pa 
služijo za prehod do druge-
ga, omogočajo sodelovanje in 
odpirajo vrata najzahtevnej-
šim rešitvam. Naše vodilo, ki 
mu že dolgo vztrajno sledi-
mo, je, naj se občina povezu-
je tako navznoter kot nav-
zven. Posluh za povezovanje 
je vedno bogato poplačan.
Tudi župnikom je poletje 
lahko čas prehoda iz ene žu-
pnije v drugo; v naši občini 
smo ga v obeh največjih žu-
pnijah doživeli tako lani kot 
letos, hvaležni smo za opra-
vljeno delo in odprtost za so-
delovanje ter hkrati gledamo 
naprej.
Našim gradbenikom poletje 
sicer ne ponuja kakšnih ve-
čjih premorov; poleg novih 
cest in drugih investicij v teh 
dneh vztrajno gradijo ambi-
ciozen vodovodni most za 
prehod pitne vode z enega 

roba občine na drugega. V 
poletni vročini marsikje še 
posebno občutijo, kaj prina-
ša pomanjkanje pitne vode. 
Ob tem je nova vodna infra-
struktura vedno zahtevnejša 
in terja vse več znanja in več 
let predhodnega načrtova-
nja. Prav v teh dneh smo pri 
nas zaključili plan vključeva-
nja novih vodnih virov do 
leta 2030, ki pa bo izvedljiv 
ob posluhu državnih odloče-
valcev pri finančnih virih.
Pa naj za poletje na koncu 
velja povabilo k udeležbi pri 
živahnem prireditvenem do-
gajanju v organizacij naših 
društev, ki ga letos ne manj-
ka na Dvorcu Visoko. Prav 
to je idealna priložnost za 
druženje, povezovanje in 
utrjevanje novih mostov. Pa 
prijeten in miren prehod v 
drugi del leta in poletja vam 
želim!

Milan Čadež, župan

Gorenja vas – V začetku ju-
nija so objekt nekdanje šole 
v Gorenji vasi, v katerem 
urejajo Hišo generacij, po-
krili s streho in zaključili iz-
delavo fasade, zdaj pa nada-
ljujejo dela v notranjosti. 
»Investicija odlično napre-
duje, objekt je v sklepni fazi 
izvedbe. Fasada je v celoti 
zaključena, izvesti je treba 
še fasadni napis. Dela napre-
dujejo tudi v notranjosti, iz-
delani so talni estrihi, izvaja-
jo se zadnja slikopleskarska 
dela, polagajo se keramika 
in kamnite talne obloge na 
stopniščih in v vežah,« so ra-
zložili na občini in dodali, da 
sočasno urejajo tudi okolico.
Po besedah direktorice Cen-
tra slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka Silve Ko-
šnjek pa so že izbrali tudi 
izvajalca, ki bo poskrbel še 
za notranjo opremo in po-
trebne medicinske pripo-
močke. Vloge za sprejem v 
dnevno varstvo in začasne 
namestitve bodo začeli zbi-
rati predvidoma v septem-
bru oziroma oktobru, bodo 
pa o tem občane pravočasno 
natančno obvestili, je še po-
udarila in dodala, da bodo 
imeli prednost prebivalci ob-
čine Gorenja vas - Poljane, v 
primeru, da ne bodo zapol-
nili vseh mest, pa tudi obča-
ni okoliških krajev. V Hiši 
generacij bodo po obnovi za-
gotovili šest mest za dnevno 
varstvo starejših v obliki 
dnevnega centra in 16 zača-

snih namestitev za starejše, 
to je za največ tri mesece. 
»Začasne namestitve so mi-
šljene res kot kratkotrajne, 
za dobo največ treh mese-
cev, dnevno varstvo pa se bo 
predvidoma izvajalo od jutra 
do okrog 16. ure.« Po bese-
dah Silve Košnjek gre na-
mreč za projekt deinstitucio-
nalizacije, ko se uporabniki 
po kratkotrajnem bivanju v 
instituciji znova vrnejo v do-
mače okolje. Za svojce pa je 
to lahko dobrodošla pomoč 
in razbremenitev v času do-
pustov oziroma druge odso-
tnosti, recimo v primeru bo-
lezni in podobno. »To so 
najsodobnejše oblike varstva 

starejših, ki jih med prvimi 
na ravni države uvaja prav 
Center slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka.«
Za 1,8 milijona evrov vredno 
naložbo so pridobili tudi ne-

povratna sredstva Republike 
Slovenije in Evropske unije 
iz sredstev Evropskega skla-
da za regionalni razvoj, sofi-
nancira pa jo tudi Občina 
Gorenja vas - Poljane.

Gradbena dela pri obnovi stare šole v Gorenji vasi so že skoraj zaključena, izbran pa je že tudi 
izvajalec, ki bo poskrbel še za notranjo opremo in potrebne medicinske pripomočke.

Dela nadaljujejo 
v notranjosti

Mateja Rant

Gorenja vas – Direkcija RS 
za infrastrukturo v teh 
dneh zaključuje gradnjo 
novega mostu čez Poljan-
sko Soro v Gorenji vasi, 
manjkajo le še nekatere za-
ključne ureditve, so poja-
snili. Pogodbena vrednost 
naložbe je znašala dobrih 
devetsto tisoč evrov.
Stari most v Gorenji vasi je 
bil namreč že povsem do-
trajan in tehnično neustre-
zen, zato so ga lani porušili 
in na njegovem mestu zače-
li graditi novega. V sklopu 
omenjene naložbe so izve-
dli tudi rekonstrukcijo ceste 
in vodotoka na območju 
objekta, novi most je tudi 
širši od starega. Zasnovan 
je kot armiranobetonski 

okvir razpetine štirideset 
metrov. Zgornja konstruk-
cija je spremenljivega pre-
reza, v liniji srpastega loka. 
Konstrukcija je prednapeta. 

Krajne podpore so masivne, 
globoko temeljene, vsaka na 
treh uvrtanih Benotto pilo-
tih premera 150 centime-
trov v hribinsko osnovo. V 

preteklih dneh so odstranili 
nadomestni most, predvi-
doma v teh dneh pa bodo iz-
vedli še ru šitev začasne ob-
vozne ceste.

Konec junija je bil promet čez Poljansko Soro v Gorenji vasi preusmerjen na novozgrajeni most.

Most odprli za promet

Mateja Rant

Poletje je čas 
prehoda

Novi most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi / Foto: Primož Pičulin

V Hiši generacij se bodo dela nadaljevala v notranjosti. / Foto: Primož Pičulin
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Milan Čadež

Županov kotiček

Podlanišče – Občini Gorenja 
vas - Poljane in Cerkno sta 
poskrbeli za ureditev 420 
metrov dolgega odseka lo-
kalne ceste Stara Oselica–
Podlanišče. Dela so bila sku-
paj vredna 96 tisoč evrov, 
pri čemer je Občina Gorenja 
vas - Poljane na podlagi sofi-
nancerskega sporazuma z 
Občino Cerkno krila 55 od-
stotkov naložbe.
Stroške sta si namreč razdeli-
li glede na dolžino odseka v 

posamezni občini, je pojasnil 
Boštjan Kočar, ki je na občini 
pristojen za investicije v ce-
stno infrastrukturo. »To je 
bil še edini makadamski del 
te ceste v naši občini, in sicer 
se je v naši občini uredil 231 
metrov dolg odsek.« Ob celo-
tni dolžini ceste so po novem 
uredili tudi robnike in poskr-
beli za odvodnjavanje, na do-
ločenih odsekih pa so poskr-
beli tudi za oporne in 
podporne zidove. Dela je 
opravilo na razpisu izbrano 
podjetje Raspet.

Asfaltirali cesto Stara 
Oselica–Podlanišče
Mateja Rant

V Hiši generacij načrtujejo tudi stalno razstavo 
fotografij nekdanje stare šole – fotografije 
razredov, hodnikov, učiteljev in skupinske 
fotografije učencev, utrinkov s pouka, športnih 
ur ... Fotografije in razglednice, ki naj bi krasile 
hodnike Hiše generacij, je mogoče oddati v 
sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane 
in na elektronskem naslovu info@obcina-gvp.si 
do 30. septembra.

Občini Gorenja vas - Poljane in Cerkno sta poskrbeli za 
ureditev 420 metrov dolgega odseka lokalne ceste Stara 
Oselica–Podlanišče. / Foto: arhiv občine
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V Dvorcu Visoko so v začetku julija pripravili večer, ki je bil v znamenju kulture in kulinarike. 
Osrednjo pozornost so namenili »narodni dami« Franji Tavčar.

Visoko – Za uvod v kultur-
no-kulinarični večer je s svo-
jim predavanjem o oblačilni 
dediščini škofjeloškega ob-
močja poskrbela mojstrica 
Andreja Stržinar, sledilo pa 
je predavanje Biljane Ristić 
iz Loškega muzeja Škofja 
Loka z naslovom Franja Tav-
čar osebno. Razkrila je šte-
vilne zanimivosti v zvezi z 
javnim delovanjem velike 
»narodne dame«, kot ime-
nujejo Franjo Tavčar. Večer 
so zaokrožili z visoškim lon-
cem po receptu rodbine Ka-
lan, ki ga je za to priložnost 
pripravil hišni kuhar Janez 
Kržišnik.
Franja Tavčar, žena pisate-
lja Ivana Tavčarja, je imela 
tudi sama vplivno vlogo v 
takratnem javnem življenju, 
je spomnila Biljana Ristić. 
Franjo Tavčar je predstavila 
kot veliko humanitarko, 
borko za pravice žensk in 
otrok ter mecenko umetni-
kov. Aktivna je bila zlasti v 
društvih, prek katerih je ši-
rila svoje poslanstvo pomo-
či otrokom, materam in si-
rotam, večini je tudi 
predsedovala. Mlado Franjo 
so po njenih besedah že 
zelo zgodaj vpeljali v dru-
štveno življenje, pri čemer 

je delovala predvsem v libe-
ralno usmerjenih društvih. 
Za svoje delo je prejela šte-
vilna priznanja in odlikova-
nja, med drugim najvišje 
državno odlikovanje, red sv. 
Save. »Ob svoji šestdesetle-
tnici je bila imenovana tudi 
za častno meščanko Ljublja-
ne.« Franja Tavčar je tako 
po njenih besedah močno 
zaznamovala prehod iz 19. 
v 20. stoletje in prvo polovi-
co 20. stoletja in pustila 

precejšnjo sled v ženskem 
gibanju v naših krajih.
Po predavanju je sledil kuli-
narični del, v okviru katere-
ga so predstavili visoški lo-
nec, ki so ga pripravili po 
originalnem receptu rodbi-
ne Kalan. V loncu je bilo po 
besedah vodje kavarne na 
Visokem Martine Ambrožič 
Tušar pet vrst zelenjave in 
ob praznikih tudi tri vrste 
mesa: govedina, svinjina in 
teletina. »Gospodinja Ana 

Kalan je vedno pripravila tri 
enake lonce, in sicer posebej 
za družino, dninarje in po-
sle.« Lonec so po štirih urah 
vzeli iz krušne peči ter ga 
prestavili v leseno skrinjo in 
obložili s slamo, pokrovko 
pa zatesnili s testenim svit-
kom, da jed ni kipela oziro-
ma se je počasi ohlajala. 
»Tako so se okusi spojili in 
jed je postala še boljša,« je še 
pojasnila Martina Ambrožič 
Tušar.

Mateja Rant

Hotavlje – Lapitec proizvaja-
jo iz popolnoma naravnih 
materialov, brez umetnih 
veziv, lepil ali smol, z zelo 
zahtevnimi procesi izdelave, 
ki so podobni kot pri nasta-
janju magmatskih kamnin, 
so pojasnili v podjetju Mar-
mor Hotavlje. »Je trajnosten 
in okolju prijazen, saj gre za 
material, ki je naraven in se 
lahko popolnoma reciklira. 
Tudi po otipu je kot naraven 
kamen, edina razlika pa je v 
tem, da ga je izdelal človek, 
in ne narava.« Kot so dodali, 
ne le da med prvimi upora-
bljajo ta material, ampak pri 
njegovem nadaljnjem razvo-
ju tudi sodelujejo. »Nova vr-
sta kamna odpira drugačne 
možnosti pri gradnji in obli-
kovanju.«
Vodja razvoja novih izdelkov 
in trgov pri podjetju Marmor 
Hotavlje Sandi Čeferin je po-
udaril, da nov material na 
pogled ni ponaredek mar-
morjev, kot je na primer ca-
lacatta. »Njegov videz je spe-
cifičen, originalen in ne 
kopira nobene druge kamni-

ne ter kot tak ne predstavlja 
cenenega nadomestka za na-
ravne kamne.« Nov material 
po njegovih besedah sesta-
vljajo naravni minerali, ki so 
po posebnih postopkih se-
greti in stisnjeni v plošče. 
»Te so zelo uporabne več ali 
manj za vse, tako za fasade, 
kuhinjske pulte kot tudi za 
notranje in zunanje tlake, 
stopnice, zunanje mize, ob-
robe in notranje obloge baze-
nov.« Odlikuje ga namreč 
nadpovprečna odpornost na 
vremenske, tehnične in dru-
ge vplive, kot so na primer 
morska sol in agresivne ke-
mijske spojine. »Zato je tudi 
primernejši od ostalih mate-
rialov za zunanjo uporabo,« 
je razložil Čeferin in dodal, 
da je nov material alternativ-
na rešitev na trgu, s svojimi 
lastnostmi in videzom pa od-
pira tudi popolnoma nove in 
drugačne možnosti uporabe 
pri arhitekturi stanovanjskih 
hiš, hotelov, pohištva, jaht in 
ladijskega programa. »Proi-
zvajajo ga samo v eni tovarni 
na svetu, in sicer Lapitec v 
Italiji, ki deluje pod okriljem 
podjetja Breton.«

Mateja Rant

Jelovica – Konec junija so 
slovesno odprli obnovljeno 
cesto Suša–Jelovica. Na slo-
vesnosti ob odprtju je župan 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne Milan Čadež poudaril po-
men zaključenega projekta 
in večletnega prizadevanja 
za dokončno ureditev in as-
faltiranje navedene ceste.
Kot sta namreč pojasnila 
Mirjana Možina in Gašper 
Čadež iz Krajevne skupnosti 
Gorenja vas, sta občina in 
krajevna skupnost v zadnjih 
letih po delih obnavljali in 
asfaltirali omenjeno lokalno 

cesto. Celotni odsek Suša–
Jelovica meri 3,2 kilometra, 
pri čemer so zadnji del v dol-
žini 420 metrov z makada-
mom uredili že lani, letos pa 
so ga še asfaltirali. Za ome-
njeno naložbo so letos odšte-
li petdeset tisoč evrov.
Duhovni pomočnik Župnije 
Trata - Gorenja vas Simon 
Fortuna je ob tej priložnosti 
blagoslovil obnovljeno cesto 
s prošnjami za varno in sreč-
no vožnjo, trak pa so ob ura-
dnem odprtju ceste slovesno 
prerezali predsednica KS 
Gorenja vas Mirjana Moži-
na, župan Milan Čadež in 
domačin Franc Zorič.

Mateja Rant

Končali obnovo 
ceste Suša–Jelovica

Biljana Ristić je predstavila zanimivosti iz javnega delovanja Franje Tavčar. / Foto: Primož Pičulin

V Marmorju Hotavlje so prvi v Sloveniji in med prvimi v 
Evropi začeli uporabljati nov material lapitec. / Foto: arhiv podjetja

Duhovni pomočnik Župnije Trata - Gorenja vas Simon 
Fortuna je blagoslovil obnovljeno cesto. / Foto: arhiv občine

Stara Oselica – Občina 
Gorenja vas - Poljane ta 
čas ureja dodatna parkiri-
šča pri pokopališču v Stari 
Oselici.
Uredili so že nasip ter izde-
lali spodnji ustroj in oporni 
zid, do konca avgusta pa 
bodo poskrbeli še za zgornji 
ustroj parkirišča, je pojasnil 
Igor Kržišnik iz Občine Go-

renja vas - Poljane. Kot je še 
dodal, bo asfaltiranje poča-
kalo na prihodnje leto, saj 
se mora zaradi gradnje na 
nasipu zemljišče najprej 
ustaliti. Obiskovalci poko-
pališča bodo imeli po kon-
čanju del na voljo 19 novih 
parkirišč. Za naložbo bo ob-
čina odštela 60 tisoč evrov, 
je še dodal Kržišnik, pri če-
mer so letos izvedena dela 
vredna 40 tisoč evrov.

Urejajo dodatna 
parkirišča
Mateja Rant

Uredili in razširili bodo tudi dostopno pot. / Foto: arhiv občine

Večer s Franjo Tavčar
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Zadnji odsek na omenjeni cesti v dolžini 420 
metrov so z makadamom uredili že lani, letos pa 
so ga še asfaltirali.

Družba Marmor Hotavlje je kot prva v Sloveniji in med prvimi v Evropi začela delati z novim 
materialom lapitec, ki ima lastnosti naravnega kamna, a ga je izdelal človek.

Orjejo ledino z lapitecom
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V prvem tednu julija smo se 
razveselili novice o podpisu 
pogodbe za gradnjo obvozni-
ce v Železnikih. Pogodbo sta 
takrat podpisala še vodilni 
izvajalec Gorenjska gradbe-
na družba ter njegov partner 
Mapri Proasfalt. Predhodno 
smo jo podpisali že Direkci-
ja RS za infrastrukturo in 
Občina Železniki. Vrednost 
del znaša 4,1 milijona evrov, 
od tega bo Direkcija prispe-
vala 3,7 milijona evrov, Obči-
na Železniki pa bo prispeva-
la 482 tisoč evrov. Rok za 
izgradnjo obvoznice je 720 
dni od podpisa pogodbe.
Na Direkciji so napovedali, 
da se bodo obvoznice lotili 
po pridobitvi pravnomočne-
ga gradbenega dovoljenja. 
Povedali so tudi, da bodo 
predhodno začeli pripravljal-
na dela oziroma vzdrževalna 
dela v javno korist, in sicer 
so napovedali, da se bodo 
najprej lotili izdelave dveh 
križišč – križišča pri nogo-
metnem igrišču in podjetju 
Algama ter križišča nekaj 
nižje od mostu v Ovčjo vas, 
tam, kjer je sedaj makadam-
sko parkirišče. V sklopu vo-
dnih ureditev na tem tre-
tjem odseku se bo porušil in 
na novo zgradil most v Ov-
čjo vas. Novi most bo zagota-
vljal večjo pretočnost vode. 
Predhodno se bo takoj ob 
obstoječem mostu dolvodno 
zgradil nadomestni most, ki 
bo služil tako za osebni kot 
tudi za tovorni promet v 
času porušitve in gradnje 
novega mostu. Najprej se bo 
nasul material od obstoječe-
ga makadamskega parkiri-
šča do tretjine širine Dermo-
tovega jezu. Od tu naprej pa 
bo potem potekal začasni 
nadomestni most do brežine 
na desni strani reke Sore. 
Preostali del Dermotovega 
jezu (2/3) pa se bo znižal za 
en meter zaradi zagotavlja-
nja zadostne pretočnosti v 

času, ko bo stal nadomestni 
most. Promet po nadome-
stnem mostu bo potekal iz-
menično enosmerno in bo 
urejen s semaforjema.
V prejšnjem tednu je Mini-
strstvo za okolje in prostor 
izdalo gradbeno dovoljenje 
za gradnjo zadrževalnika 
pod Sušo. Izvajalec gradbe-
nih del bo tako lahko pospe-
šil dela na tem območju, 
kjer so sedaj že potekala pri-
pravljalna dela oziroma 
vzdrževalna dela v javno ko-
rist. Bistveni elementi uredi-
tev so pregrada s temeljnim 
izpustom in visokovodnim 
prelivom, trije zadrževalniki 
proda v strugi reke Sore, ce-
sta čez zadrževalnik v sku-
pni dolžini 942 metrov, ki 
vključuje tudi enostransko 
dvopasovno kolesarsko stezo 
na desni strani vozišča v 
smeri proti Železnikom.
Gradnja protipoplavnih ure-
ditev dobro poteka in kot 
kaže, bodo evropska sredstva 
porabljena do konca priho-
dnjega leta, ko se izteče rok 
za črpanje, zadnja dela pa 
bodo verjetno končana v letu 
2024. Skupna vrednost pro-
jekta je 34 milijonov evrov, 
pri čemer je 18 milijonov 
evropskih sredstev, preostalo 
pa bo prispevala država.

Anton Luznar, župan

Železniki – S slavnostno aka-
demijo so v Železnikih 30. 
junija praznovali občinski 
praznik. Župan Anton Lu-
znar je na slovesnosti v špor-
tni dvorani spomnil, da so 
praznični junij zaznamovale 
številne kulturne in športne 
prireditve. Med drugim je 
povedal, da so letošnje ob-
činske investicije v polnem 
teku, ter izrazil zadovoljstvo, 
da država uspešno izvaja 
projekt zagotovitve poplavne 
varnosti Železnikov, ki je 
največji v zgodovini občine.
Tudi župan pobratenega hr-
vaškega mesta Lepoglava 
Marijan Škvarić je ugota-
vljal, da je v občini Železniki 
ta čas veliko gradbišč. 
»Uspešno koristite tudi 
sredstva iz evropskih skla-
dov, zato nam bodo koristile 
vaše izkušnje na tem podro-
čju. Vidimo, da vlagate tudi 
v gospodarstvo, ki je temelj 
vsakega razvoja, skorajda ni-
mate brezposelnih,« je dejal 
Škvarić in dodal, da opaža, 
da v Železnikih ne pozablja-
jo na ljudi, ki morajo vedno 
biti na prvem mestu.

Občinski plaketi
Na slovesnosti so podelili 
pet občinskih priznanj. Pla-
keto Občine Železniki sta 
prejela Janez Lotrič in dr. 
Maruška Vidovič. Lotrič je 
že več kot petdeset let akti-
ven na kulturnem in špor-
tnem področju. Vrsto let se 
je aktivno ukvarjal z nogo-
metom, nato pa do leta 
2000 treniral mlade. Ljubi-
teljsko je nogomet igral še 
pred nekaj leti. Aktiven je bil 
predvsem v Divji ligi v Sel-
cih, katere ustanovni član je 
bil tudi sam. V mladosti je 
treniral in tekmoval v smu-
čanju, kasneje pa kot vaditelj 
znanje prenašal na otroke. 
Bil je tudi pionir letenja z 
zmajem, s katerim sta z Ra-
dom Goljevščkom kot prva v 
Jugoslaviji poletela 23. mar-

ca 1973. Lotrič je kot amater-
ski igralec nastopal v števil-
nih igrah domačega 
kulturnega društva, že pet-
deset let pa ob novem letu v 
vlogi dobrega moža razvese-
ljuje otroke.
Dr. Maruška Vidovič je an-
tropologinja, katere koreni-
ne segajo v Selca, po njeni 
zaslugi pa je Selška dolina 
antropološko najbolj razi-
skana v Sloveniji. Vidovičeva 
je zaposlena na NIJZ, kjer 
na Centru za proučevanje in 
razvoj zdravja vodi področje 
biološko-medicinske antro-
pologije. Že dve desetletji se 
posveča obširnim antropolo-
škim raziskavam v Selški 
dolini, ki predstavljajo prve 
moderne antropološke razi-
skave v Sloveniji. Njenim 
raziskavam na terenu so se 
pridružili številni tuji znan-
stveniki iz znanih univerz, 
ime Selške doline in njenih 
antropoloških posebnosti pa 
je ponesla po svetu.

Priznanje za izjemne 
dosežke
Dr. Mihu Marklju so podeli-
li občinsko priznanje za izje-
mne dosežke, in sicer na 
raziskovalnem področju, pri 

ohranjanju snovne in ne-
snovne kulturne dediščine v 
zgornjem delu Selške doline 
ter za pomoč pri ponovnem 
vzpostavljanju povezav s ti-
rolskim Innichenom. Mar-
kelj se že vseskozi usmerja v 
raziskovanje in analizo zgo-
dovinskih, kulturnih in tudi 
prostorskih posebnosti lo-
kalnega okolja, analizira ele-
mente preteklosti, kot sta so-
riški narečni jezik ter 
zgodovinska in naselitvena 
slika Sorice ter širše Selške 
doline, poleg tega pa skrbi 
za njeno promocijo doma in 
v tujini.

Priznanji prostovoljkama
Priznanje za življenjsko delo 
prostovoljcev sta prejeli Ma-
rija Koblar in Pavla Potoč-
nik. Koblarjeva je mojstrica 
klekljanja, njeno prostovolj-
stvo na čipkarskem področju 
pa se je začelo leta 1992 z 
včlanitvijo v klekljarsko sek-
cijo Turističnega društva Že-
lezniki. Potočnikova je do 
predlani organizirala in vo-
dila planinske ture Društva 
upokojencev (DU) za Selško 
dolino, v kar je vložila več 
kot tri tisoč ur prostega časa, 
aktivna pa je bila tudi v dru-

štvu podeželskih žena in 
Planinskem društvu za Sel-
ško dolino. Priznanje je za-
radi odsotnosti Potočnikove 
prevzel predsednik DU za 
Selško dolino Franc Pfajfar.

Župan je podelil še prizna-
nja devetošolcem in dijakom 
zaključnih letnikov, ki so bili 
vsa leta šolanja odlični.
Večer, ki ga je povezovala 
Minca Rihtaršič, so z glasbo 
obogatili Pihalni orkester 
Alples Železniki, Maja Triler 
in Jan Triler ter kvartet ma-
turantov Škofijske klasične 
gimnazije.

V Železnikih so konec junija ob občinskem prazniku podelili pet občinskih priznanj.

Podelili pet priznanj
Ana Šubic

Selca – Prostovoljke Krajev-
ne organizacije Rdečega kri-
ža (KORK) Selca so sredi ju-
nija pripravile tradicionalno 
srečanje krajanov, starejših 
od 75 let. »Po dveh letih pre-
mora zaradi epidemije je 
bilo očitno, da ljudje druže-
nje potrebujejo, saj je bila 
udeležba največja do sedaj,« 
je povedala predsednica 
KORK Selca Magda Blaznik. 
Srečanja v Taverni Rovn se 
je udeležilo 75 krajanov oz. 
okoli 60 odstotkov povablje-
nih. Udeležence je pozdravil 
tudi predsednik Območnega 

združenja Rdečega križa 
Škofja Loka Rudi Zadnik. 
»Kot posebna gosta smo le-
tos povabili domačina Črta 
Vodopivca in Tadeja Maren-
ka, ki sta nam s svojima izšo-
lanima glasovoma polepšala 
dogodek,« je dejala Blazni-
kova in pristavila, da so kot 
običajno krajanom, ki v teko-
čem letu praznujejo svoj ju-
bilej, 80, 90 in več let, še po-
sebej voščili in jim poklonili 
cvet. Prostovoljke KORK Sel-
ca so hvaležne udeležencem, 
ki so se odzvali povabilu in s 
svojo dobro voljo prispevali k 
prijetnemu popoldnevu, je 
še poudarila Blaznikova.

Srečanje starejših krajanov

Podpisana pogodba 
za obvoznico

Predsednik Območnega združenja Rdečega križa Škofja 
Loka Rudi Zadnik in najstarejša prostovoljka, 83-letna 
Marija Šavli

Župan Anton Luznar in občinski nagrajenci: Janez Lotrič, dr. Maruška Vidovič, Marija 
Koblar, dr. Miha Markelj in Franc Pfajfar, ki je prevzel priznanje v imenu Pavle Potočnik 

Anton Luznar
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Lajše – Na državni cesti pri Lajšah že dobrega pol leta pote-
ka sanacija plazu. Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je 
izvajalcu rok za izvedbo podaljšala do 10. septembra, kot 
razlog pa je navedla zamudo pri sanaciji, ki je nastala zaradi 
spremenjene faznosti del. »Dela so se izvajala pod polovič-
no zaporo ceste, čeprav je bila s projektom prvotno predvi-
dena štirimesečna popolna zapora. Strokovna služba na 
Direkciji je ugotovila, da je dolžina obvoza prevelika in tako 
izvajalcu ni bilo izdano dovoljenje za štirimesečno popolno 
zaporo,« so navedli na DRSI. Dela tako potekajo ob polovič-
ni zapori, v juniju pa so izvajalcu dovolili popolno zaporo za 
dela, ki jih ni bilo mogoče izvesti pod polovično zaporo.

Podaljšali rok za sanacijo plazu pri Lajšah

Železniki – Društvo upokojencev (DU) za Selško dolino Že-
lezniki bo v soboto, 20. avgusta, ob 19. uri v kulturnem 
domu v Železnikih praznovalo 70-letnico. Kot je povedal 
predsednik DU Franc Pfajfar, bodo na prireditvi podelili pri-
znanja zaslužnim članom, sicer pa bodo program obogatili 
njihov mešani pevski zbor, harmonikarji, plesna skupina 
upokojenk Selške dame in članici Kulturno umetniškega 
društva France Koblar s skečem. V DU si v prihodnje želijo 
ohraniti utečene dejavnosti in morda dodati še kakšno 
novo, odvisno od interesa članov, je dejal Pfajfar.

Sedemdeset let društva upokojencev

Županov kotiček

Nagrajenka Pavla Potočnik 
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Ana Šubic
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Železniki – »Nikoli se nisem 
imel za fotografa. Vse življe-
nje pa že fotografsko bele-
žim podobe, vtise, čutenja ... 
To je v meni, dodatno me je 
v to profiliral tudi poklic,« je 
ob odprtju svoje prve foto-
grafske razstave Zapisovanje 
čutenj pojasnil Jernej Hudo-
lin iz Železnikov, po poklicu 
arhitekt, ki ga poznamo kot 
generalnega direktorja Zavo-
da za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije. Razstavil je 
nekaj več kot štirideset foto-
grafij, ki jih je ustvaril na 
službenih poteh, potovanjih 
in v gorah, pogosto pa so po-
vezane s človeško figuro. 
»Zame je fotografija beleže-
nje tega, kar vidim in skozi 
to hkrati čutim. Ko zagle-
dam nekaj, kar je po foto-
grafsko motiv, je zame to 

tako močna impresija, da si 
jo želim shraniti za vedno,« 
je povedal Hudolin.
Razstavo je pripravil na po-
budo kolegov fotografov. Iz 
arhiva več tisoč fotografij je 
naredil izbor petstotih, med 

katerimi je nato ob pomoči 
fotografskega mojstra Ale-
ksandra Čufarja izbral foto-
grafije za razstavo. Kot je v 
spremnem besedilu k raz-
stavi zapisal Čufar, je pri fo-
tografiji pomembno dvoje, 

svetloba in možnost čutenja 
le-te s fotografove strani. 
»Jernej ima to v sebi, v svoji 
biti, je iskalec svetlobe. Pa 
naj si bo v gorah, ko prema-
guje strme stene, ali v ozki 
ulici italijanskega srednjeve-
škega bisera. Vedno in do-
sledno iskalo fotoaparata 
obrača v smer neverjetnih 
zapisov svetlobe. Ima izrazit 
čut za pravi trenutek, ko prst 
pritisne sprožilec. Kjerkoli 
že je, na potovanju v daljnih 
krajih ali domačih gorah, ve-
dno se vrne z novimi prizo-
ri, na katerih so največkrat 
ljudje, arhitektura in pokra-
jina. Zapisano ostane in ob 
ogledu njegovih fotografij 
tudi nam zaposluje čutila in 
fantazijo,« je navedel Čufar 
ter poudaril, da je Hudolin 
iskalec čarobne svetlobe, ki 
jo čuti in vidi, gledalec pa si 
ob njegovih fotografijah pol-
ni dušo z lepotami in enkra-
tnostjo trenutka.
Naslednjo razstavo bodo v 
galeriji muzeja odprli 19. av-
gusta ob 18. uri, prikazovala 
pa bo sožitje lesenih skulp-
tur Marjana Smrekarja in fo-
tografij Aleksandra Čufarja.

V galeriji Muzeja Železniki je do 16. avgusta na ogled fotografska razstava 
domačina Jerneja Hudolina.

Zapisovanje čutenj

Ana Šubic

Železniki – Turistično druš-
tvo (TD) Železniki je med 
23. in 26. junijem priredilo 
60. Čipkarske dneve. Pred-
sednik TD Tomaž Weiffen-
bach je bil zadovoljen z obi-
skom, še zlasti razstav, in da 
so jubilejni festival uspešno 
spravili pod streho. Vrhunec 
dogajanja je bil kot običajno 
na zadnji dan festivala, ko so 

pred plavžem med drugim 
pripravili tekmovanje odra-
slih v klekljanju, za otroke 
pa so namesto tekmovanja 
priredili klekljarsko ustvar-
jalnico. »Ta je zelo lepo izpa-
dla, zato jo bomo prirejali 
tudi v prihodnjih letih, kle-
kljarsko tekmovanje za odra-
sle pa bomo ohranili,« je de-
jal Weiffenbach.
Na tekmovanju se je pome-
rilo devet klekljaric in en kle-
kljar, ki so klekljali čipko z 
motivom srca po vzorcu do-
mačinke Jane Rihtaršič. Nji-
hove izdelke so ocenile moj-
strice Mici Koblar, Marjana 
Trpin in Branka Grošelj. 
Najbolj jih je navdušila Ma-
rija Kosmač iz Spodnje Idri-
je, za njo pa so sledili Mira 
Guzelj s Hlevnega Vrha (ob-
čina Logatec), Albina Štucin 
iz Spodnje Idrije, Neža Rejc 
iz Železnikov in Blaž Frelih 
iz Topolj.
Na klekljarski ustvarjalnici, 
ki je potekala pod naslovom 
Podari rožo, je trideset otrok 
iz čipkarskih šol (ČŠ) iz Že-

leznikov, Žirov in Idrije kle-
kljalo rožice po vzorcih, ki 
jih je prav tako narisala Rih-
taršičeva. Skupaj so ustvarili 
trideset rožic, prav toliko pa 
so jih učenci ČŠ Železniki 
naklekljali že v šoli in doma. 
Tako so ustvarili barvit šo-
pek šestdesetih klekljanih 
rož, ki bo ostal v Železnikih 
kot spomin na jubilejne 
šestdesete Čipkarske dneve.
Nedeljsko dogajanje, ki so 

ga sklenili z veselico z An-
samblom Gregorja Kobala, 
je obiskovalcem ponudilo še 
mnogo drugega: tržnico, 
predstavitev domačih obrti, 
prikaz kovanja žebljev, na-
stope glasbenikov vključno s 
Pihalnim orkestrom Alples 
ter bogate razstave čipk, ki 
so bile vse dni festivala dele-
žne lepega obiska. V muzej-
ski galeriji so postavili raz-
stavo domačih klekljaric 60 
rož za 60 Čipkarskih dni, v 
kulturnem domu pa so bile 
na ogled čipke, ustvarjene v 
ČŠ Železniki, brezmejne 
mojstrovine iz zakladnice 
domačih mojstric, čipke za-
savskih klekljaric, kleklji iz 
različnih vest lesa, slike, 
punčke iz cunj ...
Jubilejni Čipkarski dnevi se-
veda niso minili brez tradici-
onalne nogometne tekme le-
dik : oženjeni in otroške 
zabave. V TD Železniki pa 
so z mislimi že pri 61. kle-
kljarskem festivalu, ki bo po-
tekal od 29. junija do 2. juli-
ja 2023.

Ana Šubic

Dražgoše – S parado, slove-
snostjo in veselico so v za-
četku julija v Dražgošah pra-
znovali 20-letnico prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD). Vanj je ta čas včla-
njenih 240 vaščank in vašča-
nov oz. tri četrtine Dražgo-
šanov. Med njimi je od 15 do 
20 operativnih gasilcev, oko-
li trideset aktivnih članic, že 
od začetka pa so zelo pono-
sni tudi na podmladek, ki je 
zaradi manjše generacije 
trenutno nekoliko manj šte-
vilen ter šteje dvajset mladih 
gasilk in gasilcev. »Še naprej 
se bomo trudili, da bomo v 
svoje vrste pridobili čim več 
otrok in mladine, saj bo le 
tako društvo lahko obstalo in 
se naprej razvijalo,« je v na-
govoru na slovesnosti pou-
daril predsednik PGD Draž-
goše Marko Lotrič.
PGD Dražgoše je bil ustano-
vljen 21. decembra 2002, 
pred tem pa so imeli Draž-
gošani v sklopu PGD Rudno 
organizirano gasilsko trojko. 
Po ustanovitvi PGD Dražgo-
še se je število članov več kot 
potrojilo – na 183, od tega je 
bila približno tretjina otrok. 
Lotrič je spomnil, da so PGD 
postavili praktično iz nič. 
Vso potrebno opremo za de-
lovanje so kupili že pred 
ustanovitvijo PGD, med le-
toma 1997 in 2002. Denar 
so zbirali s sodelovanjem na 
prireditvi Po stezah parti-
zanske Jelovice, kjer že tri-
deset let skrbijo za postrež-
bo obiskovalcev, poleg tega 
so imeli veliko finančno in 

moralno podporo Dražgoša-
nov, že vrsto let pa jim po-
maga tudi Občina Železniki, 
je poudaril Lotrič.
»Vsa leta dajemo veliko po-
zornost izobraževanju, saj se 
veliko naših članov udeležu-
je tečajev v izobraževalnem 
centru za zaščito in reševa-
nje na Igu, da smo čim bolje 
pripravljeni na vedno bolj 
zahtevne intervencije,« je 
poudaril Lotrič. Moške in 
ženske ekipe pa tudi pod-
mladek se udeležujejo gasil-
skih tekmovanj; gasilke so se 
pred leti uvrstile celo na dr-
žavno prvenstvo. Leta 2016 
so s pomočjo občine in zbra-
nih donacij kupili dva defi-
brilatorja ter za prve posre-
dovalce izobrazili šestnajst 
članic in članov. Zadnja leta 
pospešeno urejajo zgornjo 

etažo gasilskega doma, kjer 
so že dogradili skladišče, na 
dokončanje del pa čaka še 
društvena soba za razne de-
javnosti, je pojasnil Lotrič.
Navzoče je nagovoril še žu-
pan Anton Luznar, dražgo-
ški gasilci pa so se razveseli-
li tudi članov iz pobratenega 
gasilskega društva Pećigrad 
iz BIH.
Na slovesnosti so tudi pode-
lili priznanja zaslužnim ga-
silcem. Jože Smole iz Gasil-
ske zveze Slovenije je podelil 
gasilske plamenice 2. sto-
pnje Marku Lotriču, ki je že 
vse od ustanovitve predse-
dnik PGD, Matjažu Lušini, 
ki je vseskozi poveljnik, in 
Stanetu Jelencu, ki že od za-
četka skrbi za društvene fi-
nance. Vsi trije so soustano-
vitelji PGD, ki so bili pred 

tem aktivni v gasilski trojki 
Dražgoše, sicer pa so med 
drugim aktivno sodelovali 
pri gradnji gasilskega doma, 
ki so ga odprli leta 2004. Po-
delili so tudi priznanja Ga-
silske zveze Škofja Loka. Pri-
znanje prve stopnje so iz rok 
poveljnika Andreja Štrem-
flja prejeli Tone Ambrožič, 
Primož Lušina in Jani Tolar, 
priznanje druge stopnje Bre-
da Tolar in PGD Dražgoše, 
podelil pa je še dvajset pri-
znanj tretje stopnje.
Slovesnost, ki jo je povezo-
val Rok Pintar, so z nastopi 
obogatili Tone Habjan in 
Nejc Jemc, Pihalni orkester 
Alples Železniki in dražgo-
ški učenci, nato pa sta sledi-
la še nastop dražgoških mu-
zikantov in veselica s 
skupino Chicas.

Prostovoljno gasilsko društvo Dražgoše je praznovalo dvajsetletnico delovanja. Že od začetka veliko 
pozornosti posvečajo izobraževanju gasilcev in delu s podmladkom.

Gasilci so praznovali

Ana Šubic

Na tekmovanju se je pomerilo devet klekljaric in en 
klekljar. / Foto: Ana Šubic

Jubilejni, že šestdeseti Čipkarski dnevi so konec 
junija v Železnike privabili številne obiskovalce.

Šestdeseti 
Čipkarski dnevi

Jerneju Hudolinu (desno) je pri izboru fotografij za njegovo 
prvo razstavo pomagal fotografski mojster Aleksander 
Čufar. / Foto: Ana Šubic

Blagajnik Stane Jelenc, poveljnik Matjaž Lušina in predsednik PGD Dragoše Marko 
Lotrič ter zagnane članice, ki so na praznovanju presenetile s priredbo pesmi Moja 
dolina in s torto

Na klekljarski ustvarjalnici za otroke je nastal barvit šopek 
šestdesetih klekljanih rožic. / Foto: Ana Šubic O
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V preteklih dneh nas je zajel 
intenziven vročinski val. Na 
srečo v Žireh za zdaj še ni-
mamo večjih težav z oskrbo 
s pitno vodo, kot jo imajo 
nekateri kraji v slovenski Is-
tri, čeprav tudi pri nas v po-
samezne višje ležeče prede-
le, kot sta recimo Breznica 
in Žirovski Vrh, gasilci že 
skoraj dnevno vozijo vodo v 
njihove zbiralnike. Investici-
ja v novo gasilsko vozilo Pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva Dobračeva, h kateri je 
znatna sredstva primaknila 
tudi občina, se tako že obre-
stuje. Z novim modernim 
gasilskim vozilom lahko na-
mreč naenkrat prepeljejo se-
dem kubičnih metrov vode.
Naši gasilci si zaslužijo po-
hvalo tudi zato, ker so pri-
skočili na pomoč pri gašenju 
požara na Krasu. Intervenci-
ji so se pridružili člani vseh 
štirih gasilskih društev v ob-
čini – iz PGD Brekovice, Do-
bračeva, Račeva in Žiri. Prav 
tako bodo odhajali na pomoč 
tudi v prihodnjih dneh. Ker 
je po celotni državi razglaše-
na požarna ogroženost, ne 
bo odveč opozorilo, da se 
raje ne igrajmo z ognjem. 
Pri piknikih v naravi bo mo-
goče bolje, če čevapčiči in ra-
žnjiči počakajo na kakšen 
primernejši termin, ko ne 
bo več tolikšne požarne 
ogroženosti. Znova bi pono-
vil, da imejmo spoštljiv od-
nos tudi do pitne vode, saj 
ne vemo, kaj imamo, dokler 
tega ne zmanjka. Pri nas 
doma recimo že dolgo za za-
livanje okrasnega cvetja upo-
rabljamo vodo, ki jo prestre-
žemo pri pranju zelenjave in 
sadja.
Kljub poletju in vročini pa za-
dnje dni spet lahko opazuje-
mo naraščanje števila okužb 
s koronavirusom. Torej co-
vid-19 ne miruje in se je pa-
metno držati vsaj minimal-
nih ukrepov, da bo dobro za 
nas in za druge. Tudi na ob-
čini delo ne miruje, poteka 

veliko aktivnosti: urejanje 
pločnika ob Novovaški cesti, 
gradnja ceste v industrijski 
coni, preplastitve cestišča v 
Dražgoški ulici in Ulici Ma-
ksima Sedeja, pri obvoznici 
pa potekajo pogajanja za pri-
dobitev soglasij dveh lastni-
kov zemljišč, ki gredo v pozi-
tivno smer. Jeseni bodo 
verjetno nadaljevali gradnjo 
obvoznice in jo končali do za-
ključka koledarskega leta.
Seveda pa je poletje tudi čas 
dopustov. Žiri ležijo v Ško-
fjeloškem hribovju, blizu je 
tudi Polhograjsko hribovje, 
in če se od doma odpravimo 
dovolj zgodaj, nam okolica 
Žirov ponuja številne mo-
žnosti za izlete. Na srečo 
imamo v okolici zdrave goz-
dove, saj je znano, da je v 
gozdovih temperatura bi-
stveno nižja. Tako da lahko 
aktivno preživimo del dopu-
sta tudi doma. Imamo mo-
žnosti za hojo, tek, kolesar-
jenje  ... Pri aktivnostih na 
prostem pa moramo upošte-
vati nasvete zdravnikov gle-
de gibanja v teh lahko reče-
mo kar  ekstremnih 
temperaturnih pogojih. Pa 
tudi glede zaščite pred piki 
žuželk, ki so lahko zelo ne-
varni. Vedno pa lahko poi-
ščemo ohladitev tudi v Po-
ljanski Sori, tako na 
Pustotniku kot na Selu.

Jože Stanonik, podžupan

Žiri – »Za nami je 'čudno' 
leto, zaznamovano z epide-
mijo covida-19, ki so ga ob-
čutile vse generacije, že zla-
sti pa šolarji, ki so se šolali 

od doma. A to obdobje smo 
v Žireh preživeli relativno 
dobro, za kar bi se rad za-
hvalil vsem, ki so s svojim 
delom ali pa le spoštova-
njem ukrepov pripomogli, 
da se lahko skupaj zdravi 
veselimo poletja in radosti, 
ki jih prinašajo dopusti in 
počitnice,« je zbrane na 
slavnostni seji nagovoril 
podžupan Jože Stanonik. 
Poudaril je, da so v Žireh 
lahko ponosni na dosežke 
in razvoj v četrt stoletja sa-
mostojne poti in ob tem 
spomnil tudi na nekatere 
velike projekte, ki so jih 
uresničili v zadnjih letih – 
od novega doma za starejše 
do idejne zasnove za uredi-
tev središča in del na podro-
čju cestne infrastrukture. 
Osrednjo pozornost pa so 
tudi letos namenili trem ob-
činskim nagrajencem: Maji 
Justin Jerman, Matiji Jere-
bu in Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Dobračeva.

Zaradi umetnosti je svet 
lepši
Maji Justin Jerman so pri-
znanje Občine Žiri na pre-
dlog Neodvisne liste za na-
predek Žirov podelili za 
njen prispevek k dvigu kul-
turnega življenja v Žireh. 
Kot so poudarili, je Maja Ju-
stin Jerman v zadnjem de-
setletju zelo aktivno vklju-
čena v žirovsko kulturno 
življenje. »Kot organizator-
ka in ustvarjalka se nam je 
prvič predstavila s kultur-
nim programom ob zaključ-
ku prenove nekdanje stare 
šole in odprtju urejenih zu-
nanjih površin našega kul-
turnozgodovinskega spo-
menika Žirovska pristava 
leta 2015.« Prav na omenje-
no lokacijo so vezane tudi 

številne druge prireditve, ki 
jih je organizirala in (so)
ustvarila v okviru Muzejske-
ga društva Žiri in Občine 
Žiri. Ob tem so predlagate-
lji priznanja spomnili na 
Poletno muzejsko noč, 

Dneve evropske kulturne 
dediščine in Noč knjige, ki 
so postali redni del žiro-
vskega kulturnega koledarja 
ter privabljajo širok spekter 
obiskovalcev različnih zani-
manj in starosti, pridobili 
so že tudi stalno občinstvo. 
Pod njeno taktirko poteka 
tudi vsakoletni kresni večer 
v čarobnem okolju cerkve 
sv. Ane na Ledinici. Še en 
pomembne del njenega de-
lovanje so likovne razstave 
– med drugim je letos ob 
pomoči Staneta Kosmača in 
Nine Misson zaokrožila dol-
gotrajen projekt obnove in 
dopolnitve stalne likovne 
zbirke Žirovski likovni 
umetniki. Vse navedeno, so 
še zapisali v obrazložitvi 
priznanja, obnovljenemu 
kulturnemu spomeniku po-
stopoma daje vsebino kul-
turnega centra, kot so si ga 
zamislili v času obnove. Po-
udarili so še uprizoritev in 
ekranizacijo Brezniške ba-
rufe ter Mlade kulture v Ži-
reh, ki so nastali v sodelova-
nju s Studiem Kacin. Pri 
svojem delu se navezuje na 
izročilo domačega kraja in 
prispeva k ohranjanju kul-
turne dediščine. »Sledi ideji 
medgeneracijskega in sicer-
šnjega sodelovanja, osvešča-
nja o nujnosti ohranjanja 
kulturne dediščine in pove-
zovanju vrhunske kulture z 
ljubiteljsko,« so še poudari-
li predlagatelji priznanja in 
dodali, da jo vodi prepriča-
nje, da gospodarsko in pod-
jetniško razvito podeželsko 
mesto lahko razvija kultur-
no življenje na temu pri-
merni visoki ravni.
Ob prejemu priznanja se je 
Maja Justin Jerman pošali-
la, da se ga je kar malo ote-
pala, saj se je bala, da to po-

meni, da mora svoje delo 
opustiti. Veseli jo, da so ji 
na ta način potrdili, da dela 
prav in da jo podpirajo v tej 
kulturniški norosti, kot se 
je izrazila. »Verjamem, da 
je umetnost polje svobode, 

ki povezuje in združuje in 
nas dela boljše. Zaradi ume-
tnosti je svet lepši.«

Vedno na voljo 
pacientom
 Matija Jereb je priznanje 
Občine Žiri prejel na pre-
dlog Lovske družine Žiri za 
dolgoletno delo na področju 
zobozdravstva v Žireh. V šol-
ski ambulanti in ambulanti 
za odrasle v zobozdravstveni 
ordinaciji v Žireh je začel 
delati leta 1963, in kot so po-
udarili predlagatelji prizna-
nja, skoraj ni človeka sre-
dnje generacije, ki ne bi 
prišel k njemu v ordinacijo, 
zato je imel vselej polno ča-
kalnico pacientov. »Ni mu 
bilo težko priti v ambulanto 
tudi po izteku delovnega 
časa niti ob dela prostih 
dneh niti ponoči, če je kdo 
prišel k njemu domov ali po-
klical, ko je potreboval nujno 
pomoč.« Kasneje je v ambu-
lanti dobil tudi pomoč tehni-
ka, ki je izdeloval zobno pro-
tetiko, in je tako nudil 
popolno storitev. Stalne pa-
ciente je obdržal tudi, ko se 
je odločil za samostojno pot 
stomatologa. Svojo ordinaci-
jo je zdaj prepustil sinu, a 
mu še vedno pomaga pri 
delu. Zato so v Lovski druži-
ni Žiri prepričani, da si za 
svoje minulo delo, ki ga je 
posvetil Žirem in okolici, 
vsekakor zasluži priznanje.
Matija Jereb se je zahvalil za 
prejeto priznanje in priznal, 
da ga je zelo vesel. »To se mi 
zdi velik uspeh,« je še skro-
mno dodal.

Ob jubileju občinsko 
priznanje
Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Dobračeva, ki letos 
praznuje 120-letnico, so pri-

znanje Občine Žiri podelili 
na predlog Gasilskega po-
veljstva Občine Žiri. Kot so 
zapisali v obrazložitvi, začet-
ki PGD Dobračeva segajo v 
davno leto 1902, kar pomeni 
sto dvajset let »plemenitega 

dela požrtvovalnih ljudi, ki 
so pripravljeni kadarkoli 
svoj prosti čas žrtvovati za 
vsakogar, ki je pomoči potre-
ben«. PGD Dobračeva je 
osrednja gasilska enota v ob-
čini, obenem ima status ga-
silske enote širšega pomena. 
»V vseh načrtih alarmiranja 
sistema zaščite in reševanja 
ima pomembno vlogo, ki jo 
dostojno in z veliko mero 
strokovnosti tudi izpolnju-
je,« so poudarili predlagate-
lji priznanja in dodali, da se 
ob klicu na pomoč tako v lo-
kalni skupnosti kot zunaj 
nje nemudoma odzovejo ter 
s svojo usposobljenostjo in 
tehniko učinkovito omilijo 
posledice različnih nesreč – 
pa naj bodo to poplave, žle-
dolom, požari, nesreče v 
prometu, razne tehnične ne-
sreče, delovne nesreče in po-
dobno. Člani PGD Dobrače-
va skrbijo za redno 
usposabljanje in vzgojo naj-
mlajših, obenem pa se tudi 
sami nenehno izobražujejo 
in usposabljajo, da bi sledili 
razvoju sodobnih smernic 
pri posredovanjih. Pripra-
vljajo tudi izobraževanja za 
krajane ter seminarje, vaje 
in tekmovanja za gasilce iz 
drugih krajev, s čimer pri-
spevajo k živahnejšemu utri-
pu v občini in njeni dodatni 
promociji. »Druži jih ljube-
zen do gasilstva in želja po 
humanitarnem delovanju.«
Ob prevzemu priznanja je 
predsednik PGD Dobračeva 
Janez Tratnik poudaril, da 
gasilce krasita veliko srce in 
neomajna želja pomagati. 
Zaveda se, da imajo kot osre-
dnja gasilska enota v občini 
pomembno nalogo, a je pre-
pričan, da dokler bo živ ga-
silski duh, ljudje v stiski ni-
koli ne bodo ostali sami.

S slavnostno sejo v Kulturnem središču Stare Žiri so na predvečer obeh praznikov v Žireh zaznamovali 
občinski in državni praznik, ob tej priložnosti pa podelili tudi letošnja občinska priznanja.

Podelili priznanja

Mateja Rant

Tudi poleti na 
občini delavno
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Županov kotiček

Poletni urnik 
krajevnega urada

Žiri – Z Upravne enote Ško-
fja Loka so sporočili, da bodo 
v krajevnem uradu v Žireh v 
času od 1. julija do 31. avgusta 
poslovali po spremenjenem 
delovnem času. Stranke lah-

ko krajevni urad obiščejo 
vsak ponedeljek od 8. ure do 
15.30. Kot so še dodali, pa je 
mogoče vse storitve, ki bi jih 
sicer opravili na krajevnem 
uradu, v času uradnih ur 
opraviti tudi na sedežu 
upravne enote v Škofji Loki.

Mateja Rant

Jože Stanonik

Maja Justin Jerman / Foto: Tanja Mlinar Matija Jereb / Foto: Tanja Mlinar Janez Tratnik, PGD Dobračeva 

V prejšnji številki Loškega glasa se nam je v prispevku z 
naslovom Pomagajo že sto dvajset let pripetila napaka pri 
podpisu pod dvema fotografijama. Gasilski plamenici 1. sto-
pnje sta prejela Janez Tratnik in Luka Čadež, predsednik in 
poveljnik PGD Dobračeva, in ne PGD Žiri, kot je pisalo pod 
fotografijama. Za napako se opravičujemo.

Popravek
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Film predvajali 
»pod zvezdami«

Žiri – Socializacija bika? je 
prvi slovenski risani celove-
černi film, z njegovima av-
torjema, Zvonkom Čohom 
in Milanom Eričem, pa se je 
v sklopu Kina pod zvezdami 
v amfiteatru Kulturnega sre-
dišča Stare Žiri pogovarjal 
poznavalec filma Gorazd 
Trušnovec. Spomnil je, da je 
od premiere filma Socializa-
cija bika? minilo že skoraj 
četrt stoletja, pa sta še vedno 

pionirja na področju celove-
černih animiranih filmov 
pri nas, čeprav sta po bese-
dah Milana Eriča tudi onad-
va s tem filmom »zaključila 
kariero« na tem področju.
Kot opažata Zvonko Čoh in 
Milan Erič, se je v zadnjem 
času tudi pri nas animacija 
zelo razvila in imamo ogro-
mno kreativnih animator-
jev. Njun film je sicer nasta-
jal kar deset let, šele ko sta 
ga dokončala, pa se je poja-
vila računalniška tehnologi-

ja, ki je močno olajšala ani-
macijo, saj sta sama še 
vedno delala s filmsko teh-
nologijo kot ob začetku 20. 
stoletja, je razložil Erič. Pri-
znala sta, da sta omenjeni 
film tudi sama sprva načrto-
vala kot kratek animirani 
film, brez scenarija in sne-
malne knjige. »Ob napleta-
nju zgodb pa sva ugotovila, 
da bo potrebna neka rdeča 
nit in po štirikratnem pove-
čanju proračuna je iz tega 
nastal celovečerni film.« 
Namenila sta ga »odraščajo-
čim – in to v kateremkoli ži-
vljenjskem obdobju«, kot se 
je pošalil Erič. Film je po-
svečen novinarju Ivu Štan-

dekerju. »Nekega dne se je 
oglasil pri naju, ker nama je 
želel pomagati, pripravljen 
pa je bil delati vse. Sčasoma 
je tako začel sodelovati tudi 
pri scenariju.« Kljub temu 
se jima je film na koncu še 
vedno zdel nekako »raztre-
ščen«, a ga je zelo povezala 
glasba Slavka Avsenika 
mlajšega, sta poudarila. Pri-
znala sta še, da sta se ob 
tem projektu pravzaprav 
učila animacije. »Enostavno 
sva uživala ob tem, ko sva 
spoznavala medij.« Na vpra-
šanje, kaj bi svetovala mla-
dim animatorjem, pa je 
Čoh odgovoril zelo kratko: 
»Zdržati je treba.«

Mateja Rant

Žiri – Z mobilnostjo v Špani-
ji so triletni projekt, pri kate-
rem so sodelovali s šolami 
na Poljskem, v Romuniji, 
Turčiji, Španiji in na Portu-
galskem, pripeljali do konca, 
zato so na tokratni izmenja-
vi predstavili še zaključke in 
ugotovitve celotnega trile-
tnega dela. »Zelo smo pono-

sni na rezultate, ki smo jih 
dosegli v projektu, ki je pre-
jel evropsko značko kakovo-
sti,« je poudarila mentorica 
projekta v OŠ Žiri Martina 
Jurman.
V sklopu izmenjave v Španiji 
so se osredotočili na porabo 
vode. Ob prihodu so najprej 
obiskali šolo gostiteljico. 
»Španski dijaki so predstavili 
svojo šolo, svoja mesta in ob-

močje, kjer živijo. Nato so iz-
vedli nekaj delavnic na temo 
vodnih odpadkov – analizo 
vode, gradnjo čistilne napra-
ve, vodne športe, statistiko o 
porabi vode – in v računalni-
škem programu zgradili zele-
no mesto.« Med drugim so 
obiskali tudi center za pride-
lavo riža in delto reke Ebro. 
Pripravili so jim virtualni 
ogled obrata, kjer iz reke 

Ebre s filtracijo pridobijo pi-
tno vodo, prav tako pa jo iz-
koriščajo za namakanje riže-
vih polj. Sledila je še 
predstavitev celotedenskega 
dela mednarodnih skupin, 
glavna tema pa je bila prav 
tako poraba vode. »Predstavi-
li smo tudi infografije ob 
koncu projekta, ki povzemajo 
vse vidike, s katerimi smo de-
lali v teh treh letih.« Ob kon-
cu je sledila še slovesnost s 
podelitvijo certifikatov in za-
dnja zabava v l'Ampolli.
Učenka Sara Eniko je bila 
nad zadnjo temo, to je pora-
ba vode, navdušena, saj se ji 
zdi zelo aktualna in uporab-
na v vsakdanjem življenju. 
»Naučili smo se veliko nove-
ga o porabi vode ter dobili 
tudi veliko novih prijateljev 
iz drugih držav.« Tudi Ti-
motej Ian Poljak se je stri-
njal, da je bila izmenjava v 
Španiji nepozabna izkušnja. 
»Zdi se mi, da smo v sklopu 
projekta zelo veliko naredili 
in sem od celotnega izleta 
veliko odnesel.« Tudi Zoja 
Zupančič je zatrdila, da se je 
naučila veliko novih in pred-
vsem zanimivih stvari o po-
rabi vode ter tudi načinu ži-
vljenja španskih prebivalcev.

Mateja Rant

Pred predvajanjem celovečernega animiranega filma 
Socializacija bika? se je z avtorjema pogovarjal Gorazd 
Trušnovec. / Foto: Tanja Mlinar

Na zadnjo mobilnost so se odpravili v Španijo. / Foto: Arhiv šole

Žiri – Pred približnim letom dni je Stane Mlakar izdelal 
kovinsko skulpturo z motivom treh bukovih žirov, ki pred-
stavljajo enega od simbolov Občine Žiri. Letos se mu je 
izpolnila želja, da bi skulptura našla svoje mesto na kate-
rem od javnih prostorov v Žireh. Ob občinskem prazniku 
so jo namreč postavili v industrijski coni pred enim od 
tamkajšnjih podjetij.

Skulptura našla stalno mesto

Žiri – V društvu vsako leto 
pripravijo tudi eno daljše ro-
manje in letos so se podali v 
Kranjsko Goro. Letošnji vod-
ja romanja je bil Sebastijan 
Pagon in vsi so se strinjali, 
da se je v tej vlogi odlično iz-
kazal.
Prvi dan romanja se je po 
blagoslovu žirovskega župni-
ka Andreja Jemca devetnajst 
romarjev odpravilo na pot 
čez Mrzli vrh skozi vasi Ja-
zne in Otalež ter naprej ob 
reki Idrijci do Dolenje Tre-
buše, kjer so v župnišču pr-
vič prenočili. »Težki nahrb-

tniki niso bili ovira, da 
romarji ne bi bili dobre volje, 
saj je bil z nami tisti, ki nas 
je z nevidno roko vodil ter 
nam vlival pogum in voljo za 
premagovanje naporov v vro-
čini na dolgi poti,« je pouda-
rila članica društva ŠmaR 
Metka Bogataj. V nadaljeva-
nju jih je pot vodila proti 
Mostu na Soči in nato ob 
Soči navzgor proti Tolminu 
in naprej do vasice Kamno, 
kjer jim je župnišče nudilo 
prenočišče drugi večer. »Po-

tovanje ob Soči čez mostičke 
in brvi nam je lepšalo izje-
mno lepo vreme in sončni 
žarki so naredili že tako lepo 
pokrajino še lepšo,« je dejala 
Metka Bogataj. Dva dni so 
bili gostje v bovškem župni-
šču, kjer so si ogledali obe 
cerkvi, to je svetega Urha in 
Device Marije. »Zadnji dan 
smo po stezi premagali še vi-
šino do Vršiča in se nato 
spustili proti našemu cilju, 
cerkvi Marijinega vnebovze-
tja v Kranjski Gori. V molitvi 
in pogovoru nam je pot mi-
nevala v lepem in prijatelj-
skem vzdušju, kot da smo 
ena velika družina.« Na cilju 

so v cerkvi skupaj s kapla-
nom Anžetom Cunkom in 
farani, podporniki društva, 
ki so se pripeljali z avtobu-
som, darovali sveto mašo. 
»Besede zahvale božjepotni-
ku Matjažu Oblaku, vodji Se-
bastijanu, kaplanu Anžetu 
in vsem romarjem so zaklju-
čile letošnje dolgo romanje.« 
Domov so se vrnili z avtobu-
som z željo, da se ob letu 
osorej znova podajo dogodi-
vščinam naproti, je še dejala 
Metka Bogataj.

Člani romarskega društva ŠmaR iz Žirov so se  
v začetku julija peš odpravili k Mariji Vnebovzeti 
v Kranjsko Goro.

Letos peš v 
Kranjsko Goro

Mateja Rant
V sklopu Poletja v Starih Žireh, ki je novost v letošnji poletni ponudbi dogodkov v Žireh, so konec 
junija v Galeriji Kržišnik odprli razstavo ilustracij Dvogovor Zvonka Čoha in Tomaža Kržišnika, sledila 
pa je projekcija filma »Socializacija bika?« .

Zvonko Čoh in Tomaž Kržišnik ob odprtju razstave v 
Galeriji Kržišnik / Foto: Tanja Mlinar

V juniju so se učenci Osnovne šole Žiri v okviru projekta Erasmus+  Smart 
waste managers (Pametni upravljavci odpadkov) udeležili še zadnje 
mobilnosti v Camarlesu v Španiji.

Za zaključek v Španijo

Stane Mlakar s svojo skulpturo / Foto: Tanja Mlinar

Na letošnje daljše romanje so se člani društva ŠmaR odpravili 
k Mariji Vnebovzeti v Kranjsko Goro. / Foto: Arhiv Društva
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Skrivnosti crngrobskih fresk
Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu ima zadnji dve leti tudi Galerijo Crngrobsk' turn, v kateri je ta čas na ogled zanimiva razstava z naslovom 
Crngrob naokrog – zakladnica freskantstva. Kustosinja Nina Misson predstavlja »manjkajoče« freske.

Crngrob – Če je pred pol sto-
letja filmarje v prvi vrsti nav-
dušila predvsem fotogenič-
nost crngrobske cerkve, je 
stroko že pred drugo svetov-
no vojno cerkev Marijinega 
oznanjenja zanimala kot sa-
kralni biser z večstoletno 
stavbno zgodovino in pred-
vsem bogato likovno opre-
mo, bodisi oltarjev, še bolj 
pa različnih poslikav. Crn-
grobska cerkev danes velja 

za enega največjih spomeni-
kov freskantstva na Sloven-
skem. Na tokratni razstavi, 
ki jo je pripravila kustosinja 
Loškega muzeja Nina Mis-
son, so poudarjene prav fre-
ske, ki so v dolgoletni zgodo-
vini cerkve plemenitile no-
tranjo in zunanjo podobo 
cerkve, pa jih danes zaradi 
različnih razlogov »v živo« 
ne moremo več občudovati.
Razstava je sicer del širšega 
projekta Crngrob naokrog, 
pri katerem sodelujejo Ra-
zvojna agencija Sora, škofje-

loška izpostava Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti, 
Kulturno-zgodovinsko dru-
štvo Lonka Stara Loka, Loški 
muzej, Občina Škofja Loka 
in Župnija Stara Loka.
Kot pove Nina Misson, je bil 
osrednji poudarek pri pri-
pravi razstave na doslej še 
neznanih dognanjih o danes 
»manjkajočih« crngrobskih 
freskah. Kje so, so ohranje-
ne v originalu, morda obsta-
jajo kopije ali vsaj fotografi-
je? Nekatere poslikave so še 
danes dobro ohranjene, spet 
druge so že težko prepo-
znavne ali pa so bile celo 
snete in so hranjene v gale-
rijskih depojih. »Freske sta 
že leta 1935 odkrivala ume-
tnostni zgodovinar in dežel-
ni konservator France Stele 
in restavrator Matej Sternen, 

tokrat pa jih na javnosti do-
stopen način predstavljamo 
na razstavi v zvoniku crn-
grobske cerkve.«

Predstavljenih dvanajst 
fresk
Obiskovalcem je predstavlje-
nih dvanajst poslikav iz raz-
ličnih obdobij od 13. do 19. 
stoletja. Med njimi so na pri-
mer kopije fresk, ki jih je v 
tridesetih letih prejšnjega 
stoletja naročil starološki ka-
plan in umetnostni zgodovi-
nar Janez Veider. Kopije je 
kasneje podaril Muzejske-
mu društvu, preko katerega 
jih je dobil Loški muzej. 
»Nekatere freske so v cerkvi 
težko dostopne, tudi deloma 
zakrite, zato so predstavlje-
ne s fotografijo. Enako velja 
za fresko sv. Krištofa na zu-

nanji steni cerkve, ki danes 
skorajda ni več vidna. Pred-
stavljena je tudi izjemno po-
vedna freska Sveta nedelja, 
katere kopijo hrani Loški 
muzej ...« avtorica postavitve 
predstavi nekaj fresk z raz-
stave.
Vsaka predstavljena freska 
ima tudi vsebinsko razlago v 
slovenskem in angleškem 
jeziku, ki bo dobrodošla 
predvsem za vse tiste, ki so 
jim biblijske vsebine manj 
znane. Nina Misson je v ga-
lerijski prostor dodala tudi 
film, v katerem sodelujeta 
glasbenik in veliki poznava-
lec starih glasbil Janez Jocif 
ter geolog in zgodovinar 
Alojzij Pavel Florjančič. Prvi 
nam med drugim predsta-
vlja motiviko freske Sveta 
nedelja, drugi tudi velik po-

znavalec crngrobske cerkve 
na zanimiv anekdotičen na-
čin pojasni, kako je s kitovo 
kostjo, ki je že več kot petsto 
let pod stropom crngrobske 
cerkve, zakaj ima nadangel 
Gabrijel tri roke in zakaj je v 
cerkvi kar petkrat upodoblje-
na sv. Barbara.

Crngrobska cerkev vabi 
obiskovalce
Velik prispevek k ponovne-
mu oživljanju crngrobske 
cerkve je po prenovah v za-
dnjih dveh letih prispevalo 
tudi Kulturno-zgodovinsko 

društvo Lonka Stara Loka, ki 
upravlja tudi galerijo. »Gale-
rija je lepa dopolnitev cer-
kve, ki je kot državni kultur-
ni spomenik že sama po 
sebi neke vrste naravna gale-
rija,« pove vodja galerije Ur-
ška Florjančič, prepričana, 
da prostor, tako galerija v 
zvoniku kot cerkev sama, 
kar kličeta po dogodkih.
Kot poudarja predsednik 

društva Mihael Habicht, je 
bila pri ponovnem oživlja-
nju Crngroba pomembna 
tudi podpora župana Tineta 
Radinje. "Letos se je tu odvi-
lo že veliko kulturnih dogod-
kov, od cikla koncertov, ki ga 
je pripravil Janez Jocif, do 
razstav in seveda bogoslužja 
ob vseh Marijinih praznikih. 
Sem in tja pride na vrsto 
tudi kakšna poroka,« pou-
darja Habicht, da dvakrat na 
teden tudi pohodnike, ki 
gredo naprej na Križno goro 
ali Planico, pričaka odprta 
cerkev. Že spomladi se je 

več kot deset prostovoljcev 
društva udeležilo izobraže-
valnega programa, da bodo 
lahko ob sredah in nedeljah, 
ko bo galerija odprta, obi-
skovalce tudi vodili po raz-
stavi in cerkvi. Obiskovalce 
pa bo v cerkvi pričakal tudi 
brezplačni vodnik po cerkvi 
Marijinega oznanjenja Crn-
grob naokrog, ki ga je pri-
pravila Nina Misson. 

Igor Kavčič

Nina Misson je v zadnjem letu temeljito raziskala skrivnosti crngrobskih fresk. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Poljanska doli-
na do Loke bi lahko dejali za 
čudovit večer glasbe in poe-
zije, ki je napolnil Cankarjev 
trg in razširjeni teritorij 
obeh tamkajšnjih lokalov. 
Naslov večera Ramoveši je 
bil zadosten in jasen razlog, 
da smo tudi mi tam – na 
pravem mestu. Gre namreč 
za člane družine Ramoveš iz 
Suše v Poljanski dolini, pev-
ka Uršula, sin in hči, kitarist 
Martin in bralka poezije 
Liza, ki je na odru zamenja-
la očeta pesnika Janeza, pri-
družil pa se jim je še gost 
Rawley Grau, bralec in pre-
vajalec Janezovih pesmi v 
angleščino.
»Glasni bomo. Martin s kita-
ro, jaz z glasom, Rawley in 
Liza z besedo,« je poslušal-

stvo k pozornosti povabila 
vodja ekipe Uršula, da ne bo 
ostalo skrito, da bo glasbe-
no-literarna zmes, ki so jo 
pripravili, še kako podložena 
z globokim razmišljanjem o 
današnjem svetu. Gre za pe-
smi, ki jih je napisal Janez, 
večinoma že dolgo nazaj, za 
koncertni večer pa jih je iz-
brala Uršula, kot pravi, da so 
vedno bolj aktualne. Tudi 
pesem Ajdovo zrno. Vrnitev 
nazaj., ki jo je Janez sicer 
napisal po naročilu za dru-
gega izvajalca, ona pa prire-
dila za Ramoveše. Pesem, ki 
govori o tem, kako so naši 
predniki prišli z vzhoda in v 
naših krajih zasejali ajdo, ki 
ni rasla nikjer drugje kot pri 
nas. Ko jo poje, še posebej 
od februarja naprej, misli 
samo na vzhod in nekoliko 
manj na ajdo, je pevka zau-

pala publiki. Misel na zahod 
sta z Martinom v nadaljeva-
nju oplemenitila v pesmi 
Amerika – iz enega od stri-
pov, ki jih kitarist in stripo-
vski avtor tako dobro riše.
Uršulin sopran in Martino-
va rezka električna kitara 
sta odličen kontrast. Čeprav 
v zvoku nekoliko nenava-
dna združba, delujeta uskla-
jeno in prepričljivo. Poslu-
šalcu se udomači občutek, 
da zvok Martinove kitare 
sledi temam Janezovih pe-
smi, Uršulin glas pa njihovi 
melodiji. Da, lepo jih je po-
slušati, hkrati pa sta dva iz-
jemna glasbena interpreta 
za poslušalca izziv. Na pri-
čujočem koncertu sta sklad-
be med seboj na neki način 
povezovala oba bralca poe-
zije; Liza Ramoveš je v pra-
vi poljanski dikciji suvereno 

nadomestila očeta, še kako 
zanimivi pa so bili prevodi 
zapetih pesmi v angleščini, 
ki jih je v lastnem prevodu 
bral Rawley Grau. Morda je 
Janezova Piism, ke v ne 
umre mlada žjenska zarad 
črnga splava v angleškem 

jeziku Poem in Wich a Yo-
ung Woman Dies From A 
Backroom Abortion spričo 
nedavnih dogodkov v ZDA 
zvenela še bolj pretresljivo. 
Pravzaprav gre – kot pove-
dano – za prevode v nestan-
dardno ameriško narečje.

Koncert na Cankarjevem 
trgu je bil prvi tovrstni sku-
pni nastop Ramovešev in 
tudi gosta Rawleya Graua, ki 
svojih prevodov doslej javno 
še ni bral. Nekaj več kot uro 
dolg nastop je požel odobra-
vanje publike. Duobr je bl.

Igor Kavčič

Poezija in glasba sveta po poljansko z Ramoveši / Foto: Tina Dokl

Najbližja sreda sredini meseca julija je številni publiki na Cankarjevem trgu 
postregla z večerom poezije in glasbe v izvedbi družine Ramoveš z gostom.

Ramoveši

Na razstavi je predstavljenih dvanajst fresk. / Foto: Tina Dokl

Razstava Crngrob 
naokrog – zakladnica 
freskantstva bo na 
ogled do 8. septembra 
ob sredah in nedeljah 
od 16. do 18. ure. 
Vodstvo po razstavi s 
kustosinjo Nino 
Misson bo potekalo v 
soboto, 3. septembra, 
ob 12. uri.
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Škofja Loka – Brez skrbi. 
Tudi letos Kino nad me-
stom bo. Če koga v prete-
klih šestih letih še ni prepri-
čal ogled katerega od odlič-
nih filmov iz zadnjega ob-
dobja v ambientu terase 
otroškega in mladinskega 
oddelka Knjižnice Ivana 
Tavčarja – saj veste, včasih 
se je reklo na Nami –, bodo 
od 11. do 14. avgusta štiri 
idealne priložnosti, da v teh 
vročih dneh vendarle prebi-
jete led. Potem ko vas bo 
očarala ena najlepših raz-
glednih točk v Škofji Loki, 
pa se le posvetite filmske-
mu platnu.
Prvi bo v četrtek, 11. avgu-
sta, na vrsti film Prasica, 
slabšalni izraz za žensko, 
slovenska filmska uspešni-
ca preteklega leta. Gre za al-
ter komedijo o tistem obdo-
bju življenja, ko se človek 
preprosto zatakne in ne ve 
več, kako naprej. Filmski 
prvenec Tijane Zinajić je s 
Festivala slovenskega filma 
odnesel kar sedem vesen, 
tudi za najboljši celovečerec 
in najboljši film po izboru 
občinstva.
Tudi petek bo slovenski. Na 
sporedu bo športni doku-
mentarni film 2017. Film se-
veda obnavlja zgodbo z 
evropskega prvenstva v ko-
šarki v Carigradu z beseda-
mi vseh dvanajstih igralcev, 
selektorja in njegovega tre-
nerskega štaba ter vodstva 
reprezentance. Povzemajo 
jo tako, kot so jo doživljali 
sami, zato je precej drugač-
na od tiste, ki jo poznamo 
navijači, velikokrat pa bolj 
kot besede govorijo čustva, 
ki so se prebudila v pripove-
dovalcih.

Sobota prinaša britansko 
komično dramo Vojvoda. 
Leta 1961 je šestdesetletni 
taksist Kempton Bunton iz 
Narodne galerije v Londonu 
ukradel Goyev portret voj-
vode Wellingtona. To je bila 
prva (in doslej edina) tatvi-
na v zgodovini galerije. 
Kempton je poslal niz pi-
sem, v katerih je v zameno 
za vračilo slike zahteval, da 
vlada vsem upokojencem 
zagotovi brezplačno televi-
zijo. Šele petdeset let kasne-
je je prišla na dan celotna 
zgodba …
Kino nad mestom bo v ne-
deljo, 14. avgusta, zaključil 
slovenski mladinski film 
Vesolje med nami. Gre za 
zgodbo o odraščanju, ki je 
postavljena v mestece Ko-
stanjevica na Krki. Štirinaj-
stletni Kanadčan Tobi z 
mamo Kristino za poletne 
počitnice pripotuje na 
obisk v Slovenijo k babici 
Gizeli. Kristine že več let 
ni bilo v domače kraje, se-
daj pa je prišla nenadoma 
in z veliko novico o razsta-
vi, ki naj bi jo pripravila v 
lokalni galeriji. Tobi ni 
navdušen nad idejo, da bo 
počitnice preživel v tuji de-
želi, brez prijateljev in oče-
ta. Slaba volja se stopnjuje, 
ko se prvič sreča z rasnimi 
predsodki lokalnih otrok. 
Edino svetlo točko mu 
predstavlja Tjaša, ki ga s 
svojo pustolovsko naravo 
zelo privlači. Njuno druže-
nje ga pripelje do nenava-
dnega srečanja z oslepelim 
astronomom Hermanom, 
ki je prav tako kot Tobi 
»vaški izobčenec«. 
Še to – na filmske projekci-
je vabijo Kino Sora, Knjižni-
ca Ivana Tavčarja in zavod 
973, vstop pa je prost.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Kolonija Iveta 
Šubica v Hiši slikarjev Šubic 
v Poljanah – odkar so jo Po-
ljanci obnovili – že tradicio-
nalno poteka zadnji majski 
konec tedna. Tokratna, 23. 
po vrsti, je imela še poseben 
pomen, saj letos praznuje-
mo 100. obletnico rojstva 
slikarja, grafika, pedagoga in 
vsestranskega kulturnega 
delavca Iveta Šubica, po ka-
terem se kolonija tudi ime-
nuje. V organizaciji Združe-
nja umetnikov Škofja Loka 
so na njej ustvarjali avtorji, 
ki delujejo na različnih ume-
tniških področjih, že po pra-
vilu pa je med njimi največ 
prav slikark in slikarjev.
Tokratna delovna tema je 
bila povzeta po sliki Iveta 
Šubica z naslovom Nedelj-
ski pogovor, ki je ta čas si-
cer na ogled v galeriji na Lo-
škem gradu kot del razstave 
Od osvoboditve do osamo-
svojitve, Loško ozemlje od 
leta 1945 do 1991. V tem 
času še posebej povedno 

delo je Ive Šubic sicer nasli-
kal leta 1966, hrani pa ga 
Moderna galerija. »Po lan-
ski koloniji, ki je potekala 
na daljavo, smo jo letos v 
Poljanah znova izvedli ”v 
živo”,« je bila zadovoljna 
Maja Šubic iz Združenja 
umetnikov. »Za temo smo 
si vzeli očetovo sliko, ki tudi 
v današnjem času po več 
kot petdesetih letih odpira 
mnogo vprašanj in boste 

odgovore morda našli v na-
ših delih, ki si jih lahko 
ogledate na tej razstavi.«
V Sokolskem domu, ki je 
tudi že tradicionalno ”poko-
lonijsko” razstavišče, tako 
do 3. avgusta svoja dela raz-
stavlja trideset avtorjev: Ana 
Bassin, Berko, Matjaž Ber-
toncelj, Katja Bogataj, Gigo 
De Brea, Anja Fabiani, Mar-
ko Jakše, Barbara Pintar, 
Martin Ramoveš, Janez Al-

bert Novak, Jelena Berton-
celj, Rado Dagarin, Boge Di-
movski, Peter Gaber, Irena 
Jeras Dimovska, Jana Jocif, 
Jurij Kalan, Barbara Kaste-
lec, Simon Mlakar, Andrej 
Perko, Alenka Pirman, Ma-
tej Plestenjak, Petra Pleste-
njak, Irena Romih, Iztok Si-
tar, Domen Slana, Maja 
Šubic, Andrej Tarfila, Kaja 
Teržan in Niklāvs Zahars.
Razstavljena dela in likovni 
pristopi ustvarjalcev so zelo 
raznoliki, kot je precej pisan 
tudi seznam razstavljavcev. 
Nekateri so iskali vzporedni-
ce med svojim likovnim de-
lom, fotografijo, videom, pe-
smijo in današnjim časom, 
spet drugi so bili v ustvarjal-
nem pristopu svobodnejši in 
so preprosto razmišljali o 
nedelji, naj bo to obešanje 
perila, razposajenost nedelj-
skih psov ali pa nedeljski 
prostočasni razmisleki. Lah-
ko bi dejali, da si zagotovo 
lahko vsak med deli najde 
svojega favorita. Seveda v 
Sokolskem domu. Odprt je 
tudi v nedeljo.

Tudi letos se »na Nami« obeta Kino nad 
mestom. Štirje filmi od 11. do 14. avgusta.

Najprej Prasica ...

Stripar Iztok Sitar je vedno aktualen v času. / Foto: Igor Kavčič

Umetniki so v razmislek vzeli Ivetov Nedeljski pogovor. / Foto: Igor Kavčič

Nedeljski pogovor je namreč naslov razstave del, nastalih na 23. Koloniji Iveta Šubica, ki so ta čas 
na ogled v Galeriji Sokolskega doma.

Povabilo na  
Nedeljski pogovor

Igor Kavčič

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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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.

                        + poštnina

15 208 strani, trda vezava

EUR
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Škofja Loka – Že konec juni-
ja je bil prvi, ki je obljubil na-
daljnjo zvestobo klubu, ka-
petan Luka Grum. »Zelo 
sem vesel, da smo našli sku-
pni jezik in da še eno sezono 
ostajam v klubu, kjer se po-
čutim zares dobro,« je ob 
podpisu nove enoletne po-
godbe povedal Luka Grum, 
ki je v zadnji sezoni s tride-
setimi leti veljal za najizku-
šenejšega košarkarja v vrstah 
LTH Castingsa. Nase je še 
posebej opozoril v drugi po-
lovici rednega dela minule 
sezone, ko je na kar desetih 
od dvanajstih tekem dosegel 
14 točk ali več. S povprečjem 
12,3 dosežene točke na tek-
mo je bil sicer drugi najbolj-
ši strelec ekipe, takoj za An-
žetom Zdolškom (12,7).
Zvestobo klubu je nato 
obljubil tudi 27-letni Domi-
nik Vršnik, ki je zagotovo 
eden najzaslužnejših, da so 
se Škofjeločani po petih se-
zonah, ki so jih preživeli 
med drugoligaši, vrnili med 

slovensko košarkarsko elito. 
»Vesel sem, da se nam je v 
lanski sezoni uspelo vrniti v 
prvo ligo, kjer je škofjeloške-
mu klubu tudi mesto,« je 
povedal Vršnik in dodal: 
»Pogoji za delo so tu odlični, 
zato ne dvomim, da smo 
lahko tudi v prihajajoči sezo-
ni zelo nevaren nasprotnik 
vsakemu tekmecu.«
V matičnem klubu bo tudi v 
novi sezoni igral 29-letni 
Boris Bošnjak. »Vesel sem, 
da je za nami dobra sezona, 
ki je posledica dobrih in kva-
litetnih treningov,« pravi 
Bošnjak, ki mu igranje v 1. 
slovenski košarkarski ligi ni 
tuje. Prvič je med elito debi-
tiral že v sezoni 2008/2009, 
in to prav v dresu škofjelo-
škega kluba, katerega barve 
je branil v vseh mlajših se-
lekcijah.
Sodelovanje s klubom je 
obljubil tudi 28-letni Rade 
Rodić. Rodić je v lanski se-
zoni v dresu LTH Castingsa 
odigral 27 ligaških tekem, 
na katerih mu je trener Igor 
Dolenc v povprečju namenil 

po 20 minut na srečanje. 
»Odločitev o podaljšanju so-
delovanja je bila zame zelo 
enostavna. Z ekipo smo se 
zares odlično ujeli, kar se je 
videlo skozi celotno sezono, 
ki smo jo povsem zasluženo 
končali z naslovom prvaka,« 
se je za trenutek pretekle se-
zone dotaknil Rodić.
Sredi tega meseca je novo 
pogodbo podpisal tudi 20-le-
tni branilec Matej Čibej, ki 
je v lanski sezoni za LTH 
Castings nastopal tako za 
mladinsko kot tudi za član-
sko ekipo. Za selekcijo LTH 
Castings U20 je v povprečju 
dosegal po 16,3 točke na tek-
mo in bil eden najzaslužnej-
ših za osvojeno 3. mesto v 
državnem prvenstvu. Prav 
tako je dober vtis pustil tudi 
v članskem dresu. Čibej si je 
tudi po zaslugi odličnih 
predstav v dresu škofjeloške-
ga kluba prislužil vpoklic v 
reprezentanco do 20 let.
V škofjeloški ekipi bo tudi 
20-letni Nace Frelih, ki je 

tako kot Matej Čibej v lanski 
sezoni za škofjeloški klub 
nastopal v mladinski in član-
ski ekipi, njegove dobre 
predstave pa niso ostale neo-
pažene, saj ga je v ekipo uvr-
stil selektor slovenske repre-
zentance do 20 let. »Vesel 
sem, da bom še naprej igral 
v Škofji Loki, kjer so pogoji 
za razvoj mladega košarkar-
ja res odlični. Mislim, da 
smo v lanski sezoni to več 
kot dobro izkoristili in nare-
dili viden napredek v naši 
igri,« je povedal Frelih, ki se 
zaveda, da bo boj v 1. SKL 
bolj neizprosen kot v prete-
klih sezonah, ko se je kalil 
na drugoligaškem parketu. 
»Tako za klub kot tudi za 
nas, igralce, je super, da se 
bo v Škofji Loki spet igrala 
prvoligaška košarka. Le igra-
nje z boljšimi in izkušenejši-
mi ti prinaša želen napre-
dek. Prepričan sem, da 
bomo predvsem na doma-
čem terenu trd oreh za mar-
sikaterega nasprotnika.«

Ekipa LTH Castings, ki si je v pretekli sezoni z naslovom prvaka med drugoligaši znova izborila mesto 
med slovensko košarkarsko elito, že sestavlja moštvo za novo sezono.

Sestavljajo ekipo

Vilma Stanovnik

Matej Čibej si je z dobrimi predstavami priboril tudi mesto 
v naši mladi reprezentanci. / Foto: Igor Martinsek

Domačin Boris Bošnjak ima že izkušnje iz igranja 
v prvi ligi. / Foto: Igor Martinsek

⋅ Urejanje zaraščenih površin
⋅ Košnja trave z motorno koso
⋅ Mulčenje robide
⋅ Odstranjevanje grmovja, dreves ...
⋅ Po dogovoru ...

Tomaž Mohorič s.p.
041 358 688

Za vas urejamo okolico

Difa, d.o.o., je hitro razvija-
joče se družinsko proizvo-
dno podjetje ustanovljeno 
leta 1990 kot naslednik 
obrtne dejavnosti iz leta 
1967. Na trgu smo prisotni 

že več kot 50 let. Ukvarjamo se s tlačnim litjem izdelkov iz 
aluminijevih in cinkovih zlitin, brizganjem plastike, preo-
blikovanjem in sestavljanjem. 

Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90 odstotkov 

Razpisujemo kadRovske štipendije za leto 
2022/2023 za dijake in študente, ki se boste vpisali na naslednje 
programe: oblikovalec kovin / orodjar, strojni tehnik, 
elektro tehnik, diplomirani inženir strojništva, magister 
inženir strojništva. 

Prijave za kadrovsko štipendijo morajo vsebovati življenjepis, 
zaključeno spričevalo in potrdilo o vpisu za šolsko leto 
2022/2023. Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-mail 
zaposlitev@difa.si do 31. 8. 2022.

nudimo pRaktično opRavljanje pRakse, 
tako v okviru PUD kot vajeniški program za smer strojni mehanik 
in oblikovalec kovin – orodjar. Zainteresirane kandidate 
vabimo, da se prijavijo na mail zaposlitev@difa.si, priložijo svoj 
življenjepis in spričevalo.

nudimo tudi počitniško delo za dijake 
in študente, ki opravljajo lažja fizična dela v proizvodnji. 
Vabljeni k prijavi. Več informacij na telefonski številki 04 502 01 14.

Prosta delovna mesta si lahko ogledate na naši spletni strani: 
www.difa.si

RAZPISI IN ZAPOSLITVE

naših proizvodov je izdelanih za najzahtevnejšo avtomo- 
bilsko industrijo na trgih EU, ZDA in Kitajske. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        
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Gorenja vas – Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, 
da je Košarkarski klub Gorenja vas, zmagovalec četrte SKL, 
v novi sezoni vendarle prejel tekmovalno licenco za nastop 
v tretjeligaškem tekmovanju. Gorenjeva ščani v rednem roku 
postopkov obveznega licenciranja najprej niso dokončali ter 
so se tako odpovedali nastopu v tretji ligi, v pritožbenem 
roku pa so predložili ustrezno dokumentacijo.

Igrali bodo med tretjeligaši

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite: 
04/201 42 41  
ali pišite: 
narocnine@g-glas.si



Šport

15Loški glas, torek, 26. julija 2022

Davča – Sončna sobota je 
bila kot nalašč za kolesarsko 
dirko iz Železnikov do Dav-
če, letos pa je potekala že v 
24. izvedbi. Pri Športnem 
društvu Kamikaze so tokrat 
našteli 89 prijavljenih tek-
movalcev in tekmovalk, ki so 
tekmovali tako za absolutno 
razvrstitev kot za najboljše v 
občini Železniki.
Na cilju v Davči je bil najhi-
treje Matej Drinovec (KK 
Kranj), ki je za vzpon porabil 

32 minut in 54 sekund. Dri-
novec je bil zmagovalec dir-
ke tudi lani. Tik za njim se 
je s časom 32:57,4 pripeljal 
Nejc Čenčič (Domel), tretji 
pa je bil s časom 33:01,3 Gal 
Jazbec (Pogi Team UAE Ge-
nerali).
V ženski konkurenci je prvo 
mesto, tako kot na lanski 
dirki, tudi tokrat osvojila 
Manca Kavčič (ŠD Dražgo-
še), ki je za pot do Davče po-
trebovala 42 minut in do-
brih 51 sekund. S časom 
46:52,8 je drugo mesto v 

ženski konkurenci osvojila 
Matejka Prešeren (KK Zavr-
šnica), tretja pa je bila s ča-
som 56:28,2 Dragica Ha-
bjan (Koloka).
Med domačimi kolesarji je 
bil najboljši Nejc Čenčič, 
drugo mesto je osvojil Lovro 
Rant, tretje pa Bine Lotrič 
(oba KK Kranj). Med doma-
činkami je zmagala Manca 
Kavčič pred Tajdo Tolar in 
Uršo Habjan (obe Smučar-
ski klub Domel).
»Naša prireditev je lepo 
uspela. Ustrezne temperatu-
re so omogočale dokaj napa-
dalno vožnjo, a je do rekorda 
zmanjkalo več kot minuto. 
Letos se je prireditve udele-
žilo nekaj manj kolesarjev, 
smo jim pa skupaj s podje-
tjem Center E-vozil predsta-
vili električna kolesa. Zani-
manje zanje je bilo veliko in 
usposobljeni svetovalci so 
imeli precej dela. Kolesarske 
dirke sta se letos udeležila 
tudi dva kolesarja na poni-
jih. Razmišljamo, da bi v 
prihodnjem letu, ko bomo 
organizirali že 25. Kolesar-
sko dirko za zlato čipko, do-
dali še ločeno kategorijo za 
kolesarje s tovrstnimi kole-
si,« je po prireditvi povedal 
predsednik ŠD Kamikaze 
Roman Prezelj.

Pri Športnem društvu Kamikaze Železniki so drugo julijsko soboto pripravili 
tradicionalno Kolesarsko dirko za zlato čipko, ki jo je v moški konkurenci 
osvojil Matej Drinovec, v ženski pa Manca Kavčič.

Vilma Stanovnik

Poljane – Z vzponom na Sta-
ri vrh se je ta mesec začel le-
tošnji Pokal polanskih 
puklov. Organizatorji so bili 
tudi tokrat zadovoljni z ude-

ležbo. Dirka, ki je sicer štela 
tudi za pokal Slovenije in 
občinsko prvenstvo občine 
Gorenja vas - Poljane, je pri-
vabila 121 tekmovalcev, med 
katerimi je s konkurenco 
najhitreje opravil Marko 

Emeršič, ki je za deset kilo-
metrov dolg vzpon s 650 
metri višinske razlike potre-
boval dobrih 25 minut. V 
ženski kategoriji je zmagala 
Laura Šimenc, ki je s časom 
29:09 za 11 sekund izboljša-

la svoj stari rekord proge. 
Serija kratkih kolesarskih 
vzponov se bo nadaljevala 
avgusta, ko se bodo kolesarji 
podali na Pasjo ravan in 
nato še na Javorč, septembra 
pa bodo tekmovali še na 
Lubnik in Blegoš.
Kot nam je povedal Andrej 
Dolenc iz ŠD Poljane, ki pri-
reja tekmovanje, je dirka na 
Stari vrh, kot tudi na katere-
ga od preostalih klancev, pri-
ljubljena med rekreativnimi 
kolesarji in je primerna za 
vse z vsaj osnovno kondicijo. 
Vsako leto privabi tudi nekaj 
tujcev, večinoma iz sose-
dnjih Italije, Avstrije in Hr-
vaške, včasih pa se je udeleži 
tudi kakšen izmed turistov, 
ki poleti gostujejo v okoli-
ških krajih.
Precej pa je tudi takšnih, ki 
se dirke tudi bolj redno ude-
ležujejo. Matej Mihovec iz 
Medvod pa se je doslej ude-
ležil kar vseh tekmovanj. 
»Kratki vzponi, dobra orga-
nizacija, pa še blizu so, tako 

da ob lepem vremenu na 
start pridem kar od doma,« 
nam je povedal pred startom 
dirke, na kateri se je tudi to-
krat v svoji kategoriji odrezal 
odlično.
Eden izmed rednejših udele-
žencev je tudi 74-letni Ivan 
Mihovilovič, ki se kolesar-
skih dirk udeležuje že ka-
kšnih 35 let in je prav tako 
pohvalil odlično organizaci-
jo tekmovanja. »Za nas, ne-
koliko starejše tekmovalce, 
klanci vsako leto postajajo 
strmejši, a se jih z dobro vo-
ljo še da premagati pa tudi 
moderna kolesa z udobnejši-
mi prenosi malo pripomore-
jo k temu,« je povedal.

Tudi Pokal polanskih 
puklov gre v korak s časom, 
zato organizatorji razmi-
šljajo o novostih, ki udele-
žence čakajo v prihodnje. 
Med njimi bo denimo tudi 
možnost, da bi uvedli po-
sebno kategorijo udeležen-
cev z električnimi kolesi. 
»E-kolesa so vse bolj prilju-
bljena, čeprav večina kole-
sarskih prireditev pri nas še 
ne ponuja te kategorije. Se 
pa vedno bolj uveljavlja v 
tujini, v Italiji, denimo, je 
že standard in prav je, da bi 
tudi pri nas ponudili to mo-
žnost,« je o načrtih za pri-
hodnost povedal Andrej 
Dolenc.

Julija je bila na sporedu prva izmed skupno petih kolesarskih dirk, ki bodo štele za letošnji Pokal 
polanskih puklov.

Na poljanske »pukle«

Aleš Senožetnik

Zadnji udeleženci so se prijavljali še tik pred startom.  
/ Foto: Aleš Senožetnik

Start dirke v Poljanah / Foto: Aleš Senožetnik

Letos se je na pot iz Železnikov proti Davči podalo 89 
kolesark in kolesarjev. / Foto: Rok Pfajfar

Julija se vsako leto še bolj kot običajno 
posvečamo plastiki. Gre za globalno giba-
nje Plastic Free July (Julij brez plastike), 
ki spodbuja zmanjševanje porabe plastike 
za enkratno uporabo in ozavešča o okolju 
prijaznejših alternativah. Gibanje se je zače-
lo leta 2011 in ponuja ideje, kako v enem 
mesecu porabiti čim manj plastike za en-
kratno uporabo doma, v službi, kavarni ali 
na prireditvi. Pobudo so prevzele in razširile 
številne organizacije po svetu, ki se ukvarja-
jo s problematiko plastike, tudi Ekologi brez 
meja. Verjamemo, da lahko vsak z drobnimi 
spremembami življenjskega sloga precej 
zmanjša količino plastičnih odpadkov.

Približno polovica vse proizvedene plastike 
na svetu je namenjena ravno izdelkom za 
enkratno uporabo, ki jih uporabljamo v 
povprečju le nekaj minut. Medtem so za nji-
hov razpad potrebna stoletja, ostane pa mi-
kroplastika, ki postaja neobvladljiva. Vse to 
seveda škoduje okolju in zdravju ljudi. 

Pri gibanju Julij brez plastike pa ne gre 
zgolj za spremembo našega individualnega 
vedenja v enem mesecu, temveč za spodbu-
janje sprememb sistemov, da bi tudi podje-
tja in odločevalci prevzeli odgovornost. Ne-
kateri plastični izdelki so z lanskim letom na 
evropskem trgu prepovedani (plastični pri-
bor, krožniki, slamice, vatirane palčke …), 
delo pa se tukaj ne konča, ampak šele začne. 

Najboljše od vsega pa je, da vam lahko so-
delovanje v juliju brez plastike pomaga naj-

ti odlične alternative, ki lahko za vedno pos-
tanejo nove navade:
·  večkrat se odločite za nakupe s čim manj 

embalaže (na rinfuzo);
·  v trgovini ne jemljite plastičnih vrečk,  

ampak prinesite svojo;
·  pojdite po malico z lastno embalažo 

(tudi trgovci ponujajo to možnost), po 
kavo z lončkom, k bližnjemu kmetu po 
mleko s svojo steklenico;

·  pijte vodo iz pipe in namesto plastenk  
uporabljajte steklenice/bidone za  
večkratno uporabo;

·  več popravite in ponovno uporabite,  
namesto da kupite novo.

In tako se bo julij razvlekel v leto brez  
plastike. 

Žaklina, Ekologi brez meja

KO BI JULIJ BREZ PLASTIKE POSTAL 
LETO BREZ PLASTIKE

Matej Drinovec 
najhitreje v Davči
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Padel je tudi rekord srečanj
Na petnajstem srečanju starodobnih kolesarjev v Škofji Loki se je zbralo rekordno število udeležencev, saj jih je iz različnih 
krajev Slovenije in tujine prišlo kar sedeminsedemdeset.

Škofja Loka – Društvo Rov-
tarji, ki združuje navdušen-
ce nad smučanjem in kole-
sarjenjem po starem, je za-
dnjo junijsko soboto, ko 
smo praznovali dan držav-
nosti, pripravilo že petnajsto 
mednarodno srečanje staro-
dobnih kolesarjev. »Danes je 
čudovit dan, naše mesto, ki 

je ob državnem prazniku 
okrašeno z zastavami, pa je 
še bolj praznično tudi zaradi 
vašega prihoda. Tako danes 
lahko skupaj praznujemo 
tudi to, da ohranjamo tradi-
cijo ter izročila pa tudi kole-
sarsko tehniko, ki je s pomo-
čjo društva Rovtarji v Škofji 
Loki kar pogosto na ogled,« 
je zbrane kolesarke in kole-
sarje pred cerkvijo sv. Jako-

ba pozdravil domači župan 
Tine Radinja ter jim zaželel 
prijetno druženje.
Srečno vožnjo je zbranim 
nato zaželel tudi Milan Haf-
ner iz slovenske Avto-moto 
veteranske zveze, ki je pred-
sedniku Rovtarjev Branetu 
Tavčarju simbolično izročil 
zastavo slovenske Avto-moto 
veteranske zveze, saj so Rov-
tarji postali člani te zveze. 
Prav tako se je v imenu 
Moto društva Oldteimer Na-
klo zahvalil za udeležbo na 
paradah Naklem.
»Naše petnajsto srečanje je 
rekordno, saj se je zbralo kar 
77 kolesark in kolesarjev iz 
Slovenije in tujine, čeprav so 
se Madžari in Hrvatje opravi-
čili,« je povedal predsednik 
društva Rovtarji Brane Tav-
čar ter dodal, da je v društvu 
trenutno šestintridest kole-
sark in kolesarjev, približno 
polovico pa je aktivnih.
Letos so se udeleženci sreča-
nja najprej zapeljali po me-
stu, nato pa v Karlovec, čez 
Hudičevo brv v Puštal, na 

Sorško cesto, Suho, Trato, v 
Virmaše, Sveti Duh, Dorfar-
je in Žabnico, kjer jim je žu-
pnik pripravil blagoslov. Na 
koncu so se vrnili v nekda-
njo vojašnico v Škofji Loki, 
kjer so pot tudi začeli.
»Zagotovo sem v Škofji Loki 
vsaj šestič, saj se vedno zno-
va radi odzovemo povabilu v 
vaše lepo meso, kjer so go-

stitelji res prijazni,« je pove-
dal Klaus Rose iz Saalbacha, 
ki je na srečanje pripeljal 
kolo iz leta 1921.
Tudi njegovi prijatelji iz so-
sednje Avstrije so navduše-
no povedali, da radi pridejo 
na obisk k Rovtarjem, ki 
vedno poskrbijo, da se v 
Škofji Loki dobro in spro-
ščeno počutijo.

Vilma Stanovnik

Kolesarke in kolesarji so se na srečanju zapeljali tudi po 
središču mesta. / Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka skupaj s soorganizator-
ji prireja tradicionalni festi-
val Pisana Loka, ki bo pote-
kal od petka, 19. avgusta, do 
nedelje, 28. avgusta, na raz-
ličnih prizoriščih v me-
stnem jedru. »Program bo 
tako kot vsako leto pester. 
Osrednji glasbeni program 
bodo bogatili številni kultur-
ni in družabni dogodki za 
vse generacije in okuse, sku-
pno se bo zvrstilo kar 19 do-
godkov,« je napovedala ko-
ordinatorica festivala Pia 
Pivk iz Javnega zavoda 973.
Osrednji dogodek bo v sobo-
to, 27. avgusta, na Loškem 
gradu, ki bo gostil koncert 
Jana Plestenjaka z naslovom 
Spet doma. Priljubljeni glas-
benik bo predstavil novi al-
bum V naju še verjamem.
Glasbeni program bosta na 
Mestnem trgu v petek, 19. 
avgusta, odprli zasedbi 
Hoffman in Fat Butlers. 
»Naslednji dan bomo lahko 
poleg okušanja sladoleda na 
festivalu Sladka Loka ob hra-
ni in pijači na Trgu pred Ka-
ščo uživali v ritmih swinga 
in bossa nove z zasedbo sku-
pine Swingatan. Večer bo 
popestril dogodek Diskölöka 
na Škofjeloškem gradu, kjer 
bodo mladi loški DJ-ji z go-
sti poskrbeli za moderne 
glasbene ritme.«

Koncert Vida, Marka in Jo-
šta, ki bo v ponedeljek, 22. 
avgusta, na Cankarjevem 
trgu, bo po mnenju Pie Pivk 
zagotovo dobra uvertura v 
pisan teden. »Sledili jim 
bodo tudi drugi glasbeni rit-
mi, ki nam jih bodo pričali 
BorZak, Moonlight Sky in 
Regen. Na Cankarjevem 

trgu boste lahko pod okri-
ljem plesnih učiteljev zaple-
sali v dveh različnih ritmih – 
disco swinga in salse.«
Posebej za Pisano Loko pa 
so se zbrali loški klasični 
glasbeniki. Na konservatori-
jih in glasbenih akademijah 
študira več deset škofjelo-
ških mladih glasbenikov, ki 
bodo zadnji dan festivala 
skupaj z Orkestrom Amadeo 
nastopili v Nunski cerkvi. 
Na Cankarjevem trgu pa bo 
ta dan mogoče prisluhniti 
beograjskemu rok triu Strai-
ght Mickey and the Boyz.
Pisane Loke si ne moremo 

predstavljati brez ustvarjal-
nosti, zato bodo tudi letos v 
mestu potekale raznovrstne 
delavnice, je poudarila Pia 
Pivk. Mlajši obiskovalci se 
bodo lahko preizkusili v 
ustvarjanju (pop) skladbe, 
izdelovanju možička kopi-
tljačka in igranju namiznih 
iger. Za mlade po srcu bodo 

pripravili standup večer, za 
knjižne molje pa bo poskr-
bela Kaja Teržan s predstavi-
tvijo svoje pesniške zbirke.
»Seveda pa ne smemo poza-
biti na naše domače butične 
pivovarje z njihovimi zvarki 
in gostince z vrhunsko kuli-
nariko, ki bodo poskrbeli za 
okušanje piva in razvajanje 
brbončic. Pisana Loka bo to-
rej tudi letos zabavna, razve-
drilna in pestra. Bodite del 
nje tudi vi!« je povabila Pia 
Pivk. Več informacij je na 
voljo na družabnih omrežjih 
(Facebook in Instagram) Pi-
sane Loke.

Ana Šubic

Med 19. in 28. avgustom bo dogajanje v Škofji Loki bogatil tradicionalni 
festival Pisana Loka. Obeta se kar 19 dogodkov, osrednji dogodek pa bo 
koncert Jana Plestenjaka, ki bo 27. avgusta na Loškem gradu.

loški glas
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Davča – Z 38. prireditvijo 
Dan teric bodo v soboto in 
nedeljo, 20. in 21. avgusta, v 
Davči na kmetiji pr' Vrhovc 
spet oživljali tradicijo in obi-
čaje prednikov. Kot je pove-
dal predsednik Turističnega 
društva Davča Jaka Primožič, 
se bo sobotni program začel 
ob 19. uri s filmom o pridela-
vi in predelavi lanu, ob 20. uri 
pa bo sledila zabava z an-
samblom Akordi. V nedeljo 
ob 14. uri načrtujejo etno-
grafski program. Prikazali 
bodo celoten postopek pride-
lave in izdelave lanenih izdel-
kov, od puljenja lanu do izde-
lave platna na statvah, izdela-
vo lanenih vrvi, vrtanje lese-
nih cevi ... Nato bo za zabavo 
poskrbel ansambel Spev.

Dan teric v Davči

Med udeleženci petnajstega srečanja so bili tako domači 
kolesarji kot gostje iz tujine. / Foto: Vilma Stanovnik

Loka bo spet pisana

Pisana Loka prinaša številne glasbene, kulturne 
in družabne dogodke. Poleg koncerta Jana 
Plestenjaka bo eden od vrhuncev še Diskölöka z 
mladimi loškimi DJ-ji in gosti. Letošnja novost 
sta plesna večera na Cankarjevem trgu, kjer se 
bodo obiskovalci s pomočjo plesnih učiteljev 
zavrteli v ritmih disco swinga in salse. Po lanski 
prvi izvedbi se na Pisano Loko vrača tudi festival 
sladoleda Sladka Loka.

www.planinsko-drustvo-cerkno.si

Spoštovani pohodniki,  
turni kolesarji,  
ljubitelji gorske narave!

 
Vabimo vas, da kot posameznik ali skupina obiščete  
cerkljanski očak, 1630 metrov visoki Porezen.

Do njega vodijo poti iz različnih izhodišč (Petrovo Brdo, Podbrdo, Davča, 
Cerkno, Poče, Labinske lehe, Vrh Ravni – čez Otavnik, Tuškov grič – mimo 
Podgozdarja ali čez Kopo). Vse poti so lahke in označene, kljub temu  
pa se je treba vzpenjati vsaj 2,5 do 3 ure). V tem poletnem času cveti  
na južnih pobočjih Porezna alpska možina, oči pa si lahko napasete  
tudi na preostalem gorskem cvetju, ki ga na Poreznu ne manjka.  
Ju tranjiki boste očarani nad sončnim vzhodom ali srečanjem z div-
jim petelinom. Po prihodu na vrh Porezna boste v lepem vremenu 
deležni krasnih razgledov na vse štiri strani neba Spomenik na vrhu  
vas bo spomnil na dogodke vojnih dni, če imate dovolj časa, pa se  
lahko podate tudi v rove, ki jih skriva pod površjem.
Niže pod vrhom stoji planinska koča, ki je preurejena italijanska  
kasarna in za katero skrbimo cerkljanski planinci. V koči lahko  
prespite in se okrepčate z jedmi iz naše kuhinje.
Letos prvič organiziramo vzpon na Porezen kot protiutež mnogo bolj 
znanemu in že uveljavljenemu gm4o-ju . Potekal bo 30. julija, več si 
preberite na spletni strani pd Cerkno, vsekakor vabljeni kot tekači,  
pohodniki ali navijači. 21. avgusta pa prirejamo že tradicionalno  
po letno srečanje planincev na Poreznu, zato ta dan še posebej toplo  
vabljeni, da nas razveselite s svojim obiskom.
Dodajamo še, da že šesto leto poteka tudi akcija Prijatelji Porezna.  
To postane vsak, ki se nanj povzpne 15-krat ali več, to evidentira v za 
to namenjeno vpisno knjigo in za nagrado dobi majico z napisom  
Prijatelji Porezna (z aktualno letnico).
Pokukajte včasih na spletno stran ali fb pd cerkno.
Koča je v času poletne sezone stalno odprta, izven sezone pa ob  
koncih tedna in praznikih, če to dovoljujejo vremenske razmere.

Varen korak in varno kolesarjenje vsem obiskovalcem  
Porezna želimo cerkljanski planinci.

Ratitovec – V nedeljo, 31. juli-
ja, bo na Ratitovcu že 68. pri-
reditev Ratitovec raja, ki jo 
prireja Planinsko društvo za 
Selško dolino Železniki. Ura-
dni del se bo začel ob 11. uri. 
Ob tej priložnosti bodo pre-
dali namenu ekološko preno-
vljeno streho koče, v kultur-
nem programu pa bosta na-
stopila KUD France Koblar 
Železniki in Folklorna skupi-
na Bohinj. Sledila bo zabava z 
ansamblom Tist k majo cajt.

Ratitovec raja


