
32 STOPINJE 
November 2017  •  glasilo Občine Žiri

žirovske 

ZA DANES SO KONČALI 

Rok Klemenčič 

Tako je zapisano pod fotografijo, ki jo hrani 
Alfonz Zajec in ki jo je posnel njegov oče v 
letih pred drugo svetovno vojno. Tega dne so 
se cestarji Jakob Lavrov, Groga Jereb in Jakob 
Kristan (vodja) vračali z dela. 
»Slednji se je izučil za čevljarja, a ker ni bilo 
zmeraj dovolj dela, se je leta 1929 zaposlil kot 
cestar – zagar (od tu tudi Zagarjev Jakob, op. 
R. Klemenčič). V oskrbovanje je dobil cestno 
progo loška meja–Selo–Žiri–državna meja. 
Tisti čas ni bilo veliko prometa in je bilo treba 
stalno pleti travo, ki se je zaraščala po robovih 
makadamske ceste, skrbeti za čistočo na cesti, 
nasipati gramoz v zmeraj novo nastale luknje 
ter v drobilnici osojniškega kamnoloma prip-
ravljati »šoder« (gramoz) in z njim opremljati 
deponije, ki so bile na cesti vsakih petindvajset 
metrov. Treba je bilo okopavati jarke in jih ob 
nalivih pregledovati, da se niso zamašili in 
bi voda tekla po cesti. Pri tem delu so hodili 
cestarji pomagat eden drugemu, posebno tedaj, 
kadar so imeli »glavno nasipavanje ceste«. Na 
skrbi so imeli tudi nekatera večja popravila 

in utrditve cest. Tako so leta 1933 sodelovali 
pri graditvi škarpe pri Hlibčarjevem Francu, 
leta 1937 pa so jo napravili v Kovačevem 
klancu, oboje na Dobračevi. Veliko preglavic 
so jim povzročila zima in vsa zimska dela, 
od postavljanja snežnih količkov do pluženja. 

Z asfaltiranjem cest in uvedbo strojev se je 
spremenilo tudi delo na cesti.« Tako je po 
pripovedovanju Jakoba Kristana zapisala naša 
rojakinja, akademikinja ddr. Marija Stanonik 
v knjigi Promet na Žirovskem (stran 17), pred 
natanko tridesetimi leti. •

Cestarji Jakob Lavrov, Groga Jereb in Jakob Kristan (vodja) se vračajo z dela. Slika je nastala pred drugo svetovno vojno. 

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA – Lokalno učno središče Žiri
Vabilo na brezplačne programe izobraževanja (projekt LUS)

V jesenskih mesecih začenjamo z izobraževanji v Lokalnem učnem središču (LUS Žiri). Vabimo vas v naslednje  programe izobraževanja: 
• Stopimo v svet računalnikov (uvodni tečaj računalništva)
• Sem na Facebooku, torej sem (osnove uporabe Facebooka-a)
• »Pametno« o pametnih telefonih (učinkovita uporaba pametnega telefona)
• Naše društvo na spletu (delavnica izdelave spletne strani za društva)
• Učimo se: nemško, angleško (začetni tečaj nemščine, angleščine – prednost bomo dali jeziku za katerega bo več zanimanja) 
• »Debatiramo« v angleščini (tečaj konverzacije – vsebine bodo prilagojene predznanju udeležencev)
• Kvačkam in pletem (začetno nadaljevalna tečaja kvačkanja in pletenja)

Svetovanje (individualno svetovanje za formalno in neformalno izobraževanje v času tečajev in po dogovoru)
V pripravi je program vzdrževanja in ohranjanja starih lesenih predmetov, polstenja,  itd. 
Programi bodo objavljeni tudi na spletni strani  Ljudske univerze Škofja Loka, na spletni strani občine, na Radiu Sora, na letakih in 
plakatih ter v naslednjih številkah Žirovskih stopinj. 
Prijave sprejemamo po e-pošti jaka.subic@guest.arnes.si ali po telefonu 04 506 13 60, kjer dobite tudi dodatne informacije. 
S tečaji, ki bodo potekali v popoldanskem in večernem času v LUS Žiri – v kletni učilnici Muzeja Žiri, bomo začeli predvidoma po 20. 
novembru, oz. ko bo zadostno število prijav. Prednost bomo dali tečajem za katere bo več zanimanja.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–20, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

V primeru ocenitve, da aktivnost zapade pod evidenco državnih pomoči, se bo udeležence aktivnosti vodilo v evidenci prejemnikov državne pomoči po pravilu »de minimis« v višini 
ocenjenega zneska vrednosti na udeleženca aktivnosti.

  Arhiv Alfonz Zajec 


