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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

Renault priporoča renault.si

Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault od 1.5. 2017 do 30.6.2017 oz. do razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi 
akcijami. Ponudba za 99EUR z DDV vključuje: pregled klimatske naprave (vizualni pregled in preizkus temperature vstopnega zraka), 
zamenjavo kabinskega filtra, preizkus tlaka hladilnega plina klimatske naprave,  polnjenje hladilnega plina (R134A) v klimatski napravi 
do vključno 200g in dezinfekcijo klimatske naprave. V kolikor je za polnjenje klimatske naprave potrebnega več plina se ta obračuna po 
veljavnem ceniku. Za vozila, ki so opremljena s hladilnim plinom R1234YF je cena 139€ z DDV. Več informacij na renault.si/klima. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Ob koriščenju katerekoli STORITVE VZDRŽEVANJA KLIMATSKE NAPRAVE med 
1.5.2017 in 30.6.2017 prejmete brezplačen pregled vozila in pravico do članstva v 
Renault Pomoč ali Zvesto na cesto za 9€.

V avtu se ne bo  
tako hitro stopil.
Ampak le, če boste poskrbeli za klimo.

99 € 
z DDV

PAKET KLIMA

Pregled in dezinfekcija

Menjava  
kabinskega filtra

Polnjenje  
klimatske naprave

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj
04 2015 220, www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si
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Tina Vidovič, direktorica podjetja Zoltan d.o.o.
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Zoltan d.o.o.
IC Trata 34
4220 Ško� a Loka

2€*

9€*

30€*

25€*

20€*

*Primeri odkupnih cen:
kuhinjska pipa 2€
peč za centralno ( 250 kg ) 25 €
kopalniška banja (90 kg) 9 €
radiator (20 kg ) 2 €
baker (10 kg) 30€
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Loški utrip - glasilo, ki izhaja 
na območju občin:
Škofja Loka, Železniki,
Gorenja vas-Poljane, Žiri, 
delno Kranj.
Izhaja od avgusta 1996.

Naklada: 13.700 izvodov.
Izhaja mesečno, gospodinjstva 
ga prejemajo brezplačno. 

Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj

Naslov uredništva:
p. p. 129, 4220 Škofja Loka
tel: 04/51-55-880,
faks: 04/51-55-888

Izdaja:
FREISING, d. o. o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka

Elektronski naslov uredništva:
bogataj@freising.si
Najavo kulturnih prireditev 
sprejemamo do 25. v mesecu. 
Prispevkov in fotografij ne vrača-
mo, če to ni izrecno naročeno!

Oblikovanje oglasov:
DECOP d.o.o.,  
Železniki (510-16-20)

Vsi reklamni oglasi so avtorsko 
delo izdajatelja, zato se obja-
vljanje enakih oglasov v drugih 
medijih (delno ali v celoti) zara-
čuna po ceniku DOS-a!

Foto: B. B., A. G., K. J.

Uredništvo
Franci Bogataj,
glavni in odgovorni urednik
bogataj@freising.si

Žiga Jeraša, vodja oglasnega trženja

041/233-350
utrip@freising.si

Novinarji: Katja Štucin, Damjan Likar, 
Nika Arsovski, Milena Miklavčič, Teja 
Potočnik, Borut Strnad, Mojca Oblak

Lektura: Kristina Strnad

Gorenja vas 
(Foto: Boštjan Dolinar)
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S prostovoljstvom bogatijo 
lokalno skupnost

Mladinski svet Škofje Loke je v sodelovanju z Občino Škofja Loka organiziral razpis za občinskega prostovoljca leta 
2016. Na zaključni prireditvi v Kašči so podelili priznanja prostovoljcem, ki jih je izbrala komisija: tabornici Rebeki 

Jereb, gasilcu Andražu Hostniku in Zlati Razpet v imenu projekta Pozdrav pomladi. 

Po besedah predsednika Mladin-
skega sveta Škofje Loke Krišto-
fa Ramovša je v našem mestu 
ogromno prostovoljcev.  »Pro-
stovoljstvo na nek način bogati. 
Ne govorim o denarju, ampak o 
bogatenju samih sebe in ljudi 
okoli nas. Ni važno, ali si skavt, 
tabornik, gasilec, upokojenec ali 
pa kdo, ki ni bil niti omenjen – si 
človek, ki se nesebično razdajaš za 
druge. In to prostovoljno delo, ki 
daje dodano vrednost lokalni sku-
pnosti, vse prevečkrat kar nekje 
obvisi.  Z natečajem Prostovoljec 
leta želimo predvsem promovirati 
prostovoljstvo v našem mestu in 
skupaj z občino izraziti vsaj mini-
malno gesto hvaležnosti za vse, 
kar prostovoljci prispevate lokal-
nemu prebivalstvu,« je povedal 
Ramovš in dodal, da prostovoljce 
krasi tudi skromnost. »Zasledili 
smo kar nekaj primerov prosto-
voljcev, ki se ne želijo izpostavljati 
in  se tudi na pobude predlagate-
ljev se niso želeli prijaviti. Vsi pa 
so poudarjali, da bodo s svojim 
delom nadaljevali in še naprej 
bogatili lokalno skupnost.«

Tabornica od peta do glave
V kategoriji do 30 let je prizna-
nje prejela Rebeka Jereb, ki je 
članica taborniške organizacije 
že od leta 2000, zadnja tri leta pa 
je načelnica Rodu svobodnega 
Kamnitnika. Pod seboj ima 175 
aktivnih in 50 malo manj aktivnih 

tabornikov. Zadolžena je za kva-
litetno izvedbo programa v vseh 
starostnih skupinah, skrbi pa tudi 
za izobraževanje in kadrovanje 
znotraj rodu. Na nacionalni ravni 
deluje kot specialistka za orienta-
cijo in topografijo ter s svojim zna-
njem pomaga pri izvedbi taborov 
in ostalih taborniških aktivnosti. 
Pri delu je izredno samoiniciativ-
na, kreativna in uspešna, obvlada 
individualni pristop, komunikaci-
jo in vodenje ter je usmerjena v 
nenehne izboljšave. Predlagatelji 
so še zapisali, da si želijo, da bi Re-
beka s takšno zavzetostjo društvo 

vodila še naprej.

Gasilec, ki je zgled ostalim 
članom društva
V kategoriji nad 30 let si je prizna-
nje zaslužil Andraž Hostnik, ki je 
v PGD Trata aktiven že deset let. 
Predlagatelji so v prijavi zapisali, 
da gre za enega najaktivnejših 
članov društva, na katerega se 
lahko vedno stoodstotno za-
nesejo. Redno se udeležuje vaj, 
usposabljanj, intervencij in vseh 
ostalih aktivnosti v organizaciji 
društva. Poprime za vsako delo in 
ga izpelje profesionalno, s čutom 

Prejemniki priznanj Rebeka Jereb, Andraž Hostnik, Zlata Razpet in 
Krištof Ramovš, predsednik Mladinskega sveta Škofje Loke

dolžnosti in odgovornosti, pa naj 
gre za reševanje ljudi, živali, pre-
moženja ali pa za pomoč pri pre-
novi prostorov PGD Trata. S svojimi 
nasveti, znanjem, iznajdljivostjo, 
samoiniciativnostjo in odnosom 
je vsekakor član, ki vedno znova 
preseneča, ter zgled vsem ostalim 
članom društva. 

Projekt, ki je posvečen tudi 
ženskam in materam
V kategoriji Prostovoljski projekt 
leta 2016 je nagrado prejel projekt 
Pozdrav pomladi, ki ga vodi Zlata 
Razpet. Prireditev ima že več kot 
desetletno tradicijo, je kulturnega 
značaja, njen namen pa je tudi 
medgeneracijsko srečanje, saj so 
vedno sodelovali osnovnošolci, 
dijaki in odrasli iz prijateljskih dru-
štev. Pozdrav Pomladi  je posvečen 
tudi vsem ženskam in materam ob 
njihovih praznikih. Še ena zanimi-
vost – v dobrodelne namene so 
na prireditvi zbirali otroške knji-
ge in jih podarili otrokom, ki jih 
potrebujejo.

Damjan Likar

Na Mestnem trgu 
ODDAMO v najem

dve pisarni.

Info: 041 64 64 92
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Alarm: otroci na leto pojedo kar  
67 kilogramov sladkorja 

Na srečanju z naslovom Prevelika poraba sladkorja v vsakodnevni prehrani je škofjeloška zobozdravnica Vilma Šifrar 
Eniko, dr. dent. med., ravnateljem šol in vrtcev na Škofjeloškem ter vodjem šolskih kuhinj predstavila alarmantne 

podatke o pretirano sladkem življenju naših otrok in mladostnikov. S primeri dobrih praks v Sloveniji in  
tujini jih je spodbudila, naj začnejo bolj skrbno načrtovati šolske obroke. 

Namen predavanja je bil zbuditi 
prisotne iz sladkega sna. »Gene-
racije otrok se redijo hitreje, kot 
smo pričakovali. Ne samo uničeni 
zobje zaradi sladkorja in sladkih 
pijač, tudi energijsko pregosti in 
hranilno prerevni obroki vplivajo na 
zdravje naših otrok. Otroci praktično 
vse obdobje intenzivne rasti in ra-
zvoja preživijo v vrtcu in šoli, s tremi 
ali celo štirimi dnevnimi obroki. Kar 
pomeni, da šola, hote ali nehote, 
postaja odgovorna tudi za njihovo 
prehranjevanje,« je v predavalnici 
OŠ Škofja Loka – Mesto povedala 
Andreja Širca Čampa, klinična di-
etetičarka iz ljubljanske Pediatrične 
klinike. Po podatkih NIJZ slovenski 
otroci in mladostniki letno zaužijejo 
neverjetnih 67 kilogramov sladkorja, 
od tega 25 kilogramov s sladkimi 
pijačami. »Kar 80 odstotkom živilom 
je dodan sladkor, tudi kjer ga ne pri-
čakujemo ali ga včasih ni bilo. Tako 
je v sicer zdravih žitaricah za zajtrk 
včasih dodano celo do 45 odstotkov 
sladkorja. Umetna sladila še doda-
tno spodbujajo željo po sladki hrani 
in odvračajo od naravnih okusov,« 
je dejala dr. Enikova,  ki je odvisnost 
od sladkorja primerjala z odvisnostjo 
od alkohola  in cigaret. Prof. dr. Na-
taša Fidler Mis, doktorica živilskih 
znanosti, v svojih člankih opisuje, da 
bi morale biti vse pijače z dodanim 
sladkorjem opremljene z napisom 
Sladkor ubija.

Obdarovanje s sladkarija-
mi je neprimerno
Dr. Enikova je bila zelo kritična do 
obdarovanj, nagrajevanj in podku-
povanj otrok s sladkarijami v smislu: 
»Če boš priden, dobiš bonbon.« Po 
priporočilih American Heart Associ-
ation otroci do dopolnjenega dru-
gega leta starosti ne bi smeli zaužiti 
nobenega keksa in pijač z dodanimi 
sladkorji. V tem obdobju se ustvarijo 
okusi in prehranjevalne navade, ki 
jih je kasneje težko spremeniti. Pou-
darila je priporočilo Svetovne zveze 
za srce, naj se otrokom do 18. leta ne 
ponudi pijač z dodanim sladkorjem 
in naj se take pijače odstranijo iz šol 
in zdravstvenih ustanov. Predstavila 

je prakso v Švici, kjer si ponekod 
nezaželen gost, če prineseš sladka 
darila. Morda je to tudi posledica 
tega, da so v tej državi zobozdrav-
stvene storitve izredno drage. »Če 
pri norveških otrocih zobozdravniki 
ugotovijo številne kariese mlečnih 
zob, aktivirajo socialno službo, ki 
njihove starše vključi v izobraževalni 
program o zdravi prehrani otrok. 
V nekaterih šolah v Luksemburgu 
pa je celo prepovedano prinašati 
čokolado v vsaki obliki,« je dejala 
predavateljica in v našem okolju 
izpostavila vrtec Krško. Tam vodo 
in nesladkan čaj pijejo že več kot 
30 let, prav tako so navdušeni nad 
surovo zelenjavo.

Projekt Voda zmaga na  
OŠ Pirniče
Za revolucionarno spremembo 
so se odločili tudi na OŠ Pirniče, 
kjer so v projektu Voda zmaga v 
celoti izločili dodani sladkor v vseh 
pijačah in s tem letno prihranili od 
tri do štiri tisoč evrov. Tamkajšnja 
ravnateljica Martina Kutnar je na 
srečanju poudarila, da so v šolski 
kuhinji skoraj prepolovili porabo 
sladkorja, za 100 odstotkov povečali 
porabo zelenjave in sadja, ukinili 
cvrtje in ojačevalce okusov. »Projekt 
je odmeval pri zaposlenih, učencih 
in starših, tudi pri kolegih ravnateljih. 
S sodelovanjem vodje prehrane, 
kuharja in nutricistov so danes naši 
jedilniki ustrezno strokovno obli-
kovani,« je povedala. Dodala je, da 

vendarle vse ni idealno: »Učenci 
pogrešajo nezdravo hrano, več sla-
dic, več slanega peciva, sladek čaj in 
sladke pijače. Večina otrok se doma 
še vedno ne prehranjuje v skladu s 
prehranskimi priporočili. Zaradi raz-
novrstne nekakovostne ponudbe in 
tudi zaradi drage zdrave prehrane. 
Posledično pa v šoli 'pridelamo' več 
odpadkov.« 

Na loških šolah bodo ome-
jili uporabo sladkorja v 
prehrani in pijači
Tudi Krista Jamnik, organizatorka 
šolske prehrane na OŠ Cvetka Go-
larja, pravi, da se količina odpadkov 
povečuje, ker večini otrok zdrava 
hrana ne diši preveč. »Dr. Enikova 
je imela strokovno, korektno in na-
zorno predavanje. Veliko priporočil, 
ki so bila navedena, že upoštevamo 
pri pripravi obrokov. Predvsem smo 
omejili uporabo sladkorja. V tem 
šolskem letu smo namestili pitnik 
za pitje vode. Jedilnike sproti popra-
vljamo in usklajujemo s priporočili iz 
smernic. Razmišljamo, da bi zobo-
zdravnico povabili na šolo in bi tudi 
staršem in otrokom predstavila teža-
ve, povezane s povečano rabo slad-
korja.« Blažka Ravnikar in Janez 
Klemenčič, vodji šolske prehrane 
na OŠ Ivana Groharja, sta dejala, 
da je pri njih največji izziv, da bi bila 
hrana čim bolj zdrava in obenem 
raznovrstna. »Stremimo k temu, da 
bi učenci to hrano z veseljem zaužili. 
Velikokrat opažamo, da so učenci 

bolj navajeni jesti obroke z različnimi 
dodatki in sladili, zato zdravo hrano 
pogosto odklanjajo. Zelo nazorna je 
bila predstavitev količine sladkorja v 
hrani, ki jo uživamo vsak dan, zato bi 
bilo predavanje treba nujno izvesti 
tudi za starše, saj le v sodelovanju 
z njimi lahko spremenimo prehra-
njevalne navade naših učencev in 
učenk. V sodelovanju z vodstvom 
šole smo v šolski kuhinji v zadnjih 
letih že pričeli z zmanjševanjem 
sladkorja v čaju, prav tako smo z 
jedilnika izvzeli živila, ki imajo zelo 
veliko sladkorja.« Katarino Peter-
nelj  iz OŠ Škofja Loka – Mesto je na 
predavanju zmotilo neobjektivno 
poročanje o sladkorju, sladkih pi-
jačah ter jedeh in posploševanje 
o slabih prehranjevalnih navadah 
otrok. »Glede na to, da se življenjski 
stil otrok spreminja, se trudimo šol-
sko prehrano prilagoditi. Vodilo je 
seveda varna in zdrava hrana (manj 
sladka, ne preveč mastna), vendar 
pazimo tudi na količino vrnjene 
hrane. Cilj na šoli je tudi, da ostane 
čim manj kuhinjskih odpadkov. Zelo 
se trudimo vključiti čim več lokalno 
pridelane hrane, ki pa je žal na Ško-
fjeloškem primanjkuje. Na naši šoli 
bomo nadaljevali našo usmeritev: 
postopno zmanjševali sladke jedi,  
pili bomo vodo, nadaljevali bomo 
s projektom sheme šolskega sadja 
in zelenjave in ponujali učencem 
tudi tradicionalne domače jedi, da 
ne bodo šle v pozabo.«

Damjan Likar

Predavateljica Vilma Šifrar 
Eniko, dr. dent. med.

Predavanje je bilo namenjeno predvsem ravnateljem in vodjem 
šolskih kuhinj na Škofjeloškem.
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Pomlad v Škofji Loki
Čeprav temperature v dneh Jurjevega in cvetličnega sejma v Škofji Loki niso bile najbolj pomladne, pa je v soboto,  

22. aprila, posijalo sonce in prebudilo pomlad na trgu v Stari Loki in na Mestnem trgu v središču mesta.

Jurjev semenj, ki se je letos že tre-
tjič ob prazniku farnega patrona 
sv. Jurija odvijal na trgu v Stari Loki, 
je tudi tokrat privabil veliko obi-
skovalcev. Klemen Karlin, pred-
sednik Kulturno-zgodovinskega 
društva Lonka Stara Loka, ki je 
pripravilo dogodek, je povedal: 
»Veseli smo odziva Staroločanov 
in tudi drugih prebivalcev Škofje 
Loke in okolice. Veseli smo razsta-
vljavcev, ki se odzovejo povabilu 
in s svojimi zanimivimi izdelki pri-
pomorejo k prijetnemu vzdušju 
na trgu. Poleg tega pa je semenj 
druženje, na katerem srečaš znan-
ce in prijatelje, z njimi poklepetaš 

in preživiš prijetno dopoldne.« 
Na stojnicah so bile na voljo do-
mače dobrote in pridelki, sadike 
zelenjave in rož, v sodelovanju 
z Društvom Sorško polje pa tudi 
biodinamično pridelana semena. 
Posebno pozornost je pritegnil 
prikaz pletenja stolov in tkanja 
preprog, s čisto pravim ričetom iz 
kotla pa so poskrbeli za okrepitev 
med druženjem. »Sejm bil je živ,« 
je nekoč zapisal naš pesnik Aškerc 
in tako je bilo tudi v Stari Loki. 
Namesto dodatnih besed smo 
pripravili kratko fotoreportažo.

Cvetlični sejem je letos v Ško-
fjo Loko že šestnajstič prinesel 

pomlad. Obe strani Mestnega 
trga je oblekel v rožice, ki so 
jih pripeljale okoliške vrtnarije. 
Glede na prihajajočo sezono sa-
jenja – tako okenskih rožic kot 
tudi cvetličnih nasadov okrog 
hiš – pa je v mesto privabil veliko 
kupcev in opazovalcev. Kot nam 
je povedala Danica Langerholc, 
članica Skupine za lepšo Loko: 
»Letos je žal manj kupcev in obi-
skovalcev tudi zato, ker so zadnja 
vremenska presenečenja prinesla 
veliko škode na naših vrtovih. 
Stranke so bolj previdne glede 
tega, kdaj se bo kaj posadilo, saj 
je lani še konec aprila zapadel 

sneg. Pri Skupini za lepšo Loko 
vsako leto prebivalci Mestnega, 
Spodnjega in Cankarjevega trga 
ter Blaževe in Klobovsove ulice, 
ki imajo okna svojih hiš obrnjena 
na trg, prejmejo bon za bršljanke 
in pelargonije z namenom, da 
okrasijo pročelja in prispevajo k 
lepši ureditvi mesta v času turi-
stične sezone.«  

Kljub previdnosti za nakup 
zaradi nestabilnih vremenskih 
razmer so bili prodajalci cvetlic 
na Mestnem trgu s prodajo zado-
voljni. Tudi v primeru cvetličnega 
sejma nam slike povedo največ.

Teja Potočnik

Veliko obiskovalcev je napolnilo 
trg v Stari Loki, stari in mladi se 

tržnega dogodka radi udeležijo.

Zanimive delavnice za otroke. Na eni so izdelovali piščali iz  
drevesnih vejic in otroci so pomagali pri izdelavi in preizkušanju 

narejenih izdelkov. 

 Sejem so obiskali tudi Rovtarji 
in kolesar Franc je poskrbel za 
glasbeno spremljavo s staro-

dobno 'MP3-napravo' v košari 
svojega kolesa. 

Prebivalci Mestnega trga se 
zavedajo pomena urejenosti 

svojih domov s cvetjem in so pri-
dno 'praznili' stojnico Skupine 

za  lepšo Loko.

Gašper iz Vrtnarije Stanovnik je 
za cvetlični sejem izdelal obe-
šanko v obliki zemlje  in pope-

stril ponudbo cvetličnih izdelkov 
na sejmu. 

Za glasbeno popestritev so poskrbeli Otroci ritma in s svojim  
igranjem na cajone dajali pravi ritem cvetličnemu sejmu na 

Mestnem trgu. 
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Dediščina je naše bogastvo
V Železnikih se pripravljajo na izvedbo evropskega programa Evropa za državljane, Pobratenje mest,  
EUROPE2GETHER, Starejši z mladimi – pomen zgodovinske dediščine za razvoj evropskega podeželja.

Kot je povedala mag. Andreja Rav-
nihar Megušar, vodja projekta, je 
v njihov prvi mednarodni projekt, 
s katerim so pridobili 24 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev za Železnike, 
vključenih več dogodkov.

Med drugimi programsko obo-
gateni 55. Čipkarski dnevi, ki bodo 
letos potekali kar pet dni – med 12. 
in 16. julijem – ter predstavitev Žele-
znikov z odprtjem razstave Bojana 
in Mince Rihtaršič 9. septembra 
letos v italijanskem Innichenu. V 
Sorici in Železnikih si nadejajo še 
tesnejšega sodelovanja z njimi. 
Jeseni bo potekal tudi klekljarski 
tečaj za občane, ki bo pripomogel 
k ohranitvi klekljanja.

Projekt, s katerim so pridobili ta 
sredstva, spodbuja dobre prakse 
prenosa zgodovinske dediščine 
na mlade in Železnike povezuje s 
petimi partnerji iz Belgije, Hrvaške, 
Italije in Slovenije.

V središču ostaja železnikarska 
čipka, obiskovalci bodo spoznali 
tudi idrijsko čipko, delegacije iz tuji-

ne pa bodo predstavili lepoglavsko 
čipko, ki je že na Unescovem sezna-
mu kulturne dediščine, ter rudnike 
in čipko na Flamskem. V program je 
vključen tudi ogled Muzeja idrijske 
čipke ter predstavitev dobrih praks 
iz idrijske občine. 

Organizacijski odbor za izvedbo projekta: Gregor Habjan, direktor 
JZR, Matej Šubic, podžupan, mag. Andreja Ravnihar Megušar, koor-
dinatorka projekta, in Tomaž Weiffenbach, predsednik Turističnega 

društva Železniki

Načrtujejo tudi konferenco 
ReAge kulturne dediščine, na ka-
teri ne bo poudarek samo na čipki, 
pač pa tudi na arhitektu Jožetu 
Plečniku, čigar ena najlepših ume-
tnin je prav kapelica v Dolenji vasi. 
Tako bodo gostili tudi poznavalce 

Plečnikove dediščine ter predstav-
nike Veleposlaništva Češke, s katero 
se bo Slovenija potegovala za vpis 
Plečnikove arhitekture na Unescov 
seznam. 

Gostili bodo Združenje zgodo-
vinskih mest Slovenije in sprego-
vorili o trženju zgodb mest z bo-
gato kulturno dediščino, s katero 
se ponašajo tudi Železniki. Gostili 
bodo goste iz občine Šentrupert, 
ki se ponašajo z najodmevnejšim 
projektom postavitve muzeja na 
prostem kot arhitekturno poseb-
nost slovenskega prostora. Nedelj-
ski program, ki običajno pritegne 
največ obiskovalcev, bo tudi letos 
prinesel klekljarsko tekmovanje 
in sprevod, prikaz kovanja žeblja, 
tržnico domačih obrti ... 

»Novost bo nastop lajnarjev, sicer 
pa bo velik poudarek na programu 
za otroke, ki jim želimo prikazati 
kulturno dediščino in njen pomen,« 
je še dodala mag. Andreja Ravnihar 
Megušar.

Borut Strnad
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Tedenski festival indijske kulture  
v Škofji Loki

Da je Škofja Loka pisano mesto, dokazuje tudi celotedenska prireditev Okusi Indije 2017, ki je obiskovalcem ponudila 
pravi festival glasbe, plesa, duhovnosti, filma in kulinarike s te čarobne podceline. 

Sredi aprila, ko v Indiji praznujejo 
novo leto, so organizatorji košček 
tamkajšnje kulture pripeljali tudi 
v Škofjo Loko. Deželo presežkov, 
močno zakoreninjene tradicije, 
duhovnosti, pisanih mest in za-
nimivih ljudi so skušali približati 
vsem, ki jih zanima drugačno in 
raznoliko.  Na odprtju festivala 
so tako obiskovalci okušali dobro 
energijo, ples, glasbo, hrano, v 
naslednjih dneh pa so si lahko 
v Kinu Sora ogledali vrhunske 
indijske filme, ki so prejeli števil-
ne nagrade in dosegajo izvrstne 
ocene kritikov. Odprtje prireditve 
je bilo tudi nekakšno slovo indij-

skega veleposlanika v Sloveniji 
Sarvajita Chakravartija od te 
diplomatske funkcije v naši dr-
žavi. Izrazil je navdušenje nad 
Slovenijo in njenimi prebivalci 
ter hkrati obžaloval, da premalo 
ljudi na svetu pozna to lepo de-
želo. Po njegovih izkušnjah so 
tudi Slovenci vedno bolj odprti 
do indijske kulture, predvsem 
jih privlači njihova duhovnost. 
Dragan Ljušić, predstavnik in so-
lastnik turistične agencije Indo-
European Travels, ki je bil  eden 
izmed sponzorjev dogodka, je 
prav tako izrazil navdušenje nad 
Indijo, ki jo po njegovih besedah 

poleg okusov sestavljajo tudi 
vonjave, barve in glasba, tako da 
prevzame vsa čutila. Predstavil 
je sodelovanje na turističnem 
področju, saj se agencija ukvarja 
z organiziranjem potovanj indij-
skih gostov v Evropo in Slovenijo. 
Povedal je tudi, da so v njihovi 
agenciji v februarju v Delhiju, 
Mumbaju in Kalkuti organizirali 
odmevne predstavitve Slovenije 
in ob tem rahlo okrcal kratkovi-
dno slovensko politiko, saj po 
njegovih besedah za promocijo 
Slovenije v Indiji ne nameni do-
volj oziroma skoraj nič sredstev. 

Tedenski festival je bil tudi do-

brodelno obarvan, saj so izkupiček 
od licitacije na razstavi fotografinje 
Sonje Ravbar   namenili indijski 
šoli Piali Ashar Alo, ki jo je ustano-
vila Slovenka Mojca skupaj z indij-
skim možem Anupom. Skupaj se 
srčno borita za manj privilegirane 
deklice, ki morda zaradi pomanj-
kanja sploh ne bi hodile v šolo. 

Damjan Likar

S fotografske razstave Združene barve (Foto: Amit Pasricha)

Plesna skupina Raqs Roshni je navdušila obiskovalce.  
(Foto: Dragan Ljušić) Veleposlanik Indije v Sloveniji Sarvajit Chakravarti z ženo Rupo

Raznoliko indijsko kuhinjo je 
predstavil Mandeep Singh iz 

indijske restavracije Taj Mahal.
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Pisana Loka – himna našega mesta?
No, pa ga imamo ... uradni posnetek pesmi Pisana Loka, katere besedilo lirično in bogato opisuje našo Loko.  

Najlepše in najbolj pristno ohranjeno srednjeveško mesto z zamorcem v grbu in slavno cehovsko tradicijo  
je prav gotovo  mesto, ki si zasluži svojo pesem.

Gre za avtorsko delo, za katero je 
besedilo napisala Mateja Pogač-
nik, Jaka Strajnar pa je napisal 
glasbo in aranžma ter skladbo pri-
redil za različna glasbila in otroški 
zbor. Verzijo z otroškim zborom 
in kolegom Nejcem Jemcem na 
harmoniki so za pokušino prvič 
izvedli junija 2016 v sodelovanju z 
Otroškim pevskim zborom OŠ Cvet-
ka Golarja. Zborovodkinja Jasna 
Camlek je z veseljem sprejela izziv 
in tako je bila skladba Pisana Loka 
prvič predstavljena navdušeni pu-
bliki. Naslednjič so jo predvajali na  
slovesnosti ob občinskem prazni-
ku v začetku julija 2016. Takrat  so 
skladbo Pisana Loka tudi uradno iz-
vedli  v večji inštrumentalni zasedbi 
z vokalistom Tonetom Habjanom. 

Kje je dobil idejo za Pisano Loko, 
smo povprašali kar Jaka Straj-
narja. 
Za nastanek pesmi je pravzaprav 
'kriv' moj kolega Nejc Jemc, s ka-

terim že leta uspešno delujeva v 
zasedbi Duet Accordon. Skoraj na 
vsaki vaji je namreč omenjal, da 
Škofja Loka nima nobene znane 
pesmi in da bi bilo res super, če bi se 

to enkrat le zgodilo. Odločil sem se, 
da najprej prosim Matejo za lepo be-
sedilo o Škofji Loki. In tako je korak 
za korakom, verz za verzom, nota 
za noto nastajala nova pesem. Tak-
šna skladba seveda potrebuje tudi 
studijsko verzijo in tako smo  marca 
pričeli s snemanji pri Primožu Gra-
šiču, ki ni le svetovno prepoznana 
kitarska legenda, ampak tudi izje-
men tonski mojster in producent. Pri 
studijski verziji smo sodelovali Iztok 
Orešnik – Gino, Mateja Pogačnik, 
Irena Šmid, Alojz Kompan, Luka 
Vehar, Gašper Kačar, Toni Humar 
in jaz. Nastal je res čudovit izdelek, 
ki bo premierno predstavljen v za-
četku maja.

In kakšno prihodnost ji napove-
dujete?
Že ob prvih izvedbah se je govorilo 

Pisana Loka

Med hribi in polji, v objemu dveh rek,
zraslo je mesto pred tisočem let,
hiše v obzidju, z gradom nad njimi,
še danes so videti kot v davnini.

Mesto prelepo v srednjeveški opravi,
Škofja Loka, galerija v naravi,
v njem se življenje stoletja vrti,
pridnih, ponosnih, poštenih ljudi.

Škofja Loka, mesto stoterih rodov,
povezanih trdno prek štirih mostov,
naše je mesto, v njem lepo se živi,
Ločani v srcu ga nosimo vsi.

Bogata še danes je pisana Loka,
veselje žari v očeh starca, otroka,
četudi življenje po novi gre cesti,
koreninam Ločani ostajamo zvesti.Avtorica besedila Mateja Pogačnik in Jaka Strajnar v studiu  

(Foto: arhiv Jaka Strajnarja)

o loški himni. Sam sicer nisem kom-
poniral z namenom, da bi pesem 
prerasla v himno, to bo pokazal čas. 
Predvsem si želim, da pesem izva-
jajo pevski zbori v osnovnih šolah, 
otroci v vrtcu, ostali zbori in zainte-
resirane skupine ter posamezniki. 

Pesem ima močno pozitivno 
sporočilo, ki je spoštljivo do se-
danjih in preteklih rodov ter do 
mesta samega.

Jaka nam je za objavo zaupal celo-
tno besedilo pesmi, saj ima pesem 
namen, da doseže čim več ljudi,  
sede v ušesa in osvoji poslušal-
ce, zato ne zamudite premierne 
predstavitve 8. maja ob 9.20 na 
Radiu Sora.

Teja Potočnik
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V dveh desetletjih je LAS pustil  
močan pečat

Ob praznovanju dvajsete obletnice delovanja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti LAS Škofja Loka so v 
Kinu Sora pripravili vodeni ogled aktualnega nizozemskega mladinskega filma Še žal ti bo!, ki govori o vrstniškem nasilju. 

Škofjeloški LAS je usmerjen zgolj 
v primarno preventivo in v dveh 
desetletjih so vsi člani s svojim 
doprinosom sooblikovali srečanja, 
dejavnosti, predavanja in strokov-
ne posvete, izobraževali otroke, 
šolarje, dijake, starše in strokovno 
javnost ter se trudili, da so vsebine 
odmevale v javnosti. 

Zapustimo ta svet boljši, 
kot smo ga dobili
»Danes ne bom govorila o naših 
preteklih aktivnostih, ki jih je 
bilo zelo veliko, saj menim, da 
je dejstvo, da smo že dvajset 
let del lokalne skupnosti, velik 
pokazatelj našega kvalitetnega  
dela. Zato se bom raje ozrla na 
današnji dan in na to, da sebe 
in vas vprašam, kaj smo danes 
naredili, da bo naš svet in s  tem 
svet drobcenih oči, ki nas gledajo 
s popolnim zaupanjem, boljši od 

včerajšnjega. To, da naredimo 
vsak dan nekaj za boljši svet, ni 
utopična ideja, ne politična, ne 
filozofska in ne verska ideja. Naša 
naloga in dolžnost je, da zapu-
stimo ta svet boljši, kot smo ga 
dobili,« je v nagovoru povedala 

Predsednica LAS Škofja Loka 
Polonca Maček Nekdanji in sedanji aktivni člani LAS Škofja Loka

predsednica LAS Polonca Maček 
in dodala, da se bodo članice še 
naprej trudile ohranjati otroške 
oči srečne, polne življenja. Ob 
jubileju je LAS spremenil tudi 
svoj logotip. Doslej so bili prepo-
znavni po mogočnem drevesu z 
močnimi koreninami, kar je sim-
boliziralo trdnost, osebno moč. 
»Kar smo v dvajsetih letih s kore-
ninami načrpali iz rodovitne ze-
mlje, je zdaj kot roka usmerjeno 
v deljenje, pomoč, povezovanje 
in širjenje. Deblo je torej postalo 
roka, dlan, razvejana krošnja  pa 
združuje zelo različne elemente 
– tako po obliki kot po barvi,« je 
nov logotip opisala članica LAS 
Sabina Gabrijel iz občinskega 
oddelka za družbene dejavnosti.

Zaradi vrstniškega nasilja 
je storil samomor
V osrednjemu delu prazničnega 

srečanja so si ogledali film o vr-
stniškem nasilju, ki ima globoko 
sporočilno vrednost in je v letu 
2014 prejel nagrado Evropske 
filmske akademije po izboru 
mladega občinstva. Tragična 
osebnost filma je Jochem, nad 
katerim sovrstniki izvajajo nasilje, 
zato stori samomor. »Žal je med-
vrstniško nasilje žgoča tematika, 
ki na različne načine vpliva na vse. 
Dotika se treh skupin: izvajalcev 
nasilja, žrtev in opazovalcev, ki 
se v dogajanje ne vmešavajo. Še 
žal ti bo! je film o možni četrti 
skupini – o vrstnikih, ki se odločijo 
postaviti za svoje sošolce, žrtve 
nasilja. Za prav to skupino sem 
želel ustvariti film. Pomembno 
je namreč, da se ne skrijemo v 
ozadje in da se zavedamo možnih 
posledic,« je zapisal režiser filma 
Dave Schram.

Damjan Likar
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Mladi loški rotarijci vstopili v veliko  
svetovno družino

Pod okriljem Rotary kluba Škofja Loka je v Sokolskem domu potekala ustanovitvena slovesnost Interact kluba Škofja 
Loka, ki združuje podmladek loških rotarijcev, starih od 14 do 18 let. Inavguracija je bila obarvana dobrodelno,  

saj so s srečelovom zbirali denar za pomoč sovrstnikom.

Da bo dobrodelnost ena od rde-
čih niti te mlade organizacije, je 
v svojem govoru poudaril tudi 
njihov prvi predsednik Luka Žvo-
kelj: »Današnja slovesnost je sad 
dela pridnih, zagnanih in veselih 
ljudi, s katerimi smo si ob usta-
novitvi našega kluba zadali cilj 
pomagati ljudem okoli nas in jim 
s svojim delom pričarati nasmeh 
na obraz v še tako težkih situacijah 
življenja. Združujejo nas veselje 
do dela, energija, moč in obilica 
idej, ki jih v medsebojnem sode-
lovanju oblikujemo in usmerja-
mo v dobro. S skupnimi močmi 
se trudimo z našo povezanostjo 
in prijateljstvom ustvarjati lepši 
svet.« Mentorica kluba Ana Prevc 
Megušar je prav tako poudarila 
pomen takšnega kluba, sploh dan-
danes, ko postajamo vse preveč 

individualisti, vsak v svojem kotu 
s svojim telefonom. »Zato je še 
kako pomembna socializacija v 

Člani Interact kluba Škofja Loka s svojo mentorico 
 Ano Prevc Megušar. (Foto: Iztok Zupan)

skupinah, ki jih povezujejo isti cilji. 
Če so pa cilji in nameni skupine 
usmerjeni v prostovoljstvo, do-
brodelnost, dobro družbe, je pa 
smiselnost delovanja  še toliko 
večja.« Citirala je tudi Billa Gatesa: 
»Svetu ni mar za tvojo samozavest, 
svet bo pričakoval, da boš nekaj 
dokončal in dosegel, preden boš 
ponosen nase.« Po njenih besedah 
je znotraj interactovskih aktivnosti 
mladim ponujeno obilo priložno-

sti, da nekaj dokončajo, oblikuje-
jo, dosežejo in preko tega dobijo 
real-no potrditev in posledično 
samozavest, kar predstavlja enega 
pomembnih elementov vzgoje in 
zorenja. Jože Zadravec, guverner 
distrikta 1912, je vstop mladih ro-
tarijcev v veliko svetovno družino, 
ki danes šteje preko milijon članov, 
pozdravil z besedami:  

»Prijateljevanje je temelj rota-
rijstva, ki ima moč v dejstvu, da 
združuje prijatelje, uspešne in uve-
ljavljene ljudi na vseh področjih in 
nivojih delovanja, visokih etičnih 
načel v želji druženja in humani-
tarnosti. Druženje in prijetnosti 
srečanj s prijatelji, ki enako mislimo 
in med katerimi vladajo zaupanje, 
vzajemna pomoč in strpnost, so 
tisto, kar zmoremo in lahko razvija-
mo le iskreni ljudje.« Izkupiček od 
zbranega denarja srečelova bodo 
mladi rotarijci namenili slabovidni 
dijakinji iz škofjeloške gimnazije 
za nakup lupe, krili bodo stroške 
dvema dijakoma, ki sta bila na 
pevskem tekmovanju v Pragi, 
nekaj denarja pa bodo namenili 
projektu Vesele nogice.

Damjan Likar

Kolesarski sejem s svetovanjem
Treking klub Škofja Loka prireja v soboto, 6. maja, tradicionalni 
kolesarski sejem. Kolesa in kolesarsko opremo bomo prodajali in 
kupovali na tržnem prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki od 8. do 
19. ure. Svetovali vam bodo člani kluba. 
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Kaj počnejo zlati Žirovci?
Če bi verjeli zgolj podatkom Državnega izpitnega centra, potem bi imeli Žirovci  'le' štiri zlate maturante. Na pomoč so 
nam prijazno priskočili na idrijski in škofjloški gimnaziji, tako da so se ti skromni podatki vsaj deloma 'popravili'.  Zani-

malo nas je, kaj ti mladi ljudje delajo danes …

Na škofjeloški gimnaziji so tako 
maturirali Tilen Trček (2012), 
Maja Vehar (2011), Jaka Šinko-
vec (2009), Jan Bogataj (2007), 
Borut Kavčič (2003),Tjaša Oblak 
(2004), Tina Oblak in Nejc Gro-
šelj (2005), na idrijski pa Lena 
Šorli (2008), Teja Možina (2009), 
Anja Vehar (2013) in Maja Šubic 
(2016). Nekatere druge srednje 
šole, med njimi tudi Škofijska 
klasična gimnazija, se na našo 
prošnjo niso odzvali. Lepo pa bi 
bilo, če bi evidenco 'zlatih' vodili 
vsaj na matični osnovni šoli, če 
že ne tudi na občini. Če ne zaradi 
drugega, zato ker bi se z njimi 
lahko pohvalili. Zlati maturanti 
običajno v življenju uspejo, dose-
žejo zavidljive rezultate in so zato 
lahko v ponos vsem občanom.

Anja Vehar: »Veseli me, da 
se je končno nekdo spomnil, da 
v Žireh obstajamo tudi uspešni 
mladi, na katere se vse preveč-
krat pozabi, pa čeprav nas je za 
tako malo občino izjemno veliko. 
Rada bi popravila vaš seznam 
zlatih maturantov, saj se morata 
nanj umestiti, če se ne motim, 
tudi Kaja Zajec (2013) in Ema 
Ferreira (2015), mogoče pa se 
najde še kdo.« 

Po končani Gimnaziji Jurija 
Vege Idrija sem šolanje nada-
ljevala na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo, smer 
kemijsko inženirstvo. Trenutno 
sem v tretjem letniku in izdelujem 
diplomsko delo na temo čiščenja 
industrijskih odpadnih vod z na-

prednimi postopki. 
Poleg tega sem že tri leta aktiv-

na članica Kluba žirovskih študen-
tov, letos tudi predsednica. Kadar 
nimam predavanj, opravljam štu-
dentsko delo v kemijskem labora-
toriju v podjetju Hidria Rotomati-
ka v Spodnji Idriji. V prihodnosti 
bi rada postala znanstvenica na 
področju okoljskega inženirstva, 
saj je onesnaževanje okolja eden 
izmed trenutno najbolj žgočih 
problemov, ki pesti človeštvo. 
Naslednje študijsko leto se na-
meravam udeležiti petmesečne 
Erasmus+ prakse v Bratislavi. 
Opravljala jo bom na Fakulteti 
za živilsko in kemijsko tehnologijo 
v Bratislavi, na katedri, ki se ukvar-
ja z naprednimi oksidacijskimi 
postopki za čiščenje odpadnih 
vod. Magistrski študij namera-
vam nadaljevati na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani, če bo šlo vse po načr-
tih, pa tudi doktorat na področju 
varstva okolja. Vse to je tisto, kar 
me žene naprej.«

Teja Možina: »Super, vedno 
je lepo prebrati v lokalnih gla-
silih vesti o naših znancih in 
sokrajanih! Diplomirala sem na 
ljubljanski medicinski fakulteti. 
Trenutno delam na nujni medicin-
ski pomoči in čakam na začetek 
specializacije. Moj moto: življenje 
je enosmerna vozovnica, zato uži-
vaj, delaj po svojih močeh, spoštuj 
svoje zdravje ter bodi pošten do 
sebe in soljudi. Moji akademski 
cilji so za zdaj izpolnjeni, se pa, 
če si odprt za nove priložnosti, 

te sproti odpirajo, predvsem na 
našem področju. V prihodnosti 
bi želela delati v vzpodbudnem 
kolektivu. Pozitivno gledam na 
prihodnost in upam, da bodo 
razmere pri nas take, da bi mladi 
radi ostajali v Sloveniji.«

Jan Bogataj: »Študij sem na-
daljeval na ljubljanski medicinski 
fakulteti in ga zaključil leta 2014. 
Trenutno sem specializant otori-
nolaringologije na Kliniki za ORL 
in CFK (cervikofacialna kirurgija) 
v Ljubljani. Če me že sprašujete, 
kako živim, moram reči, da po-
skušam biti dober ne samo na 
strokovnem področju, temveč 
tudi na ostalih, v športu, odnosih, 
potrebna je tudi sprostitev. Verja-
mem v uravnoteženost.«

Strokovno delo Maje Vehar 
je bolj ali manj povezano z Žirmi. 
Posledice druge svetovne vojne v 
Žireh je raziskovala v diplomskem 
delu, Življenjske prelomnice na 
Žirovskem v 20. stoletju je naslov 
njenega magistrskega dela, z za-
pisom Od krsta do poroke in po-
greba je obeležila Dneve evrop-
ske kulturne dediščine v letu 2015, 
raziskava pa je bila objavljena tudi 
v Žirovskem občasniku. 

»Po končani gimnaziji sem se 
vpisala na dvopredmetni študij 
zgodovine ter slovenistike na ljub- 
ljanski filozofski fakulteti. Takoj pa 
zaključenem magistrskem študiju 
sem se prijavila na razpis za mlade 
raziskovalce, kjer sem bila izbrana 
pri mentorju dr. Božu Repetu. 
Tako sem se takoj po zaključenem 
magisteriju vpisala na doktorski 

študij iz zgodovine. Sedaj prvo 
leto opravljam delo asistentke ter 
mlade raziskovalke na Oddelku za 
zgodovino Filozofske fakultete 
v Ljubljani. Moje primarno delo 
je pisanje doktorske disertacije, 
v kateri se ukvarjam z moralno 
vzgojo otrok in mladine ob spre-
membi družbenega sistema tik 
po drugi svetovni vojni. Poleg 
tega sodelujem v pedagoškem 
procesu, saj pomagam pri izva-
janju seminarja iz sodobne slo-
venske zgodovine. Srečujem se 
tudi z drugimi dejavnostmi, npr. 
zbiranjem gradiva (predvsem fo-
tografskega ter arhivskega), ki ga 
potrebujemo za različne namene 
– objave v monografiji itd. Sem 
del mlade ekipe, ki ustvarja por-
tal Zgodovina.si, na vsake toliko 
časa pa se v sodelovanju z Gens 
Historio, ko pripravljam rodov-
nike, poglobim tudi v preteklost 
posamezne družine. Poleg te želje 
po znanju me naprej vleče tudi 
tekmovalnost, pa ne tista med-
osebna, biti od nekoga boljši za 
vso ceno, ampak tekmovalnost v 
razmerju do samega sebe, torej 
ves čas premagovati samega 
sebe, svoje predsodke in meje.« 

Tilen Trček: »Sem v petem 
letniku Medicinske fakultete v 
Ljubljani. Sicer se rekreativno 
ukvarjam z nogometom in dru-
gimi športi. Kolikor mi čas do-
pušča, potujem in se učim tuje 
jezike. Kariernih načrtov še nimam 
povsem izdelanih. Najprej name-
ravam zaključiti študij in se potem 
odločiti.« M. M.

Teja Možina Jan Bogataj Maja Vehar

Anja Vehar
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Novosti v Muzejskem društvu Škofja Loka
V torek, 28. marca 2017, je bil redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka. Udeležilo se ga je 58 članov. 

Seznanili so se z novostmi v društvu in imenovali dva nova častna člana.

Na začetku srečanja je Helena 
Janežič, sodelavka NUK in pod-
predsednica društva, predstavila 
bogato literarno zapuščino dr. 
Tineta Debeljaka, ki je januarja 
2017 prispela v hrambo v sloven-
sko nacionalno knjižnico. Dr. De-
beljak, soustanovitelj Muzejskega 
društva Škofja Loka leta 1937, je 
tudi po odhodu iz domovine maja 
1945 med rojaki v Argentini na-
daljeval delo pisatelja, pesnika, 
urednika, literarnega kritika in 
prevajalca ter zapustil izjemen 
opus in obsežno korespondenco 
s slovenskimi ustvarjalci, živečimi 
po vsem  svetu.

Na zboru članov so sprejeli 
poročila za leto 2016 in program 
dela društva za leto 2017. Sprejeta 
je bila sprememba pravil društva, 
pravilnika o finančno-računo-
vodskem poslovanju in o delu 
častnega razsodišča. Za predse-
dnika društva je bil za mandatno 
obdobje 2017–2020 ponovno iz-
voljen mag. Aleksander Igličar, 

za člane izvršnega odbora pa: dr. 
Milena Alič, Ambrož Demšar, 
Mojca Ferle, Helena Janežič, 
Blaž Karlin, Štefan Kržišnik, 
Biljana Ristić, mag. Jože Štukl 
in Jernej Tavčar. Enakopravni 
članici izvršnega odbora sta še 
predstavnici Loškega muzeja Saša 

Mag. Tonetu Koširju  je  priznanje častnega člana podelila vodja 
škofjeloške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana Judita Šega

Nabergoj in Zgodovinskega arhi-
va Ljubljana, enota v Škofji Loki, 
Judita Šega ter urednica Loških 
razgledov Marija Lebar.

Ob tej priložnosti in ob pra-
znovanju osemdesete obletnice 
društva, ki jo praznujejo v leto-
šnjem letu, so imenovali dva nova 
častna člana, in sicer upokojene-
ga zdravnika  Toneta  Koširja 
in upokojenega zobozdravnika 
Andreja Ranta. Podrobne ute-
meljitve o življenju in delu novih 
častnih članov za imenovanje so 
obsegale njuno aktivno poslovno 
pot, številne objave in priznanja ter 
vključile njuno bogato prizadeva-
nje in delovanje v okviru Muzej-
skega društva, predstavljamo pa 
le najpomembnejše. Mag. Tone 
Košir je nedvomno osebnost, ki s 
svojim neutrudnim delom, zano-
som in energijo pušča za seboj 
globoko sled na vseh področjih, 
kjer je bil oziroma je še vedno zelo 

aktiven. Predvsem sta to področji 
zdravstva, ki mu je posvetil svojo 
poklicno pot, in v zadnjem ob-
dobju vse bolj tudi raziskovalno 
domoznanstvo, s katerim je zbral 
neprecenljiv vir podatkov, ki so 
se do sedaj skrivali le v različnih 
arhivskih virih in ustnem izročilu. 
Andrej Rant je vse do upokojitve 
leta 2008 delal kot stomatolog v 
Zdravstvenem domu Ljubljana. 
Bil je pobudnik in soustvarjalec 
ustanovitve zobozdravstvene 
zbirke v Muzeju novejše zgodo-
vine v Celju. Kot član je deloval v 
številnih stanovskih društvih in 
organizacijah. Po svojem očetu 
je podedoval ljubezen do loških 
krajev ter ljudi in se že leta 1967 
včlanil v Muzejsko društvo Škofja 
Loka. Aktivno je deloval na  po-
dročju numizmatike, geologije ter 
zgodovine in ljubiteljsko objavljal 
svoje pesmi.

Teja Potočnik

Podelitev priznanja častnega 
člana Andreju Rantu s strani 

mag. Aleksandra Igličarja

Potrebujete

nove sodelavce?

Poi{~ite jih v lokalnem okolju.

Objavite zaposlitveni oglas

v Lo{kem utripu!

Informacije: 04 / 51 55 880
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Crescendo navdušuje
V Škofji Loki Glasbeno društvo Crescendo že pet let deluje z rednimi koncerti simfoničnega orkestra in mladinskega 

pevskega zbora. Letos so koncert v Sokolskem domu Škofja Loka zelo hitro razprodali, zato so pripravili še enega,  
saj so želeli ustreči vsem ljubiteljem njihovega ustvarjanja. Junija pripravljajo koncert v atriju škofjeloškega gradu, 

 ki bo prava poslastica za glasbene sladokusce.

Simfonični orkester Crescendo in 
Mešani pevski zbor Crescendo de-
lujeta pod taktirko Žige Kerta, ki 
je študiral na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani, na oddelku za glasbeno 
pedagogiko, kjer je študij zaključil 
lani, prav tako pa je tudi študent 
orkestrskega dirigiranja na Konser-
vatoriju za glasbo v Celovcu. Dru-
štvo sestavljajo mladi glasbeniki, ki 
stremijo k ustvarjanju kakovostne 
zborovske in orkestralne glasbe. 
»Vsak s svojim znanjem, trudom 
in vztrajnostjo prispeva svoj del k 
zaokroženi glasbeni zgodbi, ki jo 
na koncertih želimo približati svojim 
poslušalcem,« je poudarila pred-
sednica društva Kristina Nastran. 
Obe omenjeni sekciji prirejata kon-
certe v božično-novoletnem in po-
mladnem času, vedno več pa kon-
certirajo tudi med samo sezono, ne 
le v škofjeloškem območju, ampak 
tudi izven domačega mesta. »Svoje 

občinstvo se trudimo razveseljevati 
s širšim glasbenim repertoarjem. 
Izbiramo program, ki bo privlačen 
tako za starejše kot za mlajše poslu-
šalce, izvajamo pa raznoliko zbirko 
glasbenih slogov, primernih tudi za 
zahtevnejše poslušalce.« Tako 2. ju-
nija ob 20. uri v atriju Loškega gradu 
pripravljajo veliki koncert, na njem 
pa bo sodelovalo celotno glasbeno 

Simfonični orkester Crescendo po spomladanskem koncertu  
v škofjeloškem Sokolskem domu.

društvo. Rdeča nit koncerta bo glas-
ba iz znanih ameriških muzikalov. 
»Prepričani smo, da bomo s tem 
ustregli glasbenemu okusu širšega 
občinstva, od mladih do starejših, 
prav tako pa je to za vse nastopajoče 
popolnoma nov program.« Koncert 
bo sestavljen iz kar 19 skladb, v svoje 
vrste pa so kot goste povabili Mla-
dinski mešani pevski zbor Gimnazije 

Škofja Loka in Otroški pevski zbor 
OŠ Predoslje. Ob tem se bodo na 
koncertu predstavili še štirje odlični 
mladi solisti. »Mislim, da lahko brez 
pretiranega hvaljenja rečemo, da se 
pripravlja zares čudovit in nepoza-
ben dogodek.« Mešani pevski zbor 
Crescendo sicer v septembru čaka 
še eno večjih evropskih zborovskih 
tekmovanj v Latviji – International 
Baltic Sea Choir Competition. Pred 
samim tekmovanjem bodo v av-
gustu in septembru pripravili serijo 
koncertov v Sloveniji, na katerih se 
bodo predstavili s tekmovalnim pro-
gramom. Simfonični orkester pa ob 
intenzivnih vajah že načrtuje jesen-
sko-zimski del sezone. O pripravah 
na raznovrstne projekte in nastope 
svoje oboževalke in oboževalce ob-
veščajo na prenovljeni spletni strani 
in na družbenih omrežjih.

Katja Štucin
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Muzejsko društvo Železniki  
v zadnjih štirih letih

V petek, 21. aprila 2017, je od 19. ure dalje potekal redni občni zbor Muzejskega društva Železniki v  
Restavraciji Lušina na Češnjici.

Na začetku je zbrane člane poz-
dravil predsednik društva Rudi 
Rejc ter nato predal besedo 
pravkar izvoljenemu delovnemu 
predsedniku občnega zbora. Jure 
Rejec je predstavil dnevni red in 
potek zbora ter nato vrnil bese-
do Rudiju Rejcu. Slednji je tudi s 
pomočjo diaprojektorja podal 
natančno poročilo o dejavnostih 
Muzejskega društva v preteklih 
štirih letih in spotoma predstavil 
finančne podatke za vsako leto 
posebej. V nadaljevanju si lahko 
preberete nekaj poudarkov za 
pretekla leta.

V letu 2013 so izvedli 19 različ-
nih dogodkov, na katere je prišlo 
skoraj 3500 obiskovalcev. Od maja 
2011 do avgusta 2013 je potekala 
obnova petih strojev iz začetka 
kovinarstva v Železnikih. Oktobra 
je bila predstavljena javnosti in 

je na ogled v prostorih podjetja 
Domel, in sicer v Tehtnici. Stroški 
prenove strojev so znašali 3900 
evrov, prostovoljci pa so opravili 
1200 brezplačnih delovnih ur. 
V pritličju so postavili vitrino z 
arheološkimi najdbami s Štalce. 
Dodali so tudi opisno tablo naha-
jališča. Najdbe sta Muzejskemu 
društvu podarila Andrej in Franci 
Bogataj. S temi najdbami so v 
muzeju pričeli oblikovati novo 
arheološko zbirko.

V letu 2014 so izvedli 23 dogod-
kov, ki se jih je udeležilo več kot 
2300 obiskovalcev. V muzeju so 
pripravili kratke opise vseh zbirk 
v angleškem, nemškem in itali-
janskem jeziku. Natisnili so tudi 
nove vstopnice v obliki knjižnega 
kazala z desetimi različnimi motivi 
iz muzeja. 

V letu 2015 so pripravili 22 

dogodkov in na njih zabeležili 
skoraj 2600 obiskovalcev. Morali 
so kupiti davčno blagajno (1000 
evrov), kar je bilo za društvo, ki ni 
davčni zavezanec, kar velik stro-
šek. V letu 2015 so dobili vitrino 
v obliki piramide. Podarili so jo 
škofjeloški rotarijci, zasluge za to 
pa ima Franci Bogataj.

V letu 2016 so izpeljali 21 
dogodkov, ki so pritegnili 3000 
obiskovalcev. V lanskem letu so 
uspeli prenoviti čipkarsko zbirko 
v muzeju, kar je deloma sponzo-
riralo podjetje Domel, nekaj pa 
sta dodala še Občina Železniki in 
Javni zavod Ratitovec Železniki. 
Projekt so pripravljali kar nekaj let, 
izvedli pa so ga v času svetovnega 
čipkarskega kongresa OIDFA v 
Ljubljani. Zaradi prenove zbirke 
in kongresa v Ljubljani se je obisk 
muzeja skoraj podvojil. Obnovili 

pa so tudi šivalni stroj iz nekdanje 
Čevljarne Ratitovec.

Kot že poprej je tudi v teh štirih 
letih Muzejsko društvo Železniki 
vsako leto izdalo zbornik Železne 
niti v nakladah po 600 izvodov. 
Nekaj izvodov zadnjih številk je 
še na voljo. Sredstva za izdajo 
zbornika in prireditve vsako leto 
dobijo preko razpisa za ljubiteljske 
kulturne dejavnost Občine Žele-
zniki. Pri društvenih prireditvah 
pa pomagajo tudi sponzorji in 
JZR Železniki. 

Na občnem zboru Muzejskega 
društva Železniki so sprejeli še 
načrt dela za leto 2017 ter večer 
zaključili z večerjo v restavraciji 
Lušina na Češnjici. 

Borut Strnad
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Male skrivnosti našega mesta, VIII. del
Z našimi mestnimi sprehodi smo prehodili zgornji del našega mesta in zdaj je čas, da se spustimo v spodnjega. Tokrat 

bomo začeli s prečkanjem 'brvi' na koncu Cankarjevega trga in se odpravili mimo avtobusne postaje  
do Spodnjega trga.

Prijetna sprehajalna pot nas vodi 
najprej mimo Stare Prajerce. Ta 
stoji na drugem bregu kot mesto. 
V  tako imenovani stari 'loški himni' 
je hiši posvečena  kitica, ki pravi:  

Že v Prajerci ta stari 
zreš prvi umotvor,

takoj si v tretjem štuku,
brez de bi šou kej gor.

Pesem se tako glasi, ker je s se-
verne strani stavba pritlična, z 
južne pa trinadstropna. S temni-
mi vežami, zavitimi stopnicami, 
obokanimi skladišči, kuhinjami 
in drugimi prostori je še danes 
zanimiva. Prvi znani lastnik je 
bil leta 1815 Gregor Maček, ki 
je v tej stavbi varil pivo. Okrog 
leta 1920 je zidarski mojster hišo 
stanovanjsko predelal in za tiste 
čase posodobil. V njej je takrat 
stanovalo trideset ljudi. Pivska 
tradicija se je v tej hiši nezakonito 
nadaljevala vse od Mačkove pivo-
varne dalje. Še po drugi svetovni 
vojni so razni popotniki trkali na 
obcestna okna in prosili za 'ta 
kratkega' kar skozi okno. Hišo 
v notranjosti krasijo stara kle-
tna vrata z zanimivim obokom. 
V škarpi ob vodi je vzidan del 
portala z vtisnjeno  letnica 1720.  
Ne ve, se od kod je prišel, saj so 
včasih koristen gradbeni material 
vedno porabili. Predvideva se, da 
je ostanek ene od prenov Stare 
Prajerce v preteklosti.  

Od nekdanje Prajerce preko 
mosta se začne Spodnji trg ali Lon-
trg, kar je najbrž skrajšano iz Dolnji 

trg. V severnem delu Pod lipo je 
nekoliko širši. Od tukaj se lahko 
vrnemo po klancu do Nove šole 
in Jakobove cerkve. Na vzhodni 
in zahodni strani se vrstijo eno-
nadstropne hiše, za katerimi so 
dvorišča, gospodarska poslopja in 
majhni vrtovi. Tudi na Spodnjem 
trgu  hiše niso zidane v ravni črti, 
ampak se obe strani lokasto krivita. 
Sredi Lontrga je med Špitalsko 
cerkvijo in vodnjakom prehod v 
predmestje Studenec, kjer so bila 
nekdaj spodnja vrata, na nasprotni 
strani pa se po stopnicah pride na 
Pekel in na Mestni trg. Južni konec 
Lontrga se odpira na Graben, v 
Spodnji Karlovec in na puštalski 
most.

Ob prehodu čez Soro po tako 
imenovanem Lahovem mostu 
se pred nami odpreta dve mo-

gočni stavbi, stara Kašča na levi 
in nekdanja Šeširjeva tovarna 
na desni. Kašča je neometana, 
dvonadstropna stavba z redkimi, 
malimi zamreženimi okni. V njej 
so shranjevali dajatve v žitu, ki so 
jih plačevali freisinški podložniki. 
Stala je že pred potresom leta 
1511. Po potresu jo je dal škof Filip 
leta 1513 obnoviti, kakor pove 
lepa poznogotska plošča s škofo-
vim grbom in napisom, vzidana v 
dvoriščno steno. Včasih je imela 
Kašča širok stolp in bila del utrd-
be pri spodnjih vratih v mestno 
obzidje. V shrambi je kaščar – njen 
upravljavec hranil poleg žita tudi 
sir, ki so ga 'odrajtovali' hribovski 
kmetje. Kašča naj bi bila v času 
reformacije luteransko svetišče. 
Druga mogočna stavba pa je se-
stavljena iz več dolgih stavb ob 
jezu in je bila prva elektrarna  v 
Škofji Loki – nekdanja tovarna 

Šešir. Veliko pred tem sta bila tod 
mlin in kopališče, ki ga je freisin-
ško gospostvo dajalo mestu v 
najem. Mlin omenjajo že listine 
iz 13. stoletja. V prejšnjem stole-
tju je ves kompleks kupil Nemec 
Krenner, ki je trdil, da bo napravil 
stavbo, kamor se bo stekalo veliko 
blaga. Stare stavbe je podrl in 
sezidal tovarno za izdelavo sukna. 
Sukno, ki ga je izdelovala Krenner-
jeva tovarna, je bilo trpežno in na 
dobrem glasu. Delovala je do prve 
svetovne vojne. Tovarna je imela 
svojo elektrarno in je oddajala tok 
tudi mestu. Tako je bila Loka prvo 
mesto v Sloveniji, ki je že leta 1895 
dobila javno električno razsvetlja-
vo. Med prvo svetovno vojno je 
bila v tovarni vojaška bolnišnica, 
kasneje tovarna klobukov, danes 
pa stavba samuje in čaka na nove 
ideje izpod klobuka.

 Teja Potočnik

Ohranjeni del portala, vzidan 
v škarpo na obrežju Sore pod 

Staro Prajerco 

Stara Prajerca na desnem  
bregu Sore

Kašča, kjer je bil včasih stolp in vrata v mestno obzidje.

Kletna vrata v najstarejšem delu  
Stare Prajerce

Nekdaj mlin, potem tovarna suknja, loška elektrarna  
in nazadnje Šešir
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Sobivanje z naravo
V torek, 18. aprila, je bilo v Kašči predavanje dr. Brede Polanec na temo, ki nam je dala nova izhodišča za 

drugačen pogled na svet oziroma na šamansko védenje, pridobljeno na Sinji gori v Mongoliji, 
in na življenje Altajcev.  

Kolikokrat se v vsakdanjem tempu 
življenja ustavimo, pogledamo 
okrog sebe in si vzamemo čas 
zase? Kolikokrat se poglobimo v 
odnose, ki se tkejo med nami, in 
pomislimo na naše prednike? In ali 
kdaj pomislimo, da je mati zemlja 
tudi živo bitje, ki čuti in si utira svojo 
pot? Starodavna vedenja in izkušnje 
človeštva so stara pet tisoč let, naša 
znanost pa le tristo let. Nova vedenja 
naše znanosti so čedalje bolj skladna 
z vedenji starodavnih ljudstev. Vse 
je živo, vse vibrira, vse je polarno, 
vse je v medsebojno odvisnosti in 
vse je med seboj povezano. Nismo 
bitja, ki so ločena med seboj, kot se 
zaznavamo , ampak smo bolj pove-
zani, kot si mislimo. Imamo izjemno 
telo, ki je sposobno vzpostaviti  stik 
s pomočjo združitve misli in čustva 
z vsem, kar nas obdaja. To nam po-
trjuje zgodba o nekem Indijancu in 
njegovi ceremoniji klicanja dežja. 
Odšel je na sveto mesto, kjer so 

delali obrede njegovi predniki, in za 
pet minut stopil na neko točko. Po 
petih minutah se je obrnil in odšel  
nazaj. In kaj je pravzaprav počel?  
Premišljeval in občutil, kako je, če 
ti dež pada po glavi, kako je, če je 
zemlja razmočena in obleka mokra 

Simpatična Breda Polanec med predstavitvijo vedenja šamanov 
in življenja Altajcev

po hudem nalivu. To je vse. Skušal 
je začutiti dež na koži. V resnici je 
zvečer začelo deževati in je lilo kar 
tri dni.

Zemlja je živ organizem. 
Človek je tukaj, da bi s svojo razvito 
zavestjo podprl ravnovesje v naravi. 
Naša čustva in misli imajo vpliv na 
nas, kar nam je v našem materi-
alnem svetu tuje. Res je, da naše 
misli, čustva, občutja vplivajo na 
naše telo in da so pravzaprav edini 
povzročitelji bolezni. Stari narodi 
poznajo te zakonitosti, ker imajo 
vedenje o človeški duši. Altajci lo-
čijo tri svetove: zgornji svet ali svet 
prav pravljice, srednji svet ali svet 
ljudi in spodnji svet ali svet duhov. 
Prav tako ločijo tri duše: dušo KUT 
iz zgornjega sveta, ki energetsko 
izhaja iz vesolja in pomeni energijo 
ognja in obenem energijo priho-
dnosti, dušo TIN iz srednjega sveta, 
ki nas povezuje s tem trenutkom, 

njena energija je voda, ter dušo iz 
spodnjega sveta – SJUNE, katere 
energija je zemlja in nas povezuje 
s preteklostjo in predniki.

Družina
Pri Altajcih je osnova družine mati, 
glava družine je oče in tudi otrokom 
pripada vsakemu svoje mesto v 
družini. Zato je vzgoja deklic dru-
gačna od vzgoje dečkov, deklice 
imajo bolj poudarjeno čustvenost, 
dečki logiko. Starši pomagajo pri 
sklepanju zakonskih zvez tako, da 
vzamejo dvanajst let starega fanta 
na dekletov dom za dve leti. Ka-
sneje se do osemnajstega leta  par 
lahko vidi le ob prisotnosti odraslih. 
Mati dekleta skrbno spremlja, ali se 
par psihološko ujema ali ne. Bolj 
kot bogastvo dekleta ali fanta jim 
je pomembna genetska čistost. 
Genetska čistost pomeni, da imaš 
poštene prednike in ne ljudi, ki so 
si na nepošten način služili kruh, ki 
so kradli in goljufali. Altajska mati 
kot punčico v očesu čuva otroka 
do šestega leta. Otrok mora živeti 
v tesnem stiku s kakšno živaljo, ki je 
prav tako njegov učitelj. Pri Altajcih 
je to konj. Po šestem letu prevzame 
otroka oče in ga do dvanajstega 
leta uvaja v zunanji svet. Po dvanaj-
stem letu starši sklepajo, da otroka 
ne morejo naučiti nič bistvenega 
več in postane odrasel. 

Morda nam znanja starih naro-
dov pridejo prav, ko razmišljamo o 
našem življenju in kaj storiti dru-
gače, bolj prijazno nam, naravi in 
odnosom, ki ji gojimo do soljudi 
in do narave. 

Teja Potočnik

•	 tekaški	trening	po	vaši	meri	
imamo začetno skupino in nadaljevalno skupino

•	 naša	prednost	je		
v	učenju	tehnike	teka
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Navdušuje v podobi Ivana Tavčarja
V občini Gorenja vas-Poljane bodo letos pripravili kopico dogodkov ob stoti obletnici povesti Cvetje v jeseni,  

ki jo je napisal Ivan Tavčar. Poljanski rojak pa dandanes ne živi le v svojih delih, ampak na svojem posestvu  
vsako leto pozdravi veliko zaljubljenih parov, ki si za svoj najlepši dan izberejo čudovit ambient dvorca Visoko 

 s kuliso neokrnejene narave Poljanske doline. 

Oživitev kulturne dediščine dvor-
ca, preplet preteklosti in seda-
njosti, začetek nove ljubezenske 
zgodbe – to je rdeča nit porok na 
Visokem, za katere se v zadnjih 
štirih letih odloča vse več parov. 
Poleg lokacije piko na i takšne-
mu dogodku zagotovo vdihne 
zgodba gospodarja posestva, ki 
na začetku pozdravi zaljubljenca in 
ju spremlja skozi celoten protokol. 
Ivana Tavčarja skoraj vsako soboto 
od maja naprej oživlja domačin iz 
Javorij, Janez Pelipenko.

Obleka in glas naredita 
svoje
»Ko so me povabili k sodelova-
nju, sem z veseljem prispeval svoj 
delež k oživitvi dvorca Visoko. 
Rekel sem, da sem takoj za, če 
mi priskrbijo kakšno fajn Meto,« 
se pošali Pelipenko. Mete sicer ni 
dobil, s svojo podobo in globokim 
žametnim glasom pa zadnja štiri 
leta navdušuje poročne pare in 
svate na Visokem. »Najprej sem 

dobil besedilo, kar je pomenilo, 
da sem se moral po dolgem času 
spet učiti. Poučil sem se tudi o 
samem Tavčarju, priskrbeli so mi 
čudovito obleko, klobuk, brado 
...« Posebne treme pri nastopanju 
nima, le na začetku je bil malo 

 Janez Pelipenko v podobi viso-
škega posestnika Ivana Tavčarja

nervozen, saj ni imel predhodnih 
igralskih izkušenj. »Moj najmlaj-
ši sin Žan pravi, da sem šel po 
njegovih stopinjah, saj je on že 
kot desetletnik v šoli igral Ivana 
Tavčarja.«

Gostje so si med seboj zelo 
različni
Pelipenko pravi, da je pri porokah 
zelo zanimivo opazovati, kako so 
lahko ljudje ob enaki priložnosti 
zelo različno razpoloženi. »Ne da bi 
delal kakšne razlike, ampak enkrat 
smo imeli na isti dan poroko iz Po-
ljanske ter iz Selške doline. Poljanci 
so bili vsi razigrani, veseli, glasni, 
gostje iz Selške doline pa bolj za-
držani, bolj elegantni – lahko da 
je bilo samo naključje.« Spominja 
se tudi poroke med Slovenko in 
Srbom, ki je bila, kot pravi, izjemno  
nabita s čustvi. Ljubezen se je ču-
tila že v zraku. »Ona je prijezdila v 
beli obleki na črnem konju, on pa 
v črni obleki na belem konju. Bilo 
je čarobno.«

Ljudje so ga lepo sprejeli
Ljudje so njegovega Tavčarja po-
zitivno sprejeli. »To je sicer resna 
vloga, s tem likom ne moreš nasto-
pati kot humorist na kakšni zabavi. 
Tega si niti ne želim niti ne bi bilo 
pošteno do samega pisatelja.« V 
podobi Ivana Tavčarja sodeluje 
tudi pri nekaterih dogodkih, na 
katerih se predstavlja Poljanska 
dolina oziroma občina Gorenja 
vas-Poljane. Eden izmed takih je 
sejem Natour Alpe Adria v Ljublja-
ni, na katerem pa ima zraven Meto 
iz Cvetja v jeseni. Predstavlja jo Lu-
cija Kavčič iz Žirovskega Vrha. »Na-
zadnje so mi nekateri mimoidoči 
možakarji dobre volje predlagali, 
naj spremenim konec knjige, da 
Meta ne bo samo moja in da bi jo 
lahko še kdo drug osvajal. Očitno 
sem bil videti malo prestar zanjo,« 
smeje pove Pelipenko in doda, da 
se že veseli nove sezone porok 
na Visokem in tudi prireditev v 
čast obletnici največje Tavčarjeve 
ljubezenske zgodbe. M. O. 

Izbrana dva loška benda
Natečaj Volkswagen Rocks je 
letos prvič odprl vrata mladim 
slovenskim rock skupinam in 
jim ponudil možnost nastopanja 
in predstavitve širši slovenski 
javnosti. Po karavani desetih 
regionalnih koncertov, na ka-
teri se je občinstvu in strogi 
žiriji uveljavljenih slovenskih 
rock zvezdnikov predstavilo 
65 bendov, smo končno prejeli 
dolgo pričakovan podatek: na 
zaključnem koncertu Volkswa-
gen Rocks, ki bo v petek, 12. maja 
2017, ob 20. uri na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču, bo 
občinstvo ogrevalo deset fina-
listov. Slednje je izbralo 14 tisoč 
ljudi, ki so glasovali prek spletne 
strani rockturneja.si in oddali 
36 tisoč glasov, ter petčlanska 
komisija.

Na zaključnem koncertu se 
bo predstavilo deset finalistov, 
med njimi tudi dva loška benda 

Chatte Noire in Monsun. Člani 
Chatte Noire so se prvič zbrali 
pred štirimi leti, v samozaložbi 
pa so izdali debitantsko plo-
ščo z naslovom Spet sva naga. 
Skupino sestavljajo pevka Tina 
Veselinovič, kitarist Gregor 
Prosen, bobnar Andi Smole in 

bas kitarist Davor Tavčar. Kot 
nam je povedal Davor Tavčar, 
so bili veseli podpore poslušal-
cev in uvrstitve v finale med 65 
sodelujočimi bendi. Omenil je 
še, da že pripravljajo material 
za novo ploščo. Vse ljubitelje 
dobre glasbe vabijo na zaključni 

koncert. 
Skupino Monsun sestavljajo 

pevec Matija Krajnik, bobnar 
Aleš Avguštin, kitarista Miran 
Hažič in Mario Lovrić ter bas 
kitarist Sašo Šarić.

F. B. 
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Užitne in zdravilne rastline
V sredo, 19. aprila, je bilo v kulturnem domu pri Svetem Duhu predavanje na temo, kako lahko uporabimo vsakdanje 

rastline iz narave tudi za prehrano in kako nam te pomagajo pri lajšanju zdravstvenih težav sodobnega časa.  
Vedoželjni so skoraj napolnili dvorano in zavzeto prisluhnili predavatelju.

Stipe Hečimovič že 27 let živi v 
Sloveniji, prihaja pa iz Dalmacije. 
Sam pravi, da je njegova glavna 
tema, o kateri govori poslušalcem, 
'biologija zdravega načina življe-
nja, zdravo razmišljanje, logika, 
civilizacijske bolezni in zavajajo-
če informacije o njih in njihovem 
zdravljenju'. Njegova področja so 
zdravljenje osteoporoze in hole-
sterola z naravnimi viri in osvoba-
janje človeka od vseh odvisnosti. 

Njegova načela zdrave prehra-
ne, uporaba užitnih in zdravilnih ra-
stlin v kuhinj ter začimb iz narave so 
drugačna, kot so nas mogoče učili 
v šoli. Na predavanju je povedal to, 
česar ne nauči šola, ampak zavest, 
če živimo in čutimo, kaj se dogaja 
okoli nas. Ob prihodu je stresel 
na mizo rastline s travnika: regrat, 
ščavje, navadno lakoto, črno dete-
ljo in še bi lahko naštevali, potem 
pa se je postopoma ob zanimivih 
prigodah iz vsakdanjega življenja 
loteval vsake posebej. Pravi, da 

osemdeset odstotkov zelenjave 
za hrano dobimo iz narave. Narava 
pa je le nekaj korakov od hiše in 
tam imamo skoraj vso hrano za 
preživetje. Ko gremo na sprehod, 
si med potjo naberemo še večerjo.

Navedimo le nekaj najpomemb-
nejših ugotovitev pri omenjenih 
rastlinah. Regrat je odlična divja 
solata, vendar ima svoje učinke le, 
če ga nabiramo na zdravem terenu, 
stran od cest in gnojenih travni-
kov. Vsebuje veliko rudnin, vendar 
samo v naravnem okolju, kjer je 
naravno gnojenje, brez dodanih 
gnojil, ki niso ustvarjena na mestu, 
na katerem rastlina raste. Sicer pa 
je tudi zdravilna rastlina, in sicer 
kot stimulans za jetra in prebavila. 
Ščavje je travniški plevel, ki ga živali 
ne jedo in kmetje sovražijo. Zapira in 
dezinficira prebavni trakt, njegova 
posušena semena pa se uporabljajo 
za kuhanje čaja. Navadna lakota ne 
poškoduje živčnega sistema in jo v 
čaju uporabljamo za pomirjanje. 

Predavatelj Stipe Hečimović 
s svojim zelenim zakladom s 

travnika

Pomembna je tudi kot dodatek k 
hrani, posebej kadar pretirano uži-
vamo beljakovine živalskega izvora 
(meso). Iz sveže naredimo solato ali 
pa jo poparimo in jemo kot prilogo 
z začimbami. V čaju je primerna za 
zdravljenje epilepsije in proti nes-
pečnosti in slabi volji. Črna detelja 
nas varuje pred rakavimi obolenji 
hormonskega izvora in ima podob-
no funkcijo kot stročnice …

Ob opisih vseh rastlin pa je pre-

davatelj podal še nekaj splošnih 
informacij, na primer odgovor na 
vprašanje, kako deluje in izloča naša 
prebava. Najlažje preverimo s koruzo 
za pokovko – zaužijemo cela zrnja, 
poplaknemo z vodo in spremljamo, 
kdaj jih izločimo. Prebava mora biti 
redno dnevna, sicer se z nepreba-
vljeno hrano v našem telesu kopičijo 
odpadki, ki se namesto ven iz telesa 
absorbirajo nazaj v telo in povzročajo 
razne bolezni. V zvezi z rastlinjem je 
predavatelj poudaril, da je najbolj 
učinkovita sveža rastlina, saj vsako 
prekuhavanje in sušenje rastlino osi-
romaši. Kako delamo divje solate? 
Pomembno je, da vedno prevladuje 
ena rastlina. Kaj pa kuhanje čaja? Ko 
kuhamo s svežimi rastlinami, od-
merek podvojimo, pri sušeni rastlini 
pa je koncentrat močnejši. Čaja ne 
kuhamo, ampak samo poparimo. 
Predavanje je trajalo slabe tri ure in 
ostalo je še veliko neizrečenega – naj 
bo to izhodišče za prihodnje srečanje. 
Teja Potočnik
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Reteška jamarja v odpravi, ki je odkrila 
1002 metra globoko jamo

Reteški par Matic Di Batista in Špela Borko, člana Društva za raziskovanje jam Ljubljana, sta med zadnjimi novoletnimi 
prazniki vodila odpravo na Kanin, kjer so odkrili 1002 metrov globoko jamo Brezno rumenega maka oz. P4.  
Pred tem breznom je bila zadnja raziskana slovenska 'tisočmetrca' kaninsko Renejevo brezno v letu 2004.  

Kar dvanajst let zamika med odkritji kaže, da ne gre za preprost dosežek.

»Kar šest dni je 19 jamarjev naska-
kovalo P4 v enodnevnih akcijah, 
ki so trajale tudi do 20 ur. Na silve-
strovo je šla v jamo zadnja, nosaška 
ekipa. Zvečer smo jih pričakali še 
ob pravem času, da smo skupaj 
vstopili v novo leto,« sta po podvigu 
povedala reteška junaka. Matic, ki 
je razvijalec programske opreme, 
ima jamarstvo že v družini, saj je 
bil njegov oče eden izmed pionir-
jev visokogorskega jamarstva v 
Sloveniji. Navdušuje ga predvsem 
raziskovanje še neodkritega ter 
neznanega, kar je v našem okolju, 
ki je večinoma kraško, najlažje najti 
pod površjem. 

V podzemlju vsakodnevne te-
gobe življenja postanejo manj 
pomembne
Špela je pred kratkim magistrirala 
iz ekologije in biodiverzitete. K ja-
marstvu je pristopila po naključju, 
saj se vsak terenski biolog prej ali 
slej znajde tudi v jami. »Takoj me je 
zasvojilo. Nato sem hobi prepletla 
s študijem in nastala je magistrska 
naloga, v kateri preučujem favno 
globokih jam. Danes je jamarstvo 
ključen del najinega življenja: ve-
čino prostega časa preživiva pod 
zemljo ali na terenu, v iskanju 
novih jam. Ko vstopiš v podzemlje, 
vsakodnevne tegobe življenja po-
stanejo obrobne. Pomembno je 
le, kaj bo za naslednjim ovinkom, 
na dnu naslednjega brezna. Hkrati 
jamarstvo ni šport, ampak veliko 
več: tektonika, kamnine, vodni 
tokovi, biologija.«

Ste tako globoko jamo našli po 
naključju ali ste na osnovi prej-
šnjih odprav slutili, da se morda 
skriva še kaj globljega? 
Jama je bila odkrita že leta 1999 in že 
zelo kmalu spoznana za neprijetno 
– do globine 100 metrov je namreč 
preplet ozkih in dolgih meandrov. 
V jamo smo šli z namenom najti 
povezavo z drugo 'tisočmetrco', ki jo 
raziskuje naše društvo, 1320 metrov 
globokim Renejevim breznom. Naš 
dolgoročni cilj je najti podzemno 
povezavo med kaninskimi vršaci 
in dolino – jamo Mala Boka, ki se 
nahaja blizu znanega slapa Boka. 
Dvestometrskega brezna, dvorane 
ogromnih dimenzij (60 m x 60 m x 
40 m) in tisoč metrov globine nismo 
pričakovali. Sreča je bila zato toliko 
večja. Naših 1002 metrov sicer še ni 
blizu slovenskemu rekordu, a dol-
goročni cilji so bolj velikopotezni: 
ko povežemo jami z dolino, bo to 
postal jamski sistem s svetovnim 

rekordom v višinski razliki med 
vhodom in izhodom (skoraj 1900 
metrov).

Kako sta doživela to odpravo? Je 
bil to vrhunec vajinih jamarskih 
aktivnosti? 
Bil je vrhunec, a po drugi strani je 
vsako odkritje po svoje vrhunec 
in neponovljivo. Zagotovo pa sva 
ponosna, da smo v društvu po 
toliko letih ponovno presegli ma-
gično mejo. Ciljava pa seveda še 
višje oziroma globlje. Na odpravi 
so se nam pridružili hrvaški jamar-
ski kolegi. Bilo je nekaj jezikovnih 
zadreg, sama sem jih pozdravila z 
uvodnim: »Baš ste zgodni« ('zgodni' 
po hrvaško pomeni 'lepi'). Izumili 
smo nov pregovor: »Šta je gore od 
Čeha na Velebitu? Hrvat na Kaninu«. 
Mogoče smo jim pozabili omeniti 
dereze in cepine, tako so kaninske 
višave osvajali z jamarskimi kladivi 
in polnimi nahrbtniki špeha, cvetače 
in jajc. A v jami je bila druga zgodba, 
brez njih ne bi šlo. Najvztrajnejši smo 
se v jamo odpravili trikrat v šestih 
dneh in pri tem v jami naredili 2500 
višinskih metrov. To smo bili midva 
in Marko iz SO Velebit. V jamah je 
vsaj toliko kot fizična kondicija po-
membna psihična pripravljenost. 
Vsi trije smo bili v odlični jamarski 
formi in izjemno motivirani, a je 
napor pri zadnji akciji že terjal svoje. 
Utrujeni smo se spuščali v tišini, misli 
na povratek niso bile lahke. Težilo 
nas je tudi zavedanje, da je to zadnji 
poizkus, da na tej odpravi odkrijemo 

Sreča ob preseženi, magični meji 1000 metrov globine. Od leve proti 
desni: Matic, Špela, Marko. (Foto: Matic Di Batista)

Kaninska brezna so prostorna in lahko tudi precej globoka.  
(Foto: Uroš Kunaver)

še kaj novega. 

Kakšne nevarnosti so prežale na 
vas? 
Na prejšnji akciji smo dosegli dno 
200 metrov globokega brezna. Ime-
novali smo ga Odmev temine, saj je 
zvok padajočega kamenja grozljiv. 
Novi deli jame so geološko mladi, 
pod močnim vplivom tektonike. 
Zato so stene in police v breznih 
močno krušljive, nadvse pozoren 
moraš biti, da ne sprožiš kamenja 
na tovariša pod sabo. Nikakor se 
nočeš zmočiti pod kakšnim slapom, 
saj je pri treh stopinjah podhla-
ditev zelo realna nevarnost. A ko 
smo se spustili po zadnji vrvi in 
odkrili to ogromno dvorano, na 
njenem koncu pa novo brezno, 
smo pozabili na vse. Mrzlično smo 
opremljali in merili zadnje metre 
in ko smo presegli 1000 metrov, 
je neizmerna sreča odtehtala vse 
muke. Kriki sreče bi zlahka podrli še 
kakšen blok nad nami. Neverjetno 
je, koliko zagona ti da dobro odkri-
tje. Ven smo skoraj brez prestanka 
plezali šest ur. Zadnjih 300 metrov 
so me pekle mišice v nogah, ožine 
so poskrbele za nešteto bolečih 
modric, a kar nekako je šlo. Ko smo 
pogledali v neskončno zvezdno 
nebo, lahko govorim v imenu vseh 
treh, da smo bili najsrečnejši ljudje 
na svetu. Že naslednji dan sva zače-
la načrtovati novo odpravo.

Kako sodelujete z loškimi jamarji?
Škofjeloški jamar Anže Oblak je 
pomembno prispeval k raziska-
vam v P4, prav tako smo bili skupaj 
v Renejevem breznu. Društvi si 
pomagata pri različnih projek-
tih, kdaj skupaj obiščemo kakšno 
jamo. Ločani imajo tudi odlične-
ga jamskega fotografa, Simona 
Primožiča, ki mu je marsikdo že 
držal bliskavice. A bližnjo okolico 
Škofje Loke z jamarskega vidika 
'prepuščava' Škofjeločanom. Raje 
smo si našli vrtiček, na katerem 
niso delovali drugi jamarji, to je 
Pokljuka oziroma podi pod Vi-
ševnikom. Tako večino vikendov 
preživiva tam. Damjan Likar
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Mlada šampionka iz Žirov
Lana Bogataj je vesela in zanimiva deklica. Obiskuje drugi razred osnovne šole v Žireh in do tja ima kar nekaj hoda. Ker 
je že zdaj zelo samostojna, to pot prehodi sama – pravi, da ni nevarno, saj cesto prečka le enkrat ali dvakrat. Nekateri 

sošolci je ne razumejo, ko odkrito pove, da ima šolo rada. »Zaradi tega se jim zdim malo čudna,« se nasmeje.  

Marca je na mednarodnem tek-
movanju Brainobrainfest 2017, 
ki je v hitrostnem računanju 
na abakus potekalo v Zagrebu, 
osvojila najvišje priznanje – pokal 
in dosegla naziv champion. To 
pomeni, da je bila v svoji kate-
goriji – tekmovali so glede na 
starost in stopnjo, ki so jo do-
segli v programu – med več kot 
400 tekmovalci iz 14 držav sveta 
najboljša. 

Kako se je počutila, ko je dobi-
la pokal? »Bila sem vesela, malo 
pa tudi presenečena, saj nisem 
pričakovala, da bom tako dobro 
računala. Med samim tekmova-
njem je šlo gladko, nič nisem bila 
živčna. Všeč mi je bilo, ko so prišli 
otroci iz več držav, najbolj pa to, 
da je med tekmovanjem, ko smo 
računali, vladala popolna tišina. 
Malce moteče pa je bilo vendar, 
ko nisem razumela vsega, kar so 
nam govorili na odru – govorili 

so pač v angleščini.« 
Brainobrainu, poteka v Kranju,  

se je pridružila z rahlo zamudo, 

Lana Bogataj s pokalom,  
ki ga je osvojila na Brainobra-

infestu 2017, mednarodnem 
tekmovanju v hitrostnem  

računanju na abakus. 

ko je njena skupina že začela z 
delom. A ker ima rada številke, 
ji ni bilo težko:  hitro je ugotovi-
la, kako se računa z abakusom, 
in brez težav ujela tiste, ki so 
začeli pred njo. Za brainobrain 
ji je povedala mami, ki je na tele-
viziji videla prispevek o tem in se 
navdušila nad takšnim načinom 
učenja. Potem sta si na portalu 
Youtube pogledali, kako otroci 
računajo na abakus in mentalno. 
Njeni mami Slavici se braino-
brain zdi zelo dobra popotnica 
za življenje, saj se otroci naučijo 
veščin,  ki jim ostanejo za vse-
lej: koncentracije, vizualizacije, 
izboljšajo si spomin in hitrost, 
znajo si postavljati cilje, razvi-
jajo solidarnost, spoštovanje in 
samospoštovanje, znajo bolje 
nastopati in komunicirati ter 
še veliko drugega. Očetu Sašu 
se zdi dobro, da se lahko veliko 
koristnega nauči in da se druži 
z otroki. Odkar si je na tekmo-
vanju prislužila pokal, je še bolj 
motivirana. Mama doda, da je 
že zdaj bolj osredotočena. To 
se pozna predvsem pri doma-
čih nalogah, ki jih veliko hitreje 
opravi kot prej. Lana pa se je za 
brainobrain, tako pravi, odločila 
zaradi tega, da bi si izboljšala 
spomin. V smehu pove, da ima še 
vedno malo slabšega – staršem 
na primer pozabi dati podpisat 
kakšno sporočilo ali oceno iz 

šole. Čeprav priznava, da ji sicer 
pomnjenje ne dela težav, pesmi-
co se nauči mimogrede. Za šolo 
se pravzaprav ne uči veliko, v na-
sprotju s tem pa mora kitaro res 
veliko vaditi. Zdi se ji, da se lažje 
uči, odkar hodi na brainobrain, 
tudi računanje v šoli ji gre hitreje.  
Poleg tega se na srečanjih mimo-
grede nauči še nekaj angleščine. 
Najbolj všeč pri brainobrainu ji je 
to, da ni čisto tako kot v šoli – so v  
majhni skupini in vmes se lahko 
tudi pogovarjajo,  na koncu pa 
se vedno igrajo različne igrice. 

A vendar brainobrain ni njena 
edina priljubljena dejavnost. Od 
novega leta se uči igranja na ki-
taro. Prsti je nič več ne bolijo in 
naučila se je že zaigrati kar nekaj 
pesmic. Sicer se najraje igra s pri-
jateljicami, z igračami, knjige so 
njene redne spremljevalke, rada 
pa tudi riše – predvsem živali. 
Je res prava ljubiteljica živali, 
saj ima doma akvarij z ribicami, 
mačka, psa in želvo. Najbolj pri 
srcu ji je pes Carlos. Njuna igra 
se začne že zjutraj, ko se mu 
skuša čim hitreje skriti, Carlos 
pa jo potem zavzeto išče po hiši. 
Vedno jo najde in potem ji da 
poljubček ter pred njim nima 
miru, dokler ne gre v šolo. 

Maja Korošak

Prodamo  
poslovne prostore.

Na Trati prodamo poslovni prostor 
površine 450 m2 primeren 

za zdravniško ali pisarniško  
dejavnost.

Informacije: 041 646 492



Maj 2017

24 25

Biti rejnica ni služba, ampak poslanstvo
V tokratni številki predstavljamo še preostali dve rejnici iz občine Gorenja vas-Poljane. To sta Romana Krek z Volče pri 

Poljanah in Ivanka Možina iz Dolenčic pri Javorjah.

Romana Krek je pri svojem 
četrtem otroku ostala doma, a 
je kmalu začela iskati nov izziv. 
»Rekla sem si, da bi mi bilo rej-
ništvo pisano na kožo. Otroke 
obožujem, prostora v hiši imamo 
dovolj … Zakaj pa ne?!«  Ko je 
bila petič noseča, so dobili pr-
vega, leto in pol starega dečka 
Simona. Kmalu se jim je pridružil 
tudi njegov novorojeni bratec 
David. »Istega leta se je rodila 
še Tinkara, se pravi štirje otroci 
od prej plus dva dojenčka in en 
dveletnik. Bilo je kar pestro,« se 
spominja Romana. Simon in David 
sta po treh letih odšla v posvoji-
tev. Na vprašanje, kako težko se ji 
je bilo ločiti od fantkov, Romana 
odgovarja: »Kot rejnik moraš biti 
čustveno zelo stabilen. Ko sem 
videla, kako dobra človeka sta 
posvojitelja, sem bila popolnoma 
pomirjena. Sicer pa še danes z 
njimi ohranjamo stike.«

Potem je prišla ,Pika Noga-
vička,
Naslednja je bila šest tednov stara 
Neja in tudi pri njej se je hitro začel 
postopek za posvojitev. »Nejo smo 
posvojili kar sami. Bila je še tako 
majhna, hoteli smo jo obdrža-
ti. Ona je naša Pika Nogavička, 
oranžnolasa, s pegicami.« Neja 
ve, da ima dve mamici in očka, 
z biološkimi starši se tudi redno 
obiskujejo. Romana večjih težav z 
starši do sedaj ni imela, pravi pa, da 

je najtežje, kadar starši obljubljajo, 
da bodo prišli, potem jih pa ni. »To 
otrok popolnoma zmede in pusti 
razočaranega.« 

Kmalu so v svoj dom sprejeli 
Arnesa in Arnelo, brata in sestro. 
Pri dečku so se kazale težave, za 
katere Romana predvideva, da so 
bile posledica njegove neizmerne 
želje, da gre k očetu. Sčasoma so 
se odločili, da bi bilo to res naj-
bolje, zato Arnes trenutno živi pri 
njemu, Arnela pa je odšla k mamici 
v Avstrijo, in oba zdaj dobro funk-
cionirata.

Pred šestimi leti je k Romani in 
njenem možu Miru prišel Nejc, 
dve leti kasneje pa sta se jim pri-
družila še dvojčka Bor in Mark. 
Vsi otroci imajo pri hiši svoje za-
dolžitve, z delom rastejo že od 
malega. »Pritožujejo se toliko kot 
vsak otrok, ampak svoje naloge 
vedno opravijo. Tudi za igro ne 
zmanjka časa. Tukaj imajo dovolj 
prostora za tekanje, rolanje, ko-
lesarjenje ...«

Romana in njena družina so 
tem otrokom pokazali, da družina 
niso le prepiri, ampak je v prvi vrsti 
ljubeče in toplo zavetje. »Mislim, 
da so od nas odnesli lepo popo-
tnico za življenje.«

Dom za slepo deklico
Veliko ljubezni pa sedemletni slepi 
in gluhi deklici nudita tudi Ivan-
ka in Marjan Možina iz Javorij, 
ki imata poleg nje v rejništvu še 
enega otroka.  Maša je bila še do-
jenček, ko sta jo dobila. »Ni mi šla 
iz glave,« pove Ivanka. »Priznam, 
da na začetku nisem ravno vedela, 
kaj me čaka, ko je bila pa enkrat pri 
nas, smo zanjo skrbeli, saj otrok 
ni stvar, ki bi jo kar zavrgel, ko 
postane težko – in včasih je bilo 
vse prej kot preprosto.« 

Deklica je vsem domačim 
hitro zlezla pod kožo. »Prve pol 
leta ni prenesla stika z ljudmi, 
zdaj pa se samo crklja.« Ivanka 
jo je vozila na različne terapije 
in deklica je do danes pokazala 
velik napredek. »Vid se ji je zelo 
izboljšal. Na desnem očesu ima 
vsadek roženice. Maša je bila prvi 
tako majhen otrok pri nas, na ka-
terem so izvedli takšno operaci-
jo.« Pri dveh letih je začela nositi 
tudi polžji vsadek, s katerim sicer 

sliši zvoke, a na govorico ljudi se 
ne odziva. Maša ima diagnozo 
ataksije, poškodovan ima del 
možganov, ki skrbi za ravnotežje. 
Kljub drugačnim napovedim je 

Miro in Romana Krek ter njuni 
otroci Tinkara, Nejc, Neja in  

dvojčka Bor in Mark 

Ivanka in sedemletna Maša

pri treh letih shodila, nad čemer 
so bili presenečeni tudi zdravniki 
sami. 

Z napredkom je prišla tudi 
večja nevarnost
Zadnje leto Maša prebiva v var-
stvenem centru na Igu, domov 
hodi vsak drugi konec tedna. »Po-
stala je zelo nevarna sama sebi. Ne 
boji se globine, zato se na glavo 
spušča s peči, s postelje, celo z 
balkona skoraj enkrat – k sreči smo 
jo pravočasno ujeli. Vse je nemo-
goče zaščititi, zraven nje pa tudi 
ne moreš biti 24 ur na dan. Na Igu 
hodi tudi v šolo in je pod stalnim 
nadzorom terapevtov.« 

Odkar ima Mašo,  je Ivanka pri-
dobila ogromno samozavesti, saj 
je spoznala, kaj vse zmore. Mala 
sončica pa je med bivanjem pri 
njeni družini dobila ogromno 
objemov, ljubkovanja in toplega 
človeškega stika, ki ga potrebuje 
vsak otrok. 

M. O. 
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Ljudje, radio, potovanja, kava, avto, pes, 
savna, plavanje, pivo in Lubnik

Škofjeločan Lovro Štanta je že pri svojih skoraj 22 letih redno zaposlen na Radiu Slovenija. Slišite ga zelo redko, 
saj opravlja delo tonskega mojstra, se pa lahko tisti, ki ste aktivni na družbenih omrežjih, nasmejete ob kakšni 

njegovi duhoviti objavi. Dogajanja in projektov mladeniču ne manjka, zato smo z njim malce poklepetali, 
da ga boste spoznali tudi vi.

Zdi se mi, da bi vas lahko opisali 
z rekom, da tiha voda bregove 
dere. Se strinjate? Kakšen ste po 
naravi?
Ne vem, če je ravno tako. Tisti, ki 
me dobro poznajo, besede 'tiho' 
ne bodo nikoli povezali z mojim 
karakterjem in vedênjem. Ta rek 
mogoče bolj opisuje moje delo. 
Rad delam stvari, ki niso preveč 
izpostavljene ter se dokazujejo z 
rezultatom, ne s samohvalo. Po 
naravi sem verjetno vsega po malo. 
Zdi se mi, da dobro kombiniram 
resnost in humor, me je pa zadnjič 
sodelavec Tadej Košmrlj, s katerim 
oblikujemo petkova jutra na Valu 
202, označil z 'mučki provokator'.

Sama moram priznati, da se več-
krat nasmejem vašim izjavam, 
opažanjem sveta, pripetljajem, ki 
jih beležite na družbenih omrežjih 
in nakazujejo, da hodite po svetu 
z odprtimi očmi in to znate deliti z 
drugimi. Kaj pravzaprav najraje 
počnete? Kaj vas razveseljuje?
Zelo rad potujem in spoznavam 
nove ljudi. Ja, z odprtimi očmi, saj 
le tako lahko od vsega tega veliko 
odneseš. Skrbim, da se mi veliko 
dogaja in tako pride tudi do zani-
mivih dogodivščin. Družba, s katero 
preživim veliko časa, je pomembna 
predvsem za zgodbe, ki ostanejo v 
spominu. Večkrat z veseljem delim 
zanimivo dogodivščino na enem 
od družbenih omrežjih, ker pa mi 
je pomembna vsebina sporočila, 
poskusim zgodbo napisati zanimi-
vo, malce drugačno. Rad se pošalim 
na svoj račun in v kombinaciji z 
mojim cinizmom in sarkazmom to 
lahko izpade dobro. Prevladuje črni 
humor, tako da se čudim, da sem 
še živ. Razveseljuje me hiter tempo 
življenja, ki se odvija zaradi meni 
prijetnih stvari, dodam pa lahko 
še: kava, avto, pes, savna, plavanje, 
pivo in Lubnik.

Kot tehnik ste sprva delali na Radiu 
Sora, pomagali ste v Ostrigi in v 
škofjeloškem Sokolskem domu. 
Kako ste pristali na nacionalnem 
radiu? So bile to vaše želje?

Poudariti moram, da sem se z zvo-
kom spoznal že v osnovni šoli, kjer 
sem se v petem razredu pridružil 
šolskemu radiu. Od takrat naprej 
sem veliko časa imel roke na mešalni 
mizi, kar je podpiral vodja šolskega 
radia gospod Košak, ki mi je takrat 
rekel: »Pa ti bi moral na enem radiu 
delati …« Pa ga imamo – on je kriv 
za vse to. Sledil je MKC pri Rdeči 
ostrigi in tonsko delo na koncertih. 
Praktično usposabljanje sem opra-
vljal na Radiu Sora, kjer sem ostal – in 
bom – s srcem za vedno. Očitno 
mi je to delo pisano na kožo, zato 
sem navezal stike z vodjo radijske 
produkcije na Radiu Slovenija in se 

zanimal za ogled njihovih prostorov. 
Glede na moje dosedanje izkušnje 
so mi dali priložnost. No, pa mi je 
uspelo. Čez čas sem šele spoznal, 
da mi je uspelo priti v zelo majhno 
ekipo najboljših tonskih mojstrov 
v Sloveniji. V bistvu sem zelo vesel. 
To niso bile želje, ker se mi takrat to 
sploh ni zdelo dosegljivo. 

Morda nasvet za mlade – kako 
človeku, staremu 20 let, uspe 
dobiti redno zaposlitev?
Mislim, da je zelo pomembno, da si 
čim prej ustvariš čim večjo socialno 
bazo različnih ljudi. To pomeni, 
da greš velikokrat ter z različnimi 
ljudmi na pivo ali kavo. Več ljudi 
poznaš, večkrat ti lahko nekdo pri 
neki težavi pomaga – lahko tudi pri 
iskanju zaposlitve. Vsekakor sem 
tudi sam opazil, da je potreben 
čas in pa kakšna ura prostovolj-
nega dela.

Na začetku sem omenjala vaše 
številne projekte. Med drugim 
pomagate organizirati  Kino nad 
mestom, letos pa boste s Knjižnico 
Ivana Tavčarja priredili tudi kon-
certni večer na terasi mladinske-
ga oddelka škofjeloške knjižnice. 
Kaj pripravljate?
Lani smo ugotovili, kako odličen 

prireditveni prostor je omenjena 
terasa. Predvsem v poletnih ve-
čerih je prostor nekaj posebnega, 
zato konec avgusta v goste prihaja 
Severa Gjurin v duetu s Škofjeloča-
nom Dejanom Lapanjo. Upam, da 
nam uspe izpeljati čaroben večer 
izvrstne glasbe.

Bržkone vam načrtov ne manjka. 
Boste v prihodnje iz rokava stresli 
še kaj zanimivega?
Mogoče napišem knjigo, kdo ve. 
Sicer pa me medijsko delo zares 
veseli, zato bom nadaljeval v teh 
vodah. Prav tako me veseli orga-
nizacija manjših dogodkov in v 
tem okviru upam, da naredim še 
kak korak naprej. 

V rokavu imam res še nekaj želja 
– sanjskih služb: vožnjo vlaka na 
Norveškem, ustvarjanje radia na 
manjšem hrvaškem otoku ali pa 
živo branje nakupovalčevih pro-
metnih obvestil v večji trgovini. 
Primer: »Obvestilo kupcem! Starejši 
gospe nižje rasti je zaradi tresočih 
se rok padel na tla jogurt in se razlil. 
Priporočamo obvoz mimo hladilni-
ka s siri, kjer so izdelki samo danes 
znižani za dvajset odstotkov. Na 
tem odseku vas prosimo za tišino, 
saj gospa že dlje časa prebira izvor 
izdelkov.« Š. K.

Lovro Štanta
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Restavrira najbolj znamenite stole na svetu
Škofjeloški upokojeni komercialist Jurij Rihar je navdušen nad stoli iz krivljenega lesa, ki jih je sredi devetnajstega sto-

letja začel izdelovati nemški inovator Michael Thonet. Predvsem njegov stol št. 14, imenovan tudi dunajski 
kavarniški stol,  je s svojo preprosto zasnovo postal eden najbolje prodajanih stolov vseh časov. Sogovornik  

v širši in daljni okolici kupuje na bolšjih sejmih uničene starinske Thonetove stole in njihove dele in jih  
potem obnovi, da so kot novi in ponovno primerni za uporabo. 

Doslej je obnovil že več kot pet-
deset starodobnih stolov, foteljev, 
gugalnikov ter drugih delov Tho-
netovega krivljenega pohištva. 
V hiši je uredil domačo razstavo 
teh kultnih stolov z brezčasnim 
dizajnom, v prihodnosti pa bi rad 
organiziral tudi pravo razstavo ter 
izvedel delavnico pletenja sede-
žnih mrež in restavriranja. Svojih 
dragocenosti zaenkrat še nima na 
prodaj, nekaj primerkov je zgolj 
podaril prijateljem.  

Kot dokaz trpežnosti je 
Thonetove stole metal s 
katedrale
»Thonet je pri izdelavi stolov prvi 
na svetu izumil edinstveno parno 
upogibno tehnologijo, znano kot 
krivljenje lesa. Palice iz bukovega 
lesa je  v parni komori več ur paril 
pri 100 stopinjah Celzija, dokler 
se lesna vlakna niso popolnoma 
napolnila z vročo paro in jih je 
potem lahko krivil in vstavljal v  
kovane modele. Pred njim so kri-
vine izrezovali iz masivnega lesa, 
zato je bilo ogromno odpadka. S 
svojo cenovno dostopno in pre-
prosto zasnovo so znameniti stoli 
Thonet postali eni bolj uspešnih 
industrijskih izdelkov vseh časov. 
Med leti 1859 in 1930 so prodali 
približno 50 milijonov stolov št. 14, 
izdelujejo pa jih še danes,« je pove-
dal Jurij Rihar in dodal, da so bili 
takrat zaradi serijske proizvodnje 
to najcenejši stoli na svetu, kar je 

šlo v nos Thonetovi konkurenci. 
Da bi pohištveni pionir dokazal 
trpežnost svojih izdelkov, je stole 
metal kar z dunajske katedrale 
svetega Štefana.« Nekateri viri 
pravijo, da je Thonet postopek 
krivljenja zaupal tudi avstrijskemu 
cesarju Francu Jožefu za namen 
množične izdelave topovskega 
kolesa iz enega kosa lesa, za kar 
ga je cesar nagradil z dodelitvijo 
patenta za krivljenje lesa. 

Pletenja sedežnih mrež se 
je naučil na portalu You-
Tube
Jurij Rihar se pri restavriranju po-
polnoma uničenega pohištva, ki bi 
sicer končalo v smeteh, poslužuje 
izdelave po starih postopkih. »Za 

barvanje in lakiranje uporabljam 
vodno lužilo in ročno politiram s 
šelakom. Sedežne mreže verjetno 
edini v Sloveniji pletem ročno iz ra-
tanskih viter. Gre za rastlino ovijal-
ko iz Indonezije, do katere je zelo 
težko priti zaradi prepovedi izvoza 
iz te države. Sedalno ploskev me je 
že pred mnogimi leti naučila plesti 
sedaj že pokojna bivša delavka 
tovarne Stol Kamnik. Toda pred 
tremi leti, ko sem se začel ponovno 
ukvarjati s tem hobijem, nisem 
več obvladal te veščine. Zato sem 
znanje obnovil kar preko posnetka 
na kanalu YouTube,« je dejal Rihar 
in poudaril, da so najbolj redki in 
dragoceni primerki Thonetovih 
stolov prav tisti, ki imajo največje 
pletene površine. Nekdanji bogati 

Jurij Rihar je eden redkih Slovencev, ki zna plesti sedežne površine 
Thonetovih stolov.

Udoben in razkošen fotelj 
Thonet št. 12. Poseben izziv pri 

obnovi tega stola je bilo pletenje 
tridimenzionalnega naslona. 

Jurijeva domača razstava več kot 50 obnovljenih legendarnih 
Thonetovih stolov

lastniki so namreč takšne stole 
metali na smetišče, ko je na primer 
njihov otrok med igranjem strgal 
pleteni del pohištva. Sogovornik, 
ki pri obnovi uporablja samo stare 
vijake, pravi, da je 'servisiranje' 
takšnih stolov izredno dolgotrajen 
proces. »Zgolj mrežo povprečno 
pletem 25 ur, celotna prenova 
nekega stola pa mi je vzela kar 
200 ur,« je zaključil strastni zbira-
lec, ki je iz svojega gospodinjstva 
odstranil moderne stole in v svoji 
družini uporablja lastno udobno, 
reciklirano sedežno pohištvo iz 
upognjenega lesa, podobno tudi 
njegovi prijatelji.    

Damjan Likar

Agencija Celik,
zavarovalniško zastopanje d.o.o.

BIROTA, dejavnost javne uprave, d.o.o.

REGISTRACIJA VOZILA
ODJAVA VOZILA IZ PROMETA
PREPIS VOZILA
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Obisk arheološkega najdišča Štalca
Člani Muzejskega društva Železniki so pred občnim zborom v petek, 21. aprila, obiskali arheološko najdišče Štalca, ki 
vse od naključnega odkritja v januarju leta 2011 postaja pomembno arheološko najdišče. V prihodnosti pripravljajo 

tematsko pot, ki bo opozarjala, da se je železarstvo v Selški dolini pričelo že pred 2500 leti.

Po stari poti Kališe–Češnjica so se 
člani muzejskega društva povzeli 
na vrh Štalce. Po poti so si ogledali 
nahajališča kremena, zahodno 
stran hriba, na kateri so dobro 
vidni platoji oz. zajede, na kate-
rih so stale peči za pridobivanje 
železa, ter terase na vrhu hriba, 
ki se na severnem delu končajo z 
obrambnim jarkom. Ob tem so se 
seznanili tudi z mesti, kjer so bile 
izkopane sonde ob arheoloških 
izkopavanjih in posamezne najdbe 
v njih. V izkopu pobočja ob gradnji 
gozdne vlake  so si ogledali vidne 
ostanke plasti rdeče gline in oglja 
ter ostanke žlindre, ki leži kakšnih 
petdeset centimetrov pod površi-
no. Ob povratku so si ogledali še 
jarke oziroma kanale, izkopane 
na južni strani Štalce, za katere 
pa se zaenkrat še ne ve natančno, 
zakaj so nastali. S samim potekom 
arheoloških raziskav in doslej zna-
nimi ugotovitvami jih je seznanil 

Andrej Bogataj. 
Muzejsko društvo Železniki 

namerava v prihodnosti pripra-
viti arheološko tematsko pot na 

Štalco, s katero bi opozorili na to 
pomembno arheološko najdišče.  
»Zgodovina železarstva v Selški 
dolini je stara najmanj 2500 let, kar 
so potrdila arheološka izkopavanja 
v treh sondah na Štalci v septem-
bru 2015. Najdbe in opravljene 
analize so potrdile domnevo, da 
je bilo v naših krajih železarstvo 
razvito že v starejši železni ali 
halštatski dobi 800–300 let pr. 
n. št.«, so avtorji zapisali v uvodu 
k prispevku o Štalci v zborniku 
Železne niti št. 13 lansko leto, kjer 
si lahko preberete še več o tem 
odkritju. U. O. 

Člani muzejskega društva so si ogledali arheološko  
najdišče na Štalci

Loški utrip lahko 
berete tudi na spletu: 

www.skofjaloka.si.
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Ko spregovori čevelj
Tridesetega aprila bo minilo natanko sedemdeset let od ustanovitve Tovarne športnih čevljev, ki so jo štiri leta 
 kasneje preimenovali v Alpino. Viki Grošelj bo praznovanje ovekovečil s sedmimi pohodi, ki so jih poimenovali 

Sedemdeset kilometrov po Sloveniji z Vikijem Grošljem. 

O tem, kakšno zanimivo, žal pa 
tudi že malo pozabljeno pot ra-
zvoja ima za seboj žirovski čevelj, si 
obiskovalci lahko pobliže ogledajo 
tudi v Žirovskem muzeju. Čevljarji 
jim bodo preko videoposnetka 
in številnih eksponatov pripove-
dovali svojo zanimivo, bogato, 
obenem pa tudi težko zgodbo.

Zvoki čevljarskih kladiv so po 
Žireh odmevali že v zadnjih deset-
letjih 19. stoletja. Ob klekljanju in 
kmetijstvu je to postala temeljna 
gospodarska dejavnost. Žirovski 
čevljarji so bili znani po izdelavi 
močnih in trpežnih čevljev, ki so 
jih imenovali 'šihtovce', izdelovali 
pa so jih za rudarje na Hrvaškem 
ter v Bosni in Hercegovini. Kovača 
Franc Peternel s Studenca in Ivan 
Burnik s Tabra pa sta čevljarjem 
kovala podkovice za okovanje 
težkih delovnih čevljev. 

Eden zadnjih čevljarjev, ki zna 
izdelati čevelj od začetka do konca, 
je Tone Gorjup. 

»Včasih so čevljarji čevlje, ki so 
jih želeli poslati naročniku, polo-
žili v zabojček, nanj pa s tintnim 
svinčnikom zelo čitljivo napisali 
naslov. Vajenci so pakete na malih 
vozičkih odpeljali na pošto, kjer so 
zaboje naložili na streho poštne-
ga avtobusa, ki je tovor vsak dan 
sproti odvažal v Škofjo Loko.

Vsak čevljarski vajenec se je 
moral naučiti delati dreto. To je bil 
pripomoček, brez katerega se ni 
dalo napraviti čevlja. Najprej sem 
se učil delati dreto s tremi nitmi. 
Mojster je iz klobčiča potegnil la-
neno nitko, jo nekajkrat ovil okoli 

palca leve roke, nakar jo je trikrat 
zapored ovil okoli komolca in med 
prste na roki. Nato jo je odrezal od 
klobčiča. Oba konca niti je položil 
nekoliko narazen na desno koleno 
in ju z dlanjo desne roke skupaj 
posvaljkal in združil v daljšo raz-
tegnjeno posmoljeno konico – v 
čevljarskem žargonu imenovano 
'rišpo'. Ko jo je še po celi dolžini 
obdelal s 'štrajfežnikom', je bila 
dreta narejena. Sledilo je glajenje 
s čebeljim voskom. 

Dreto s tremi nitmi smo rabili 
za šivanje zgornjih delov iz močne 
goveje kože ali za obšivanje lahkih 
moških in ženskih čevljev iz finega 
usnja, dreto s petimi ali šestimi 
nitmi pa za obšivanje težkih de-
lovnih čevljev. Z dreto je bilo treba 
prešiti tudi opetnik, šele takrat je 
bil čevelj bil pripravljen za drugo 
fazo delovnega procesa – nacvi-
kanje.«

Vsak dan po končanem delu 
so vajenci pospravili in prezračili 
delavnico, pometli po tleh in še 
uporabne kose usnjenih odrezkov 
pospravili v zaboj. Različno orod-
je (kladivo, nekaj nožev, klešče 
cvikarice) so čevljarji kupovali pri 
kovaču Starmanu na Selu. Star-
man je bil strokovnjak za izdelavo 
cvikaric. Mizar Miklavčič s Sela pa 
je izdelal lično skrinjico za shranje-
vanje orodja.

»Če bi želel opisati vse po-
stopke pri izdelavi čevlja, bi bilo 
zamudno. Naj povem, da smo v 
sprednji del podplata in opetnik 
zabili cveke v eno vrsto in pol, na 
vzgibu pa tri. Pri tem zabijanju se 
mi je večkrat zlomila igla. Čevelj 
sem s 'kneftro' trdno držal na ko-
lenih. Sklanjanje nad čevljem na 
kolenih od jutra do večera je bilo 

Viki Grošelj ob predstavitvi projekta ob 70 letnici Alpine.

ČevljarstvoČevljarski muzej v Žireh

Žirovski čevljar

utrudljivo. Pri obšivanju je najbolj 
trpela leva roka, ker je morala zate-
govati šive. Pozimi se je v delavnici 
kurilo z bukovimi drvmi, usnjenimi 
odpadki in smetmi. Včasih je bilo 
prav zadušljivo.«

Usnje za čevlje so včasih delili 
v tri kategorije. Če je bilo trdo in 
se ni dalo vleči ter gubati, je moral 
biti delavec pri delu zelo previ-
den. Čevljarji so nekoč za izdelavo 
enega para potrebovali kar osem 
ur dela. Zanj pa so dobili od 20 do 
25 dinarjev. Za mesečno plačo si 
je čevljar lahko kupil ročno uro za 
tristo dinarjev, kolo je, na primer, 
stalo 1200 dinarjev. 

Mojstri, ki so nadzorovali delo, 
so imeli tudi težko roko. »Podplat 
si preveč odrezal!« je eden od njih 
zavpil in že so po ubogem čevljarju 
z vseh strani padale klofute. To rav-
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Čevljarsko orodje

Čevljarska delavnica okoli leta 1950

Žirovski čevljarji

Ročna izdelava čevljev

nanje je nesrečnika zelo prizadelo 
in tudi ranilo njegov ponos. Osra-
močen se je sklonil nad čevelj in 

se zjokal. Takrat je namreč veljalo, 
da vajenec, ki med učno dobo od 
mojstra ni dobil nekaj klofut, ni bil 

pravi vajenec. Nekateri mojstri 
so imeli vajence za manjvredna 
bitja. Kljub temu so se vajenci znali 

sprostiti. Ko so sami postali mojstri, 
pa so se tudi oni kdaj znašali nad 
svojimi vajenci. M. M.
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Na Tajsko po sonce
Poznate tisti občutek, ko se vrneš z dopusta in bi vsem pojasnjeval, kako je tam, pa vendarle hitro vidiš, da mora to 

vsak preizkusiti na lastni koži? Vse, kar lahko narediš, je, da poskušaš za odhod v tuje kraje navdušiti še koga. 

Z zgodbo je treba začeti na začet-
ku, zato naj se tole popotovanje po 
Tajski pravzaprav začne v Srbiji. Ko 
človek v tistih krajih sedi za mizo, 
nekaj poje in popije, se kaj hitro 
navduši nad pripovedovanjem 
nekoga, ki z žarom v očeh sočno 
orisuje daljno deželo, še posebej 
pa zastriže z ušesi, ko beseda na-
nese na sonce, morje, visoke tem-
perature (ko je pri nas neprijazna 
zima), dobro hrano, čudovite ljudi, 
tajsko masažo  ... »Midva greva 
naslednjič s tabo,« kar samo zleti 
iz ust in tako se kaj hitro zgodi, da 
imaš letalsko karto v žepu več kot 
pol leta prej. Vmes se seveda lahko 
malce zaplete, časa za tovrstne 
zadeve je ogromno, si predsta-
vljate, kaj pomeni pol leta ... No, 
ampak končno le sediš na letalu 
in odhajaš v povsem neznan svet, 
ki si ga sicer nekoliko spremljal 
preko dostopnih kanalov, kot so 
pogovori, oddaje, knjige, nikoli 
pa se ga še nisi zares dotaknil. V 
veselem pričakovanju preživiš tudi 
naporno pot, prevoz do letališča, 
več ur letenja, postanek, še enkrat 
več ur letenja, prevoz z letališča in 
avantura se lahko začne.

Skok v večji svet
Bangkok, ogromno glavno mesto, 
ki me je v prvem hipu navdušil in 
hkrati prestrašil s svojo veličino, saj 
naj bi tam živelo 14 milijonov ljudi, 
ob tem, da je to ena od najbolj obi-
skanih destinacij na svetu. V enem 
letu naj bi ga obiskalo več kot 20 
milijonov turistov. 20 milijonov! 

Noro. Stari del središča je dobro 
zatočišče za kratek počitek, potem 
pa lahko počasi začneš spoznavati 
celoten sistem – ogled sobe pred 
plačilom, doplačilo tople vode 
in klime, ponudba masaž, možni 
ogledi znamenitosti ... Prvi spre-
hod skozi legendarno ulico Khao 
San Road, ki je podnevi odprta za 
promet, zvečer pa polna dogaja-
nja, ki zagotovo navduši ljubitelje 
vseh vrst glasbe. Pomislila sem, da 
tu res nimajo težav, ki nas pestijo v 
našem malem mestu, ko ne vemo, 
kam bi se šli zabavat. Tu je izbire 
še preveč. Pravzaprav je vsega 
dovolj. Ne samo žura, vsega. Med 
drugim si lahko ogledate nešteto 
budističnih templjev, še posebej 
pa je zanimivo, kako častijo kralja. 
Med našim obiskom je potekalo 
enoletno žalovanje in to je bilo vi-
deti na vsakem koraku. Trume ljudi 
so se zgrinjale v njegovo palačo, 
povsod so bile njegove slike, kar pa 

je najbolj zanimivo: svoje vladarje 
cenijo in spoštujejo, ker si bojda to 
zaslužijo. Res drugačen svet.

Vse v enem
Nekje sem prebrala, da ima Taj-
ska približno 200.000 milijonar-
jev in da jih večina živi v glavnem 
mestu. Zanimiv je bil pogled z 
vlaka, natančneje iz vagona tre-
tjega razreda, ki je mimogrede 
odpeljal z začetne postaje z dobro 
uro in pol zamude. Ob železnici 
so nanizane nekakšne kolibe, ki 
si najverjetneje niti ne zaslužijo 
takšnega imena, skoraj vsaka pa 
ima nekje nameščeno satelitsko 
anteno in klimo. Tudi to je Tajska. 
Revnih ljudi je ogromno, ampak se 
nihče kaj dosti ne pritožuje. Vsak 
se nekako po svoje trudi, prodaja 
hrano, pijače, loterijske listke, vozi 
rikšo … V treh tednih potovanja 
sem videla manj beračev kot ob 
enkratnem obisku Ljubljane. Na-
sploh so ljudje pozitivno naravnani 

in predvsem zelo nasmejani. Če le 
lahko, pomagajo, dasiravno ne go-
vorijo angleško, kar izven glavnega 
mesta, v manj turističnih koncih 
nikakor ni redkost. Hecno je, ko 
v takšnem primeru odidejo po 
nekoga, ki bo lahko pomagal, in ta 
kasneje še po nekoga … Na koncu 
se na kupu zbere gruča ljudi, prava 
ugotovitev pri vsem tem pa je, da 
je pantomima nadvse priročna reč. 
Se pa zelo trudijo.

Dežela plastičnih vrečk in 
motorjev
Vožnja v tretjem razredu vlaka 
po Tajski je posebna izkušnja, ki 
bi jo sicer priporočila le pravim 
popotnikom. Vzdolž vagonov se 
nenehno sprehajajo prodajalci 
hrane in pijače, ki nepretrgoma 
in zelo glasno promovirajo svoje 
dobrine. To človek preprosto mora 
doživeti. Posebna izkušnja, pri ka-
teri je zanimivo tudi to, da prav vse, 
tudi pijačo, postrežejo v plastič-
nih vrečkah. Žal po obroku le-te 
potem večinoma romajo skozi 
okno vlaka. Še posebej na jugu 
je zelo onesnaženo. Tudi pomi-
slijo ne, da so storili kaj narobe, 
ob čemer je nas, veliko bolj zave-
dne turiste, malce stisnilo pri srcu. 
Škoda. Tudi okolica ob bungalovih 
na kakšnem od otokov priča o 
tem. Večinoma niso neki redoljubi. 
Res pa je vroče, tako da človeku 
zmanjka volje za delo, pomislim, 
ko skušam najti možne razloge. 
Taksisti si pri nabiranju moči po-
magajo s pitjem znane energijske 

Vse to je Tajska!

Osvežitev ob reki v Paiju
V tretjem razredu se večinoma prevažajo domačini, ki si z veseljem 

večkrat na dan privoščijo malico.
Pri srečanju z opicami je treba 

paziti na svoje stvari.
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pijače, za katero marsikdo sploh 
ne ve, da izvira iz Tajske. Nasploh 
je promet v tej deželi zanimiv ele-
ment. Ne vidiš nesreče, vozil pa 
neomejeno. Rikše, motorji, taksiji, 
avtobusi, kombiji, osebna vozila, 
en mimo drugega po nekem nam 
nerazumljivem redu. Strpno in 
brez težav. Vsa družina na enem 
skuterju brez čelad je pravzaprav 
vsesplošen pojav. 

Varno in poceni
Po Tajskem je povsem varno in 
preprosto potovati tudi brez po-
sebnega predhodnega načrta. Na 
voljo so različna prevozna sred-
stva, povsod je dovolj prenočišč, 
ki jih ni treba vnaprej rezervirati, 
hrana pa je tako ali tako na vsa-
kem vogalu. Tajci konstantno jedo, 
velikokrat po malo. Hrana je tako 
poceni, saj lahko za evro in pol 
poješ res kakovosten in okusen 
obrok. Na splošno je ta država 
primerna za tiste, ki nimajo tako 
globokih žepov. Edina primerljiva 
cena z našo je cena alkoholnih 
pijač, vendar Chang, eno od taj-
skih piv, v vročini še kako prija. 
Prav tako človeka razveselijo tudi 
pred teboj narejeni sokovi, ki so 
neizmerno slastni in osvežujoči. 
Človek se zave, kakšen okus ima 
pravzaprav določeno sadje, ki je 
v Sloveniji največkrat le njegov 
mlačen približek.

Nešteto tržnic in koliko 
dobre hrane!
Ogromno je zanimivih tržnic, nji-
hova razsežnost pa je praktično 
nepredstavljiva. Tako je na primer 
nedeljska tržnica v Chiang Maiu, 
mestu na severu, meni ljubi LUFt 
na stoto potenco. Seveda je zmer-
no barantanje nujno, menda to 
od kupca pričakujejo, in je lahko 
tovrstno dogajanje zanj tudi prava 

zabava, največkrat s srečnim kon-
cem. Prodajalci za njihove razmere 
še vedno dobro zaslužijo, turisti pa 
se bahajo z ugodnim nakupom. 
Vsaka tržnica, tudi zelenjavna, 
sadna, ribja, cvetlična … ima ko-
tiček s ponudbo hrane. Kot rečeno, 
hrana je na Tajskem prisotna na 
vsakem koraku. Pad thai, zname-
nita jed – praženi rezanci po tajsko 
s svinjino, govedino, piščancem ali 
kozicami zadiši, kjerkoli se človek 
pojavi. Seveda pa je ponudba res 
raznolika. Riž in rezanci na milijon 
načinov, strastni ljubitelji kruha pa 
naj raje ostanejo doma.

Pozimi v poletje
Vreme na Tajskem je pravzaprav 
cela znanost, zato se splača poza-
nimati, kako naj bi bilo takrat, ko se 
načrtuje obisk. Tajska je obmorska 
država v jugovzhodni Aziji, ki na 
vzhodu meji na Laos in Kambodžo, 
na jugu na Tajski zaliv in Malezijo 
ter na zahodu na Andamansko 
morje in Mjanmar. Kar se mene 
tiče, je dobro v te vroče konce oditi 
pozimi in si tako skrajšati mrzle in 
zasnežene dni. Še več, če človek ni 
preveč navdušen niti nad dežjem, je 
treba biti pozoren, kako izbirati po-
samezne kraje, ki jih kani obiskati. 
Jug Tajske se tako deli na zahodno 
stran in vzhodno stran, vreme pa se 
seveda razlikuje. Otokov je veliko, 
načrti so po navadi obiskati vsaj 
nekatere od njih, najina resnica 
pa, da sva se po dokaj dolgem, a 
hkrati zanimivem potovanju na 
jug s postanki v številnih zanimivih 
krajih in obisku otoka Tao odločila 
raje oditi na sever, saj je neurje v 
januarju na otoku pustilo dokaj 
veliko razdejanje. Odneslo je ceste 
ali pa jih vsaj deloma uničilo, tako 
da je bila vožnja s skuterjem prava 
adrenalinska bomba, morje ni bilo 
povsod kristalno čisto, celo dež je 

nekajkrat padal, vremenska napo-
ved pa tudi za prihodnje dni ni bila 
preveč obetavna. Monsunsko ob-
dobje je sicer od julija do oktobra, 
a vemo, da je vreme zadnja leta 
nepredvidljivo. Nekako sicer velja, 
da je najboljši čas za obisk Tajske 
med novembrom in februarjem, 
ko so temperature čez dan nekje 
okrog 30 stopinj Celzija, ponoči 
pa ni prevroče. Ker v tem obdobju 
ni visoke vlažnosti, človek sploh 
nima občutka, da bi bilo vroče. 
Izjema je center Bangkoka, kjer 
beton naredi svoje. Zanimivo je, 
da je dan nekje od šestih do šestih 
in temu prilagojeno tudi dogajanje 
oziroma ritem potovanja in s tem 
življenja. Ob tem naj dodam, da je 
vsekakor dobra stvar  nenatančne-
ga načrtovanja potovanja ta, da se 
prilagodiš situaciji. Na poti spoznaš 
ogromno ljudi, ki priporočajo, kam 
se je dobro odpraviti, kje lahko kaj 
zanimivega vidiš, doživiš … 

Zanimive zgodbe
Ameriški par in kasneje tudi trije 
Angleži so nama priporočili obisk 
simpatičnega mesteca Pai na seve-
ru Tajske, kamor sva se iz Chiang 
Maia odpravila z minibusom ozi-

roma kombijem. Vožnja je videti 
približno tako, kot bi se peljali na 
Vršič, samo da traja tri ure. Na tej 
priljubljeni destinaciji popotnikov 
z nahrbtniki je ogromno doga-
janja, zvečer na ulice postavijo 
stojnice z raznoliko ponudbo, še 
bolj pa zaživijo bari in restavracije, 
tudi z živo glasbo. V enem od lo-
kalčkov smo se zapletli  v pogovor 
z gospodom iz Liverpoola, ki je 
živel v Indiji, tam spoznal Tajko, 
se preselil v Chiang Mai, ustvaril 
družino, doživel marsikaj, med 
drugim bil na številnih gorah, 
tudi na Triglavu po severni steni. 
Slovenija mu je bila všeč, vendar 
je še bolj navdušen nad Tajsko, ki 
se skozi njegove oči neizmerno 
spreminja. »Vse je drugače kot 
pred tridesetimi leti,« je povedal 
in opozoril, da tudi moje vide-
nje Bangkoka ni povsem realno, 
saj je to tako veliko mesto in v 
njem najdeš tudi mirnejše, manj 
natrpane kotičke. Ker se v to in 
njene sosednje države zagotovo 
še vrnem, verjamem, da bo mnogo 
priložnosti za nadaljnje raziskova-
nje. Privoščite si ga tudi vi. 

Katja Štucin

Tajska je odlična destinacija za oddih. Utrinek z ene od mnogih tržnic
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Podarili glasbila
Potem ko je Marko Soršak Soki ugotovil, da slovensko glasbeno sceno obvladuje že polnih dvajset let, se je značilno 

zanj odločil dvajseti bobnarski rojstni dan praznovati nekoliko drugače. Z glasbenim dobrodelnim projektom,  
h kateremu je povabil dvajset slovenskih glasbenih izvajalcev. 

Torej projekt 20za20, ker gre za 
dvajset slovenskih bendov, ki so 
nastopili na Sokijevem 20za20 DVD 
ob dvajsetih letih njegovega bob-
nanja. Med izvajalci najdemo Sidd-
harto, Big Foot Mamo, Mi2, Vlada 
Kreslina, Tinkaro Kovač in številne 
druge, s katerimi je posnel štiriurni 
dokumentarni DVD 20 za 20. Vse 
izvajalce je obiskal na koncertu ali 
vajah, z njimi odigral eno skladbo, 
izvedel intervju, vse skupaj pa je 
zabeležil na DVD, ki  je izšel spo-
mladi 2014. Od tistega dne dalje se 
je glasbena prihodnost številnih 
slovenskih osnovnih šol korenito 
spremenila in se še vedno spremi-
nja. DVD namreč ni klasično romal 
na prodajne police, svoje mesto je 
našel na skrbno izbranih točkah 
po Sloveniji, kjer je zanj še danes 
moč oddati donacijo. V letu dni se je 
preko donacij zbralo toliko sredstev, 
da je Soki v šolskem letu 2014/2015 
obiskal trinajst slovenskih osnovnih 
šol in jih razveselil z glasbili, ob ka-

terih se že vzgajajo bodoči krojači 
slovenske glasbene scene. Otroci so 
prejeli sete bobnov, električne kita-
re, bas kitare, ojačevalce, klaviature, 
cajone … Šola je v povprečju prejela 
glasbila v vrednosti 800 evrov. Pro-
jekt so podprli številni posamezniki, 
podjetja, različne organizacije, glas-

Dobrodelni glasbeni dogodek je napolnil telovadnico  
OŠ Škofja Loka – Mesto. 

Bodoče glasbene zvezde na sceni ob Sokijevi spremljavi 

Nastop mlade bobnarke na 
novih bobnih in Sokijeva 

,pomoč,

beniki, športniki … Vrhunec 20 za 
20 v letu 2015 se je zgodil 13. aprila, 
ko je projekt gostil sam predsednik 
države Borut Pahor. V predsedniški 
palači se je prvič v zgodovini Slo-
venije postavil koncertni oder in 
odvil pravi rock koncert. Nastopilo 
je deset slovenskih osnovnih šol, 
z vokalom pa so se jim pridružili 
znani slovenski izvajalci. Tomi Me-
glič (Siddharta), Alya, Tinkara Kovač, 
Slavc Kovačič (Čudežna polja), Tone 
Kregar in Jernej Dirnbek (Mi2) ter 
številni drugi, ki so se odzvali in 
podprli Sokijevih 20 za 20. Velike 
finale pa se je zgodil, ko je za bobne 
sedel sam predsednik Borut Pahor 
in skupaj z Big Foot Mama odigral 
pesem Nisem več s tabo.

In v petek se je obdaritev osnov-
ne šole zgodila v Škofji Loki. Ob 
8.20 je na OŠ Škofja Loka – Mesto 

prišel Soki s svojimi sodelavci in z 
inštrumenti za mlade glasbenike. 
Navdušeni so ga pričakali v telo-
vadnici, z njim zapeli in zaigrali 
ter se veselili novih glasbil. Pri pri-
pravi dogodka so jim pomagali 
škofjeloški donatorji LOŠKI PUB, 
AGENCIJA KONCERTI, ZAVOD O, 
KLUB ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV 
in TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFJA 
LOKA. Predvsem pa to: brez Žiga 
Pišlarja ne bi šlo!

Z vsakim takim dogodkom je 
želja, da bi vsem otrokom omo-
gočili glasbeno udejstvovanje,  še 
močnejša. Ekipa 20 za 20 je zanj 
pripravljena iti tudi z glavo skozi 
zid. Pravijo: »Porušimo ga hitro, 
rezultati so izjemni.« Dokaz za to 
je preko 10.000 z glasbili obdar-
jenih otrok. 

Teja Potočnik
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V Javorjah odprli Meteoritkovo pot
Pred osmimi leti sta Mirko Štibelj in Miha Buh ob kopanju gozdne poti po naključju naletela na nenavadno skalo, za 

katero se je kasneje izkazalo, da gre za skoraj petkilogramski in s tem najtežji meteorit, najden na področju Slovenije. 
Odkritje je takrat vzbudilo veliko medijskega zanimanja, na lokalni ravni pa se do danes ni kaj dosti zgodilo. Zato so 

se domačini vasi Javorje odločili, da vzamejo stvari svoje roke. 

Moči so združili lastnik zemljišča, 
na katerem je bil najden meteo-
rit, Mirko Štibelj, Turistično dru-
štvo Stari vrh skupaj z Janezom 
Šturmom ter učenci in učiteljice 
podružnične šole Javorje. Do-
bili so idejo, da bi do tedaj dru-
žinsko sprehajalno pot, ki vodi 
mimo najdišča meteorita, ozna-
čili, poimenovali in ponudili kot 
turistično zanimivost kraja. Tako 
je nastal projekt Iskanje izgublje-
nega koščka vesolja, s katerim so 
učenci na tekmovanju Turistične 
zveze Slovenije Turizmu pomaga 
lastna glava letos prejeli srebrno 
priznanje.

Slovesno odprtje učne poti in 
obeležja, posvečenega temu po-
membemu odkritju, se je zgodilo 
22. aprila. Obiskovalci so se izpred 
javorske šole najprej odpravili do 
hiše najditelja meteorita, kjer so si 
izgubljeni košček vesolja ogledali 

v živo, hkrati pa so lahko v roke 
tudi prijeli njegovo kopijo, ki mu 
je po tako po videzu kot teži skoraj 
popolnoma identična. Po poti, 
ki ponuja prečudovite razglede, 

Učenci podružnične šole Javorje z maskoto Meteoritka in najdite-
ljem Mirkom Štibljem (Foto: Hermina Jelovčan)

so pohodnike vodile markacije, 
učenci vodiči na čelu kolone pa 
so celoten dogodek popestrili 
z zanimivimi dejavnostmi. Na 
samem najdišču meteorita, kjer 

stojijo obeležje z napisom, plošča z 
opisom meteorita ter lesena miza 
in klopi, so se srečali z maskoto 
Meteoritka, Mirko pa je povedal 
zgodbo o tem, kako je našel to 
'čudno skalo'. Nekaj besed je spre-
govil tudi boter meteorita Javorje, 
geolog Pavel Forjančič, prvi, ki 
je Štiblja napotil do pravih ljudi 
in ustanov. Pohodniki so se nato 
obrnili nazaj proti Javorjam, med 
potjo pa so se ustavili še pri rojstni 
hiši duhovnika, pesnika, pisatelja 
in časnikarja Luke Jerana, na ka-
terega so Javorci zelo ponosni.  

Dogodek se je zaključil s pri-
reditvijo v šoli, ki so jo popestrili 
Javorski pevci. Sledil je blagoslov 
obeležja z odlitkom meteorita, ki 
vse mimoidoče spominja, kako 
redka in posebna je ta najdba. 

M. O
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Zapojmo v narečju
Si popevate tudi domače skladbe? So vam všeč narečna besedila? Potem ste prav gotovo prebrali naš prejšnji prispe-

vek in boste z zanimanjem tudi današnjega. Še posebej, ker vam v njem predstavljamo izbrane nastopajoče na 17. 
Večeru slovenskih viž v narečju.

Kot veste, bo prireditev na sporedu 
9. junija v organizaciji Radia Sora 
v sodelovanju z agencijo Geržina 
Videoton, prizorišče pa v športni 
dvorani na Trati. Dogodek se bo 
začel s tekmovalnim delom, v ka-
terem vsak nastopajoči ansambel 
predstavi najprej skladbo iz zakla-
dnice, torej znano skladbo znanega 
izvajalca, potem pa se predstavi še 
s svojo novo tekmovalno avtorsko 
skladbo v narečju. Za letošnji že 17. 
Večer slovenskih viž v narečju se je 
prijavilo 18 ansamblov. Strokovno 
komisijo, ki je izbrala sodelujoče 
ansamble in skladbe, sta tudi letos 
vodila Tomaž Tozon, ki je ocenjeval 
glasbeno plat prejetih skladb, ter 
Francka Benedik, ki je ocenjevala 
primernost narečnih besedil. Komi-
sija je izbrala devet tekmovalnih 
skladb in izvajalcev s povsem no-
vimi narečnimi vižami, ki se bodo 
predstavili na prireditvi v začetku 
junija. Zeleno luč je prižgala an-
samblom Prifarski muzikanti, Ano 

urco al pej dvej, Raubarji, Dor ma 
cajt, Hozentregarji, Meh ekspres, 
Bolj počas, Galop in Mladi Pomurci.

Ansambel Prifarski muzikanti je 
uveljavljen slovenski ansambel, ki 
se bo v Škofji Loki predstavil prvič, 
po dolenjsko bodo zapeli pesem 
Kraljica suhe ruobe (glasbo in 
melodijo je napisal Žiga Bižal). 
Na drugi strani bo ansambel Ano 

Lanski zmagovalci Lisjaki z  
Barbaro in Neli čakajo na  

letošnje nove zmagovalce. 
(Foto: arhiv Radia Sora)

urco al pej dvej, ki prihaja iz trža-
škega zaledja, star znanec publike 
v Škofji Loki, ki je doslej pobral že 
več nagrad za najboljši nastop v 
celoti. Tokrat bodo zapeli Zbugan 
lastovca (avtorica glasbe in bese-
dila je Barbara Gropajc). Nastopili 
bodo tudi nagrajenci občinstva 
zadnjih dveh festivalov Raubarji 
iz Poljan, letos s skladbo v poljan-
skem narečju Sosedu peteln (avtor 
glasbe Blaž Jenkole, avtor besedila 
David Mohorič). Ansambel Dor 
ma cajt bo v selškem narečju zapel 
skladbo Janiz (glasbo in besedilo je 
napisal Tomaž Hostnik), Hozentre-
garji bodo po loško sporočili Jutr 
točimo zastonj (avtor skladbe in 
besedila Simon Šubic). Ansambel 
Meh ekspres bo občinstvo ogrel  po 
dolenjsko, da Najmam cajta (avtor 
glasbe Blaž Škulj, avtor besedila 
Matej Kocjančič). Ansambel Bolj 
počas' se bo predstavil s skladbo 
v poljanskem narečju Pozim' pa 
poljit  (glasbo in besedilo je na-

pisal Franci Kavčič), Galop pa bo 
po gorenjsko urezal Ajga punca 
(avtor glasbe Jožef Vidergar, avtor 
besedila Igor Pirkovič). Mladi Po-
murci prihajajo s skladbo Prlek in 
Prekmurka (glasbo je napisal Tine 
Lesjak, besedilo pa Matej Trste-
njak) in bodo občinstvo popeljali 
v vzhodni del Slovenije …

Zmagovalci lanskega Večera 
slovenskih viž v narečju so bili s 
skladbo v notranjskem narečju Kdr 
bwš rat'la mama Lisjaki z Barbaro 
in Neli, avtorja Barbara Gropajc 
in Matic Štavar pa sta zanjo pre-
jela tudi nagrado za najboljšo me-
lodijo. Raubarji so s skladbo Čez 
polanske griče postali zmagovalci 
občinstva, David Mohorič pa je za 
skladbo prejel tudi nagrado za 
najboljše besedilo. Prepričani smo, 
da bo prireditev kot vsako leto tudi 
tokrat nekaj posebnega, zato si 
pravočasno zagotovite vstopnice.

Teja Potočnik



34

Maj 2017

35

Prezrti Žirovci
Na letošnjih 11. Klekljarskih dnevih v Žireh so si lahko obiskovalci ogledali razstavo z naslovom Špice po Frančiškinih 

papircih, torej čipke, narejene po vzorcih Frančiške Gantar.

Njena hči Tinca, ki prav tako kle-
klja, se mame, rojene leta 1905, 
še zmeraj zelo rada spominja: »V 
Žireh malokdo ve, da je narisala 
čez petsto različnih papircev za 
klekljanje. Osnov izdelovanja čipk 
jo je naučil njen oče. Kasneje si je 
mama nabirala znanje pri znani 
učiteljici Leopoldini Pelhan. 
Njene čipke so sodile med boljše. 
S klekljanjem je dobro zaslužila, 
zato je kolebala, ko so jo prosili, 
da bi začela risati papirce. Prve-
ga je ustvarila okoli leta 1926 na 
prigovarjanje Marije Kavčič. Bila 
je zelo sposobna trgovka, saj je 
čipke prodajala celo v Ameriko. 
Mama je kasneje sodelovala tudi 
z Antonom in Ivanko Primožič. 
Zanimivo se mi zdi, da ji je po 
poroki veliko pomagal mož Vinko. 
Če ne drugega, je papirce razmno-
ževal na 'šopirografu'. Ata Vinko 
je bil mizar, precej je zaslužil tudi 
pri Rupnikovi liniji. Neki oficir ga 
je potem pregovoril, da je odšel 
v Požarevac, malo kasneje se je 

začela druga svetovna vojna. Oče 
je šel iz Srbije peš v Temišvar, v 
Romunijo, od koder so ga poslali 
v Nemčijo. Ko se je vrnil domov, je 
šel v partizane, a je bil po spletu 
okoliščin primoran oditi delat na 
Koroško. Vrnil se je šele po vojni. 
Mama je v času njegove odso-
tnosti z risanjem reševala dru-
žinski proračun. Ni imela nobene 
izobrazbe, kljub temu pa so jo 
vsi zelo cenili, saj je bila izjemna 
risarka. Z veliko domišljije. Imela je 
neverjetno mirno roko. Pri delu je 
uporabljala številna šestila, bila je 
zelo natančna. Radirko in mehak 
svinčnik je imela stalno pri roki. 
Petrolejko je postavila malo višje, 
da je lahko delala. Zelo so bili iska-
ni vzorci s paučki, cvetkami, satov-
jem, kranclnovkami, križčevkami, 
pogačkami in močeradi. Včasih, 
ko ni šlo drugače, ji je pomagala 
teta Johana. Kuhinja je bil njen 
delovni prostor, mimogrede se je 
sukala okoli štedilnika, je pa res, da 
je ata kdaj pa kdaj tudi pomil po 

tleh. Vesela je bila, ko so prihajali 
fantje in kaj zapeli. Nekateri papirci 
so danes celo neuporabni, saj so 
narejeni za prte za mize z več kot 
petnajstimi stoli. Čipke, ki so jih 
klekljale po teh predlogah, so pro-
dajali v Švico. Še pri osemdesetih 
letih je kakšnega zrisala, le da je bil 
takrat na voljo že razmnoževalni 

stroj, kar ji je olajšalo delo. Vesela 
sem, da se je žirovskim klekljari-
cam zdelo škoda, da bi mamini 
papirci šli v pozabo. Nisem štela, 
a se mi zdi, da so izdelale najmanj 
osemdeset čipk. Nekatere čipke 
po maminih predlogah sem na-
redila tudi sama.« M. M. 

Z dijaki na evropskih poteh: koristno in  
zanimivo učenje malo drugače 

Medtem ko so se maturantje 8. 
aprila zavrteli s svojimi starši na 
maturantskem plesu in s tem 
naznanili, da se počasi poslavlja-
jo od srednješolskih klopi, teče  
program v ostalih nižjih letnikih 
po načrtu. 

Pred dnevi so se s strokovnih 
ekskurzij vrnili dijaki, ki se na šoli 
učijo nemščino in francoščino. 

Provansa Gimnazije  
Škofja Loka 

V preteklem tednu smo se z 
dijaki francoskih razredov Gim-
nazije Škofja Loka potepali po 
Provansi in odkrivali predvsem 
njene antične in srednjeveške 
lepote. Pot nas je vodila preko 
knežjega mesta Monako, kjer 
smo se sprehodili do knežje pa-
lače in katedrale z grobnicama 
znamenitega monaškega kneza 
Rainiera Grimaldija in njegove 
žene, velike ameriške igralke kne-
ginje Grace Kelly. Občudovali 

smo Azurno obalo s številnimi 
jadrnicami in videli, kako pote-
kajo priprave na dirko formule 1 
v Monte Carlu. Velik vtis na nas je 
naredil tudi obisk muzeja sivke, 
kjer smo se še dodatno prepričali, 
da Provansa dejansko diši po 
pomirjujoči sivki. Obisk mogoč-
ne papeške palače v Avignonu 
je pred nami razprostrl pestro 
zgodovinsko dogajanje v času 
dvojnega papeževanja. Dnevi, 

ki so sledili, pa so bili polni an-
tičnih presenečenj. Neverjetno, 
kako lepo ohranjena so antična 
gledališča in templji v mestih 
Orange, Nîmes, Arles, pa seveda 
nepozabni akvadukt v Pont du 
Gard, ki še danes z vso svojo arhi-
tekturno dovršenostjo in lepoto 
obiskovalcem jemlje dih. 

Zadnji dan smo se vozili skozi 
čarobno pokrajino Camargue ob 
izlivu reke Rone in občudovali 

bele konje, črne bike in ptiče fla-
minge. Mesti Aigues Mortes in 
Les Saintes Maries de la mer sta 
nas očarali s svojimi bibličnimi 
zgodbami, cigansko glasbo in 
svežino Sredozemskega morja. 
Zagotovo se bomo v Provanso še 
vračali in se še z večjim veseljem 
učili tudi francoščine.

Marjeta Petek Ahačič, prof.

Frančiškine špice
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Mladi športniki zmagujejo
Začetki segajo v leto 1959, ko je 
takratni žirovski judoist Marjan 
Maček, ki je treniral v Ljubljani, 
pričel z organizacijo treningov v 
Žireh. Leta 1959 je bil tako v Žireh 
ustanovljen prvi judo klub, ki se 
je imenoval Judo klub Alpina. 
Januarja 2015 se je  preimenoval 
v Judo klub Žiri ter si tako odprl 
nov list v svoji prihodnosti. Tre-
nutno je v klubu čez sto članov 
ter okoli šestdeset redno vadečih 
tekmovalcev in rekreativcev. V 
soboto, 8. aprila, so organizirali 
prvi judo pokal Žirov za tekmo-
valce do štirinajstega leta. Veliko 
število gostujočih tekmovalcev je 
predstavljalo močno konkurenco, 
saj se je tekmovanja udeležilo 
dvajset različnih klubov iz vse 
Slovenije in kar 307 tekmovalcev. 
Med vsemi udeleženimi tekmo-
valci pa so se najbolje odrezali 
prav domačini, ki so z enajstimi 
zlatimi, desetimi srebrnimi in šti-
rinajstimi bronastimi medaljami 
suvereno zmagali in osvojili prvi 
judo pokal Žirov. Drugo mesto 
je osvojila ekipa iz Judo kluba 

Komenda, tretje pa ekipa iz Judo 
kluba Triglav Kranj.

Uspešni pa so tudi ostali špor-
tniki. V Škofji Loki so se turnirja v 
floorballu udeležile tudi tri ekipe 
iz Žirov. Najmlajša ekipa U9 je 
preko celotne sezone izgubila le 
tri tekme in že po rednem delu so 
postali državni prvaki v svoji kate-
goriji. Na tekmovanju so posebne 

nagrade prejeli še Lovrenc Ko-
kelj in Janez Naglič kot najboljša 
strelca in igralca sezone ter Jure 
Beovič kot najboljši vratar.

Na osnovnošolskem držav-
nem prvenstvu v športnem 
plezanju v Vojniku je žirovsko 
osnovno šolo zastopala Neža 
Pisk, ki je v kategoriji tekmovalk 
z licencami priplezala na odlično 

peto mesto.
18. marca je mlada karateistka 

Mija Novak (3. b) tekmovala na 
tekmi šolske lige za pokal Go-
renjske v Škofji Loki in dosegla 
odlične rezultate, saj je v tehnikah 
osvojila prvo mesto, v katah pa je 
bila druga.

V nedeljo, 23. aprila, je Nikita 
Trček na prvem f4 extra lige lpi.si 
prejela nagrado mladi up. Košar-
karski klub Žiri, pri katerih igra, jo 
je izbral za najbolj perspektivno 
igralko v Žireh. Sicer pa igra košar-
ko že od drugega razreda. 

»Košarka je med najbolj prilju-
bljenimi športi v Žireh že vrsto de-
setletij, še iz časov trenerja Darija 
Erznožnika, ko so dekleta igrala 
tudi na državnih prvenstvih v nek-
danji Jugoslaviji. Za vse moje zna-
nje bi se zahvalila trenerki Klavdiji 
Oblak in zdajšnjemu trenerju Sašu 
Pečelinu. Ambicije ekipe in tudi 
moje so, seveda, visoke. S svojo 
igro in treniranjem bi rada nav-
dušila čim več deklet k vpisu v 
košarkarsko šolo v Žireh.«

M. M. 

Judo turnir
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Žan Tušek – svetovni prvak
Žan Tušek, doma iz Zminca, član društva Sotočje Škofja Loka je na svetovnih igrah specialne olimpijade v avstrijskem 

Schladmingu osvojil  zlato medaljo v teku na smučeh na 50 metrov. Slavnostni sprejem športnega junaka je bil  
10. aprila. Takrat je Žan skupaj s trenerjem opisal zgodbo zmagovitega tekmovalnega dne.

»Žan je prijeten fant z veliko volje 
in vztrajnosti na športnem podro-
čju. Trenira dve do tri šolske ure 
na dan. Treningi teka potekajo 
med januarjem in marcem. Pri 
delu na snegu  je zelo vztrajen. 
Svojega uspeha je bil zelo vesel. 
Pri prihodu v cilj so tekle tudi solze 
sreče. Razmere na olimpijadi so 
bile zaradi visokih temperatur 
malo posebne. Zvečer snega ni 
bilo, zjutraj, ko smo šli na tekmo, 
pa ga je bilo skoraj pol metra. 
Skoraj s prostimi očmi si lahko 
spremljal, kako ga je pobiralo,« 
nam je povedal  Žanov trener. Žan 
sicer tudi plava in kolesari, svojo 
športno vnemo pa izpopolnjuje in 
razvija v sklopu Sožitja, v katerem 
gojijo poletne in zimske športe. 
Škofjeloško Sožitje je reden ude-
leženec tako na letnih kot na zim-
skih olimpijskih igrah in skoraj z 
vsakih se vrne z medaljami svojih 
članov. Posebno presenečenje, 

ki je Žana še posebej prevzelo, 
je bilo srečanje z najboljšo slo-
vensko smučarko in smukačico 
pretekle sezone Ilko Štuhec, ki 
se je športnikom specialne olim-
pijade pridružila na novinarski 
konferenci v Mariboru. 

Na koncu pogovora in spreje-
ma je Žanov trener pokazal foto-
grafije z marčevske olimpijade. 

Žan Tušek, ponosen na svojo 
zlato medaljo (Foto: Barbara 

Tušek)

 Žan Tušek na tekmovalni stezi 
(Foto: Barbara Tušek)

Žan Tušek z Ilko Štuhec po novi-
narski konferenci v Mariboru 

(Foto: Barbara Tušek)

Prikazujejo izraze sreče in veselja 
ter tako lahko najbolje popišejo 
Žanovo zgodbo, ki se je odvijala 

konec marca v Schladmingu.
Teja Potočnik
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V avtopralnici na bencinskem servisu 
OMV v Škofji Loki poskrbimo za 
vaš avtomobil z nežnim čiščenjem in 
najnaprednejšo tehnologijo.  
Pri čiščenju uporabljamo trakove Softecs, ki na vozilu ne 
puščajo nobenih sledi, nedavno pa smo v naši pralnici uvedli 
nov program RAINTECS, ki neguje in ščiti barvo pred 
vremenskimi vplivi ter pospeši odtok deževnice iz površine 
vozila.  
 
Obiščite nas s svojim jeklenim konjičkom in se 
prepričajte sami!

NAJ VAŠE VOZILO  

ZASIJE!

Softecs, ki na vozilu ne 

RAINTECS
v mesecu maju

6,60 EUR
namesto 8,90 EUR.

Stimacom d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

oglas_avtopralnica_185x259.indd   1 19.4.2017   13:48:50
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JOSEF NIKOLAI SCHUBERT
Vodja oddelka za inovacije  
in razvoj, OMV

1Zmogljivost in učinkovitost izgorevanja sta 
izboljšani zaradi višjega oktanskega števila (min. 
100 RON) in učinka čiščenja sesalnih ventilov. 
Prednosti se lahko razlikujejo glede na vozilo, 
način vožnje in tehnično stanje motorja ter se 
nanašajo na primerljivo gorivo, ki izpolnjuje 
minimalne lokalne zahteve po standardu EN 
228. Rezultate testiranj goriva MaxxMotion 
100plus je dokazala organizacija TÜV AUSTRIA 
AUTOMOTIVE. 2Gorivo OMV MaxxMotion 100plus 
izpolnjuje najvišje zahteve (kategorija 5) Svetovne 
listine o gorivu (WWFC).Vodja oddelka za inovacije Vodja oddelka za inovacije Vodja oddelka za inovacije 

in razvoj, OMVin razvoj, OMVin razvoj, OMV

izpolnjuje najvišje zahteve (kategorija 5) Svetovne 
listine o gorivu (WWFC).

WE CARE MORE

OMVSlovenijawww.omv.si

IZPOLNJUJEMO NAJVIŠJE ZAHTEVE 
AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE
Za več informacij obiščite:

Kategorija 5
Svetovne listine  

o gorivu (WWFC)

 NAŠA NOVOST

NOVO VRHUNSKO
GORIVO MAXXMOTION
MAKSIMALNA MOČ IN ZAŠČITA.1

GORIVO MAXXMOTIONGORIVO MAXXMOTION

TESTERGEBNISSE
GEPRÜFT1

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Za dolge in brezskrbne poti!

za
goriva!***
1000za1000za  km

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev 
o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je 
na voljo na renault.si. ***Izračun je narejen na osnovi porabe1 za kombinirano vožnjo (l/100 km) za model Clio, z motorjem Energy dCi 75 diesel in velja za vsa vozila, ne glede na deklarirano porabo. Poraba goriva in emisije (v skladu z zadnjo spremenjeno različico 
evropske direktive 80-1268) - poraba goriva in emisije CO2 so certificirane s standardnim regulativnim načinom. Velja za vse proizvajalce in omogoča primerjavo vozil. Dejanska poraba goriva je odvisna od uporabe vozila, opreme in načina vožnje. Primer: kupcu vozila 
Clio pripada 33l goriva (poraba 3,3l/100 = 33l/1000 km).

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, 
www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si, 04 2015 223 
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sobota,
6. 5.

11.00 Javno vodstvo po razstavi Toneta 
Logondra: Spomenik umetnosti 
in lepoti

Galerija Ivana 
Groharja

20.00 Dobrodelni koncert Karitas 2017: 
Dar za družine z invalidnimi 
otroki

Sokolski dom

22.00 SPRINGING DUB: BAMWISE (HR) 
+ GALZO’DUB (FR)

Letni vrt MKC pri 
Rdeči ostrigi

nedelja,
7. 5.

11.00 Plesovanje: Otočki v nedeljo Kopališče pri 
Poljanski Sori

17:00 Območno srečanje odraslih 
pevskih zborov

Sokolski dom

19.00 Impro gledališče,  Gimnazija 
Škofja Loka, O.sti J.arej

MKC pri Rdeči 
ostrigi

ponedeljek,
8. 5.

9.30 Country Line Dance MDC Blok, 
Frankovo naselje 
68

torek,
9. 5.

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna Turizem Škofja 
Loka (Kidričeva 
cesta 1a)

17.00 Samoniklo učilišče: delovanje 
radikalne organizacije in preddo-
godek StopTrik 2017 – The best 
of StopTrik 2016

MKC pri Rdeči 
ostrigi

17.30 Z ljudskimi pravljicami na potep 
po Evropski uniji, pripoveduje 
Karla B. Rihtaršič – od 4. leta dalje

Mladinski 
oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

Prireditve v maju
ponedeljek,
1. 5.

13.00 Slovenski klekljarski dnevi v 
Žireh: otroško tekmovanje v 
klekljanju

Avla Kinodvorane 
Žiri  

torek,
2. 5.

9.00 Pohod skozi Zalo Kmetija Pr’ 
Bukovc, Žirovski 
Vrh 44

četrtek,
4. 5.

17.00 Martin Ramoveš Band + javni 
posvet: Strategije razvoja glasbe-
nih scen – Kdo pije, kdo plača?

Letni vrt MKC pri 
Rdeči ostrigi

18.00 Ona-on,
galerija na hodniku,
razstavlja Franc Temelj.

Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja 
Loka – oddelek za 
odrasle

petek,
5. 5.

14.00–17.00 Groharjeva hiša – dan odprtih 
vrat

Groharjeva hiša, 
Spodnja Sorica

20.00 Veliki koncertni večer Letni vrt MKC pri 
Rdeči ostrigi

sobota,
6. 5.

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov

Mestni trg, Škofja 
Loka

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov

Pred Zadružnim 
domom Žiri

8.30 Začetek kolesarske sezone Trg Ivana Regna, 
Gorenja vas

9.00 Kolesarski sejem in sejem rab-
ljenih koles

Stara vojašnica, 
Škofja Loka

9.00 Enduro Cross Country, državno 
prvenstvo

Športni park 
Jernejles v Račevi

10.00 Vodenje po utrdbi na Golem vrhu Utrdba na Golem 
vrhu
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torek,
9. 5.

19.00 Literarno krožkanje MKC pri Rdeči 
ostrigi

sreda,
10. 5.

10.00 Pogovorna skupina s Katjo 
Škrabar

Šent, dnevni 
center Škofja 
Loka Mestni trg 
38, (prvo nad-
stropje)

17.00 Z ljudskimi pravljicami na potep 
po Evropski uniji

Krajevna 
knjižnica 
Železniki

19.00 Druženje z umetniki: Agata 
Pavlovec

Galerija Franceta 
Miheliča, Kašča

19.00 Miha Blažič – N’Toko: debata in 
predstavitev knjige Samoumevni 
svet

MKC pri Rdeči 
ostrigi

20.00 Havaji – pekel ali raj? Preda-
vanje Mojce Hafner o triatlonu 
na Havajih

Kavarna Na 
štengah

četrtek,
11. 5.

19.00 Blaznikov pogovorni večer: 
Krekovo zadružništvo v povezavi 
s sodobnim lastništvom zapos-
lenih

Miheličeva 
galerija v Kašči na 
Spodnjem trgu

19.00 Predavanje dr. Iztoka Simonitija 
Kaj so temelji svetovne etike  

Miheličeva 
galerija v Kašči na 
Spodnjem trgu 
(1. nadstropje)

19.00 Literarno krožkanje MKC pri Rdeči 
ostrigi

19.30 Zvočna kopel s kristalnimi poso-
dami in velikim gongom 

Galerija Žiri

20.00 Predavanje Vincencija Demšarja 
o zgodovini uršulinske cerkve 

Nunska 
cerkev Marije 
Brezmadežne v 
Škofji Loki

petek,
12. 5.

19.00 Krekova koča na Ratitovcu – 
razstava ob 100. obletnici smrti 
dr. J. E. Kreka in 110. obletnici PD 
za Selško dolino

Galerija Muzeja 
Železniki

20.00 Veliki koncertni večer: ELEKTRO 
GUZZI (AUT), KRANKŠVESTER 
(HR), КУКЛА (SLO), BLU.SINE (SLO)

Letni oder MKC 
pri Rdeči ostrigi

sobota,
13. 5.

7.00–14.00 Krekova koča na Ratitovcu 27. srečanje 
udeležencev 
rekreativne akcije 
Prijatelj Ratitovca

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov

Trg Ivana Regna, 
Gorenja vas

9.00 Pohod s pesmijo Gostilna Blegoš, 
Javorje

9.00–12.00 Tržnica znanja Mestni trg, Škofja 
Loka

9.00–17.00 LUFt – loški umetniški festival Mestni trg, Škofja 
Loka

9.30 Po sledeh nekdanjih parkov in 
drevoredov Škofje Loke: urbani 
sprehod Jane’s Walk

Zbirno mesto 
pred trgovino 
Trava, Mestni 
trg 24

10.00 Otroški glasbeni abonma: operna 
predstava za otroke Glasbena hiša

Sokolski dom

10.00–12.00 LUFt – Zelemenjava Mestni trg, Škofja 
Loka

10.00–13.00 LUFt – otroška kuharska  
delavnica Lonček kuhaj

Mestni trg, Škofja 
Loka

10.00–17.00 Jutin dan Vrt Kržišnik, 
Starožirovska 
2, Žiri

11.00 LUFt – lutkovna predstava mladih 
lutkarjev Loškega odra

Mestni trg, Škofja 
Loka
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nedelja,
14. 5.

7.00 Pohod po poteh starološkega 
romarja

Cerkev sv. Jurija v 
Stari Loki

10.00 Pohod iz Dražgoš na Vodiško 
planino

Zbirališče na 
igrišču za šolo v 
Dražgošah

ponedeljek,
15. 5.

15.00 Množično financiranje – poslov-
na priložnost za mlade

MDC Blok

17.30 Tanka nit popka, odprtje razstave 
Martine Štirn Fukuhara
in likovna delavnica risanja 

Mladinski 
oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

torek,
16. 5.

10.00–12.00 Hitra obdelava fotografij Ljudska univerza 
Škofja Loka, Parti-
zanska 1

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna Turizem Škofja 
Loka (Kidričeva 
cesta 1a)

17.00 Pristop do temeljev evropskih 
jezikov ob eni preglednici

Marinkina 
knjižnica

17.30 Lunina čarobna flavtica, baletna 
predstava za otroke od 4. leta 
dalje

Mladinski 
oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

18.00 Dišeča in praktična delavnica z 
Irmo Dolinar

Šubičeva hiša, 
Poljane nad 
Škofjo Loko 70

19.00 Bralni krožek Krajevna 
knjižnica Trata

sreda,
17. 5.

10.00–12.00 Google orodja (Gmail, zemljevidi) Ljudska univerza 
Škofja Loka, Parti-
zanska 1 

16.00–19.00 Izmenjevalnica oblačil Park v nekdanji 
vojašnici

sreda,
17. 5.

17.30 Družinsko popotovanje po 
Šrilanki, predava družina Engel-
man.

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja 
Loka

17.30–20.00 MarijaDA – Bodi dar,
mednarodni teden družin 2017    

Sokolski dom

četrtek,
18. 5.

9.00–17.00 Mednarodni muzejski dan: dan 
odprtih vrat v Muzeju Železniki

Muzej Železniki

10.00–12.00 Google orodja (prevajalnik, 
YouTube, Drive)

Ljudska univerza 
Škofja Loka, Parti-
zanska 1 

17.30 Kralj Matjaž in Alenčica,
dramska uprizoritev za otroke od 
4. leta dalje

Mladinski 
oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

20.30 Odprta vaja renesančne plesne 
skupine Lonca

Martinova hiša 
(2. nadstropje), 
Škofja Loka

petek,
19. 5.

10.00–12.00 Facebook Ljudska univerza 
Škofja Loka, Parti-
zanska 1

16.30 Delavnica polstenja (filcanja) 
šalov na svileno tkanino

Atelje Amuse, 
Cankarjev trg 6, 
Škofja Loka

17.30 Akustični koncert glasbene 
skupine
The Dots

Mladinski 
oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

18.00 Letni nastop baletnega oddelka 
Glasbene šole Škofja Loka

Loški oder

19. 5. (do 22. 5.)
19.00

Slovesnost in
razstava ob 110. obletnici Planin-
skega društva Škofja Loka

Sokolski dom
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sobota,
20. 5.

5.00 Peš romanje iz Žirov na Brezje Žiri–Brezje

6.00 8. pohod po obhodnici Ratitovca Soriška planina–
Ratitovec

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov

Pred Zadružnim 
domom Žiri

9.00 Pohod obrtnikov in podjetnikov Hotavlje, Gorenja 
vas

20.00 IX. Mednarodni cikel koncertov 
– orgle & Polona Gantar, orgle 
(Slovenija) & Theresa Plut, sopran 

Kapela Jezusovih 
blagrov v Pa-
pirnici

nedelja,
21. 5.

6.30 Andrejkin krog (sv. Jedrt, sv. Križ, 
sv. Miklavž, sv. Mohor, sv. Jedrt)

Začetek v Lajšah 
pri cerkvi sv. 
Jedrt

9.00 Pohod po rapalski meji Litostrojska koča, 
Soriška planina

10.00–18.00 Dan prijateljstva, otroški festival Visoko, Tavčarjev 
dvorec

10.30 Krekov pohod  (do cerkve sv. 
Jedrt v Lajšah)

Začetek v 
središču vasi 
Selca

14.00–16.00 Dan prijateljstva:
ogled Šubičeve hiše

Šubičeva hiša, 
Poljane nad 
Škofjo Loko 70

14.00 Janez že kleplje Nova Oselica

15.00 Zelefest – voden pohod po poti 
okoli Zalega Logu

Igrišče na Zalem 
Logu

19.00 Krekovo leto: dr. Janez Evangelist 
Krek – duhovnik

Cerkev sv. Petra v 
Selcih

ponedeljek,
22. 5.

16.00–18.00 Radi pišemo z roko Marinkina 
knjižnica

ponedeljek,
22. 5.

17.00 Strokovno predavanje: Kako 
bančnik vidi obrt in družinsko 
podjetje

Galerija F. 
Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1

22. 5. (do 4. 6.)
20.00

Odprtje fotografske razstave obrt-
nikov in podjetnikov Na Loškem

Sokolski dom

torek,
23. 5.

10.00 Pogovorna skupina z Edom P. 
Belakom

Šent, dnevni 
center Škofja 
Loka, Mestni 
trg 38 (prvo 
nadstropje)

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna Turizem Škofja 
Loka (Kidričeva 
cesta 1a)

17.00 Predavanje: Ko vas obišče davčni 
inšpektor

Šolski center 
Škofja Loka, 
Podlubnik 1b  
(predavalnica 
C099)

17.00 Študijski krožek: Pomembne 
Ločanke

Loški muzej

sreda,
24. 5.

17.00 Svetovanje za podjetnike 
začetnike: Gremo mi na svoje!

Velika sejna soba 
OOZ Škofja Loka, 
Spodnji trg 2a, 
Škofja Loka

24. 5. (do 4. 6.)
18.00

Odprtje tradicionalne razstave 
izdelkov dijakov Šolskega centra 
Škofja Loka s podelitvijo nagrad 
OOZ Škofja Loka

Sokolski dom

četrtek,
25. 5.

18.00 Dan odprtih vrat Kreativnega 
centra Mizarnica Žiri

Kreativni center 
Mizarnica, Loška 
cesta 70, Žiri                                                     

19.00 Predstavitev in ogled podjetja  
LESKO Žiri d.o.o.

LESKO Žiri d.o.o., 
Pot v Skale 10, 
Žiri
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četrtek,
25. 5.

19.00 Dan odprtih vrat Coworking 
centra Lokomotiva

Lokomotiva, 
inkubator in co-
working center, 
Mestni trg 38 

petek,
26. 5.

19.00 Obrtniška tradicija v Železnikih 
do današnjih dni: strokovno 
vodenje po Muzeju Železniki

Muzej Železniki

21.00 Cigan čarovnik, predstava na 
prostem (premiera)

Gledališče Za 
plotom, Dražgoše 

21.00 Filmi, ki so premikali zakone, 
predstavitev avtorskega opusa 
Maka Sajka

Tavčarjev dvorec, 
Visoko

26. 5.–27. 5.
19.00–19.00

24 ur klekljanja Kulturni dom 
Železniki

sobota,
27. 5.

5.30 Tradicionalno romanje na Brezje Lajše–Brezje

10.00 10. mednarodno srečanje staro-
dobnih kolesarjev

Škofja Loka in 
okoliške vasi s 
Sorškim poljem

12.00 Spodnja postaja 6-sedežnice STC 
Stari vrh

Mopedzbor in 
košarkarski turnir 

15.00–23.00 Smučarski skoki na glasbeni pod-
lagi  –praznik skokov v Žireh

Nordijski center 
Žiri

18.00 Zdravilne energije bosanskih 
piramid, predava dr. Semir 
Osmanagić.

Kašča na Spod-
njem trgu

19.30 Pasijonke 2017 – recital taboriščne 
poezije in koncert komorne 
glasbe

Nunska 
cerkev Marije 
Brezmadežne v 
Škofji Loki

21.00 Cigan čarovnik, predstava na 
prostem (ponovitev)

Gledališče Za 
plotom, Dražgoše 

nedelja,
28. 5.

14.30 Pohod pod obronki Ratitovca Sorica–Rotk

od 8.30 
naprej 

Zadnji maj Davča

15.30 Zadnji maj: komedija Gospa 
poslančeva Toneta Partljiča v 
izvedbi Teatra Afngunc Reteče

Davča

29. 5. (do 6. 6.)
11.00

Razstava izdelkov keramike Tvojo 
šalco bi

Jesharna

torek,
30. 5.

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna Turizem Škofja 
Loka (Kidričeva 
cesta 1a)

18.00 Skrita sporočila v pisavi otrok in 
odraslih

OŠ Poljane, Pol-
jane 100, Poljane 
nad Škofjo Loko

20.00 Skrita sporočila v pisavi otrok in 
odraslih

Galerija DPD 
Svoboda Žiri

30. 5. (do 30. 6.)
18.00

Odprtje razstave Preplet niti: 
razstava o tkanju

OŠ Poljane, Pol-
jane 100, Poljane 
nad Škofjo Loko

sreda,
31. 5.

19.00 Muzejski in Strahlov večer: Edvard 
Strahl

Galerija Franceta 
Miheliča, Kašča

petek,
2. 6.

20.00 Muzikali na grajskem vrtu Atrij Loškega 
gradu
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CAR FIX vam nudi ugodne pakete servisnih pregledov.
So zelo preprosti in transparentni, zato točno veste,  
kaj dobite za svoj denar.

CAR FIX je specialist 
za vzdrževalni HITRI 
SERVIS in MENJAVO 
PNEVMATIK
ter POLNJENJE 
KLIMATSKE 
NAPRAVE.

Ker je cenovno tako 
dostopen je prava 
odločitev tudi za starejša 
vozila, ki so bila do zdaj 
morda prevelik strošek. 
Zanesljiv in z izkušenimi 
mojstri vam na servis nudi 
1-LETNO JAMSTVO, četudi 
so vgrajeni nadomestni 
deli neoriginalni. 
Spoznajte CAR FIX 
pakete, rezervirajte si 
termin že danes.

UGODEN SERVIS VOZIL 
ODSLEJ TUDI V KRANJU
V Kranju na Laborah lahko od februarja 
dalje svoje vozilo servisirate ugodne-
je kot kadarkoli prej! CAR FIX storitev 
vam je na voljo v delavnicah Remonta 
Kranj in je primerna predvsem za STA-
REJŠA VOZILA VSEH ZNAMK izven 
garancijske dobe. Strošek servisiranja 
starejših vozil je običajno previsok, zato 
se marsikdo za to niti ne odloči. A dej-
stvo je, da vozila potrebuje več 'nege' 
ravno takrat, ko prihajajo v zrela leta. 
Če ga boste primerno vzdrževali, vam 
bo zagotovo še dolgo služil in prihranil 
na dodatnih stroških.




