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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Praznovanje 
prvega maja, mednarodne
ga praznika dela, je na Kri
žno goro vsako leto privabilo 
veliko ljudi. Prireditev je or
ganizirala Območna organi
zacija Zveze svobodnih sin
dikatov Slovenije (ZZZS) za 
Gorenjsko, lani je bila že 

sedemintrideseta po vrsti. 
Zaradi izbruha novega koro
navirusa letos praznovanje 
praznika dela v njegovi tra
dicionalni obliki s kresova
njem, druženjem in različ
nimi prireditvami žal odpa
de. Ali to pomeni, da bo šel 
največji delavski praznik 
mimo nas? 

Prvi maj na 
socialnih omrežjih
Ukrepi zaradi zajezitve širjenja koronavirusa 
prepovedujejo tudi množične javne prireditve. 
Tako tudi vsakoletnega prvomajskega shoda na 
Križni gori ne bo.
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Škofja Loka – Največ okuže
nih in obolelih je v Sloveniji 
prav v domovih starostni
kov. Iz Centra slepih, slabo
vidnih in starejših Škofja 
Loka pa direktorica Silva 
Koš njek, ki je že marca potr
dila, da so pri njih zdravi 
tako stanovalci kot zaposle
ni, sporoča, da je še naprej 
tako. "Takoj ko se pojavi naj
manjši sum, kašelj ali kak 
drug simptom, poskrbimo 
za testiranje," pove Košnje
kova. Do srede minulega te
dna so testirali 25 stanoval
cev in 14 zaposlenih, na sre
čo so bili vsi testi negativni. 
Za preventivo so kupili ter
mo kamero za merjenje te
lesne temperature, ki ob pri
hodu na delo zaposlenim 
pokaže, ali imajo temperatu
ro. Na srečo so se doslej vsi 
sumi na okužbo izkazali kot 
neutemeljeni. 
Da je stanje tako, gre zahva
la nenehnemu trudu zapo
slenih, da bi upoštevali vse 
zaščitne ukrepe, tudi delo 
so organizirali povsem dru
gače. Tako so poskrbeli, da 
vsak od oddelkov deluje kot 
samostojna enota, v njih pa 
so stalne ekipe zaposlenih. 
Kot pravi Košnjekova, v ku
hinji ena ekipa dela po ves 
dan, naslednji dan jo zame
nja druga. "Naporno je, 

vendar tako lahko zagotav
ljamo, da ostajamo zdravi," 
poudarja direktorica. V 
Burnikovi dvorani, ki je obi
čajno namenjena priredi
tvam, je zdaj "rdeča cona", 
kamor bi v primeru okužbe 
lahko namestili stanovalce. 
Veseli so donacij zaščitne 
opreme, dobili so vizirje, 

maske, rokavice, razkužila 
..., od občanov pa celo de
narni prispevek, ko so sliša
li za prvotno stisko glede 
zaščitne opreme.
Stanovalci doma so sicer v 
izolaciji, a nikakor ne odre
zani od sveta. Svojci jih ne 
morejo obiskovati, omogoči
li pa so jim komunikacijo po 

Skypu. V ta namen so dobili 
prenosni računalnik in dve 
tablici. "Vsako popoldne po 
razporedu kličemo svojce in 
jim omogočimo stik s stano
valci. Vsak ima na voljo 
dvajset minut za pogovor," 
razloži Košnjekova. 

Pri nas smo vsi zdravi!
V obdobju, ko so največja žarišča koronavirusa v Sloveniji v domovih za starejše, smo veseli takšnega 
sporočila iz Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. Še posebej spodbudno je, da tako 
ostaja že na pragu sedmega tedna od razglasitve epidemije.

Stanovalci Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki so se navadili na nov red. 
Na sliki z delovno terapevtko Denis Kamnar. / Foto: Arhiv CSS
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Izkazali smo se kot 
skupnost
O epidemiji covida-19 in vlo-
gi Civilne zaščite (CZ) v teh 
razmerah smo se pogovarja-
li z Nikolajem Kržišnikom, 
poveljnikom občinskega šta-
ba CZ v Škofji Loki.
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GORENJA VAS - POLJANE

Trajnostni turizem
Za vstop v Zeleno shemo 
slovenskega turizma se je 
odločila tudi Občina Gorenja 
vas - Poljane, saj se želijo na 
slovenskem, evropskem in 
globalnem trgu uveljaviti kot 
okolju in družbi prijazna de-
stinacija.
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ŽELEZNIKI

Čipkarski dnevi jeseni
Čipkarski dnevi, ki so jih na-
meravali izpeljati konec juni-
ja, bodo potekali od 16. do 
20. septembra.
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ŽIRI

Čipke bodo počakale 
na jesen
Minulo soboto bi morali 
svoja vrata odpreti 14. Slo-
venski klekljarski dnevi v Ži-
reh, a so zaradi epidemije 
bolezni covid-19 dogodek 
prestavili na jesen.
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Več kot petdeset 
klicev na dan
Delo je v ambulantah 
Zdravstvenega doma Škofja 
Loka v razmerah epidemije 
prilagojeno tako, da se kar se da 
omeji možnost prenosa okužbe.
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Junija 
končanje del
Obnova štirih globokih 
plazov na odseku ceste 
Murave–Žetina se je 
nekoliko zavlekla tudi 
zaradi izbruha epidemije 
bolezni covid-19.
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Danica Zavrl Žlebir

Epidemija bolezni covid-19 
je tudi za Civilno zaščito 
povsem nov izziv. Kako ste 
bili pripravljeni na razmere 
širjenja nalezljive bolezni?
To je res popolnoma nov iz-
ziv, na epidemijo takšne raz-
sežnosti res nismo bili pri-
pravljeni. V Škofji Loki smo 
se sicer že pred 13. marcem, 
že zadnje dni februarja, pri-
pravili na to, da bo našim 
ekipam treba zagotoviti 
opremo, bili smo tudi v kon-
taktu z Zdravstvenim do-
mom Škofja Loka, kjer smo 
aktivnosti izvajali že pred 
razglasitvijo epidemije. 
Tako lahko govorimo o delni 
pripravljenosti, ni pa bil iz-
delan protokol, kako naj za-
deve potekajo. Ta se namreč 
načrtuje na državni ravni.

Civilna zaščita je aktivna ves 
čas trajanja epidemije, kako 
pa trenutno dela občinski 
štab? 
Občinski štab je še naprej 
dnevno aktiven. Imamo ju-
tranje sestanke, delujemo 
na daljavo po elektronskih 
povezavah. Med našimi na-
logami je oskrba ljudi, ki se 
jim je oskrba v tem času pre-
trgala zaradi zaprtja nekate-
rih institucij. Razdeljevali 
smo zaščitno opremo, ki 

nam jo je bodisi uspelo ku-
piti samim bodisi smo jo 
dobili od države. Naša nalo-
ga je tudi kontrola odloka o 
omejevanju gibanja na tere-
nu, kjer sta angažirana poli-
cija in občinsko redarstvo, iz 
sklopa CZ pa pogodbene 
enote, to so gorski reševalci, 
jamarji, kinologi, ki izvajajo 
nadzor in ljudi opozarjajo 
na dosledno upoštevanje. 
Poleg tega nadzor nad špor-
tnimi igrišči izvajajo nekate-
ra športna društva. 
 
Kakšen vtis imate: se ljudje 
držijo omejitev, spoštujejo 
navodila, se obnašajo samo-
zaščitno? 
Imam vtis, da je po minu-
lem koncu tedna ta discipli-

na začela malce popuščati. 
Sicer pa so ljudje od začetka 
spoštovali navodila in opo-
zorila, zavedajoč se resnosti 
epidemije. Zdaj pa se že čuti 
dolgotrajnost teh razmer, 
koncentracija popušča, ven-
dar ne opažamo večjih te-
žav, ljudje se večinoma drži-
jo zahtevanih omejitev. 

S katerimi silami še sodelu-
jete, so se aktivirali tudi pro-
stovoljci? 
Sodeluje veliko prostovolj-
cev, tako denimo iz taborni-
ških in skavtskih vrst, ki so-
delujejo pri oskrbi s hrano, v 
oskrbo so se samoiniciativ-
no vključili tudi mladi prek 
Zavoda O, pri logistiki so 
pomagali gasilci (ko smo na 

primer postavljali kovid toč-
ko pri zdravstvenem domu 
ali ko je bilo treba opraviti 
prevoze iz bolnišnice v Be-
gunje za paciente, ki sami 
niso imeli prevoza). Pri vseh 
nalogah je skratka pomaga-
lo veliko prostovoljcev, tudi 
takih, ki sicer ne delujejo v 
sklopu Civilne zaščite. Vsem 
naj velja velika pohvala in 
zahvala.

Kaj bi v tem času želeli spo-
ročiti občankam in obča-
nom?
V Civilni zaščiti imamo veli-
ko izkušenj pri ukrepanju 
ob naravnih in drugih ne-
srečah. Posebnost epidemije 
pa je, da že tako dolgo traja, 
ker je časovno tako razpote-
gnjena. Občanom bi dejal, 
da zdaj ne gre brezglavo po-
puščati. V Škofji Loki smo 
doslej dobro delali in spošto-
vali ukrepe, zato bi bilo ško-
da, da bi zapravili tisto, kar 
smo naredili v več kot mese-
cu dni. Upoštevajmo še na-
prej omejitve in počasi prei-
dimo v normalno življenje 
tako, kot se bodo ukrepi 
sproščali. To niso časi, ko bi 
se izkazovali s svojo indivi-
dualnostjo in osebnimi inte-
resi, pač pa delujmo kot sku-
pnost. S tem smo se zelo 
dobro izkazali in nikar tega 
ne zapravimo.

Izkazali smo se kot 
skupnost
Epidemija bolezni covid-19 je povsem nekaj novega tudi za Civilno zaščito (CZ), kjer so se sicer vajeni 
spopadati z vsemi vrstami naravnih in drugih nesreč. O tem smo se pogovarjali z Nikolajem 
Kržišnikom, poveljnikom občinskega štaba CZ v Škofji Loki.

Nikolaj Kržišnik / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Rdečem 
križu Slovenije, Območ-
nem združenju Škofja 
Loka, so se zelo hitro prila-
godili okoliščinam epide-
mije covid-19. Zbor članov 
so izpeljali dopisno in uki-
nili nekatere redne dejav-
nosti, kot so tečaji prve po-
moči za voznike in podjetja, 
prenehali so s srečevanjem 
skupin starejših, obiskova-
njem občanov po domovih 
in s srečanji starejših. 
Sekretarka združenja Fani 
Mikš pripoveduje, kako so 
se vključili v aktivnosti, ki 
jih na njihovem območju 
izvajajo različni deležniki: 

"Takoj ob razglasitvi epide-
mije smo na RKS OZ Ško-
fja Loka ustanovili krizni 
štab, ki sedaj stalno spre-
mlja situacijo v zvezi s ko-
ronavirusom in skrbi za to, 
da se dane naloge v zvezi z 
epidemijo izvajajo na ob-
močju vseh štirih občin in 
RKS. Šteje sedem članov, 
vanj so poleg predsednika 
in sekretarke vključeni še 
odgovorni za delo v našem 
skladišču, za nudenje soci-
alne pomoči, prve pomoči 
in tudi psihosocialne po-
moči. Povezali smo se s šta-
bi Civilne zaščite v vseh šti-
rih občinah. Po e-pošti ali 
telefonu z njimi sodelujeva 
oba s predsednikom Rudi-

jem Zadnikom, po potrebi 
pa se tudi osebno udeleži-
mo sej štabov Civilne zašči-
te. Sprotno z občinami 
usklajujemo nabavo hrane 
za pomoči potrebne ljudi in 
jo po potrebi s pomočjo 
prostovoljcev dostavimo. V 
začetku aprila smo našim 
stalnim prejemnikom po-
moči razdelili hrano iz skla-
da za pomoč ogroženim. 
Kot rečeno, gre za preje-
mnike, ki pri nas stalno 
prejemajo pomoč, se pa že 
pojavljajo prošnje za pomoč 
zaradi izgube zaposlitve za-
radi koronavirusa." 
Ker se v Škofji Loki lahko 
pohvalijo z velikim številom 
krvodajalcev, so jih iz Zavo-

da za transfuzijsko medici-
no (ZTM) prosili, če bi lah-
ko zaradi nizkih zalog krvi 
izvedli izredno krvodajalsko 
akcijo, kljub temu da je bila 
redna nedavno, med zimski-
mi počitnicami. "Takoj smo 
se odzvali in jo 9. aprila zelo 
uspešno izpeljali," pravi 
Fani Mikš. "Potekala je v 
športni dvorani Poden v 
Škofji Loki. Zaradi epidemi-
je je potekala pod posebni-
mi pogoji, saj smo morali 
poskrbeti tako za zaščito kr-
vodajalcev kot tudi zaposle-
nih. Krvodajalcem, katerih 
kri se v tem času najbolj po-
trebuje, smo poslali SMS-
-vabila in jih prosili za po-
vratni klic za dogovor o uri 
prihoda. Ob klicu so zapo-
sleni ZTM preverili zdra-
vstveno stanje krvodajalca in 
ga povprašali o počutju. Če 
ni bilo kakih posebnosti, so 
ga naročili na odvzem. Tik 
pred odvzemom so vsakega 
krvodajalca še enkrat pov-
prašali po počutju, mu iz-
merili telesno temperaturo 
in nato odvzeli kri. Odziv je 
bil zelo dober. Prišlo je 107 
krvodajalcev, za kar se vsem 
najlepše zahvaljujemo." 

Organizirali celo 
krvodajalsko akcijo
Rdeči križ na Škofjeloškem se aktivno vključuje v dogajanja v zvezi z 
epidemijo. Na začetku aprila so v posebnih razmerah izpeljali celo 
krvodajalsko akcijo.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora je zaradi koro-
navirusa in odredb vlade 
morala zapreti TIC v mestu 
in TIC za celotno Škofjelo-
ško območje na Kidričevi 
cesti. Zaprt je tudi DUO 
center, vse razstave in aktiv-
nosti za rokodelce izvajajo 
na spletu. Zaprta je tudi 
energetsko svetovalna pisar-
na za občane, večinoma pa 
sodelavci delajo od doma, 
pove direktor Razvojne 
agencije Sora Gašper Kleč.
"Trenutno poskušamo čim 
več aktivnosti izvajati preko 
sodobnih digitalnih orodij, 
določene aktivnosti in do-
godke pa prestavljamo na 
kasnejše obdobje oziroma 
odpovedujemo. Na enak na-
čin komuniciramo tudi z 
našimi partnerji, osebnih 
sestankov ni, vse se je prese-
lilo na splet. Skrbimo za to, 
da se naši projekti in aktiv-
nosti v največji možni meri 
vseeno čim manj moteno 
odvijajo naprej," pripovedu-
je Gašper Kleč. "Izvajamo še 
vedno vsa podjetniška sveto-
vanja, ki pa izjemoma pote-
kajo po telefonu oziroma po 
elektronski pošti, in ne 
osebno. Za podjetnike pri-
pravljamo v maju tudi več 
spletnih podjetniških sveto-

vanj, predvsem o učinkoviti 
uporabi spletnih orodij pri 
njihovem poslovanju. Ne-
moteno deluje Kreditna she-
ma, kjer so podjetnikom in 
nosilcem dopolnilnih dejav-
nosti še vedno na voljo kre-
diti z ugodno obrestno 
mero. Na področju turizma 
smo na žalost morali odpo-
vedati nekaj dogodkov oziro-
ma jih prestaviti na kasneje. 
Trenutno se pripravljamo na 
pomladno (poletno) digital-
no kampanjo za slovenski 
trg, v pripravi pa je tudi raz-
pis, ki poteka v okviru STO 
za digitalno promocijo desti-
nacije, kar bomo izvedli ko-
nec poletja ali jeseni."
Lahko pa poteka popis sta-
rih hišnih imen na obmo-
čju. Prav tako predstavljajo 
tudi ponudnike lokalne hra-
ne na Facebooku in spletnih 
straneh razvojne agencije. 
Na škofjeloško območje se 
vračajo tudi lokalne tržnice. 
"Se pa pripravljamo na svet 
po koroni, ki verjetno ne bo 
več enak, kot smo ga pozna-
li z novimi vsebinami na 
vseh področjih, ki jih pokri-
vamo. Vse pa vabim, da nas 
spremljajo na spletni strani 
in FB-profilu, kjer so jim na 
voljo vse aktualne informa-
cije o dogodkih in storitvah 
na Razvojni agenciji Sora," 
sklene Kleč.

Vrnile so se tržnice
Novi realnosti v zvezi s koronavirusom se 
prilagajajo tudi v Razvojni agenciji Sora.

Škofja Loka – V Škofji Loki bi 20. junija moral biti sedaj že 
tradicionalni tekaški praznik: Nočni Tek štirih mostov. Epi-
demija koronavirusa je močno spremenila tudi načrte orga-
nizatorjev športnih prireditev. Teke odpovedujejo ali jih pre-
stavljajo. Kako kaže Nočnemu Teku štirih mostov, ki je letos 
načrtovan v že deveti izvedbi, smo vprašali Igorja Drakuliča, 
direktorja prireditve. "Organizacijski odbor se bo sestal ko-
nec aprila in takrat se bomo odločili, kaj narediti, verjetno pa 
bomo najprej poskusili s prestavitvijo termina," je sporočil. 
Prijave na tek, ki privabi veliko tekačev in tudi gledalcev ter 
sodi med najbolj priljubljene v Sloveniji, so sicer odprte, 
prijavljenih pa je že več kot 150 tekačic in tekačev. 

Usoda Nočnega Teka štirih mostov še ni znana
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V času, ko nastaja ta zapis, 
smo v Škofji Loki in Sloveni-
ji že v šestem tednu, odkar 
se je začela pandemija. Tudi 
zaradi razumevanja prebi-
valk in prebivalcev in super 
odgovornega ravnanja se 
trenutno že lahko osredoto-
čamo na to, kako postopoma 
sproščati ukrepe. Sproščati 
tako, da bo občina še vedno 
varna za vse, hkrati pa se bo 
v našem mestu čimbolj nor-
maliziralo življenje. Menim, 
da je med drugim naloga 
občine, mene kot župana in 
naša skupna naloga na-
sploh, da naredimo vse, kar 
je možno za čim hitrejšo vr-
nitev na stare tirnice, da 
spravimo v tek vsakdanje 
življenje, da Loka postane 
spet Loka. Po drugi strani pa 
biti odgovorni, da smo še 
naprej kar previdni in ne po-
zabimo na ukrepe, ki jih iz-
vajamo zelo premišljeno ter 
v dobro vseh občank in ob-
čanov, da tudi v naši občini 
popolnoma zaustavimo šir-
jenje virusa. 
V tem tednu so se nekateri 
ukrepi že umaknili, znova 
so se odprle mnoge tehnič-
ne trgovine, prodajalne z 
gradbenim materialom, iz-
vajamo lahko vedno več 
športno-rekreativnih dejav-
nosti, v prihodnjem tednu 
pa naj bi bilo teh sprostitev 
še več in bomo z izjemno 
javnih prostorov, prireditev 
in lokalov, kjer je pričakovati 
večje število ljudi, lahko za-
čeli postopoma sproščati 
tudi vse ostale ukrepe. Ne 
bo pa šla ta epidemija kar 
tako mimo nas. Tudi ko 
bomo uspešni in bomo zaje-
zili širjenje, bo ostala z 
nami. Ostala bo kot izkušnja 
generacije in kot opozorilo 
za naprej. Pustila bo globo-
ke posledice in prinesla 
nove navade, ki jih bomo žal 
zagotovo občutili še kar ne-
kaj časa. 
Zato se trenutno ukvarjamo 
tudi s tem, kakšen bo čas po 
koronavirusu. Pripravljamo 
se na sejo občinskega sveta, 
ki bo seveda izpeljana var-
no, bomo pa s svetnicami 
in svetniki sprejeli sklepe, 
povezane tudi z življenjem 
po epidemiji. Občina Škofja 
Loka v sodelovanju s še ne-
katerimi organizacijami, 

med njimi tudi Razvojno 
agencijo Sora, pripravlja 
ukrepe in programe, ki 
bodo spodbujali manjše lo-
kale, tiste v mestnem jedru 
in izven njega, dejavnosti 
na podeželju, male podje-
tnike in malo gospodarstvo 
in obrt, društva in organiza-
cije – vse tisto, kar dela me-
sto živo. 
Dobro sodelovanje med šte-
vilnimi organizacijami, sku-
pinami in posamezniki je 
po mojem mnenju ključ do 
uspeha, zato se trudim 
vzpostavljati karseda dobro 
okolje za to, da je tak način 
delovanja možen in bo pri-
nesel pozitivne rezultate.
Tako v tem trenutku skupaj 
s kolegicami in kolegi obli-
kujemo različne programe 
in prerazporejamo prora-
čunska sredstva z name-
nom omogočanja živemu 
delu mesta življenje naprej. 
Ne smemo dopustiti, da bo 
po epidemiji klinično mr-
tev, ampak moramo naredi-
ti prav vse za čim hitrejšo 
vrnitev v stare tirnice pisa-
ne, zabavne in privlačne 
Loke. Potrudili se bomo, da 
bo Škofja Loka ponovno 
zdravo, varno in spodbudno 
okolje, v katerem bo zagoto-
vljena kakovost in pestrost 
storitev za občane vseh sta-
rosti. Verjamem, da če 
bomo tako sodelovali, kot 
smo v času epidemije – še 
enkrat več najlepša hvala 
vsem skupaj in vsakemu 
posebej – tudi naprej, bomo 
pri teh ukrepih, ki prihajajo 
po epidemiji, lahko zelo 
uspešni. Skupaj nam bo 
uspelo.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Čas po 
koronavirusu

Tine Radinja

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spod-
bujanje podjetništva na Loškem organizira delavnico z na-
slovom CANVA – sami oblikujete privlačne grafične rešitve 
za svoj posel. Potekala bo v sredo, 6. maja, od 17. do 19.30, 
v obliki webinarja. Nanj se bodo lahko udeleženci prijavili 
preko povezave, ki jo bodo predhodno prejeli po elektronski 
pošti. Webinar bo izveden z brezplačnim orodjem Cisco, do 
katerega lahko dostopajo prek računalnika ali telefona. Na 
delavnici se bodo seznanili z uporabo brezplačnega spletne-
ga orodja za oblikovanje grafičnih rešitev Canva. Predavala 
bo Biserka Kišič. Delavnica je namenjena podjetjem in ude-
ležencem iz štirih občin na Škofjeloškem in je brezplačna, saj 
jo finančno podpirajo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Železniki in Žiri. Število je omejeno, prijave pa obvezne 
do torka, 28. aprila, na e-naslov info@ra-sora.si. 

Delavnica o oblikovanju grafičnih rešitev

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi delova-
nje Karitas Škofja Loka v sta-
nju epidemije poteka skoraj 
nemoteno, obvešča tajnik te 
dobrodelne organizacije Mi-
lan Mur. Vsako sredo v času 
uradnih ur razdeljujejo hra-
no. Svetovanje, morebitne 
potrebe denarnih nakazil in 
podobno pa zdaj poteka »v 
samoizolaciji«, kar pomeni, 
da sami delajo v pisarni brez 
prisotnosti prosilcev, po te-
lefonu, kjer tedensko preve-
rimo vsa prejeta sporočila in 
odgovarjajo na klice in vpra-
šanja, pomagajo z nakazili, 
plačilom položnic. Na po-
moč so priskočili z računal-
niško opremo za otroke, ne-
moteno poteka tudi sodelo-
vanje s Centrom za socialno 
delo Škofja Loka. Zaradi 
trenutnih razmer ne deluje 
le skladišče pohištva in 
opreme. Ravno tako so zača-
sno ustavljeni tudi vsi obiski 
bolnikov, invalidov in starej-
ših na domu, ki pa jih zato 
skušajo večkrat poklicati po 

telefonu, z njimi poklepetati 
in jim po potrebi tudi kaj 
priskrbijo. Trenutno je usta-
vljeno tudi sodelovanje s tr-
govino Hofer, kjer so dva-
krat tedensko prevzemali 
kruh in pekovske izdelke. 
Tudi skladišče oblačil deluje 
le po predhodnem dogovoru 
s prosilci.
Milan Mur tudi pove, da so s 
pomočjo Lions kluba Škofja 
Loka pred kratkim pomagali 
petim družinam v največji 
stiski. Sicer pa njihovo delo 
poteka ob sprejetih zaščitnih 
ukrepih. "Delitev hrane tre-
nutno poteka kar zunaj, na 
primerni varnostni razdalji. 
Pred vhod v prostore Karitas 
na Mestnem trgu vsako sre-
do postavimo mizo, določi-
mo varno razdaljo, do katere 
lahko posamezni prosilec 
pristopi in pokaže karton-
ček, nato pa se umakne ter 
počaka, da mi v škatlo pri-
pravimo hrano, ki jo nato 
prosilec sam preloži v svojo 
vrečko," Milan Mur razloži 
delitev hrane ob upoštevanju 
vseh ukrepov, vse pa je kljub 

temu preverjeno in evidenti-
rano, komu je bila pomoč 
oddana. Svoje prosilce so 
tudi opremili z doniranimi, 
doma narejenimi maskami 
in seznanili s potrebnimi za-
ščitnimi ukrepi. 
Posebej so veseli pomoči 
novih mladih prostovoljcev, 
navaja Milan Mur: "Mnogi 
izmed stalnih sodelavcev 
Karitas so že starejši in zato 
zaradi ogroženosti njihove-
ga zdravja trenutno ne sme-
jo sodelovati, zato smo bili 
zelo presenečeni in veseli 
pomoči mladih prostovolj-
cev, večino študentov, ki so 
že takoj ob začetku epidemi-
je sami ponudili svojo po-
moč. Kar dvanajst mladih 
prihaja izmenično ob sre-
dah in nam pomaga pri deli-
tvi hrane in pri razvozih. 
Samo v prvi polovici aprila 
smo na Karitas Škofja Loka 
razdelili hrano 61 prejemni-
kom, kar pomeni, da je bilo 
s hrano oskrbljenih kar 156 
oseb. Mladi tudi poskrbijo 
za razvoz hrane na dom ti-
stim prejemnikom, ki zara-

di trenutne situacije ne mo-
rejo sami priti. V prvi polo-
vici aprila je bila tako na 
dom dostavljena hrana dvaj-
setim prosilcem. Zato smo 
res vsak teden znova iskre-
no veseli naših mladih pro-
stovoljcev, njihove mlado-
stne energije ter pripravlje-
nosti pomagati pomoči po-
trebnim."
Veseli so bili tudi zaščitne 
opreme, ki jim jo je priskr-
bela Civilna zaščita Škofja 
Loka in tudi Škofijska kari-
tas Slovenije ter posamezni 
donatorji. Tudi sami se zelo 
trudijo za medsebojno oza-
veščanje glede zaščitnih 
ukrepov, pravi Milan Mur in 
sklene: "Delo Karitas Škofja 
Loka poteka tudi v teh spre-
menjenih razmerah z vso 
skrbnostjo, dodatno pozor-
nostjo na ustrezni zaščiti in 
obenem z velikim zadovolj-
stvom, saj vsak dan znova 
vidimo, koliko ljudi je še 
pripravljenih sodelovati in 
pomagati. Zato iskrena hva-
la vsem, ki nam tudi v teh 
dneh stojite ob strani!"

Vsako sredo delijo hrano
Karitas Škofja Loka tudi v kriznih razmerah nemoteno razdeljuje hrano, pomaga ljudem v stiski, svoje 
prosilce so opremili z doniranimi zaščitnimi maskami. Posebej veseli so novih mladih prostovoljcev. 

Starostnikom po oddelkih 
omogočajo različne dejavno-
sti, od razgibalnih vaj do ur-
jenja spomina, peke in 
kuhe, v lepih dneh jih pelje-
jo tudi ven, da pred domom 
uživajo na soncu. Kdor želi, 
lahko naroči tudi kaj iz trgo-
vine, naročeno prinesejo 
prostovoljke Civilne zaščite, 
preneseno nato dajo v de-
kontaminacijo in v nasle-
dnjih dneh pride v roke sta-
novalcem. "Skušamo nare-
diti vse za zdravje in dobro 
počutje stanovalcev, pri če-
mer naj znova pohvalim za-
poslene," ponavlja Košnje-
kova. A tudi zunanji svet ni 
pozabil na starostnike. Za 
veliko noč so prejeli voščilo 
na USB-ključku, donacija 
znamk jim je omogočila, da 
so svojcem pisali za prazni-
ke, z Univerzo za tretje ži-
vljenjsko obdobje pa se do-
govarjajo, da bi pošiljali pi-
sma starejšim v dom.

Tudi pričevanja stanovalcev 
kažejo, da so se navadili na 
nov red. "V tem času so naše 
oddelke spremenili v samo-

stojne enote, to pomeni, da 
vse opravljamo na enem od-
delku, da ne hodimo drugam 
po domu in se ne srečujemo 

z drugimi stanovalci ter dru-
gimi zaposlenimi. Najprej 
nas je zelo skrbelo, kako bo 
to mogoče, kako bomo zmo-
gli vse to, brez podpore naših 
svojcev, saj so jim že začetek 
marca prepovedali obiske pri 
nas. Pa je stvar stekla, mi 
smo se navadili na nov red, 
zaposleni pa so zgledno po-
skrbeli za vse, kar se tiče na-
šega življenja v našem domu. 
Vsak dan imamo različne 
aktivnosti na oddelku – v 
dnevni sobi, ki je v tem času 
postala jedilnica, telovadnica, 
pevska in plesna dvorana, 
kuhinja, prostor za druženja, 
prostor za našo malo večjo 
družino," so zapisali stano-
valci, njihove vtise pa je strni-
la delovna terapevtka Denis 
Kamnar, ki ji v hecu rečejo 
kar 'naša mami'. "Ker smo 
sedaj kot ena velika družina, 
ona pa nas ves čas usmerja, 
spodbuja in nas ima rada kot 
nekoč naše mame ..." zapiše-
jo in dodajo, da ne pogrešajo 
ničesar, razen svojcev. 

Pri nas smo vsi zdravi!
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski cen-
ter za pomoč v Škofji Loki je 
tudi dober mesec po začetku 
epidemije še vedno zelo 
oblegan. Ljudje še naprej kli-
čejo, prve tedne po razglasi-
tvi epidemije so želeli poja-

snila o koronavirusu in z 
njim povezanih ukrepih, 
zdaj jih zanimajo bolj splo-
šne stvari, med njimi tudi 
občinske, pove župan Obči-
ne Škofja Loka Tine Radinja. 
Kako je z odlogi kredita, 
kako deluje tržnica, kateri 
športi so dopustni ob omeji-

tvah ... in zastavljajo še vrsto 
takih in drugačnih vprašanj. 
Občinski center za pomoč 
zabeleži od dvajset do tride-
set klicev na dan. Župan 
ugotavlja, da je bila vzposta-
vitev klicnega centra smisel-
na, saj če je toliko vprašanj, 
je dobro, da nanje ponudijo 

tudi odgovore. Ljudje pa so 
poleg informacij pogosto is-
kali tudi pogovor. Za stro-
kovno psihološko pomoč jim 
je bila na voljo številka centra 
za socialno delo, za vsakda-
nje razbremenile pogovore 
pa so jim posredovali tele-
fonske številke prostovoljcev. 

Občinski center za pomoč

Zatopljeni v miselne igre / Foto: CSS Škofja Loka
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Loški glas, torek, 28. aprila 2020

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA  
ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje posameznih dogodkov 
festivala Pisana Loka 2020

Rok za oddajo vlog je podaljšan do nedelje,  
7. 6. 2020, do 24. ure. 

(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312, jana.fojkar@skofjaloka.si)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija 
je bila z dnem 26. 2. 2020 objavljena na spletnih straneh

Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko
Novice in objave/Razpisi, javna naročila, natečaji ...

Datum: 22. 4. 2020             
 Tine Radinja, 
 župan
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Povezali smo 
se z loškimi osnovnimi šola-
mi in društvom Univerza za 
tretje življenjsko obdobje, ki 
nam sporočajo potrebe po 
računalnikih. Pridobili smo 
tri prostovoljce, serviserje. 
Poziv za sodelovanje v akciji 
smo objavili na družbenih 
omrežjih in ga na široko de-
lili. Sodelujemo tudi z Obči-
no Škofja Loka. Zbrali smo 
devet računalnikov. Dobro 
se nam zdi, ker so se tudi v 
šolah odzvali na ta izziv in 
podarili računalnike iz svo-
jih skladišč, odzvale so se 
tudi druge organizacije (Ro-
tary klub, Duh časa ipd.)," je 
o akciji povedala Nina Ar-
nuš iz Zavoda Tri.
Izziva so se lotili, ker so že v 
preteklosti ugotovili, da ne-
kateri nimajo računalnikov 
zaradi svoje ekonomske situ-
acije. Pri udeleženkah njiho-
vih tečajev slovenščine, do-
kler so jih še imeli, so te izzi-
ve reševali z aplikacijami, ki 
delujejo na pametnih telefo-
nih. "V času izolacije pa se je 

izkazalo, da družine potre-
bujejo računalnike, sploh šo-
larji, da opravljajo svoje ob-
veznosti. Vedeli smo, da na 
eni strani obstajajo ljudje, ki 
lahko svojo rabljeno, a delu-
jočo elektronsko opremo po-
darijo, na drugi strani pa lju-
dje, ki bodo to opremo lahko 
uporabljali. Pridobili smo še 
tri prostovoljce, ki te računal-
nike pregledajo in popravijo, 
če je treba, in akcija je ste-
kla," nadaljuje Arnuševa. Ra-

čunalnike, namenjene dru-
žinam s šolajočimi se otroki 
za delo na daljavo in starej-
šim, ki v času izolacije lahko 
tako ohranjajo socialne stike 
in se tudi izobražujejo, so 
priskrbeli ljudje, ki so imeli 
doma rabljene delujoče raču-
nalnike in so jih bili pripra-
vljeni donirati. Kot pove so-
govornica, se je oglasila tudi 
gospa z gorenjskega podje-
tja, kjer se sicer niso odločili, 
da bi računalnike podarili 

njim, so pa bili na tak način 
spodbujeni, da nekaj raču-
nalnikov podarijo svojim za-
poslenim s šolajočimi se 
otroki.
Zanimalo nas je tudi, ka-
kšna je v času izolacije uso-
da projektov, ki jih izvaja 
Zavod Tri. Nina Arnuš od-
govarja: "Naši projekti še ve-
dno tečejo, delamo na dalja-
vo, pripravljamo preobliko-
vane aktivnosti, ki bodo v 
skladu s trenutnimi zdra-
vstvenimi omejitvami. Z or-
ganizacijami smo redno v 
stiku preko naših elektron-
skih novic, kjer jih obvešča-
mo o spremembah zakono-
daje, pomembne zanje, in 
drugih novicah, ki jim lahko 
pomagajo v tem času. Deli-
mo tudi dobre prakse in jih 
spodbujamo, naj nam jih 
predstavijo. Še naprej deluje 
tudi naša pletilska skupnost 
Breja preja. Namesto rednih 
srečanj spodbujamo ustvar-
jalke, naj podelijo svoje iz-
delke, in jim enkrat teden-
sko pošljem kolaž z lepimi 
mislimi. Poleg tega smo v 
sredini marca začele kvač-
karsko-grafitarsko akcijo Od 
morja do vesolja, ki je name-
njena krepitvi duševnega 
zdravja in lepšanju dni v teh 
za premnoge ljudi tesnob-
nih časih. Sodelujemo z Vrt-
cem Škofja Loka, Ljudsko 
univerzo Škofja Loka, 
osnovnima šolama Škofja 
Loka-Mesto in Ivana Gro-
harja, društvom Univerza za 
tretje življenjsko obdobje, 
CSD – Dnevnim mladin-
skim centrom OM in drugi-
mi občankami in občani."

Rabljeni računalniki 
za šolarje in starejše
V škofjeloškem Zavodu Tri so se v času koronavirusa lotili zbiranja 
računalniške opreme za družine s šolajočimi se otroki za delo na daljavo 
in za starejše, da v izolaciji ohranjajo socialne stike in se izobražujejo.

S kvačkarsko-grafitarsko akcijo Od morja do vesolja vedrijo 
v teh za premnoge ljudi tesnobnih dneh. / Foto: Nina Arnuš

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Kot je pojasnil 
prim. dr. Aleksander Stepa-
nović, dr. med., direktor ZD 
Škofja Loka, veliko stvari lah-
ko razrešijo na daljavo, s po-
svetom po telefonu ali po 
sodobnih komunikacijskih 
poteh z možnostjo prenosa 
slike in posnetkov: "Za vsak 
obisk se je treba individualno 
dogovoriti po telefonu ali po 
e-pošti, nenajavljeni pacienti 
ne morejo vstopiti v ZD, ra-
zen v ambulanto nujne me-
dicinske pomoči v primeru 
življenjske ogroženosti. Paci-
ente z znaki okužbe zgornjih 
dihal še vedno pregledujejo v 
ZD Kranj, tam potekajo tudi 
odvzemi brisa za covid-19. 
Zaenkrat ta lokacija zadošča, 
če bo okužb več, bomo pre-
glede bolnikov s sumom na 
covid-19 in brise začeli po-
novno izvajati tudi v Škofji 
Loki; konec marca smo v 
času delovanja loškega covid 
centra v povprečju obravna-
vali okrog deset bolnikov na 
dan."
O tem, kaj paciente najbolj 
skrbi, pa je povedal: "Klicev 

je ogromno, gotovo več kot 
petdeset na dan. S pacienti 
veliko komuniciramo tudi s 
pomočjo službene e-pošte. 
Na ta način si lahko ogleda-
mo tudi morebitne fotogra-
fije, ki nam jih pošljejo paci-
enti (npr. fotografijo porde-
lega grla, oteklega sklepa, 
kožne spremembe ...). Vča-
sih potem pacienta po tele-
fonu še pokličemo in prosi-
mo za dodatna pojasnila. Po 
telefonu so sicer pogovori 
obsežnejši, poskušamo zaje-
ti vse težave in dobiti več in-
formacij, razširiti anamne-
zo, ki je zelo pomembna za 
ukrepanje – napotitev, na-
svet ali pregled v ambulanti. 
To je tisto, kar jih pravza-
prav najbolj skrbi; do bodo 
morali na pregled k zdravni-
ku v zdravstveni dom ali bol-
nišnico, kjer je možnost 
okužbe zagotovo večja kot 
doma ali kje drugje. Res ni 
prijetno, da te na vhodu pri-
čakajo najprej šotori in za-
bojniki za preglede bolnikov 
s sumom na covid-19, po-
tem pa še ljudje v »skafan-
drih« na vhodu. Morda kdo 
zaradi tega tudi odlaša s pre-

gledom ali klicem, kar zago-
tovo ni dobro."

Prva je delo začela 
okulistična ambulanta
Zaradi manjšega števila 
okužb je vlada že začela ra-
hljanje ukrepov, najprej so to 
storili na področju zdravstva. 
Specialistične ambulante v 
ZD Škofja Loka paciente va-
bijo na pregled glede na sto-
pnjo nujnosti napotitve, za-
pisane na napotnici. En dan 
pred predvidenim pregle-
dom paciente pokličejo po 
telefonu in se pogovorijo o 
znakih morebitne okužbe. V 
ZD Škofja Loka je tako že za-
čela delo okulistična ambu-
lanta v rednem delovnem 
času. "Delamo vse preglede 
razen predpisa očal in prvih 
rednih pregledov z diagnozo 
motnje refrakcije," je poja-
snil sogovornik. Prav tako so 
že začele delati po urniku 
dermatologija, pulmološka 
ambulanta ter fizioterapija z 
individualnimi obravnavani 
za paciente po svežih po-
škodbah in operacijah. Logo-
pedinja, pedopsihiatrinja, 
specialna pedagoginja in kli-

nična psihologinja bodo 
predvidoma začele delati v 
tednu po prvomajskih pra-
znikih.

Zahvaljuje se zaposlenim 
in občanom
"K sreči se nihče od naših 
zaposlenih še ni okužil z no-
vim koronavirsom, tako da 
nas je trenutno dovolj. Tudi 
zaščitne opreme je za zdaj 
dovolj, s ponovnim odpr-
tjem že omenjenih speciali-
stičnih dejavnosti pa se je 
poraba povečala. Upamo, da 
jo bomo lahko sproti dopol-
njevali," je še dejal direktor 
ZD Škofja Loka prim. dr. 
Stepanović in sklenil: "Epi-
demija se umirja, za zdaj 
smo se izognili najhujšemu 
scenariju, ki smo ga videli v 
Italiji in Španiji. Hvala vsem 
zaposlenim za požrtvovalno 
delo, vsem občanom pa za 
upoštevanje ukrepov države 
in navodil našega zdravstve-
nega doma. S premišljenim 
sproščanjem ukrepov bomo 
lahko zajezili širjenje virusa, 
življenje pa se še nekaj časa 
žal ne bo vrnilo v povsem 
normalne tirnice."

Več kot petdeset klicev na dan
Delo je v ambulantah Zdravstvenega doma (ZD) Škofja Loka v razmerah epidemije prilagojeno tako, da so obiski omejeni na nujno potrebne, da se kar se 
da omeji možnost prenosa okužbe. So pa z rahljanjem vladnih protikoronskih ukrepov delo že začele nekatere specialistične ambulante.

Prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., direktor 
Zdravstvenega doma Škofja Loka

Škofja Loka – V začetku marca naj bi v občini Škofja Loka 
izvedli proces participativnega proračuna #Naša Loka, s ka-
terim bi omogočili vsem občankam in občanom možnost 
predlaganja projektov, ki si jih želijo realizirati v posamezni 
krajevni skupnosti. Na žalost je začetek tega procesa sovpa-
del tudi z razglasitvijo epidemije in s sprejetjem ukrepov 
proti širjenju koronavirusa, zaradi česar so odpadle vse de-
lavnice, na katerih bi podrobno predstavili proces in se po-
govorili o predlogih za izboljšanje življenja v posamezni 
krajevni skupnosti. »Trenutno še ne moremo napovedati, 
kdaj natančno bodo ukrepi preklicani in ali bi bilo možno 
izvesti glasovanja, če bi celoten proces samo predstavili za 
nekaj tednov. Zato smo se odločili, da bomo celoten proces 
prestavili na poznejši čas, ko ga bomo lahko ustrezno izpe-
ljali brez nevarnosti za zdravje Ločank in Ločanov. O ponov-
nem začetku procesa in novih datumih vas bomo pravoča-
sno obvestili,« so sporočili z občine in se hkrati zahvalili 
vsem, ki so že poslali vprašanja in pobude.

Projekt #Naša Loka prestavili na pozneje
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Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka 
objavljen

Razpis za podelitev priznanj Občine Škofja Loka 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Epidemija ko-
ronavirusa je močno vpliva-
la tudi na lokalni radio, pri-
znava direktorica Nada Ja-
mnik. "Na Radiu Sora se 
namreč zelo dobro zaveda-
mo, kako pomembno je ob-
veščanje javnosti v kriznih 
razmerah, kar smo dokazali 
tudi že v preteklosti, še zla-
sti v času katastrofalnih po-
plav v Železnikih, ob popla-
vah v Poljanski dolini, žle-
dolomu …, in tudi sedaj, v 
času koronavirusne epide-
mije. Ker se zavedamo svoje 
odgovornosti, smo poskrbeli 
za kakovostno, pravočasno 
in verodostojno obveščanje 
naših poslušalcev. V stal-
nem stiku smo z župani na 
območju, ki ga pokrivamo, s 
predstavniki Civilne zaščite, 
zdravstvenimi delavci …, ki 
v živo, po telefonu, svetuje-
jo, kako naj delamo, da bo 
življenje teklo čim bolj ne-
moteno, kljub omejitvam in 
ukrepom, ki jih je sprejela 

vlada za zajezitev epidemije. 
V programu imajo stalen 
prostor tudi za pogovor z 
ravnatelji in drugimi stro-
kovnimi delavci, ki svetujejo 
staršem in otrokom pri šola-
nju na daljavo, psihologi in 
terapevti pomagajo pri razu-
mevanju situacije in našem 
odzivu nanjo, z Vrtcem Ško-
fja Loka pa smo za vrtčevske 
otroke pripravili vsakodnev-

no večerno oddajo, v kateri 
vzgojiteljice od doma nago-
varjajo svoje varovance. Ker 
so zaprta tudi cerkvena vra-
ta, smo nedeljsko duhovno 
misel prestavili na pol osmo 
v nedeljo zjutraj in s tem 
omogočili 'duhovno' vez 
vernikov z njihovimi župni-
ki," navaja Jamnikova prila-
goditve v času koronavirusa.  
Ob vsem tem pa so poskrbe-

li tudi za varno delo na ra-
diu, da delo radijskih sode-
lavcev lahko teče nemoteno. 
Za zagotavljanje varnosti 
zaposlenih so poskrbeli 
tako, da denimo stiki s so-
govorniki potekajo izključ-
no po telefonu; sodelavci so 
bili obveščeni o higienskih 
ukrepih za preprečitev šir-
jenja koronavirusa (razku-
ževanje rok, delovnega pro-
stora, slušalk, uporaba ro-
kavic in zadrževanje v loče-
nih prostorih), pred začet-
kom dela in po zaključku je 
obvezno razkuževanje de-
lovnega prostora. Vsem so 
omogočili tudi delo od 
doma. Na delovnem mestu 
sta bila lahko hkrati samo 
dva zaposlena, ki sta imela 
jasna navodila glede varno-
sti. Jamnikova tudi pojasni, 
kako so pripravljeni na naj-
bolj 'črn' scenarij: "Pripra-
vljeni pa smo tudi za pri-
mer, da zbolijo vsi, ki so 
usposobljeni samostojno 
delati na delovnem mestu 
moderatorja. V tem prime-
ru bi obveščanje javnosti 
potekalo s pomočjo progra-
ma, ki smo ga na Radiu 
Sora razvili za Civilno za-
ščito. Ta program omogoča 
poveljnikom Civilne zašči-
te, da se direktno javijo v 
eter in obveščajo javnost o 
razmerah in ukrepih."

Živa vez s poslušalci
Lokalni radio se je odzval na nove razmere in skrbi za dobro obveščenost 
poslušalk in poslušalcev na Škofjeloškem.

Pozdrav iz "korona" radijskih razmer / Foto: Radio Sora

Ne bo priložnosti niti za dru-
ženje niti za praznične nago-
vore o pomenu praznika in 
varovanju delavskih pravic, 
na kar vsako leto znova opo-
minjajo sindikalisti? 

To vprašanje smo naslovili 
na sekretarja območne orga-
nizacije ZSSS Gorenjske 
Mateja Jemca. Takole je od-
govoril: "Praznik bomo obe-
ležili tokrat bolj preko medi-
jev in socialnih omrežij. Po-
leg voščil pa bomo dali pra-
zniku največji poklon s tem, 
da se bomo aktivno borili 
proti zlorabam delavskih 
pravic v podjetjih in napadu 
na socialno državo in dela-
vske pravice s strani oblasti. 
Vse kaže, da imajo ljudje že 
dovolj hinavskih ukrepov 
oblasti, ko na eni strani do-
voli, da se nemoteno igrata 
golf in tenis, ne dovoli pa, da 

se družine obiščejo med 
sabo, če živijo v drugi obči-
ni. Prav tako ima ta vlada 
neverjetna dvojna merila, 
ko se obnaša, kot da za ogra-
jami in zidovi tovarn ni vi-
rusa in ni problema, tudi če 
je tam po več kot sto delav-

cev v isti hali brez ustreznih 
varnostnih ukrepov in raz-
dalje, po drugi strani pa be-
rem o zgodbah, ko ljudje 
dobijo kazen, ker so bili na 
hišnem vrtu. In to z ustre-
zno razdaljo, problem pa je 
bil, ker niso iz istega gospo-
dinjstva. Tako upam, da 
bom lahko 1. maj počastil 
tudi z udeležbo na shodu (z 
upoštevanjem varnostne 
razdalje seveda), kjer se bo 
zahtevalo spoštovanje delav-
cev in odprava nedostojnih 
ukrepov vlade, ki, kot vse 
kaže, so bolj namenjeni 
kontroli ljudi kot pa resnič-
ni varnosti pred virusom."

Prvi maj na 
socialnih omrežjih
31. stran

Letos se ne bo ponovila lanska podoba množičnega 
prvomajskega srečanja na Križni gori. / Foto: Danica Z. Žlebir

Škofja Loka – Seja škofjeloškega občinskega sveta je v četrtek 
potekala s pomočjo video konference. Svetnice in svetniki so 
potrjevali prvi rebalans letošnjega proračuna, ki omogoča 
nadaljevanje in dokončanje že začetih projektov in nove, ki 
prispevajo k urejanju življenjskega okolja in izboljšanju ži-
vljenjskih pogojev občanov. Skupni prihodki škofjeloške ob-
čine so v rebalansu načrtovani v višini dobrih 24 milijonov 
evrov, odhodki pa znašajo slabih 23 milijonov. Med kadro-
vskimi zadevami pa so za vršilko dolžnosti direktorice Loške-
ga muzeja potrdili dosedanjo direktorico Sašo Nabergoj. 

Občinski svet na video konferenci

Nina Fehter

Za zdaj imam občutek, da se 
s krizo soočate uspešno.
Zavod O je ob začetku leto-
šnjega leta pripravljal vrsto 
novih vsebin, ki jih bo v svo-
je programe vpeljal v priho-
dnosti, pri tem smo pomisli-
li tudi na digitalizacijo dolo-
čenih vsebin oz. izvedbo 
programov na spletu. Tako 
smo bili na neki način vsaj 
malo pripravljeni na situaci-
jo, ko smo bili prisiljeni za-
preti naša vrata. Naše delo-
vanje se je dokaj hitro prese-
lilo na spletišče, kjer vsak 
teden od petka do nedelje 
poteka naš spletni program, 
ki zajema različne pogovore, 
razstave, koncerte, literarne 
večere. Obenem skupaj s 
KŠŠ-jem izvajamo projekt 
Skupaj za pomoč, ki ga pod-
pira tudi Občina Škofja 
Loka. Ponosen sem na odziv 
prostovoljcev ter vesel vsake-
ga nasmeha, ki smo ga bili 
deležni ob pomoči ljudem v 
tem času. 

Zagotovo so vam zaprta vra-
ta povzročila marsikatero 
nevšečnost.
Največjo škodo je zagotovo 
utrpela koncertna dejavnost, 
saj smo načrtovali kar nekaj 
koncertov mednarodno pre-
poznavnih zasedb, trenutno 

je pod vprašajem tudi izved-
ba letošnjega Hafnerjevega 
memoriala. Prav tako ne 
smemo pozabiti na vsebine, 
ki zahtevajo skupinsko delo 
in osebni pristop, kot so raz-
lične delavnice. Precej velik 
problem pa predstavlja tudi 
odsotnost osebnega stika, 
obiska, udejstvovanja mla-
dih. Tega spletni program 
ne more nadomestiti. Želim 
si, da se čim prej ponovno 
srečamo v živo na različnih 
aktivnostih, od delavnic, 
predavanj, debatnih veče-
rov, koncertov. 

Zanimajo me še vaši načrti 
za prihodnost.
Največji problem nam tre-
nutno predstavlja negoto-
vost, saj ni niti približno 
jasno, kdaj se bodo ukrepi 
sprostili, predvsem glede 
zbiranja na javnih mestih. 
Pravzaprav se bojimo, da 
normalno izvajanje našega 
kulturnega, mladinskega in 
izobraževalnega programa 
še dolgo ne bo mogoče. Že 
v tem trenutku je nemogo-
če načrtovati npr. jesenski 
program, saj nihče ne ve, 
kakšna bo situacija takrat. 

Navkljub izvajanju progra-
ma na spletu se mi zdi, da 
bo lahko osip naših vsebin 
v primerjavi z lanskim le-
tom ogromen. To bo priza-
delo celotno lokalno sku-
pnost, vse, ki jih naše aktiv-
nosti nagovarjajo, tako mla-
de kot starejše. Bojimo se 
tudi, da se v teh časih pod-
cenjuje delo mladinskih 
kulturnih organizacij. Ob-
stajajo upravičeni pomisle-
ki, da se bodo sofinancira-
nja s strani države ustavila, 
nekatera sredstva so že za-
držana, prav tako so zamr-
znjeni določeni že napove-
dani razpisi. Na srečo je si-
tuacija na lokalni ravni pre-
cej boljša. Vsekakor pa je v 
takih trenutkih ogrožena 
prihodnost tovrstnih orga-
nizacij. Morda si še ne 
predstavljamo situacije 
brez prostora za medgene-
racijsko druženje ter ta-
kšnega in drugačnega mla-
dinskega ter kulturnega 
udejstvovanja, hkrati pa 
upamo, da se nam s tem ne 
bo treba soočiti. Upamo, da 
se bo v času krize podprlo 
oz. investiralo tudi v kultu-
ro, mladino in šport, v na-
sprotnem primeru se bomo 
tudi ob koncu karantene 
lahko soočili – zgolj z novo 
karanteno. Obsojeni na 
službo, šolo in dom.

V času koronakrize
V času koronakrize je oteženo tudi delovanje različnih društev in zavodov, predvsem tistih, kjer so 
aktivnosti namenjene širši javnosti ter so povezane z zbiranjem na javnih prostorih. Prav nobena 
izjema ni Zavod O, zavod škofjeloške mladine, ki se na različne načine sooča s krizo. O tem smo se 
pogovarjali z Miho Peternelom, direktorjem Zavoda O.

Miha Peternel, direktor Zavoda O / Foto: Martin Štamcar
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Na 
letošnji poziv Slovenske tu-
ristične organizacije se je 
odzvala tudi Občina Gore-
nja vas - Poljane in se prija-
vila v postopek pridobitve 
znaka Slovenia Green Desti-
nation (Zelena destinaci-
ja). V ta namen so že imeno-
vali  zelenega koordinatorja, 
in sicer Kristino Bogataj iz 
Zavoda Poljanska dolina, ki 
bo odgovorna za izvedbo ce-
lotnega postopka. Sestavili 
bodo tudi desetčlansko zele-
no ekipo, ki  bo sodelovala 
pri pridobivanju podatkov, 
ocenjevanju, oblikovanju ra-
zvojnih ukrepov in ciljev ter 
si prizadevala za njihovo 
uresničevanje, so pojasnili 
na občini.
Poziv za pridobitev znaka 
Slovenia Green Destination 
je Slovenska turistična orga-
nizacija (STO) objavila v 
okviru projekta Zelena she-
ma slovenskega turizma. 
Gre za nacionalni program 
in certifikacijsko shemo, ki 
pod krovno znamko Slove-
nia Green združuje vsa pri-
zadevanja za trajnostni ra-
zvoj turizma v Sloveniji, de-
stinacijam in ponudnikom 
ponuja konkretna orodja za 
oceno in izboljšanje trajno-
stnega delovanja ter  skozi 
znamko Slovenia Green to 
zeleno delovanje tudi pro-
movira. STO je namreč zele-
no, to je trajnostno usmeri-
tev opredelila kot edino pra-
vo razvojno priložnost naše 
dežele in njene turistične 
ponudbe, integralno uvaja-
nje trajnostne usmeritve pa 

postavila v jedro samega de-
lovanja, to je razvoja in pro-
mocije slovenskega turiz-
ma. "Privlačna konkurenč-
na turistična ponudba, za-
snovana na trajnostnem 
konceptu ter razvoju kako-
vostnih in inovativnih turi-
stičnih produktov visoke do-
dane vrednosti, je tisti ključ-
ni element konkurenčnosti, 
ki našo deželo in njeno turi-
stično ponudbo razlikuje od 
ostalih destinacij," poudar-
jajo na STO. 
Na poti do znaka Slovenia 
Green, ki bo predvidoma 
trajala do konca leta, bodo 
člani zelene ekipe Občine 
Gorenja vas - Poljane z raz-
ličnimi aktivnostmi zbirali 
podatke o trajnostnem ra-
zvoju občine in izvedli anke-

tiranje deležnikov: lokalne-
ga prebivalstva, obiskovalcev 
in turističnega gospodar-
stva. Obenem bodo deležni-
ke ozaveščali o pomenu traj-
nostnega razvoja ter naredi-
li  analizo sedanjega sta-
nja na področju okolja, kul-
turne in naravne dediščine, 
turistične ponudbe in pro-
duktov, so pojasnili na obči-
ni in dodali, da bodo rezulta-
ti analize služili za pripravo 
konkretnih akcijskih načr-
tov v prvi polovici prihodnje-
ga leta.
Za zagotovitev dolgoročnega 
trajnostnega razvoja, pou-
darjajo na občini, je treba 
vzpostaviti ustrezno ravno-
težje med vplivi turizma na 
okolje, zaposlenimi v turiz-
mu, lokalnimi skupnostmi 

in turističnimi ponudniki. Z 
vstopom v Zeleno shemo 
slovenskega turizma na ob-
čini pričakujejo še boljše po-
vezovanje z lokalnimi ponu-
dniki. Izdelali naj bi lastni 
kodeks za turistično gospo-
darstvo in vodnike ter sku-
paj z drugimi občinami na 
tem območju posodobili 
strategijo razvoja turizma 
na Škofjeloškem. V priho-
dnje računajo na pridobitev 
"butičnih" gostov, ki bi v nji-
hovem kraju ostali dlje časa 
ter ob tem spoznavali lokal-
no kulturo in kupovali lokal-
ne izdelke in pridelke. Nji-
hov cilj v okviru omenjene 
sheme je še minimalizirati 
količino odpadne vode ter 
porabo elektrike, vode in od-
padkov.

Trajnostni turizem
Za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma se je odločila tudi Občina Gorenja vas - Poljane, saj se 
želijo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu uveljaviti kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Občina Gorenja vas - Poljane se je prijavila v postopek pridobitve znaka Slovenia Green 
Destination (Zelena destinacija). / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Nova 
cestna povezava med Go-
renjsko in Primorsko na 4. 
razvojni osi postaja vse bolj 
uresničljiva, z zadovolj-
stvom ugotavljajo na Obči-
ni Gorenja vas - Poljane. Na 
zadnji predstavitvi variant 
na republiški direkciji za 
infrastrukturo sta se na-
mreč glede poteka trase 
uskladila tudi župana obeh 
občin, Milan Čadež in Ga-
šper Uršič.
Na direkciji so jima predsta-
vili vse tri dodatne variante 
poteka trase 4. razvojne osi, 
je pojasnil župan Milan Ča-

dež in dodal, da se jima je z 
županom Cerknega Gašper-
jem Uršičem uspelo poeno-
titi glede trase, ki poteka po 
obstoječi cesti Hotavlje–So-
vodenj in v Podlanišču pred-
videva skoraj dva kilometra 
dolg predor pod Kladjem z 
izhodom na vzhodnem po-
bočju Cerkljanskega vrha. 
"Trasa se nato spusti v doli-
no Cerknice, kjer se dober 
kilometer pred Želinom pri-
ključi na glavno cesto." Ce-
lotna trasa od Hotavelj do 
Želina je po županovih be-
sedah dolga dobrih 17 kilo-
metrov, vrednost del pa oce-
njujejo na 131 milijonov 
evrov. 

Vse bližje nova cestna 
povezava s Primorsko
Glede trase nove prometne povezave med Cerknim in Gorenjo vasjo na območju 4. razvojne osi sta 
se uskladila tudi župana občin Gorenja vas - Poljane in Cerkno.

Nova cestna povezava s Primorsko bo potekala po 
obstoječi cesti Hotavlje–Sovodenj. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Tudi v krajev-
ni knjižnici Gorenja vas so 
od prejšnjega torka dalje 
znova omogočili izposojo 
knjižnega gradiva, tudi za 
člane krajevne knjižnice v 
Poljanah. Izposoditi si je mo-
goče največ dve enoti gradiva 
za potrebe pouka in dva do 
tri naslove otroške ali mla-
dinske literature po lastnem 
izboru ter strokovno gradivo 
za potrebe študija. 
Izsposoja poteka tako, da čla-
ni knjižnice na elektronski 
naslov gorenjavas@knjizni-
ca-skofjaloka.si pošljejo ime, 
priimek, številko izkaznice 

knjižnice in telefonsko števil-
ko, na katero bodo prejeli 
sporočilo, ko bo gradivo pri-
pravljeno, ter seznam naslo-
vov knjig, ki si jih želijo izpo-
soditi. Po prejemu sporočila 
naročeno gradivo osebno 
prevzamejo pred vhodom v 
Sokolski dom v Gorenji vasi 
ob torkih med 12. in 13. uro. 
Ob tem so v Knjižnici Ivana 
Tavčarja Škofja Loka pouda-
rili, da je mogoč tudi oddalje-
ni vpis za občane, ki še niso 
člani knjižnice. Na spletni 
strani knjižnice je na voljo 
obrazec, ki ga je treba izpol-
niti in mu priložiti fotografi-
jo osebnega dokumenta ter 
vse skupaj poslati knjižnici.

Spet mogoča izposoja

Slovenci smo znani po tem, 
da smo vsak na svojem po-
dročju, v poklicu zelo stro-
kovni in uspešni, po natanč-
nosti, sposobnosti in znanju 
smo v svetovnem merilu. 
Težava pa nastane, ko je tre-
ba združiti znanje, nadgraditi 
dobre ideje in na koncu poka-
zati večji rezultat. Še vedno 
smo preveč zaverovani vase 
in premalo odprti za druge 
ideje, seveda pa to ne velja za 
vse. Kdor je to presegel in se 
zna povezovati in nadgrajeva-
ti, je danes v samostojni drža-
vi uspešen, prav tako v sve-
tovnem merilu.
Zdajšnja svetovna virusna 
kriza je natančno pokazala, 
kje je naše gospodarstvo ran-
ljivo. Tisti del, ki proizvaja 
polizdelke za končni pro-
dukt, je zelo hitro občutil 
upad naročil; tisti, ki s svojim 
končnim produktom nasto-
pajo tudi na trgu in se dogo-
varjajo s končnim kupcem, 
pa imajo večjo možnost pri-
lagajanja. Država Slovenija je 
v tridesetih letih veliko na-
predovala, izredno je napre-
dovalo gospodarstvo, saj so 
naši produkti, ki so tudi naj-
zahtevnejši, iskani in cenjeni 
po celem svetu. Preveč pa se 
ločuje politika, premalo je 
pogleda v prihodnost in pre-
več je spominjanja, kako je 
bilo v starih časih, v časih so-
cializma. Treba se je zaveda-
ti, da so s padcem berlinske-
ga zidu v Evropi nastale nove 
razmere, posledično so na-
stale nove države in poti na-
zaj v tiste čase ni več. 
Velike spremembe v družbi 
so na demokratičen način 
sposobne izvesti samo de-
sno-liberalne gospodarske 
politične opcije. Najtežja de-
janja za nastanek naše drža-
ve je izvedla koalicija De-
mos, ki je speljala plebiscit 
in postopke do samostojne 
države Slovenije ter do pri-
znanja najuglednejših dr-
žav. Prvih dvajset let smo 
lepo napredovali, zadnjih 
deset pa politično nazadova-
li, saj so nas prehitele po 

uspešnosti tudi države Više-
grajske skupine. To ni do-
bro, ker smo Slovenci in slo-
venski državljani boljši ter si 
zaslužimo boljše politično 
vodstvo, brez vnaprejšnjega 
izključevanja, ampak mora 
biti povezovanje in sodelo-
vanje srce vsake politike.
Zdajšnja desnosredinsko-li-
beralna vlada pod vodstvom 
g. Janeza Janše ima veliko 
priložnost. Ima priložnost 
širokega združevanja dobrih 
idej, moramo priznati, da so 
se pri tem že lepo izkazali. 
Ima pa še večjo priložnost 
združiti znanje, strokovnost 
in ambicije, da bi se naša dr-
žava Slovenija ponašala z 
lastnimi produkti, s produk-
ti, s katerimi bi bili sami go-
spodarji na trgu.
Sedaj je pravi čas, da se za-
vemo svojih sposobnosti in 
združimo svoje znanje, ki 
ga doslej ponujamo kot do-
dano vrednost drugim. Svo-
je izkušnje in dognanja lah-
ko udejanjimo sami, imamo 
vrhunske znanstvenike, in-
ženirje, zdravnike, smo de-
lovni in vztrajni … Zakaj se 
ne bi naše sposobnosti izra-
zile v razvoju slovenskega 
avtomobila, traktorja, inova-
tivnega raziskovalnega cen-
tra, prodornih medicinskih 
ustanov! Slovenci namreč 
znamo in zmoremo biti prvi 
– če s svojimi sposobnostmi 
stopimo skupaj!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Pravi čas za 
spremembe 

Milan Čadež
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Mateja Rant

Murave – Na odseku Mura-
ve–Žetina poteka sanacija 
štirih globokih plazov, v 
okviru česar bodo izvedli 
globinsko menjavo nosilne 
podlage do globine sedmih 
metrov, na zadnjem plazu 
pa celo do devetih metrov, 
kot to predvidevajo predho-
dno izdelani geološki elabo-
rati, so razložili na občini. 
Dve tretjini del v zvezi s sa-
nacijo plazov na tem delu so 
že končali, pri čemer dela po 
zagotovilih pristojnih na ob-
čini ves čas potekajo brez 
prekinitev, zaradi zahtevno-
sti in obsežnosti sanacije pa 
jih ni mogoče izvesti brez 
popolnih zapor ceste. Dela 
naj bi po načrtih končali v 
juniju.
Za dva plazova na Muravah 
so popolno zaporo že uma-
knili, promet zdaj poteka po 
makadamskem gradbišču, 
prav tako je sproščen pro-
met na gradbišču na Hlevi-
šah. Zahtevna sanacija pla-
zov bo vredna 768 tisoč 
evrov, sredstva za to pa so 

pridobili iz državnega skla-
da za sanacijo plazov, stro-
šek občine je samo davek, so 
pojasnili na občini. "Naš 
glavni cilj je, da se dela izve-
dejo varno in v skladu s stro-
kovnimi standardi, da dol-
goročno zagotovimo kako-
vostno stabilnost ceste na 

izjemno slabi nosilni podla-
gi, ki je podvržena plaze-
nju." Potek obnove spremlja 
tudi nadzorni geolog, ki je 
med gradnjo zaradi zelo ne-
stabilnega terena in materi-
alov najslabše nosilne kako-
vosti nekajkrat odredil doda-
tno poglabljanje terena, so 

še pojasnili na občini in do-
dali, da je bila prav tako od-
rejena zamenjava celotnega 
cestnega ustroja na stometr-
skem odseku med prvima 
dvema plazovoma do globi-
ne šestih metrov, zaradi če-
sar so se dela zavlekla, ce-
stna zapora pa podaljšala.

Junija končanje del
Obnova štirih globokih plazov na odseku ceste Murave–Žetina se je nekoliko zavlekla tudi zaradi 
izbruha epidemije bolezni covid-19.

Na odseku Murave–Žetina poteka sanacija štirih globokih plazov. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Na občini so 
se odzvali na razpis za sofi-
nanciranje vlaganj v infra-
strukturo, namenjeno izva-
janju dnevnih oblik varstva 
in začasnih namestitev za 
starejše, ki ga je v začetku 
marca objavilo ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
Na razpis bodo prijavili ob-
novo stare šole v Gorenji 
vasi, so sporočili z občine.
Na razpis se nameravajo pri-
javiti skupaj s Centrom sle-
pih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka, ki bo poskrbel 
za izvajanje storitev dnevne-
ga varstva in začasne name-
stitve starejših. Za potrebe 

omenjenih storitev bodo v 
zgornjih dveh nadstropjih 
uredili sobe za začasno na-
mestitev, v pritličju pa bodo 
omogočili dnevno varstvo za 
starejše z velikim prostorom 
za skupno druženje, kuhinjo 
z jedilnico in prostori za po-
čitek, so razložili na občini. 
Ob objektu bodo obenem 
uredili vrt za druženje na 
prostem, poskrbeli bodo tudi 
za parkirne površine. "Vse-
binsko se tako zagotavlja širi-
tev ponudbe in storitev v sku-
pnosti, od česar si veliko obe-
tamo, saj bomo na ta način 
zagotovili tudi možnost izbi-
re in ustvarjali pogoje, da 
lahko starejši čim dlje osta-
nejo v domačem okolju," so 
še dodali na občini.

Načrtujejo »hišo generacij«
V Gorenji vasi načrtujejo obnovo stare šole, ki bi jo po obnovi namenili za izvajanje dnevnega varstva 
in začasno namestitev starejših. 

Staro šolo naj bi po obnovi namenili za izvajanje dnevnega 
varstva in začasno namestitev starejših. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Po enem me-
secu, ko je v Gorenji vasi 
delovala le enotna admini-
strativna ambulanta za tele-
fonske klice, v širšem obse-
gu znova delujejo ambulan-
te splošne medicine in pedi-
atrije: Ambulanta Lah, Ko-
privec, družinska medicina, 
Ambulanta Šubic in Pedia-
trična ambulanta Polhek. 

Sprejemajo zgolj predhodno 
naročene neinfektivne paci-
ente, so poudarili v omenje-
nih ambulantah. Na podlagi 
odredbe ministra za zdravje 
pa do preklica še vedno osta-
jajo zaprte vse zobozdra-
vstvene ambulante.
Vhod v zdravstveni dom je 
še vedno zaprt, za vstop je 
ob prihodu treba poklicati 
na telefonsko številko, ki je 
izpisana na vratih. Vsi paci-
enti, ki pridejo na pregled, 
morajo imeti s seboj zašči-
tno masko za obraz in roka-

vice. Kadar pacienti nujno 
potrebujejo zdravstveno 
obravnavo, naročanje na 
pregled prav tako še vedno 
poteka prek enotne številke 
vseh ambulant, to je 031 
609 227. "Na ta način se v 
zahtevnih razmerah epide-
mije naši zdravniki trudijo 
zagotavljati najvišjo stopnjo 
varne obravnave pacientov, 
vsi infektivni pacienti pa 
bodo še naprej usmerjani v 

vstopno točko zdravstvene-
ga doma Kranj," so pojasnili 
v zdravstvenem domu Gore-
nja vas. Ob tem občane pro-
sijo, da navodila skrbno in 
dosledno upoštevajo ter po-
zorno preberejo tudi doda-
tna obvestila na spletnih 
straneh posamičnih ambu-
lant. Kot opozarjajo, so na-
mreč razmere v času epide-
mije še vedno zelo nestabil-
ne in se lahko hitro spreme-
nijo, čemur se bo moral 
prilagajati tudi režim dela v 
ambulantah.

Ambulante znova 
delujejo
V zdravstvenem domu v Gorenji vasi so znova v 
širšem obsegu začele delovati ambulante splošne 
medicine in pediatrije.

V zdravstvenem domu v širšem obsegu spet delujejo 
ambulante splošne medicine in pediatrije. / Foto: Gorazd Kavčič

Todraž – Zbirni center komunalnih odpadkov v Todražu od 
sredine aprila zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja no-
vega koronavirusa obratuje po prilagojenem režimu, so spo-
ročili z občine. Komunalne odpadke je mogoče oddajati ob 
sredah med 8. in 17. uro. Ob tem uporabnike prosijo, da 
storitve zbirnega centra uporabljajo samo, kadar je nujno, v 
zbirni center pa je treba dostaviti že predhodno ločeno zbra-
ne odpadke, da se čim manj časa zadržujejo v zbirnem cen-
tru. Naenkrat lahko vstopi največ pet oseb, ostali morajo 
počakati pred zbirnim centrom v predpisani razdalji oziro-
ma po možnosti v avtomobilu, svetujejo na občini. Uporab-
niki si morajo pred vstopom nadeti zaščitne maske ter upo-
števati navodila delavcev v zbirnem centru glede vstopa in 
ravnanja z odpadki.

Prilagojeno delovanje zbirnega centra
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Visoko – Na dvorcu Visoko so v minulih dneh končali obno-
vo fasade. Pred tem so že restavratorsko obnovili kamnite 
okenske portale in na novo prekrili streho dvorca, so poja-
snili na občini. Dela se odvijajo tudi v notranjosti dvorca, in 
sicer v razstavnih prostorih in poročni dvorani v pritličju 
polagajo parket, v vhodni veži pa kamen. Večino del naj bi 
končali do konca meseca. Za te posege je občini prvič doslej 
uspelo pridobiti tudi sredstva na razpisu ministrstva za kul-
turo, in sicer slabih sto tisoč evrov

Dvorec z novo preobleko
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Občina Železniki

Loški glas, torek, 28. aprila 2020

Vladni predstavniki ugota-
vljajo, da je Sloveniji uspelo 
zajeziti in upočasniti širje-
nje bolezni zaradi koronavi-
rusa, kar je razvidno iz 
dnevnih podatkov in stati-
stik o tej bolezni. Tudi zalo-
ge zaščitne opreme so se 
povečale na take količine, da 
je naročanje lažje in lahko 
izbirajo med ponudniki.
Zato so počasi začeli spro-
ščati ukrepe. Odprli so teh-
nične trgovine, trgovine z 
gradbenim materialom, ne-
kaj manjših trgovin, kemič-
ne čistilnice, vulkanizerske 
in avtomehanične delavnice. 
Pri obiskih v živilskih trgovi-
nah, lekarnah, poštah ni več 
treba uporabljati zaščitnih 
rokavic, ampak je treba raz-
kužiti roke. Možno je priti 
do nepremičnin izven meja 
svojih občin. Lahko se spet 
ukvarjamo z nekaterimi 
športi, kjer je možno zagoto-
viti zadostno razdaljo med 
športniki. Temu rahljanju 
ukrepov smo sledili tudi v 
občini. Ponovno smo odprli 
zbirni center za odpadke, 
kar so občani že težko priča-
kovali. Ob koncih tedna ne 
zapiramo več ceste proti 
Podlonku in Prtovču, še ve-
dno pa omejujemo druženje 
ob Krekovi koči na Ratitov-
cu. Prav tako je še vedno 
prepovedano kurjenje v na-
ravi. Krajevna knjižnica Že-
lezniki spet izposoja gradi-
vo, ki pa ga je treba predho-
dno naročiti in prevzeti pred 
vhodom. V Zdravstvenem 
domu Železniki so ambu-
lante družinske medicine 
ponovno začele izvajanje 
pregledov neinfektivnih bol-
nikov, vendar zaradi epide-
mije še vedno z omejitvami.
Nekaj občinskih projektov 
že teče. Pri Vrtcu Železniki 
bo izbrani izvajalec GPS 
Grad poskrbel za nov fasa-
dni ovoj, vgradnjo dvigala, 
ureditev terase in zunanje 
okolice. Prav tako so se zače-
la dela pri ureditvi hudour-
niške grape v Zabrekvah. Tu 
je bil najugodnejši ponu-
dnik VGP iz Kranja. Istega 
izvajalca smo izbrali tudi za 
ureditev meteornega kanala 
v Dašnici, kjer pa moramo s 
Krajevno skupnostjo Žele-

zniki podpisati še pogodbo o 
sofinanciranju. Izvajalec 
Dejan Kosem bo v poletnem 
času zamenjal streho na po-
družnični šoli v Sorici. Naj-
nižjo ceno za obnovo odse-
kov na cesti Rotke–Zg. Da-
nje–Torka–Ravne–Šurk je 
ponudil Eurograd. Če bo z 
njegovo ponudbo vse v redu, 
bomo z njim v naslednjih 
dneh podpisali pogodbo za 
dela na tej cesti. Do 8. maja 
je odprt razpis za ureditev 
odseka na cesti Štulc–Jurež v 
Davči, do 11. maja pa je odprt 
razpis za asfaltiranje občin-
skih cest in javnih površin.
Zaradi epidemije bolezni 
covid-10 in zaradi finančnih 
sredstev, ki jih je treba zago-
toviti za različne upravičen-
ce in zagon gospodarstva, se 
je upočasnilo delo pri pro-
jektu protipoplavne varnosti 
Železnikov. Upamo, da 
bodo čim prej poskrbeli za 
finančna sredstva, da bodo 
ukrepi še dodatno sproščeni 
in da se bomo lahko na tere-
nu sestali z lastniki zemljišč 
ob pritokih, kar je bilo ob 
razglasitvi epidemije odpo-
vedano. 
Za Dom Železniki se pripra-
vlja projektna dokumentaci-
ja, pridobivajo se mnenja in 
služnosti. S sklepom župa-
na smo imenovali sedem-
člansko komisijo za potrdi-
tev projektne dokumentaci-
je pred gradnjo doma. 
Ta teden je zaradi praznič-
nih dni krajši. Hkrati imajo 
v tem tednu učenci in dijaki 
počitnice. Vsem želim lepe 
praznike in lepe počitnice.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Sproščanje ukrepov 
in dela na projektih
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Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih bi 
med 24. in 28. junijem mo-
rali potekati 58. Čipkarski 
dnevi, a so se odločili, da jih 
glede na sedanje ukrepe za 
zajezitev širjenja koronavi-
rusa prestavijo na jesen – na 
čas med 16. in 20. septem-
brom. Tako so na sestanku, 
ki je v začetku minulega te-
dna potekal na spletu, skle-
nili člani koordinacijske 
skupine za izvedbo evrop-
skega projekta, v okviru ka-
terega bodo izvajali čipkar-
ski festival. Občina Železni-
ki je namreč že četrto leto 
zapored pridobila 25 tisoč 
evrov iz programa Evropa za 
državljane, tokrat za projekt 
Prostovoljstvo ohranja 
evropsko dediščino živo: 
mladi za evropska mesta – 
mesta za mlade.
Kot je pojasnil predsednik 
Turističnega društva Žele-
zniki Tomaž Weiffenbach, 
so se za prestavitev festivala 
odločili zaradi varnosti vseh 
– udeležencev in organiza-
torjev. Upajo, da bomo Čip-
karske dneve, ki jih nepre-
kinjeno prirejajo že od leta 

1963, septembra lahko iz-
peljali v normalnih okoli-
ščinah. Je pa po besedah 
Weiffenbacha že sedaj ja-
sno, da bodo dogodki okr-
njeni, vendar želijo poskr-
beti, da se najstarejša kle-
kljarska prireditev odvije 
tudi letos in da se tradicija 
klekljanja v Selški dolini 
ohranja še naprej. 
"Trenutna situacija zahteva 
od nas vseh fleksibilno prila-
goditev nastalim okolišči-
nam," pravi vodja evropske-
ga projekta Andreja Megu-
šar in dodaja, da spremljajo 
ukrepe tako v Sloveniji in 
kot tudi v drugih evropskih 
državah, še posebej tistih, ki 
so vključene v projekt. "Pro-
gram Čipkarskih dnevov bo 
letos nekoliko drugačen, 
vsekakor pa ne manj kvalite-
ten. Zagotovo bodo omejitve 
glede udeležbe, zato bomo 
pri organizaciji in sami iz-
vedbi uporabili druge upo-
rabne metode, ki jih ponuja-
jo sodobne aplikacije. Upo-
števali bomo navodila, ki 
bodo določena v tistem ob-
dobju. Želimo pripraviti 
program, ki bo varen za do-
mačine in vse obiskovalce. 

Pristojni s strani Evropske 
unije so prestavitev projekta 
že odobrili in želijo, da sle-
dimo usmeritvam glede var-
nosti za izvajanje projek-
tnih aktivnosti," je pojasnila 
Megušarjeva.
Program festivala bo poleg 
odprtja in razstav obsegal 
strokovno srečanje v Žele-
znikih in Ribnici, čipkarsko 
tekmovanje pa tudi dogodek 
24 ur klekljanja in domačih 
obrti, ki ga tako letos ne 
bodo izpeljali konec maja. 
Po besedah Megušarjeve 
bodo vključili tudi primere 
najboljših praks drugih dru-
štev v Železnikih, ki s pro-
stovoljnim delom spremi-
njajo podobo in življenje 
občine. Pri tem ne gre samo 
za turistična in kulturna 
društva, temveč tudi za 
športna društva, je dejala in 
kot primer navedla smuči-
šče Rudno. "V skladu s po-
goji projekta pa bodo vklju-
čena tudi društva, ki se 
ukvarjajo s promocijo in de-
lom nesnovne kulturne de-
diščine, na primer čipka in 
izvedba pasijonov na sloven-
ski in evropski ravni," je še 
napovedala.

Čipkarski dnevi jeseni
Čipkarski dnevi, ki so jih nameravali izpeljati konec junija, bodo potekali 
od 16. do 20. septembra. 

Železniki – Medobčinski inšpektorat in redarstvo tudi v ob-
čini Železniki nadzira spoštovanje odloka o začasni splošni 
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in prepo-
vedi gibanja izven občin ter odloka o začasni prepovedi po-
nujanja in prodajanja blaga in storitev, predvsem v delu, ki 
se nanaša na opravljanje nakupa ranljivih skupin in uporabo 
zaščitne opreme. "Večjega števila kršitev na terenu nismo 
zaznali, saj občani oba odloka spoštujejo. Zoper posame-
znike, ki opozoril niso upoštevali, pa smo podali predloge 
za uvedbo prekrškovnega postopka na zdravstveni inšpek-
torat," je pojasnila občinska inšpektorica Maja Zupanc. Gle-
de njihovega rednega dela v občini Železiki pa je povedala, 
da zaznavajo več primerov kršitev zakona o cestah, in sicer 
neustrezno odvodnjavanje meteornih vod, razraščanje ve-
getacije v cestno telo in posege v varovalni pas javnih cest. 
Prav tako zaznavajo nepravilno odlaganje odpadkov in krši-
tve cestno-prometnih predpisov.

Občani spoštujejo določbe, povezane z epidemijo

Ana Šubic

Železniki – Kot so pojasnili 
na Direkciji RS za vode, ki 
vodi projekt protipoplavne 
ureditve porečja Selške 
Sore, trenutno potekajo ak-
tivnosti za odkupe zemljišč 
za prvo fazo, ki poleg proti-
poplavnih ukrepov na rečni 
strugi skozi Železnike pred-
videva še gradnjo obvoznice 
mimo starega dela mesta, 
prav tako pa izvajajo javna 
naročila za svetovalne inže-
nirje in odkupe zemljišč 
druge faze, v kateri načrtuje-
jo zadrževalnik pod Sušo.
Za izvedbo prve faze in ure-
ditve na pritokih Dašnica, 
Češnjica in Prednja Smole-
va so uspeli pridobiti pribli-
žno dve tretjini potrebnih 
zemljišč, so razložili na di-
rekciji in dodali, da so zaradi 
trenutnih razmer morali od-
povedati vse sestanke z la-
stniki in oglede na terenu. 
"Odločili smo se, da jih po-
novno pozovemo k dodatne-
mu razmisleku, svoje po-
nudbe pa bomo še dodatno 
opremili s skicami novih 
ureditev in še podrobnejši-
mi razlagami. Komunikaci-
ja s strankami poteka nemo-
teno po pošti in telefonu, 

onemogočen je le osebni 
pristop."
Čeprav so načrtovali, da 
bodo še pred poletjem vloži-
li vlogo za gradbeno dovolje-
nje, pa sedaj ugotavljalo, da 
to verjetno ne bo možno. 
"Začetek gradnje sredi pri-
hodnjega leta pa je še vedno 
realen scenarij," menijo na 
direkciji in dodajajo, da so 
sicer zagotovljeni vsi izvajal-
ci za potrebe procesiranja 
okoljevarstvenih postopkov. 
V zvezi z okoljevarstvenim 
soglasjem za prvo fazo, ki je 

bilo lani po pritožbi občanke 
razveljavljeno, so razložili, 
da je bilo na podlagi poziva 
Agencije RS za okolje 
(ARSO) iz začetka marca 
treba izdelati novelacijo po-
ročila o vplivih na okolje za 
prestavitev regionalne ceste 
Podrošt–Češnjica in uredi-
tev vodne infrastrukture za 
zagotavljanje poplavne var-
nosti Železnikov. Novelacijo 
so že izdelali in oddali na 
ARSO, kjer je v pregledu. 
Poteka tudi izbor izvajalca 
odkupov zemljišč za drugo 

fazo projekta. Na javno na-
ročilo za pridobivanje pravi-
ce graditi so prejeli tri po-
nudbe, ki so v fazi pregle-
dovanja in morebitnih pozi-
vov ponudnikom. Do spro-
stitve državnih proračun-
skih sredstev pogodbe z iz-
branim izvajalcem ne bodo 
mogli skleniti, bodo pa v 
vmesnem času storili vse 
potrebno za izbor izvajalca 
in pripravo pogodbe. Še ve-
dno sicer načrtujejo, da bo 
prihodnje leto potekalo pro-
jektiranje zadrževalnika, 
gradnja pa naj bi se začela v 
letu 2022.  
Na direkciji so še pojasnili, 
da bodo ponovno objavili 
javno naročilo za izdelavo 
projektne dokumentacije za 
premostitveni objekt čez Če-
šnjico. Na prvi razpis se na-
mreč ni prijavil noben po-
nudnik. Pripravljeno imajo 
tudi že javno naročilo za 
komuniciranje in obvešča-
nje javnosti o operaciji proti-
poplavne ureditve Selške 
Sore. Zagotovitev poplavne 
varnosti Železnikov je sicer 
34 milijonov evrov vreden 
projekt, za katerega so že 
odobrena evropska in držav-
na sredstva, a mora biti kon-
čan do leta 2023.

Brez ogledov na terenu
Aktivnosti v okviru projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore se nadaljujejo tudi v času 
koronavirusa, a v skladu s trenutnimi omejitvami v državi.

Poteka tudi izbor izvajalca odkupov zemljišč za drugo fazo 
projekta, ki predvideva zadrževalnik pod Sušo. 

Železniki – Na razpis za 
vpis v Vrtec Železniki z no-
vim šolskim letom je v raz-
pisnem roku prispelo 74 
vlog: 61 za centralni vrtec, 
tri za enoto Selca in deset za 
oba vrtca. Kot je pojasnila 
vodja vrtca Martina Markelj, 
imajo v obeh enotah 62 pro-
stih mest, od tega 57 v Žele-
znikih. V vrtec bodo sprejeli 
večino otrok, ki bodo dopol-
nili starostni pogoj za spre-
jem s 1. septembrom. "Na 
čakalnem seznamu bo osta-
lo 15 otrok, ki takrat še ne 
bodo izpolnili starostnega 
pogoja, en otrok, ki čaka na 
prosto mesto v Selcih, in en 
otrok, ki ga starši želijo 
vključiti po novem letu. Sku-
paj torej 17 otrok," je razlo-
žila Markljeva. Večino pod-
pisanih pogodb staršev so 
že prejeli, tako da jim je vpis 
novincev uspelo izpeljati 
kljub izrednim razmeram. 
Za vpis v Antonov vrtec pa 
je bilo prijavljenih 17 otrok. 
"Prostih je devet mest. To 
pomeni, da osem otrok ne 
bo sprejetih, od tega eden 
še ne izpolnjuje starostnega 
pogoja. Zagotovo pa je ne-
kaj pri nas zavrnjenih otrok 
sprejetih v druge vrtce," je 
pojasnila ravnateljica Nežka 
Čufar in dodala, da se bodo 
pri njih podpisi pogodb ver-
jetno zavlekli v poletje, saj 
trenutno ne tečejo roki za 
ugovore.

Večino otrok bodo 
lahko sprejeli v vrtec
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Ana Šubic

Železniki – Osnovna šola 
Železniki je v tem in prete-
klem šolskem letu skupaj s 
tremi tujimi šolami iz Polj-
ske, Estonije in Italije sode-
lovala v projektu Erasmus+ 
Ključ do boljše prihodnosti. 
Kot glavni cilj so si zadali v 
okviru okoljskih tem spod-
bujati razvijanje osnovnih 
kompetenc pri učencih in 
izmenjavo inovativnih, so-
dobnih metod poučevanja 
pri učiteljih. Dvoletni pro-
jekt, katerega nosilka je šola 
iz poljskega mesta Cieszyn, 
bi moral uradno trajati do 
konca letošnjega avgusta, še 
pred tem pa so se predstav-
niki vseh partnerskih šol 
maja nameravali srečati v 
Estoniji na zadnjem projek-
tnem srečanju. To se seveda 
ne bo zgodilo, saj je potek 
projekta zaradi koronaviru-
sa spremenjen. "Zaprosili 
smo za podaljšanje projekta, 
kar nam je bilo odobreno do 
konca koledarskega leta 
2020, zato nameravamo iz-
peljati še aktivnosti, ki smo 
jih že načrtovali. Kako bo s 
srečanjem v Estoniji, pa ni 
mogoče napovedati," sta po-
jasnili koordinatorici projek-
ta na OŠ Železniki Tadeja 
Šuštar in Jana Kusterle. 
Novembra so se predstavni-
ki partnerskih šol že srečali 
na projektnem tednu v itali-
janski Anconi, sicer pa sogo-
vornici med ključne aktivno-
sti v tem šolskem letu uvr-

ščata še pisanje skupnih 
zgodb v mednarodnih eki-
pah ob Erasmus dnevih v 
oktobru, Skype srečanja 
med učenci partnerskih šol, 
vključevanje tem projekta v 
pouk z neklasičnimi pristo-
pi poučevanja, projektno 
delo, vezano na merjenje 
hrupa na šoli, pa tudi delje-
nje pridobljenih spoznanj, 
veščin s sodelavci. Posebej 
sta omenili tudi delo v dveh 
eTwinning projektih; na ra-
zredni stopnji so se osredo-
točili na sadje in zelenjavo v 
naši prehrani, na predmetni 

stopnji pa so se posvetili 
ustvarjanju skupne e-knjige 
na temo problematike od-
padkov z ilustracijami učen-
cev razredne stopnje.
"Učenci so pridobivali spre-
tnosti komuniciranja v tu-
jem jeziku, poglabljali so 
medkulturno kompetenco, 
nadgrajevali IKT-spretnosti, 
poglabljali znanje o projek-
tnih temah, pri čemer je bil 
poudarek na klimatskih 
spremembah ter problemu 
odpadkov in hrupa. Učitelji 
so nadgrajevali svoje IKT- in 
jezikovne kompetence, se 

urili v delu v mednarodnih 
projektnih timih, iskali 
praktične rešitve na projek-
tne teme. Na novo usvojena 
znanja so vključevali v svoj 
pouk," sta poudarili Tadeja 
Šuštar in Jana Kusterle. 
Dodali sta, da se bo OŠ Žele-
zniki v prihodnje zagotovo 
še vključevala v mednarodne 
projekte, sicer pa že sedaj na 
šoli poteka še en eTwinning 
mednarodni projekt z naslo-
vom Know my Culture (Spo-
znaj mojo kulturo) pod men-
torstvom učiteljice anglešči-
ne Bernarde Kejžar.

Evropski projekt so 
jim podaljšali
OŠ Železniki in tri tuje partnerske šole bi morale s tem šolskim letom skleniti evropski projekt Ključ 
do boljše prihodnosti, a je zaradi koronavirusa podaljšan do konca letošnjega koledarskega leta.   

Učenci iz Železnikov so se z vrstniki iz Estonije srečali po Skypu / Foto: arhiv OŠ Železniki

Ana Šubic

Železniki – Šolarji imajo ta 
teden počitnice, sicer pa se 
že od sredine marca šolajo 
na daljavo. Na OŠ Železniki 
so pred kratkim opravili an-
keto med učenci in starši v 
zvezi s tovrstnim načinom 
učenja. Odzvalo se jih je 
zelo veliko, je pojasnil rav-
natelj Franc Rant. "Anketa, 
ki so jo izpolnili starši, se 
nanaša na več kot petsto šo-
larjev, odgovorilo pa je tudi 
približno toliko učencev. 
Oboji so izrazili visoko sto-
pnjo zadovoljstva z učenjem 
na daljavo." Dodal je, da 
bodo morda nekatere učne 
pristope ohranili tudi za ka-
sneje. "Sicer pa večina učen-
cev čaka, da se vrnejo v šol-
ske klopi. Tega si želijo tudi 

starši." Rant je tudi povedal, 
da so nekateri učenci, po-
dobno kot v šoli, ostali pre-
cej neodzivni, pri nekaterih 
posameznikih, ki jih je bilo 
pri rednem pouku težko pri-
tegniti, pa sedaj zaznavajo 
celo več volje za sodelova-
nje.
OŠ Železniki pomaga tudi 
pri zagotavljanju ustrezne 
računalniške opreme učen-
cem. Družine so v trajno 
last prejele sedem računal-
nikov, ki jih je doniral Rota-
ry club Škofja Loka, in štiri 
tablice od zavoda za šolstvo. 
Pretekli teden je Fundacija 
ROK šoli donirala tri raču-
nalnike, ki so jih posodili 
učencem, sicer pa so druži-
nam posodili še dvajset šol-
skih računalnikov, je poja-
snil Rant.

Z učenjem na daljavo 
zadovoljni

Železniki – Akcija Naj smučišče 2019/2020, ki poteka pod 
okriljem radijskih postaj Radia Slovenija – Radio Si, Radio 
Maribor in Radio Koper –, je v minuli sezoni potekala že 29. 
leto zapored. Smučarji so glasovali za smučišča v štirih ka-
tegorijah. Med velikimi smučišči je največ glasov znova pre-
jel smučarski center Cerkno, v kategoriji srednje velikih 
smučišč pa je drugo mesto pripadlo Soriški planini.

Nagrajeni tudi smučišči Cerkno in Soriška planina

Ana Šubic

Železniki – Pod okriljem 
Društva upokojencev za Sel-
ško dolino je v začetku lan-
skega leta začela delovati 
sekcije Štrence, ki sedaj po-
vezuje 15 ustvarjalnih prosto-
voljk. Sprva so se družile 
predvsem ob pletenju in 
kvačkanju copatk za novoro-
jenčke, a so si kmalu zadale 
še druge ustvarjalne izzive: 
izdelavo oblačil za lutke do-
jenčkov, punčk iz cunj za 
Unicef in ropotulj za novoro-
jenčke. Čeprav se sedaj že 
dva meseca ne srečujejo več 
na rednih srečanjih, pa so v 
obdobju koronavirusa toliko 
bolj ustvarjalne v domačem 
okolju. "Izdelke tudi fotogra-

firamo in si posnetke posre-
dujemo med seboj, že zaradi 
motivacije," je povedala vod-
ja sekcije Majda Gortnar. 
Štrence so lani s copatki 
opremile vse novorojenčke v 
občini Železniki. "Bilo jih je 
osemdeset, več je bilo dečk-
ov kot deklic. Skupaj smo 
izdelale sto copatk, da je bilo 
še malo zaloge za letošnji 
januar. Vesele smo pohval 
mamic, še zlasti pa jim je 
všeč, da so copatki iz bom-
baža in da se lahko perejo v 
stroju," je razložila Gortnar-
jeva in dodala, da jim mate-
rial priskrbi občina. Ustvar-
janje copatk si popestrijo z 
novimi barvami in modeli, 
sicer pa želijo v prihodnje 
novorojenčke razveseljevati 

tudi z ropotuljami, ki so že v 
nastajanju. Rade so se od-
zvale tudi vabilu Vrtca Žele-
zniki, da so spletle in na-
kvačkale oblačila za lutke 
dojenčkov. Izdelale so 32 
kompletov oblačil.  
"Kmalu smo začele razmi-
šljati tudi, kako bi naredile 
nekaj dobrega ne samo za 
domačine, ampak tudi širše. 
Tako smo se vključile še v 
dobrodelni projekt izdelova-
nja punčk iz cunj za Uni-
cef," je razložila sogovorni-
ca. Na povabilo Unicefa so 
se decembra udeležile nji-
hove razstave na Ljubljan-
skem gradu, kjer je bilo mo-
žno posvojiti tudi punčko iz 
cunj. Z donacijo v višini 20 
evrov posameznik reši ži-

vljenje otroka v državah v 
razvoju, saj s projektom 
UNICEF zbira sredstva za 
cepljenje otrok proti šestim 
nalezljivim otroškim bole-
znim. "Obiskale smo tudi 
prostore Unicefa v Ljublja-
ni, kjer so nas zelo lepo 
sprejeli. Dobile smo navodi-
la za izdelovanje punčk, pri 
tem pa smo se povezale še s 
članicami društva upokojen-
cev iz Kanala ob Soči in 
Društva Lipa – univerze za 
tretje življenjsko obdobje 
Domžale, ki so nam svetova-
le, kako se organizirati in 
lotiti izdelave punčk. Posto-
pek je precej težek in tudi 
zamuden, za eno punčko 
porabiš približno dvajset ur. 
Zahtevno je tudi risanje 

obrazov, kar smo prepustile 
naši članici Minki Gačnik," 
je pojasnila Gortnarjeva.
Doslej so izdelale 15 punčk, 
ki že čakajo na posvojitev. Če 
ne bi bilo izrednih razmer, 
bi jih že ponudile na kakšni 
od prireditev v občini. "Po-
svojitev je sicer možno ure-
diti tudi preko Unicefa, a se 
želimo s svojimi punčkami 
najprej predstaviti v doma-

čem kraju. Upamo, da bo to 
čim prej možno," je dejala 
Gortnarjeva. 
Upa, da se bodo razmere do 
jeseni umirile in da se bodo 
članice po poletnem premo-
ru znova lahko srečevale na 
njihovih rednih srečanjih. 
Precej bolj prijetno je namreč 
ustvarjati v družbi, poleg tega 
pa si med seboj izmenjujejo 
znanje o ročnih delih. 

Štrence še naprej ustvarjajo
Prostovoljke upokojenske sekcije Štrence v tem času sicer ne morejo ustvarjati na skupnih srečanjih, 
so pa zato ustvarjalne vsaka zase. Lotile so se tudi izdelave punčk iz cunj za Unicef. 

Punčke iz cunj že čakajo na posvojitev. 

Selca – Gibanje Pasijonski veter, ki pod vodstvom Andreje 
Megušar povezuje pasijonce iz Slovenije in tujine, je name-
ravalo v začetku aprila skupaj z Župnijo Selca in Kulturnim 
društvom dr. Janez Evangelist Krek prirediti deseti Krekov 
oz. Pasijonski večer z naslovom Režijski pristopi k Škofjelo-
škemu pasijonu ter gostoma partrom Marjanom Kokaljem 
in Borutom Gartnerjem. Zaradi trenutnih razmer so pogo-
vor posneli, dostopen pa je na FB-strani Kulturnega društva 
dr. Janez Evangelist Krek in na www.pasijonskiveter.si. Ko-
kalj je bil režiser Škofjeloškega pasijona v letih 1999 in 2000, 
Gartner pa ga je režiral leta 2009 in je ponovno izbran za 
režiserja uprizoritev v letu 2021. Poleg tega so patra Marja-
na Kokalja bratje kapucini povabili k predstavitvi duhovnega 
sporočila Škofjeloškega pasijona, tokrat druge podobe – 
smrti. Predavanje je v dogovoru z njimi pripravil in posnel 
Pasijonski veter, posnetek pa je še vedno dostopen na nje-
govi FB- in spletni strani.

O režiji in drugi podobi Škofjeloškega pasijona



10

Občina Žiri

Loški glas, torek, 28. aprila 2020

Ta čas je glavna tema še ve-
dno epidemija, četudi so v 
Žireh razmere optimistične, 
saj še nimamo potrjenih 
okužb. Zelo sem vesel, da 
ljudje upoštevajo navodila, 
kar izhaja tudi iz poročil po-
licije in inšpektorata. Po nji-
hovem mnenju bi imeli tudi 
sicer bistveno manj dela, če 
bi glede ukrepov vsi ravnali 
tako, kot ravnamo v Žireh. 
Veseli me tudi, da se ukrepi 
počasi rahljajo, saj opažam, 
da je med ljudmi precej ma-
lodušja in celo obupa. Ob 
tem bi rad poudaril, da se 
moramo zavedati, da smo 
preživeli že marsikaj, zato 
verjamem, da bomo tudi to. 
Zagotovo pa je drugače za 
ljudi, ki so osamljeni. To je 
breme za vse nas in je prav, 
da ga nosimo skupaj.
Na občini smo v preteklih 
tednih uvajali delo od doma, 
kar je precej naporno, zato 
sem vesel, da smo že pred 
prvomajskimi prazniki lah-
ko začeli z normalnim de-
lom in se bodo nekateri pro-
jekti, ki jih načrtujemo, za-
čeli tudi izvajati. Eden takih 
projektov je zagotovo Indu-
strijska cesta v industrijski 
coni, za katero smo dobili že 
vsa potrebna zemljišča in 
zahtevna soglasja vodarjev, 
pridobiti moramo le še nekaj 
služnosti. Pričakujemo, da 
bomo tako lahko v kratkem 
pripravili dokumentacijo za 
kandidiranje za pridobitev 
evropskih sredstev. Za med-
generacijsko središče je prav 
tako treba urediti služnosti 
in nekaj soglasij, da bo inve-
stitor upravni enoti lahko 
čim prej posredoval potreb-
no dokumentacijo. Do kon-
ca maja bodo tako pripravlje-
ne vse potrebne dopolnitve, 
da bo lahko izdano tudi 
gradbeno dovoljenje. Inve-
stitor bi lahko potem zako-
pal lopato za težko pričako-
vani dom. V zdravstveni po-
staji bo prav tako treba izpe-
ljati nekatere adaptacije, saj 
imamo od marca že tretjo 
zdravnico družinske medici-
ne Metko Kržič. Ob tem bi 
rad poudaril, da me veseli, 
da je zdravstvena oskrba tudi 
v času epidemije potekala 

dokaj nemoteno. Pojavljale 
so se namreč tudi ideje, da 
bi vse bolnike preusmerili v 
Škofjo Loko, a na srečo se to 
ni zgodilo in nam je določen 
del zdravstvene oskrbe uspe-
lo obdržati v Žireh. Se pa 
počasi rahljajo pravila, zato 
bi ob tem opozoril, da bo po 
vsej verjetnosti sledil še dru-
gi val epidemije, tako da ne 
kaže preveč popustiti pri 
osebni higieni in nošenju 
mask. 
V preteklih dneh se je znova 
odprl zbirni center v Osojni-
ci, znova je zaživela tudi tr-
žnica kmetijskih pridelkov. 
Stvari se tako počasi vračajo 
v običajne tirnice, kljub 
temu pa še dolgo ne bo vse 
tako, kot smo bili navajeni 
včasih. Mogoče sicer to pole-
tje ne bomo mogli potovati 
prav daleč, a v Pustotniku 
imamo čudovito kopališče, 
ki bo s projektom Lesni fe-
niks dobilo tudi nekaj opre-
me. Verjamem, da se bomo 
bolj posvetili raziskovanju 
domačih krajev in ostajali v 
bližini doma. Zato smo lah-
ko resnično srečni, da ima-
mo lepo naravo.
Glede podjetij pa želim, da 
bi jim s pomočjo državnih 
ukrepov uspelo nadaljevati 
uspešno poslovanje. Tudi na 
občino je pritisk glede likvi-
dnosti precej velik. Poskuša-
li bomo pomagati po svojih 
močeh, a verjamem tudi v 
podjetniško iznajdljivost in 
da se bodo potrudili, da bo 
gospodarstvo spet steklo, pri 
čemer bodo poskrbeli tudi 
za zdravje zaposlenih. 

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Glavna tema še 
vedno epidemija

Janez Žakelj
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Mateja Rant

Žiri – Žirovski rojak Matic 
Kavčič je dogodke v zvezi z 
epidemijo novega koronavi-
rusa v Sloveniji opazoval iz 
Kitajske, kjer živi z družino. 
Ugotovil je, da je Slovenija 
na enaki poti kot Kitajska in 
da imamo tudi Slovenci te-
žave s pomanjkanjem zašči-
tne opreme, zato se je sku-
paj s kitajskimi kolegi odlo-
čil pomagati. "Veliko jih je 
priskočilo na pomoč, pri če-
mer smo se tudi iz lastnih 
izkušenj zavedali, da je v teh 
razmerah zaščitna oprema 
vredna več od vsakega de-
narja," je poudaril Matic 
Kavčič. Uspelo jim je zbrati 
in poslati v Žiri varovalno 
opremo, ki obsega štiri tisoč 
kosov certificiranih zašči-
tnih mask za obraz, dvajset 
kosov zaščitnih kombinezo-
nov ter večjo količino zašči-
tnih očal in rokavic.
Kot so pojasnili na občini, 
so oziroma še bodo darova-
no opremo razdelili med ti-
ste, ki jo v Žireh ta čas naj-
bolj potrebujejo pri skrbi za 
preprečitev širjenja epide-
mije koronavirusa: osebje 
Zdravstvene postaje Žiri, 
osebje ekip prve pomoči, 
prostovoljce za oskrbo na 
domu, prostovoljce Kluba 
žirovskih študentov pred tr-

govinami in pripadnike ži-
rovskih gasilcev. "Večji del 
opreme bomo shranili za 
primer večjega porasta števi-
la okuženih." Za tako veliko-
dušno gesto darovanja zašči-
tne opreme se je Matic Kav-
čič odločil, ker ima v Žireh 
veliko sorodnikov in prijate-
ljev še iz mladosti, je pri-
znal. "Med njimi jih veliko 
deluje v prostovoljnih gasil-
skih društvih in pri Civilni 
zaščiti in prav ti bodo imeli 
največ stikov z morebitnimi 
obolelimi." Opisal je tudi 
razmere v karanteni, ki so jo 

preživljali na Kitajskem. "V 
času najstrožje karantene, ki 
je trajala približno tri tedne, 
smo imeli občutek, da je ko-
nec življenja, kot smo ga po-
znali do tedaj," je poudaril 
in dodal, da so morali večino 
časa preživljati med štirimi 
stenami. Najhuje je bilo za 
tiste, ki so se vrnili na delo v 
njihov kraj z bolj ogroženih 
območij, saj so bili po njego-
vih besedah tako rekoč "za-
pečateni" v svojih stanova-
njih. Tudi za druge prebival-
ce so veljali zelo strogi ukre-
pi. "Omejeni so bili tudi iz-

hodi v trgovine, kamor si 
smel zgolj z dovolilnico. Na 
vsakih nekaj kilometrov ter 
pred vhodi v katerokoli usta-
novo ali podjetje so bile kon-
trolne točke, na katerih so ti 
izmerili temperaturo. Pre-
gledovali so tudi stanovanja 
in nam merili temperatu-
ro." Ta čas se razmere na 
Kitajskem umirjajo, ljudje 
postajajo nekoliko bolj odpr-
ti in sproščeni. "Kljub temu 
pa ostajajo previdni in se iz-
ogibajo tesnim stikom, če to 
ni potrebno," je še pojasnil 
Kavčič.

Razveselili so se 
darila iz Kitajske
Občinska Civilna zaščita je v začetku aprila prejela obsežno pošiljko zaščitne opreme, ki jo je iz 
Kitajske poslal žirovski rojak Matic Kavčič.

V začetku aprila so v Žireh prejeli zaščitno opremo iz Kitajske. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Žiri – Razvojna agencija 
Sora in Društvo za razvoj 
podeželja Resje v sodelova-
nju z Občino Žiri dve soboti 
na mesec pred Zadružnim 
domom pripravljata tržnico 
kmetijskih pridelkov in iz-
delkov. Zaradi epidemije 
novega koronavirusa so jo 
morali nekajkrat odpoveda-
ti, zdaj pa so vsako prvo in 
tretjo soboto v mesecu od 8. 
do 12. ure izdelki in pridelki 
lokalnih proizvajalcev znova 
na voljo na tržnici. Nasle-
dnja tržnica bo potekala v 
soboto, 2. maja, ob obisku 
pa je treba upoštevati neka-
tere varnostne ukrepe.
Prodajalci in kupci morajo 
tako na tržnici obvezno no-
siti zaščitne maske za obraz, 
obiskovalci pa morajo k stoj-
nicam pristopati posamič-
no, upoštevati morajo tudi 

primerno razdaljo med ose-
bami, ki znaša vsaj meter in 
pol, so poudarili na občini. 
Prodajalci morajo obenem 
na stojnicah zagotoviti raz-
kužila za roke, na občini pa 
še svetujejo, naj obiskovalci 
na tržnico ne hodijo v skupi-
nah. "Če je mogoče, naj na-

kup opravi le ena oseba. 
Prosimo vas, da na tržnico 
pridete zaradi nakupa, ne 
zaradi klepeta ali srečanj z 
drugimi." Zato tudi svetuje-
jo, naj se obiskovalci na tr-
žnici ne zadržujejo, če to ni 
nujno. "Zunaj ne jejte stva-
ri, ki jih boste kupili na tr-

žnici. Hrano uživajte doma, 
pred tem pa živila dobro 
operite," še svetujejo na ob-
čini.
Na tržnici ponujajo  izdelke 
blagovnih znamk Dedek 
Jaka in Babica Jerca – Narav-
ni izdelki iz škofjeloških hri-
bov, med drugim kruh in 
druge pekovske izdelke, sir 
in mlečne izdelke, rezance, 
izdelke iz sadja, zeliščna 
mila in druge naravne koz-
metične izdelke, na voljo so 
še izdelki, ki imajo znak ka-
kovosti s tradicionalnega 
sejma Dobrote s slovenskih 
kmetij na Ptuju, med z 
oznako Slovenski med ter 
izdelki domače in umetno-
stne obrti. Ponudbo obča-
sno dopolnjujejo tudi ekolo-
ški pridelki, izdelki iz zele-
njave in visokokakovostni 
izdelki ponudnikov z drugih 
območij, so navedli organi-
zatorji.

V soboto spet tržnica
Pred Zadružnim domom v Žireh je tretjo soboto v aprilu po krajšem premoru zaradi epidemije 
ponovno zaživela tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, na kateri pa se je še vedno treba držati 
predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

V Žireh je sredi aprila znova zaživela tržnica kmetijskih 
pridelkov in izdelkov. / Foto: arhiv organizatorja

Mateja Rant

Žiri – Od prejšnjega torka 
dalje si je knjižno gradivo 
znova mogoče izposoditi 
tudi v Krajevni knjižnici 
Žiri, a izposoja zaradi epide-
mije novega koronavirusa 
poteka na prilagojen način.
Uporabnik mora na elek-
tronski naslov ziri@knjizni-
ca-skofjaloka.si sporočiti 
ime in priimek, številko iz-
kaznice knjižnice in telefon-
sko številko ter seznam gra-
diva. Izposoditi si je mogoče 
največ dva naslova gradiva 

za šolski pouk, dva do štiri 
naslove otroške ali mladin-
ske literature ter strokovno 
gradivo za odrasle za potrebe 
študija. Naročeno gradivo bo 
po prejemu kratkega sporo-
čila mogoče osebno prevzeti 
ob sredah med 11. in 12. uro 
pred vhodom v knjižnico. 
Prevzeti je mogoče le gradi-
vo, naročeno do srede do 9. 
ure. Gradivo lahko knjižnica 
pošlje tudi po navadni pošti, 
stroške pošiljanja pa bo po 
koncu izrednih ukrepov po-
ravnal uporabnik, so poja-
snili v knjižnici.

Ob sredah po knjige
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Žiri – V klekljarskem dru-
štvu Cvetke Žiri so se vso 
zimo pripravljali na vsakole-
tni dogodek, ki spomladi v 
Žiri privabi ljubitelje kleklja-
nja in kljekljanih izdelkov iz 
vse Slovenije. Tako so že v 
marcu začeli postavljati 
osrednjo razstavo v Galeriji 
Svoboda, ki je tokrat v zna-
menju majhnih in še manj-
ših čipk. Postavili so tudi 
razstavo izdelkov, ki so pri-
speli na natečaj z naslovom 
Pomladno veselje. A v živo 
jih vsaj do jeseni ne bo mo-
goče občudovati, zato so se v 
društvu Cvetke odločili, da 
jih bodo po prvomajskih 
praznikih predstavili v video 
posnetku na spletu, ki ga 
bodo dopolnili z nagovori 
avtorjev razstav, predsedni-

ce društva Tanje Mlinar in 
župana Janeza Žaklja.
"Letošnji klekljarski dnevi 
bodo malce drugačni, če-
prav se jim še nismo čisto 
odpovedali in še vedno raču-
namo na to, da jih bomo je-
seni lahko izvedli v načrto-
vani obliki," ostaja optimi-
stična predsednica društva 
Cvetke Tanja Mlinar. Ob 
tem pa so se pretekli teden 
še vedno trudili s postavlja-
njem osrednje razstave, na 
kateri so v ospredje postavili 
čipke, ki niso smele biti ve-
čje od desetih centimetrov. 
Nekatere so razstavili posa-
mično, druge pa združevali 
v skupine, v katerih je reci-
mo več različnih velikosti 
iste čipke ali pa čipke enake 
velikosti, a različnih barv. 
Vzorce majhnih čipk so čla-
nice društva našle med za-

puščino Janeza Oblaka, ko 
so pripravljale razstavo pred 
dvema letoma. Prav tako so 
tudi letos izpeljale natečaj, 
ki so ga tokrat naslovile Po-
mladno veselje, klekljarji iz 
vse Slovenije pa so izdelova-
li čipke po vzorcu Andre Je-
reb. Na natečaj je po bese-
dah Tanje Mlinar prispelo 
štirideset čipk, med kateri-
mi je precej belih, nekatere 
pa so tudi zelo pisane, zato 
je v manjšem prostoru Gale-
rije Svoboda nastala zelo pe-
stra razstava. Vse čipke z 
natečaja sta ocenili učiteljici 
Čipkarske šole Idrija in tudi 
razglasili najlepše. Prvo me-
sto so za njeno čipko priso-
dili Mariji Mikeln iz Ljublja-
ne, drugo mesto je pripadlo 
Mileni Kalan Frančeškin iz 
Nove Gorice, tretjega mesta 
pa se je razveselila Roberta 

Močnik iz Cerknega. Prvou-
vrščena čipka izstopa glede 
na vse ostale, sta poudarili 
ocenjevalki. "Je natančno iz-
delana, enakomerna, zati-
snjena, nikjer se ne vidi no-
ben vozel. Tehnično je dovr-
šena, z ustrezno izbiro su-
kanca in učinkovito izbiro 
tehnik. Ob pogledu na čipko 
se vidi, da je klekljarica res 
klekljarska mojstrica," sta 
utemeljili svojo odločitev.
V video posnetku, ki si ga bo 
mogoče na spletni strani 
Občine Žiri in Facebook 
profilu Slovenske klekljarice 
ogledati po prvomajskih 
praznikih, bodo podrobneje 
predstavili tudi gostujoče 
razstave, ki bodo sicer mora-
le počakati na jesen in jih 
bodo zdaj zgolj najavili, je 
pojasnila Tanja Mlinar. Med 
njimi sta razstava Andre Je-
reb, ki je bila predvidena v 
prostorih občine, in razstava 
Baragovo življenje, vpeto v 
čipko, ki bi morala zaživeti v 
kapeli Male Cvetke. 
"Letošnja epidemija korona-
virusa je onemogočila izved-
bo marsikatere prireditve 
doma in po svetu. Toda v 
Žireh imamo poleg volje 
tudi srce, zato smo po zaslu-
gi ustvarjalnosti naših kle-
kljaric in klekljarjev poskr-
beli, da se lahko tudi letos, 
pa čeprav ne v živo, srečamo 
vsi prijatelji klekljanja," je 
tokrat zgolj prek video po-
snetka ljubitelje klekljanja 

nagovoril župan Janez Ža-
kelj. Klekljanje je po njego-
vih besedah primer posebne 
oblike ljudske umetne obrti, 
ki se ves čas izpopolnjuje in 
dopolnjuje. "V splošni jav-
nosti je čipka prepoznana 
kot eden od simbolov naše 
narodne identitete. Posame-
zniki in skupnosti se z njo 
identificiramo in jo kot dra-
goceno kulturno dediščino 
prenašamo iz roda v rod. 
Klekljanje je živa stvar." Pre-
pričan je, da če na Žiro-
vskem ne bi bilo več kot sto-
letne tradicije klekljanja in 
bi bil to samo še en krožek 
nekaj navdušencev, leto-
šnjih klekljarskih dnevov ne 
bi bilo. Zato je klekljanje ve-
liko več, je poudaril župan. 
"Kar je nekoč predstavljajo 
pomemben vir preživetja, je 

sčasoma preraslo v ume-
tnost. Klekljana čipka je da-
nes prisotna v modi, obliko-
vanju, vizualni umetnosti, 
arhitekturi in kot dekoracija 
celo v kulinariki. Klekljanje 
danes je klic k trajnosti in 
odličnosti za jutri. Je dokaz 
vztrajnosti slovenskega člo-
veka v težkih časih in je do-
kaz svetovno primerljive ka-
kovosti slovenske ustvarjal-
nosti, na katero smo lahko 
upravičeno ponosni." Zato, 
poudarja župan, v Žireh z 
optimizmom gledajo v pri-
hodnost, saj zgodba o kle-
kljanju živi naprej. "Na izzi-
ve, ki jih pred nas postavlja 
sodobni način življenja – v 
svojih svetlih in trenutno 
bolj temnih tonih –, pa gle-
damo pogumno in s srčno-
stjo."

Čipke bodo počakale na jesen
Minulo soboto bi morali svoja vrata odpreti 14. Slovenski klekljarski dnevi v Žireh, a so zaradi epidemije bolezni covid-19 dogodek prestavili na jesen. 
Postavljene in načrtovane razstave pa bodo že po prvomajskih praznikih predstavili na spletu.

Osrednja razstava je v znamenju majhnih čipk. /  Foto: Tanja Mlinar

Zmagovalna čipka Marije Mikeln z letošnjega natečaja 
Pomladno veselje / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – V zbirnem centru bo v 
času veljave ukrepov za 
omejitev pandemije novega 
koronavirusa treba upošte-
vati nekatere ukrepe, s kate-
rimi želijo preprečiti širje-
nje bolezni. Po novem se na 
območju zbirnega centra 
lahko nahaja samo en obi-
skovalec z osebnim oziroma 
kombiniranim vozilom, so 
pojasnili na občini. Vozila v 
zbirni center spuščajo posa-
mično z odpiranjem drsnih 
vrat, zato na občini voznike 
prosijo, naj na vstop počaka-
jo na odstavnem pasu ob re-
gionalni cesti, in ne na mo-
stu čez Osojnico, da bo pro-
met lahko potekal tekoče.
Zbirni center Osojnica obra-
tuje ob torkih med 17. in 20. 
uro, ob sredah od 10. do 14. 
ure in od 17. do 20. ure, ob 
petkih od 10. do 14. ure in ob 
sobotah med 10. in 13. uro. 
Ob nedeljah, praznikih in 

drugih dela prostih dnevih je 
zbirni center zaprt. Oddaja 
odpadkov je brezplačna, ra-
zen mešanih komunalnih 
odpadkov, pojasnjujejo na 
občini. Količinske omejitve 
za posamezni mesec na go-
spodinjstvo veljajo za grad-

bene odpadke (0,5 kubične-
ga metra), pnevmatike (en 
komplet in rezerva), kosovne 
odpadke (trije kubični me-
tri), zeleni odrez (1,5 kubič-
nega metra), salonitne plo-
šče (evropaleta do višine pol 
metra) in pohištveni les (dva 

kubična metra). Ob obisku 
zbirnega centra morajo obi-
skovalci upoštevati navodila, 
ki v času epidemije veljajo za 
obisk javnih mest, torej mo-
rajo poskrbeti za razkuževa-
nje rok, nadeti si morajo tudi 
zaščitne maske za obraz.

Znova odprli zbirni center
Zbirni center Osojnica, ki so ga zaradi epidemije novega koronavirusa za nekaj časa zaprli, od sredine 
aprila dalje spet obratuje po ustaljenem urniku.

Vozila morajo na vstop v zbirni center počakati na odstavnem pasu ob regionalni cesti. 

Mateja Rant

Žiri – Nagrado je mednaro-
dna žirija strokovnjakov s 
področja oblikovanja podeli-
la že v preteklosti izjemno 
uspešnemu tandemu Alpi-
ne in oblikovalskega studia 
Jure Miklavc. Tokrat so na-
grado Red Dot prejeli za ce-
lotno družino čevljev za 
smučarski tek Elite 3.0. 
"Gre za dolgoletni rezultat 
dela Alpininih razvojnikov 
in tehnologov, nad katerim 
je skrbno bdel projektni 
vodja Robert Križnar iz Al-
pine v sodelovanju z indu-
strijskim oblikovalcem Ju-
retom Miklavcem," so ob 
prejemu nagrade poudarili 
v Alpini. Po besedah Jureta 
Miklavca je oblikovalski 
proces iskanja identitete 
novega čevlja potekal več 
kot leto dni, Alpinin pro-
duktni vodja Robert Kri-

žnar pa je dodal, da so se 
zelo potrudili, da bi tekmo-
valcem in vrhunskim teka-
čem na smučeh resnično 
omogočili teči v čevljih, ki 
bodo nekaj posebnega, obe-
nem pa bodo ustrezali 
vsem zahtevam, ki jih tek 
na smučeh postavlja pred 
tako zapleten in zahteven 
izdelek, kot so vrhunski če-
vlji za tek na smučeh. "Da 
gre za resnično revolucio-
naren čevelj, je med 6500 
prijavljenimi izdelki iz 
šestdesetih držav prepo-
znala tudi komisija izbra-
nih svetovnih strokovnja-
kov priznane nemške obli-
kovalske organizacije De-
sign Zentrum Nordrhein, 
ki podeljuje prestižno na-
grado Red Dot," so ponosni 
v Alpini. Kot so še poudari-
li, je to dokaz, da so na pra-
vi pot, obenem pa jim daje 
navdih za nadaljnje delo.

Novo priznanje 
oblikovalcem
V podjetju Alpina so se minuli teden razveselili 
prestižne oblikovalske nagrade Red Dot.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Teja Oblak je v 
svoji košarkarski karieri na-
brala veliko izkušenj, pri 29 
letih pa je prav v teh dneh 
pričakovala enega vrhuncev, 
saj je z ekipo češke USK 
Prage, katere članica je za-
dnji dve sezoni, načrtovala 
igranje v finalu elitne Evroli-
ge. Tako kot mnogim špor-
tnikom in športnicam pa je 
tudi Teji načrte prekrižala 
epidemija koronavirusa, 
zato zadnje tedne namesto 
na igriščih čas preživlja 
doma v Pevnem, kjer pa še 
malo ne počiva.

Potem ko ste z ekipo lani v 
Evroligi osvojili tretje mesto, 
ste si letos želeli še više. 
Kako je potekala sezona?
Prejšnja sezona je bila za 
našo ekipo USK Praha res 
uspešna, saj smo se v Evroli-
gi uvrstile na tretje mesto in 
zato smo si v novi sezoni po-
tiho želele še večji uspeh, 
kar bi pomenilo igranje v fi-
nalu. V klubu sicer ni bilo 

nobenih pritiskov in glasnih 
načrtov za to, vendar pa smo 
si s soigralkami res močno 
želele nastopiti v velikem fi-
nalu. Dokaz temu so bile 
naše tekme, saj smo v vsej 
sezoni v Evroligi izgubile le 
dve. Tako je šlo vse po naših 
načrtih, dokler pač nismo 
bile sezone prisiljene zaklju-
čiti. Zato nam je bilo zelo 
žal, saj sem prepričana, da 
bi igrale v finalu. Tam pa ni-
koli ne veš, kako se obrne, 
in morda bi lahko postale 
tudi zmagovalke Evrolige.

Kakšna pa je bila v tej sezoni 
vaša ekipa?
V ekipi je bilo šest doma-
čink, Čehinj, ostale smo bile 
iz drugih držav. Imeli smo 
dve Američanki, eno Špan-
ko, eno Francozinjo in eno 
Hrvatico, jaz pa sem bila 
edina Slovenka. Vse igralke 
smo bile reprezentantke in 
ekipa je bila res dobra. Do-
bro smo se razumele, jaz 
znam tudi slovaško in s spo-
razumevanjem nisem imela 
nikjer težav. Tudi naša tre-
nerka je Slovakinja Natalija 
Hejkova, ki je zelo izkušena 
in zaključuje kariero, vendar 
je v naši ekipi videla veliko 

perspektivo in želela si je, da 
bi osvojile Evroligo. Zmago-
vale smo tekmo za tekmo in 
bilo je že kar dolgočasno. Ko 
se je začela končnica in bi se 
za zmage morale bolj trudi-
ti, pa je bila liga prekinjena. 

Kdaj ste izvedeli, da se bo 
sezona prekinila oziroma 
končala?
Ko smo se pripravljale na 
prvo tekmo končnice Evroli-
ge drugi teden v marcu in je 
v Prago že pripotovala ekipa 
italijanskega Schia, so v klu-
bu izvedeli, da je njihov 
športni direktor bolan. Tako 
so nam na dan tekme naj-
prej odpovedali trening in 
obolelega gosta poslali na 

testiranje. Ker rezultatov ni 
bilo tako hitro, so nato na 
ministrstvu za zdravje dali 
navodilo, da se tekma odpo-
ve. Nekaj dni smo bili nato v 
negotovosti, saj je bilo ja-
sno, da ne bo moč iti na tek-
mo v Italijo niti nismo sme-
le v dvorano na treninge. 
Prav tako je postajalo jasno, 
da se bo Evroliga prekinila. 
Češka liga je bila končana, v 
klubu še niso imeli navodil, 
kako bo z nadaljevanjem 
Evrolige, zato so nam sporo-

čili, da lahko odidemo do-
mov. Dali so mi klubski avto 
in z njim sem prišla domov. 
Ker sem s klubom podpisala 
novo pogodbo še za dve se-
zoni, ga bom pač vrnila, ko 
bodo za to ustrezne razme-
re. Upam, da bo to najka-
sneje avgusta, ko se bodo 
začele priprave na novo se-
zono.

Gotovo tudi po prihodu do-
mov niste povsem opustili 
treningov. Kaj počnete za-
dnji mesec?
Na začetku sem bila vesela, 
da sem doma. Seveda pogre-
šam druženje s prijatelji in 
sorodniki. Kljub temu da ne 
smem od doma, nisem ni-

koli prenehala s treningi. 
Treniram skoraj vsak dan. 
Če tega ne bi počela, bi se 
slabše počutila. Treningi mi 
dajo energijo, saj sem tega 
ritma pač vajena. Košarke 
sicer ne igram, treningom 
pa sem dodala druge aktiv-
nosti, tudi vadbo joge. Pri 
tem mi z videi pomaga Va-
nja Rant Roos. Tako je telo 
bolj gibljivo, hitreje se rege-
nerira. Želela sem si posku-
siti kaj novega in končno je 
za to tudi dosti časa.

Doma živite s starši, brat 
Jan je gotovo še v Madridu 
...
Sedaj smo sami, saj Jan 
ostaja v Španiji. On ne more 
domov, saj imajo še vedno 
načrt, da se bo sezona nada-
ljevala. Še vedno je karante-
ni, kjer ima program trenin-
gov in pač trenira po tem 
programu. Mi takšnega pro-
grama nismo dobili, zato si 
ga sestavljam sama. Včasih 
pogledam video klubskega 
kondicijskega trenerja, 
imam pa tudi že toliko izku-
šenj, da vem, kaj je zame 
dobro in kaj ne.

Najbrž ste si sedaj čas vzeli 
tudi za kaj drugega, ne le za 
šport?
Doma trenutno urejamo vi-
soke grede. Rada sem na 
vrtu, rada tudi kuham. Za-
dnje čase pri tem tudi več 
eksperimentiram. Tudi sicer 
navadno kuham zase, zdaj 
pa sem izrabila priložnost za 
nove stvari, tudi peko. Sama 
sem spekla kruh, saj ne ma-
ram hoditi vsak dan v trgovi-
no. Veliko hodim v naravo, 
na Križno goro in okoli 
doma. V Škofji Loki imamo 
prav srečo, ker imamo nara-
vo tako blizu. Zato tudi ni 
tako hudo ostajati doma. O 
dopustu sedaj še ne razmi-

šljam veliko, čeprav si želim, 
da bi se situacija toliko po-
pravila, da bi lahko šla kam 
dlje, tudi v kakšno drugo dr-
žavo, in bi spet začutila pravo 
svobodo. Prijatelje imam po 
različnih koncih in letošnje 
počitnice, ko ni na sporedu 
nobenega prvenstva, sem si 
jih želela obiskati. Vendar na 
to pač trenutno nimamo vli-
va. Zato moramo biti potrpe-
žljivi in spoštovati pravila. 
Tako bomo čim prej spet lah-
ko šli, kamor bomo hoteli.

Končnice niso igrale
Škofjeloška košarkarska reprezentantka Teja Oblak, ki zadnji dve sezoni igra v Pragi na Češkem, si je 
z ekipo želela osvojiti evropski vrh, a so tekme končnice Evrolige odpovedali in marca se je vrnila 
domov. Simpatična Teja, sicer sestra nogometnega vratarja Jana Oblaka, dneve sedaj preživlja doma, 
kjer tudi pridno trenira, saj je v Pragi podpisala pogodbo še za naslednji dve sezoni.

Košarkarska reprezentantka Teja Oblak / Foto: Gorazd Kavčič

Prejšnji mesec je Teja Oblak morala zapustiti košarkarska igrišča, trenutno pa je doma, v 
Pevnem, kjer ima čas tudi za novosti pri treningih in v kuhinji. / Foto: Gorazd Kavčič

»Veliko hodim v 
naravo, na Križno goro 
in okoli doma. V 
Škofji Loki imamo 
prav srečo, ker imamo 
naravo tako blizu. Zato 
tudi ni tako hudo 
ostajati doma.«

Vilma Stanovnik

Hotavlje – Po lanskem pra-
znovanju 25-letnice društva 
so tudi letos v Športnem 
društvu Marmor Hotavlje 
načrtovali nove prireditve. 
Žal so morali prvo izmed 
večjih, tako imenovani KBK 
trail 2020, letos odpovedati 
oziroma so ga preložili na 
drugo leto maja. To so sto-
rili s težkim srcem, saj so 
lani pripravili jubilejno, de-
seto prireditev. Na njej je 
bila najboljša udeležba te-
kačev doslej in upravičeno 
so letos sredi maja pričako-
vali nov tekaški praznik pod 
Blegošem. 
Zaradi situacije glede koro-
navirusa pri nas in v svetu 
so se pred kratkim odločili, 
da 11. izvedbo KBK traila 
prestavijo na naslednje leto.
Čeprav so bili že v zaključni 
fazi priprav, so jih odgovor-
nost do vseh sodelavcev, ki 
pomagajo pri organizaciji 
dogodka, predvsem pa tek-
movalci, ki že nekaj tednov 
nimajo možnosti trenirati, 
prepričali, da prireditev 

prestavijo za eno leto. Mo-
rebitna prestavitev priredi-
tve na konec poletja oziro-
ma jesen bi bila sicer ta 
trenutek realna, vendar bi s 
tem posegali v že ustaljene 
termine ostalih športno-re-
kreativnih dogodkov. Kako 
in kdaj bodo prijavljenim 
vrnili že plačane startnine, 
bodo še sporočili. 
"Hotaveljska grča poteka 
naprej, je pa res, da bodo 
grče nekaj aktivnosti, ki so 
bile načrtovane za ta čas, 
lahko opravili v lastni režiji. 
Že tako imajo to možnost," 
pojasnjuje predsednik 
Športnega društva Marmor 
Hotavlje Niko Stržinar in 
dodaja, da naj bi, v sodelo-
vanju z ostalimi organiza-
torji, tudi letos pripravili 
priljubljene kolesarske 
vzpone, Pokal polanskih 
puklov. "Čakamo še na toč-
ne datume, glede na to, da 
se bo jeseni program dirk 
zelo zgostil in se bomo naj-
brž morali kaj prilagajati 
največjim dirkam v Sloveni-
ji," dodaja predsednik Strži-
nar.

Letošnji tekaški praznik 
so preložili

V Športnem društvu Marmor Hotavlje že četrt 
stoletja skrbijo za športno rekreacijo, trenutno pa 
migajo vsak zase, saj so morali pomladne 
prireditve odpovedati.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Pri škofjelo-
škem rokometnem prvoliga-
šu kljub dejstvu, da se je 
predčasno končala zadnja 
sezona, že načrtujejo novo. 
Tako so pred kratkim v eki-
po Urbanscape Loka priva-
bili dva nova mlada igralca: 
Matijo Nikolića in Davorja 
Čauševića. 
Komaj 19-letni Nikolić je bil 
član srbske Crvene zvezde 
in eden najboljših mladih 
igralcev v državi. » V škofje-
loški ekipi vidim velik po-
tencial in zelo delovne in 
korektne mlade fante. Mi-
slim, da lahko skupaj dose-
žemo dobre rezultate. Priča-
kujem veliko trdega dela, 
napredovanja in homogeno, 
borbeno ekipo, ki se bo uvr-
stila v zgornji del lestvice," 

pravi Matija Nikolić, ki igra 
na mestu levega zunanjega 
igralca.
Na levem krilu bo v novi se-
zoni igral Davor Čaušević, 
mladi reprezentant in naj-
boljši igralec državnega pr-
venstva Srbije za selekcije le-
tnika 2001. »Že kot član 
mlajše selekcije Vojvodine iz 
Novega Sada sem igral proti 
ekipi iz Škofje Loke. Njihova 
igra mi je bila všeč. Že takrat 
se je v meni porodila želja, da 
bi igral za to ekipo. Glede na 
okoliščine in vpis na fakulte-
to v Kranju je ta davna želja 
postala realnost. V klubu Ur-
banscape Loka so mi ponudi-
li priložnost, da treniram z 
mladinsko ekipo in poka-
žem, kaj znam. Verjamem, 
da je to prepričalo odgovorne 
in postal sem njihov član," je 
povedal Davor Čaušević.

Rokometaši z novima 
okrepitvama

Matija Nikolić Davor Čaušević
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Nova olika -
brez dotika!

www.posta.si

Izdelek v spletni trgovini plačajte s kartico ali 
nakazilom iz spletne banke in ne po povzetju.

Paket prevzemite na prostem. Tam, kjer je 
možno, izberite dostavo v PS Paketomat.

Pismonoši zagotovite priporočeno razdaljo 
(vsaj 2 m).

Izvede se brezkontaktna vročitev, pri kateri 
podpis ni potreben.

ZA VARNO SPLETNO NAKUPOVANJE
Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi bomo vam in našim 
zaposlenim zmanjšali možnost okužbe s koronavirusom 
COVID-19 na minimum, hkrati pa vam zagotovili nemoteno 
spletno nakupovanje. Za več informacij o ukrepih obiščite 
našo spletno stran www.posta.si ali poskenirajte QR-kodo.

Da bo bolj varno za vse!

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic 
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Zaposlimo:   polagalec keramike 
  gradbeni tehnik 
  delavec pomočnik

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Maja Bertoncelj

Zgornja Sorica – Slovenski 
rekord v maratonu ima že 
dolgo brado, njegov lastnik 
pa je Roman Kejžar. Nekda-
nji vrhunski športnik, ki z 
družino živi v Zgornji Sori-
ci, je leta 2000 v Torinu raz-
daljo, dolgo dobrih 42 kilo-
metrov, pretekel v času 
2;11:50. Tekmovalno kariero 
je zaključil pred enajstimi 
leti, konec lanskega leta pa 
je začel razmišljati, da bi se 
vrnil.

Najtežje zbrati sredstva
Kot je dejal, je ideja, da bi se 
za krajše obdobje vrnil v 
profesionalne tekaške vode, 
prišla lani dva ali tri tedne 
po Ljubljanskem maratonu: 
"Spodbudili so me pred-
vsem slabi rezultati sloven-
skih tekačev. Ne bi se vrnil 
zato, da bi se sam sebi doka-
zoval, predvsem sem želel 
spodbuditi druge tekače, da 
bi kaj naredili v smeri bolj-
ših rezultatov, da bi sloven-
ski maraton dvignili na višjo 
raven. Imel sem tudi podpo-
ro doma v družini, dogovar-
jal sem se s potencialnim 
sponzorjem. Vse skupaj je 
bilo videti zelo optimistično. 

Večinoma je bilo že doreče-
no, ko pa je prišel čas do-
končnega dogovora, se je iz-
kazalo, da sredstev za celo-
ten projekt ni dovolj. Odločil 
sem se, da zato vanj ne grem 
in misel po vrnitvi opu-
stim," je pojasnil 54-letnik. 
Projekta vrnitve se je želel 
lotiti povsem profesionalno. 
"Res sem imel znova željo 
po vrhunskem treningu in 
tekmovanjih. Postavil sem 
si tudi tri osebne cilje. Prvi 
je bil nastop na letošnjem 
maratonu v Radencih, kjer 
je bil cilj naslov državnega 
prvaka, drugi biti najboljši 
Slovenec na letošnjem Lju-
bljanskem maratonu, tretji 
pa je bil vezan na prihodnje 
leto. Želel sem teči na enem 
izmed velikih maratonov, to 
bi bil Berlin, Boston ali Chi-
cago, in doseči doslej naj-
boljši rezultat na svetu med 
tekači, starimi 55 let, kar po-
meni, da bi moral teči nekje 
med 2 urama in 23 do 25 
minut. Obstajajo namreč ta-
blice, po katerih se od 18. 
leta naprej beležijo najboljši 
rezultati," pravi. Glede na 
trenutno situacijo, ko teka-
ške prireditve in tudi mara-
tone organizatorji odpove-
dujejo ali prestavljajo, se je 

odločitev, da se projekta ne 
loti, izkazala za pravilno 
tudi po tej strani. Zgodba o 
vrnitvi je za zdaj zaključena, 
morda pa bo kdaj spet zaži-
vela: "Največji problem je 
zbrati dovolj sredstev. Zave-
dam se, da bi z vrhunskim 
treningom prišli tudi zelo 
težki trenutki, sploh pri mo-
jih letih bi bilo treba zelo 
stisniti zobe. Če ni motiva, 
podpore od zadaj, se nima 
smisla podati v to. Čutim pa 
se še dovolj sposobnega, da 
bi mi vrnitev uspela."
Roman Kejžar se je po kon-
cu tekaške kariere posvetil 
trenerskemu delu. Trenu-
tno kot trener deluje v Zvezi 
za šport invalidov Slovenije 
– Slovenskem paralimpij-
skem komiteju, v projektu 
Razvoj kadrov za šport 
2016–2022. V sklopu pro-
jekta ima pogodbo še do 
maja letos. "V teh letih mi je 
bil cilj ustvariti atletsko eki-
po, kar mi je uspelo. Sodelu-
jem s štirimi slepimi in sla-
bovidnimi tekači. Zgodba je 
dobro zastavljena in upam, 
da jo bomo tudi po zaključ-
ku tega projekta nadaljevali. 
Ne želim samo narediti pa-
raolimpijcev, želim, da v pri-
hodnje domov prinesejo 

tudi kakšno medaljo," je po-
vedal. Treninge imajo tudi v 
času covida-19: "S slepim 
tekačem moraš biti priso-
ten, ga spremljati. Glede na 
to, da imajo skoraj vsi doma 
tekalno stezo, izvajamo tre-
ninge prek aplikacij. Spre-
mljam jih na računalniku. 
Lahko sem za pisalno mizo 
s štoparico, če delamo daljše 
razdalje, pa sem tudi sam na 
stezi, smo povezani, lahko 
komuniciramo, hitreje 
mine, malo jih motiviram. 
Kljub vsemu lahko dobro iz-
vedemo vse treninge."

Tekem še ni na vidiku, 
kako trenirati
Za konec smo ga vprašali še 
za nasvet, kako naj tekači re-
kreativci trenirajo v tem ob-
dobju, ki je v znamenju co-
vida-19 in omejitve gibanja. 
"Veliko rekreativcev je bilo 
že pripravljenih na tekmo-
vanja, tudi na maratone. Pri-
pravljalni zimski del je tako 
za njimi, forma je bila pri 
številnih že tekmovalna. Z 
epidemijo koronavirusa se 
je vse skupaj ustavilo. Tek-
me odpadajo ali jih presta-
vljajo, kdaj jih bodo lahko 
izvedli, je nemogoče napo-

vedati. Seveda so bila zato 
razočaranja, tudi med tekači 
rekreativci, ki trenirajo po 
mojem programu. Pripra-
vljenost hitro pade, pridobiš 
še kakšen kilogram ... Pre-
dlagam, da se zgodba začne 
graditi na novo. Tudi svojim 
atletom sem spustil trening, 
saj prave motivacije za težke 
treninge ni. Treningi naj se 
sploh pri tistih, ki v času 
prepovedi tudi tekaških tre-
ningov niso mogli teči, torej 

doma nimajo tekalne steze, 
začnejo oziroma nadaljujejo 
postopoma. Za začetnike to 
znova pomeni kombinacijo 
hoje in teka. Počasi je treba 
pripravljenost graditi na-
prej. Dejstvo je, da je visoko 
formo v trenutnih razmerah 
težko načrtovati, saj na vidi-
ku ni še nobene tekme. 
Vsak pa si za popestritev 
lahko postavi svoj cilj in iz-
vede kakšen kontrolni tek," 
je pojasnil.

Načrtoval vrnitev  
z jasnimi cilji
Roman Kejžar se je letos nameraval vrniti na tekmovanja, ne samo v vlogi trenerja, ampak tudi kot 
tekmovalec. Vrnitve sedaj ne bo, še naprej pa ostaja v trenerskih vodah. S slepimi in slabovidnimi 
tekači treninge v času epidemije koronavirusa izvaja na daljavo, vsak na svoji tekalni stezi.

Roman Kejžar s svojimi varovanci ostaja v stiku tudi v času 
covida-19. Treninge izvaja na daljavo. / Foto: osebni arhiv

Škofja Loka – Na nadaljevanje sezone v Super ligi čakajo 
tudi v Balinarskem društvu Trata. Balinarska zveza Slovenije 
bo sezono poskušala izpeljati do konca v poletnih mesecih 
oziroma jeseni, če bo takrat to sploh že možno.

Balinarji čakajo na nadaljevanje sezone
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Igor Kavčič

Kakšno je v času epidemije, 
ko je skoraj ves svet na neki 
način obstal, življenje na gra-
du nad mestom, kako izola-
cijo preživlja Loški muzej?
V petek, 13. marca, smo mu-
zej zaprli za obiskovalce in 
svoje delo prilagodili novi si-
tuaciji. Celotna ekipa večino-
ma dela od doma, kar je v 
resnici tudi priložnost za ti-
ste stvari, za katere prej ni 
bilo časa, oziroma za ukvar-
janje z vsebinami, v katere se 
nam prej ni uspelo poglobiti. 
Okrepili smo svojo priso-
tnost na družbenih omrežjih, 
prav tako veliko delamo na 
novih vsebinah in nadgradnji 
svoje spletne strani oziroma 
digitalizaciji vsebin. Novičnik 
Loškega muzeja, ki ga sicer 
enkrat na mesec pošiljamo 
po e-pošti in v njem obvešča-
mo o aktualnih razstavah, 
muzejskih dogodkih in prou-
čevanjih, v tem času pripra-
vljamo vsak teden. Okrepili 
smo tudi že tradicionalno 
sodelovanje z Radiem Sora. 
Kustosi tedensko pripravljajo 
novice na podlagi svojih po-
globljenih raziskovanj. 
Na začetku aprila smo pri-
pravili in objavili tudi ustvar-
jalni natečaj Moje tihožitje v 
času karantene, s katerim 
želimo vse od najmlajših do 
nekoliko starejših spodbudi-
ti k upodabljanju tihožitij iz 
novega domačega vsakdana. 
Naše delo je seveda oteženo, 
vendar pa je to tudi prilo-
žnost za natančnejše spozna-
vanja drugačnih načinov de-
lovanja. Seveda bomo še ve-
dno potrebovali fizični stik, 
vseeno pa je zdaj stopila v 
ospredje smiselna rabo novih 
tehnologij, ki je bila prej v 

muzejskem svetu rahlo zapo-
stavljena. Čaka nas nova nor-
malnost, v kateri bodo te iz-
kušnje ključne pri oblikova-
nju drugačnih načinov delo-
vanja, kjer bo sodobna tehno-
logija dejansko dopolnjevala 
tradicionalne načine dela. 

Konec aprila smo, mesec in 
pol je od uvedbe ukrepov, in 
za zdaj še ne kaže, da bi se 
lahko sprostile siceršnje de-
javnosti muzeja, ki so name-
njene obiskovalcem: vode-
nja po stalnih postavitvah, 
odprtja razstav, drugi do-
godki ... Ste katere od pred-
videnih dogodkov ne le pre-
stavili na kasnejši rok, am-
pak ste jih bili primorani 
tudi odpovedati? 
V Loškem muzeju delovanje 
za zdaj uspešno prilagajamo 
trenutni situaciji, večino na-
črtovanih dejavnosti smo le 
začasno odložili ali prestavi-
li. Če se bodo epidemija in 
ukrepi nadaljevali, bomo 
morali odpovedati nekatere, 
predvsem mehke vsebine 
(predavanja, delavnice).
Pričakovati nepričakovano je 
seveda težko, prepričana pa 
sem, da bo nova normalnost, 
ki nas čaka, precej drugačna. 
Omejitve, ki bodo v taki ali 
drugačni obliki ostale, bodo 
nedvomno imele posledice 
na ustaljene prakse. Tu smo 
muzeji sicer na boljšem izho-
dišču kot denimo gledališča, 
koncertna prizorišča, saj laž-
je prilagodimo pogoje obiska 
in ustrezneje poskrbimo za 
varnost obiskovalcev in zapo-
slenih. A vseeno vsaj v zače-
tnem obdobju povratka zago-
tovo ne bo množičnih odpr-
tij, prav tako letos zagotovo 
ne bo prireditev na grajskem 
vrtu in dvorišču.

V neki meri gre tudi za iz-
pad dohodka od vstopnin (ni 
obiskov šol), prodaje muzej-
skih artiklov – na kakšen na-
čin rešujete posledice? 
To bo seveda velik problem. 
Muzej sicer dobi večji del 
sredstev s strani Ministrstva 
za kulturo in Občine Škofja 
Loka, a ravno lastni prihodki 
so nam v preteklih letih 
omogočali ambicioznejše 
delovanje, saj smo sredstva 
vlagali denimo v ureditev 
Muzejske dnevne sobe, po-
krivanje stroškov dela vodje 
Muzejske trgovine …
Tudi zato smo od leta 2015 
precej časa posvetili pridobi-
vanju novih publik/obisko-
valcev in nadgradnji muzej-
ske trgovinice z izbranimi 
rokodelskimi izdelki z Lo-
škega, prodajno galerijo 
umetniških del malega for-

mata in lastni produkciji 
muzejskih spominkov. Od 
leta 2015 do lani smo tako 
povečali lastne prihodke za 
kar trideset odstotkov in jih 
vložili nazaj v program. Prav 
tako smo močno racionalizi-
rali poslovanje, zato smo ve-
čino notranjih rezerv že po-
črpali. Kljub temu bomo 
skušali najti dodatne rešitve.
Računamo seveda tudi na 
pomoč pristojnih institucij, 
tako kot vsi ostali v tej situa-
ciji. Ta namreč zahteva celo-
vit pristop vseh deležnikov 
in poglobljen premislek o 
načinih delovanja in sodelo-
vanja v prihodnje.

V četrtek so vas v občinskem 
svetu potrdili za v. d. direk-
torice Loškega muzeja do 
zaključka novega razpisa – 
na katerega ste se prav tako 

prijavili –, ki je zaradi aktu-
alnih razmer nekoliko v za-
stoju. Predvidevam, da bo-
ste glede na uspešen prvi 
mandat vztrajali na doseda-
nji poti vodenja muzeja ... 
V petih letih mi je uspelo 
postaviti na noge sodobno 
institucijo, ki se novim po-
gojem ne le prilagaja, am-
pak jih sooblikuje, čvrsto 
vpeto v domače okolje in re-
levantno mednarodno mre-
žo. Če bom dobila prilo-
žnost za še en mandat, pa 
verjamem, da se bomo lah-
ko osredotočili na še ambici-
oznejše delovanje. Prvi 
mandat je bil v večji meri 
zaznamovan z odpravo šte-
vilnih nepravilnosti in vzpo-
stavljanjem (pravnih, fi-
nančnih, organizacijskih in 
vsebinskih) temeljev delova-
nja muzeja. Kljub temu 
nam je uspelo narediti veli-
ko pri preoblikovanju muze-
ja v sodobno institucijo 21. 
stoletja in predvsem ustvari-
ti dobro podlago za še boljše 
delovanje v prihodnosti.
Pri muzejskem delu je 
ključno natančno, izčiščeno 
strokovno delo, predvsem 
pa interdisciplinarno sode-
lovanje med posamičnimi 
oddelki na vseh nivojih. 
Prav tako je ključno medna-
rodno delovanje; kulture ni-
koli ne obstajajo v praznem 
prostoru, pač pa se med se-
boj oplajajo, povezujejo in 
nadgrajujejo.

Kaj bodo vaše glavne priori-
tete v prihodnje?  
Med ključnimi prioritetami 
je nadaljevanje temeljite 
prenove in posodobitve po-
stavitve in razstavne opreme 
stalnih zbirk, izčiščenje ob-
stoječega stanja in koncep-
tualno poenotenje, nadgra-
dnja in posodobitev zbirk. 
Od leta 2015 smo tako pre-
novili, delno restavrirali in 
na novo opremili številne 
zbirke in postavili tudi šest 
novih. Muzej hrani tudi šte-

vilne zbirke, ki jih zaradi 
prostorske stiske še ni mo-
goče postaviti na ogled, ves 
čas pa zbirke dopolnjuje, 
pridobiva nove in jih ustre-
zno hrani. V naslednjih le-
tih nas čaka celovita prenova 
zgodovinske in arheološke 
zbirke in postavitev novih: 
zgodovine zdravilništva, 
Škofjeloški pasijon …
Poglabljali bomo konceptu-
alno zaokroženo razstavno 
dejavnost in jo nadalje razvi-
jali. Groharjeva galerija le-
tno pripravlja serijo razstav 
sodobne umetnosti. V 
ospredje postavljamo našo 
prodorno sodobno umetni-
ško sceno, ki je vedno ne le 
v koraku z dogajanjem na 
slovenski umetniški sceni, 
ampak v njegovem središču 
vse od Šubicev preko Gro-
harja do umetnosti 20. in 
21. stoletja.
Okrepili in konceptualno za-
okrožili smo spremljevalni 
program, ki ga razumemo 
kot ključen del našega pro-
grama. Sestavljajo ga javna 
vodstva, predavanja, delavni-
ce za otroke in odrasle. V le-
tih 2018 in 2019 smo prvič 
celovito raziskali, popisali ce-
lotno zgodovino muzeja ter 
združenja in umetniške sce-
ne zadnjega pol stoletja, pri-
pravili prvi zbornik muzeja, 
natančno raziskali in uredili 
arhive, posneli dokumentar-
ne videointervjuje in pripra-
vili prvi celovit pregled loške 
umetniške scene zadnjih šti-
rideset let (dve razstavi, pu-
blikacije in na spletni strani).
Vzpostavili smo sodelovanja 
z različnimi škofjeloškimi 
zavodi, društvi, iniciativami 
in posamezniki z različnih 
področij (umetniško, huma-
nistično in vzgojno-izobra-
ževalno), tesneje smo se po-
vezali z različnimi akterji iz 
Poljanske in Selške doline. 
Prav tako smo okrepili sode-
lovanje s sorodnimi institu-
cijami iz slovenskega in 
mednarodnega prostora. 
Veseli pa me, da smo že več-
letno redno sodelovanje z 
mrežo gorenjskih muzejev v 
lanskem letu nadgradili in 
ob skupnem projektu prvič 
ponudili tudi skupno vsto-
pnico za vseh šest muzejev z 
območja Gorenjske.
Nismo pozabili tudi na samo 
stavbo, ki s svojimi specifika-
mi ponuja tako številne prilo-
žnosti kot zagate. Po števil-
nih izboljšavah v preteklih 
letih; naj omenim le najve-
čjo, obsežno prenovo strehe 
Loškega gradu, polmilijon-
sko investicijo, za katero nam 
je skupaj z Občino Škofja 
Loka uspelo pridobiti nepo-
vratna državna sredstva. Z 
ravno končanim Konserva-
torskim načrtom gradu s par-
kom, ki smo ga skupaj z ob-
čino in večjo ekipo strokov-
njakov pripravljali več let, 
imamo zdaj dobro osnovo za 
ambicioznejšo obnovo. 

Loški muzej v času epidemije
O delovanju Loškega muzeja v času, ko se je običajni vsakdan znašel v drugačnih tirnicah, in kam v prihodnost segajo misli direktorice Saše Nabergoj

Saša Nabergoj z županom Tinetom Radinjo lani avgusta ob 80-letnici Loškega muzeja  
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA 
– IZPOSOJA V ČASU EPIDEMIJE 

V knjižnici smo že konec meseca marca med prvimi knjižnicami, v skladu z dobljenimi  
navodili NIJZ, omogočili izposojo študijskega gradiva po pošti. Tej izposoji pa se je po  
velikonočnih praznikih pridružila tudi možnost izposoje šolskega gradiva za otroke.  
V preteklem tednu smo začeli tudi izposojo vnaprej naročenega strokovnega gradiva  
in gradiva za otroke v krajevnih knjižnicah v Gorenji vasi, Železnikih in Žireh z osebnim  
prevzemom pred vhodom v stavbo. 

Od 28. aprila pa je možno naročati in osebno prevzemati tudi leposlovje – romane za  
odrasle! Izposoja bo za zdaj omejena na štiri naslove na mesec na izkaznico za odrasle člane! 
Podrobnosti o naročanju in prevzemu so razložene na naši spletni strani!

Prevzem naročenega gradiva bo od 1. maja dalje mogoč v Škofji Loki vsak dan od ponedeljka 
do petka od 8. do 19. ure, v Gorenji vasi, Železnikih in Žireh dvakrat tedensko ter na Trati in  
v Poljanah enkrat tedensko. Gradivo je možno naročiti na dan izposoje tudi na telefon  
krajevne enote knjižnice!   

Ves čas trajanja ukrepov opozarjamo na možnost izposoje e-knjig v slovenščini preko  
spletnega portala Biblos, kjer je na voljo skoraj tisoč naslovov. 

Novim bralcem omogočamo tudi oddaljen vpis! Vsi novo vpisani bralci pa v času trajanja 
ukrepov ne plačajo članarine! 

Vse naše uporabnike pa vabimo, da v času zaprtosti knjižnice na naši spletni strani v zavihku 
»VIRTUALNA KNJIŽNICA / E-VIRI« poiščejo zanimive vsebine, ki jih običajno spregledajo!

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
( 0 4 )  5 1 1  2 5  0 5
( 0 5 1 )  3 4 1  1 2 6
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Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA  z geslom: LOKAL-
NA NOVICA JE KRALJICA, ki je bila objavljena v LOŠKEM GLASU 
31. marca 2020, so: 1. nagrado – bon trgovine Baldrijan iz Kra-
nja v vrednosti 20 EUR prejme VERONIKA JELEN z Golnika, 2. 
in 3. nagrado, knjigo Melanda, prejmeta ALEŠ SMOLEJ iz Moj-
strane in IVANA FLANDER iz Zg. Gorij. Nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Združenje borcev za vre-
dnote NOB Škofja Loka, ki 
deluje v okviru Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote 
NOB Slovenije, je pred krat-
kim dobilo novega predse-
dnika. Organizacijo zdaj 
vodi Viktor Zadnik, doslej 
podpredsednik škofjeloške-
ga združenja. 

Kakšen je vaš pogled na vo-
denje te organizacije?
Kot sin primorskega parti-
zana sem zavezan tradiciji 
in vrednotam narodnoo-
svobodilnega boja. Moja vi-
zija kot predsednika te or-
ganizacije je združiti čim 
več ljudi, da bi končno po-
zabili na stare zamere, da 
bi si ljudje podali roke in 
slednjič zaživeli v slogi in 
miru. Sedaj situacija temu 
ni najbolj naklonjena. Prav 
tako si želim, da bi organi-
zacije v okviru združenja 
bolj povezano delovale, da 
bi bilo več medsebojnih sti-
kov, ker sta dogovarjanje iz 
izvedba programa lažja, če 
so ljudje pripravljeni sode-
lovati. Po mojih dosedanjih 
izkušnjah so zadeve dokaj 
urejene in posamezni pred-
sedniki zgledno skrbijo za 
aktivnosti in ohranjanje 
vrednot NOB in upam, da 
se bo tako tudi nadaljevalo.
 
Katere so naloge združenja, 
ki združuje štiri občinske in 
več krajevnih organizacij? 

Gre za skrb za članstvo, or-
ganizacijo spominskih in 
drugih prireditev, s katerimi 
počastimo spomin na padle, 
na zgodovinsko pomembne 
dogodke in ljudi iz časov 
NOB ter tako ohranjamo 
vrednote narodnoosvobodil-
nega boja, varstvo kulturne 
dediščine iz NOB ter sezna-
njanje širše javnosti z vre-
dnotami NOB. Pomembna 
je tudi povezanost med or-
ganizacijami, če želimo 
ohraniti vrednote, za katere 
so se naši predniki borili.

Letos mineva 75 let od konca 
druge svetovne vojne, kar 
ste nameravali proslaviti 27. 
aprila, a prireditve ne bo. 
Kako boste praznovali oble-
tnico osvoboditve?
Res je, za 27. april smo v So-
kolskem domu predvideli 

prireditev, vendar je zaradi 
trenutne situacije, povezane 
s covid-19, prestavljena na 
jesen. Program je pripra-
vljen, dogovorjen pa tudi da-
tum prireditve, 17. septem-
ber. V republiški organizaci-
ji velja dogovor, da priredi-
tev ne odpovedujemo, tem-
več jih zgolj prestavimo na 
kasnejši datum.

Kako vidite pomen te oble-
tnice?
Petinsedemdeseta obletnica 
osvodobitve izpod nacizma 
in fašizma je za vse nas po-
memben datum, saj se je 
takrat končala velika svetov-
na morija in so ljudje znova 
svobodneje zadihali. Oble-
tnica je vredna praznovanja 
in spoštovanja, osvoboditev 
pa dejanje naših prednikov, 
vredno spominjanja.  

Živimo v miru in slogi! 
Pred kratkim je bil za predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Škofja 
Loka imenovan Viktor Zadnik, prej podpredsednik te organizacije. Za april 
načrtovano slovesnost ob 75. obletnici osvoboditve so prestavili na jesen.

Viktor Zadnik, takrat še podpredsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Škofja Loka, kot govornik na lanski 
slovesnosti za Kamnitnikom / Foto: Tina Dokl 

Spoštovani,

praznujmo dan spomina na upor proti okupatorju  
s ponosom, saj se v njem napajajo korenine naše 
samostojnosti, 9. maj pa naj ne bo le obeleževanje  
zmage nad nacifašizmom, ampak tudi spomin na 

pomembne odločitve in pogumne ljudi.  
Ob zavedanju, da je njihovo upanje na boljšo  

prihodnost omogočilo današnje dojemanje svobode  
in človekovega dostojanstva. 

Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka čestita  
vsem, še posebej svojim članom, ob dnevu upora  
proti okupatorju, dnevu zmage nad fašizmom in 

nacizmom ter mednarodnem prazniku dela, spominu na 
zgodovinski dan v boju za pravice delavk in delavcev.   

ZB za vrednote NOB Škofja Loka
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Škofja Loka – Skupina za lepšo Loko je vsako leto v tem času 
priredila cvetlični sejem na Mestnem trgu. Letos je sejem 
zaradi izrednih razmer odpadel. Pač pa so povabili prebivalce 
starega mestnega jedra, to je Mestnega, Spodnjega trga, Bla-
ževe ulice in Klobovsove ulice, da pridejo po sadike za svoja 
okna in balkone. Razdelili so jih ob predpisanih ukrepih in 
zaščiti skupaj s Civilno zaščito in redarji. Želijo namreč, da je 
staro mestno jedro Škofje Loke lepo kljub pandemiji. 

Meščanom razdelili cvetlične sadike

Škofja Loka – Zaposleni Centra slepih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka ter škofjeloške enote Varstveno delovnega 
centra Kranj so se v petek pridružili protestu, ki ga je pripra-
vila Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZ). "Odloče-
valci vztrajno zatrjujejo, da se starejšim v aktualni krizi na-
menja posebna pozornost ter da je dostojno in kakovostno 
življenje v starosti njihova prednostna naloga, a so konkretni 
in učinkoviti ukrepi na tem področju redki. Domovi za starej-
še so epidemijo pričakali povsem zasedeni in kadrovsko 
podhranjeni, pri skrbi za preprečevanje in zajezitev širjenja 
virusa Sars-CoV-2 pa ostali prepuščeni sami sebi," navajajo 
v SSZ v pozivu zaposlenim v omenjenih zavodih, naj skupaj 
izrazijo nestrinjanje s stanjem skrbi za starejše. Tako so za-
posleni v petek za četrt ure zapustili prostore domov oziro-
ma zavodov ter mirno, a jasno in odločno zahtevali konec 
samovolje pristojnih, neustreznih, nestrokovnih in nedosle-
dnih navodil ter sistemske diskriminacije starejših. 

Izrazili nestrinjanje s stanjem skrbi za starejše
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PREJMETE 20€Ob nakupu 4 
pnevmatik Nokian

za premontažo
Vianor

Več o akciji na www.petrol.si

konkurenčne cene in možnost nakupa na obroke
brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenca

Obiščite nas! ZA BREZSKRBNO 
POLETJE

Simon Šubic

Malenski Vrh – Oče Bojan 
Primožič in sin Bojan s 
kmetije Pri Bolantinu v Ma-
lenskem Vrhu, sta se mora-
la sredi aprila začasno pre-
seliti k sinu oziroma bratu v 
sosednjo vas, saj jima je v 
požaru v celoti zgorelo hiša, 
stara okoli 240 let. V tem 
času so že stekla gradbena 
dela, pri katerih pomagajo 
sosedje, prijatelji in drugi 
prostovoljci, vse s ciljem, da 
se Primožičeva čim prej vr-
neta domov, sin Bojan, ki se 
ukvarja s popravilom kme-
tijskih strojev, pa bo tako 
lahko znova začel izvajati 
svojo dejavnost. Območna 

organizacija Rdečega križa 
Škofja Loka prosi tudi vse 
občane, ki bi želeli denarno 
pomagati pri obnovi pogore-
le hiše, da sredstva nakažejo 
na njihov račun, odprt pri 
Gorenjski banki: št. SI56 
0700 0000 0187 397, sklic 
00 240, s pripisom Pomoč 
Bolantinovim. 
Požar je v torek, 14. aprila, 
okoli 4.30 prvi opazil oče 
Bojan. Policija je kasneje 
ugotovila, da je zagorelo v 
bližini dimnika. Na inter-
vencijo, ki jo je vodil Matjaž 
Rudolf iz Prostovoljnega ga-
silskega društva Poljane, je v 
zgodnjem jutru odhitelo 
okoli petdeset prostovoljnih 
gasilcev iz Poljan, Gorenje 

vasi in Javorij s sedmimi vo-
zili. Ob prihodu gasilcev je 
bila hiša že povsem v plame-
nih. »Gašenje je potekalo 
brez večjih težav, je pa bila 
intervencija kar dolgotrajna. 
Na začetku smo z vodo varo-
vali sosednje gospodarsko 

poslopje, v katerem je bila 
živina. Požar smo kar hitro 
omejili in pogasili, več časa 
pa so vzeli razkopavanje in 
gašenje manjših žarišč ter 
končna sanacija kraja poža-
ra,« je razložil poveljnik 
PGD Poljane Tomaž Čadež.

Požar v celoti uničil hišo
V noči z velikonočnega ponedeljka na torek je požar popolnoma uničil okoli dvesto štirideset let staro 
stanovanjsko hišo manjše kmetije Pri Bolantinu v Malenskem Vrhu.

Stanovanjsko hišo Pri Bolantinu v Malenskem Vrhu je 
uničujoč požar zajel 14. aprila zgodaj zjutraj. / Foto: PGD Poljane

Danica Zavrl Žlebir

Razvojna agencija Sora v 
okviru projekta SPOT sve-
tovanje Gorenjska vabi na 
delavnico Učinkoviti online 
sestanki – triki in nasveti, 
ki bo potekala v četrtek, 7. 
maja, od 17. ure do 19.15, 
prek videokonferenčne 
platforme Zoom. Predava-
telj bo Blaž Branc, vsebina 
pa je razdeljena v dva sklo-
pa: v prvem se bodo slušate-
lji seznanili, kako izkoristiti 
napredne in skrite nastavi-
tve Zooma za maksimalno 
učinkovito online sestanko-
vanje, v drugem pa spozna-
li strukturo online sestan-
kov, kako začeti pogovor, 
kako ga voditi in doseči svoj 
cilj. 
Delavnica bo potekala v 
obliki webinarja preko vide-
okonferenčne platforme 
Zoom. Udeleženci potrebu-
jejo računalnik z internetno 
povezavo, nekaj ur pred za-

četkom webinarja pa bodo 
po elektronski pošti prejeli 
povezavo, preko katere 
bodo dostopali do webinar-
ja. Za udeležbo na webinar-
ju z vidika videokonferenč-
ne opreme ni potrebna no-
bena programska oprema. 
Delavnica je namenjena 
mikro, malim in srednjim 
podjetjem, samostojnim 
podjetnikom ter potencial-
nim podjetnikom. Je brez-
plačna, prijave pa so zaradi 
omejenega števila mest ob-
vezne. Pravilno in popolno 
izpolnjeno prijavnico priča-
kujejo do torka, 5. maja, na 
e-poštni naslov jana.si-
frar@ra-sora.si, lahko pa 
tudi po pisemski pošti na 
naslov Razvojne agencije 
Sora, d. o. o., Poljanska ce-
sta 2, 4220 Škofja Loka. V 
primeru prevelikega števila 
prijav se za datum prijave 
šteje prispetje prijavnice. 
Na voljo so tudi za dodatne 
informacije. 

Učinkoviti sestanki 
na medmrežju
Razvojna agencija Sora pripravlja delavnico o 
učinkovitih sestankih na medmrežju. Potekala bo 
prek videokonference.

Območna organizacija Rdečega križa Škofja 
Loka prosi tudi vse občane, ki bi želeli denarno 
pomagati pri obnovi pogorele hiše na kmetiji Pri 
Bolantinu v Malenskem Vrhu, da sredstva 
nakažejo na njihov račun, odprt pri Gorenjski 
banki: št. SI56 0700 0000 0187 397, sklic 00 
240, namen: Pomoč Bolantinovim.


