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Napovedali so
novosti

Čestitke prvaku
in kapetanu

S simbolično odstranitvijo table
s stavbe so se poslovili od
nekdanje Loške komunale, ki se
je pripojila novoustanovljenemu
Javnemu podjetju Komunala
Škofja Loka, ter hkrati že za
jeseni napovedali nekaj novosti.

»Lepo se je vsako poletje vrniti domov,
saj se tukaj res dobro počutimo,« pravi
kapetan naše rokometne reprezentance
Jure Dolenec, ki je z ekipo Barcelone
osvojil rokometno ligo prvakov, za kar
mu je čestital tudi župan Tine Radinja.
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Časopis za škofjeloško območje

Deset zlatih maturantov
Na Gimnaziji Škofja Loka je v spomladanskem roku splošno maturo uspešno opravilo 158 dijakov.
Mateja Rant
Škofja Loka – Na Gimnaziji
Škofja Loka je v spomladanskem roku splošno maturo
od skupno 163 redno vpisanih opravljalo 160 dijakov,
od tega šest dijakov s posebnimi potrebami in ena dijakinja z možnostjo opravljanja mature v dveh delih, je
pojasnil ravnatelj Jože Bogataj. Maturo je uspešno opravilo 158 dijakov oziroma
99,3 odstotka. Med njimi je
deset zlatih maturantov, ki
so dosegli trideset ali več
točk, to so: Hana Bevk, Katarina Gorišek, Lina Kopač,
Nejc Marolt, Kaja Perčič,
Jerca Polak, Nika Štular,
Nina Šubic, Mirjam Vene in
Nejc Vene.
Na državni ravni so kandidati v povprečju dosegli
20,99 točke, na Gimnaziji
Škofja Loka pa se lahko pohvalijo s povprečjem 22,66
točke. Štirje dijaki – Sara
Buh, Nika Kalan, Andrej Polak in Teja Prevc – so z 29
točkami le za las zgrešili, da
bi postali zlati maturanti, je
na njihov uspeh opozoril
ravnatelj. Pri slovenščini je
vse možne točke doseglo 11
kandidatov: Lana Gorinjac,
Katarina Gorišek, Luka Kokalj, Lana Mrak, Katarina
Omejc, Kaja Perčič, Jerca
Polak, Sara Prosen, Leon
Ravnikar, Nika Štular, Katarina Zupančič, na višjem

nivoju pri matematiki trije
kandidati: Sara Buh, Lina
Kopač, Nejc Vene, na višjem
nivoju pri angleščini pa šest
kandidatov: Hana Bevk,
Blaž Debeljak, Katarina Gorišek, Kaja Perčič, Jerca Polak, Mina Šubic. Dve kandidatki sta dosegli vse možne
točke na višjem nivoju pri
španščini, in sicer Nika Bernik in Maša Sladič, po en
kandidat pa na višjem nivoju pri nemščini, to je Vasja
Hafner, in višjem nivoju pri
ruščini, in sicer Nastja
Emeršič.

Zlati maturant Nejc Vene je
ob podelitvi maturitetnih
spričeval zatrdil, da matura
zanj ni bila pretirano stresna. "Vse leto smo ponavljali, tako da sem do mature že
dobro znal," je pojasnil in
dodal, da ga ni motilo, ker
so se izobraževali na daljavo, saj mu je to omogočilo,
da je bolj prosto razpolagal s
svojim časom. Zadovoljna je
bila tudi Nika Dolenc, ki je
priznala, da je imela sicer
precej slabši občutek, kot se
je na koncu izteklo. "Vseeno
smo upali, da bo na maturi

več prilagoditev." Tudi Anastasija Prodanska je pritrdila, da je bila matura kar
'živčna vojna', saj niso točno
vedeli, kaj jih čaka. "Ves čas
so spreminjali pravila," je
opozorila in dodala, da so
bili tudi pri eseju 'poskusni
zajčki'. Andraž Bizjak je
prav tako opazil, da so veliko
obljubljali glede prilagoditev
na maturi, a je bilo na koncu
vseeno treba obvladati celotno snov. "So nam pa po
moje malce bolj gledali skozi prste pri ocenjevanju,"
domneva.

ŠKOFJA LOKA

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Ob prazniku čas
za hvaležnost

Na cestah je živahno

Doma je najlepše

Podelili tri priznanja

V občini je ta čas na področju cestne infrastrukture odprtih več gradbišč – med
drugim v Malenskem Vrhu
sanirajo plazove, v Gorenji
vasi se je začela gradnja novega mostu čez Poljansko
Soro ...

S slavnostno akademijo in
podelitvijo priznanj so v Železnikih konec junija počastili občinski praznik.

Na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki so jo na
predvečer dneva državnosti
pripravili v Kulturnem središču Stare Žiri, so podelili letošnja občinska priznanja.
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Na letošnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku
je župan Tine Radinja podelil
občinska priznanja in zahvale ter posebej izrazil hvaležnost vsem, ki so v minulem
letu kakorkoli pomagali.
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Letošnji zlati maturanti Gimnazije Škofja Loka / Foto: Tina Dokl
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Bakla na obisku
Le tri dni pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu
se je slovenska bakla ustavila na Škofjeloškem.
Vilma Stanovnik
Poljane, Žiri, Škofja Loka,
Železniki – V Poljanah so
baklo pričakali pred Šubičevo hišo, zanjo pa sta poprijeli smučarski skakalki Ema
Klinec in Nika Križnar. Tekli so še olimpijski maratonec Anton Kosmač ter mnogi drugi športniki. V Nordijski center Poclain v Žireh
sta nato baklo prinesli Ema
Klinec in Nika Križnar, ki
sta jo predali Izadori Kopač.
Skupaj s sotekmovalci iz
SSK Norica Žiri so jo nato
odnesli na vrh največje skakalnice. Z baklo v roki se je
po doskočišču spustil Rok
Oblak in jo predal Primožu
Kopaču. Proti središču Žirov so si baklo podajali številni domači mladi in nekdanji športniki.
Gostovanje v Škofji Loki je
potekalo v središču mesta,
kjer so športniki odtekli nekaj krogov. Nosilci so bili
znani škofjeloški športniki,
tudi olimpijci, med njimi

smučarski tekač Ivo Čarman, zadnji nosilec olimpijske bakle v Sarajevu 1984,
nekdanja odlična alpska
smučarka Špela Bračun,
nekdanji mladinski svetovni
prvak v slalomu Matic Skube ter dobitnik treh kolajn z
evropskih gimnastičnih prvenstev na konju z ročaji
Sašo Bertoncelj. "Ko sem bil
leta 1984 v Sarajevu
predzadnji nosilec olimpijskega ognja, sem si oddahnil, ko sem baklo predal
Sandi Dubravčić, saj sem se
bal, da bi mi ugasnila. Hkrati sem bil vesel, da mi ni bilo
treba ob tem česa povedati,"
je svoje spomine na olimpijsko baklo na kratko opisal
najstarejši škofjeloški še živeči olimpijec Ivo Čarman,
ki je imel v Škofji Loki številne pomočnike, saj so baklo z njim ponesli junaki 3.
nadstropja.
V Železnikih so baklo nosili
smučarski skakalec Cene
Prevc, paralimpijec Jure Rejec pa tudi drugi športniki.

Ivo Čarman z junaki 3. nadstropja, ki so z njim ponesli
slovensko baklo po Škofji Loki. / Foto: Jan Gregorc, OKS

Pregled očala

in
hitreje in ceneje kot na napotnico
do 111.- eur ceneje

Optika Aleksandra Qlandia
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Pisano, sladko,
pestro poletje
Lepo je preživljati poletje v
Škofji Loki, saj nam naše
mesto z okolico ponuja toliko različnih možnosti za
preživljanje prostega časa.
Tako od začetka poletja potekajo številni projekti za
naše otroke in mladostnike.
Pripravljajo jih različna
društva in zavodi, ki mladim omogočajo veliko dejavnosti – za krajši ali daljši
čas. Društvo prijateljev mladine vabi na raznovrstne
športne, zabavne in ustvarjalne programe. Eden od
njih je vsem dobro znan:
Dobimo se ob pol desetih,
ki že vrsto let razveseljuje
in bogati naše najmlajše občanke in občane.
Te dni se zaključujejo tabori, od taborniških, skavtskih
do zdravstvenih, ki jih prav
tako podpira občina. Verjamem, da so se otroci na njih
naučili marsikaj koristnega,
predvsem pa so se družili in
imeli res super.
Dolgčas pa ni niti nam, ki
preživljamo poletje v domačih krajih. Prav tako imajo
mnoge možnosti obiskovalke in obiskovalci, ki letos
spet v nekoliko večjem številu prihajajo na obisk Škofje Loke. Na voljo je veliko
aktivnosti tako za kolesarjenje kot pohodniš
t vo. Na
naši spletni strani Visit
Škofja Loka so objavljeni
zanimivi predlogi za izlete.
Tudi mi lahko poiščemo
ideje za kakšen enodnevni
izlet ali pa za kratko hladno
ohladitev v Poljanski in Selški Sori, ki sta letos ob ocenjevanju kopalnih voda ponovno dobili visoke ocene
za kakovost, saj je voda čista in primerna za kopanje.
Seveda je za osvežitev moč
poiskati tudi številne malce
bolj skrite kotičke ob potokih in pritokih obeh Sor.
Poleg osvežujočih aktivnosti pa poletje prinaša tudi
nekaj bolj vročih dogodkov.
Veselim se že, da nas bosta
v kratkem razveseljevala

Napovedali so novosti
S simbolično odstranitvijo table s stavbe so se poslovili od nekdanje Loške komunale, ki se je
pripojila novoustanovljenemu Javnemu podjetju Komunala Škofja Loka, ter hkrati že za jeseni
napovedali nekaj novosti.
Vilma Stanovnik

Tine Radinja
kar dva festivala. Konec minulega tedna se je že začel
tradicionalni festival In
Memoriam prof. Peter Hafner, na katerem več kot
dvajset izvajalk in izvajalcev predstavlja svoje stvaritve. Ta festival poteka na
številnih lokacijah in je namenjen različnim glasbenim okusom.
V drugi polovici poletja pa
se znova obeta tudi Pisana
Loka z najrazličnejšimi dogodki za vse generacije in s
priložnostmi za kakovostno
druženje in preživljanje prostega časa.
Seveda je v našem mestu
vsako leto poskrbljeno za kakšno novost. Letošnji program bo tako dopolnila
Sladka Loka, festival sladoleda. Že danes vas vabim, da
se nam pridružite in si privoščite kepico ali – še bolje
– dve, tri ...
Prav tako vabljeni v Bralnico
na vrt Sokolskega doma
Škofja Loka, kjer je živahno
vsak dan, še posebno pa ob
torkih, ko tam poteka pester
spremljevalni program za
(naj)mlajše in mlade po
srcu. Živahni večeri prek poletja potekajo na terasi knjižnice na Nami, prav tako se
pripravljajo nekateri drugi
dogodki in koncerti.
Mislim, da je in bo poletje
res vroče, pestro, pisano in
tudi sladko.
Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Na zadnji junijski dan so se z odstranitvijo table simbolično poslovili od podjetja Loška komunala. To se je namreč pripojilo novoustanovljenemu
Javnemu podjetju Komunala Škofja Loka. »V prejšnjem
tednu smo na sodišče in Finančno upravo Republike
Slovenije oddali zahtevane
dokumente za izvedbo enostavne pripojitve Loške komunale k Javnemu podjetju
Komunala Škofja Loka. S
tem se je zaključilo prehodno obdobje enega leta in
pol, ko je Občina Škofja
Loka konec leta 2019 ustanovila javno podjetje,« je povedal direktor Javnega podjetja Komunala Škofja Loka
Primož Ržen in dodal, da je
bilo vmesno obdobje zanje
precej zahtevno. »Lani smo
se z delničarji Loške komunale dogovarjali za nakup
delnic in se dogovorili za pošteno ceno. Jeseni smo se
veliko ukvarjali s pripravami
na vzpostavitev delovanja, v

letošnjih prvih mesecih pa
za zagon. Zadnje tri mesece
smo imeli veliko dela s postopki pripojitve,« je povedal direktor Ržen in pojasnil, da se bo Loška komunala izbrisala iz registra in
ne bo več obstajala, naprej
pa bo poslovalo Javno podjetje Komunala Škofja Loka.

Digitalizacija in novi
ekološki otoki
Kot je tudi povedal direktor
Ržen, jih po poletnih dopustnih že septembra čaka veliko dela, saj bodo začeli
uvajati izboljšave in digitalizacijo. »Že danes lahko napovem, da bomo septembra
začeli izvajati mini nadgradnjo Zbirnega centra Draga,
kjer se bo vzpostavil krožni
promet, določene površine
bodo namenjene dodatnemu ločevanju in odlaganju
pripeljanih frakcij. Prav tako
bomo jeseni postavili prve
tri polpotopne ekološke otoke, vključno z zbiralnicami
odpadnega olja. Eden naj bi
bil postavljen v bližini Mercator centra, drugi v Podlub-

S stavbe na Kidričevi cesti so odstranili tablo z napisom
Loška komunala, na njej pa je že napis Javno podjetje
Komunala Škofja Loka.
niku, tretji pa na Partizanski
cesti, najbrž v bližini tržnice,« je tudi za uporabnike
nekaj sprememb nanizal direktor Primož Ržen in se
nekdanji direktorici Loške
komunale Mateji Žumer zahvalil za več kot dvajsetletno
delo. »Podjetje, ki smo ga
kupili, je v dobrem finančnem stanju, tako da bomo
lahko uspešno poslovali naprej in razvijali dejavnosti.
Prav tako imamo visoko
strokovno usposobljen kader,« je tudi povedal Ržen in
se za sodelovanje v zadnjih
dveh mesecih zahvalil v. d.
direktorja Loške komunale
Aleksandru Kupljeniku.

Skrb za okolje

Slovesnost ob odstranitvi stare table je bila tudi priložnost,
na kateri je direktor Primož Ržen ključe novega avtomobila
z znakom novega javnega podjetja v uporabo predal vodji
enote kanalizacije Anžetu Sodniku.

»Za nas je to ključni končni
korak ob ustanovitvi novega
Javnega podjetja Komunala
Škofja Loka. Z združitvijo
obeh podjetij je nastalo enovito javno podjetje, ki skrbi
za izvajanje gospodarskih
javnih služb na območju ob-

čine. Naš cilj ob novi organizaciji je bil, da občani pa
tudi zaposleni to spremembo čim manj občutijo. Hkrati pa je to izjemna priložnost, da se preko javnega
podjetja razvijajo programi,
predvsem programi skrbi za
okolje. V javnem podjetju
nas namreč ne vodi interes
po dobičku kot v zasebnem
podjetju, ampak predvsem
kvaliteta in okoljski cilji, ki
jih postavlja občina. Prav
tako je velika prednost javnega podjetja iskanje sinergij z drugimi občinskimi
programi. Tako bodo postopoma opravljali vedno več
dejavnosti. Eden od primerov je na primer, da bodo, ko
bosta v kratkem začela voziti
električna minibusa po starem mestnem jedru, to delo
organizirali na Komunali
Škofja Loka. Podobnih primerov bo še več, vse skupaj
pa s ciljem, da bosta mesto
in okolica čim bolj čista,«
pravi župan Tine Radinja.
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V Turistično-informacijskem centru (TIC) bo danes potekalo zadnje loško odprto cepljenje v juliju.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Iz Zdravstvenega doma Škofja Loka sporočajo, da bo danes, 27. julija, v TIC (Kidričeva 1a) potekalo zadnje odprto cepljenje
v tem mesecu. Zjutraj bodo
najprej na vrsti naročeni,
nato pa ob 8.45 odpirajo cepljenje tudi za druge. Na voljo bodo cepiva Pfizer, Janssen in AstaZeneca. Velja
enak parkirni režim kot običajno, torej na javnih parkiriščih pod Tehnikom in na
Kapucinskem trgu.

V tem mesecu so z odzivom
na cepljenje zelo zadovoljni.
Na tretjem odprtem cepljenju v tem mesecu so cepili
425 ljudi, skupaj v treh terminih pa kar osemsto. "Popoldanski termin se je izkazal za privlačnega, prav tako
cepivi Pfizer in Janssen. Zahvaljujemo se za potrpežljivost," pravijo v Zdravstvenem domu Škofja Loka.
Sicer pa strokovni sodelavci
Zdravstvenega doma Škofja
Loka po novem izvajajo testiranje s hitrim antigenskim testom tudi ob sobo-

tah, in sicer med 9. in 12.
uro. Lokacija ostaja nespremenjena, to je TIC na Kidričevi 1a (stari Petrol). Drugi
dnevi testiranj ostajajo enaki – ponedeljek, sreda in petek, vendar je zdaj testiranje
v TIC-u možno opraviti med
10. in 14. uro. Evropsko digitalno potrdilo o negativnem
izvidu testa dobite po elektronski pošti ali pa vam ga
natisnejo na okencu covidne
ambulante na dovozu v dežurno ambulanto. Počakati
je treba pol ure od testiranja.
Ponovno je vstop v Zdra-

vstveni dom Škofja Loka
možen tudi pri lekarni. Obenem so za večjo zdravstveno
varnost obiskovalcev uvedli
"enosmerni promet oziroma premikanje", kar pomeni, da je po novem obvezen
izhod pri dežurni ambulanti/urgenci. Triaže oziroma
osebnega sprejema pacientov ob vhodu ni več, ostaja
pa aparat za merjenje telesne temperature. Prosijo za
dosledno uporabo.
Za obisk vseh ambulant je
še vedno obvezna najava –
tudi za urgenco.
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Občina Škofja Loka

Ob prazniku čas za hvaležnost
Na letošnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je župan Tine Radinja podelil občinska priznanja in zahvale, posebej izrazil hvaležnost
prostovoljcem, obrtnikom, podjetjem, umetnikom, športnikom .... ter se zahvalil vsem, ki so v minulem letu kakorkoli pomagali.

Škofja Loka – Prijeto okolje
dvorišča Loškega gradu je
bil zadnji junijski petek pra
va kulisa za slavnostno aka
demijo ob občinskem pra
zniku. V imenitnem kultur
nem programu je nastopil
pevec Anton Habjan,
ljali pa so ga loški
sprem
glasbeniki Luka Vehar, Jaka
Strajnar, Simon Tavčar in
Nejc Jemc.
»Pred nami je sklepna slo
vesnost slovesnega tedna. V
dnevih, ko naša država Slo
venija praznuje trideset let,
beležimo 1048 let od prve
pisne omembe Škofje Loke.
V obeh primerih bogate zgo
dovine pa se vsak njen dro
bec vrti okoli pogumnih in
srčnih žensk in moških, ki
so stopili korak naprej in so
ustvarjali zgodovinski tre
nutek,« je udeležence slove
snosti nagovoril župan Tine
Radinja in dodal, da zadnje
leto ni bilo lahko za nikogar.
»Mislim, da je ob tem pra
zniku samo ena prava tema.
To pa je hvaležnost. Najprej
do ljudi in vseh vas, ki ste
pomagali in podpirali naša
prizadevanja. Veliko vas je
bilo in lepo je živeti v taki
skupnosti,« je tudi poudaril
župan Tine Radinja in se za
hvalil vsem, ki so pomagali.
»Še posebej gre zahvala
vsem prostovoljkam in pro
stovoljcem – vsem, ki ste se
vključili v Civilno zaščito,
vsem gasilkam in gasilcem,
tabornicam in tabornikom,
skavtom, študentom in
mnogim drugim. Dobro or
ganizirana društva so jedro
prostovoljstva v naši obči
ni,« je dodal župan Radinja
in dodal, da naj bomo hvale
žni tudi okolju in naravi, ki
nas obdaja. Prav tako je pou
daril, da hvaležnost in em
patijo ob prazniku čuti do
vseh ustvarjalnih ljudi, do
kreativcev, umetnikov in
umetnic, športnic in špor
tnikov in vseh, ki se jih je
epidemija najbolj dotaknila.
»Hvaležen sem tudi za vse
obrtnike, podjetja in naše go
spodarstvo, ki je dovolj od
porno in prodorno, da ga ne
omaja niti takšna kriza ter
išče rešitve in nove priložno
sti. To nam omogoča, da
imamo zdrava delovna me
sta in visoko zaposlenost,« je
še poudaril župan Radinja.
»Danes, na občinski pra
znik, praznujemo predvsem
dobra dela letošnjih občin
skih nagrajencev ter živ
ljenjske poti, ki so jih posve
tili občini Škofja Loka ter
njenim prebivalkam in pre
bivalcem. Letošnjim občin
skim nagrajencem, ki utele
šajo pogum in predano delo,
dajanje in razdajanje za sku
pnost, nocoj na poseben na
čin izkazujemo hvaležnost,"
je še povedal župan Tine

Letošnji nagrajenci Občine Škofja Loka z županom Tinetom Radinjo / Foto: Peter Košenina
Radinja, nato pa segel v roke
letošnjim nagrajencem.

Trije dobitniki
bronastih grbov
Bronasti grb Občine Škofja
Loka je najprej prejelo Po
djetje Želva, enota Škofja
Loka. Zaslužili so si ga za
dvajsetletno odlično oprav
ljeno delo na zelenem pro
gramu v Škofji Loki. Matič
no podjetje ima sicer sedež
v Ljubljani, ideja, da ustano
vi enoto v Škofji Loki, pa je
dozorevala v letih 1998 in
1999. Matično podjetje je
izdelalo ponudbo za vzdrže
vanje javnih površin in Ob
činski svet Občine Škofja
Loka jo je sprejel. Zaposlilo
naj bi se od deset do petnajst
težje zaposljivih oseb, prete
žno iz Upravne enote Škofja
Loka. Dodeljeni so jim bili
delovni prostori v nekdanji
vojašnici in v začetku okto
bra 2000 je enota v Škofji
Loki začela delovati. Vse od
takrat kakovostno izvedejo
naročena dela, se dosledno
držijo izvedbenih rokov in
delajo v zadovoljstvo vseh
občank in občanov. Zasluže
no priznanje sta prevzela
direktorica Mira Potokar in
operativni vodja del Husein
Čaušević.
Prav tako si je bronasti grb
Občine Škofja Loka za aktiv
no delo in uspešno vodenje
poslovanja v okviru Krajev
ne skupnosti Kamnitnik za
služil Franc Gider. Leta
1994 je bil izvoljen v Svet
Krajevne skupnosti Kamni
tnik, kjer je imel vidno vlogo
pri urejanju stare tržnice.
Mandat je dobil še v nasled
njih letih, leta 2002 pa je bil
izvoljen za predsednika Kra
jevne skupnosti Kamnitnik,
kjer to funkcijo uspešno
opravlja še danes.
Bronasti grb Občine Škofja
Loka je prejel tudi Uroš
Ovsenek, ki je lani decem
bra s takojšnjim, brezpo
gojnim in požrtvovalnim
posredovanjem preprečil

tragedijo, ki bi se lahko
zgodila v Puštalu, ko je vo
znica z avtom in s tremi
otroki v njem zdrsnila v po
tok Hrastnica.

Dva dobitnika
srebrnih grbov
Srebrni grb za več kot 50-le
tno aktivno družbeno delo
vanje v Krajevni skupnosti
Trata in delovanje v Komi
siji za odkrivanje zamolča
nih grobišč vojnih in povoj
nih pobojev je prejel Jože
Peter Kranjc. Kot predse
dnik si je prizadeval, da se
je zgradil prizidek k Osnov
ni šoli Cvetka Golarja na
Trati in gasilski dom v Go
stečah. Dva mandata je za
stopal Krajevno skupnost
Trata v Skupščini Občine
Škofja Loka. Po osamosvoji
tvi je bil imenovan v Komi
sijo za odkrivanje zamolča
nih grobišč. Daljše obdobje
je bil tudi njen predsednik.
Še vedno vsako leto ob vseh
svetih organizira žalno slo
vesnost v Lipici. Je tudi re
zervni častnik Slovenske
vojske in aktiven v območ
nem združenju slovenskih
častnikov Škofja Loka, kjer
je bil dva mandata tudi pod
predsednik.
Prav tako si je srebrni grb
zaslužil Nikolaj Kržišnik, ki
je v občini Škofja Loka že
več kot enajst let poveljnik
Civilne zaščite. Svojega dela
ne jemlje zgolj kot službo,
ampak kot poslanstvo in na
čin življenja. Zaslužen je za
odlično organizacijo povelj
stva in drugih nivojev Civil
ne zaščite, za kar je prejel
tudi več priznanj. Posebno
se je izkazal pri reševanju
ljudi in premoženja v katas
trofalnih poplavah septem
bra 2014. Še bolj pa je prišla
do izraza dobra organizira
nost Civilne zaščite od mar
ca leta 2020 po razglašeni
epidemiji. Člani Civilne za
ščite so pod njegovim vod
stvom opravili ogromno
delo pri nabavi in razdelje

vanju zaščitne opreme in pri
kasnejši pomoči prebival
kam in prebivalcem.

Zlati grb gasilcem
z Godešiča
Prostovoljno gasilsko druš
tvo Godešič si je ob jubileju
za opravljanje in pripravo
družbeno koristnih dogod
kov in povezovanje krajanov
tudi izven meja vasi Godešič
zaslužilo zlati grb Občine
Škofja Loka. Ustanovljeno je
bilo 2. aprila 1911. Trinajst
dni kasneje se je že včlanilo
v Zvezo gasilskih društev v
Ljubljani. Pred prvo svetov
no vojno je godeškim gasil
cem uspelo zgraditi zasilno
»šupo« z betoniranimi ste
bri, kjer je bila shranjena
brizgalna. Svečano odprtje
dokončanega gasilskega
doma je bilo 21. julija 1921.
V vsej svoji zgodovini je
društvo doživelo tako vzpo
ne kot padce, zaznamovali
pa sta ga tudi obe svetovni
vojni. Društvo ima trenutno
163 članov, med njimi tudi
19 operativnih, najbolj pa se
veselijo vsakega novega mla

dinca oziroma mladinke.
Zasluženo priznanje sta
prevzela član upravnega od
bora PGD Godešič Ambrož
Šega in član poveljstva PGD
Godešič Erik Gartner.

Častni občan je
Vincencij Demšar
Vincencij Demšar, profesor
zgodovine in geografije, se
je rodil kot predzadnji otrok
v številni Štulcovi družini.
Po uspešno zaključenem šo
lanju in odsluženem voja
škem roku se je vpisal na
študij zgodovine in geografi
je na Filozofski fakulteti.
Leta 1971 se je zaposlil v Lo
škem muzeju in tam deloval
deset let, nato pa se je zapo
slil v Zgodovinskem arhivu
v Ljubljani, kjer je služboval
skoraj desetletje. V tem času
se je pridružil Društvu
2000, ki je ustanovilo stran
ko Slovenski krščanski de
mokrati, ta pa opozicijsko
gibanje Demos. V Demšar
jevi hiši je bil kasneje usta
novljen še loški Demos, ki je
zmagal na prvih demokra
tičnih volitvah v Škofji Loki.

Nov časti občan je Vincencij Demšar. / Foto: Peter Košenina

Vincencij Demšar je prevzel
funkcijo predsednika izvr
šnega sveta in stopil na pot
poklicnega politika. Funkci
jo je opravljal do decembra
1994. Dve leti je bil načelnik
Upravne enote Škofja Loka,
leta 1996 pa je bil izvoljen
za poslanca v 2. Državni
zbor Republike Slovenije.
Ves čas je aktiven in viden
član v mnogih društvih, tudi
Muzejskem, proučuje doku
mente v arhivih, piše razpra
ve in članke, vodi zgodovin
ski krožek Župnijske karitas
Železniki, aktivno deluje v
Župniji Škofja Loka, več
mandatov je bil član Župnij
skega pastoralnega sveta.
Med drugim je pomembno
prispeval k ponovni uprizo
ritvi Škofjeloškega pasijona.
Posebno mesto pa med nje
govimi številnimi dejavnost
mi zavzema Prosvetno druš
tvo Sotočje Škofja Loka, ki
so ga januarja 1996 ustano
vili prav v njegovi hiši, in
izvaja številne aktivnosti, ki
pomembno bogatijo škofje
loško dogajanje. Vincencij
Demšar je kljub častitljivim
letom še vedno aktiven na
različnih področjih in vedno
najde čas za soljudi.

Posebne zahvale
Župan Radinja se je zahvalil
tudi posameznicam in posa
meznikom, ki so v epidemič
nem času nesebično prisko
čili na pomoč in pomagali,
da so občanke in občani lažje
prebrodili to težko obdobje.
Med njimi so bili podporni
steber Civilne zaščite, to so
Saša Košenina, Špela Alič in
Fedja Vraničar. S predajo
plakete se je župan simbolič
no zahvalil tudi vsem prosto
voljkam in prostovoljcem ter
prostovoljskim organizaci
jam. Prav tako se je zahvalil
vsem strokovnim sodelav
cem in sodelavkam Zdrav
stvenega doma Škofja Loka
in vsem ostalim zdravstve
nim delavcem oziroma de
lavkam. Posebno zahvalo sta
v njihovem imenu prevzela
direktor zdravstvenega doma
Aleksander Stepanović in
vodja zdravstvene nege Pri
mož Režek. Posebno zahvalo
je prejel tudi komandir Poli
cijske postaje Škofja Loka
Sašo Eniko, v imenu gasilcev
pa je zahvalo prejel poveljnik
Tomaž Ažbe. V imenu stro
kovnih sodelavcev in sode
lavk Centra slepih, slabovi
dnih in starejših Škofja Loka
je zahvalo prevzela direktori
ca Silva Košnjek, v imenu
Centra za socialno delo pa
pomočnica direktorice CSD
Gorenjska Ivana Košir Er
man. Zahvale za delo v tež
kih razmerah so si zaslužili
tudi ravnateljica vrtca Janja
Bogataj ter ravnateljice
osnovnih šol Karla Krajnik,
Doris Kužel, Marjeta Šmid
in ravnatelj Marko Primožič.
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Koncerti z
mednarodno zasedbo

Spomenik s sporočilom

Tako za domačine kot obiskovalce bo potekal
mednarodni cikel koncertov, ki vedno znova še
dopolni pestro kulturno ponudbo Škofje Loke.

V počastitev tridesetletnice samostojne poti Republike Slovenije so v nekdanji škofjeloški vojašnici
odkrili nov spomenik, ki ga je zasnoval intermedijski umetnik, kipar in restavrator Tomaž Furlan.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Avgusta se
bodo na Cankarjevem trgu
ob 19.30 zvrstili trije zanimivi dogodki, pravzaprav tri
prava koncertna popotovanja, ki jih bodo v sodelovanju vodili vrhunski domači
in tuji glasbeni ustvarjalci in
ustvarjalke.
Tako se v ponedeljek, 9. avgusta, na trgu obeta koncert
Centa Resnika in Phillippa
Zarfla. Oba sta improvizatorja z veliko izkušnjami v
igranju ustvarjalne, svobodomiselne džezovske glasbe
s številnimi mednarodnimi
sodelovanji. V Celovcu sta
zaključila študij džezovskega saksofona in kontrabasa
in nato dve leti redno obiskovala New York zaradi intenzivnih glasbenih študij.
Sodelovala sta z izvrstnimi
glasbeniki, kot so: Joe Zawinul, Reggie Workman,
Doug Hammond, Rob Mazurek, Archie Shepp, Emanuele Parrini, Giovanni Maier in drugimi.
V četrtek, 12. avgusta, bo z
gosti nastopil Orkester
Amadeo, ki deluje pod umetniškim vodstvom dirigenta
Tilna Drakslerja. Glavni namen sestava je poustvarjanje kvalitetne glasbe velikih
mojstrov v navezavi na druge umetnostne veje, ki uspejo dvigovati človeškega duha
in obenem predstavljajo izjemno iztočnico mladim
profesionalnim glasbenikom po udejstvovanju znotraj in izven meja slovenskega kulturnega prostora. V

njem igrajo študentje in diplomanti Akademije za glasbo v Ljubljani, Visoke šole
za glasbo v Gradcu, Deželnega konservatorija za glasbo iz Celovca, Visoke šole za
glasbo v Detmoldu, Akademije za glasbo v Zagrebu,
člani Simfoničnega orkestra
RTV Slovenija in drugi
V ponedeljek, 16. avgusta, je
na sporedu Ida Meidell
Blylod & Terrafolk violin
duo. Ida Meidell Blylod je
švedska baročna in folk violinistka, ki jo strastno zanima raznolikost evropskih
violinskih tradicij. V Slovenijo jo je leta 2011 prvič pripeljal festival Etnohisteria.
Od takrat se zaradi sodelovanj s Simboličnim orkestrom in Godalkanjem redno
vrača. Leta 2014 je bila solistka mednarodnega projekta
European Symbolic orchestra, s katerim je na turneji
tudi posnela ploščo Terrafolk
& amp; European Symbolic
Orchestra – XXLive. Koncertirala je s slovensko zasedbo
Ida & amp; Other Bears. Ida
trenutno igra v švedskem
folk-baročnem projektu z
Johanom Hedinom, priznanim solistom na nyckelharpi. Na Švedskem, Danskem
in v Franciji redno sodeluje
z več baročnimi orkestri.
Koncert bo sestavljen iz njenega baročno-ljudskega programa za violino solo, nastopa Terrafolk dua ter skupnega muziciranja vseh treh
glasbenikov. V primeru slabega vremena bodo koncerti
v Sokolskem domu. Vstopnine ne bo.

Pripravili so festival joge
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Škofja Loka – V senci Grajskega vrta je prvo julijsko soboto
ob mednarodnem dnevu joge potekal Festival Surya, festival
joge in dobrega počutja 2021 (Surya Festival of Yoga and
Wellness). Pripravilo ga je veleposlaništvo Indije v Ljubljani
skupaj z Občino Škofja Loka, sodelovati pa je bilo moč pri
štirih seansah učnih vaj. Te so bile usmerjene k tehnikam
dihanja in krepitvi respiratornega sistema, festivala pa so se
udeležili tako otroci kot starejši, ki so jim predstavili tudi
meditacijske in sprostitvene vaje.

Učitelja joge Matic Štorman in Neža Dolinšek,
veleposlanica Indije Namrata S. Kumar in Katja Štucin s
škofjeloške občine so poskrbeli za prijeten dogodek na
Grajskem vrtu.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Na predvečer
dneva državnosti je v nekdanji škofjeloški vojašnici potekala priložnostna slovesnost, zbrane domačine in
goste pa je najprej pozdravil
domači župan Tine Radinja.
Dogodke izpred tridesetih
let je nato opisal vodja škofjeloškega odbora Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Brane Virant
in spomnil predvsem na
čas, ko so pripadniki Teritorialne obrambe, Policije in
drugih organizacij 28. junija pred tridesetimi leti prvič,
dokončno pa slab teden kasneje zajeli vojašnico ter
orožje in strelivo Teritorialne obrambe. Z minuto molka so se zbrani poklonili
spominu na mladega domačina Mohorja Berganta, ki
ga je ob napadu na vojašnico na Kamnitniku ustreli
vojak JLA.
Na vse te dogodke v nekdanji škofjeloški vojašnici po
novem opozarja spomenik,
ki ga je zasnoval intermedijski umetnik, kipar in restavrator Tomaž Furlan. Idejna
zasnova spomenika je zgrajena na prvem in drugem
zavzetju vojašnice, ki ju
predstavljata dva monolitna
naravna kamnita stebra. Dogodka povezuje oblika dveh
dreves, ki se na sredini skle-

Spomenik v nekdanji škofjeloški vojašnici so odkrili: škofjeloški župan Tine Radinja,
predstavnik Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Brane Virant, predstavnik
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Pavle Jereb ter starša Mohorja
Berganta Mira in Brane ter njegovi sestri Bojana in Jerneja.
pata na poseben način. Spomenik se s Škofjo Loko povezuje tudi v materialih, saj
sta stebra izdelana iz domačega kamnitničana.
»Spomini in spomeniki, ki
so opredmeteni spomin,
nosijo s seboj sporočila. Danes se spominjamo dni
pred tridesetimi leti, ko je
bil naš narod velik in ko je
na ravni svoje zgodovinske
odgovornosti razumel znamenja časa. Res je, da je
svojo zgodovinsko odgovornost moral ubraniti tudi z

vojnimi aktivnostmi pa tudi
da se je takrat pokazala velika povezanost naroda s tistimi, ki so imeli nalogo in
tudi privilegij, da so odločitev, sprejeto na plebiscitu,
branili z orožjem. To nalogo so opravili častno,« je na
prireditvi med drugim povedal slavnostni govornik,
prvi predsednik Republike
Slovenije in v času vojne
predsednik predsedstva Milan Kučan ter poudaril, da
je spomenik tudi temelj
naše narodne samozavesti,

Novi Loški razgledi
Na začetku tega meseca je v Sokolskem domu v Škofji Loki urednica Marija
Lebar predstavila novo številko Loških razgledov, katerih del je posvečen
tudi epidemiji covida-19.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – »Minilo je ravno eno leto, odkar smo se
nazadnje srečali. Epidemija
je preprečila naša druženja
in tudi Blaznikovi večeri čakajo, da jih bomo organizirali v boljših razmerah,« je v
uvodu letnega zbora članov
Muzejskega društva Škofja
Loka povedala predsednica
Helena Janežič in dodala, da
je izid nove številke Loških
razgledov vedno praznik za
društvo. Loške razglede izdaja Muzejsko društvo Škofja Loka, tokratna izdaja pa
obsega kar 464 strani.
Članom je za novo izdajo čestital škofjeloški podžupan
Robert Strah, izdajo Loških
razgledov, ki nosi številko 67,
pa je predstavila urednica
Marija Lebar. »Naslovnico je,
kot že nekajkrat v preteklih
letih, oblikovala Nives Lunder. Na njej je ena najstarejših slik kužnega znamenja,

Urednica Marija Lebar z novo izdajo Loških razgledov
ki je delo škofjeloškega fotografa Avgusta Blaznika in je
nastala pred letom 1938,« je
povedala Marija Lebar in pojasnila, da je Lundrova na fotografijo dodala tudi kotaleče
viruse in vključila še rezbarijo Petre Plestenjak Podlogar,
ki je bila narejena v času pandemije in so na njej na duhovit način predstavljene različne virusne strukture. »Pan-

demiji covida-19, ki je naše
življenje obrnila na glavo,
smo namenili prvi sklop prispevkov v zborniku, ki smo
ga naslovili Epidemija COVID-19. Prinaša osem prispevkov, ki so zelo različni in
so jih pripravili različni avtorji. V nadaljevanju je moč prebrati članke z najrazličnejših
področij, ki jih je napisalo kar
štirideset avtorjev,« je tudi

ponosa, elana in poguma.
Zbrani so se nato preselili
na Mestni trg, kjer je ob
dnevu državnosti potekala
še občinska proslava, slavnostni govornik pa je bil častni občan občine Škofja
Loka Vincencij Demšar, ki
je obudil spomine na čas
pred tremi desetletji.
Obe prireditvi so pospremili
zvoki Mestnega pihalnega
orkestra ter nastop sopranistke Klare Koder, ki jo je s
klavirjem spremljala Katja
Činč.

povedala urednica Lebarjeva
in pojasnila, da so ti članki na
različne načine povezani s
Škofjo Loko in Škofjeločani
ter ponujajo razmislek o preteklosti in smernice za prihodnost.
V Loških razgledih je predstavljen tudi natečaj Tole
moram povedat', na katerem je bil letos najboljši prispevek U maln avtorja Jakoba Koširja z Osnovne šole
Ivana Groharja Škofja Loka.
Jakob je prispevek predstavil
v nadaljevanju večera.
»Rada bi se iskreno zahvalila vsem avtorjem in avtoricama ter vsem, ki sooblikujete Loške razglede. Hvala
tudi Občini Škofja Loka in
županu, ki že vsa leta finančno podpira izdajo. Velika hvala tudi članom uredniškega odbora, ki so pomagali, da je ta publikacija
takšna, kot jo imamo radi,«
je ob koncu tudi povedala
Marija Lebar in se zahvalila
tudi fotografom, zlasti Andreju Tarfili, ki s svojimi posnetki bogatijo prispevke v
Loških razgledih, ki so letos
izšli v šeststo izvodih. Naročiti jih je moč v spletni trgovini na spletnih straneh Muzejskega društva Škofja
Loka, lahko pa jih kupite
tudi na blagajni Loškega
muzeja na Loškem gradu.
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Nina Fehter
Škofja Loka – Hafnerjev memorial tokrat poteka od 24.
julija do 1. avgusta na različnih lokacijah v Škofji Loki in
Kranju. O festivalskih vsebinah sem se pogovarjala z
idejnim in programskim
vodjo festivala Tinetom Hafnerjem.
Memorial je ponovno osredotočen na domača in regionalna imena.
Vsekakor drži, da nam zaradi vsem znane situacije tudi
letos ni uspelo privabiti
predvidenih tujih gostov, saj
je večina prestavila svoje
evropske turneje na leto
2022. Tako da nam res ni
preostalo drugega kot usmeritev na domačo in regionalno glasbeno sceno. Toda,
vendar, ampak ... To ne pomeni, da smo spustili letvico nižje, in čeprav smo se
osredotočili na domača imena, letos gostimo tudi nastopajoče iz Srbije, Hrvaške in
Severne Makedonije.
Omenja se predvsem Svemirka in KOIKOI.
Prepričan sem, da bi bilo
treba omeniti tudi druge, a
vendarle razumem, zakaj se
ti dve zasedbi največkrat
omenjata. Svemirko je pač
... Svemirko. Zvezda. Vonj
po osemdesetih letih prejšnjega stoletja in jugoslo-

vanskem sintpopu. V Kinu
Šiška so zapisali »balkanski
Mac DeMarco na pijači z
Arielom Pinkom v krčmi
Darka Rundeka«. Niso se
zmotili. Na drugi strani pa
so med nas kot strela z jasnega udarili beograjski KOIKOI. Mnogi že danes govorijo o albumu leta, čeprav
smo šele na polovici. Sam
sem ga poslušal večkrat in
resnično gre za izjemen izdelek. Prepričan sem, da je
to beograjska zasedba, ki bo
zaznamovala ta prostor v
tem desetletju, tako kot so
prejšnje zaznamovali Repetitor.
Med domačimi imeni najdemo nekaj povratnikov.
Drži, pri čemer tako kot vedno zasledujemo promocijo
njihovih novih izdaj, hkrati
pa je pomembno poudariti
tudi, da v naboru domačih
izvajalcev ne zasledimo
samo povratnikov, ampak
tudi nova in sveža imena.
To velja tudi za tuja imena.
Tako so se memorialnemu
občinstvu prvič že predstavili elektronski dvojec le_en_
art x zorkow, zasanjana
sintpopovca Not Exactly
Lost, temačni trubadur Gašper Letonja, domači blues
prvak Samuel Blues, loški
hardkorovci Opran možgan,
stonerski duo Baltazar, beograjski hrupneži Gazorpazorp, v nadaljevanju festi-

Foto: osebni arhiv

Po enoletni odsotnosti memoriala v živo, lani jeseni je namreč potekal v obliki spletnih prenosov, se
je priljubljeni festival vrnil na standardni poletni termin.

Tine Hafner, idejni in
programski vodja festivala
vala pa se predstavljajo še
avantfolkovska Klinika Denisa Kataneca, eklektični rokerji Svojat in psevdo dub
dvojec Darla Smoking. Z
novimi izdajami pod pazduho se vračajo domači zvezdniki Uršula Ramoveš in
Fantje z Jazbecove grape,
izvstni post pankerji Nina
Bulatovix in blues rokerji
Martin Ramoveš Trio. No,
da ne pozabimo, povratnika
na memorial – z novo ploščo – sta tudi zalagasper
(Zala Kralj in Gašper Šantl),
ki sta nastopila na desetletnici memoriala, približno
leto dni pred razvpitim nastopom na Evroviziji.
Namesto na Škofjeloškem
gradu bosta nastopila na letnem vrtu Ostrige.

V času, ko smo začeli promocijo festivala, so veljale
omejitve, ki so nam onemogočale izvedbo na letnem
vrtu, zato smo se odločili za
grad. No, razmere so se
medtem spremenile, zato
se petkov in sobotni festivalski večer vračata tja, kjer
se memorial počuti najbolje in kjer je tudi doma. Na
letni vrt Ostrige. Vseeno pa
bomo festival zaključili na
Škofjeloškem gradu, na nedeljski večer, ko bosta tam
nastopili zasedbi Uršula
Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape ter Martin Ramoveš Trio.
Soustvarjalcev festivala je sicer precej.
Res je, zares nas ni malo, v
letošnjem letu Hafnerjev
memorial soustvarjamo skupaj s škofjeloškimi društvi
KUD NUM, Kulturnim društvom Grable, Kulturno-umetniškim društvom Jadran, kranjskim Društvom
SubArt ter nacionalno mrežo samoniklih prizorišč
UPB – Ustanovo nevladnih
mladinskega polja Pohorski
bataljon. Vsak od navedenih
soustvarjalcev prispeva pomemben košček v mozaik
memoriala. Na drugi strani
ne smemo pozabiti tudi na
podporo Ministrstva za kulturo, Občine Škofja Loka ter
KŠŠ – Kluba škofjeloških
študentov.

Tudi to poletje bo trge in ulice starega mestnega
jedra pobarvala Pisana Loka.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Bliža se čas,
ko bo – kot so mnogi že vajeni – trge in ulice starega
mestnega jedra Škofje Loke
popestril festival Pisana
Loka. Ta bo potekal od 20.
do 29. avgusta. Obeta se pester kulturni program, namenjen vsem generacijam.
Festival se bo odprl z dogodkom 'Dejt z razgledom', s
katerim bodo na edinstven
način vsakodnevno obudili
pozabljene kotičke Škofje
Loke, ki ponujajo najlepše
poglede. Projekt je popolna
novost, saj mu vsaj v Škofji
Loki še nismo bili priča. Zagotovo bo zanimivo, sveže
in vredno udeležbe.
Prav tako bodo letos Pisano
Loko začinili z zelo edinstveno razstavo. Na več lokacijah bodo na ogled tekstilne
instalacije, ki bodo mimoidočim vzbudile pozornost.
Kot vsako leto bodo tudi tokrat potekale delavnice. Med
drugim se bo moč preizkusiti v izdelovanju zapestnic iz
džinsa in kreiranju cvetličnih kronic pred Sanjskim
šopkom. Mlajše občinstvo se
bo v soboto, 28. avgusta, lahko razvedrilo z lutkovno
predstavo Kužek in ptiček se
igrata, za mlade po srcu pa
bo poskrbljeno s filmsko
projekcijo Časovnica življenja (sreda, 25. avgusta) in

Kino nad mestom
Sredi avgusta se bo ena najlepših razglednih točk
spremenila v kino nad mestom.
Vilma Stanovnik

Bralnica za mlade vseh starosti
Na vrtu Sokolskega doma že od konca junija poteka priljubljena Bralnica, najbolj živahno pa je ob
torkih, ko pripravljajo tudi bogat spremljevalni program.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Letošnjo
Bralnico na vrtu Sokolskega doma so konec prejšnjega meseca odprli s koncertom in branjem poezije.
Nastopi je glasbeni duet
Klarisa Jovanović in Luka
Ropret. Prvi julijski torek
je potekal literarno-glasbeni dogodek društva Orkester Amadeo, nato pa je
otroke in odrasle s čudesnimi pravljicami razveseljevala Tjaša Koprivec
Vuga.
Prejšnji torek je namesto
prevajalk KUD Police Dubrave (nastop so morali preložiti) nastopila Mateja Fi, ki
je tako otroke kot odrasle
popeljala na razburljivo pot
za medvedom.
Nov zanimiv dogodek se
obeta danes, organizatorji

so ga naslovili Selma Skanderovič in Črkosfera. Predstavili bodo mlade literate.

Tudi vsi avgustovski torki
med 18. in 19. uro so v Čitalnici rezervirani za zanimive

Prejšnji torek se je v Bralnici predstavila Mateja Fi, ki je
skupaj z obiskovalci lovila tudi medveda.

programe in predstavitve.
Tako bodo 3. avgusta potekale pravljične urice s knjižničarkami, 10. avgusta se
bo moč sprehoditi po poteh
Miške Rubi in Štorklje Loke,
17. avgusta se obeta Festival
literature sveta. Zanimivo
bo na Sokolskem vrtu 24.
avgusta, ko bo predstavitev
romanov Veliki Gatsby in
Čudežni Feliks za bodoče
maturante in ljubitelje književnosti. Zaključni večer
Bralnic bo 31. avgusta, ko se
obeta nepozaben koncert za
otroke in odrasle Zverinice
in prijateljice.
Vsi dogodki v sklopu Bralnice so za obiskovalce brezplačni in so izvedeni tudi v
primeru slabega vremena.
Prav tako v Bralnico vabijo
preostale dni, saj so njihova
vrata odprta od torka do nedelje od 17. do 20. ure.

standup večerom na trgu, ki
bo poskrbel za obilico dobre
volje in salve smeha. V četrtek, 26. avgusta, bodo nastopili Perica Jerkovič, Admir
Baltič in Rok Škrlep.
Glasbeni program bosta na
Cankarjevem trgu v nedeljo,
22. avgusta, odprli skupini
3TONE in Ottone Pesante.
Dva dni kasneje, v torek, 24.
avgusta, pa se bo na isti lokaciji predstavil Moon Time
Quartet. V Grajski kavarni
bo v ponedeljek, 23. avgusta,
moč uživati v umirjenih džezovskih ritmih pod okriljem
Žana Hauptmana. Vsekakor
bo to poslastica za glasbene
sladokusce.
Zadnji konec tedna festivala, v soboto, 28. avgusta, se
bo domačemu občinstvu
pridružil dobro poznan orkester Amadeo, tokrat s solisti iz domače Škofje Loke.
Koncert, ki bo pravzaprav
nepozabno doživetje in se
ga mnogi že veselijo, bo v
Kapucinski cerkvi v Škofji
Loki.
Od letošnje izvedbe festivala
pa se bodo v nedeljo, 29. avgusta, ljubitelji dobre glasbe
poslovili s Siddharto, ljubljenci domačega občinstva.
Tako bodo s Škofjeloškega
gradu na kar najlepši način
pomahali v slovo poletju.
Pisana Loka bo torej tudi letos zabavna, razvedrilna in
pestra. Bodite del nje tudi vi!

Škofja Loka – Ena najlepših
razglednih točk v Škofji
Loki, terasa otroškega in
mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja oziroma nekdanje Name, se bo
od 12. do 15. avgusta spremenila v kino nad mestom.
Šesto leto zapored vas k
ogledu filmov na velikem
platnu vabijo Kino Sora,
Knjižnica Ivana Tavčarja in
Zavod 973.
Letošnji program prinaša
štiri filmske večere pod
zvezdnatim nebom, ki se
bodo začeli ob 21. uri.
Tako je v četrtek, 12. avgusta,
na sporedu komična drama
Nažgani. Govori o štirih prijateljih, ki se lotijo nenavadnega eksperimenta, da bi
ugotovili, ali lahko z malce
alkohola postanejo srečnejši
ljudje in boljši učitelji.
V petek, 13. avgusta, si bo
moč ogledati živahno in barvito komedijo Kako postati
dobra žena z Juliette Binoche v glavni vlogi. Postavljena je v šolo za gospodinje na
predvečer seksualne revolucije. Z ironijo in razposajenim humorjem se loteva

tem ženske emancipacije in
spolne enakopravnosti.
Izbrisati zgodovino je naslov
filma, ki je na sporedu v soboto, 14. avgusta. V zaspanem francoskem predmestju se trije sosedje spopadajo s sodobno tehnologijo in
družabnimi omrežji. Brezposelna ločenka Marie se
boji, da bo izgubila sinovo
spoštovanje, če bo njen posnetek seksa pristal na internetu. Do vratu zadolženi
Bertrand je na smrt zaljubljen v telefonsko prodajalko, ki ga vztrajno kliče iz
klicnega centra na Mavriciju. Christine, nekdanja zasvojenka s televizijskimi serijami, se kot voznica Uberja zaman trudi izboljšati
svoje uporabniške ocene …
Trije prijatelji združijo moči
v donkihotskem boju proti
spletnim velikanom.
Nedeljski film Jadralke je
navdihujoč dokumentarec o
Tracy Edwards, ki je drzno
skočila v moški zelnik in postala skiperka prve jadrnice
z izključno žensko posadko
na najbolj ekstremni regati
sveta.
Vstop na vse filmske večere
bo prost.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Poletni Hafnerjev
memorial

Znova Pisana Loka
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Tekoča in modra nit

Mateja Rant

Milan Čadež
kem ali pa kar v prijetnem
hladu Visoškega dvorca,
kjer kavarna vedno ponuja
kaj novega.
Za priobalne pasove in čisto
vodo se nam torej v naši dolini ni bati – menim pa, da
tudi širom Slovenije ne. Le
temeljito je treba pogledati
stanje in manj govoriti na
pamet. To pa je naša modra
nit, ki nas vedno vodi pri
presoji, kaj je resnica in kaj
to ni. Učinkoviti smo lahko
le, če izhajamo iz realnih
dejstev, saj je le na teh mogoče trdno temeljiti nove
projekte. In pri nas jih imamo iz leta v leto več in večje.
To izkazuje tudi zadnji pregled projektov preteklega
leta, ki smo ga letos na slikovit način v rekordnem
obsegu skoraj 60 strani občanom pripravili že trinajstič zapored in je na ogled
tudi na naših spletnih straneh. Dodati mu je le še čisto svežo novico o pravkar
izdanem gradbenem dovoljenju za Toplice v Kopačnici, ki bodo krona obvodnih
ureditev in s svojo zdravilno toplo vodo prvi tovrstni
kompleks Poljanske doline
in širše regije.
Milan Čadež, župan

Ob pravljičnem ognjišču ...

Gorenja vas, Poljane – V
preteklih dneh se je začela
sanacija štirih plazov na cesti Malenski Vrh–Gorenje
Brdo, na 270-metrskem odseku pa bodo zamenjali tudi
asfalt. Najnižjo ponudbeno
ceno za izvedbo gradbenih
del je med sedmimi ponudniki oddalo podjetje Dolenc, s katerim je župan Milan Čadež gradbeno pogodbo podpisal v začetku julija.
Dela bodo po pogodbi vredna 187 tisoč evrov, končana
pa morajo biti še letos, so
pojasnili na občini.
Že vse od obilnega spomladanskega deževja pred dvema letoma se namreč na
tem območju soočajo s problemom plazenja zemljišča,
po katerem poteka prome-

V preteklih dneh se je začela sanacija štirih plazov na cesti
Malenski Vrh–Gorenje Brdo. / Foto: Damjana Peternelj

Sredi julija so začeli pripravljalna dela za gradnjo novega
mostu čez Poljansko Soro pri krožišču v Gorenji vasi.
Kot najugodnejši ponudnik
za izvedbo del je bilo izbrano
podjetje Mapri, s katerim so
na republiški direkciji za infrastrukturo podpisali gradbeno pogodbo v vrednosti
907 tisoč evrov. "Zaradi zahtevnosti in obsežnosti gradnje rok izvedbe znaša tristo
dni od uvedbe v delo, zato
pričakujemo, da bo novi
most predan namenu do
sredine prihodnjega leta," so
pojasnili na občini. Pred rušenjem obstoječega mostu
bodo uredili začasni montažni most, po katerem bo promet potekal izmenično enosmerno, popolna zapora pa
bo le v dneh ureditve navezav na začasni most. V sklopu nadomestne gradnje mostu čez Poljansko Soro so v
minulih dneh uvedli delno
zaporo državne ceste Gorenja vas–Trebija in Gorenja
vas–Ljubljanica, zato so pe-

šce in kolesarje za prehod
reke preusmerili na obstoječo pokrito Neškovo brv.
Nadaljuje pa se tudi asfaltiranje po krajevnih skupnostih.
Potem ko so končali dela v
krajevni skupnosti Lučine in
Poljane, so se ta nadaljevala
v krajevnih skupnostih Trebija, Sovodenj in Gorenja
vas. V krajevni skupnosti
Trebija so asfaltirali odsek
javne poti Hobovše–Travnik
v skupni dolžini 650 metrov,
v krajevni skupnosti Sovodenj odcep Podjelovo Brdo v
skupni dolžini 200 metrov, v
krajevni skupnosti Gorenja
vas pa odcep Suša v dolžini
470 metrov in odcep Hlavče
Njive v dolžini 450 metrov,
so navedli na občini in dodali, da se bo asfaltiranje na še
preostalih odsekih cest nadaljevalo v septembru in bo
predvidoma zaključeno do
konca oktobra.

Župan sprejel nagrajence
Pred dnevom državnosti je župan Milan Čadež na manjši slovesnosti podelil priznanja občine za
preteklo leto, saj so se morali lani zaradi epidemije covida-19 odpovedati slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku.

Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant
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tnica. "Kljub izvedbi manjših interventnih posegov se
stanje ne izboljšuje. Zato
bomo s pomočjo državnih
sredstev za sanacijo plazov
izvedli obsežnejšo globinsko
sanacijo terena, da ga bomo
lahko primerno utrdili za
ponovno vzpostavitev ceste,"
so razložili na občini in dodali, da bodo dela izvajali
pod strokovnim nadzorom
geologa, in sicer na osnovi
projekta za izvedbo (PZI), ki
ga je izdelalo podjetje Geotrias. V času del bodo vzpostavljali zapore cest, ki jih
bodo sproti objavljali na
spletni strani občine.
Sredi julija so začeli tudi pripravljalna dela za gradnjo
novega mostu čez Poljansko
Soro pri krožišču v Gorenji
vasi, ki bo nadomestil sedanji močno dotrajani most.

Foto: Jure Ferlan

V občini je ta čas na področju cestne infrastrukture odprtih več gradbišč – med drugim v Malenskem
Vrhu sanirajo plazove, v Gorenji vasi se je začela gradnja novega mostu čez Poljansko Soro, nadaljuje
se tudi asfaltiranje po krajevnih skupnostih.

Gorenja vas – V krajevni knjižnici v Gorenji vasi je v juliju
društvo KRES pripravilo otroško delavnico v okviru programa Pravljično ognjišče, ki združuje pripovedovanje pravljic
in rokodelstvo. Gre za CLLD (Community-Led Local Development oziroma Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) projekt Živi živo – življenjske veščine odraščanja, prek katerega
društvo KRES skuša preprečevati digitalno zasvojenost za
ohranjanje in razvoj življenjske veščine odraščanja otrok in
mladine, in sicer skozi umetnost, pripovedovanje, rokodelstvo, prosto igro ... "Ker se je čas, ki ga otroci preživijo pred
zasloni, v času epidemije covida-19 povečal za sedemdeset
odstotkov, je nujno spodbujati k prosti igri in medvrstniškemu druženju." Še eno podobno delavnico bo društvo KRES
v gorenjevaški knjižnici pripravilo tudi v avgustu.

Gorenja vas – Priznanja vsako leto podelijo v novembru
ob občinskem prazniku, a
zaradi epidemije covida-19
lani to ni bilo mogoče. Zato
je lanske nagrajence župan
sprejel pred praznikom dneva državnosti ter se jim zahvalil za njihov doprinos h
kakovostnejšemu življenju v
lokalni skupnosti ter prispevek k dvigu prepoznavnosti
in ugleda občine.
Plaketo občine za organiziranje in razvoj športa v preteklih petdesetih letih je v
imenu Športnega društva
Poljane prevzel predsednik
društva Gašper Klinec. Priznanja občine so prejeli Jurij Kumer za prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške in
kulturne podobe Hotavelj,
Pavel Razložnik za dolgoletno vodenje štaba Civilne

zaščite občine in Čebelarsko
društvo Sovodenj – v imenu
društva je priznanje prevzel
predsednik Vinko Dolinar –
za šestdesetletno čebelarjenje s kranjsko sivko na sonareven način. Zaradi zadržanosti se slovesne podelitve
priznanj nista udeležila Jože

Stržaj, prejemnik priznanja
občine za zgledno pastoralno delo in obnovo sakralnih
objektov Župnije Poljane
nad Škofjo Loko, ter Sara
Peternelj, prejemnica priznanja župana za dosežene
športne uspehe v alpskem
smučanju.

Slovesnost ob podelitvi priznanj so z glasbenimi točkami popestrile mlade glasbenice: Maruša Šubic z violino
in Nika Justin s klarinetom,
obe učenki Glasbene šole
Škofja Loka, ter Loti Feltrin,
dijakinja Umetniške gimnazije Koper, s klavirjem.

Foto: Vito Debelak

Poljanska dolina se odlikuje
po ohranjeni kulturni krajini, ki jo kot osrednja modra
nit trdno povezuje prelepa
Poljanska Sora.
Ko smo pred desetletjem začenjali obsežen in drag projekt gradnje kanalizacij in
čistilnih naprav v naših naseljih, smo se posebej zavedali, da bomo s tem Sori in
k Sori vrnili življenje. Reko
smo temeljito očistili in obiskovalci poleti množično
vračajo na njena obrežja.
Zato smo zasnovali cikel
obvodnih kopališč, ki jih
bomo postopoma uredili,
da bodo obiskovalcem še
bolj privlačna. Najvišje ležeče je kopališče Škribovc na
Trebiji, kjer se lahko preizkusite tudi v hoji po vrvi,
obsežna odkupljena površina pa ponuja možnosti dodatnih ureditev. V Podgori
čedalje bolj privablja izjemen ambient Martinčkove
skale za tiste najbolj drzne.
Konkretizirati so se začeli
načrti za obnovo kopališča
ob jezu v Gorenji vasi, ki
ponuja možnost obvodne
povezave gorenjevaškega
tromostovja od nove Fortunove brvi preko pokrite
Nežkove brvi vse do novega
mostu pri krožišču, ki je
pravkar v gradnji. Ureditve
želimo zaokrožiti z novim
ribnikom in adrenalinskimi
ureditvami v Logu, kjer je
že zdaj priljubljena rekreacijska pot ob reki Sori.
Obiskovalci in kolesarji se
radi ustavijo tudi na produ v
Žabji vasi, na novo pa se ponuja priložnost osvežitve na
kopališču v Poljanah ob novourejenem sotočju Hotoveljščice in Sore, kjer obsežna pridobljena površina
vabi k dodatnim rekreacijskim ureditvam. Osvežitve
zaključimo pri jezu na Viso-

Na cestah je živahno

Prejemniki priznanj občine za preteklo leto z županom Milanom Čadežem (z leve): Vinko
Dolinar, Pavel Razložnik, Jurij Kumer in Gašper Klinec. Manjkata Jože Stržaj in Sara Peternelj.
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O Sloveniji in njenih mejah
Ob tridesetletnici neodvisne države Slovenije je Branko Celar izdal knjigo Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih, v kateri je osvetlil
dogajanja, ki so Slovence privedla do samostojne države.

Gorenja vas – Avtor knjige
Branko Celar velja za dobrega poznavalca problematike
državnih meja in reševanja
mednarodnih mejnih sporov; kot strokovnjak in pogajalec je sodeloval v slovenskih vladnih delegacijah v
procesih osamosvajanja in
določanja slovensko-hrvaške
meje. Na podlagi njegovih
praktičnih in diplomatskih
izkušenj je že leta 2002 nastala knjiga Slovenija in njene meje, nova knjiga Slovenija in njene meje v treh
zgodovinskih obdobjih
1914/1920, 1941/1975 in
1991/2021 pa je zastavljena
še mnogo širše, saj obravnava zgodovino slovenskega
naroda in njegovega ozemlja od razpada Avstro-Ogrske dalje. Na več kot petstotih straneh je orisal celotno
zgodovino vzpostavljanja
slovenskih meja.
Prizadevanja Slovencev za
lastno državo, ki bo zamejena z državnimi mejami, po
Celarjevih besedah segajo v
leto 1918. Kot je spomnil, so
se takrat Slovenci prvič zna-

V galeriji Krvina so konec junija predstavili knjigo Branka Celarja Slovenija in njene meje v
treh zgodovinskih obdobjih. / Foto: Janez Platiše
šli v zgodovinskih okoliščinah, ko so bili priča velikim
ozemeljskim preureditvam
Evrope na mirovni konferenci v Versaillesu, naslednjič pa se je to zgodilo po
drugi svetovni vojni z mirovno konferenco v Parizu.
"Kot je znano, smo po prvi

svetovni vojni zaradi tajnega londonskega sporazuma
Italije z antanto izgubili
ozemlje, na katerem so živeli primorski Slovenci. Na
koroškem plebiscitu smo
izgubili ozemlje južne Koroške, ki je bilo prav tako
naseljeno s Slovenci. Edina

pridobitev za ozemlje Slovenije je bila takrat priključitev Prekmurja." Druga svetovna vojna je na mirovni
konferenci v Parizu "zakoličila" priključitev Primorske,
šele leta 1955 pa je bila potrjena avstrijsko-slovenska
meja. Pariška mirovna kon-

V društvu letos praznujejo
Turistično društvo (TD) Stari vrh letos proslavlja petdesetletnico delovanja. Tako bo v začetku
avgusta na Starem vrhu že petdesetič zadišala tudi oglarska kopa.
Mateja Rant
Zapreval – "TD Stari vrh so
ustanovili marca leta 1970
pri Žgajnarju na pobudo tedanjega škofjeloškega župana Zdravka Krvine, ki je na
Starem vrhu videl izjemno
priložnost in lepo turistično
destinacijo za goste iz vse
Slovenije in tudi tujine," je

pojasnila Hermina Jelovčan
iz TD Stari vrh in spomnila,
da so se v tistem času s turizmom na kmetiji že ukvarjale štiri kmetije, in sicer
Tavčarjeva v Četeni Ravni,
Žgajnarjeva v Zaprevalu,
Potočnikova v Rovtu in Mežnarjeva na Jarčjem Brdu.
"Mežnarjeva in Potočnikova
sta dejavnost kasneje opusti-

li, pri Tavčarju in Žgajnarju
pa se s turizmom ukvarjajo
še danes."
Že v prvem letu delovanja se
jim je pridružilo več kot
šestdeset članov in že takrat
se jim je porodila ideja o poletni prireditvi, ki bi bila povezana z delom in življenjem prebivalcev pod Starim vrhom, je razložila Her-

Na Starem vrhu bo oglarska kopa letos zadišala že petdesetič. / Foto: Hermina Jelovčan

mina Jelovčan. Tako je nastala etnografska prireditev
Dan oglarjev in letos bo
oglarska kopa zadišala že
petdesetič. Na prireditvi, ki
je vsa leta dobro obiskana –
ob posameznih priložnostih
so našteli tudi več kot tri tisoč obiskovalcev – prikažejo
opravila pri pripravi oglarske kope ter staro orodje in
star način dela. Društvo je
vsa leta močno povezano
tudi s smučiščem na Starem
vrhu, pod njegovim okriljem v neposredni bližini
smučišča deluje tudi teniško
igrišče. Kmalu po letu 1990
so začeli urejati tematske
pohodne poti, ki so po besedah Hermine Jelovčan redno vzdrževane in dobro
označene ter tudi dobro obiskane. Člani društva skrbijo
tudi za urejenost kraja,
oznake in informativne table. "Društvo tako že dobrih
petdeset let uspešno deluje
in opravlja naloge, ki so si
jih zadali na prvem ustanovnem sestanku leta 1970."
Turistu se trudijo približati
domačo lokalno ponudbo,
prikazati lepote krajev pod
Starim vrhom in mu ponuditi vse, kar potrebuje za prijeten dnevni ali večdnevni
oddih v teh krajih.

ferenca je potrdila tudi meje
iz Trianona z Madžarsko.
"Za četrto državno mejo –
med Slovenijo in Hrvaško
– pa je bilo potrebno mnogo
politične in strokovne odgovornosti, diplomatske spretnosti ter dobre pripravljenosti slovenske policije in
teritorialne obrambe."
Prav osamosvojitvenim procesom – od ustavnih sprememb do političnih, diplomatskih, gospodarskih,
pravnih in izvedbenih ukrepov za slovensko osamosvojitev – Celar v knjigi nameni
posebno pozornost. Kot pravi, je bila osamosvojitev troplastna. "To je bilo najprej
delo politike, ki je bilo kronano z referendumom, potem delo ogromnega števila
ljudi na ministrstvih, ki so
poskrbeli za 'normativno'
osamosvojitev, na koncu pa
je še izvedbena osamosvojitev, za katero sta poskrbeli
slovenska policija in Teritorialna obramba ob ogromni
pomoči slovenskih državljanov, ki so samoiniciativno s
svojim premoženjem ustavljali tanke Jugoslovanske
ljudske armade." Zato

meni, da si prav nihče ne bi
smel pripisovati osebnih zaslug za osamosvojitev, saj
se s tem pozablja na napore,
ki so jih v to vložili slovenski državljani, zaradi česar
smo imeli v vojni za Slovenijo poleg žrtev na strani
policije in teritorialne
obrambe tudi civilne žrtve.
"Dobro bi bilo, da bi se tudi
pisci učbenikov v osnovnih
in srednjih šolah podrobneje poučili o novejši slovenski zgodovini ter učencem
in dijakom predstavili pravo
resnico o nastanku in razvoju slovenske državnosti v
odnosu do državne meje;
nobena država ne more obstajati brez štirih mednarodnopravnih elementov: svojega ozemlja z državnimi
mejami, prebivalstva, ki živi
na tem ozemlju, oblasti, ki
je izvoljena na volitvah, in
sposobnosti delovati v mednarodni skupnosti."
Trilogijo Celar zaključi s
podpisom arbitražnega sporazuma glede mejnega spora s Hrvaško, z arbitražno
razsodbo ter s pravnimi in
političnimi posledicami njene (ne)uresničitve.

Popisala zgodovino
Javorskih pevcev
V Javorjah so konec junija predstavili knjigo
Pevci izpod Starega vrha avtorice Hermine
Jelovčan.
Mateja Rant
Javorje – Ideja za knjigo je
začela tleti pred tremi leti,
ko so Javorskim pevcem podelili občinsko priznanje za
ohranjanje in negovanje
ljudskega pevskega izročila,
je spomnila Hermina Jelovčan, ki je že takrat pisala
kroniko zbora. Knjiga je
zdaj izšla ravno ob 65-letnici
moškega pevskega zbora Javorski pevci, v njej pa je
predstavila še cerkveni pevski zbor, iz katerega izhajajo
tudi Javorski pevci.
V knjigi je med drugim
predstavila vse pevske rodbine v Javorjah, to so Mihovi
iz Gorenje Žetine, Martinškovi iz Zaprevala, Tavčarjevi iz Četene Ravni, Primcovi
iz Gorenje Žetine in Korošcovi iz Brinja. Predstavniki
teh rodbin so po besedah
Hermine Jelovčan vezna nit
in gonilna sila tako cerkvenega pevskega zbora kot
moškega zbora Javorski pevci že vse od začetka. V knjigi
je mogoče najti tudi zapiske
in spomine duhovnikov, ki
so povezani z omenjenim
pevskim zborom, predstavila je še organiste, pevovodje

Hermina Jelovčan s knjigo
Pevci izpod Starega
vrha / Foto: osebni arhiv
in zborovodje. Posebno pozornost je namenila prvim
članom zbora, to so bili
Maks Maček, Peter Finžgar,
Franc Franko, Janez Peternelj, Jože Dolenc, Silvo Štibelj, Pavle Dolenc in Vencelj
Peternelj. Podrobneje je
predstavila še ostale pevce,
ki so sodelovali ali še sodelujejo v moškem pevskem
zboru, vse skupaj pa je opremila z bogatim fotografskim
gradivom.
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Občina Železniki

Glede na ponovno naraščanje števila okužb s koronavirusom in napovedi četrtega
vala bolezni covid-19 v jesenskem času smo se na zad
njem koordinacijskem sestanku odločili, da vas tokrat
nagovorimo k cepljenju z
osebnimi zapisi.
Anton Luznar, župan:
"V zadnjem času je na voljo
dovolj različnih in učinkovitih cepiv, vendar se premalo
ljudi odloča za cepljenje. Vsi,
ki imate različne strahove,
pomisleke, vprašanja, se,
prosim, obrnite na svojega
osebnega zdravnika, ki vam
bo znal strokovno odgovoriti.
V naši občini je čakalna doba
od prijave pri osebnem
zdravniku do takrat, ko pridete na vrsto za cepljenje, od
sedem do deset dni, ker
zdravniki cepivo naročajo
sproti glede na prijave. Od
prvega cepljenja do odpornosti organizma proti bolezni
pa preteče vsaj mesec dni.
Zato se je treba cepiti čim
prej, v poletnem času, da
bomo do jeseni dosegli čim
večjo precepljenost. Zadosti
velika precepljenost je ključnega pomena, da zaustavimo
bolezen covid-19 in da se vrnemo v normalno življenje,
ki smo ga bili vajeni. Pri nas
v hiši živi pet odraslih oseb.
Trije smo cepljeni z dvema
odmerkoma, najmlajša hčerka bo z drugim odmerkom
cepljena konec meseca julija.
Snaha pa se zaradi nosečnosti še ni cepila. Cepili smo se
zaradi svoje varnosti, ker
imamo veliko stikov z drugimi, veliko stikov imamo z
otroki in ker ne želimo, da bi
kogarkoli ogrožali. Tudi vas
vabimo, da se cepite."
Branko Košir, zdravnik:
"Pred nami je četrti val epidemije. To ni več vprašanje,
to je dejstvo. Verjetno ne bo
tako ogrožajoč, kot sta bila
drugi in tretji val, vendar bo
spet ohromil naš način živ
ljenja. Edini način, ki bi
zmanjšal četrti val, je cepljenje. Razmislite in se cepite.
Če se nočete zaradi sebe, se
cepite zaradi svojih bližnjih,
svojih sosedov in sokrajanov
ter sodržavljanov. Če kdo o
cepivih kaj ve, smo to zdravniki in v Sloveniji se nas je
cepilo več kot devetdeset odstotkov. Tudi noseče in doječe zdravnice, študenti in
študentke medicine. Cepljeni ne bomo umrli zaradi
stranskih učinkov ali posledic cepljenja. Bomo pa lažje
delali in živeli brez slabe vesti, da se je zaradi nas nekontrolirano širil virus, ki
povzroča bolezen covid-19.
Pridružite se nam."
Aleksander Hajdinjak, poveljnik Civilne zaščite:
"Zakaj sem se cepil proti covidu-19? Ker nisem sebičnež
in sem družbeno odgovoren.
Slišati je kot obrabljena floskula, pa ni tako. Leto pred
covidom sem na dopustu
zbolel za legionelo. Simptomi in potek bolezni so bili
zelo podobni covidu-19. Zelo

visoka vročina, oteženo dihanje in neznosen glavobol. Na
srečo za legionelo obstaja antibiotik. Ko se je naslednje
leto pojavil covid-19, sem se
že vnaprej odločil, da ko bo
dana možnost cepljenja, se
grem cepit takoj. V prvem
valu smo se vsi držali bolj
zase in doma, kolikor so
nam to dopuščale službe in
ostale obveznosti. Potem se
pojavi drugi val, v bolj nalezljivi obliki. Delam v trgovini, vsak dan s strankami –
zdravimi in okuženimi. Vsak
dan se lahko okužim jaz ali
pa jaz okužim stranke. Doma
imam starše, ki po starosti
padejo v bolj rizično skupino. Tast in tašča enako, s tem
da ima tast transplantiran
organ in je še bolj ogrožen.
Štiri mesece sem se izogibal
svojih staršev (živimo v isti
hiši), kolikor je bilo mogoče,
v strahu, da jim ne bom prinesel virusa. Štiri mesece nisem upal do tasta in tašče iz
istega razloga. Danes sem že
dvakrat cepljen. Zapis ni namenjen prepričevanju prepričanih, ampak bolj v razmislek omahljivcem. Le s
precepljenostjo lahko ustavimo novi val."
Franci Mediževec, Domel:
"V začetku aprila sem se
okužil z virusom SARS-CoV-2. Prebolel sem že
marsikatero virozo, a tako
močno še nisem bil 'zdelan'.
Bolezen se je začela z glavobolom in visoko vročino, ki
je vztrajala skoraj 14 dni.
Vročini je čez nekaj dni sledilo težko dihanje, suh kašelj
in piskanje v pljučih, ki se je
razvilo v covidno pljučnico.
Nivo kisika v krvi mi je močno padal. Teden dni sem bil
hospitaliziran na Golniku in
priključen na kisik. Po odhodu iz bolnišnice se mi je stanje le počasi izboljševalo, bil
sem neizmerno šibak, povsem brez kondicije. Človek
ne more verjeti, kako lahko
kar naenkrat postaneš brez
moči, vsak korak je predstav
ljal napor. Po dveh tednih
sem začutil bolečino v prsih,
ki se je širila v hrbet, pod lopatico. Ponovno so me obdržali na Golniku, kjer so mi
diagnosticirali pljučni infarkt. V pljučih so mi zaznali
pet centimetrov velik krvni
strdek. Le hitremu ukrepanju zdravniške ekipe se moram zahvaliti, da se pljučna
embolija ni končala tragično.
Šele po treh mesecih, ki so
že minila od bolezni, lahko
rečem, da se mi počasi vrača
prejšnja kondicija.
Zato želim odpreti oči ljudem in jih opozoriti, da je
korona še vedno tukaj, med
nami, in je zato treba situacijo jemati skrajno resno.
Na srečo je sedaj na voljo
dovolj cepiv, za katera so
znanstveniki ugotovili, da so
varna in lahko preprečijo oz.
močno omilijo potek bolezni. Cepiva lahko sedaj celo
izbiramo! Zato polagam
vsem na srce – cepite se, in
to čim prej."

Doma je najlepše
S slavnostno akademijo in podelitvijo priznanj so v Železnikih konec junija počastili občinski praznik.
Ana Šubic
Železniki – Slovesnost, ki so
jo pripravili 30. junija, na
praznik občine Železniki, je
zaradi koronarazmer tako
kot lani potekala v manjšem
obsegu pred športno dvorano in z omejenim številom
vabljenih gostov. Župan Anton Luznar se je v nagovoru
poleg občinskega praznika
in 30-letnice samostojne
Slovenije dotaknil tudi največjega projekta v občini –
zagotovitve poplavne varnosti in preložitve državne ceste – ter izrazil zadovoljstvo
z napredkom pri postopkih,
povezanih z njim.
Letos so podelili pet občinskih priznanj, od tega dve
plaketi. Eno je prejelo podjetje Lotrič Meroslovje ob trideseti obletnici ustanovitve.
Mednarodno uveljavljena
skupina danes združuje že
več kot 170 sodelavk in sodelavcev, zaposlenih v desetih
podjetjih v sedmih državah.
Direktor Marko Lotrič je plaketo posvetil sodelavcem,
del pa tudi svoji družini, ki
že od začetka soustvarja
zgodbo podjetja. Velik poudarek namenjajo tudi trajnostni strategiji in družbeni
odgovornosti; med drugim
so letos v šoli v Železnikih
in Selcih brezplačno namestili sistem za spremljanje
kakovosti zraka v učilnicah.
Plaketo je Lotrič prevzel z
besedami, da je doma najlepše: "Ustvarimo si dom
znanja, dom spoštovanja ter
ponosne Slovenke in ponosnega Slovenca."
Plaketo je prejel tudi Mirko
Berce iz Lajš za dolgoletno
družbeno odgovorno delo
na različnih področjih. Berce, ki je že od mladih nog

Prejemniki občinskih priznanj z županom Antonom Luznarjem / Foto: Gorazd Kavčič
rad pomagal v vaških akcijah, je nekdanji predsednik
vaškega odbora. Leta 1989
se je vključil v Slovensko
kmečko zvezo. Na prvih demokratičnih volitvah leta
1990 je bil v takratni skupni
občini Škofja Loka izvoljen v
družbenopolitični zbor. Na
predlog SLS je bil leta 2002
izvoljen v občinski svet v Železnikih, v katerem je bil štiri mandate. Med drugim je
vodil gradbeni odbor za ponovno postavitev podružnične cerkve sv. Jedrti v Lajšah.
Leta 2018 je vse dolžnosti in
družbene aktivnosti prepustil mlajšim generacijam.
Kot je dejal Berce, mu plaketa pomeni veliko, obenem
pa je priznanje vsem, ki so
pomagali pri uresničevanju
projektov.
Priznanje občine za življenjsko delo prostovoljcev so podelili mojstrici klekljanja in
dolgoletni članici Turističnega društva (TD) Železniki
Heleni Kramar, ki že vrsto

Slikarska razstava Zvonka Kerna

Železniki – V galeriji Muzeja Železniki bo do 3. avgusta na
ogled razstava Obrazi, na kateri se predstavlja ljubiteljski
slikar Zvonko Kern (na sliki) iz Gorenje vasi, ki je bil rojen v
Pulju. Njegov prvi mentor je bil hrvaški slikar Edo Murtić, v
Sloveniji pa Miljenko Licul, znani oblikovalec in profesor na
likovni akademiji. Pod njegovim mentorstvom je Kern razvil
lasten slikarski slog, ki je zelo barvit. Rad opazuje ljudi,
obraze, najpogosteje pa upodablja javne osebe. S serijo
obrazov je že gostoval v Piranu in Kopru. Za njim je že več
samostojnih razstav, sodeloval je tudi na številnih skupinskih. Na naslednji razstavi, ki jo bodo v muzejski galeriji
odprli v petek, 6. avgusta, bo Muzejsko društvo Železniki
gostilo slikarja Franca Berčiča - Berka.

let predstavlja čipko in občino doma in po svetu. Svoje
znanje je prenašala tako na
mlade kot tudi na odrasle
klekljarice. Veliko je klekljala za TD in za razstave ter
sodelovala na tekmovanjih.
Kljub težavam z vidom še
vedno vsak dan kleklja.
Priznanje za življenjsko delo
prostovoljcev je prejela še
skavtska voditeljica Mirjam
Tolar. S prostovoljstvom se
je srečala ob koncu devetega
razreda kot animatorka na
oratoriju. Je vodja lokalnega
skavtskega stega. Septembra
se bo poslovila od te funkcije, še naprej pa ostaja dejavna v Združenju slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov; lani je bila izvoljena na
mesto poverjenice za skavtsko vzgojo. Lani so ji na natečaju Prostovoljec leta podelili naziv naj mladinske
voditeljice 2019.
Priznanje občine za aktivno
delovanje društev je prejela
Župnijska karitas Železniki,

kjer se že trideset let razdajajo za soljudi. Deluje od začetka leta 1991, ko so pomagali odpraviti škodo po poplavah. Med prvimi v Sloveniji so leta 1992 začeli prirejati dobrodelno tombolo.
Trenutno je aktivnih dvajset
prostovoljcev, ob večjih akcijah pa se jim pridružijo člani župnijskega pastoralnega
sveta, skavti, pevci in ostali
župljani. Ljudem v stiski pomagajo s socialno in materialno pomočjo, svetovanjem,
hrano, pri plačilu ogrevanja
in osnovnih položnic, posebno pozornost posvečajo
starejšim ...
Priznanja občine je prejelo
tudi šest dijakov zadnjih letnikov, ki so bili vsa leta
odlični, ter 17 devetošolcev,
ki so imeli vsa osnovnošolska leta izjemen uspeh.
Slovesnost, ki jo je povezovala Minca Rihtaršič, so z
nastopi obogatili učenke in
učenci Glasbene šole Škofja
Loka.

Antoniji Galjot plaketa Državnega sveta
Železniki – V Državnem svetu so junija podelili plakete 14
najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem v minulem
letu, med katerimi je bila tudi Antonija Galjot iz Železnikov.
Predlagal jo je Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj. Galjotova je prostovoljka že šestdeset let. V Krajevno organizacijo
Rdečega križa Češnjica je včlanjena že od leta 1960, tajniške
zadolžitve je prevzela leta 1963, leta 2005 pa še funkcijo
predsednice. V obrazložitvi je med drugim navedeno, da
Galjotova spodbuja delovanje skupin starejših, organizira
pomoč ljudem, ob novem letu poskrbi za razdelitev čestitk
članom, ki so starejši od 75 let, in da posebno pozornost
posveča krvodajalskim akcijam v Železnikih, ki so po številu
darovalcev v državnem vrhu.

V mansardi bodo uredili dodatne učilnice
Železniki – Občina se je lotila investicije v ureditev dodatnih
prostorov v Osnovni šoli (OŠ) Železniki. Izbrani izvajalec,
podjetje Akvaing iz Ljubljane, je dela začel včeraj. V mansardi bo uredil tri učilnice (za likovni in glasbeni pouk ter multimedijsko učilnico) in pomožne prostore, desno ob vhodu
v šolo pa bo zgradil še dvigalo. Večja dela bo skušal opraviti v času počitnic, investicijo pa naj bi končal v treh mesecih.
Stala bo 515 tisoč evrov, občina pa je zanjo predvidela tudi
najem kredita, potem ko ji ni uspelo pridobiti nepovratnih
sredstev na razpisu ministrstva za izobraževanje. Na občini
sicer upajo, da zadolževanje ne bo potrebno, saj so dobili
informacijo, da namerava ministrstvo naknadno sofinancirati še druge investicije v vrtcih in šolah.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Povabilo k cepljenju

Foto: Simon Benedičič

Županov kotiček
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Počastili dan državnosti

Razstave navdušile

Letošnjo proslavo so soustvarila kar tri kulturna društva, obogatil pa jo tudi Aleksander Mežek.

V Turističnem društvu Železniki so zadovoljni z
obiskom Čipkarskih dnevov, še bolj pa z
navdušenjem obiskovalcev nad razstavami.

Ana Šubic

Ana Šubic

praznik povezovanja in sodelovanja in smo želeli, da
pri takem dogodku sodeluje
čim več društev iz naše občine," je pojasnil predsednik
KD Scena Matej Šubic in
poudaril, da je sodelovanje
naletelo na zelo lep odziv
tako med nastopajočimi kot
pri obiskovalcih prireditve.
"Sodelovanje in povezovanje je bilo v resnici nekaj
najlepšega in prepričan
sem, da bo tega sodelovanja
v prihodnje še več," je dodal.
Društva so imela pri pripravi
programa proste roke, v

Železniki – Ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitve Slovenije je na trgu
pred cerkvijo sv. Antona v
Železnikih potekala osrednja občinska proslava z naslovom Tu je moj dom, tu
sem doma, ki jo je priredilo
Kulturno društvo (KD) Scena v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom
France Koblar in KD dr. Janez Evangelist Krek. "Za sodelovanje smo se odločili,
ker je dan državnosti tudi

njem pa so se prepletale recitacije pesmi, prepevanje Mešanega pevskega zbora Župnije Železniki in mladinskega zbora Minuta čez iz
Selc, obiskovalci so si lahko
ogledali tudi krajši odlomek
Krekove igre. S slavnostnim
nagovorom jih je nagovoril
župan Anton Luznar, prireditev pa je obogatil tudi gost
– pevec, tekstopisec in mojster slovenske domoljubne
pesmi Aleksander Mežek. V
uvodu je občinstvu postregel
z Zdravljico, v nadaljevanju
pa tudi s pesmimi Ajda pa

znova cveti, Julija, Tu sem
doma ..., na koncu pa so sodelujoči in obiskovalci združeno zapeli Sivo pot. Dogajanje je bilo povezano z izvirnim tekstom Kristine Strnad, za režijo prireditve in
scenografijo pa je poskrbel
Robert Kuhar.
"Prireditev je odlično uspela. Veseli smo, da je bila lahko zunaj, na Placu pred cerkvijo, ki je zelo primeren
prostor za tovrstne prireditve," je še dodal Šubic. Pred
proslavo je bila v cerkvi tudi
maša za domovino.

Železniki – Med 23. in 29.
junijem so bili Železniki v
znamenju 59. Čipkarskih
dnevov. Letošnji program je
bil glede na pretekla leta nekoliko okrnjen, a kljub temu
bogat in je z različnimi dogodki poskrbel za prav vse
generacije, je ugotavljal
predsednik Turističnega
društva (TD) Železniki Tomaž Weiffenbach.
Osrednji praznik čipke je bil
že po tradiciji v nedeljo. Po
maši za klekljarice je pred
cerkvijo potekala 4. Glasbena čipka v izvedbi Pihalnega
orkestra Alples. Obiskovalci
so na različnih lokacijah na
prostem lahko opazovali
spretne klekljarice, ogledali
so si lahko tudi razstave. Te
so bile zopet bogate in so
požele veliko navdušenja
obiskovalcev, je pojasnil
Weiffenbach. V muzejski
galeriji so razstavljale doma-

Čipkarske dneve so sklenili
z okroglo mizo o prostovoljstvu na valovih Radia Sora.
V času festivala je namreč
potekal projekt Prostovoljstvo ohranja evropsko dediščino živo: Mladi za evropska mesta – mesta za mlade,
s katerim je bila Občina Železniki uspešna v programu
Evropa za državljane. V projekt, ki ga je koordinirala
Andreja Megušar, so poleg
mladih vključili dve enoti
nesnovne kulturne dediščine z Unescovega seznama:
Klekljanje čipk v Sloveniji in
Škofjeloški pasijon. Gostili
so delegacije iz štirih držav.
Vsi gostje so bili člani predsedstva evropskega združenja pasijonskih mest Europassion. V okviru gostovanja so jih sprejeli v državnem zboru, srečali so se z
županoma Železnikov in
Škofje Loke, ki je prav tako
članica Europassiona, ter se
podali na strokovno ekskur-

Ob koncu proslave so vsi sodelujoči skupaj z Aleksandrom Mežkom zapeli Sivo pot. / Foto: Igor Mohorič Bonča

Za manj zavržene hrane

V kulturnem domu so bile na ogled tudi vezenine članic
upokojenskega društva. / Foto: Peter Košenina

Ana Šubic

piramide, v igralnici so uredili kuharski kotiček, v katerega so umestili različne
pripomočke, npr. kuharske
knjige, tehtnico … Izdelali
so oznake za polico hladilnika z jedmi, ki jih je treba
prednostno porabiti, ter
oznake za zamrzovanje, ki
imajo prostor za vsebino in
datum shranjevanja. Ugotavljali so, katera živila se skrivajo v njihovem kosilu, ter v
okviru natečaja Reciklirana

Foto: arhiv Vrtca Železniki
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Železniki – V iztekajočem se
šolskem letu je v okviru projekta Hrana ni za tjavendan,
ki ga prirejata Ekošola in
Lidl Slovenija, več kot sto
slovenskih vrtcev, osnovnih
in srednjih šol iskalo načine
za zmanjšanje količine zavržene hrane ter kako otroke
in njihove družine ozaveščati, da hrana ni in ne sme biti
odpadek. Vrtec Železniki je
bil med najuspešnejšimi,
saj so otroci iz skupine Ptički pod mentorstvom Ane
Peternelj in Urše Mravlja v
svoji starostni kategoriji
osvojili prvo mesto.
Kot so poudarili organizatorji projekta, so se v Vrtcu
Železniki problematike zavržene hrane lotili celostno.
Povezali so se s kuhinjskim
osebjem, sodelovali in ozaveščali starše ter lokalno
skupnost, ostanke hrane pa
spremenili v kulinarične
mojstrovine. Spoznavali so
zdravo, uravnoteženo prehrano in pisani svet okusov
ter se učili, kam in kako hrano shraniti. Merili so tudi

količino zavržene hrane ter
iskali vzroke in rešitve.
Mentorici sta bili veseli pozitivnega odziva otrok in njihovih staršev; upata, da so
jih s projektom spodbudili k
boljšemu načrtovanju nakupovanja in premišljenega
kuhanja. Starši so bili navdušeni, da je raziskovanje o
hrani otroke zelo pritegnilo.
Vedoželjni pet- in šestletniki
so raziskovanje začeli jeseni
s spoznavanjem prehranske

V okviru projekta so obeležili tudi dan brez zavržene hrane.

kuharija iz ostanka živil pripravili nove jedi, npr. polentno-zelenjavne tortice. Ob
slovenskem dnevu brez zavržene hrane (23. april) so
gostili vodjo šolske kuhinje
Igorja Marina, v kateri kuhajo tudi za vrtec. Izvedeli so,
da v šoli tedensko ostane
okoli 130 litrov hrane, ki jo
je treba zavreči, v vrtcu pa
približno deset litrov na
dan, v glavnem ostankov
sadja, ki gredo med biološke
odpadke. V želji, da bi bilo
ostankov še manj, se v vrtcu
dogovarjajo z osebjem kuhinje glede količin hrane, ki
jim jo namenijo.
Otroci so se naučili, da je
treba s hrano ravnati preudarno, ugotavlja vodja vrtca
Martina Markelj. "Na hrano
gledajo drugače kot pred
projektom. Opazijo stvari, ki
se jih prej niso dotaknile.
Zelo pozitivne izkušnje je
prineslo tudi sodelovanje s
kuharskim osebjem."
S prvim mestom je Vrtec
Železniki prejel tudi 300
evrov nagrade. Večinoma jo
bodo porabili za nakup didaktičnih sredstev.

Foto: Peter Košenina

Otroci iz Vrtca Železniki so bili med najuspešnejšimi v projektu Hrana ni za tjavendan.

Klekljarsko tradicijo nadaljujejo mlade generacije.
če klekljarice, v kulturnem
domu pa so se predstavljale
Čipkarska šola Železniki,
klekljarici Majda Mikeln in
Irena Čufar, Marja Odar z
izdelki iz gline in Alenka Lotrič z dražgoškimi kruhki
ter članice Društva upokojencev za Selško dolino s
punčkami iz cunj in ročnimi vezeninami.
Program Čipkarskih dnevov
je ponudil tudi različne pohode, na primer do Davških
slapov, TD pa je v sodelovanju z Javnim zavodom Ratitovec povabil še na spoznavanje starih Železnikov ob
zabavni igri Pobeg iz mesta.

zijo v Ribnico, kjer so imeli
tudi mednarodni posvet.
Člani predsedstva so se prek
Zooma povezali z ostalimi
člani iz Francije in Španije
ter se posvetili konferenci v
Španiji, ki bo marca naslednje leto, ter največjemu
evropskemu pasijonu v
nemškem Oberammergau.
V TD Železniki pa so z mislimi že pri naslednjih, jubilejnih 60. Čipkarskih dnevih. "Zavedamo se, da bo
dela precej več kot letos, a
ker ga opravljamo z veseljem in prostovoljno, bomo
tudi temu kos," je prepričan
Weiffenbach.
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V Žireh je že in še
bo veliko novega

Na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki so jo na predvečer dneva državnosti pripravili
v Kulturnem središču Stare Žiri, so podelili letošnja občinska priznanja.

namo, da bo v prihodnjem
letu, če ne prej, na tem po
dročju veliko novega.
V teh poletnih mesecih se
je kot dobra odločitev izka
zalo sodelovanje v projektu
Lesni feniks, v okviru kate
rega smo z izdelki iz reci
kliranega lesa opremili ko
pališče v Pustotniku, ki je
ob lepih dnevih dobro obi
skano. Za to območje sta že
potrjena še dva projekta, in
sicer nova čistilna naprava
ter ureditev odvodnjavanja
in oprema počivališča za av
todome. Ko se bodo do
končno sprostili ukrepi v
zvezi z epidemijo covida-19,
bomo veliko bolje priprav
ljeni sprejeli turiste.
Ob tem bi rad še izrazil za
dovoljstvo, da zadnjih štiri
najst dni v Žireh nismo za
znali novih okužb s korona
virusom. Želimo si, da bi
bilo tako tudi v začetku šol
skega leta, zato še enkrat
pozivamo, naj občani, ki
tega še niso storili, izkori
stijo priložnost za ceplje
nje. Cepiv je ta čas dovolj,
zato je smiselno, da odloži
jo morebitne pomisleke o
zarotah in naredijo nekaj
dobrega tudi za tiste, ki se
mogoče ne morejo cepiti
zaradi zdravstvenih razlo
gov. Vsem bi na koncu še
zaželel, da bi lepo preživeli
poletje in si nabrali novih
moči za jesen.
Janez Žakelj, župan

Za nami »čudno« leto
V svojem nagovoru je spo
mnil tudi na "čudno" leto,
ki je za nami. "Občutile
smo ga vse generacije, še
posebno pa šolarji, ki so ve
čji del šolskega leta delali od
doma," je poudaril župan in
dodal, da so v Žireh obdobje
preteklega leta dobro preži
veli. "Ob tej priložnosti bi se
zahvalil vsem, ki ste s svo
jim delom ali pa le s spošto
vanjem sprejetih ukrepov
pomagali, da se lahko zdaj
skupaj zdravi veselimo vro
čega in sončnega poletja ter
vseh radosti, ki jih prinašajo
dopusti in počitnice." Dota
knil se je tudi praznovanja
okrogle obletnice samostoj
ne države. Praznovanje je
po njegovih besedah prilo
žnost, da se veselijo doseže
nega in se zavežejo, da bodo
vsak po svojih močeh še na
prej prispevali k uspešne
mu razvoju kraja in države.
Vsem je tudi zaželel, da bi
pogum, odločnost in suve
renost, s katerimi smo obli
kovali svojo preteklost,

Foto: Tanja Mlinar

Janez Žakelj

Žiri – "Sedemindvajset let
samostojnega obstoja Obči
ne Žiri nam ponuja veliko
razlogov za praznovanje,"
je na slovesnosti poudaril
župan Janez Žakelj in nani
zal nekaj dejstev, na katere
so lahko upravičeno pono
sni: "Po vladnih merilih je
samo sedem od 212 sloven
skih občin bolj razvitih od
nas. Po študiji časopisa Fi
nance smo v zadnjih nekaj
letih uvrščeni med prve tri
slovenske občine, v katerih
je najlepše živeti. Po stro
kovnih merilih Nacionalne
ga inštituta za javno zdravje
smo v zadnjih letih razvr
ščeni v sam vrh po zdra
vstvenem stanju naših ob
čanov. Letos pa smo bili
razglašeni za najbolj zdravo
občino."

Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Foto: Tanja Mlinar

Vesel sem, da je v minulem
tednu tudi Žiri obiskala
olimpijska bakla in smo ob
tej priložnosti našim špor
tnikom lahko zaželeli veliko
uspehov. V Žireh imamo
veliko vrhunskih športni
kov, prav tako pa ni zane
marljivo, da že naši učenci
dosegajo odlične rezultate
na področju gibalnih spo
sobnosti. Z novo dvorano in
ostalo športno infrastruktu
ro, ki smo jo zgradili v zad
njih letih, še dodatno omo
gočamo odlične pogoje za
športno udejstvovanje naših
občanov.
Prav tako pa z veseljem
opazujem, kako napreduje
gradnja doma starejših. Do
govarjamo se že tudi za par
kovno ureditev v okolici
doma; uspelo nam je odku
piti zemljišče na drugi stra
ni ceste, kjer bomo uredili
tako parkirišča kot park, za
katerega si želimo, da bo
postal prostor srečevanja
vseh generacij. Veliko se ta
čas dogaja še na področju
cestne infrastrukture. V teh
dneh naj bi bil tudi uradno
izbran izvajalec za gradnjo
obvoznice, in če ne bo kak
šnih zapletov, bi se lahko že
avgusta ali v začetku sep
tembra začela dela na odse
ku od Petrola proti Logatcu.
Želimo si sicer, da bi se bi
rokratski del odvijal hitreje,
a pretekli teden je bil ven
darle objavljen razpis tudi
za cesto v industrijski coni.
Za cesto proti Breznici so
opravili sondažo glede no
silnosti, in ko bomo dobili
rezultate, sledi asfaltacija te
ceste. Izbrali smo tudi izva
jalca za asfaltacijo več odse
kov po občini, ki naj bi jih
izvedli v septembru. Prav
tako naj bi v teh dneh obja
vili razpis za obnovo ceste v
Račevi, na direkciji za infra
strukturo pa so pretekli te
den obljubili, da bosta še
letos objavljena tudi razpisa
za obnovo dela ceste proti
Škofji Loki, se pravi pri Ce
netu, in ceste proti Idriji na
ožini od Muzeja Žiri. Raču

Podelili tri priznanja

Marijan Dolenec

Stane Kosmač

Zoran Zupančič

zmogli tudi v prihodnosti.
"Žirovci smo ponosni na
svojo Slovenijo. V prete
klem letu sem izvedel, da je
slovenska zastava na Žirku,
ki še četrto leto ponosno
plapola nad našo kotlino,
tretja v Sloveniji po veliko
sti." S tem na simbolni rav
ni tudi Žirovci izražajo po
nos, da imajo svojo državo
ter da spoštujejo državo in
njene simbole.

že 17. leto". Občinsko pri
znanje, je dodal, sprejema s
ponosom, saj ga razume kot
priznanje za sodelovanje,
tovarištvo in medsebojno
pomoč med člani ZŠAM
Žiri. "Želim, da bomo še
naprej vzorno delovali v ak
cijah pri zagotovitvi varnosti
v prometu."
Stane Kosmač je na predlog
Muzejskega društva Žiri
prejel priznanje Občine Žiri
za prepoznaven prispevek k
likovni podobi Žirov in li
kovni izobrazbi Žirovcev.
Na žirovski kulturni in še
zlasti likovni sceni deluje že
od sredine sedemdesetih let
prejšnjega stoletja. Kot li
kovni pedagog je bil zapo
slen v Osnovni šoli Žiri,
obenem pa je bil dejaven v
društvih, vodil je Galerijo
Svobode, bil likovni kustos
Muzeja Žiri, zasnoval in po
stavil je več scen za gledali
ške predstave tako v šoli kot
na odru DPD Svoboda Žiri,
oblikoval je celo vrsto publi
kacij, med katerimi izstopa
jo zlasti številne edicije Ži
rovskega občasnika, so zapi
sali v utemeljitvi priznanja.
Ob prevzemu priznanja je
Kosmač poudaril, da je
estetski vidik pri njem zelo
pomemben, začne pa se že
pri urbanistični zasnovi kra
ja. Kot opaža, se Žiri v za
dnjem času zelo razvijajo.
Pri tem je poudaril lepo ob
novljeno stavbo Muzeja

Žiri, novo športno dvorano
in industrijsko cono, zdaj pa
prihaja na vrsto še središče
Žirov. "Veseli me, da smo
na tem področju naredili po
membne premike in smo
lahko Žirovci ponosni na
svoj kraj."
Zoran Zupančič pa je na
predlog Smučarskega ska
kalnega kluba Norica Žiri
prejel priznanje Občine
Žiri za izjemen prispevek k
razvoju smučarskih skokov
v Žireh in za enkratne do
sežke v ženskih smučarskih
skokih na svetovni ravni.
Kot so zapisali, je najuspe
šnejši slovenski trener žen
ske skakalne reprezentance
v smučarskih skokih. "V
zadnjem letu se lahko po
hvali z odličji, ki ga uvršča
jo ob bok svetovno prizna
nim trenerjem smučarskih
skokov." Zupančič je ob
tem spomnil, da je v tem
športu neprekinjeno že od
svojega šestega leta. Kot
opaža, so v Žireh v zadnjih
letih ogromno vlagali v
šport. "Primerov takih špor
tnih dvoran, kot jo imamo v
Žireh, je v svetu malo." Le
tvico za športne dosežke so
tako po njegovih besedah
zdaj postavili še malo višje,
saj so se pogoji za športno
vadbo otrok močno izbolj
šali. Zato si želi, da bi se v
prihodnje lahko vsi skupaj
veselili še novih športnih
uspehov.

Trije občinski nagrajenci
S podelitvijo občinskih pri
znanj pa so se tudi letos spo
mnili posameznikov, ki so
se izkazali na področju kul
ture, prometa in športa.
Marijan Dolenec je na pre
dlog Združenja šoferjev in
avtomehanikov (ZŠAM)
Žiri prejel priznanje Občine
Žiri za dolgoletno vodenje
in uspešno delo omenjene
ga združenja. Član združe
nja je že več kot štirideset
let, četrti mandat opravlja
funkcijo predsednika, pred
tem pa je bil tajnik ZŠAM
Žiri. Je tudi član občinskega
Sveta za preventivo in vzgo
jo v cestnem prometu v ob
čini Žiri. Kot je na podelitvi
poudaril Dolenec, bo pri
znanje delil z vsemi člani
združenja, "ker me podpira
jo pri odločitvah in me želi
jo imeti na tem vodilnem
mestu še naprej, čeprav
delo predsednika opravljam

Knjige za najuspešnejše
Mateja Rant
Žiri – Devetošolci so se od
Osnovne šole Žiri tudi letos
poslovili na prireditvi v žiro
vski kinodvorani. Učenci so
se predstavili z razrednimi
kronikami, video posnetki
posameznih razredov in
glasbenimi točkami. "Poka
zali so vrsto svojih talentov,
za katere upamo in verjame

mo, da jih bodo v nadaljnjem
življenju vodili do osebnih
uspehov," je poudarila učite
ljica Martina Erznožnik.
Učencem so ob tej priložno
sti tudi podelili zaključna
spričevala in priznanja za do
sežke na različnih področjih.
V imenu župana Občine Žiri
Janeza Žaklja so za dosežen
odličen učni uspeh vseh de
vet let knjigo s posvetilom

prejeli: Špela Potočnik, Mir
jam Tratnik, Lenart Vehar
Menegatti, Rebeka Cankar,
Lenart Erznožnik, Sara Fer
reira, Hana Grdadolnik, Zala
Podobnik, Zoja Ikič in Eva
Strel. Posebna priznanja za
doprinos k razvoju šole pa je
podelil ravnatelj Marijan Ža
kelj, in sicer Rebeki Cankar,
Lenartu Erznožniku in Sari
Ferreira.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Na sklepni prireditvi v žirovski kinodvorani se je sredi junija letošnja
generacija devetošolcev Osnovne šole Žiri poslovila od osnovnošolskega
izobraževanja.

Najuspešnejši devetošolci Osnovne šole Žiri / Foto: Simon Trček
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Povezani zmoremo
neverjetne reči
Dan državnosti in tridesetletnico samostojnosti Slovenije so v občini Žiri letos zaznamovali s
prireditvijo v novi športni dvorani.

Žiri – "Trideset let že gradimo samostojno državo. Zdaj
je čas, da smo na prehojeno
pot tudi iskreno ponosni," je
zbrane v športni dvorani nagovoril župan Janez Žakelj
in spomnil, da nam je uspelo, kar redko uspe celo velikim narodom. "Prepričan
sem, da potrebujemo kanček več optimizma in veselja
nad vsem, kar lahko v miru
uživamo. Veseliti se moramo svojih uspehov in znati
stopiti skupaj, ko je treba.
Povezani lahko storimo neverjetne reči."
Ob tem je župan spomnil,
da so izjemna enotnost naroda, modrost politike in
zgodovinska priložnost, ki
smo jo znali izkoristiti,
omogočili, da smo lahko
uresničili večstoletni sen naših prednikov. "Naša država
nam ni bila podarjena. Izbojevana je bila v vojaškem
spopadu z mnogo močnejšim nasprotnikom," je poudaril in dodal, da se mnogi
še zelo jasno spominjajo dogodkov pred tridesetimi
leti. "Med nami ste tudi
predstavniki takratne teritorialne obrambe, ki ste bili
pripravljeni zastaviti največ,
kar ima človek, svoje življenje, za svojo in našo domovino," se jim je zahvalil. Prepričan je, da je bila odločitev
za lastno državo pravilna. "V

Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Kakovost vode odlična
Kopališče v Pustotniku so letos obogatili še z
lesenimi ležalniki in kabino za preoblačenje.
Mateja Rant
Pustotnik – Na kopališču v
Pustotniku so že lani postavili leseno sanitarno enoto,
oživela je tudi gostinska ponudba. Temu so letos dodali
še kabino za preoblačenje,
klopi in ležalnike, ki so jih
izdelali v sklopu projekta Lesni feniks. Na kopališču je
najbolj živahno konec tedna, predvsem otroci na počitnicah pa se v okrog 16
stopinj hladni Poljanski Sori
radi osvežijo tudi med tednom. Kopalci pa so se verjetno razveselili tudi podatka, da je mikrobiološka kakovost vode glede na parametre celinskih kopalnih
voda odlična.
Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano je

Vsi trije odvzeti vzorci
– v Pustotniku, pod
mostom na Ledinici in
na jezu na Selu –
izkazujejo odlično
kakovost vode glede na
mikrobiološke
parametre.
odvzeti vzorci – v Pustotniku, pod mostom na Ledinici in na jezu na Selu – izkazujejo odlično kakovost glede na mikrobiološke parametre. O temperaturi pa
kdaj drugič," je dejal Poljanšek in dodal, da je analiza pokazala, da je najčistejša voda prav na kopališču
Pustotnik in še na jezu na

Dan državnosti so v občini Žiri letos zaznamovali s prireditvijo v novi športni dvorani.
tridesetih letih smo na vseh
področjih naredili ogromen
napredek in povečali blaginjo vseh prebivalcev. Smo
člani Evropske unije in zveze NATO, kar nam zagotavlja mir, varnost, stabilnost
in neslutene možnosti razvoja v družbi najbolj razvitih svetovnih držav."
Po njegovih besedah pa je
tudi prav, da se zavedamo,
da nam gre dobro, pa tudi
da dejanska neodvisnost države ni plod enega samega
zgodovinskega trenutka,
marveč rezultat neprestanih
prizadevanj, da bi z usodo
svoje države ravnali vestno,
odgovorno in razumno.
"Državo rad primerjam z

družino, in če se v družini
krešejo različna mnenja, je
veliko bolje, kot če vlada tišina. Prav tako je v demokratični državi normalno, da ne
mislimo vsi enako," je poudaril in dodal, da je pri tem
nujno ohranjati kulturni dialog in spoštovanje različnosti. "Če je volja, se vedno
najdejo najboljše rešitve, pri
tem pa ne sme biti bistveno,
čigava je obveljala." V Žireh
po njegovih besedah znajo
stopiti skupaj. "Sodelujemo
in skupaj iščemo najboljše
rešitve za razvoj naših lepih
Žirov. Vsekakor to ni vedno
lahko, a s strpnostjo in širino nam je doslej vedno
uspelo najti prave rešitve za

napredek in dobrobit vseh
nas." Poudaril je še, da zdaj
prihaja novih trideset let
priložnosti. "Verjamem, da
Slovenijo lahko uvrstimo na
zemljevid najbolj razvitih
držav sveta, Žiri pa zmoremo zadržati med najrazvitejšimi občinami naše lepe
domovine."
Na koncu se je zahvalil
vsem, ki s svojimi idejami,
talenti in zanosom ustvarjajo lepši vsakdan in lepšo prihodnost za vse, posebno pa
še Petri Novak, Primožu Erznožniku, Andreju Žaklju
in vsem nastopajočim, ki so
pomagali sooblikovati praznovanje pomembnega jubileja.

Na kopališču v Pustotniku so letos postavili tudi lesene
ležalnike. / Foto: Tina Dokl
namreč sredi junija odvzel
več vzorcev reke Sore za mikrobiološko analizo glede
skladnosti z določili predpisov o kopalnih vodah, je pojasnil Andrej Poljanšek iz
režijskega obrata. "Vsi trije

Selu. "Pod mostom na Ledinici pa se sicer opazi vpliv
čistilne naprave, a tudi tu
odvzeti vzorec dosega manj
kot 60 odstotkov mejnih
vrednosti za odlične kopalne vode."

Slikarski dvogovori
V galeriji Kržišnik si je bilo od konca maja mogoče ogledati razstavo risb z naslovom Dvogovori, na
kateri sta svoja dela predstavljala Tomaž Kržišnik in njegov nekdanji študent Vid Sark. Avgusta v okviru
cikla Dvogovori odpirajo že novo razstavo, na kateri se bo Tomažu Kržišniku s svojimi deli pridružil
profesorski kolega z akademije Milan Erič.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Mateja Rant
Žiri – Svoja dela v galeriji Kržišnik sta v preteklih dveh
mesecih razstavljala Tomaž
Kržišnik in Vid Sark, ki je na
Akademiji za likovno umetnost leta 1999 diplomiral
prav pri Tomažu Kržišniku.
Sark je ob tem poudaril, da
je Kržišnik odločilno zaznamoval njegov študij oblikovanja in prav tako njegov
nadaljnji slikarski razvoj.
Tomaž Kržišnik je bil rojen
v Žireh leta 1943, po magisteriju iz oblikovanja knjige
na Likovni akademiji v Varšavi se je ukvarjal z grafičnim oblikovanjem, grafiko,
risbo, s slikarstvom, keramiko, steklom, scenografijo, z

oblikovanjem lutk in likovno
opremo v arhitekturi, so njegov življenjepis predstavili
ob razstavi in dodali, da je
razstavljal na številnih samostojnih in izbranih skupinskih razstavah po svetu,
poučeval na ljubljanski akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje ter imel seminarje v študentskih programih univerz v Krakovu, Budimpešti, Bratislavi in Cluju. "Za svoje delo je prejel
pomembna strokovna priznanja in nagrade." Vid Sark
pa samostojno in skupinsko
tako doma kot na tujem razstavlja od leta 2003. "Moje
delo nosi nedvoumen pečat
risbe, katere karakter krepim z mešanjem tehnik, ko-

lažnimi posegi, prosojnim
plastenjem in dodajanjem
drugih medijev, kot so grafika, fotografija, digitalni algoritem," je pojasnil Sark, ki
svoje risbe tokrat razstavlja v
družbi profesorja Tomaža
Kržišnika, ob čemer je spomnil, da je bil njun prvi skupni podvig prenovljena podoba cerkniškega pustnega
festivala. "Kaj je boljšega kot
takšna šegava in skrivnostna
popotnica za življenje mladega ustvarjalca." Kot je priznal, se je bolj kot zapovedani učni načrt v njegove odločitve vtisnil Kržišnikov odnos do likovnosti, njegov široki pogled na vse, kar ga
obdaja, tudi njegove študente, in želja, da vsako stvar

naredi lepo. "Bil je edini, ki
si je upal s svojo roko poseči
v mojo risbo, brez bojazni,
da bi se ta uničila ali da bi
naju spodletela intervencija
osmešila. Brez odvečne analize in poznavanja najinih
del sva učitelj in učenec začutila ustvarjalno bistvo, ki
ga bo prvi skušal nagovarjati, drugi pa oblikovati." Na
svoji slikarski poti, je priznal, se je šele kasneje začel
zavedati, da je karizmatični
vpliv Tomaža Kržišnika v
njem pustil odtis. "Ali pa je
ves čas šlo za nedifinirano
podobnost, o kateri nisva nikoli govorila," je še dejal
Sark. Ta podobnost je vela
tudi z razstave v galeriji Kržišnik.

Razstava Dvogovori v galeriji Kržišnik / Foto: Tanja Mlinar
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Kolonija Cepljeni
Naslov in hkrati osrednja tema 22. Kolonije Iveta
Šubica je Cepljeni, ki v sebi skriva več pomenov.
Igor Kavčič
Škofja Loka – V galerijskem
prostoru Sokolskega doma
je na ogled razstava del, nastalih na letošnji Koloniji
Iveta Šubica, ki je že 22. leto
vsakoletna stalnica Združenja umetnikov Škofja Loka.
Kolonija se sicer že precej
let tradicionalno odvija v Šubičevi hiši v Poljanah, predvsem zaradi aktualnih razmer, povezanih z epidemijo,
pa je ta letos že drugo leto
potekala po spletu. Na profilu Združenja umetnikov na
Facebooku je bilo tako ves
mesec mogoče spremljati
nastajanje del različnih
umetnikov, po večini članov
Združenja pa tudi gostov iz
Slovenije in tujine.
Na razstavi tokrat sodeluje
22 umetnikov – slikarjev, kiparjev, videastov in pesnika,
ki so o aktualnih družbenih
razmerah in dogajanju razmišljali in ustvarjali pod tematskim naslovom Cepljeni.
"Šubičeva kolonija je sicer
namenjena tako ustvarjanju

kot druženju med umetniki,
ker to že drugo leto ni bilo
mogoče, smo se tudi tokrat
odločili za kolonijo na spletu.
Če je tak način 'druženja'
lani mnogim pomenil nekaj
novega, pa je bil letos izziv
manjši, zato se je pridružilo
nekaj manj avtorjev," je v nagovoru povedala predsednica
združenja, Ivetova hči slikarka Maja Šubic. "Temo smo
razpisali v času največjega
razmaha cepljenja, zato so
nekateri člani, tudi ob naslovu in simbolni podobi letošnje kolonije, pomislili, da
lahko sodelujejo le tisti, ki so
se cepili. A ni tako. Ustvarjali
smo na daljavo, pa tudi beseda sama po portalu Fran šele
na četrtem mestu cepljenje
omenja kot vnos cepiva v
telo. Prej beremo, da to pomeni razsekovati, klati, ločevati, cepiti drevje ..." Kot v
šali dodaja Šubičeva, imajo
ljudje tudi sicer umetnike
pogosto za cepljene, rahlo
čez les. Razstava bo na ogled
celo poletje do konca avgusta.

Zdravljica za uspešne
Učenci Glasbene šole Škofja Loka so se tudi letos izkazali na različnih tekmovanjih mladih
glasbenikov. Zdravljica za spodbudo.
Igor Kavčič
Škofja Loka – V Glasbeni
šoli Škofja Loka so, kot velevata tradicija in red, tudi tokrat ob koncu šolskega leta
pod to potegnili črto in nagradili najuspešnejše učence na različnih tekmovanjih
za mlade glasbenike. Ravnatelj šole Klemen Karlin je
tokrat pripravil prav posebno darilo. "Ko sem razmišljal, kaj bi lahko ob koncu
šolskega leta, na predvečer
tridesetega rojstnega dne
naše samostojne slovenske
države, podarili najuspešnejšim učencem naše glasbene šole, sem pomislil, da
bi bila najbolj sporočilna notna izdaja slovenske himne,
Prešeren-Premrlove Zdravljice," je povedal Karlin in
dodal: "Izkazalo pa se je, da
notne izdaje trideset let po
osamosvojitvi ni moč dobiti
nikjer v Sloveniji. Tako smo
s prijaznim dovoljenjem gospoda Mitje Gobca prav na

Na TEMSIG-u so
učenci prejeli šest
zlatih, štiri srebrne in
tri bronaste plakete.

Kiparka Katja Bogataj se predstavlja z videom
Cepljeni. / Foto: Igor Kavčič

Berkovo cvetje
Igor Kavčič
Železniki – V petek, 6. avgusta, bodo v Galeriji Muzeja
Železniki odprli razstavo likovnih del slikarja Berka iz
Škofje Loke. Na lanski razstavi z naslovom od Lubnika
po Selški dolini do Triglava
so bile na ogled slike, ki so
nastale na prostem, pred

motivom, in nekatere starejše grafike, tokrat pa je umetnik razstavo naslovil Čas
cvetenja v popartu in hiperrealizmu. Predstavil bo doslej še nerazstavljene slike
in grafike z motivi flamingovcev, tulipanov, glicinij,
lilij, narcis in božičnih zvezd
v slogu poparta in fotorealizma.

hitro poskrbeli za ponatis
izdaje Zveze slovenskih kulturnih organizacij iz leta
1990."
Drobno knjižico, na katere
platnicah sta upodobljena
tako Prešernov kot Premrlov
rokopis, so dodatno oplemenitili v glasbeni šoli. Kot vedno tudi tokrat ni šlo brez
čudovite ilustracije akademske slikarke Maje Šubic.
Knjižico so izdali v dvesto

izvodih in jo razposlali tudi
najvidnejšim državnim predstavnikom. Po ravnateljevih
besedah so bili odzivi zelo
topli in prisrčni, tako se je na
primer ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr.
Simona Kustec zahvalila za
"izredno lepo gesto, ki me je
izjemno ganila in navdala s
ponosom, da naše glasbene
šole vodijo tako srčni in predani strokovnjaki."

Uspeh kaže na talent in
dobro delo
Kot zapisano, so Zdravljice v
dar dobili tudi najuspešnejši
učenci na letošnjih tekmovanjih. Najpomembnejše je seveda Tekmovanje mladih
glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) – letos so
ga pripravili že petdesetič –,
ki je bilo zaradi epidemije z
marca prestavljeno na konec
maja in junij. Potekalo je na
glasbenih šolah Štajerske in
Pomurja ter v Ljubljani in na
Vrhniki, udeležilo pa se ga je
tudi 13 učencev Glasbene
šole Škofja Loka. S tekmovanja so se vrnili z nekaj odličnimi dosežki, saj so prejeli
šest zlatih plaket, učenka viole Tara Oblak pa je v svoji
starostni skupini osvojila
tudi prvo mesto (njena mentorica je Anuša Plesničar, korepetitorka pa Jasna Jan Sešek). Učenka orgel Nika Jurčič je osvojila drugo mesto in
posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne Bachove skladbe (mentor Klemen Karlin), zlate plakete pa
so prejeli še kitaristi Timotej
Pivk (Lenart Rupar), Gabrijel
Debeljak in Lucija Rupar
(Denis Kokalj) ter tekmovalec v solfeggiu oziroma glas-

Violistka Tara Oblak, na fotografiji z mentorico Anušo
Plesničar in korepetitorko Jasno Jan Sešek, je na
tekmovanju TEMSIG osvojila zlato plaketo in prvo mesto v
svoji starostni skupini. / Foto: arhiv GŠ Škofja Loka
beni teoriji Andrej Karlin
(Katarina Erlah).
Srebrne plakete so prejeli kitaristi Bruno Poženel Križaj,
Jure Pavlišič in Nace Ravnikar (Denis Kokalj) ter violinistka Vida Volčič (Katja
Marinič in korepetitorka Jasna Jan Sešek), z bronastimi
plaketami pa so se izkazali
mladi violinist Žiga Jereb
(Anuša Plesničar, korepetitor Tomaž Hostnik), violinistka Maruša Šubic (Anuša
Plesničar, korepetitorka Katja Činč) ter violončelist Lan
Dolenc (Barbara Jager, korepetitorka Jasna Jan Sešek).
V juniju so se učenci Glasbene šole Škofja Loka udele-

žili še dveh tekmovanj, izvedenih v živo. Na Dnevih kitare v Krškem je nastopil
kitarist Timotej Pivk in prav
tako prejel zlato priznanje,
učenci tolkal pa so se udeležili prvega Mednarodnega
tolkalskega tekmovanja Bolero na Muti. Erazem Demšar je osvojil tretje mesto,
zlato plaketo s pohvalo in
posebno pohvalo za najbolje
izvedeno skladbo za mali
boben, Erazem Rupnik je
prejel zlato plaketo, Samo
Krmelj in Gal Gabrovšek pa
srebrno plaketo. Mentor
vseh je Vito Opeka, pri klavirju pa jih je spremljala korepetitorka Olesja Horvath.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, se
lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa brez vseh
obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217
in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Dela za razstavo so pripravljena. / Foto: Igor Kavčič

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Tam na koncu je nič

Od a do b in nazaj
Loški slikarki Barbara Demšar in Agata Pavlovec
razstavljata v galeriji Likovnega društva Kranj.

V Galeriji Ivana Groharja je na ogled konceptualna postavitev Simona Mlakarja To je naše vesolje.

Igor Kavčič

Igor Kavčič
Škofja Loka – Konec je začetek. "Zadnja resnica je Neskončno. Je večna Črnina, v
katero nimamo vpogleda,
morda le tedaj, če se njej
sami zahoče, da nam ponudi kako misel o sami sebi,"
je ob razstavi, konceptualno
zasnovani prostorski instalaciji To je naše vesolje slikarja Simona Mlakarja, publiko pred Galerijo Ivana
Groharja nagovoril njegov
brat, filozof Peter Mlakar.
Umetnik je sprejel ponudbo
in v prostor, ki kar kliče po
zanj posebej ukrojenih
umetniških projektih, umestil svojo percepcijo nam
znanega, a vendarle tako
zelo neskončnega vesolja,
hkrati pa je obiskovalcu skozi svoje umetniško videnje
dal možnost občutenja tistega, kar vesolju sledi – velikega Niča.

»Kako upodobiti
neskončnost? Jaz jo
upodabljam s popolno
temo, da lahko
začutimo to veličino
niča, da začutimo to
brezno neskončnega.«
"Postavitev je oblikovana
minimalistično ter svetlobno in barvno kontrastno.
Ima dva med seboj ločena,
a vendarle povezana dela,"
je dejal snovalec programa
galerije, kustos Loškega
muzeja Boštjan Soklič; da
je vsaka razstava praznik za
Škofjo Loko, če gre za Si-

Kranj – Tokrat se na skupni
razstavi predstavljata v Kranju, naslov razstave Od pekla do raja sta si z malenkostnim popravkom izposodili
od glasbenika, loškega rojaka Jana Plestenjaka.
Za skupno razstavo sta se
odločili tudi zato, ker se, kot
povesta, zelo dobro razumeta in kljub na prvi pogled
precej različni likovni poetiki obe izhajata iz podobne
življenjske filozofije.
Obe predstavljata dela iz obdobja zadnjih nekaj let.
Demšarjeva v svojih abstraktnih krajinah izkazuje pozitivno občutenje sveta in ljubezen do narave, katere
imaginarni travniki so posejani s cvetlicami in drevesi
ter obsijani s soncem. Slike
Peter in Simon Mlakar v vesolju, preddverju niča, ki je neskončen. / Foto: Igor Kavčič
mona Mlakarja, še toliko
bolj. Mlakar je v svoji umetniški maniri namreč vselej
nekoliko provokativen.
Tudi tokrat.
Soklič prvi del razstave
označuje za tuzemski, s prepoznavno motiviko – uporabi simbole križa, polmeseca
in zvezde – nas sooči na samolepilni foliji, ki prekriva
osrednji del prvega prostora.
"Gre za prepoznavna obeležja našega (mikro) vesolja.
Ob tem nam posredno sporoča, da se ideologije in vere
v teku tisočletij spreminjajo,
simboli pa so nespremenjeni," doda Soklič.
K vizualni podobi Simon
Mlakar dodaja tudi zvočno
kuliso. "Gre za kakofonijo
glasbe in govora, ki sta povezana s simboli. Zvoki so vzeti iz krščanstva, islama tu pa

je še partizanska pesem. Ta
mešanica govori o našem
znanem kozmosu, ki je tak,
kot je, lahko rečem tudi konflikten," pove avtor postavitve in doda, da v drugi del
razstave preskoči kot v Kubrickovem filmu 2001: Odiseja v vesolju. "V drugi sobi
celotno nam znano vesolje,
glede na to, da se to nekje
konča, strnem v rdečo točko.
Naprej od te točke je nič in
ta je neskončen." Peter Mlakar se v primeru, ko vendarle nekako zadenemo ob rob
vesolja, vpraša, kaj pa je onkraj tega roba. Ali je tam
neki nič, nič, ki se nadaljuje
v neskončnost in v katerega
se vesolje širi in širi ...
In prav to občutenje nadaljevanja niča v drugem prostoru ponuja Simon: "Kako
upodobiti neskončnost? Jaz

jo upodabljam s popolno
temo, da lahko začutimo to
veličino niča, da začutimo to
brezno neskončnega." Da je
inspiracijo za postavitev dobil v Petrovi knjigi izpred
treh let z naslovom Nad, v
kateri se ta ukvarja z neskončnostjo niča.
Z novim zavedanjem vesolje
v prvem prostoru gledamo
drugače. Pod rdečo piko, ki
je likovna povezava s prvim
delom in je v brezkončnosti
niča izraženo vesolje, je
ekran s statičnim napisom:
"Vesolje je kot ta pika. Neskončnost NIČA pa je vse
drugo."
Tam na koncu je nič, nepredstavljivo velik, kot je velika, pravzaprav neskončna
črnina teme. Na razstavi To
je naše vesolje Simona Mlakarja. Do 12. septembra.

Ob nalezljivi dobri energiji Agate Pavlovec in Barbare
Demšar / Foto: Igor Kavčič
RT_Loski_glas_83x143.pdf
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Novi Caddy
Partner v vsakdanjem življenju
Spontan kot življenje: Novi Caddy. S popolnoma novo zasnovo je pripravljen na nenadne spremembe načrtov,
z glasovnim upravljanjem in najsodobnejšim digitalnim okoljem (Innovision Cockpit) pa vam zagotavlja, da
ste ves čas popolnoma povezani z vsem, kar vas zanima. Ne glede na to, kam vas pelje življenje!
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TEMMA-X D.O.O., VOJKOVA CESTA 58, LJUBLJANA

Pripravljen na vse
Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. Emisije CO2: 110−102 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj | T: 04/2700 210 | www.avtohisavrtac.si

VW_Oglas_Dealer_Caddy2021_AHVrtac_A5.indd 1

delujejo igrivo in optimistično. Pavlovčevo v umetniškem snovanju zanimajo
eksistencialna vprašanja, ki
se dotikajo aktualnega časa
in človeka v njem. Tokrat
predstavlja dela – tako male
kot velike formate – iz cikla
Mimobežniki, s katerimi nastavlja ogledalo sodobni
družbi. Z neidentificiranimi
temnimi figurami v nedoločljivi pokrajini izraža za današnjo družbo tako značilno
nezainteresiranost za sočloveka. A vendarle svetloba v
ozadju nakazuje upanje.
Slike ene in druge se v galerijskem sobivanju dobro počutijo, sta prepričani slikarki. So kot nekakšne sestre.
O tem v teh dneh zagotovo
razmišljajo tudi Kranjčani
oziroma vsi obiskovalci njune razstave.

23/03/2021 13:01
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Ponovila sta zmago
Italijan Andrea Calza, ki je tudi lanski rekorder proge, in lanska zmagovalka Katarina Novak sta tudi
letos najhitreje premagala vzpon na Stari vrh. V Pokalu polanskih puklov še štiri preizkušnje.
Vilma Stanovnik
Stari vrh – Drugo julijsko
nedeljo je Kolesarska sekcija Indu team pri Športnem
društvu Poljane poskrbela
za že 21. izvedbo dirke Poljane–Stari vrh. Dirka je štela za Pokal Slovenije in Pokal polanskih puklov ter
Občinsko prvenstvo Občine
Gorenja vas - Poljane. Desetkilometrsko progo z višinsko razliko 650 metrov
je najhitreje prevozil Italijan
Andrea Calza, ki je tudi lanski rekorder proge, a je tokrat traso prevozil nekoliko
počasneje kot lani. Porabil
je namreč 23 minut in 59
sekund, kar je za 22 sekund
počasneje od rekorda. "Lani
sem bil na tej dirki prvič in
že takoj postavil rekord. Čeprav je vzpon kar strm, mi
je proga všeč. Je pa treba
močno pritiskati vse do cilja," je na Grebljici pod Starim vrhom povedal Andrea
Calza (Bike shop racing) in
dodal, da zelo rad hodi na
dirke v Slovenijo, saj so mu
kraji zelo všeč, ima pa tu
tudi že nekaj dobrih prijateljev.
Kmalu za Italijanom so navijači v cilju na Grebljici zaploskali Deanu Bratušu
(Tuš T.E.A.M.), ki je drugo
mesto osvojil s časom 24
minut in 44 sekund, tretje
mesto pa je z zaostankom
minute za zmagovalcem
osvojil Žiga Božič (JB Team
Novo mesto).

Najhitrejša je bila
že na prvi tekmi
Izkušeni kolesar Matej Drinovec in še ne
petnajstletna Manca Kavčič, ki je nastopila na
svoji prvi tekmi, sta se v Davči veselila zmage na
23. Kolesarski dirki za zlato čipko.
Vilma Stanovnik

Kar sto dvajset kolesarjev in kolesark z različnih koncev Slovenije in tudi tujine je uspešno
premagalo pot od Poljan do cilja na Grebljici.
Med ženskami pa je bila
tako kot lani najmočnejša
Kamničanka Katarina Novak (Tuš T.E.A.M.), ki je v
cilj pripeljala s časom 29
minut in 37 sekund, kar je
sicer boljši rezultat od lanskega, a rekord proge 29
minut in 20 sekund še vedno ostaja v rokah Laure
Šimenc. "Če le morem, se
te dirke udeležim vsako
leto. Všeč mi je organizacija pa tudi proga. Ta je sicer
kratka, toda precej strma,
zlasti na koncu. Tako je treba pravilno razporediti
moči, da ti na koncu ostane

še nekaj energije za ciljni
klanec, kjer se navadno tudi
odloča o zmagi," je povedala Katarina Novak, ki je predana kolesarka, in kot pravi
po tipu kolesarke "klančarka".
Kot druga med dekleti je v
cilj s časom 32 minut in 55
sekund pripeljala Martina
Erjavec (Izvid Vipava) tretja
pa je bila Tajda Glamočak,
ki je za progo porabila 33
minut in 32 sekund.
"To je bila prva letošnja dirka v Pokalu polanskih
puklov in tretji vzpon v Pokalu Slovenije. Veseli smo,
da je tekmovanje potekalo v
idealnih vremenskih razmerah. Čeprav ni bilo rekorda
proge, so bili rezultati odlični – in to čeprav je bilo na to
nedeljo veliko kolesarskih
prireditev. Prav tako smo
zelo zadovoljni s številno
udeležbo, saj se je na prireditvi zbralo kar 120 kolesarjev in kolesark, ki so prišli
tudi iz Italije in Hrvaške," je
ob zaključku v imenu organizatorjev povedal Andrej
Dolenc.

Pokal polanskih puklov
Najhitreje je vzpon na Stari vrh prevozil Andrea Calza, med
ženskami pa Katarina Novak.

Dirki na Stari vrh bodo v Pokalu polanskih puklov sledile še štiri preizkušnje. Tako

bo 14. avgusta potekal vzpon
na Pasjo ravan, ki ga pripravlja Športno društvo Špik
Lučine. Teden dni kasneje
bo Športno društvo Sv. Urban pripravilo vzpon na Javorč. Drugo septembrsko
nedeljo bo sledil vzpon na
Lubnik, organizator pa je
T4M – ŠZ Škofja Loka. Za
zaključek bo 19. septembra
še vzpon na Blegoš, ki ga
pripravlja Športno društvo
Marmor Hotavlje.
Udeleženci pokala so vsi, ki
startajo na posameznem
vzponu. Vsak lahko starta
na enem ali več vzponih.
Točke, pridobljene na posameznih vzponih, se med seboj seštevajo. Končna razvrstitev Pokala polanskih
puklov v sezoni 2021 bo veljala le, če bodo izvedeni vsaj
trije vzponi.
"Osnovni moto pokala je
udeležencem predstaviti lepote in zanimivosti Škofjeloškega hribovja, ki je prepleteno s cestami, potmi,
stezami, predvsem pa
ustvarjalnimi in prijaznimi
domačini. Vse to pa je tisto
bistvo, ki ga kolesarji iščejo
na svojih potepanjih po neodkritih, neraziskanih kotičkih Slovenije," v imenu organizatorjev poudarja Niko
Stržinar.

Davča – Športno društvo
(ŠD) Kamikaze je bilo drugo
julijsko soboto organizator
tradicionalne kolesarske
Dirke za zlato čipko. Proga
je potekala od Železnikov do
kmetije pr' Vrhovc v Davči,
le dobre pol ure oziroma 31
minut in 33,2 sekunde pa je
za pot, dolgo 15 kilometrov
in s 580 metri višinske razlike, porabil zmagovalec Matej Drinovec (SNC team).
"Na tej dirki sem bil prvič
pred šestimi leti, prav tako
sem že dirkal, ko je bila tekma še proti Soriški planini.
Dirka je vedno dobro organizirana, vzdušje je sproščeno in veliko je priložnosti za
druženje. Tudi trasa je zame
ravno pravšnja, saj ni preveč
klanca, je pa toliko težka, da
se naredi selekcija," je povedal zmagovalec Matej Drinovec iz Strahinja.
Le malo za Drinovcem je s
časom 31:42,3 v cilj prikolesaril Andrej Draksler (ŠD
Koloka), tretji pa je bil Žan
Peternelj (KK Soča), ki je pot
opravil v času 31:47,4.
Med dekleti so navijači v
Davči najprej pozdravili
Manco Kavčič, ki je bila v
cilju s časom 41:56,1. "Da
sem prišla na tekmo, me je
navdušil ati, ki me je tudi
prijavil. Do lani sem se več
vozila z gorskim kolesom,
lani pa sem dobila tudi specialko. Je pa to sploh moja
prva kolesarska dirka, saj še
nikoli nisem tekmovala.
Všeč mi je bilo vzdušje in
sploh se nisem preveč naprezala," je povedala še ne

Roman Prezelj
15-letna Manca Kavčič iz
Dražgoš. Drugo mesto v
ženski konkurenci je s časom 54:22,7 osvojila Ana
Lušina (ŠD Dražgoše), tretje pa s časom 54:47,2 Dragica Habjan (Koloka).
Posebno točkovanje je bilo
tudi za domačine iz občine
Železniki. V absolutni moški
konkurenci je zmagal Nejc
Čenčič s časom 32:11,6, drugo
mesto je osvojil Aljaž Egart s
časom 32,56,2, tretji pa je bil
Aljaž Kovač s časom 34:02,6.
Med ženskami je tudi v uvrstitvi domačink zmagala
Manca Kavčič, prav tako druga je bila Ana Lušina, tretja pa
Metoda Rant s časom 54:59,5.
"Z udeležbo na dirki smo
zelo zadovoljni. Predvsem
nas veseli, da se prireditve
udeležuje vedno več domačinov. Letos smo jih našteli
že 62. Zahvaljujem se vsem
udeležencem, zaradi katerih
prireditev pripravljamo, pa
tudi vsem prostovoljcem, ki
nam vsako leto nesebično
pomagajo pri izvedbi," je
povedal predsednik ŠD Kamikaze Roman Prezelj.

Matej Drinovec in Manca Kavčič

Proga proti Davči je navdušila številne kolesarje in kolesarke.
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Čestitke prvaku in kapetanu
»Lepo se je vsako poletje vrniti domov, saj se tukaj res dobro počutimo. Tu imamo prijatelje, starše, sorodnike in proste dni najraje izkoristimo v domačih
krajih. Če povem po pravici, je nato vsako leto težje oditi nazaj v tujino,« pravi kapetan naše rokometne reprezentance Jure Dolenec, ki je z ekipo
Barcelone osvojil rokometno ligo prvakov. Tudi letos je užival v poletni šoli, pred kratkim pa se je znova odpravil v Francijo.
Vilma Stanovnik

V avtokampu Brioni pri Pulju je letos znova potekala Rokometna šola Jureta Dolenca, mladi pa so uživali ob pridobivanju
novega znanja in druženju. / Foto: arhiv RD Urbanscape Loka

Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Škofjeloški rokometaš Jure Dolenec je v
minuli sezoni z Barcelono
osvojil ligo prvakov, za tega
in druge uspehe pa mu je
pred odhodom v nov klub,
francoski Limoges, čestital
tudi župan Tine Radinja.
»Čestitam vam v imenu
naše občine ter vseh Ločank
in Ločanov, saj sem prepričan, da smo vsi ponosni na
vaše dosežke. Prav tako sem
prepričan, da s svojimi dosežki pa tudi osebnostjo
promovirate Škofjo Loko in
njenega športnega duha, ki
se ga trudimo tako v roko-

metu kot ostalih športih
podpirati še naprej,« je ob
druženju z Juretom Dolencem in njegovo družino,
ženo Sašo ter sinovoma
Markom in Lukom, na vrtu
Sokolskega doma poudaril
domači župan Tine Radinja.
Župan je Dolencu izročil
tudi simbolično darilo v spomin na domače mesto in
dodal, da so pobudo za srečanje dali Juretovi prijatelji,
ki so ponosni, da so v občini
klub in rokometaši, ki so se
uveljavili tudi na tujem.
V domačem rokometnem
klubu so se letos znova razveselili, da so s svojim nekdanjim igralcem v avtokam-

Jure Dolenec je z družino, ženo Sašo in sinovoma Markom
in Lukom, prišel na druženje z županom Tinetom Radinjo
in pokazal tudi zlato odličje za zmago v ligi prvakov.

www.gorenjskiglas.si

Vas zanima, kako
je naše telo videti
od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki
na poljuden
način razkriva
sestavo in
delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

pu Brioni pri Pulju lahko
ponovno pripravili Rokometno šolo Jureta Dolenca, ki
se je je udeležilo 74 deklet in
fantov. »Vesel sem, da smo
že tretjič uspešno izvedli rokometno šolo. Najpomembnejše je, da so otroci zopet
uživali in se tudi kaj novega
naučili. Odzivi staršev ob zaključku kampa so bili zelo
pozitivni, kar nas vse skupaj
zelo veseli,« je povedal Jure
Dolenec in dodal, da se skupaj že veselijo novega druženja drugo poletje.
»Lepo se je vsako poletje vrniti domov, saj se tukaj res
dobro počutimo. Tu imamo
prijatelje, starše, sorodnike
in proste dni najraje izkoristimo v domačih krajih. Če
povem po pravici, je nato
vsako leto težje oditi nazaj v

tujino. Vendar je to pač
moja služba, na to smo se z
družino navadili,« je povedal 32-letni Jure Dolenec, ki
je sredi prejšnjega meseca z
ekipo Barcelone osvojil rokometno ligo prvakov.
»Glede klubskega rokometa
je to zagotovo največ, kar
lahko osvojiš. Ker smo osvojili tudi ostale lovorike in nismo izgubili niti ene tekme,
je ocena klubske sezone za
čisto desetko,« je povedal
Jure Dolenec, ki se je že poslovil od Barcelone in bo prihodnja tri leta nosil dres
francoskega Limogesa.
»Po eni strani je vedno težko zamenjati sredino, posebno če so uspehi in se
tam dobro počutiš. Po drugi
strani pa je to nov izziv,
nova motivacija in z vese-

ljem čakam, da spoznam
nove soigralce, nov klub in
upam, da tudi nove navijače. Želim si, da bi bili uspešni, da bi klubu pomagali
rasti. Za Limoges igrata že
dva Slovenca, Dragan Gajić
in Igor Žabič. Nekaj soigralcev poznam tudi že od prej
iz francoske lige, nekaj jih
tudi še ne poznam. Gre za
zelo mlad klub, ki obstaja
šele 15 let. Pred štirimi sezonami so se prebili v drugo
ligo, v zadnji sezoni pa so
prvič nastopali v prvi ligi in
bili na začetku zelo uspešni.
Na koncu so dosegli deveto
mesto, želijo pa si seveda
več. Imajo podporo mesta,
sponzorjev in vedno, ko so
pač gledalci lahko na tribunah, tudi polne tribune.
Všeč mi je, ker imajo velike

ambicije, in mislim, da bo
zelo zanimivo,« je povedal
Dolenec in se spomnil škofjeloškega kolektiva, ki si je
podobno utiral pot med prvoligaše.
Kapetan slovenske reprezentance je spregovoril tudi
o nastopih v državnem dresu. »Letošnja sezona glede
reprezentančnih nastopov
ni bila uspešna in vse bomo
naredili, da bo nova boljša.
Na prvih skupnih pripravah
se srečamo konec oktobra,
januarja bo sledilo evropsko
prvenstvo in tako nas čaka
nova priložnost, da se dokažemo. Na žalost bomo izpustili olimpijske igre v Tokiu,
vendar bo čez tri leta nova
priložnost in izzivov nam ne
manjka,« je tudi povedal
Jure Dolenec.
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Priljubljene točke osvežitve
Naravna kopališča ob bregovih Poljanske Sore so v vročih poletnih dneh priljubljena točka osvežitve, sprostitve in počitka. Obiskali smo kopališča
Pustotnik v Žireh, Puštal v Škofji Loki, Škribovc na Trebiji in bazen pr' Topličarju v dolini Kopačnice.
Maša Likosar

Foto: Tina Dokl

Škofja Loka, Žiri, Trebija –
Na desnem bregu Poljanske
Sore v Škofji Loki kopališče
Puštal v vročih dneh vabi
obiskovalce od blizu in daleč. Domačinki Tari Medjo
poleti Puštal nudi zatočišče
pred vročino in mestnim vrvežem. Tokrat se ji je pridružila tudi sestrična Zoja
Cimerman iz Ljubljane.

»Sončimo se, plavamo, gremo na kavo v bližnji lokal in
čas tako zelo hitro mine.
Mladi se tu lahko družimo
in spoznavamo,« je povedala Tara.
Brigita Adam je kopališče
Puštal obiskala s hčerko
Mišo. »V času epidemije so
tovrstna naravna kopališča
še toliko bolj zaželena, saj
lahko najdeš kotiček, kjer si
sam, poleg tega ni treba iz-

Kopališče Puštal na desnem bregu Poljanske Sore v Škofji
Loki v vročih dneh vabi obiskovalce od blizu in daleč.

polnjevati nobenih pogojev,
brezplačno je, tudi parkirišče
je urejeno. Obenem je varno
za otroke. Reševalca iz vode
sicer ni, zato moramo starši
malo bolje popaziti na svoje
otroke,« je dejala Adamova.
Na kopališču Pustotnik v Žireh, nedaleč od izvira Poljanske Sore, smo srečali
otroke Osnovne šole Žiri, ki
so dan tu preživeli v okviru
projekta Popestrimo šolo.
Klavdija Oblak, športna pedagoginja, je dejala, da je
kopališče primerno tako za
otroke kot odrasle. »Otroci
so komaj čakali, da se gremo kopat. Najraje skačejo v
vodo, plavajo, uživajo ob
družabnih igrah in odbojki.
Voda je nekoliko hladna,
imela naj bi le 16 stopinj
Celzija, a mladih to ne moti,
saj jim je ključno, da se naužijejo poletnih radosti,« je
dodala.
Geotermalna voda bazena
pr' Topličarju v dolini Kopačnice priteče iz vrtine, ki

Domačini radi obiskujejo kopališče Škribovc na Trebiji. / Foto: Tina Dokl
ima stalno temperaturo 23,4
stopinje Celzija. Za čistočo
in urejenost bazena v dogovoru z občino in lastnikom
skrbi več prostovoljcev, med
njimi tudi Marjana Vrhunc
iz Gorenje vasi. »Okolje je
pomirjujoče, edinstven občutek je, ko lahko v naravnem okolju bereš knjigo, se
pomiriš in sprostiš,« je deja-

V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so pridobili certifikat
kakovosti ISO 9001, ki so ga na priložnostni slovesnosti in pikniku z
uporabniki prejeli prejšnji mesec. Številni dogodki tudi čez poletje.

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

Vilma Stanovnik

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO, POT NA ZAVRTE 26, CERKNO / Foto: Marko Čadež, član

Do njega vodijo poti iz različnih izhodišč (Petrovo Brdo, Podbrdo, Davča, Cerkno, Poče, Labinske lehe, Vrh Ravni – čez
Otavnik, Tuškov grič – mimo Podgozdarja ali čez Kopo). Vse
poti so lahke in označene, kljub temu pa se je treba vzpenjati
vsaj 2,5 do 3 ure). V tem poletnem času cveti na južnih pobočjih Porezna alpska možina, oči pa si lahko napasete tudi na
preostalem gorskem cvetju, ki ga na Poreznu ne manjka.
Jutranjiki boste očarani nad sončnim vzhodom ali srečanjem
z divjim petelinom. Po prihodu na vrh Porezna boste v lepem
vremenu deležni krasnih razgledov na vse štiri strani neba.
Spomenik na vrhu vas bo spomnil na dogodke vojnih dni,
če imate dovolj časa, pa se lahko podate tudi v rove, ki
jih skriva pod površjem.
Niže pod vrhom stoji planinska koča, ki je preurejena italijanska kasarna in za katero skrbimo cerkljanski planinci. V koči
lahko prespite in se okrepčate z jedmi iz naše kuhinje, posebno še z našo lokalno ponudbo, kot so ocvirkovka, idrijski
žlikrofi in jedi na žlico. Dne 22. avgusta pa prirejamo že tradicionalno poletno srečanje planincev na Poreznu, zato ta dan
še posebno toplo vabljeni, da nas počastite s svojim obiskom.
Koča je v času poletne sezone stalno odprta, izven sezone pa
ob koncih tedna in praznikih, če to dovoljujejo vremenske
razmere.
Varen korak in varno kolesarjenje vsem obiskovalcem
Porezna želimo cerkljanski planinci.

po besedah domačinke Eve
Obid v zadnjih letih uredili.
"Na voljo je igrišče za odbojko, klopi za počitek, na drugi strani reke je tudi gugalnica za skok v vodo. Kopališče sem obiskovala že preden je bilo urejeno, poletja
smo vedno preživljali ob
reki. Všeč mi je, ker ni oblegano," je povedala Obidova.

Zavezani so kakovosti

Spoštovani pohodniki,
turni kolesarji,
ljubitelji gorske narave!

www.planinsko-drustvo-cerkno.si

la Vrhunčeva. Med obiskovalci Kopačnice je bil tudi
Marjan Primožič s Trebije.
»Pogosto pridemo z vnuki,
saj je prostor zanje idealen.
Morda pogrešam le ponudbo sladoleda in pijače, ta je
sicer nekoč že bila na voljo.
Hkrati si želim, da se ohrani
neokrnjena narava.« Kopališče Škribovc na Trebiji so

Škofja Loka – Center slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka je uspešno opravil
postopek certifikacije za sistem vodenja in s tem pridobil certifikat kakovosti ISO
9001. "Veseli nas, da ste v
tako težkem letu, kot je bilo
leto 2020, uspešno opravili
certifikacijsko presojo in
pridobili certifikat ISO
9001. To je dokaz vaše predanosti kakovosti in merilo
lastne uspešnosti," je na priložnostni slovesnosti v Centru slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka (CSS)
povedala Ines Hikl, predstavnica največje certifikacijske hiše na svetu in vodilne
certifikacijske hiše v Sloveniji Bureau Veritas. Hkrati
je pojasnila, da je z uveljavitvijo zahtev standarda ISO
9001 CSS Škofja Loka vzpostavil sistem upravljanja s
kakovostjo, ki zajema vse
hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno
vključevanje zaposlenih. Na
takšen način je v pomoč in
podporo tako svojim zaposlenim kot tudi uporabnikom.
"Naši presojevalci so podrobno preverili vse zahteve
in ugotovili, da CSS Škofja
Loka uresničuje svoje poslanstvo tako, da v ospredje
postavlja uporabnika in iz-

Direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka Silva Košnjek je na pikniku s slavnostno torto
certifikat prejela iz rok predstavnice certifikacijske hiše
Bureau Veritas Ines Hikl.
vajanje kvalitetnih storitev
po njegovi meri," je tudi poudarila Hiklova.
Certifikat, ki so si ga pridobili že lani, slovesno pa zaradi epidemije prejeli šele
prejšnji mesec, so z navdušenjem prejeli tudi zaposleni v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka. "Na to priznanje smo
se pripravljali s pomočjo
odlične ekipe svetovalnega
podjetja za sisteme vodenja
Kakovost 2000, d. o. o., iz
Novega mesta. Družba Bureau Veritas Slovenija iz
Ljubljane nam je lani avgusta podala pozitivno mnenje
na področju certificiranja, in

to za institucionalno varstvo
slepih, slabovidnih in starejših oseb ter pomoč na domu
in izvajanje dnevnega varstva ter kratkotrajne in začasne namestitve. Zaveza ob
pridobitvi certifikata kakovosti ni samo ohranitev kakovostnega dela, ampak nenehno izboljševanje na vseh
področjih našega delovanja," je povedala direktorica
CSS Silva Košnjek, ki skupaj z zaposlenimi vse poletje skrbi, da se pred stavbo
in v parku večkrat dogaja kaj
zanimivega. Tako so že pekli palačinke, imeli so sladoledni dan, gostili pa so tudi
različne kulturne dogodke.

