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Učinkovito  
se odzivajo na 
nesreče
Ob dnevu Civilne zaščite so 
podelili priznanja; pet prejemnikov 
je bilo iz občine Škofja Loka, dva iz 
občine Gorenja vas - Poljane in en 
iz občine Žiri. 
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Simon Šubic

Selca – Družba Lotrič Mero-
solovje iz Selc je v začetku 
marca prejela najvišje držav-
no priznanje za poslovno 
odličnost za leto 2019, ob 
tem pa tudi mednarodno ve-
ljavni certifikat odličnosti 
EFQM s petimi zvezdicami, 
ki ga bo lahko uporabljala tri 
leta. V Lotrič Meroslovju so 
sicer enaka priznanje in cer-
tifikat prejeli že za leto 2012.
"Certifikat odličnosti po she-
mi EFQM je v Evropi dobro 
prepoznan in nam je že pred 
osmimi leti, ko smo že prido-
bili potrditev odličnosti, pred-
stavljal ključ do vstopa na trg 

zahodne Evrope. Certifikat 
poleg dejstva, da smo družin-
sko podjetje, pri naših par-
tnerjih vzbuja občutek zaupa-
nja in varnosti ter pogosto 
predstavlja tisto nekaj več, da 
se tehtnica prevesi na našo 
stran,« je ob prevzemu držav-
nega priznanja povedal gene-
ralni direktor in ustanovitelj 
podjetja Marko Lotrič. 
V razsodniški skupini so ra-
zložili, da se Meroslovje Lo-

trič uvršča med vodilna pod-
jetja na področju meroslov-
ja, v podjetju pa med zapo-
slenimi širijo razumevanje 
poslanstva, vizije in strate-
ških usmeritev ter z lastnim 
zgledom udejanjajo in raz-
širjajo vrednote med zapo-
slenimi in navzven v odno-
sih z zunanjimi deležniki. 
Kulturo odličnosti razvijajo 
tudi z vzpostavljanjem dru-
žinskega vzdušja v organiza-
ciji. "Trajnostna naravna-
nost, stalno spremljanje po-
treb in pričakovanj strank in 
trgov, spremljanje razvojnih 
in tehnoloških trendov ter 
spodbujanje ustvarjalnosti 
in inovativnosti organizaciji 

omogoča uspešno razvijati 
svoje sposobnosti za nadalj-
njo rast," so poudarili.
Za postopek podeljevanja 
priznanja in program spod-
bujanja poslovne odličnosti 
v Sloveniji sicer skrbi agen-
cija Spirit Slovenija. Ocenje-
vanje uspešnosti poslovanja 
poteka po devetih merilih 
modela odličnosti EFQM, ki 
omogoča globalno primerlji-
vost organizacij. 

Poslovno odlični
Podjetju Lotrič Meroslovje so podelili letošnje 
priznanje za poslovno odličnost.

V Lotrič Meroslovju so že drugič prejeli najvišje državno 
priznanje za poslovno odličnost. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi v občini 
Škofja Loka izvajajo enake 
ukrepe, kot veljajo za vso 
Slovenijo in ostale države, 
saj se je covid-19 do konca 
meseca razširil že povsod v 
svetu. Potem ko so v občini 
drugi teden v marcu še pote-
kale nekatere prireditve z 
manj kot sto udeleženci, pa 
je bilo proti koncu tedna že 
jasno, da se bo treba odpove-
dati vsakršnemu druženju, 
napovedano je bilo tudi za-
prtje šol in drugih javnih 
ustanov. Na seji občinskega 
sveta 12. marca, ki je poteka-
la brez navzočnosti javnosti 
in ob zmanjšani udeležbi 
poročevalcev iz občinske 
uprave, je župan Tine Radi-
nja svetnike seznanil z aktu-
alnim stanjem.
Dejal je, da so se v občini na 
epidemijo začeli pripravljati 
že teden dni prej. Bili so 
prva občina na Gorenjskem, 
kjer so v zdravstvenem 
domu uvedli triažo, tudi za-
radi izkušnje pri epidemiji 
ošpic iz prejšnjega leta. Re-
dno se je sestajal štab Civil-
ne zaščite. Napovedal je, da 
se javno življenje za nekaj 
časa zaustavlja. Zaprli so 

šole, telovadnice, bazen, vr-
tec, knjižnico, muzej, So-
kolski dom in ostale javne 
prostore. Tudi občinska 
uprava je zaprla svoja vrata 
in s strankami deluje le še 
po elektronski pošti in 
obrazcih. Prireditve so od-
povedane, med njimi tudi 
vsakoletni Dnevi Škofjelo-
škega pasijona. Nevladne 
organizacije so odpovedale 
svoje dogodke, odpovedane 
so bile maše. V nadaljeva-

nju so zaprli gostinske loka-
le, dostopnost do trgovin pa 
omejili. Prepovedali so do-
stop na vsa otroška in špor-
tna igrišča. Škofjeloško tr-
žnico so preselili na obmo-
čje nekdanje vojašnice, kjer 
je mogoč večji razmik med 
stojnicami. 
V tednu toplih pomladnih 
temperatur, ki so ljudi zva-
bile k delu na vrtovih, so v 
občini sprejeli tudi ukrep 
prepovedi kurjenja v narav-

nem okolju. Tako ne obre-
menjujejo z dodatnim de-
lom že tako zaposlenih pro-
stovoljnih gasilskih enot 
javne gasilske službe v obči-
ni. Občane so tudi sicer po-
zvali k spoštovanju odredb, 
v nasprotnem primeru so 
predvidene sankcije. Pozi-
vajo pa jih tudi k samozašči-
tnemu ravnanju, da bi ome-
jili nadaljnje širjenje virusa. 

Življenje se nam je 
obrnilo na glavo
Drugi teden v marcu so se v Sloveniji začeli resni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim 
koronavirusom.  

Ena od vstopnih točk za obravnavo suma okuženosti s covidom-19 je bil tudi Zdravstveni 
dom Škofa Loka. Konec tedna so jo zaradi pomanjkanja zaščitne opreme začasno zaprli.
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Zadrževalnik 
je nujen
Na Zalem Logu so 
predstavili načrtovano 
gradnjo zadrževalnika pod 
Sušo.
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ŠKOFJA LOKA
Seštevek majhnih 
stvari
Ali se teme okolja tičejo vseh 
nas, so naslovili srečanje, ki 
so ga v Škofji Loki pripravili 
društvo Ekologi brez meja in 
partnerji projekta Lesni fe
niks.
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GORENJA VAS -  
POLJANE
Stavijo na zeleni 
turizem
Z novim letom je vodenje 
Zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina prevzel To
maž Trobiš, ki pravi, da si 
Poljanska dolina zasluži več 
turistov glede na ustvarjeno.
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ŽELEZNIKI
Začenjajo se prve 
investicije
Pred dnevi so stekla priprav
ljalna dela za zadnjo fazo 
obnove dodatnega vrtčev
skega objekta ob Vrtcu Žele
zniki.
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ŽIRI
Skrivnostni DavidB
Moški pevski zbor Alpina 
Žiri se je v začetku marca v 
dvorani Svoboda predstavil s 
koncertom, ki so ga posvetili 
skladatelju Davidu Beoviču.
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Samo Lesjak,  
Maša Likosar, Mateja Rant, Vilma Stanovnik, 
Ana Šubic, Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Tanja Mlinar,  
Primož Pičulin, Andrej Tarfila 

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Lo ški glas, št. 3/let nik IX, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 26, ki je iz šel 31. marca 2020.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
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Ukrepaj takoj, je bilo naše 
vodilo ob pojavu koronaviru-
sa v Evropi in v naši državi, 
še davno preden smo imeli v 
Loki prvi primer, a vedeli 
smo, da ga bomo žal neizo-
gibno imeli. Zato sem se se-
stal z direktorjem Zdravstve-
nega doma Škofja Loka Ale-
ksandrom Stepanovičem, dr. 
med., in poveljnikom Civilne 
zaščite Občine Škofja Loka 
Nikolajem Kržišnikom. Sku-
paj smo pripravili akcijski 
načrt, saj smo v naši občini 
želeli biti karseda pripravlje-
ni. Nismo želeli čakati, obve-
stili smo naše javne zavode o 
preventivnem ravnanju gle-
de na napotke pristojnih 
strokovnih služb, prav tako 
pa smo s pomočjo različnih 
medijev obveščali prebivalke 
ter prebivalce o situaciji v 
Škofji Loki. Slutili smo, da 
prihajajo težki časi, in žal se 
nismo motili.
Na vsako situacijo rad pogle-
dam iz različnih zornih ko-
tov, tudi izven okvirjev. Co-
vid-19 prav tako zahteva tak 
pristop. Potreben bo širok 
nabor ukrepov na vseh podro-
čjih, potrebne bodo raznovr-
stne ekipe za izvajanje teh 
ukrepov, potrebno bo sodelo-
vanje. 
Čim bolje se je pripraviti na 
črni scenarij; upati, da se ne 
bo zgodil, ampak ne računati 
s tem. In hitro se je tudi v 
Loki pojavil koronavirus, lju-
dje so zbolevali. Akcijski na-
črt smo začeli uresničevati. 
Korak za korakom, največ-
krat korak ali dva pred mno-
gimi, smo uvajali ukrepe, pri 
tem pa so nam pomagali šte-
vilni – veliko organizacij, 
društev, ogromno prostovolj-
cev. Še vedno nam pomaga-
jo. Hvala vam 1000-krat!  
Skupaj nam bo uspelo preb-
roditi to neugodno, krizno 
obdobje. Pomembno je, da 
ne pozabimo na nikogar, da 
ukrepamo za vse, da nudimo 
pomoč različnim skupinam 

ljudi, še posebej najbolj ranlji-
vim v tej situaciji. Vzpostavili 
smo Občinski center za po-
moč, ki je na voljo prav vsem 
občankam in občanom, bodi-
si če potrebujete nekoga, da 
vam prisluhne, pa tudi, če bi 
vam zmanjkalo zdravil in ni-
mate nikogar, ki bi vam jih 
prinesel. Ne smemo pa poza-
biti niti na tiste, ki so zdravi in 
vitalni ter bi radi delali, am-
pak ne morejo in ne smejo. 
Krizna situacija jim to prepre-
čuje. Med drugim smo spre-
jeli začasni ukrep, da občina v 
času epidemije ne bo pobirala 
najemnin od najemnic in na-
jemnikov poslovnih prosto-
rov v občinski lasti, ne bomo 
pošiljali računov za storitve, 
ki stojijo. To smo predlagali 
tudi ostalim najemodajalkam 
oziroma najemodajalcem.
Zdaj je čas, ko moramo še 
bolj sodelovati, ko si mora-
mo pomagati, biti človek člo-
veku, sosed sosedu. Velja za 
danes in za naprej: skupaj, 
solidarno, kot povezana sku-
pnost – bomo zmogli.  Ve-
dno. 
Nekaj časa bo še izredno sta-
nje, v njem moramo biti hitri 
in odločni, a hkrati razmišlja-
ti o prihodnosti. Kaj bo ostalo 
po tej krizi? Kaj je res po-
membno, da ohranimo pri 
sebi in kaj v skupnosti? 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Skupaj proti 
koronavirusu

Tine Radinja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
je potekala ena od devetih 
regijskih delavnic o digitali-
zaciji občin, ki jih je po Slo-
veniji izvajalo jih digitalno 
inovacijsko stičišče 4PDIH 
v sodelovanju s Skupnostjo 
občin Slovenije in Fakulte-
to za elektrotehniko Uni-
verze v Ljubljani ter s pod-
poro Ministrstva za javno 
upravo.
Udeležence iz gorenjskih 
občin je seznanila z mo-
žnostmi digitalizacije proce-
sov, namenjena pa je bila 
tudi raziskavi stanja in po-
treb slovenskih občin na po-
dročju digitalizacije za pri-
pravo ukrepov na področju 

pametnih lokalnih skupno-
sti. Občinam so o tem raz-
delili tudi vprašalnike. Že 

letos ministrstvo za javno 
upravo obljublja razpis za 
financiranje teh projektov. 

Med storitvami, ki bi jih lah-
ko v večji meri digitalizirali, 
so zlasti prostorsko načrto-
vanje in gradbeništvo, turi-
zem, šport, kultura, vključe-
vanje v upravljanje. Na de-
lavnicah so predstavili tudi 
več primerov dobre prakse 
iz evropskega prostora. Kot 
je ob posvetu dejal škofjelo-
ški župan Tine Radinja, ima 
občina Škofja Loka na tem 
področju že nekaj izkušenj, 
delavnica v Škofji Loki pa je 
priložnost, da v občinah še 
bolje razumejo potrebe na 
tem področju. Dodaja tudi, 
da že nestrpno čakajo tudi 
na razpis ministrstva, ki ga 
je napovedal že predprejšnji 
minister za javno upravo in 
na katerega so pripravljeni. 

Digitalne potrebe občin

Regijska delavnica o digitalizaciji občin v Škofji Loki 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Partner pro-
jekta Lesni feniks je tudi Ra-
zvojna agencija Sora, njen 
direktor Gašper Kleč je na 
srečanju, ki se ga je žal ude-
ležila le peščica poslušalcev, 
predstavil uporabo odsluže-
nega lesa. Osrednja govorni-
ca je bila Urša Zgojznik iz 
društva Ekologi brez meja, 
pobudnika številnih okolj-
skih akcij. V društvu so se 
domislili akcij Očistimo Slo-
venijo, Vrečka, ne hvala!, 
Tekstilnice, Ne meč'mo hra-
ne stran, vse namenjene 
temu, da bi ljudi ozavestili k 
skrbnejšemu ravnanju z 
okoljem in preprečili kopi-
čenje odpadkov, ki dušijo 
naš planet. 
Spregovorila je o kopičenju 
odpadne embalaže, ki zasi-
pa najlepše kotičke, najde-
mo jo celo tik pod Himalajo 
in v smaragdnih zalivih 
sanjskih Maldivov. Ni dovolj 
le ločeno zbiranje odpadkov. 
Prekiniti bi morali prakso 
linearnega gospodarstva, po 
kateri črpamo naravne vire, 
kot da jih imamo neskončno 
na razpolago, izdelujemo iz-
delke in jih po uporabi zavr-
žemo kot odpadek. V mode-
lu krožnega gospodarstva, ki 
je tudi del strategije Evrop-
ske komisije, naj bi bilo v tej 
verigi ostanka odpadkov čim 
manj. S pametno zasnovo v 
procesu naj bi odpadke zbi-
rali in reciklirali ter jih dali v 
ponovno uporabo, zavrgli pa 
kar najmanj. Sežiganje od-
padkov je slaba rešitev, je 
prepričana Urša Zgojznik. 
"Ko predmete zažgemo, s 

tem uničimo tudi vse vire, ki 
smo jih vložili vanje," pravi 
govornica, ki je med drugim 
kritična tudi do tega, da od-
padki najpogosteje končajo 
v revnih državah tretjega 
sveta. Omenila je tudi akcijo 
Zero Waste (brez odpad-
kov), v katero je vključenih 
devet občin v državi in pet 
med njimi jih že izkazuje 
manj odpadkov.
Opozorila je še na vrsto 
okoljskih problemov: na 
podnebne spremembe, kjer 
se že čutijo posledice – od 
dviga gladine morja, taljenja 
ledenikov, zakisanosti ocea-
nov, orkanskih vetrov do iz-
gube biotske raznovrstnosti, 
gospodarske škode in mi-
gracij. V povečevanju sve-
tovnega prebivalstva ne vidi 
tolikšnega problema kot v 

pretirani potrošnji. Porabili 
bomo trikrat več virov, pove-
čuje se poraba vode in hrane 
(žal je veliko tudi zavržemo), 
tudi ljudje današnjega nera-
zvitega sveta bodo hoteli ži-
veti tako, kot živimo v razvi-
tem svetu, in še večja potro-
šnja dobrin bo zahtevala 
svoj davek. Planetarni dolg 
se zaradi pretirane porabe 
naravnih virov povečuje: v 
svetu že do avgusta namreč 
porabimo vire, ki jih imamo 
na razpolago do konca leta, 
v Sloveniji še prej, je ugota-
vljala Zgojznikova. Čeprav 
je takšna slika videti črna, pa 
govornica meni, da je od nas 
samih odvisno, v katero 
smer bomo šli: bomo še na-
prej uničevali planet, kot da 
za nami ne bo nikogar več, 
ali pa se bomo obrnili v 

smer trajnostnega razvoja in 
živeli v sožitju z naravo in 
spoštovanju naravnih virov. 
Ne mislimo, da kot posame-
zniki ne moremo narediti 
nič. Skrb za okolje je sešte-
vek majhnih stvari, je pre-
pričana Zgojznikova, ki na-
števa celo vrsto prijemov, 
kako lahko okolje varujemo 
že v domačem gospodinj-
stvu: varčujemo z energijo, 
z vodo, s hrano, ne kupuje-
mo nepotrebnih stvari, na-
kupujmo s svojo embalažo 
za večkratno uporabo, na-
mesto embalirane hrane v 
veleblagovnicah kupujmo 
pri lokalnih kmetih ... Zdaj 
namreč vsako gospodinjstvo 
pridela 1,3 kilograma odpad-
kov na dan, vsak posame-
znik v celem letu pa 476 ki-
logramov.

Seštevek  
majhnih stvari
Ali se teme okolja tičejo vseh nas, so naslovili srečanje, ki so ga v Škofji Loki pripravili društvo 
Ekologi brez meja in partnerji projekta Lesni feniks. Ogledali so si tudi večkrat nagrajeni tuji 
dokumentarec Smeti.

Skrb vzbujajočim okoljskim temam je prisluhnilo le majhno število obiskovalcev.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

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

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja 

Loka za leto 2020.

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija  
sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka  

www.skofjaloka.si, pod rubriko Novice in objave/ Razpisi, 
javna naročila, natečaji ….

Številka: 354-14/2020
Datum:  10. 3. 2020     
     Občina Škofja Loka
    Tine Radinja l.r. 
 ŽUPAN  

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na začetku 
marca se je prvič sestal orga-
nizacijski odbor za pripravo 
srečanja v Škofji Loki, ki naj 
bi maja gostila generalno 
skupščino evropskega zdru-
ženja Douzelage, ki jo pri-
pravljajo v okviru projekta 
Evropa za državljane z na-
slovom Mlajši za starejše – 
Aktivno staranje. Ob tem 
srečanju so se nadejali poleg 
predstavnikov partnerskih 
mest tudi evropskih poslan-
cev, ambasadorjev in drugih 
gostov. Ob tej priložnosti bi 
obravnavali zlasti problema-

tiko stanovanj za starejše, je 
ob srečanju organizacijske-
ga odbora dejal koordinator 
projekta Miha Ješe. 
Eno od srečanj v okviru pro-
jekta bi moralo biti že mar-
ca v avstrijskem Judenbur-
gu, a je zaradi pojava koro-
navirusa odpadlo. Nasle-
dnja mednarodna srečanja 
naj bi bila: maja v Škofji 
Loki, avgusta v madžarskem 
mestu Köszeg, oktobra v al-

banski Kruji in sklepno 
aprila prihodnje leto v nem-
škem Bad Kötztingu. Načr-
tovani "urnik" se je zaradi 
spremenjenih okoliščin žal 
podrl. Kaj zdaj, smo vpraša-
li koordinatorja Miho Ješe-
ta. "Evropski projekti so tre-
nutno vsi zamrznjeni, tudi 
projekti Erazmus+. Realizi-
rali jih bomo kasneje, ko se 
bo situacija v svetu umirila. 
Srečanje v Škofji Loki v 
okviru programa Evropa za 
državljane projekt Mlajši za 
starejše – aktivno staranje 
smo že prestavili na kasnej-
ši termin, in sicer od 3. do 
6. septembra 2020. Do-

končna odločitev bo znana 
sredi letošnjega junija, ko 
bomo poslali vsem udele-
žencem novo povabilo," je 
povedal Ješe in dodal, da se 
bodo glede na trend širitve 
virusa v tem tednu odločili 
glede prestavljenega termi-
na srečanja v Judenburgu 
na začetek junija 2020. Naj-
brž bo ponovno prestavlje-
no na kasnejši termin, ki ga 
še nismo določili."

Prestavljen tudi 
evropski projekt
Projekt Mlajši za starejše – aktivno staranje, kjer 
je Škofja Loka vodilni partner, je zaradi širjenja 
novega koronavirusa prestavljen na boljše čase.

Na začetku marca se je sestal organizacijski odbor za 
pripravo majskega srečanja v Škofji Loki, ki bo zdaj 
prestavljeno na kasnejši čas. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – S sklepi, spre-
jetimi na občinskem otro-
škem parlamentu, naj bi 
mladi iz Škofje Loke nastopi-
li na nacionalnem otroškem 
parlamentu, vendar ga za 
zdaj ne bo. V občinskem pa 
je bilo zanimivo prisluhniti, 
kako o poklicih razmišlja 

mlada generacija. Razpra-
vljavce iz loških šol (OŠ Ško-
fja Loka-Mesto, OŠ Ivana 
Groharja, OŠ Cvetka Golarja 
in OŠ Jela Janežiča) sta poz-
dravila župan Tine Radinja 
kot gostitelj, saj so mladi za-
sedali v klopeh občinskega 
sveta, in Jelka Jelovšek Sre-
bot, predsednica Društva pri-
jateljev mladine Škofja Loka 

kot organizatorja vsakokra-
tnega otroškega parlamenta. 
Razpravo sta vodili učenki 
OŠ Mesto Lana Pucihar in 
Hana Kolendo.
Učenke in učenci so poročali 
z zasedanj šolskih parla-
mentov, o anketah, ki so jih 
opravili o poklicih, razmi-
šljali o poklicih prihodnosti, 
ki jih bo v veliki meri krojila 
sodobna tehnologija, pa tudi 
o sanjah, ki jim je vredno 
slediti na poti do poklicev, 
ob tem pa računajo na pod-
poro staršev in tudi učiteljev. 
Slišali smo o poklicu astro-
navtke, o katererm razmišlja 
ena od osnovnošolk, o delu 
kamnoseka, ki bi ga po zgle-
du staršev rad opravljal 
osnovnošolec, o poklicih, po-
vezanih z robotizacijo, varo-
vanjem okolja, socialnimi 
dejavnostmi in medčloveški-
mi odnosi, po katerih bo v 
prihodnje po mnenju otrok 
veliko povpraševanje. Neka-
teri poklice poznajo tudi po-

bliže, na enotedenski praksi 
jih denimo spoznavajo otro-
ci iz OŠ Jela Janežiča, učenci 
OŠ Škofja Loka-Mesto pa so 
ob dnevu odprtih vrat obi-
skali občino in se seznanili z 
uradniškimi poklici. Nekate-
ri razmišljajo o tako zabav-
nih poklicih, kot sta spreha-
jalec psov ali preizkuševalec 
sladkarij, drugi pa o tem, ali 
se tudi konjiček lahko razvi-
je v poklic. Zavedajo se tudi, 
da v Sloveniji vladajo dobri 
pogoji za izobraževanje in 
da je znanje temelj za poklic-
no prihodnost. Spregovorili 
so tudi o otroškem parla-
mentu kot možnosti sodelo-
vanja otrok pri odločitvah. 
Pomembno je, da se mlade 
sliši in upošteva njihove pre-
dloge, saj je prihodnost nji-
hova. Na njihova razmišlja-
nja računa tudi občina, je v 
pozdravni besedi dejal žu-
pan, zlasti na predloge s po-
dročja šolstva in prostega 
časa.  

Mladi o poklicni prihodnosti
Še pred izbruhom koronavirusa so se učenci štirih škofjeloških osnovnih šol zbrali na otroškem 
parlamentu, kjer so razpravljali o svoji poklicni prihodnosti. 

V Škofji Loki je na začetku marca zasedal otroški parlament 
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S sprejetimi nujnimi ukrepi 
se nam je življenje tako re-
koč obrnilo na glavo.
Kmalu zatem je bilo z uved-
bo vladnih ukrepov prepove-
dano zbiranje ljudi na jav-
nih krajih in površinah, do-
voljeno je le gibanje po par-
kih in sprehajalnih površi-
nah posamično ali za druži-
ne, ki živijo skupaj. Dovolju-
je se tudi gibanje skupinam 
sodelavcev do največ pet 
oseb. Gibanje je dovoljeno v 
primerih storitev za nujne 
primere, za dostop do služ-
be, lekarn ter drogerij in do 
najbližje trgovine z živili ali 
bencinske črpalke, banke, 
pošte. Dovoljena je tudi 

kmetijska neposredna pro-
daja. 
Za pomoč občanom so v 
Škofji Loki vzpostavili Ob-
činski center za pomoč (do-
segljiv na naslovu info@
skofjaloka.si in številki 04 
511 23 97, ki je na voljo od 8. 
do 15. ure). K sodelovanju so 
povabili tudi prostovoljce.
"S pomočjo Civilne zaščite 
izvajamo koordinacijo dru-
štev in nevladnih organiza-
cij; med drugim za vse, ki so 
v karanteni oziroma samoi-
zolaciji in nimajo nikogar, 
ki bi jim pomagali, deluje 
prostovoljski projekt, preko 
katerega je organizirana na-
bava nenujnih proizvodov 
in nujnih prehrambnih pro-
izvodov. Namenjen je izbolj-

šanju kakovosti življenja ob-
čank in občanov v času koro-
navirusa in dopolnjuje že 
obstoječi Občinski center za 
pomoč. Namenjen je vsem, 
ki so v karanteni in nimajo 
svojcev, sosedov ali druge 
možnosti za nabavo nujnih 
prehranskih in zdravstvenih 
proizvodov po varnem pro-
tokolu. Preko njega zagota-
vljamo pomoč za nujno var-
stvo otrok, ki poteka na 
domu. Prav tako je name-
njen občankam in občanom, 
ki so zaradi situacije, ki jo je 
prinesel koronavirus, v sti-
ski. Mnogi pa nas kontakti-
rajo tudi za kakršnekoli do-
datne informacije ali pa po-
nujajo prostovoljno pomoč," 

nam sporočajo z Občine 
Škofja Loka. "Aktivirali smo 
štab Civilne zaščite s pred-
stavniki Zdravstvenega 
doma, Policijske postaje, ga-
silcev, Centra za socialno 
delo, Rdečega križa in dru-
štvi. Poskrbeli smo za orga-
nizacijo in logistično podpo-
ro COVID-centru in Zdra-
vstvenemu domu. Občina 
Škofja Loka sicer sodeluje 
tudi pri organizaciji nabave 
zaščitne opreme, ki jo je v 
teh časih vedno premalo." 
Prejšnji teden so sprejeli 
tudi odločitev, da v času 
zmanjšanega prometa naje-
mnike prostorov v občinski 
lasti oprostijo plačevanja na-
jemnin.

Življenje se nam je 
obrnilo na glavo

Dostop na otroška igrišča je v času koronavirusa 
prepovedan. / Foto: Gorazd Kavčič

Opustela Škofja Loka kaže na to, da ljudje spoštujejo 
omejitve gibanja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 31. marca 2020

Občina Škofja Loka
Občinski svet

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Obvestilo o javnem razpisu 
prostega delovnega mesta

DIREKTOR 
JAVNEGA ZAVODA  

LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA (m/ž)

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih po-
gojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje pogoje: 

– VII. raven izobrazbe (magisterij stroke (2. bolonjska   
 stopnja) oz. po prejšnjih programih specializacija po viso 
 košolskih strokovnih programih in univerzitetni progra 
 mi) ali VI/2. raven izobrazbe (visokošolski strokovni in  
 univerzitetni programi (oboje 1. bolonjska stopnja) oz.  
 po prejšnjih programih specializacija po višješolskih   
 programih in visokošolski strokovni programi)   
 družboslovne smeri, 
– najmanj pet let delovnih izkušenj na ravni izobrazbe   
 VII ali najmanj deset let delovnih izkušenj na ravni   
 izobrazbe VI/2, 
– vodstvene in organizacijske sposobnosti, 
– aktivno znanje slovenskega jezika, 
– aktivno znanje enega svetovnega jezika. 

Prijave z zahtevanimi dokazili, ki so navedena v javnem razpi-
su, naj kandidati do vključno 6. aprila 2020 pošljejo v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka ali na elektronski naslov obcina@skofjaloka.si, s 
pripisom »Prijava na razpis za direktorja Loškega muzeja 
Škofja Loka«.
Celotno besedilo javnega razpisa je dostopno na spletni strani 
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni raz-
pisi in objave. Informacije v zvezi s tem razpisom so na voljo 
po e-pošti obcinski.svet@skofjaloka.si.

Datum: 12. 3. 2020   
 Predsednica komisije
     Melita Rebič l.r.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – O Pasijonskem 
almanahu, tretji mednarodni 
ediciji po vrsti, posvečeni pa-
sijonom v Sloveniji in Evro-
pi, smo že poročali. Marca pa 
so izšli tudi Pasijonski done-
ski, petnajsta številka revije, 
ki prav tako prinaša spozna-
nja o Škofjeloškem in drugih 
pasijonih doma in po svetu. 
Publikacijo vsako leto pred-
stavijo ob začetku pasijon-
skih dni, letos se to žal ni 
zgodilo.  
Letošnja številka z bogato 
vsebino in likovno podobo 
nagovarja bralca v pripravah 
na slovesno uprizoritev Ško-
fjeloškega pasijona leta 2021, 
ko bo procesija praznovala 
300-letnico. V reviji sta tokrat 
predstavljena vodja projekta 
Škofjeloški pasijon Jakob Vr-
hovec in režiser uprizoritve v 
letu 2021 Borut Gartner, o 
siceršnji vsebini pa na kratko 
urednica revije Helena Jane-
žič: "Med vsebinami nas bo 

že na prvih straneh v postno 
vzdušje vpeljala Velikonočna 
meditacija izpod peresa klari-
se s. M. Katarine, sledijo pa ji 
prispevki o izvoru pasijon-
skega gibanja, Valentinu Vo-
dniku kot postnem pridigar-
ju, še neobjavljena Schönleb-
nova pridiga ter predstavitev 
nekaj zanimivih tiskanih pa-
sijonov iz Narodne in univer-
zitetne knjižnice. Brali bomo 
o uprizoritvi Škofjeloškega 
pasijona v Globasnici leta 
1996, o elementih gledališke 
skupnosti Škofjeloškega pa-
sijona, o postavljanju božjih 
grobov na Škofjeloškem v 
sedmih loških cerkvah, izve-
deli bomo vse o 40-letnem 
uprizarjanju pasijona v Šte-
panji vasi in obudili spomin 
na izjemen Ribniški pasijon. 
Sprehodili se bomo skozi 
lanskoletna, s pasijonom po-
vezana dogajanja v Škofji 
Loki in drugod ter prebiranje 
publikacije zaključili s slika-
mi iz pasijonskega cikla Jan-
ka Orača." 

Čas brez 
pasijonskih dni
Marca in aprila so bili v Škofji Loki predvideni 
Dnevi Škofjeloškega pasijona, a so dogodki 
zaradi širitve koronavirusa odpovedani. Izšli pa 
sta dve pasijonski publikaciji. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sogovorniki 
so bili dr. Aleš Kuhar z Bio-
tehniške fakultete, Boštjan 
Kosec, pobudnik in ustano-
vitelj Eko Prlekije, kuharski 
mojster Bine Volčič, dr. Ja-
nez Benedičič z Ekološke 
kmetije Pr' Demšari iz Mar-
tinj Vrha in Maja Zakotnik 
iz Drevesnice Zakotnik v 
Dorfarjih. Projekt Odprta 
vrata kmetij sofinancirata 
Evropska unija iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014–
2020, okrogle mize, ki so 
jih pripravili štirje sodelujo-
či LAS-i (LAS loškega pogor-
ja sodelujejo še LAS Gorenj-
ska košarica, LAS s CILjem 
in LAS Srce Slovenije) pa so 
potekale pod častnim pokro-
viteljstvom kmetijske mini-
strice Aleksandre Pivec.
Udeležence je v uvodu na-
govoril župan Občine Škofja 
Loka Tine Radinja, ki meni, 
da je treba cenene prehran-
ske rešitve, ki nam jih je vsi-
lila globalizacija, zamenjati 
z domačimi, za katere je 
značilna kar najkrajša pot 
od njive do krožnika, zlasti 
je domačo hrano treba zago-
toviti vrtcem, šolam, domo-
vom starostnikov. Direktor 
Razvojne agencije Sora Ga-
šper Kleč je dejal, da smo 
danes v veliki meri odvisni 
od tujih prehranskih verig, 
zagotavljamo zgolj 40-od-
stotno samooskrbo, zagota-
vljati pa bi morali čim širši 
krog ponudnikov prek krat-
kih prehranskih verig. Pred-
sednica LAS loškega pogorja 
Ivica Rant je povedala, da so 

že pred leti orali ledino na 
področju prehranske samo-
oskrbe, razvijali možnosti 
dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in dajali zakono-
dajne pobude. 
Agrarni ekonomist dr. Aleš 
Kuhar potrjuje, da delež sa-
mooskrbe pri nas upada, 
kmetijstvo pa je panoga, ki 
zahteva znanje, izobraževa-
nje in nove tehnološke pristo-
pe. Če želimo kmetijstvo kot 
nacionalno ekonomijo ohra-
njati, se bo moralo posodobi-
ti tudi v smislu trženja in 
prodaje. Trgovina bi morala 
biti servis proizvajalcev, tako 
pa je Slovenija okupirana z 
modelom oskrbe s trgovski-
mi velesistemi s hrano iz tu-
jine. Da bi imeli zdravo hra-
no, je treba spodbujati doma-
čo pridelavo kakovostne hra-
ne, pri tem pa morajo pride-
lovalci med seboj sodelovati, 
četudi si konkurirajo. 
Primer sodelovanja je pred-
stavil Boštjan Kosec, pobu-
dnik in ustanovitelj Eko Pr-

lekije, kjer so se združili 
kmetje z različnimi ekolo-
škimi pridelki in izdelki, te-
melji pa na tesnem odnosu 
med ponudniki in potrošni-
ki, ponudbo želijo nadgradi-
ti tudi s turizmom. Model bi 
bilo po njegovem mogoče 
prenesti tudi na Škofjelo-
ško, čemur pritrjuje tudi dr. 
Janez Benedičič, pridelova-
lec senenega mleka iz Mar-
tinj Vrha, ki je v projektu 
Odprta vrata kmetij sodelo-
val v seneni verigi in se mu 
zdi pomembna povezava 
med vsemi kmetijami v veri-
gi, dogovarjajo se tudi o 
ustanovitvi zavoda. Seneno 
mleko dobavlja škofjeloškim 
vrtcem in ob tem opozarja, 
da je treba zagotavljati zado-
stne količine, prav zaradi 
tega je pomembna vzposta-
vitev sodelovanja še z drugi-
mi pridelovalci. Svoje izku-
šnje je predstavila tudi Maja 
Zakotnik iz Dorfarij, ki pri-
deluje predvsem jagode, v 
sadovnjaku pa jabolka sta-

rejših, avtohtonih in novej-
ših sort. O pomenu kakovo-
stne lokalne hrane je govoril 
tudi kuharski mojster Bine 
Volčič, poudaril pa, da v re-
stavracijah potrebujejo troje: 
količino, kakovost in kon-
stanto, da bi gostom lahko 
nenehno zagotavljali naj-
boljše. Opozarja na težave s 
cenami in dostavo in na dej-
stvo, da kot kuhar težko na 
terenu išče prave dobavite-
lje. Tako se ob koncih tedna 
vozi z družino po Sloveniji 
in jih išče od kmetije do 
kmetije.
Gostje omizja in občinstvo 
so opozarjali zlasti na po-
men zdrave hrane v javnih 
zavodih, na administrativne 
ovire pri javnih razpisih, na 
zagotavljanje zadostnih koli-
čin in na cene, ki si jih zavo-
di v okviru javnih razpisov 
težko privoščijo. Poudarili 
so tudi potrebo po ohranja-
nju kmetij, ki jih še imamo, 
saj opažajo trend njihovega 
propadanja.  

Čim krajša pot od 
njive do krožnika
V Škofji Loki so na začetku marca izpeljali eno od štirih okroglih miz v sklopu projekta Odprta vrata 
kmetij z naslovom Kratke prehranske verige za več zdravja na naših krožnikih, ki sta jo organizirala 
LAS loškega pogorja in Razvojna agencija Sora.  

Na okrogli mizi o kratkih prehranskih verigah (od leve): dr. Aleš Kuhar, Boštjan Kosec, 
Bine Volčič, dr. Janez Benedičič in Maja Zakotnik

Igor Kavčič

Kranj – Gre za skupinsko 
razstavo dveh fotografskih 
kolegov Vasje Doberleta iz 
Kranja in Janeza Podnarja iz 
Škofje Loke. V Stolpu Škrlo-
vec v Kranju je Podnar pred-
stavil cikel Mostovi, Dober-
let pa Kozolci. Ker si je bilo 
v marcu razstavo zaradi ak-
tualnih razmer nemogoče 
ogledati v živo, je na ogled 
še virtualna predstavitev na 
spletu. Za ogled v brskalnik 
vtipkate mostovi.redesign-
-bg.com za mostove Janeza 

Podnarja in kozolci.rede-
sign-bg.com za kozolce Vas-
je Doberleta. Janez Podnar 
je 21 fotografij mostov v čr-
no-beli tehniki podnaslovil 
Kamniti ločni mostovi Slo-
venije, starejši od 100 let. 
Mostovi so ga zanimali kot 
infrastrukturni objekti, s ka-
terimi so ljudje pri transpor-
tu od nekdaj premagovali 
ovire, v tem primeru vodne. 
Janez Podnar je mojster 
Ameriške fotografske zveze 
MPSA in ima naslov zlata 
ekscelenca Mednarodne fo-
tografske zveze EFIAP/g.

Fotografiral mostove
Janez Podnar je predstavil cikel fotografij kamnitih ločnih mostov Slovenije, ki so starejši od sto let.

Kamniti ali Kapucinski most čez Soro / Foto: Janez Podnar
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Obvestilo o javnem razpisu 
za žičniško dejavnost

(stik: Irena Studen, 04 5112 313, irena.studen@skofjaloka.si)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je bila z 
dnem 24. 3. 2020 objavljena na spletni strani Občine Škofja 
Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi in objave.

Datum: 24. 3. 2020
 Tine Radinja l.r.
     ŽUPAN
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Urban Pirc

Škofja Loka – Projekt je odgo-
vor na nekatere izzive, ki jih 
naši skupnosti postavlja epi-
demija in z njo povezani var-
nostni ukrepi. Namenjen je 
vsem Ločankam in Ločanom, 
ki so v karanteni oziroma sa-
moizolaciji, pa nimajo svoj-
cev, sosedov ali drugih mo-
žnosti, da bi šli v nabavo po 
nekatere ne življenjsko nujne 
proizvode ali dobrine (npr. ča-
sopisi, revije, čistila in cigare-
ti) in pa nekatere prehramb-
ne proizvode (npr. dietna in 
veganska prehrana). Projekt, 

odgovoren za nabavo in do-
stavo teh dobrin, je tako po-
membna dopolnitev dejavno-
stim občine, ki že skrbi za 
organizacijo in dostavo 
osnovnih živil ter ostalih nuj-
nih potrebščin preko Občin-
skega centra za pomoč.
Storitve, ki potekajo po 
predpisanem in varnem 
protokolu, temeljijo na po-
polnoma prostovoljni bazi 
in se bodo izvajale, dokler 
bo treba oz. dokler projekt 
ne bo presegel zmožnosti 
izvajalcev. Trenutno na pro-
jektu deluje okoli deset pro-
stovoljcev, ki poleg zgoraj 

omenjenih dejavnosti skrbi-
jo tudi za logistiko, spreje-
manje naročil, informiranje 
in ostale procese, potrebne 
za nemoteno oskrbo. 
Osebe, ki bi želele koristiti te 
storitve, lahko na številki 040 
477 640 oddajo naročilo vsak 
dan (razen ob nedeljah) od 
10. do 12. ure, lahko pa to sto-
rijo tudi preko spletnega na-
ročanja na internetni strani 
projekta skupajzapomoc.za-
vodo.org, kjer so na voljo tudi 
vse dodatne informacije.
Po besedah enega izmed po-
budnikov je posebnost pro-
jekta v tem, da osebam v 

stiski nudi proizvode, ki si-
cer niso nujni za preživetje, 
zato pa omogočajo dostojno 
in kvalitetnejše življenje v 
času, ko se je treba zadrže-
vati doma. Eden izmed naj-
večjih izzivov v tem trenut-
ku pa je, da potencialni odje-
malci sploh izvejo za ponu-
jene možnosti, saj gre v 
mnogo primerih za osebe, 
ki niso aktivne na družabnih 
omrežjih. Prav zato se orga-
nizatorji obračajo na lokalno 
javnost, da se vest o projektu 
razširi do vseh občank in ob-
čanov, ki bi bili potrebni po-
moči.

Skupaj za pomoč
V Škofji Loki je zaživel prostovoljski projekt Skupaj za pomoč, ki ga izvajata Zavod O, zavod 
škofjeloške mladine, in Klub škofjeloških študentov ob podpori Občine Škofja Loka.  
Prostovoljci skrbijo za nabavo in dostavo nekaterih nenujnih življenjskih potrebščin osebam,  
ki v času nevarnosti širjenja koronavirusa sicer ne bi mogle do njih.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zavarovalnica 
Triglav je pred mesecem dni 
odprla nove prostore škofje-
loškega predstavništva. Iz 
prostorov na Kidričevi 1, kjer 
je bila dve desetletji, se je 
preselila na novo, dosto-
pnejšo lokacijo na Trati. 
Zavarovalnica je sicer v Ško-
fji Loki prisotna že štirideset 
let. V Škofji Loki delata dva 
sodelavca za sklepanje zava-
rovanj in 14 zastopnikov, ob-
čanom je enkrat na teden na 
voljo tudi cenilna služba, vsi 
skupaj imajo zdaj na voljo 
več kot še enkrat večje pro-
store kot prej, je ob slavno-
stnem odprtju poudarila di-
rektorica območne enote 
Zavarovalnice Triglav v Kra-

nju Janka Planinc. Kot druž-
beno odgovorno podjetje so 
ob tej priložnosti društvu 
Sožitje iz Škofje Loke poda-
rili ček v vrednosti dva tisoč 
evrov za izvedbo društvenih 
programov. Marko Mohorič, 
predsednik društva Sožitje, 
ki deluje v vseh štirih obči-
nah na Škofjeloškem in 
podpira družine, v katerih 
živijo otroci s posebnimi po-
trebami, se je zahvalil za po-
moč in povedal, da bodo de-
nar namenili izvedbi delav-
nic za psihosocialno pomoč 
družinam. Za družbeno od-
govornost se je zahvalil tudi 
župan Občine Škofja Loka 
Tine Radinja, ki je skupaj z 
direktorico Janko Planinc 
prerezal trak na vratih v 
novo poslovalnico.

Zavarovalnica  
v novih prostorih

Ob odprtju novih prostorov Zavarovalnice Triglav na Trati 
(od leve): župan Tine Radinja, direktorica Janka Planinc in 
predsednik Sožitja Marko Mohorič / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pesem je leta 
1911 napisal James Oppen-
heim in jo posvetil ženskam 
na zahodu. Pozneje so pe-
sem povezovali s stavko teks-
tilnih delavcev v ameriškem 
mestu Lawrence leta 1912, 
kjer so delavke sredi zime 
vzklikale: "Hočemo kruh, 
ampak hočemo tudi vrtnice!" 
Na cesto so šle, ker so delale 
v nevzdržnih pogojih, zahte-
vale so pošteno plačilo in 
boljše delovne razmere, kar 
simbolizira kruh. Vrtnice pa 
so simbol boljšega življenja. 
V šoli Jela Janežiča so učenci 
z mentorji posneli tudi kra-
tek film o položaju žensk 
pred stotimi leti, ko so se te 
še borile za delavske pravice, 

enakopravnost in dostojan-
stvo. Prikazali so ga na prire-
ditvi, kjer so s pevskimi, ple-
snimi in govornimi točkami 
spomnili na položaj žensk 
nekoč in danes.
Slavnostna govornica je bila 
prof. dr. Mirjana Nastran 
Ule, ki je spregovorila o po-
menu mednarodnega pra-
znika žensk. Dejala je, da ji 
veliko pomeni, razlogi za to 
pa izhajajo iz njenega otro-
štva. Svoji mami je ob tem 
prazniku vedno prinesla šo-
pek zvončkov, kajti mami je 
8. marec kot dekletu iz revne 
družine, ki se je izšolala v 
meščanski šoli pri uršulin-
kah in bila med drugo sve-
tovno vojno v partizanih, ve-
liko pomenil, štela ga je za 
svoj zasluženi praznik. V 

njeni generaciji so se ženske 
še vedno borile za svoje pra-
vice, tako kot pred stoletjem, 
ko so na stavkah in množič-
nih shodih zahtevale svoje 

pravice, enakopravnost, volil-
no pravico ... Mirjana Na-
stran Ule pa sodi v generaci-
jo, ki se je zavzemala za pra-
vico žensk do izobraževanja 
in kariere. Čeprav so si žen-
ske v preteklosti izborile svo-
je pravice, pa te danes niso 
samoumevne, še naprej jih 
je treba braniti. Govornica je 
opozorila tudi na današnje 
probleme žensk, na njihovo 
ekonomsko stisko, ki jo ob-
čutijo zlasti upokojenke, de-
lavke, negovalke, ženske na 
težkih delovnih mestih ... 
Veliko jih v teh surovih kapi-
talističnih časih životari na 
robu preživetja, še vedno se 
tepta dostojanstvo ljudi, ne le 
žensk, je dejala Nastran Ule-
tova in pozvala, naj se ozre-
mo okoli sebe in si pomaga-
mo pri reševanju stisk dana-
šnjega časa. Ženske pravice 
so človekove pravice, je med 
drugim dejala ugledna profe-
sorica, ki je otroštvo prežive-
la v Škofji Loki. 

Borile so se za kruh 
in vrtnice
Ob mednarodnem dnevu žensk je bila v Sokolskem domu slovesnost, ki jo je tokrat pripravila 
Osnovna šola Jela Janežiča, program pa so naslonili na več kot stoletje staro pesem Kruh in vrtnice.

Kruh in vrtnice so navdihnile ustvarjalce programa ob 8. marcu. / Foto: Tina Dokl

Učenke in učenci OŠ Jela Janežiča: ples s pahljačami 
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Škofja Loka – Občina Škofja Loka letos s projektom Naša 
Loka uvaja participativni proračun. To pomeni, da bodo lahko 
pri razporeditvi odstotka občinskega proračuna sodelovali 
tudi občani s svojimi predlogi, in sicer vsakdo za svojo krajev-
no skupnost. Za projekte enajstih krajevnih skupnosti bo ob-
čina letos namenila 275.000 evrov, pozneje po evalvaciji pro-
jekta verjetno tudi več. Projekte pa lahko predlagajo in o njih 
glasujejo krajani od 16. leta starosti, saj si želijo čim širšega 
sodelovanja. Gospodinjstvom v občini so razposlali zloženke. 
Z njimi so povabili tudi na delavnice po posameznih krajev-
nih skupnostih, kjer bi jim predstavili celoten proces. Zaradi 
novih okoliščin so delavnice odpadle, na spletni strani občine 
pa so na voljo vse informacije o projektu in tudi obrazec, na 
katerem lahko občani oddajo svoje predloge. Ker ta čas nihče 
ne ve, koliko časa bo ta krizna situacija trajala, tudi nimajo 
povsem jasne slike o tem, kako bo zdaj potekal proces, za 
zdaj stvari potekajo naprej, so nam na naše vprašanje o uso-
di projekta Naša Loka odgovorili na Občini Škofja Loka. 

S predlogi bodo sodelovali občani
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Mateja Rant

Gorenja vas – Tako kot v 
drugih občinah po Sloveniji 
so tudi v Občini Gorenja vas 
- Poljane sprejeli vrsto doda-
tnih ukrepov, s katerimi že-
lijo prispevati k zajezitvi šir-
jenja novega koronavirusa. 
O ukrepih so se dogovorili 
na koordinacijskem sestan-
ku, ki so se ga na povabilo 
župana Milana Čadeža ude-
ležili še predsednik štaba ci-
vilne zaščite v občini Primož 
Kokalj, poslanec državnega 
zbora Žan Mahnič, name-
stnik poveljnika štaba civil-
ne zaščite Bernard Strel, čla-
nica štaba civilne zaščite 
Barbara Bogataj, predstav-
nik zdravstvene postaje Go-
renja vas Janez Koprivec, 
dekan dekanije Škofja Loka 
in župnik v Gorenji vasi 
Gregor Luštrek ter direktori-
ca občinske uprave Elizabe-
ta Rakovec.
Z ukrepi, za katere so se do-
govorili na sestanku, so 
praktično ustavili javno ži-
vljenje v občini. Odpovedali 
so vse programe in priredi-
tve v Sokolskem domu v Go-
renji vasi ter prekinili vse 
programe popoldanske vad-
be v športnih dvoranah v 
Gorenji vasi in Poljanah. 
Vrata so zaprle vse tri enote 
Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka v občini, odpo-
vedali so uradne ure krajev-

nih skupnosti, v zdravstveni 
postaji v Gorenji vasi pa so 
uvedli spremenjen način 
vstopa. Vstop je po novem 
mogoč le na enotni vstopni 
točki zgolj za nujne primere 
naročenih pacientov. Uvedli 
so enotno številko vseh am-
bulant, to je 031 609 227, na 
kateri lahko občani dobijo 
informacije za vse ambulan-
te, vključno s pediatrično, in 
se naročijo na pregled, ka-
dar nujno potrebujejo zdra-
vstveno obravnavo. Za stran-

ke so zaprli tudi vrata krajev-
nega urada in občinske stav-
be. Na občinsko upravo se je 
mogoče po novem obrniti le 
s klicem na telefonsko šte-
vilko 04 51 83 100 ali po ele-
ktronski oziroma navadni 
pošti. Do preklica ostajajo 
zaprta tudi vsa otroška in 
športna igrišča v občini. 
Civilna zaščita občine Gore-
nja vas - Poljane ob izbruhu 
epidemije bolezni covid-19 
poziva vse polnoletne obča-
ne, ki so zdravi in ne sodijo 

v rizične skupine, da se jim 
pridružijo kot prostovoljci 
pri oskrbi prebivalcev na te-
renu. Javijo se jim lahko na 
telefonsko številko 04 51 83 
120 ali po elektronski pošti 
cz@obcina-gvp.si. Prosto-
voljci bodo v primeru potreb 
nudili pomoč pri nakupu 
nujnih prehranskih, higien-
skih in zdravstvenih izdel-
kov obolelim občanom, ki 
nimajo svojcev ali druge 
osebe, ki bi jim lahko pri-
skočila na pomoč.

Ustavili javno 
življenje v občini
V Občini Gorenja vas - Poljane so na koordinacijskem sestanku sredi marca sprejeli vrsto dodatnih 
preventivnih ukrepov, s katerimi želijo preprečiti širjenje okužb z novim koronavirusom.

Na koordinacijskem sestanku pri županu so sprejeli vrsto dodatnih ukrepov za preprečitev 
širjenja okužb z novim koronavirusom. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Poljane – Na območju celo-
tne občine Gorenja vas - Po-
ljane se v zadnjih letih po-
novno soočajo s pomanjka-
njem prostorskih zmoglji-
vosti za vrtčevske otroke. 
Prostorsko stisko bodo reši-
li s prizidkom k Vrtcu Aga-
ta na območju šolskega 
okoliša Osnovne šole Polja-
ne, kjer analize izkazujejo 
večji porast števila predšol-
skih otrok, so pojasnili na 
občini. 
Na občini so tako pred dnevi 
z izbranim izvajalcem del 
SGP Zidgrad iz Idrije podpi-
sali gradbeno pogodbo za 
gradnjo prizidka pri Vrtcu 
Agata Poljane. Omenjeno 
podjetje je v javnem naroči-
lu ponudilo najnižjo ceno v 
višini slabih 2,3 milijona 
evrov, so razložili na občini. 

V sklopu projekta bodo 
zgradili šest novih igralnic 
za potrebe vrtca in dve nado-
mestni učilnici za potrebe 

šole, obenem bodo preure-
dili in razširili centralno šol-
sko kuhinjo ter uredili doda-
tno otroško igrišče. "Zasno-

va načrtovanega prizidka je 
zamišljena tako, da se prizi-
dek naveže na prostore ob-
stoječega vrtca in z njim 
oblikuje zaključena celota," 
so še pojasnili na občini. 
Novi vrtec je zasnovan kot 
skoraj ničenergijski objekt 
po sistemu energetsko varč-
ne oziroma pasivne gra-
dnje, zato so zanj pridobili 
tudi sredstva Ekosklada v 
višini dobrih 280 tisoč 
evrov, dobrih 800 tisoč 
evrov bo prispevalo še mini-
strstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo. "Nalož-
ba bo končana v drugi polo-
vici prihodnjega leta in bo 
predstavljala pomembno 
pridobitev pri dolgoročnem 
zagotavljanju zadostnega 
obsega kakovostnih prosto-
rov za varstvo in vzgojo 
predšolskih otrok v občini," 
so še dodali na občini.

Začeli bodo graditi prizidek
Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in direktor podjetja SGP Zidgrad Igor Božič  
sta v začetku marca podpisala pogodbo za gradnjo prizidka pri Vrtcu Agata v Poljanah.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in 
direktor podjetja SGP Zidgrad Igor Božič sta v začetku 
marca podpisala pogodbo za gradnjo prizidka pri Vrtcu 
Agata v Poljanah. / Foto: Bernard Strel

Mateja Rant

Gorenja vas – Na občini so 
se v minulih dneh razveseli-
li razpisa za sanacijo zidov 
in brežin na odseku ceste 
Trebija–Sovodenj, ki ga je 
objavila direkcija za infra-
strukturo. Na obnovo ome-
njene ceste prebivalci čakajo 

že več kot desetletje. Kot so 
pred časom napovedali na 
direkciji za infrastrukturo, 
bodo obnovo začeli predvi-
doma jeseni. Vrednost grad-
benih del na odseku iz raz-
pisa je 6,4 milijona evrov, 
dela pa naj bi po pričakova-
njih končali v začetku leta 
2023. 

Iščejo izvajalca
Republiška direkcija za infrastrukturo je pred 
dnevi objavila razpis za sanacijo brežin na cesti 
Trebija–Sovodenj.

Prejšnji mesec sem moj 
uvodnik naslovil, da bo po-
mlad prišla s kulturo, pa se 
je čez mesec dni pokazalo, 
da bo pomlad prišla z novim 
virusom. Ja, in to s takim vi-
rusom, ki ga do sedaj ljudje 
na zemeljski krogli še niso 
doživeli. Vsak dan lahko gle-
damo, kako se skoraj ves 
svet ukvarja s to epidemijo, 
ki ima res hude posledice. 
To ni navadna gripa, kot 
smo nekaj časa mislili, am-
pak je to nekaj resnega in 
kot tako smo jo tudi vzeli. 
Trenutno stanje je, da ostaja-
mo doma, da se čim manj 
družimo, zato imamo zaprte 
vse javne objekte, posebni 
režimi so v bolnicah, zdra-
vstvenih domovih, lekarnah, 
domovih za ostarele in trgo-
vinah. Prav zaposlenim v teh 
ustanovah se moramo pose-
bej zahvaliti, saj delajo za 
nas, so najbolj izpostavljeni, 
in naša naloga je, da dosle-
dno spoštujemo navodila in 
ukrepe, ki so nam zapoveda-
ni. Gospodarstvo, od prvega 
samozaposlenega pa do naj-
večjega podjetja, je na veliki 
preizkušnji. Hvala Bogu, da 
je vladna ekipa pripravila 
ukrepe v smeri ohranjanja 
delovnih mest, ki bodo tako 
ublažili težak položaj. Spo-
štovanja vredno je tudi delo 
celotnega sistema Civilne 
zaščite, od vrha pa do lokal-
nega nivoja, temu so se pri-
družili tudi prostovoljci, in 
spet se je lepo pokazalo, da 
držimo skupaj. Tudi na uči-
teljih je velik izziv, saj so se 
naenkrat morali soočiti z no-
vim načinom poučevanja na 
daljavo, zaradi zaprtih vrtcev 
pa so tudi starši na preizku-
šnji. Svete maše spremljamo 
po modernih sredstvih obve-
ščanja, cvetna nedelja in ve-
lika noč bosta letos minili 
drugače, v družinskih kro-
gih doma, ampak butare in 
velikonočni pirhi pa bodo 
ravno tako kot vsako leto, 
tudi blagoslov. Tudi na obči-
nah smo prilagodili način 
dela, glavna pa je koordinaci-
ja z vsemi odgovornimi v 
smeri izvajanja ukrepov.
Pravijo, da je vsaka kriza za 
nekaj dobra, in prepričan 
sem, da bo tudi ta. Zadnje 

čase nobena stvar ni bila do-
volj dobra, nobena stvar ni 
bila dosti hitro narejena in 
predvsem nič se ni splačalo 
... Prava lekcija je tudi za ti-
ste, ki še vedno mislijo, da 
denar pade iz drevesa, da 
mleko daje vijoličasta krava 
in da krompir raste v velebla-
govnicah. Samo dva primera 
v razmislek. Ogromno doma 
pridelanega, najboljšega 
mleka z Gorenjskega se iz-
vozi v sosednje države, mi ga 
pa kupujemo v tetrapaku, pa 
še vemo ne, kakšnega izvora 
je in na kakšen način je na-
rejen. Zelena solata, smo re-
kli, da ko jo doma odrežeš 
na vrtu, prehitro oveni, tista 
iz veleblagovnice je pa dolgo 
lepa, pa še zraste v hladilni-
ku. Seveda z vsem spoštova-
njem do tistih, ki to proizva-
jajo, prodajajo, želim samo 
opomniti, kje imamo sami 
potenciale, kaj je treba raz-
misliti, kaj je v sebi treba 
spremeniti, da ne bi bili toli-
ko odvisni od nakupovanja. 
Želim, da bi več pridelali 
doma in kupovali zase, za 
svoje telo tisto prehrano, za 
katero bi vedeli, od kod pri-
haja, na kakšen način je pri-
delana, in da bi spet rekli, to 
se pa splača. Spoštovano 
bralke in bralci, se je pokaza-
lo in še se bo, da so najdražje 
stvari tiste, ki se jih na da 
kupiti ... 
Danes mogoče še ne vemo, 
ali bomo šli kam na dopust ali 
bomo ostali kar doma. Ja, lah-
ko smo tudi doma, saj je ven-
dar na Gorenjskem, v Slove-
niji, najlepše!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Pomlad prihaja  
z novim virusom

Milan Čadež
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Mateja Rant

Katere naloge ste si zastavili 
kot prednostne pri vodenju 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Poljanska dolina?
Ta čas še težko govorim o na-
tančno zastavljenih predno-
stnih nalogah, saj je moje 
imenovanje za direktorja jav-
nega zavoda sovpadlo z izte-
kom leta, načrtovanje novega 
poslovnega leta pa je treba 
začeti že oktobra ali najka-
sneje novembra. Že kot di-
rektor Smučarsko turistične-
ga centra Stari vrh pa sem 
težave v naši turistični po-
nudbi zaznal predvsem na 
področju povezovanja ponu-
dnikov turističnih storitev, 
domače obrti in kmečkih tu-
rizmov. Med posameznimi 
deležniki je premalo povezo-
vanja, tudi zaradi različnih 
konceptov in pogledov na 
razvoj turizma. Zavedati se 
moramo, da turizem na sve-
tovni ravni na leto ustvari de-
set odstotkov bruto družbe-
nega proizvoda. Kljub temu 
se v naših krajih ni smiselno 
usmeriti v masovni turizem, 
ampak zagotoviti primerno 
obiskanost s kakovostno po-
nudbo, da se bodo turisti z 
veseljem tudi vračali.

V prvi vrsti torej stavite na 
trajnostni turizem?
Seveda, predvsem stavimo 
na sistem zelenega turizma 
oziroma zelene destinacije, 
saj moramo ohraniti narav-
no in čisto okolje, in če nam 
bo to uspelo, lahko trajno-
stni razvoj turizma veliko 

več pripomore kot pa samo 
preštevanje turistov. Vseka-
kor pa si Poljanska dolina 
zasluži več turistov glede na 
to, kaj smo v preteklih letih 
dosegli tako na področju 
športa kot kulture. V Poljan-
ski dolini se lahko pohvali-
mo s pestro ponudbo, pri 
nas lahko turist izkusi mar-
sikaj, od kulturnih zname-
nitosti, kot sta Šubičeva hiša 
in dvorec Visoko, do Rupni-
kove linije, kar dopolnjuje-
mo s ponudbo domačih pro-
izvajalcev. Veliko je tudi 
možnosti za pohodništvo in 
kolesarstvo.

Pod okrilje Zavoda sodita 
tudi Šubičeva hiša in dvorec 
Visoko. Kje vidite morebiti 
še nove priložnosti pri trže-
nju teh dveh objektov? 
V zadnjih dveh letih je bil 
obisk v Šubičevi hiši ali na 
dvorcu Visoko slabši kot re-
cimo še tri leta nazaj. Pre-
pričan sem, da bi bila Šubi-
čeva hiša lahko bolj obiska-
na, če bi bil v njej stalno 
prisoten predstavnik Zavoda 
Poljanska dolina, zato smo 
se odločili, da v hišo preseli-
mo sedež Zavoda. Tako bi 
omogočili življenje v tej hiši, 
gosti pa bi si na ta način 
hišo in razstave v njej lahko 
ogledali tudi v dopoldan-
skem času. Na Visokem ta 
čas poteka obnova dvorca, v 
prihodnje pa bi v njem lah-
ko ponudili tako kulturne 
kot športne dejavnosti, saj 
omogoča tudi druženje in 
dogodke v naravi. Z dvor-
cem imamo resnično veliko-

potezne načrte. Treba pa bo 
tudi pogledati, kje so še 
nove priložnosti za razvoj 
turizma, in pristopiti k izde-
lavi integralnih produktov, 
ki bodo turistom omogočili, 
da bi na enem mestu dobili 
celotno ponudbo, tako kul-
turno kot športno in drugo.

Kdaj bi bil po vaših pričako-
vanjih dvorec Visoko lahko 
odprt vse leto?
Pričakujemo, da bi bil dvo-
rec Visoko lahko odprt skozi 
vse leto v roku dveh let. Lah-
ko, da so to presmeli načrti, 
a po mojem morajo biti taki, 
sicer zadeva, če se predolgo 
vleče, lahko izvodeni. 

Kje še vidite nove priložno-
sti za razvoj turizma v obči-
ni?
Glavni poudarek bomo dali 
prijavam na razpise, s po-
močjo katerih bi našim turi-
stičnim delavcem omogočili 
sofinanciranje razvoja in ši-
ritve turistične ponudbe. Ob 
tem računamo, da bi z obli-
kovanjem integralnih pro-
duktov lahko dosegli bistve-
no večji doprinos, saj bi to 
omogočilo skupno predsta-
vitev tako na sejmih kot 
medmrežju, na katerem lah-
ko dosežemo predvsem 
mlajšo populacijo. Želimo si 
tudi sodelovanja z drugimi 
turističnimi destinacijami 
na Gorenjskem in prvi kora-
ki so bili narejeni že v janu-
arju, ko smo začeli pogovore 
o sodelovanju s predstavniki 
nekaterih turističnih dejav-
nosti zunaj občine. 

Koliko je ta čas ponudnikov 
nastanitev v Poljanski dolini?
Po moji grobi oceni jih je ne-
kaj več kot štirideset, ki ponu-
jajo okoli 250 postelj, kar nam 
po mojem mnenju ta čas za-
dostuje. Seveda pa imamo še 
vedno težavo gostiti večje sku-
pine, tako da bi potrebovali 
tudi nastanitvene zmogljivo-
sti, kjer bi na enem mestu lah-
ko prenočilo več gostov, kar bi 
lahko mogoče dosegli tudi s 
povezovanjem obstoječih po-
nudnikov. Kar nekaj nove po-
nudbe prenočitvenih nastani-
tev smo pridobili oziroma so 
te v zaključni fazi.

Kaj pa je ta čas po vašem 
mnenju največja pomanj-
kljivost na področju turizma 
v občini, kaj bi bilo mogoče 
še izboljšati?
O pomanjkljivostih bi težko 
govoril, bolj bi lahko govoril o 
priložnostih. Pomanjkljivost 
bi recimo bila, če bi bili čisto 
brez idej na področju turiz-
ma, a na ravni občine je bil že 
leta 2016 izdelan akcijski na-
črt promocije, trženja, komu-
niciranja in organiziranosti 
turizma v Poljanski dolini. 
Letos se pripravlja tudi nova 
strategija razvoja turizma na 
ravni celotnega škofjeloškega 

območja in tu seveda obstaja-
jo priložnosti, vedno se bodo 
porajale tudi nove, saj se 
struktura gostov in njihove 
zahteve ves čas spreminjajo. 
Zato iščemo vedno nove izzi-
ve, da bi se turist, ki pride k 
nam, lahko naužil vsega, kar 
lahko ponudimo. Mi pa se 
sočasno lahko učimo tudi od 
turistov, če jim le znamo pri-
sluhniti. Kot pomanjkljivost 
bi zato mogoče navedel zgolj 
počivališča za avtodome, ki 
jih v Poljanski dolini ni do-
volj oziroma obstoječa poči-
vališča niso primerno posta-
vljena in opremljena.  

Stavijo na zeleni turizem
Z novim letom je vodenje Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina prevzel Tomaž Trobiš, ki pravi, da si Poljanska dolina zasluži  
več turistov glede na vse, kar so v preteklih letih ustvarili na področju kulture in športa. 

Tomaž Trobiš / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Doslej so na 
območju občine Gorenja vas 
- Poljane odkrili že 617 hi-
šnih imen, ki so nastala do 
leta 1940 in tako predstavlja-
jo del nesnovne kulturne de-
diščine slovenskega podeže-
lja, pojasnjuje vodja omenje-
nega projekta na Razvojni 
agenciji Sora Kristina Mi-
klavčič. Zdaj so na ta seznam 
dodali še 169 hišnih imen z 
območja Gorenje vasi in Do-
brave z okolico. "Vsaka hiša, 
katere lastnik je soglašal z 
izdelavo glinene tablice oval-
ne oblike z napisom hišnega 
imena v narečju, bo predvi-
doma do konca marca preje-
la to tablico brezplačno." 
Hišna imena označujejo do-
mačije, pripadajoče kmetij-
ske površine, predvsem pa 

ljudi, ki živijo na teh doma-
čijah, razlaga Kristina Mi-
klavčič in dodaja, da so hi-
šna imena nastala zaradi 
lažjega ločevanja ljudi med 
seboj in so se na domačijah 
obdržala kljub menjavi la-
stnikov hiš in njihovih pri-
imkov. "Ponekod z opušča-
njem kmetovanja in podira-
njem starih poslopij izginja-
jo iz vsakdanjega govora, 
zanimivo pa je, da se ljudje 
pogosto bolje poznajo po hi-
šnih imenih kot po priim-
kih." Zato si s projektom 
Stara hišna imena – obraz 
dediščine naših krajev priza-
devajo ohraniti dediščino in 
značilnosti narečnega govo-
ra, ki jih je zaznati pri izgo-
varjanju hišnih imen. Tako 
želijo preprečiti njihovo iz-
ginotje in ponovno razširiti 
njihovo uporabo.

Marca nove tablice
V preteklih štirih letih so v Razvojni agenciji Sora 
ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske popisali stara hišna imena v 41 vaseh 
občine Gorenja vas - Poljane.

Mateja Rant

Stari vrh – Smučarska sezo-
na se je na umetno zasneže-
ni glavni progi začela šele 2. 
januarja, sklenili pa so jo 24. 

februarja. Skupaj so tako na-
šteli zgolj 52 obratovalnih 
dni, v tem času pa so imeli 
11 tisoč smučarjev, kar je za 
tretjino manj kot v pretekli 
smučarski sezoni, ko so 

imeli sedemdeset obratoval-
nih dni in trideset tisoč 
smučarjev, je razložil direk-
tor Smučarsko-turističnega 
centra (STC) Stari vrh To-
maž Trobiš.

Trobiš zato pričakuje, da bo 
izguba, ki so jo pridelali v le-
tošnji smučarski sezoni, pre-
cej visoka, saj so po njegovi 
oceni stroški za vsaj petdeset 
odstotkov presegli prihodke. 
"A vpliv slabe sezone se bo 
pokazal šele v prihodnjem 
poslovnem letu, saj je glavni-
na stroškov nastala v začetku 
leta," je opozoril Trobiš. So se 
pa lani morali lotiti tudi na-
ložbe v obnovo sistema za-
sneževanja na črpališču 
Kopa, v kar so vložili 67 tisoč 
evrov.  
Ob tem Trobiš opaža, da se 
tudi sicer število smučarjev iz 
leta v leto zmanjšuje, kar pri-
pisuje tudi temu, da je danes 
to mogoče za marsikoga pre-
cej velik strošek. "To se po-
zna pri nakupu vozovnic, saj 
prodamo vse več urnih vo-
zovnic in vse manj dnevnih," 
je še pojasnil Trobiš.

Za tretjino manj smučarjev
Letošnja zima zaradi pomanjkanja snega smučarjem ni bila naklonjena. Na smučišču Stari vrh 
govorijo o katastrofalni sezoni.

Na smučišču Stari vrh so v letošnji smučarski sezoni našteli za tretjino manj smučarjev kot 
v lanski. / Foto: Gorazd Kavčič



8

Občina Železniki

Loški glas, torek, 31. marca 2020

O
B

Č
IN

A 
ŽE

LE
ZN

IK
I, 

Č
E

Š
N

JI
C

A 
4

8
, 

ŽE
LE

ZN
IK

I

Ana Šubic

Zali Log – Direkcija RS za 
vode (DRSV) je konec febru-
arja na Zalem Logu pripra-
vila predstavitev druge faze 
projekta protipoplavne ure-
ditve porečja Selške Sore, v 
okviru katere načrtujejo iz-
gradnjo zadrževalnika pod 
Sušo. Zaradi nestrinjanja s 
tem ukrepom so se Založani 
že pred leti povezali v civil-
no iniciativo, ki so jo lansko 
jesen ponovno obudili. Med 
drugim opozarjajo, da bodo 
zemljišča v poplavnem ob-
močju zadrževalnika za ve-
dno nezazidljiva in da bo ob 
njegovi aktivaciji poplavlje-
nih deset hektarov najbolj-
ših polj.
Zagotovitev poplavne varno-
sti Železnikov je eden ključ-
nih projektov DRSV. Pred-
stavitev so organizirali, ker 
se med ljudmi pojavljajo raz-
lične (dez)informacije in 
strah, ki je marsikdaj neu-
pravičen, je pojasnil zdaj že 
nekdanji direktor DRSV To-
maž Prohinar. "Naš osnovni 
namen je predstaviti rešitve 
in odgovoriti na vprašanja," 
je poudaril in dodal, da so 
jim za pojasnila na voljo tudi 
v prihodnje.
Za drugo fazo projekta mo-
rajo pridobiti 230 zemljišč; 
170 jih bo treba odkupiti, na 
preostalih bodo iskali slu-
žnosti. Prihodnje leto načr-
tujejo projektiranje zadrže-
valnika, leta 2022 pa naj bi 
začeli gradnjo. Vlogo za 
gradbeno dovoljenje za prvo 
fazo vodnih ureditev v Žele-

znikih naj bi vložili do leto-
šnjega poletja, gradnjo pa 
naj bi začeli najkasneje sre-
di prihodnjega leta. Župan 
Anton Luznar je poudaril, 
da se morajo potruditi in 
pravočasno uresničiti pro-
jekt, za katerega je že zago-
tovljenih 34 milijonov evrov 
evropskih in državnih sred-
stev, a ga morajo izpeljati do 
konca leta 2023.

Obvaroval bo Železnike
Glavni projektant Rok Faza-
rinc je pojasnil, da bodo Na 
Plavžu stoletno poplavno 
varnost dosegli že z ruše-
njem Dermotovega jezu, 
medtem ko na Racovniku pa 
tudi nižje na območju Do-
mela in industrijske cone pri 
Alplesu ni možno zagotoviti 
dovolj velike pretočnosti 
struge. Zato je ključno, da 
del visokovodnega vala zadr-
žijo nad Železniki in jih tako 
obvarujejo pred katastrofo. 
Pod Sušo so tako predvideli 
suhi zadrževalnik z dvajset 
metrov visoko nasuto pregra-
do, ki bo zadržala milijon ku-
bičnih metrov vode. Ta naj 
ne bi dosegla hiš na Zalem 
Logu. Zadrževalnik bo delo-
val zgolj ob ekstremnih poja-
vih, predvidevajo, da naj bi se 
to zgodilo trikrat v stotih le-
tih. V zadnjih tridesetih letih 
bi bilo to zgolj ob poplavah 
leta 2007. Zadrževalnik naj 
bi bil aktiviran okoli 12 ur, 
voda naj bi z območja odte-
kla v od šestih do osmih 
urah. Po mnenju Fazarinca 
so zadrževalnik umestili v 
najbolj primeren del doline, 

gre za območje z dovolj veli-
kim volumnom in manjšim 
škodnim potencialom kot 
drugje. Prohinar pa je pou-
daril, da ukrepi za pospešeno 
odtekanje vode s tega obmo-
čja niso prava rešitev, saj bi 
zgolj prenesli problem v Ško-
fjo Loko. 
Vaščani Zaloga Loga so v 
razpravi izrazili številne po-
misleke. Slišati je bilo, da ob 
ustrezni ureditvi struge Sel-
ške Sore zadrževalnik ne bi 
bil potreben in da bi za po-
plavno varnost lahko poskr-
beli s cenejšimi ukrepi. Zani-
malo jih je tudi, kako bodo v 
času delovanja zadrževalnika 
dostopali do domov, kako bo 
z odškodninami za lastnike 
poplavljenih zemljišč in od-
stranjevanjem naplavljenega 
materiala … Opozorili so na 
neredno čiščenje zadrževal-
nikov proda in vejevja, ki so 

jih na vodotokih zgradili po 
poplavah leta 2007. Prohinar 
je priznal, da je bilo področju 
vodarstva v preteklosti name-
njeno premalo denarja, a se 
sedaj situacija izboljšuje.
Predsednik vaškega odbora 
Janez Habjan je po predsta-
vitvi napovedal, da se bodo 
vaščani znova sestali in obli-
kovali njihove zahteve. Kot 
je dejal, so solidarni do Žele-
znikarjev, da rešijo proble-
matiko vode, vendar priča-
kujejo, da bo od tega nekaj 
imel tudi kraj, ki bo zaradi 
posega spremenjen. Nadeja-
jo se infrastrukturnih prido-
bitev. Že med razpravo je 
direktor DRSV obljubil, da 
bodo v okviru ločenega pro-
jekta preverili hudournik, ki 
ogroža Zali Log, in predvi-
deli ustrezne ukrepe. Kraja-
ni si sicer želijo tudi kolesar-
sko stezo do njihove vasi.

Zadrževalnik je nujen
Načrtovani zadrževalnik vode pod Sušo je pri vaščanih Zalega Loga že pred leti sprožil številne 
pomisleke in nasprotovanje, a je za poplavno varnost Železnikov njegova izgradnja nujna, so konec 
februarja na srečanju z njimi poudarili predstavniki direkcije za vode in projektant. 

Predstavitev izgradnje zadrževalnika je poleg vaščanov 
Zalega Loga privabila tudi obiskovalce iz okoliških  
krajev. / Foto: Primož Pičulin 

V zadnjem obdobju se nam 
je življenje zelo spremenilo. 
Po povečanem obsegu bole-
zni zaradi koronavirusa in 
po razglasitvi epidemije je 
bilo na državni ravni spreje-
tih veliko ukrepov za zajezi-
tev in upočasnitev širjenja te 
nalezljive bolezni. S spreje-
manjem ukrepov smo sledi-
li tudi na občinski ravni. 
Najprej smo se sestali z na-
šimi zdravniki in skupaj z 
njimi poskrbeli za varnejši 
dostop do zdravstvenih sto-
ritev. Na poziv vlade, štaba 
Civilne zaščite (CZ) in regij-
skega štaba CZ se je aktivi-
ral tudi občinski štab CZ in 
skupaj z občino prejel zadol-
žitve, kjer moramo preko 
izbranih vzdrževalcev zago-
toviti nemoteno oskrbo s pi-
tno vodo. To storitev morajo 
zagotavljati tudi krajevne 
skupnosti in vodovodni od-
bori za vodovode, ki niso v 
vzdrževanju občine. Prav 
tako moramo preko vzdrže-
valnih služb poskrbeti za 
ustrezno odvajanje in čišče-
nje komunalnih voda. Izbra-
ni koncesionar Loška komu-
nala pa nam je zagotovil re-
dno odvažanje komunalnih 
odpadkov. Izdelali smo na-
črt oskrbe občanov, ki v času 
omejitev gibanja zaradi epi-
demije koronavirusa potre-
bujejo pomoč pri oskrbi z 
osnovnimi živili in zdravili. 
Z organizacijo Kriznega šta-
ba občine smo k sodelova-
nju povabili tudi predstavni-
ke zdravniške stroke, osnov-
ne šole, vseh treh župnij, 
Karitasa, Rdečega križa in 
Javnega zavoda Ratitovec. 
Oskrbo z osnovnimi živili 
smo organizirali preko Mer-
catorja C&C v bivši vojašnici 
v Škofji Loki, ki nam živila 
dostavi v skladišče Območ-
nega združenja Rdečega kri-

ža v neposredni bližini. Tu 
nam pripravijo pakete s hra-
no, ki jih potem prevzamejo 
naši prostovoljci in jih ra-
znosijo do prejemnikov. Ko 
bo tega več, bomo imeli 
vmesno skladišče v bifeju v 
športni dvorani, kjer je na 
voljo hladilnik. Tople obro-
ke nam pripravlja g. Igor 
Marin, prostovoljci pa jih 
okrog 12. ure prevzamejo v 
Taverni Rovn in razvozijo 
strankam. 
Veseli smo, da se je za po-
moč javilo veliko prostovolj-
cev. Nekateri ste se prijavili 
direktno kot občani, drugi 
pa skupinsko iz vrst taborni-
kov, skavtov, mladine, špor-
tnih društev. Posebno veseli 
smo, da so se javile tudi tri 
prostovoljke za varovanje 
otroka na domu staršev, kjer 
sta oba zdravnika. 
Starše prosimo, da poskrbi-
te, da bodo otroci in mladi 
ostali doma, in jim prepreči-
te, da bi se zbirali na igriščih 
in drugih površinah; lahko 
gredo v naravo posamično.
Ostanimo doma in z omeje-
vanjem stikov zaščitimo 
sebe in druge. Bodimo 
vztrajni, strpni in solidarni.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Velika sprememba 
življenja

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih se 
že začenjajo prve letošnje ob-
činske investicije. Pred dnevi 
so stekla pripravljalna dela za 
zadnjo fazo obnove dodatne-
ga vrtčevskega objekta ob 
Vrtcu Železniki, v katerem 
so pridobili prostor za dve 
skupini otrok. V okviru tretje 
faze bo objekt dobil še fasa-
dni ovoj, teraso, dvigalo in 
urejeno zunanjo okolico. Ne-
kaj manj kot 109 tisoč evrov 
vredno investicijo izvaja pod-
jetje GPS Grad iz Škofljice, 
ki ga je Občina Železniki iz-
brala med sedmimi ponu-
dniki na javnem razpisu. 
Predvideni rok za izvedbo je 
sicer tri mesece, a bodo dela 
glede na trenutne razmere, 
povezane s koronavirusom, 
verjetno potekala počasneje. 
Občina je prav tako že izbra-

la tudi izvajalca za obnovo 
strehe na podružnični šoli v 
Sorici. Obnovil jo bo podje-
tnik Dejan Kosem. Kot je po-
jasnil občinski svetovalec za 
investicije Peter Košir, so ob-

novo sicer načrtovali v času 
poletnih počitnic, vendar so 
šole ta čas zaprte, zato bodo 
pri omenjenem podjetniku 
preverili, ali je možno dela, 
ki bodo stala slabih 23 tisoč 

evrov, začeti že prej. Košir je 
še povedal, da ta čas pripra-
vljajo dokumentacijo za javni 
razpis za prestavitev kuhinje 
v dražgoški šoli, ki naj bi ga 
objavili aprila, izvedbo inve-
sticije pa načrtujejo poleti.
Občina je sicer že izbrala 
tudi izvajalca za ureditev hu-
dourniške grape v Zabre-
kvah, in sicer Vodnogospo-
darsko podjetje Kranj. Po-
godbena vrednost investicije 
je 75 tisoč evrov (z DDV). 
"Gre za sanacijo struge Bre-
kovnice od hiš Zabrekve 2 do 
Zabrekve 4 z nizom lesenih 
dvostenskih kašt in s tem 
stabilizacijo desne brežine, 
kjer je več usadov," je razlo-
žil občinski svetovalec za ko-
munalno dejavnost Rok Pin-
tar. Gradnjo bodo začeli, ko 
bodo razmere dopuščale, saj 
gre za strm teren, ki mora 
biti suh. 

Začenjajo se prve investicije
Tretja faza obnove dodatnega objekta Vrtca Železniki se je že začela.

Dodatni objekt Vrtca Železniki bo dobil še fasado, teraso, 
dvigalo in urejeno okolico. / Foto: arhiv Občine Železniki

Železniki – Potem ko so v plavalnem bazenu v Železnikih v 
začetku marca odprli nove savne, jih je Javni zavod Ratito-
vec (JZR) po samo devetih dneh obratovanja zaradi omeje-
vanja širjenja koronavirusa zaprl – tako kot tudi ostale 
objekte v njihovem upravljanju. Kot je dejal direktor JZR 
Gregor Habjan, so bili prvi obiskovalci nad savnami navdu-
šeni. Kdaj jih bodo znova odprli, je nemogoče napovedati. V 
okviru investicije so najprej lani jeseni uredili nove tuše in 
sanitarije, nato pa so se lotili še savn. Uredili so tri: infrarde-
čo, finsko in bio savno. Sprva so imeli v načrtu tudi parno 
savno, a se zaradi dragega vzdrževanja nato niso odločili 
zanjo, pač pa so raje vgradili bio savno, ki je kombinacija 
suhe in parne savne. Pridobili so tudi prostor za počivanje. 
Glavnino 240 tisoč evrov vredne investicije bo pokrila Obči-
na Železniki, del pa bo prispeval JZR.

Nove savne obratovale le dober teden
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Ana Šubic

Železniki – Med kraji, v kate-
rih na predvečer gregorjeve-
ga s spuščanjem gregorčkov 
po vodi obujajo stari običaj 
slovesa od zime, so že tradi-
cionalno tudi Železniki. Le-
tošnja prireditev Luč v vodo 
je bila že 25. po vrsti, in kot 
pravi predsednik Turistične-
ga društva Železniki Tomaž 
Weiffenbach, so veseli, da 
so jo lahko izpeljali. Kmalu 
za tem je namreč zaradi 
ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa javno 
življenje zamrlo. 
Obisk prireditve je bil sicer 
podoben kot običajno, saj je 
po besedah Weiffenbacha 
privabila okoli tristo obisko-
valcev, bajer v Plnadi pa je 
razsvetlilo okoli 150 gregorč-
kov, ki so bili tudi tokrat naj-

različnejših oblik. Vezna 
beseda je pripadla petošolki 
Brini Rant, v kulturnem 
programu pa so sodelovali 
otroci iz vrtca pri OŠ Žele-
zniki. Organizatorjem so pri 
izvedbi tako vsako leto pri-
skočili na pomoč člani in 
članice PGD Železniki ter 
člani Ribiške družine Žele-
zniki, taborniki Roda zelene 
sreče pa so gregorčke na 
koncu sežgali. 
Če je turistično društvo Luč 
v vodo še uspelo spraviti pod 
streho, pa je Festival cvetno-
nedeljskih butar, ki so ga 
načrtovali zadnjo soboto v 
marcu, odpadel, prav tako 
na velikonočni ponedeljek 
ne bo prireditve Kovtre ši-
vat, ki so jo prestavili na pri-
hodnje leto. Prireditve 24 ur 
klekljanja in domačih obrti, 
ki je predvidena konec maja, 

za zdaj še niso odpovedali. 
Weiffenbach upa, da se 
bodo razmere umirile in da 
jo bodo lahko izpeljali, prav 

tako pa tudi njihovo najbolj 
odmevno prireditev Čipkar-
ski dnevi, ki jih načrtujejo 
konec junija. 

Vrgli so luč v vodo
Luč v vodo je bila ena zadnjih prireditev v občini Železniki, preden je zaradi ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirsa javno življenje zamrlo.

Spuščanje gregorčkov je kot običajno privabilo okoli tristo 
obiskovalcev, po bajerju v Plnadi pa je zaplulo okoli sto 
petdeset barčic. / Foto: Matjaž Mohorič

Železniki – Zaradi epidemije koronavirusa je prišlo tudi do 
reorganizacije zdravstvene službe v Železnikih. Kot je pojasnil 
zdravnik Branko Košir, ekipa zdravstvene postaje nudi nasve-
te po telefonu, odgovarja na elektronsko pošto in ureja admi-
nistrativne zadeve (piše recepte, napotnice, naloge za bolni-
ke, pošilja vloge na zdravstveno komisijo, ureja staleže ...). 
Bolnike, za katere ocenijo, da potrebujejo zdravniški pregled, 
naročijo na pregled v ambulanto, ki deluje v Škofji Loki. Naj-
bolj ažuren urnik ambulant je dostopen na www.ambulanta-
-kosir.si pod rubriko Skupni urnik, kjer so vidne tudi vse tele-
fonske številke in spletni naslovi ambulant.

Do ambulant le po telefonu in e-pošti

Ana Šubic

Železniki – Smučišče na So-
riški planini je v zadnji sezo-
ni obratovalo 76 dni, med-
tem ko jih po navadi našte-
jejo od 90 do 105. Čeprav so 
v začetku marca dočakali 
prvo konkretno pošiljko 
snega in pognali vse napra-
ve, so te že 13. marca obsta-
le. Sezono so namreč zaradi 
koronavirusa sklenili pred-
časno. Kot je povedala direk-
torica Polona Golija, so se za 
zaprtje smučišča in gostin-
skih objektov odločili že 
pred odlokom vlade, saj 
zdravje in varnost zaposle-

nih in njihovih družin po-
stavljajo na prvo mesto. Gle-
de na dobre pogoje bi sicer 
lahko smučali vse do konca 
marca. Sezono je ocenila kot 
zelo slabo. Izguba bo precej-
šnja, podrobne izračune še 
pripravljajo. "Dnevnih smu-
čarjev je bilo kar od trideset 
do štirideset odstotkov manj 
kot v prejšnjih letih, pred-
vsem na račun majhnega 
števila delujočih naprav od 
decembra do februarja," je 
pojasnila Golijeva in dodala, 
da so jim veliko stroškov 
povzročili umetno zasneže-
vanje in visoke temperature.
Na smučišču Rudno pa so z 
zadnjo sezono zadovoljni. 
Začeli so jo sredi decembra, 
končali pa 10. marca. Ob 
vmesnih prekinitvah zaradi 
slabega vremena so našteli 
69 obratovalnih dni. Kot 
pravi Mirko Gartner, pred-

sednik Športnega društva 
(ŠD) Buldožerji, ki upravlja 
smučišče, so bili z obiskom 
zelo zadovoljni. "Obiskalo 
nas je 8666 smučarjev, kar 
je celo nekaj več kot eno leto 
prej. Od tega smo našteli 
1196 otrok iz smučarskih 
klubov, ki so pridno trenira-
li. V tečajih ŠD Buldožerji 
smo imeli 176 otrok, v teča-
jih ŠD Dražgoše pa jih je 
bilo 124. Poleg tega smo 
imeli 56 otrok še v Alpski 
šoli," je pojasnil.
Po besedah Gartnerja so bili 
zadovoljni tudi z dogaja-
njem na smučišču. Na Ru-
dnem je letos prvič potekala 

FIS-tekma v paralelnem sla-
lomu. "Izpeljali smo vse tri 
tekme za pokal Rudna, in 
sicer z visoko udeležbo od 
80 do 97 tekmovalcev, kar 
potrjuje našo odlično orga-
nizacijo tekem. Prav zaradi 
tega nam zaupajo tudi izpe-
ljavo sindikalnih tekem, le-
tos jih je bilo kljub nekaj 
odpovedim zaradi slabega 
vremena več kot dvanajst," 
je razložil Gartner.
Čeprav je bila sezona kratka, 
so po njegovih besedah sko-
raj v celoti realizirali zasta-
vljeni plan. Da jim je kljub 
mili sezoni uspelo pripraviti 
smučišče, so jim omogočile 
velike investicije v sistem 
zasneževanja v zadnjih le-
tih. Za izjemno pridobitev 
se je izkazala tudi nova otro-
ška vlečnica, ki so jo postavi-
li pred začetkom minule se-
zone.

Virus skrajšal 
smučarsko sezono
Medtem ko na Soriški planini zadnjo smučarsko 
sezono, ki so jo zaradi koronavirusa končali 
predčasno, ocenjujejo kot zelo slabo, so bili na 
smučišču Rudno zadovoljni.

Na Soriški planini so v začetku marca dobili prvo 
konkretno pošiljko snega, a so že dober teden dni kasneje 
zaradi koronavirusa končali sezono. / Foto: Ana Šubic

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki je iz programa Evropa za 
državljane že četrto leto za-
pored pridobila 25 tisoč 
evrov, tokrat za projekt Pro-
stovoljstvo ohranja evropsko 
dediščino živo: mladi za 
evropska mesta – mesta za 
mlade. Izvajali ga bodo od 
24. do 28. junija, znova pa 
bodo vanj vključeni Čipkar-
ski dnevi, letos že 58. po vr-
sti. V projektu sodelujejo 
partnerji iz sedmih tujih dr-
žav. "Gostili bomo goste iz 
Belgije, Nemčije, Italije, Av-
strije, Makedonije, Madžar-
ske in Hrvaške, ki so vklju-
čeni v delo za mlade in z 
mladimi ter poznajo dana-
šnje evropske smernice 
mladinske politike. Številni 
mladi sodelujejo kot prosto-
voljci pri prireditvah, ki so 
ključni turistični in kulturni 
potencial v lokalnih skupno-
stih. Mednje sodijo tako fe-
stivali s področja čipk kot 
tudi druge nesnovne kultur-
ne dediščine, npr. pasijoni, 

kjer se ohranja tudi duhov-
na dediščina," je pojasnila 
Andreja Megušar, vodja pro-
jekta. Pripravlja ga osem-
članski koordinacijski od-
bor, v katerem so poleg Me-
gušarjeve še Matej Šubic, 
Tomaž Weiffenbach, Boris 
Kavčič, Miha Markelj, Mar-
tina Logar, Valerija Štibelj 
in Boris Jensterle.
Ker je prijavitelj projekta 
Občina Železniki, so kot 
osrednjo temo vključili čip-
ke in dogodke v okviru Čip-
karskih dnevov. "Številni 
mladi se v Železnikih vklju-
čujejo v čipkarsko šolo, ki je 
res primer dobre prakse. 
Kot omenjeno, pa letos prvič 
vključujemo še druge pri-
mere nesnovnih kulturnih 
dediščin s poudarkom na 
pasijonih. Številni mladi pa-

sijonci in društva iz občine 
Železniki so in se bodo 
vključevali v projekt Škofje-
loškega pasijona, ki se bo 
izvajal leta 2021. Primer do-
bre prakse smo zaznali tudi 
v Ribnici, kjer vsako leto več 
kot dvesto mladih sodeluje 
pri izvedbi Ribniškega pasi-
jona. Danes je velik izziv, 
kako vključiti in privabiti 
mlade, da bodo kot aktivni 
občani sodelovali pri razvoju 
svojega lokalnega okolja. Še 
posebej izzivalen bo naslov 
na konferenci, in sicer Kako 
ustvarjati prostor za mlade, 
da bodo razvijali svoje po-
tenciale?" je napovedala Me-
gušarjeva in dodala, da bodo 
mednarodno konferenco to-
krat izvajali v Železnikih in 
tudi v Ribnici. "V program 
konference bomo še posebej 

vključili teme, ki bodo 
obravnavale vloge gibanj in 
mladinskih organizacij kot 
bistvenih gradnikov civilne 
družbe. S posebno noto želi-
mo sporočiti mladini, kako 
pomembno se je vključevati 
v razvoj lokalnih dediščin." 
Gostili bodo tudi predsed-
stvo iz evropskega združe-
nja pasijonskih mest Euro-
passion.
Kljub epidemiji koronavirsa 
se datum Čipkarskih dnevov 
za zdaj ne spreminja. Orga-
nizatorji upajo, da se bodo 
razmere pravočasno umirile 
in da bodo festival lahko iz-
peljali v predvidenem termi-
nu. "Bomo pa budno spre-
mljali dogajanje v Evropi, 
saj smo vezani na mednaro-
dno udeležbo," je še poja-
snila Megušarjeva.

Ohranjajo dediščino
V Železnikih že pripravljajo program 58. Čipkarskih dnevov, ki jih nameravajo izpeljati konec junija, 
tudi tokrat s pomočjo evropskih sredstev.

Utrinek z lanskih Čipkarskih dnevov. V okviru letošnjih bodo izvajali projekt Prostovoljstvo 
ohranja evropsko dediščino živo: mladi za evropska mesta – mesta za mlade. / Foto: Tina Dokl

Kljub epidemiji 
koronavirsa se datum 
Čipkarskih dnevov za 
zdaj ne spreminja. 
Organizatorji upajo, da 
se bodo razmere 
pravočasno umirile, 
bodo pa budno 
spremljali dogajanje v 
Evropi, saj so vezani na 
mednarodno udeležbo.
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Tudi Žiri in Slovenijo so do-
segle razmere, ki jih še pred 
enim mesecem ni bilo mogo-
če predvideti, kaj šele napove-
dati. Tako kot na vse krize 
doslej lahko rečem, da se Ži-
rovci dobro odzivajo, zato 
sem zelo pozitivno presene-
čen, ko opažam, da občani v 
veliki meri spoštujejo navodi-
la pristojnih, ki nosijo veliko 
odgovornost, da se epidemija 
zajezi. Ker sem štiri leta in 
pol živel na Kitajskem, pa 
vem, da se Slovenija ali Evro-
pa z odzivom Kitajske na kri-
zo ne moreta primerjati. 
Veseli me, da ljudje ostajajo 
doma. Hiš namreč ne more-
mo zapečatiti, zato bi ob tej 
priložnosti pozval še vse tiste, 
ki ob omembi epidemije še 
vedno zamahnejo z roko, da 
je resnično treba ravnati v 
skladu z navodili pristojnih. 
V medsebojnih stikih mora-
mo biti zelo pazljivi in nam ni 
treba po nepotrebnem zapu-
ščati domov. Če se že mora-
mo opraviti po nujnih naku-
pih recimo, pa je treba ravnati 
samozaščitno. Moramo se 
namreč zavedati, da je lahko 
kužen tudi voziček v trgovini 
ali pa bankomat, na katerem 
dvigamo denar. Tudi če nas 
samih ni strah virusa, pa mo-
ramo paziti vsaj na tiste, ki so 
bolj ogroženi oziroma sodijo 
v ranljivo skupino. Zato je v 
teh dneh treba poskrbeti zla-
sti za starejše. Veseli me velik 
odziv prostovoljcev v Žireh, 
dobro deluje tudi nov štab ci-
vilne zaščite, ki smo ga ime-
novali ravno pred to krizo. 
Skupaj z njimi koordiniramo 
delo občine, seveda pa se ne 
srečujemo, če ni res nujno 
potrebno.
Delo na občini kljub epidemi-
ji teče naprej. Pred časom 
smo dobili uporabno dovolje-
nje za novo športno dvorano 
in povezovalni šolski del, tako 
da bi jo lahko začeli upora-
bljati, a ta čas čakamo na bolj-
še čase. Tudi nekateri drugi 
projekti se odvijajo po načr-
tih. V občinski upravi smo se 
dogovorili, da je eden od za-
poslenih dežuren v prostorih 
občine, drugi pa po potrebi 
oziroma kolikor je mogoče 
delamo od doma. Podobno so 

svoje delo organizirala žiro-
vska podjetja, kjer so število 
hkrati prisotnih delavcev skr-
čili na minimum, nekatera so 
celo ustavila delo.
Želim, da bi ljudje razumeli, 
da gre resnično za izredne 
razmere in da bo tako verje-
tno še vsaj kaka dva meseca, 
posledice pa bomo čutili še 
veliko dlje. Najbrž bo treba 
spremeniti tudi sedanjo po-
trošniško filozofijo po vsem 
svetu. Marsikaj pa se je že 
spremenilo – družine spet 
več časa preživljamo skupaj, 
na kar že skoraj nismo bili 
več navajeni. Čestital bi tudi 
učiteljem, ki so poskrbeli, da 
šola na daljavo dobro poteka. 
Iz lastnih izkušenj lahko po-
vem, da so to vzeli resno tudi 
otroci in se zavedajo, da se je 
treba nalog lotiti pogloblje-
no, če jih želijo opraviti, kot 
je treba. Ker so odvisni samo 
od sebe, pa tako mogoče delo 
včasih opravijo še celo bolje 
kot v šoli, kjer ni nujno, da 
vedno poslušajo povsem 
zbrano. 
Z veseljem opažam, da je 
zelo živa tudi solidarnost, od-
nosi so pristnejši, bolj smo 
se spet začeli zavedati, kaj je 
dejansko pomembno v ži-
vljenju. Ugotovili smo, da 
nam ne bo nič ušlo, tudi če 
se kdaj malo ustavimo. Na 
novo smo začeli iskati bistvo 
življenja – vsi ljudje iščemo 
srečo v življenju in zdaj vidi-
mo, da sreča ni v tem, da ve-
liko delamo in imamo veliko, 
ampak da tisto, kar imamo, 
znamo izkoristiti za odnose, 
ki nas bogatijo.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček 

Ostajamo doma

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Župan Janez Žakelj in 
poveljnik Civilne zaščite Ob-
čine Žiri Janez Tratnik sta 
občane že takoj po prvi seji 
štaba Civilne zaščite pozvala 
k prenehanju obratovanja 
vseh lokalov in neživilskih 
trgovin v občini, pri čemer so 
bili celo korak pred državo, 
ki je podobno uredbo uvelja-
vila nekaj dni kasneje. Zaprli 
so tudi nenujne javne površi-
ne, kot so otroška igrišča in 
športni parki, ustavil se je 
javni potniški promet. Obči-
no so fizično zaprli za stran-
ke, poslovanje pa poteka po 
telefonu številka 04 50 50 
700 ter po elektronski in na-
vadni pošti, sta prve ukrepe 
predstavila župan in povelj-
nik Civilne zaščite v občini. 
Prva navodila, kako ravnati 
ob obisku zdravnika in kako 
poskrbeti za samozaščito, je 
sicer občina občanom posre-
dovala že v začetku marca, 
sprejeli so tudi ukrepe v zve-
zi s prireditvami in zbira-
njem na javnih površinah, 
da se okužba ne prenaša 
med ljudmi. V zdravstveni 
postaji v Žireh so uvedli 
enoten vhod, in sicer pri le-
karni na vrhu klančine. 
Glavni vhod je zaprt, vstop v 
zdravstveno postajo pa omo-
gočajo le obiskovalcem le-
karne in že naročenim paci-
entom v primeru nujnih 
pregledov. Na vhodu v zdra-
vstveno postajo so s pomo-
čjo ekip prve pomoči Civilne 
zaščite Občine Žiri uvedli 

triažo, ki izvaja nadzor zdra-
vstvenega stanja občanov in 
preverja nujnost obiska 
zdravnika. Občina je s po-
močjo prostovoljcev žiro-
vskega Rdečega križa ter 
skavtov in tabornikov za vse, 

ki so že ali še bodo v karan-
teni, zagotovila nabavo nuj-
nih prehranskih in zdra-
vstvenih proizvodov. "Po-

moč občine velja le za pri-
mere, ko si nakupa teh po-
trebščin prizadeti ne morejo 
organizirati s pomočjo svo-
jih bližnjih ali prijateljev," 
so opozorili na občini. Civil-
na zaščita že ima seznam 

ljudi, ki bodo morebiti po-
trebovali pomoč. "Na občini 
smo zagotovili, da so med 
prostovoljci predvsem mlaj-

ši ljudje, ki so manj ranljiva 
skupina v primeru okužbe s 
koronavirusom," je še pou-
daril župan in dodal, da so 
jim brezplačno pomoč že 
ponudili tudi nekateri pre-
vozniki.
Janez Tratnik je pohvalil ob-
čane, ki v teh dneh ravnajo 
samozaščitno. "Na žalost pa 
še vedno obstajajo posame-
zniki, ki mislijo, da se vse 
skupaj dogaja v vzporednem 
svetu in da virusa ni," je 
opozoril in zato vse še en-
krat pozval, naj vse skupaj 
vzamejo skrajno resno. Žu-
pan je ob tem pojasnil, da 
sproti preverjajo, ali se obča-
ni držijo pravil, občani pa 
jih tudi sami obveščajo, če 
jih kdo krši.

Ravnati samozaščitno
V Občini Žiri se je že sredi marca prvič sestal štab Civilne zaščite Občine Žiri v razširjeni sestavi,  
da bi sprejeli potrebne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

V zdravstveni postaji v Žireh so uvedli enoten vhod, in sicer pri lekarni na vrhu klančine.  

Za nujne informacije v zvezi z epidemijo ter  
za pomoč pri dostavi hrane in zdravil se občani 
lahko obrnejo na elektronski naslov civilna.
zascita.ziri@gmail.com ali pokličejo na 
telefonsko številko 04 50 50 700 oziroma  
041 589 860.

Mateja Rant

Žiri – V društvu Cvetke se 
tako še vedno intenzivno pri-
pravljajo na dogodek in kle-
kljajo čipke za osrednjo raz-
stavo v Galeriji Svoboda, če-
prav se ne morejo več dobi-
vati na skupnih srečanjih, 
ampak članice ustvarjajo 
vsaka na svojem domu. Na 
osrednji razstavi bodo pred-
stavili vse vrste majhnih čipk 
pod naslovom Majhne, 
manjše in še manjše čipke, 
je razložila predsednica dru-
štva Cvetke Tanja Mlinar. 
Uradno odprtje Slovenskih 
klekljarskih dni v Žireh načr-
tujejo v soboto, 25. aprila, do-
poldne, vse razstave pa bodo 
na ogled že od 9. ure dalje. 
Vzorce majhnih čipk so člani-
ce društva našle med zapušči-
no Janeza Oblaka, ko so pri-

pravljale razstavo pred dvema 
letoma. Že takrat so začele 
razmišljati, da bi tudi te vzor-
ce enkrat vključile v svoje raz-
stave. "Takih vzorcev ne vidiš 

nikjer. Nastali so v letih od 
1920 in 1930, ko se je iz Idri-
je, ki je prišla pod italijansko 
okupacijo, v Žiri preselil zna-
ni trgovec s čipkami Dragotin 
Lapajne," je razložila Tanja 
Mlinar. Tako kot vsako leto so 
tudi letos pripravili še natečaj, 
tokrat pod naslovom Pomla-
dno veselje. Klekljarji iz vse 
Slovenije izdelujejo čipke po 
vzorcu Andre Jereb. "Čeprav 
vsi klekljajo po isti predlogi, 
pa verjamemo, da bo vsaka 
čipka unikatna, saj vsak lahko 
sam izbere barve in v čipko 
vloži svojo domišljijo." Čipke 
z natečaja si bo mogoče ogle-
dati v manjšem prostoru Ga-
lerije Svoboda. 
V sklopu klekljarskih dni 
bodo pripravili še spremljajo-
če razstave in druge dogodke. 
V sejni sobi občine se bo s 
svojimi izdelki in drugimi iz-

delki, ki so nastali po njenih 
vzorcih, predstavila Andra Je-
reb, v kapeli Male Cvetke pa 
bo na ogled razstava Barago-
vo življenje vpeto v čipko. Do-
gajanje bodo popestrili še s 
tekmovanjem v klekljanju za 
otroke in odrasle. Letošnjim 
dogodkom v sklopu klekljar-
skih dni se bodo pridružili 
tudi v Vrtu Kržišnik z reinter-
pretacijo čipke v delu Ksenije 
Baraga v soboto, 25. aprila, ob 
16. uri. Turistično društvo 
Žiri naj bi ob odprtju klekljar-
skih dnevov pripravilo cvetlič-
ni sejem, ki ga bodo spre-
mljale stojnice z izdelki do-
mače obrti. Tako kot so lani 
ocenjevali okrogle sladice, pa 
bo letos lahko vsak glasoval za 
miniaturni šopek rož, k izde-
lavi katerih bodo povabili tako 
posameznike kot cvetličarje, 
je še pojasnila Tanja Mlinar.

Čipke bodo tokrat majhne
Zaradi epidemije bolezni covid-19 so ta čas odpovedane vse prireditve v državi, a v Klekljarskem 
društvu Cvetke Žiri ostajajo optimistični, da se bodo razmere do konca aprila umirile in bodo lahko 
izpeljali 14. Slovenske klekljarske dneve v Žireh.

Tema letošnje osrednje 
razstave bodo majhne 
čipke. / Foto: Tanja Mlinar
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Žiri – Na pustno soboto so v Turističnem društvu (TD) Žiri 
pripravili tradicionalno pustno povorko. Okrog petsto ma-
škar se je zbralo pred Zadružnim domom in se po Loški 
cesti odpravili do trgovine Spar in nazaj, je razložila predse-
dnica TD Žiri Majda Treven. Spremljal jih je Pihalni orkester 
Alpina Žiri. Pustno rajanje se je nadaljevalo pred Zadružnim 
domom, kjer so se posladkali tudi s krofi.

Pustno rajanje v Žireh
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Mateja Rant

Žiri – Kaj dela DavidB? so v 
MoPZ Alpina Žiri naslovili 
svoj zadnji koncert, na kate-
rem so izvajali zgolj prired-
be, ki jih je zanje pripravil 
žirovski rojak, skladatelj Da-
vid Beovič. Skozi celoten 
koncert so tako počasi raz-
krivali, kdo je skrivnostni 
DavidB iz naslova. 
"To ni bil naš klasični letni 
koncert, ampak je bil name-

njen predstavitvi Davida Be-
oviča, ki za nas pripravlja 
priredbe na res visoki ravni," 
je poudaril predsednik zbora 
Primož Erznožnik. Čeprav v 
svoj repertoar vključujejo 
njegove priredbe tako resne 
kot zabavne glasbe, pa je bil 
tokratni koncert bolj zabavno 
obarvan, saj so izvajali pri-
redbe predvsem pop in roko-
vske glasbe. Predstavili so 
petnajst njegovih priredb, od 
katerih so jih pet izvedli pr-

vič, je pojasnil Erznožnik. 
Pri štirih skladbah so imeli 
tudi inštrumentalno spre-
mljavo, saj so se jim na odru 
pridružili Gorazd Pintar s 
klaviaturami, Mark Žakelj, ki 
je tudi član zbora, s kitaro, in 
Jan Istenič s tolkali. "Vsi trije 
so izredno dobri improviza-
torji in so na vajah sami na-
redili glasbeno podlago." Na 
svojih koncertih se vedno 
trudijo biti inovativni, zato so 
tokratnemu nastopu prilago-

dili tudi sceno. "Na odru 
smo bili precej narazen, da 
smo ustvarili bolj vtis pop 
skupine kot pa zbora," je ra-
zložil Erznožnik. Za njimi so 
bila vrata, skozi katera so 
predvideli prihod DavidaB, 
ko se razkrije, kdo je. "David 
Beovič se je tako publiki tudi 
dejansko predstavil na odru, 
saj je prišel na oba koncerta, 
čeprav se je sprva nameraval 
udeležiti zgolj sobotnega." 
Na obeh koncertih se je zbra-
lo blizu štiristo ljudi, in to 
kljub strahu pred novim ko-
ronavirusom, zaradi katerega 
so že skoraj mislili, da bodo 
oba koncerta morali odpove-
dati, je priznal Erznožnik. 
"Tisti konec tedna je še obve-
ljala prepoved zbiranja za več 
kot petsto ljudi, medtem ko 
so že takoj v ponedeljek po 
koncertu to število omejili na 
sto ljudi." Ker je koncert so-
vpadel s praznovanjem dneva 
žena, pa niso pozabili niti na 
omenjeni praznik, je še dodal 
Erznožnik. "V vlogi povezo-
valke prireditve se je prvič 
preskusila moja žena Maja 
Rampre Erznožnik, ki je to 
izpeljala na malce drugačen 
način, ne povsem klasičen." 
Predstavljala je namreč zapo-
sleno žensko, ki se po službi 
vrne domov, kjer ni nikogar, 
vse je pospravljeno, zato se 

odloči poslušati glasbo, prek 
komunikacije z DavidomB pa 
je predstavljala posamezne 
skladbe. 
David Beovič za njihov zbor 
v zadnjem obdobju pripra-
vlja predvsem priredbe pop 
in rokovskih skladb, a se po 
Erznožnikovih besedah ve-
dno potrudi, da izbira bolj 
tehtne skladbe, ki nosijo 

tudi sporočilo. "Tudi na ta 
način se trudimo v naš zbor 
privabiti mlade pevce, saj jih 
ta glasba pritegne, ko so en-
krat v zboru, pa z veseljem 
pojejo tudi ljudske pesmi." 
Ponosni so na svoj lanski 
dosežek, ko so na regijskem 
tekmovanju odraslih pev-
skih zasedb Gorenjske osvo-
jili zlato priznanje.

Skrivnostni DavidB
Moški pevski zbor (MoPZ) Alpina Žiri se je v začetku marca v dvorani Svoboda predstavil s 
koncertom, ki so ga posvetili skladatelju Davidu Beoviču, ki je v zadnjih letih zanje pripravil vrsto 
priredb skladb tako resne kot zabavne glasbe.

Koncert so posvetili Davidu Beoviču, ki se je na koncu občinstvu tudi predstavil na  
odru. / Foto: Tanja Mlinar

Pri štirih skladbah so poskrbeli tudi za inštrumentalno  
podlago. / Foto: Tanja Mlinar

Prireditev je na malce drugačen način povezovala Maja 
Rampre Erznožnik. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Predavanje so pripra-
vili v Razvojni agenciji Sora 
v sodelovanju z Društvom 
Ekologi brez meja in par-
tnerji projekta Lesni feniks. 
O aktualnih okoljskih izzi-
vih, ki so povezani tudi s 
podnebnimi spremembami, 
krožnim gospodarstvom in 
zero waste družbo oziroma 

družbo brez odpadkov je 
spregovorila predsednica 
Ekologov brez meja Urša 
Zgojznik. Spodbudila je 
tudi razmišljanje o vpraša-
njih, kaj lahko kot posame-
zniki naredimo za okolje, 
kako prilagoditi naše aktiv-
nosti in kje se skrivajo reši-
tve za planet in ljudi.
Društvo Ekologi brez meja 
je nastalo pred desetimi leti, 

ko so prvič pripravili akcijo 
Očistimo Slovenijo. A po be-
sedah Urše Zgojznik so 
kmalu ugotovili, da nima 
smisla, da vedno isti ljudje 
pospravljajo za drugimi, ki 
smetijo, zato so se v za-
dnjem obdobju osredotočili 
predvsem na to, da se od-
padki ne bi kopičili oziroma 
da sploh ne bi nastajali. Med 
odpadki je tudi veliko zavr-
žene hrane – kar tretjina 
hrane namreč konča v sme-
teh, pri čemer k temu polo-
vični delež prispevajo go-
spodinjstva. Velik problem 
so še tekstilni izdelki, saj je 
tekstilna industrija tretja 
največja onesnaževalka na 
svetu. "Količina tekstila na-
rašča, vedno več je tekstila 
slabe kakovosti," je opozori-
la Urša Zgojznik in dodala, 
da so postopki za njegovo 
reciklažo izredno dragi, zato 
večji del tekstila nekje obleži 
oziroma ga sežgejo.
S svojim načinom življenja 
tako ljudje izdatno prispeva-
mo k podnebnim spremem-

bam, posledica katerih so 
ekstremni vremenski pojavi. 
Na podnebne spremembe 
najbolj vplivajo oskrba z 
energijo, promet, industrij-
ski procesi ter raba goriv v 
industriji in gradbeništvu. 
Do leta 2050 se bo po oce-
nah število ljudi povečalo na 
devet milijard, zato bomo po-
rabili trikrat več virov, potre-
bovali bomo za štirideset od-
stotkov več vode in sedemde-
set odstotkov več hrane. "A 
ni težava v prevelikem števi-
lu ljudi, saj je dovolj prostora 
za vse, problem je potro-
šnja," je opozorila Urša Zgoj-
znik in dodala, da je danes 
degradiranih že trideset od-
stotkov tal, tudi takih, ki so 
bila včasih najbolj rodovitna. 
Rešitev je v trajnostnem na-
činu življenja, kar je ponazo-
rila s krogom, v katerem smo 
vsi povezani med sabo. Da-
nes pa po njenih besedah ži-
vimo v obliki piramide, na 
vrhu katere je človek kot go-
spodar sveta. Zato v društvu 
Ekologi brez meja spodbuja-

jo krožno gospodarstvo, ki 
vključujejo tudi popravilo in 
ponovno uporabo izdelkov, 
ter zero waste oziroma druž-
bo brez odpadkov. Najpo-
membneje je preprečevanje 
nastajanja odpadkov in po-
novna uporaba stvari, vsak 
korak, ki ga pri tem naredi 
posameznik, pa je po njenih 
besedah pomemben, važno 
je namreč začeti. Zato veliko 

truda vložijo v ozaveščanje 
ljudi, da bodo razumeli, da 
vsi lahko prispevamo k temu, 
da se razmere izboljšajo. Vse 
se začne že v gospodinjstvih, 
kjer vsak dan "pridelamo" 1,3 
kilograma odpadkov, kar po-
meni 476 kilogramov odpad-
kov na leto. "Tudi veliko 
majhnih korakov nas nekam 
pripelje," je zato poudarila 
Urša Zgojznik.

Šteje vsako dejanje posameznika 
V sklopu projekta Lesni feniks so v začetku marca v Kulturnem središču Stare Žiri pripravili predavanje z naslovom Ali se teme okolja tičejo vseh nas?, 
namen katerega je bilo ozaveščanje javnosti o pomenu zmanjševanja količine odpadkov in ponovne uporabe materialov.

Urša Zgojznik / Foto: Tanja Mlinar

Predavanje v Kulturnem središču Stare Žiri je bilo dobro 
obiskano. / Foto: Tanja Mlinar O
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Vilma Stanovnik

Zadnje čase športnih dogod-
kov ni več, tudi 31-letni Ško-
fjeločan Jure Dolenec, ki za-
dnja tri leta igra za špansko 
Barcelono, je trenutno 
doma, kjer kondicijo ohra-
nja v manjšem fitnesu. Veli-
ko več časa kot sicer, ko po-
tuje od tekme do tekme, se 
lahko posveča tudi doma-
čim, ženi Saši ter sinovoma 
Marku in Luki. Živijo v hiši 
blizu Barcelone, v mestu 
Castelldefels, kjer imajo 

tudi vrt. Zato sva se tokrat 
pogovarjala predvsem o 
tem, kako poteka življenje 
brez tekem, v strahu pred 
koronavirusom.

Kako trenutno poteka vaše 
življenje v Barceloni?
Življenje je malo bolj mono-
tono kot po navadi. Pred-
vsem je pomembno, da ni 
dosti dežja. Tako lahko s 
fantoma na vrtu počnemo 
veliko stvari. Na prvem me-
stu so različne športne igre. 
Deževni dnevi pa so seveda 

malo bolj dolgočasni. Že več 
kot dva tedna, razen za na-
kup hrane, ne smemo zapu-
ščati hiše in vrta. Še v trgovi-
no lahko odide samo ena 
oseba. Lahko smo srečni, da 
živimo v hiši z vrtom, tako 
vsaj otroka ne trpita preveč. 
Šole in vrtca seveda ni, pri 
sosedih pa tudi opažam, da 
vedno manj hodijo v službo. 
Ukrepi so podobni kot v Slo-
veniji, razen tega, da ne 
smemo niti na sprehod. Ka-
zni za neupoštevanje teh 
pravil so precej hude. Za 
zdaj so to izredno stanje po-
daljšali do 12. aprila. Na 
koncu to pomeni skupno 
vsaj en mesec stroge karan-
tene."

Starejši sin Mark je že šolar. 
Kako v Španiji te dni poteka 
šola?
Glede Markove šole moram 
reči, da se učitelji zelo trudi-
jo slediti zadanim učnim 
načrtom. V Googlovi spletni 
učilnici od ponedeljka do 
petka dobiva razne naloge, 
posnetke, vaje, navodila in 
vse ostalo. Tako da se trenu-
tno tudi sam vsakodnevno 
preizkušam v vlogi učitelja.

Kvalifikacije za olimpijske 
igre, ki bi morale biti aprila, 
so za vas, rokometaše, pre-
stavljene, prav tako so od 
tega tedna prestavljene tudi 
olimpijske igre. Tudi sezona 
v ligi prvakov in španski ligi 
je prekinjena. Kako športni-
ki to sprejemate?
Res je, da se vse prestavlja, 
in trenutno je težko reči, kaj 
to pomeni. Bomo videli, za 
koga bo to dobro, za koga pa 
slabo. V tem trenutku je po-
membno predvsem, da se 

izboljša zdravstvena situaci-
ja v svetu. Potem bomo lah-
ko zopet razmišljali o izved-
bi športnih tekmovanj. Si pa 
zagotovo želimo, da bi se 
sezone v nekem primernem 
roku lahko zaključile. Na-
vsezadnje smo večji del se-

zone že odigrali. Nove tek-
me pa bi tudi pomenile, da 
se je v svetu uspelo omejiti 
širjenje koronavirusa.

Kdaj ste z družino načrtovali 
priti domov in kako sedaj 
kaže?

Glede vrnitve v Slovenijo še 
nimamo nobenih načrtov. 
Po navadi se vračamo okrog 
1. junija. V tem trenutku pa 
enostavno nimamo nobenih 
informacij. Ne vemo, do 
kdaj bo trajala karantena, do 
kdaj sezona in če sploh bo.

Tudi letos poleti naj bi bila 
ob morju organizirana roko-
meta šola pod vašim ime-
nom. Najbrž trenutno težko 
rečete, kdaj in kako naj bi 
potekala?
Rokometna šola za zdaj 
ostaja na programu v pred-
videnem terminu, to pome-
ni konec junija in v začetku 
julija v kampu Brioni. Osta-
jamo optimistični, da se 
bodo naša življenja do takrat 
že normalizirala. Zagotovo 
pa je na prvem mestu zdrav-
je in zato se bomo ravnali po 
navodilih pristojnih organov 
in zdravstvenih organizacij.

Preizkuša se tudi v vlogi učitelja
Škofjeloški rokometaš Jure Dolenec, ki je zadnja leta član slovite Barcelone, z družino živi v Španiji, kjer so zaradi nastalih razmer pogoji za življenje precej 
spremenjeni, kapetan naše reprezentance pa je moral prevzeti tudi vlogo učitelja.

Kapetan slovenske rokometne reprezentance Jure 
Dolenec / Foto: Gorazd Kavčič

Jure Dolenec je rokometno žogo zamenjal za poučevanje in 
igro s sinovoma. / Foto: arhiv Jureta Dolenca

Za zdaj še potekajo priprave na poletno rokometno šolo, ki je med mladimi loškimi 
rokometaši in rokometašicami zelo priljubljena. / Foto: arhiv Jureta Dolenca

Vilma Stanovnik

Letošnja tekmovalna sezona 
pri nas je bila za košarkarske 
ekipe prekinjena 12. marca, 
dober teden dni kasneje pa so 
na Košarkarski zvezi Sloveni-
je sklenili, da se v vseh ligah 
in starostnih kategorijah tudi 
zaključi. Slovenskih prvakov v 
moški konkurenci tako nismo 
dobili, v ostalih ligah pa so 
uvrstitve ekip ostale takšne, 
kot so bile pred prekinitvijo. 
To pa pomeni, da so loški dru-
goligaši, ekipa LTH Castings, 
osvojili deveto mesto. 
"Na žalost se je letošnja sezo-
na končala predčasno, mi-
slim pa, da so se na Košarkar-
ski zvezi Slovenije odločili 

prav, saj je zelo negotovo, 
kdaj se bodo znova odprle 
športne dvorane. Naše ekipe 
so zadnje tekme odigrale na 
začetku marca in trenutno 
lahko rečem, da so tako fantje 
kot dekleta zdravi. Trenerji so 
s svojimi skupinami redno v 
stiku in vsi trenirajo po pro-
gramih," je povedal predse-
dnik KK Škofja Loka Anže 
Kalan, ki je tudi na kratko 
ocenil sezono: "Z moško 
člansko ekipo smo bili dva 
kroga pred koncem rednega 
dela še v borbi, da se uvrstimo 
med najboljših osem, kar bi 
pomenilo, da bi se uvrstili v 
ligo za prvaka. Na koncu smo 
pač deveti in po toplo-hladni 
sezoni smo si zagotovili ob-

stanek v drugi ligi, čeprav 
smo ekipo na začetku sezone 
sestavljali za čim višja mesta 
in za preboj v prvo ligo. Me-
sec dni pred koncem sezone 
smo zamenjali tudi trenerja, 
vendar se rezultati še niso 
obrnili v pozitivno smer. Se-
daj bomo začeli sestavljati 
ekipo za novo sezono. Ta bo 
temeljila na mlajših igralcih, 
ki jim bomo dodali dva ali tri 
izkušene."
V klubu veliko pozornosti na-
menjajo mladim in tudi letos 
so z večino mlajših selekcij 
nastopali v prvih ligah. Prav 
tako so imeli mlade ženske 
ekipe, ki niso nastopale le v 
članski konkurenci. Najbolje 
so se odrezala dekleta v kon-

kurenci do 19 let in do 13 let, 
ki so tekmovanja končala 
med najboljšimi osmimi v dr-
žavi. "Sledimo cilju, da bomo 
v Škofji Loki spet imeli žen-
sko člansko ekipo. Pozna se 
že dobro delo Klavdije Oblak 
in želimo si, da bi kmalu ime-
li tudi konkurenčno žensko 
ekipo. Precej je pri tem odvi-
sno tudi od pokroviteljev. Do-
sedanjim sponzorjem, pokro-
viteljem, trenerjem, staršem 
in vsem, ki podpirajo delo 
našega kluba že 65 let, bi se 
rad zahvalil za sodelovanje, 
saj le z njihovo pomočjo lah-
ko klub deluje in vzgaja nove 
mlade košarkarje in košarka-
rice," je še dodal predsednik 
Kalan.

Košarkarji ostajajo v drugi ligi
Članska ekipa LTH Castings je sezono zaključila ne devetem mestu 2. slovenske košarkarske lige, saj so se na krovni organizaciji odločili,  
da zaradi koronavirusa predčasno končajo tekmovanja v vseh ligah.

Škofjeloški košarkarji so sezono zaključili na devetem 
mestu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Maja Bertoncelj

Žiri – Zaključna prireditev 
Športno-rekreacijskih iger v 
39. izvedbi je bila konec fe-
bruarja v Žireh. Na njej so 
razglasili najboljše.
Športno-rekreacijske igre 
imajo že dolgoletno tradici-
jo, saj so bile v letu 2019 v 
devetintrideseti izvedbi. Po-
tekajo pod okriljem Športne 
zveze Škofja Loka v sodelo-
vanju z občinami Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri. Tekmova-
nja za 39. športno-rekreacij-
ske igre so se začela 10. fe-
bruarja lani z veleslalomom 

na smučišču Rudno in kon-
čala 26. decembra v novi 
dvorani v Gorenji vasi s tek-
movanjem v dvoranskem 
nogometu. Izvedenih je bilo 
19 športnih panog in 29 tek-
movanj. Podrobneje je igre 
v letu 2019 tudi skozi števil-
ke predstavil Aleš Murn iz 

Športne zveze Škofja Loka. 
Sodelovalo je 264 ekip iz 113 
različnih društev, podjetij in 
organizacij. Udeleženih je 
bilo 87 žensk in 777 mo-
ških, skupaj 864 rekreativ-
cev in rekreativk. Za naj 
športnika je tekmovalo sto 
moških, pri športnicah pa 37 
žensk. V kategoriji naj re-
kreativec so darila prejeli 
Anže Žakelj (Poclain Hy-
draulics), Janez Marguč 
(Domel), Lado Žakelj (Za-
vod šole) in Janez Rihtaršič 
(DU Selške doline), pri naj 
rekreativkah pa Jožica Dem-
šar (Domel) in Tina Ušenič-
nik (DU Škofja Loka). Pode-

lili so tudi priznanja eki-
pam, ki so jih prejeli: Dru-
štvo upokojencev Škofja 
Loka, Domel, Poclain Hy-
draulics, ŠD Rudno, LTH 
Castings, Visati in KNT Ško-
fja Loka. Kot je tudi poudaril 
Murn, so igre dostopne in 
odprte za vsakogar, ki želi 

sodelovati. Teritorialna 
omejitev je zgolj še omejitev 
pri razvrščanju ekip za 
končno skupno uvrstitev, 
enako tudi za uvrstitve za 
naj rekreativke in rekreativ-
ce, kjer se nagrajuje tudi 
udeležba na več tekmova-
njih. "S tem sledimo načelu: 
važno je sodelovati, in ne 
zgolj zmagovati," pravi.
Zbrane so nagovorili še Ja-
nez Žakelj, župan Občine 
Žiri, Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka, 
in Srečko Gaber, predsednik 
Odbora iger, ki ga sestavlja-
jo predstavniki vseh štirih 
občin. Poleg predsednika 
odbora, ki zastopa Žiri, so to 
še Gregor Habjan iz Žele-
znikov, Jaka Trček iz Gore-
nje vasi, iz Škofje Loke pa 
Marjan Kalamar, ki igre 
spremlja in soustvarja že 
vsa leta, Domen Kosmač in 
že omenjeni Aleš Murn. Pri 
delu jim je lani pomagalo 
sedemnajst organizacij s 
številnimi posamezniki. 
Organizatorjem je uspelo 
začeti tudi že letošnje jubi-
lejne, štiridesete igre, in si-
cer z dvoransko odbojko na 
Trati v Škofji Loki, na kateri 
je sodelovalo pet ekip, pred 
izbruhom koronavirusa pa 
je bil uspešno izveden tudi 
veleslalom na Rudnu. Za le-

tos so pripravili nekaj spre-
memb, tudi v pravilih. "Za 
končno uvrstitev ekip oziro-
ma interesnih skupin se z 
jubilejnimi igrami točkova-
nje ukinja. Upošteva se 
zgolj množičnost udeležbe, 
kar pomeni število prijavlje-

nih ekip in udeležencev, 
kjer so enotno upoštevane 
moške (mešane) in ženske 
ekipe. To določilo igram 
ukinja tekmovalni značaj in 
jim daje pečat rekreacije ter 
poudarja pomen množično-
sti udeležbe. Novost so tudi 

nagrade pri individualnih 
panogah," je povedal Srečko 
Gaber in dodal, da so si po-
leg športnih srečanj skozi 
celo leto v odboru zastavili 
nalogo, da jubilejne igre 
obeležimj z rekreacijskim 
dnevom in piknikom, ki je 
načrtovan za 19. septembra 
v Žireh. 
Igre niso namenjene zgolj 
tekmovalnosti, ampak imajo 
ob telesni aktivnosti večji 
poudarek na druženju in za-
bavi.

Igre z več kot osemsto rekreativci 
Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov že devetintridesetih športno-rekreacijskih iger

Gostitelj zaključka iger in razglasitve rezultatov je bila Občina Žiri. Župan Janez Žakelj je 
pozdravil vse prisotne in prejemnike nagrad. / Foto: arhiv Občine Žiri

Na igrah je sodelovalo 264 ekip iz 113 različnih 
društev oziroma skupaj 864 rekreativcev. Med 
ekipami je bila najboljša zasedba Društva 
upokojencev iz Škofje Loke, naj rekreativec je 
Anže Žakelj iz Poclaina Hydraulics, naj 
rekreativka pa Jožica Demšar iz Domela.

Vilma Stanovnik

Občinska strelska zveza Or-
mož je pripravila državno 
prvenstvo z zračnim orož-
jem. Na njem je nastopilo 
250 tekmovalcev in tekmo-
valk. Med člani s pištolo je 
zmagal Klemen Tomaševič 
(SD Lotrič Železniki), ki je v 
razburljivem finalu prema-
gal vse najboljše iz svoje ka-
tegorije. Po petih turnirjih 
je Tomaševič tudi najbolje 
uvrščen posameznik v dr-
žavni ligi. Med članicami s 
pištolo se je Olga Justin (SD 
Gorenja vas) uvrstila na peto 
mesto, Romana Prelec (SD 
Lotrič Železniki) pa je bila 
dvanajsta. Med člani s pu-
ško je bil Marko Škerl (SD 
Škofja Loka) 24., med člani-

cami pa je bila 16. Vesna 
Markelj (SD Lotrič Železni-
ki). Drugo zlato medaljo je 
za SD Lotrič Železniki med 
mladinkami s pištolo osvoji-
la Anja Prezelj, ki je že več 
let najboljša strelka s pištolo 
v mladinski in članski kate-
goriji. Sebastjan Kordiš (SD 
Škofja Loka) je med mladin-
ci s pištolo osvojil 5.mesto. 
Ekipno so mladinci SD Lo-
trič Železniki v postavi Jaka 
Bernik, Matija Demšar in 
Rok Košir osvojili 2. mesto. 
Med mladinkami z zračno 
puško je bila najbolje uvr-
ščena Naja Prezelj (SD Lo-
trič Železniki), ki je bila 
peta. SD Lotrič Železniki je 
bilo s tremi osvojenimi me-
daljami četrto najuspešnej-
še društvo na prvenstvu.

Tomaševič je prvak

V članski konkurenci s pištolo je državni prvak Klemen  
Tomševič (na sredini). / Foto: SD Lotrič Železniki

Vilma Stanovnik

Tudi za alpske smučarje se 
je zaradi koronavirusa sezo-
na zaključila predčasno. S 
snegom skopa zima jim ni 
bila naklonjena, kljub temu 
pa je Smučarskemu klubu 
Alpetour uspelo izvesti vse 
načrtovane tekme. Pripravili 
so tri FIS-tekmovanja in tek-
movanja za mlade smučar-
je, prav tako jim je uspelo 
organizirati Pokal Loka.
Odlični so bili tudi njihovi 
tekmovalci, saj so na držav-

nem nivoju postali klubski 
zmagovalci v skupnem se-
števku, na zmagovalnih sto-
pničkah pa so sezono konča-
li tudi številni posamezniki. 
V skupnem seštevku sta 
zmagala Gal Hajdinjak pri 
mlajših dečkih in Sara Pe-
ternelj pri starejših dekli-
cah. 
V slovenski reprezentanci na 
mladinskih olimpijskih 
igrah v švicarski Lozani je 
imel klub dva tekmovalca: 
Martina Križaja in Roka Sto-
janoviča. Martin Križaj je bil 

tudi udeleženec mladinske-
ga svetovnega prvenstva na 
Norveškem, ki pa se je zaradi 
koronavirusa predhodno za-
ključilo. V mladinskih vrstah 
imajo v klubu poleg omenje-
nih dveh še nekaj obetavnih 
smučark in smučarjev: Nino 
Drobnič, Rebeko Kalan, An-
žeta Gartnerja, Ota Vraničar-
ja in Rožleta Krelja. Nekateri 
izmed njih so tudi na FIS-
-tekmovanjih posegali po 
zmagovalnih stopničkah. V 
letošnjem svetovnem pokalu 
je na štirih slalomih nastopi-

la Klara Livk, ki pa se je izka-
zala zlasti na tekmah evrop-
skega pokala. 
Spodbudno je tudi, da imajo 
v klubu številno skupino 
malčkov, ki osvaja osnovne 
smučarske veščine in uživa 
na snegu. Januarja so sku-
paj z Zavodom za šport Ško-
fja Loka in Osnovno šolo 
Jela Janežiča uspešno za-
ključili projekt Vključevanje 
mladih s posebnimi potre-
bami v športne aktivnosti – 
Smocarji, za katerega so pri-
dobili sredstva iz mednaro-
dnega Sklada za regionalni 
razvoj in od Republike Slo-
venije. V okviru projekta so 
usposobili sedemnajst špor-
tnih mentorjev, ki bodo v 
različnih športnih organiza-
cijah v svoje vadbe lahko 
uspešno vključevali mlade s 
posebnimi potrebami.
"Žal se sezona ni zaključila z 
državnimi prvenstvi, saj bi 
gotovo tudi ta potrdila, da 
imamo odlične tekmovalce 
in trenerje. Trenerji skrbijo, 
da kljub izolaciji tekmovalci 
dobijo navodila za samostoj-
ne treninge in tako ohranjajo 
kondicijo. Mislim, da se za 
prihodnost smučanja v Ško-
fji Loki ni bati," pravi predse-
dnik kluba Jaka Matek.

Loški smučarji so najboljši
Smučarski klub Alpetour je v predčasno zaključeni sezoni v skupnem seštevku najboljši klub v državi.

Mladi škofjeloški smučarji uživajo na snegu in so tudi uspešni. / Foto: arhiv SK Alpetour

Igre niso namenjene zgolj tekmovalnosti, 
ampak imajo ob telesni aktivnosti večji 
poudarek na druženju in zabavi.
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Letošnje 49. 
Tekmovanje mladih glasbe-
nikov Slovenije (TEMSIG), 
ki po tradiciji preteklih let 
poteka v prvi polovici marca, 
se je zaradi novega korona-
virusa in ukrepov vlade 
predčasno zaključilo. V Zve-
zi slovenskih glasbenih šol 
so morali odpovedati tekmo-
vanje v disciplinah rog in 
jazz solo, medtem ko so do 
vključno 13. marca mladi 
glasbeniki pred strogimi ži-
rijami svoje znanje lahko 
pokazali v disciplinah: tro-
benta, pozavna, evfonij, 
tuba, harmonika, tolkala, 
tamburica, kitarski duo, kla-
virski duo ter komorne sku-
pine z godali in klavirjem. 
Tekmovanje je letos poteka-
lo v glasbenih šolah Štajer-
ske in Pomurja, udeležili pa 
so se ga tudi najboljši učenci 
Glasbene šole Škofja Loka.
Po selekciji na predhodnem 
predtekmovanju se je na dr-
žavno tekmovanje uvrstilo 
deset učencev in ena komor-
na skupina. Učenci so odlič-

no nastopili, saj so prejeli 
kar štiri zlate, štiri srebrne 
in tri bronaste plakete. "Še 

posebej smo ponosni na kar 
dve prvi in tri druge nagra-
de, kar pomeni, da sta bila 

dva učenca v svojih staro-
stnih kategorijah najboljša v 
državi, trije pa so se uvrstili 
na drugo mesto. Gre za naj-
večji uspeh v novejši zgodo-
vini naše šole," je povedal 
ravnatelj Klemen Karlin.
Zlati plaketi in prvi nagradi 
sta prejela Neža Omejc, har-
monika (v I. B kategoriji z 99 
od sto možnih točk, mentor 
Jernej Hostnik), in Lenart 
Maček, pozavna (I. B; 98,67 
točke, mentor Damjan Toma-
žin, korepetitorka Olesja Hor-
vath). Matevž Hostnik, har-
monika (I. C; 96,00, mentor 
Jernej Hostnik), in Janez Je-
senovec, trobenta (I. C; 95,67, 
mentor Alojz Kompan, kore-
petitorka Olesja Horvath), ta 
prejela zlati plaketi in drugi 
nagradi. Naj ob tem dodamo, 
da sta Neža Omejc in Janez 
Jesenovec prejela tudi poseb-
ni priznanji za najboljšo iz-
vedbo obvezne skladbe.
Srebrno plaketo in drugo 
nagrado je prejel Anže Buh, 
pozavna (I. C; 94,33, mentor 
Rok Krajnc, korepetitor To-
maž Hostnik, oddelek Žiri), 
prav tako srebrne plakete so 

prejeli še Jakob Florjančič, 
harmonika (I. C; 94,00, Jer-
nej Hostnik), Jakob Omejc, 
trobenta (I. A; 90,67, men-
tor Alojz Kompan, korepeti-
torka Olesja Horvath), in 
Pavel Karlin, trobenta (I. B; 
90,67, mentor Alojz Kom-
pan, korepetitorka Olesja 
Horvath). Tu so še trije do-
bitniki bronastih plaket: Pe-

ter Habicht, trobenta (I. A; 
86,67, mentor Alojz Kom-
pan, korepetitorka Olesja 
Horvath), Maj Gluhodedov, 
trobenta (I. C; 88,67, men-
tor Rok Krajnc, korepetitor 
Tomaž Hostnik), ter kitarski 
duo Timotej Pivk in Rebeka 
Cankar (I. B; 88,00, mentor 
Lenart Rupar), zadnja dva iz 
oddelka Žiri.

Uspešni mladi glasbeniki
Na začetku marca je v glasbenih šolah v Prekmurju in na Štajerskem potekalo 49. Tekmovanje mladih  
glasbenikov Slovenije. Učenci Glasbene šole Škofja Loka so prejeli kar štiri zlate plakete.

Lenart Maček, prvonagrajenec v disciplini pozavna, z 
mentorjem Damjanom Tomažinom in korepetitorko Olesjo 
Horvath / Foto: arhiv Glasbene šole

Neža Omejc in Matevž Hostnik, prvonagrajenka in 
drugonagrajenec v disciplini harmonika, z mentorjem 
Jernejem Hostnikom

Igor Kavčič

Škofja Loka – Na začetku 
marca so v muzejski dnevni 
sobi Loškega muzeja na Lo-
škem gradu pripravili preda-
vanje na temo geofizikalnih 
raziskav, ki so v preteklem 
letu potekale na območju 
parka Škofjeloškega gradu. 
Občina Škofja Loka se je na 
ministrstvu za kulturo prija-
vila na javni poziv za sofi-
nanciranje predhodnih ar-
heoloških raziskav na ob-
močju vrtnoarhitekturne 
dediščine in uspela pridobiti 
sredstva za sofinanciranje 
nedestruktivnih arheoloških 
raziskav v grajskem parku.
Obiskovalcem je raziskave 
podrobneje predstavil dr. 
Branko Mušič, docent na 
Oddelku za arheologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v 
Ljubljani in eden od pionir-
jev geofizikalnih raziskav v 
arheologiji. V uvodnem delu 
predavanja je ozadje geofizi-
kalnih raziskav najprej pred-
stavila Tina Šturm z Oddel-
ka za okolje, prostor in ob-
činsko redarstvo Občine 
Škofja Loka. "Občini, ki je 
lastnik grajskega parka, kul-
turnovarstveni pogoji pred 
izvedbo kakršnihkoli uredi-
tev grajskega parka nalagajo 
predhodne arheološke razi-
skave in obveznost priprave 

konservatorskega načrta. 
Tovrstne nedestruktivne ar-
heološke raziskave so še po-
sebej zanimive, ker obstaja-
jo viri iz preteklosti, ki doka-
zujejo, da je bil grajski park 
nekoč bistveno drugačen." 
Že v času, ko so bile na gra-
du uršulinke, se slika parka 
razlikuje od današnjega sta-
nja, bistveno drugačno po-
dobo parka pa 'sporoča' še 
starejši vir – Franciscejski 
kataster iz srede 19. stoletja. 
Po besedah Šturmove so 
tako preverjali zlasti obstoj 
in ohranjenost nekaterih 
prikazanih vrtnih elementov 
(poti, gredice, zidovi, gospo-
darski objekti). Med južnim 
in severnim delom vrta je 
danes kar 14 metrov višin-
ske razlike in težko si je 
predstavljati videz takratne-
ga parka s potmi, ki so vrisa-
ne na grafičnem delu Fran-
ciscejskega katastra.

Tri raziskovalne metode
Izvajalec geofizikalnih razi-
skav je bilo podjetje GE-
ARH. Kot je povedal dr. 
Branko Mušič, meritve v 
okviru tovrstnih raziskav po-
tekajo s površja, prepozna-
vajo pa se arheološke vsebi-
ne pod njim. V nadaljevanju 
je prisotnim predstavil raz-
lične načine merjenja in po-

stopke, ki so jih pri tem upo-
rabili. "Preden opravimo 
meritve na terenu, uporabi-
mo tako imenovane lidar 
posnetke, na internetu je 
moč dobiti natančne karte 
mikroreliefa, ob tem mora-
mo poznati tudi geološko 
podlago. Opaziti je, da je na 
grajskem vrtu v preteklosti 
šlo za obsežne intervencije 
pri oblikovanju površin z 
namenom preureditve teras 
za parkovno ureditev," raz-
laga Mušič. 
Pri raziskavah so uporabili 
tri različne geofizikalne me-
tode: georadarsko metodo, 
geoelektrično kartiranje in 
električno upornostno to-
mografijo. "Meritve pri prvi 
metodi lahko opravimo do 
globine dveh metrov in tako 
smo dobili podatke, ki so ka-
zali na arhitekturne ostaline 
grajskega parka v različnih 
globinah. Odkrili smo, da so 
v mlajših obdobjih močno 
predelali podobo grajskega 
parka, da je bilo tu veliko več 
struktur, ki sploh niso zabe-
ležene v franciscejskem ka-
tastru. Najbolj pa so seveda 
vidne sodobne intervencije v 
parku, ki se pokažejo na raz-
ličnih globinah pod površ-
jem," je sicer zahtevno sli-
kovno projekcijo na podlagi 
georadarske metode poja-
snjeval predavatelj. V inter-

pretaciji rezultatov bodo 
označili strukture, ki so jih 
raziskali. 
V izogib napačnim interpre-
tacijam rezultatov so, kot 
rečeno, opravili še ostali dve 
omenjeni metodi. Tako so 
se pri geoelekrtičnem karti-
ranju pokazali tudi nekakšni 
jarki, ki prej niso bili vidni. 
Pri zadnji metodi električne 
upornostne tomografije pa 
so dobili kombinacijo prika-
za arheoloških ostankov ter 

geološke podlage in nasutij, 
kar so prav tako raziskovali. 
Za podlago je apnenec, vse 
nad njim je praktično delo 
človeških rok. 
"Take geofizikalne raziskave 
dajejo zelo izčrpne podatke 
o podpovršju, smiselne pa 
so zato, ker v kratkem času 
lahko raziščemo večje povr-
šine in s tem pridemo do 
ključnih informacij za nada-
ljevanje dejavnosti na posa-
meznem področju, v tem 

primeru grajskem parku." 
Kot je povedala Tina Šturm, 
so te raziskave šele začetek: 
naslednja stopnja bi bila te-
meljita raziskava arhivskega 
gradiva, mogoče pričevanja 
ljudi, dopolnitev teh razi-
skav na delih, ki se kažejo za 
bolj zanimive, tudi testne 
sonde … "To bi bila potem 
lahko dobra osnova za kvali-
teten načrt preureditve graj-
skega parka," je še dodala 
Šturmova.

Pogled v nevidni grajski park
V preteklem letu so na območju parka Škofjeloškega gradu opravili vrsto geofizikalnih raziskav, ki so nakazale, kakšna je bila parkovna  
ureditev za gradom v preteklosti.

Tina Šturm in dr. Branko Mušič sta predstavila geofizikalne raziskave v parku 
Škofjeloškega gradu. / Foto: Igor Kavčič
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1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v 
vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga
 
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 17. 
aprila 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Izhaja vsak  
torek in petek.

»Moja mami, ati, babi,  
dedi, teta, stric ... vsi berejo  

Gorenjski glas ...

... jaz pa rešim križanko  
in preberem šale.«

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si www.gorenjskiglas.si  
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Maša Likosar

Na regijski slovesnosti ob 
dnevu Civilne zaščite (CZ) 
so vsega skupaj podelili šti-
rinajst bronastih znakov, de-
set srebrnih znakov, štiri 
zlate znake in dve plaketi 
Civilne zaščite. »Vsi, ki s 
svojim delom pomembno 
prispevate k učinkovitemu 
odzivu na nesreče, ste jedro 
sistema Civilne zaščite. S 
svojo zagnanostjo, predano-
stjo delu in profesionalno-
stjo rešujete takrat, ko je sta-
nje videti že brezizhodno. 
Vašo pomoč velikokrat je-
mljemo kot samoumevno in 
ne pomislimo, koliko zna-
nja, poguma in truda je tre-
ba, da ob nesreči rešite ži-
vljenja ali zavarujete premo-
ženje,« je poudaril slavno-
stni govornik generalni di-
rektor Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje ter član štaba Civilne 
zaščite RS Darko But. 
Iz občine Škofja Loka je na 
predlog Gasilske zveze Slo-

venije (GZS) zlati znak CZ 
prejelo Prostovoljno gasil-
sko društvo Stara Loka, ki 
letos beleži 120 let delova-
nja. Društvo je bilo ustano-
vljeno na pobudo Franca 
Dolenca, lastnika starolo-
škega gradu Karla viteza 
Strahla; danes pa šteje več 
kot dvesto članov, od kate-
rih je okoli štirideset uspo-
sobljenih operativnih gasil-
cev.

Gasilci, gorski reševalci, 
jamarji ...
 Med občani Škofje Loke je 
srebrni znak CZ na predlog 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije (GRZS) prejel Igor 
Langus, ki aktivno sodeluje 
v vrstah Gorske reševalne 
službe (GRS) v Škofji Loki 
že od ustanovitve dalje in 
sodi med reševalce z največ 
akcijami v društvu. Bronasti 
znak CZ pa so prejeli: Jernej 
Eržen na predlog Društva 
GRS Škofja Loka ter Drago 
Frelih in Marko Nahtigal na 
predlog GRZS.

Iz občine Gorenja vas - Po-
ljane sta zlati znak CZ preje-
la Branko Mur in PGD Go-
renja vas. Mur, ki je prizna-

nje prejel na predlog Jamar-
ske reševalne službe (JRS), 
je član Jamarskega društva 
Gorenja vas od leta 1986, 

dve leti za tem pa se je kot 
operativni gasilec priključil 
tudi PGD Gorenja vas. V le-
tih jamarskega delovanja je 

pridobil številne nazive; v 
funkciji gospodarja opreme 
JRS pa je ogromno prispeval 
k realizaciji vzpostavitve 
mednarodne enote za iska-
nje in reševanje iz jam, ki 
deluje v okviru mehanizma 
Civilne zaščite EU. PGD 
Gorenja vas pa je priznanje 
na predlog GZS prejelo ob 
120-letnici delovanja. Dru-
štvo, katerega posebnost je 
lastna potapljaška skupina, 
letos načrtuje vselitev v nove 
prostore gasilskega doma, ki 
so ga pridobili po šestdese-
tih letih gostovanja v raznih 
vaških objektih. 

Nagrada tudi prostovoljki 
Rdečega križa
Iz občine Žiri pa je Marija 
Kokalj prejela bronasti znak 
CZ na predlog Rdečega križa 
Slovenija, OZ Škofja Loka. 
Kokaljeva je članica Rdečega 
križa od leta 2009, že leto 
kasneje je prevzela tudi vlogo 
predsednice krajevnega od-
bora RK Žiri, kjer aktivno 
vodi in izvaja naloge. 

Učinkovito se odzivajo ob nesrečah
Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, so na regijski slovesnosti v Naklem podelili priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomagajo 
in sodelujejo pri reševanju in zaščiti. Pet prejemnikov je bilo iz občine Škofja Loka, dva iz občine Gorenja vas - Poljane in eden iz občine Žiri.  

Ob dnevu Civilne zaščite so se s priznanji in nagradami zahvalili vsem posameznikom in 
organizacijam, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju, zaščiti in pomoči in s tem blažijo 
posledice naravnih in drugih nesreč. Na sliki prejemniki iz občin Škofja Loka in Žiri.

loški glas

 

LOŠKA KOMUNALA, D. D., ŠKOFJA LOKA, IZVAJA GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE TUDI V IZREDNIH RAZMERAH
Ob pojavu koronavirusa in v prizadevanjih preprečeva-
nja okužbe s koronavirusom smo v Loški komunali, d. d., 
Škofja Loka, uvedli ukrepe za zaščito zdravja naših  
uporabnikov in naših zaposlenih ter izvedli določene  
aktivnosti v obeh občinah, kjer izvajamo obvezne  
gospodarske javne službe: v Škofji Loki in v Železnikih. 

Kljub izrednim razmeram izvajamo storitve vseh treh  
gospodarskih javnih služb (več o posamezni GJS v nada-
ljevanju), zagotavljamo nemoteno oskrbo s pitno vodo 
in delovanje ostale komunalne infrastrukture v našem 
upravljanju.

Uradnih ur in osebnih obiskov na sedežu podjetja od 13. 
3. 2020 ni, vendar zagotavljamo obravnavo zadev upo-
rabnikov v čim krajšem času. 

Informacije in odgovore na vprašanja o različnih storitvah 
lahko uporabniki dobite preko:
–  telefona (04 50 23 500),
–  elektronske pošte (info@loska-komunala.si),
–  e-storitve (https://www.komunala.info/),
–   portala za uporabnike: www.komunala.info  

(kjer lahko pregledate svoje račune, porabo,  
različne informacije in oddate stanje vodomera),

–   lahko pa obiščete našo spletno stran  
www.loska-komunala.si.

Oskrba s pitno vodo

Javni loški vodovod (JLV) in Javni vodovod Rovte-Lenart-
-Luša (JVRLL) delujeta normalno in zagotavljata nemote-
no in varno oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom, ki 
se oskrbujete iz navedenih dveh javnih vodovodov. Kva-
liteta pitne vode iz obeh navedenih javnih vodovodov je 

redno in sistematično preverjana s strani NLZOH in  
je tudi v teh kriznih razmerah zdravstveno ustrezna in 
varna za uživanje. 

Izvajamo dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delo-
vanje vodovodnih sistemov in za zagotavljanje varne 
oskrbe uporabnikov s pitno vodo (nadzor omrežja, po-
pravila okvar …), ter izvajamo stroge preventivne higien-
ske ukrepe za zmanjševanje tveganj za zdravje uporabni-
kov in zaposlenih. Uvedli smo priporočilne ukrepe  
Svetovne zdravstvene organizacije in NIJZ za prepreče-
vanje širjenja virusa in za zaščito občanov ter zaposlenih. 
Vodomerov v objektih trenutno ne menjamo niti ne  
odčitavamo.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Javna kanalizacijska sistema Škofja Loka in Godešič- 
Reteče-Gorenja vas_Reteče, vključno s Centralno čistilno 
napravo Škofja Loka in Čistilno napravo Reteče, delujejo 
neprekinjeno in brez posebnosti, monitoring očiščene 
odpadne vode, ki izteka v reko Soro, izvaja pooblaščeni 
izvajalec s strani ARSO. 

Začasno smo prekinili redno (sistematično) praznjenje 
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Uporabni-
ki, ki ste že prejeli obvestila za praznjenje greznic, boste 
prejeli nova obvestila z novim datumom praznjenja. Tre-
nutno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav izvajamo le v interventnih primerih. 

Ravnanje z odpadki

Zbiranje odpadkov izvajamo tekoče po predvidenih  
letnih programih.

Odvoz kosovnih odpadkov trenutno izvajamo v omeje-
nem obsegu s povečanimi varnostnimi ukrepi. Prosimo, 
da imetniki tovrstne povzročene odpadke po gospodinj-
stvih shranjujete, ločujete in predajate skladno z navodili.

Zbirni center Draga (Škofja Loka) in zbirni center Stude-
no (Železniki) smo 16. oz.13. marca 2020 zaprli. V prime-
ru spremembe bomo obveščali preko sredstev javnega 
obveščanja: Radio Sora in na naših spletnih straneh.

Priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) za ravnanje z odpadki od oseb, ki imajo 
potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s 
koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi:
uporabljena zaščitna sredstva, uporabljene robčke in  
rokavice iz lateksa in odpadke od čiščenja prostorov (na 
primer krpe za enkratno uporabo) odložite v plastično 
vrečo in jo, ko je polna, tesno zavežete. To vrečo nato 
namestite še v eno plastično vrečo in tudi to tesno zave-
žete ter jo ločeno hranite vsaj 72 ur, preden jo odložite v 
zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (MKO 
– ostali odpadki). Druge gospodinjske odpadke lahko 
odlagate kot običajno. Omenjena priporočila so objavlje-
na tudi na spletni strani NIJZ.

Prosimo, da dosledno ločujete odpadke in da jih ne  
mečete v kanalizacijo. Tako ne boste ogrožali delovanja 
kanalizacijskega sistema s čistilno napravo.

Ostanimo zdravi.

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A

TELEFON: 04 50 23 500,  TELEFAX: 04 50 23 513  
E-POŠTA: info@loska-komunala.si
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