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Kolesarji na dirki Po
Sloveniji so zadnji dan
prikolesarili tudi v
Škofjo Loko, navijači
pa so prav tako glasno
pozdravili udeležence
Maratona Franja.

Dogajanje v Železnikih so
bogatili 59. Čipkarski
dnevi.
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Vabijo na doživetja

Praznični junij

Skozi nove turistične produkte lahko obiskovalci še bolj doživeto izkusijo danosti destinacije
Škofjeloško, pravi direktor Razvojne agencije Sora Gašper Kleč. Lani so bili sicer relativno zadovoljni z
obiskom, čeprav je bil približno 40 odstotkov manjši kot predlani, prevladovali pa so slovenski gostje.

Konec junija ima Občina Škofja Loka svoj
praznik, uvod v letošnje praznovanje pa je bilo
tudi zaznamovanje tridesetletnice samostojne
Slovenije.
Vilma Stanovnik

Ana Šubic
Soriška planina – Škofjeloška turistična destinacija, ki
povezuje občine Škofja
Loka, Železniki, Gorenja vas
- Poljane in Žiri, je v poletno
sezono vstopila s sklopom
novih inovativnih turističnih produktov. Kot je na nedavni novinarski konferenci, ki je potekala na Soriški
planini, povedal direktor
Razvojne agencije Sora
(RAS) Gašper Kleč, so se v
času epidemije veliko pogovarjali, kako se čim bolj približati gostom, primarno
slovenskim, oz. kako jih privabiti in animirati, da bi
ostali čim dlje. "S produkti,
ki smo jih pripravili s ponudniki, želimo goste povabiti,
da naše območje raziskujejo, se nad njim navdušujejo,
okusijo naše lokalne dobrote, izkusijo naše kolesarske
in planinske poti ter se naužijejo naših doživetij."
Novi turistični produkti
med drugim zajemajo rokodelska doživetja, pri katerih
lahko obiskovalci ustvarjajo
skupaj z rokodelci, vodene
potepe po ulicah Škofje
Loke, kuharski izziv z lokalnim "oštirjem", kolesarsko
doživetje v družbi vodnika,
foto pustolovščino z uveljavljeno fotografinjo, za en

dan je možno postati jamar
ali čebelar … Pripravili so
tudi serijo novih turističnih
spominkov, s katerimi predstavljajo bogato rokodelsko
dediščino, npr. antistresno
volno, čipkast prtiček, dražgoški kruhek …
Turistično ponudbo so strnili v nov poletni destinacij-

ski časopis Zdaj je čas za
škofjeloške slike, v katerem
gostom predstavljajo rokodelce, možnosti za aktivnosti v naravi, prireditve, aktivna doživetja, kulinarično
ponudbo ... Časopis je na
voljo pri turističnih ponudnikih in v turistično-informacijskih centrih (TIC) na

Škofjeloškem. Jeseni naj bi
po napovedih Kleča v Škofji
Loki zaživel nov skupni TIC
za celotno škofjeloško območje, pripravljajo pa tudi
novo turistično strategijo
Škofjeloško 2021–2027, ki
je v sklepni fazi.

ŠKOFJA LOKA
Na Trati bo podvoz

GORENJA VAS - POLJANE
Hiša generacij

ŽELEZNIKI
Kolesarji bodo varnejši

Minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec je delovni
obisk na Škofjeloškem sklenil v občini Škofja Loka, kjer
sta z županom Tinetom Radinjo govorila tudi o problematiki železniškega prehoda
na Trati.

Gorenji vasi se je začela 1,4
milijona evrov vredna obnova prostorov nekdanje šole,
v kateri bodo po obnovi zagotovili šest mest za dnevno
varstvo starejših in šestnajst
začasnih namestitev za starejše.

Po odobritvi evropskih sredstev in podpisu pogodbe za
izvedbo del bo podjetje Lavaco julija začelo urejati kolesarsko povezavo Železniki–Selca.

ŽIRI
Lesu vdahnili novo
življenje
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Direktorica Turističnega centra Soriška planina Polona Golija in direktor Razvojne agencije
Sora Gašper Kleč

49. stran

Na kopališču Pustotnik so
minuli teden pripravili slovesen zaključek projekta Lesni
feniks in predali v uporabo
urbano opremo, ki je nastala
v okviru projekta.
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Škofja Loka – Praznični junij v Škofji Loki vsako leto
postreže z vrsto zanimivih
prireditev, ki smo se jih letos, ob zaključku epidemije, še bolj razveselili. Poleg
druženj ob športnih, kulturnih in drugih dogodkih
so bile minuli teden prireditve namenjene tudi spominu na 30-letnico samostojnosti naša države in praznovanju občinskega praznika.
Večer pred dnevom državnosti je v nekdanji vojašnici
v Škofji Loki potekala prireditev ob odkritju spominskega znamenja. Znano je,
da so med vojno za osamosvojitev Slovenije enote 35.
območnega štaba TO Škofja
Loka, Postaje milice Škofja
Loka in člani drugih organizacij 28. junija 1991 v bojni
akciji začasno zavzeli vojašnico JLA ter iz skladišč odpeljali orožje in strelivo TO.
Med napadom je vojak JLA
smrtno ranil 17-letnega domačina Mohorja Berganta.
V bojni akciji 2. julija sta
omenjeni slovenski enoti
dokončno zavzeli vojašnico.
Zasežene so bile večje količine orožja in vojaške opreme, vojašnico pa so zavzeli
pripadniki 35. območnega
štaba TO Škofja Loka. Po
odkritju znamenja je potekala tudi občinska proslava
ob dnevu državnosti, Filatelistično društvo Lovro Košir
pa je v Sokolskem domu že

sredi meseca postavilo zanimivo razstavo znamk.
Škofja Loka ima svoj praznik 30. junija, saj je na ta
dan leta 973 v darilni listini
cesarja Otona II. prvič omenjena kot Loka. Na slavnosti
akademiji, ki je potekala minuli petek, so bili posebne
pozornosti deležni občinski
nagrajenci.
Naziv častnega občana občine Škofja Loka je za dolgoletno delo in prispevek za dobrobit vseh občanov in občank
prejel Vincencij Demšar.
Zlati grb Občine Škofja Loka
so si za 110-letno zavzeto
delo zaslužili v Prostovoljnem gasilskem društvu Godešič. Srebrni grb Občine
Škofja Loka sta prejela Jože
Peter Kranjc za več kot 50-letno aktivno družbeno delovanje v Krajevni skupnosti Trata in delovanje v Komisiji za
odkrivanje zamolčanih grobišč vojnih in povojnih pobojev ter Nikolaj Kržišnik za
aktivnost na vseh področjih
delovanja Civilne zaščite in v
Prostovoljnem gasilskem
društvu Godešič. Bronasti
grb Občine Škofja Loka so si
zaslužili Podjetje Želva, d. o.
o., Poslovna enota Škofja
Loka, za dvajsetletno odlično
opravljeno delo na zelenem
programu v Škofji Loki,
Franc Gider za aktivno delo
in uspešno vodenje Krajevne
skupnosti Kamnitnik in
Uroš Ovsenek za takojšnje,
brezpogojno in požrtvovalno
posredovanje pri nesreči v
Puštalu.

Pregled očala

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

Optika Aleksandra Qlandia

tel: 04 234 234 2
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Živahno poletje
S poletjem in zaključkom
epidemije se je na ulice Škofje Loke vrnilo živahno dogajanje. Vesel sem, da so
lahko šolarji, zlasti devetošolke in devetošolci pa tudi
maturantke in maturantje, v
nekoliko bolj sproščenem
vzdušju praznovali uspehe,
za katere so se trudili celo
šolsko leto.
Hkrati tudi na občini in v
javnih zavodih zaključujemo
prvo polovico delovnega leta,
ki ga je žal v marsičem še vedno zaznamovala epidemija.
Marsikje in marsikdo je
ogromno svojega časa, volje
in energije vlagal v to, da
smo organizirali pomoč občankam in občanom pa tudi
da smo nudili podporo zdravstvu. Vse to zato, da je delo
in življenje kljub vsemu potekalo karseda normalno.
Konec junija – ob našem občinskem prazniku – izkoristimo priložnost ter pogledamo nazaj in se zahvalimo
tistim, ki so še posebno zaznamovali življenje v občini.
Letos smo se ob zaključku
epidemije s srebrnim grbom zahvalili tako poveljniku Civilne zaščite Občine
Škofja Loka kot vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so bili steber Civilne
zaščite in so omogočali njeno delovanje. Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in
nagrajencem, še posebno
novemu častnemu občanu.
Poleg tega, da ob občinskem
prazniku pogledamo, kaj
smo v zadnjem letu postorili,
pa se mi zdi še bolj pomembno, da se ozremo tudi naprej. V prihodnost. Seveda
nas najprej čaka poletje, ko
načrtujemo, da bo kljub počitniškemu vzdušju delo potekalo naprej in se bodo projekti nadaljevali po načrtih.
Tudi zaradi epidemije, smo
se odločili še pospešiti javne
investicije in podpreti lokalno gospodarstvo. Z veliko
vnemo smo se lotili dela pri
kolesarskih stezah po vsej občini, od Brodov, Gabrka,
Zminca, Bodovelj do Godešiča pa tudi po Kidričevi cesti

Na Trati bo podvoz
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je delovni obisk na Škofjeloškem sklenil v občini Škofja Loka,
kjer sta z županom Tinetom Radinjo govorila tudi o problematiki železniškega prehoda na Trati in
cestni navezavi Škofje Loke na Vodice.
Mateja Rant

Tine Radinja
in mestu – za to so na voljo
evropska in državna sredstva
in prav je, da jih izkoristimo.
To moramo in znamo narediti. Začeli smo s številnimi
projekti obnove infrastrukture, predvsem v Podlubniku,
Hafnerjevem in Frankovem
naselju, poleg tega pa nadaljujemo največji projekt obnove infrastrukture na Grajski poti, Poljanski cesti in
Kopališki ulici. Obnavljamo
še nekatere druge ceste, saniramo usade, plazove ... Večino teh investicij naj bi poleti
zaključili, že za jesen pa imamo nove načrte, saj nas čakajo novi projekti na področju
kolesarske in prometne infrastrukture, obeta pa se tudi
velika investicija v oskrbo s
pitno vodo na glavnem vodovodu. Upam, da že ob koncu
leta pridejo na vrsto večji projekti na področju družbenih
dejavnosti. Naj omenim le
prenovo Osnovne šole Jela
Janežiča, številne aktivnosti
pa potekajo tudi za pridobitev
gradbenega dovoljenja za
knjižnico na Nami.
Srčno upam, da se bo v Škofji Loki poleti in jeseni čim
več dogajalo. Pripravljajo se
zanimive prireditve in festivali, na čelu s Pisano Loko,
ki bo namenjena vsem generacijam. Verjamem, da
bodo prireditve dale mestu
odmeven kulturni vtis in da
se bomo čim bolj sproščeno
družili – upam, da ob kakšni
priložnosti srečam prav vas.
Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Ob obisku v
Škofji Loki si je minister Jernej Vrtovec z županom Tinetom Radinjo ogledal akutni problem prehoda čez železniške tire na Trati pa tudi
tamkajšnjo železniško postajo. Na ministrstvu namreč veliko pozornosti namenjajo železniškim povezavam, je zatrdil minister
Vrtovec. "Ta čas se umešča v
prostor drugi tir Ljubljana–
Škofja Loka in naprej proti
Kranju. Vzporedno s tem
pripravljamo dokumentacijo za obnovo železniške postaje na Trati, da bo primerna 21. stoletju."
Glede problematike železniškega prehoda na Trati so se
ob obisku v Škofji Loki na
ministrstvu zavezali, da
bodo z občino čim prej podpisali dogovor o umeščanju
in izgradnji podvoza, ki bi
rešil problem prehoda čez
železniške tire. Po županovih besedah se kljub temu

Ob obisku v Škofji Loki se je minister Jernej Vrtovec z
županom Tinetom Radinjo pogovarjal tudi o ureditvi
železniške postaje na Trati. / Foto: Tina Dokl
nadejajo tudi neke začasne
rešitve, s katero bi omogočili
prehajanje motornih vozil,
saj bosta do izgradnje podvoza minili vsaj dve leti ozi-

roma najmanj leto in pol.
Posebno pozornost so ob
obisku v Škofji Loki namenili tudi novi povezavi iz
Škofje Loke čez Trato proti

Meji in naprej proti Vodicam. "Kmalu bo stekla gradnja obvoznice Vodice; razpis je zaključen, čakamo
gradbeno dovoljenje in potem bi v juliju lahko začeli
dela," je razložil minister in
pojasnil, da bi na ta način
radi ta del Slovenije, torej
Škofjo Loko in njeno zaledje
vse do Posočja, na enostavnejši način povezali z osrednjim delom Slovenije.
"Verjamem, da je priključek
na Vodice optimalen tako za
prebivalce Cerknega, Žirov
in Železnikov kot tudi Škofje Loke, predvsem pa bi to
za naše vasi pomenilo razbremenitev tovornega prometa," je poudaril Radinja.
Tako z županom Škofje
Loke kot Železnikov pa so se
posebej dotaknili še ceste
Škofja Loka–Železniki skozi
Sotesko. Minister je napovedal, bi lahko prihodnje leto
objavili razpis za izbiro glavnega izvajalca, a morajo
pred tem pridobiti še dve
zemljišči.

Pomembni stiki in povezave
Sredi tega meseca so na obisk v Škofjo Loko prišli veleposlaniki, akreditirani v Sloveniji.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Škofjeloški
župan zadnja leta tradicionalno gosti veleposlanike in
veleposlanice, akreditirane v
naši državi. Letos se jih je
srečanja udeležilo 15, prišli
pa so veleposlaniki Ukrajine, Kosova, Slovaške, Severne Makedonije, Poljske, Avstrije, Albanije, ZDA, Egipta, Irske, Španije, Grčije in
Nepala, poleg njih pa še
apostolski nuncij v Sloveniji
msgr. Jean-Marie Antoine
Joseph Speich.
V Sokolskem domu jih je
najprej nagovoril nekdanji

župan Škofje Loke, sedaj pa
pooblaščenec za mednarodno sodelovanje Miha Ješe,
utrip mesta pa jim je nato
na vrtu Sokolskega doma
predstavil domači župan
Tine Radinja. Nekateri so
bili v Škofji Loki že večkrat,
nekaj jih je prišlo prvič. Veleposlaniki so si nato ogledali mesto in navdušeni nad
lepotami in številnimi znamenitostmi obljubili, da se
bodo radi odzvali tudi vabilu
na kolesarjenje in si ob uprizoritvi ogledali tudi Škofjeloški pasijon.
"Že kar nekaj let gostimo
diplomatski zbor v Republi-

ki Sloveniji. Mislim, da smo
eno redkih mest, če ne kar
edini, ki smo se odločili za
takšen način sodelovanja.
Želimo si namreč, da te stike in povezave, ki nastanejo
na takšnih dogodkih, izkoristimo za promocijo in priložnosti za Škofjo Loko.
Najbolj se to pokaže pri promociji dogodkov, na primer
Škofjeloškega pasijona. Veleposlaniki namreč po svojih "mrežah" in po svojih
državah razširijo povabilo,
vzpostavijo stike s turističnimi organizatorji in tako
pomagajo, da na prireditve
pride še več obiskovalcev.

Seveda je pomemben tudi
ekonomsko-gospodarski
stik, saj veleposlaniki k
nam prihajajo tudi s to nalogo. Zelo pomembno pa se
mi zdi tudi, da sodelujemo
na področju kulture, saj
imamo ravno zaradi takšnega sodelovanja možnost, da
v našem mestu pripravimo
Teden flamskega filma, Teden kitajske kulture, Teden
ruskega filma in druge
manjše kulturne dogodke,
ki jih podprejo oziroma
sponzorirajo veleposlaništva," je po obisku povedal
domači župan Tine Radinja.
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Župan Tine Radinja in Miha Ješe sta veleposlanike sprejela na vrtu Sokolskega doma.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir
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Občina Škofja Loka

V znamenju glasbe
Ob zaključku šolskega leta so v Glasbeni šoli (GŠ) Škofja Loka tudi letos pripravili prireditev
O'glasbena Loka, na kateri so se predstavili mladi glasbeniki.
Mateja Rant

O'glasbena Loka je z glasbo zapolnila vse kotičke starega
mestnega jedra. / Foto: Primož Pičulin
ravni, jih je pohvalil. Kitaristom je bilo mogoče prisluhniti v atriju starega župnišča, kitarski orkester pa je
nastopil v cerkvi sv. Jakoba,
kjer so sicer vse dopoldne s

svojim igranjem navduševali orglavci. Godalni orkester
je nastopil v Kapucinski cerkvi, godalci in kljunasti flavtisti pa so krožili tudi med
atrijem Kapucinskega samo-

Denar za Kamniti most
in Marijino znamenje
Občina Škofja Loka je na javnem razpisu ministrstva za kulturo prejela finančna sredstva za prenovo
dveh prepoznavnih mestnih ikon, Kamnitega mostu in Marijinega znamenja na Mestnem trgu.
Danica Zavrl Žlebir

Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Občina Škofja
Loka je bila uspešna na dveh
prijavljenih projektih za področje nepremične kulturne
dediščine, in sicer za sofinanciranje obnovitvenih del
Kamnitega mostu z obnovo
kipa v skupni višini 64.660
evrov in za restavratorska
dela na spomeniku Marijino
znamenje na Mestnem trgu
v skupni višini 23.916 evrov.
Projekta bodo izvajali letos
in prihodnje leto. Oba opredeljuje konservatorsko-restavratorski program.
"Votivno (kužno) znamenje
je pomnik, ki so ga prebivalci
Loke v 18. stoletju postavili v
zahvalo, da so bili obvarovani pred kugo in ognjem. Po
celotni površini spomenika

so nečistoče in obloge, madeži, rja in siga, ki zmanjšujejo estetsko vrednost spomenika. Opazne so plesni,
alge in lišaji. Kovinska ograja
je deformirana in neustrezno pritrjena v tla. Stiki med
posameznimi sklopi so razmajani, nestabilni ali neustrezno sanirani. Vidne so
tudi renovacije v preteklosti,
ki ne ustrezajo sodobnim
kriterijem stroke. S projektom bomo zagotovili ustrezno izvedbo del, ki bo ohranila avtentičnost materialov,
odpravila poškodbe, zaščitila
spomenik pred nadaljnjim
propadanjem in povrnila
estetske vrednote spomenika. S tem pa privlačen za obiskovalce in stanovalce na
Mestnem trgu," pojasnjujejo
na Občini Škofja Loka.

Obnovljeno bo tudi Marijino znamenje na Mestnem trgu.

Sredi tega meseca je skupščina Skupnosti občin
Slovenije potekala v Škofji Loki.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Domači župan
Tine Radinja je na skupščini
najprej pozdravil udeležence z vseh koncev Slovenije,
ki jih je v Škofjo Loko prišlo
nekaj več kot petdeset. Skupnost občin Slovenije je namreč največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje
179 občin članic. Združuje
jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s
katerimi se občine srečujejo, treba sodelovati, izmenjevati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati
moči.
Tako je bilo tudi sodelovanje
ena od tem skupščine, na
kateri so se na daljavo udeleženci pogovarjali tudi z
evropskim komisarjem za
krizno upravljanje Janezom
Lenarčičem, ki jim je predstavil okrepitev evropskega
mehanizma civilne zaščite
(CZ) in vzpostavitev evropske strateške rezerve za
učinkovitejše spopadanje z
naravnimi in drugimi nesrečami ter krepitev odpornosti. Škofjeloški župan Tine
Radinja je postavil vprašanje
glede prenosa znanja in dobrih praks po Evropi, kjer je
civilna zaščita organizirana
zelo različno. Lenarčič je zagotovil, da izmenjava dobrih
praks že poteka. Po pandemiji, ki je tovrstne dejavnosti zavrla, bodo vzpostavili
mrežo znanja, v katero bodo
povezali države Evropske
unije (EU), pripadnike CZ
in druge strokovnjake.

Županje in župani so se seznanili tudi s predlogi operativnih programov, ki bodo
občinam podlaga za črpanje
sredstev EU iz različnih skladov EU. Predstavila sta jih
minister Zvone Černač in
vodja urada za kohezijsko politiko Josip Mihalič iz SVRK.
Minister je povedal, da je Slovenija ob zaključku aktualne
perspektive v situaciji, ko
nam za izvedbo vseh projektov, ki so že pripravljeni, primanjkuje okoli 120 milijonov
evrov. V obeh kohezijskih regijah se pojavljajo tako imenovani ostanki, zato si ministrstvo prizadeva, da bi se
uporabili kot celota v sklopu
manjkajočih sredstev. Černač je dejal, da bodo našli načine, da nobeden od projektov, ki so uvrščeni v dogovore
za razvoj regij in izpolnjujejo
pogoje, ne bo zavrnjen. Kot je
pojasnil, bodo, kjer bo to mogoče, kombinirali tudi s sredstvi iz prihodnje finančne
perspektive.
Služba vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko si sicer prizadeva, da bi
bili v prvi polovici prihodnjega leta pripravljeni in
potrjeni operativni programi za novo perspektivo.
Predvidoma v juliju pa bo
potrjen slovenski načrt za
okrevanje in odpornost, kar
omogoča prve objave razpisov že v letošnjem letu.
Sredstva bodo na voljo zlasti
za investicije v vodooskrbo,
kanalizacijo, širokopasovna
omrežja, poplavno varnost,
zaščito pred plazovi in domsko oskrbo.

Praznična filatelistična razstava

Z državnim sofinanciranjem bodo v Škofji Loki obnavljali
Kamniti most. / Foto: Gorazd Kavčič
O Kamnitem mostu pa: "Kamniti most v Škofji Loki je
zgrajen v sredini 14. stoletja
kot masivna enoločna kamnita konstrukcija. Preko
reke sloni na dveh kamnitih
bregovih Selške Sore. Lok je
pravilne polkrožne oblike,
grajen iz pravilno klesanih
kamnov. Na spodnjih straneh loka in na fasadi so vidne poškodbe, ki so posledica miniranja v drugi svetovni vojni. Poškodbe so zapolnjene s cementnim polnilom, ki je na površini obdelano z vrisanim vzorcem
kamnov. Na obeh straneh je
most razširjen s hodnikoma
za pešce na betonskem konzolnem previsu. Hodnika
sta dvignjena od cestišče kot
pločnik in prav tako asfalti-

rana ter proti vozišču zavarovana z nizom stebričkov.
Kovana ograja ščiti tudi ploščad pri severnih mestnih
vratih. Na sredini mostu stoji kopija kipa Janeza Nepomuka na dvignjenem podstavku. Osvetljen je z dvema
svetilkama na kovanih kandelabrih. V prvi polovici leta
2020 je bil izveden pilotni
primer konservatorsko-restavratorskih del, hkrati pa
je bil izdelan zelo natančen
popis potrebnih del z oceno
stroškov. Projekt vključuje
celovito obnovo po posameznih sklopih."
Kot še navajajo, je obnova
kulturne dediščine v kontekstu Strategije razvoja Občine Škofja Loka 2025+ – Zelena Loka, modro mesto.

Škofja Loka – V Sokolskem domu v Škofji Loki je odprta filatelistična razstava, ki jo je ob tridesetletnici samostojne države Republike Slovenije pripravilo Filatelistično društvo
Lovro Košir. Na njej so prikazane vse slovenske znamke, ki
so bile izdane v letih 1991–2007, ovitki prvega dne, ilustrirane poštne dopisnice, maksimum karte, potovalna pisma,
razne spominske izdaje, priložnostni poštni žigi in vsi poštni žigi ter priložnostne izdaje, ki so izšle na poštnih uradih
na Škofjeloškem (v Škofji Loki, Selcih, Železnikih, Gorenji
vasi, Poljanah in Žireh). Več kot petsto razstavnih listov formata A4 je razporejenih v 38 vitrinah. Razstava bo odprta do
6. julija.

Znova redni parkirni režim
Škofja Loka – Z Občine Škofja Loka obveščajo, da so tudi na
območju platoja ob nekdanji upravni stavbi SGP Tehnik
znova prešli na redni parkirni režim, kot je veljal v času, ko
ni bila razglašena epidemija. Na tem območju torej ni več
nobenih izjem, ampak velja parkirni režim, skladen s talnimi
in vertikalnimi označbami. Na območju Stare ceste (pod
bencinsko črpalko in ob Zdravstvenem domu Škofja Loka)
pa že od konca maja dalje znova velja redni plačljivi parkirni
sistem.

Predstavitev Loških razgledov
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka bo jutri, v sredo, ob 19.30 pripravilo predstavitev Loških razgledov
67/2020. Vsebino nove številke Loških razgledov bo v Sokolskem domu predstavila urednica Marija Lebar. Po predstavitvi bo redni letni zbor članov društva.
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Škofja Loka – O'glasbena
Loka je tako tudi letos vse
kotičke starega mestnega jedra zapolnila z glasbo. Praznik glasbe so napovedali s
fanfarami na Loškem gradu,
kjer je nastopil tudi mladinski pevski zbor in šolski pihalni orkester, različne lokacije po mestu pa so nato zavzeli mladi glasbeniki. Na
odru na Mestnem trgu so se
predstavile tudi učenke baleta.
Letošnje šolsko leto je sicer
tudi v glasbenih šolah zaznamoval pouk na daljavo.
Tudi zato je bil poseben izziv znova stopiti na oder
pred večjo publiko, je priznal pomočnik ravnatelja
GŠ Škofja Loka Luka Železnik. Kljub temu so učenci
nastope izpeljali na visoki

stana in Staro šolo. Pianisti
so nastopili v Nunski cerkvi,
kjer so se odvili še zaključni
recitali flavtistov Dore Hostnik, Zale Hostnik in Nikole Jocića, pianista Mance
Novljan in Andreja Karlina
ter harmonikarja Matevža
Hostnika in Tria Hostnik.
Harmonikarji so obiskovalce razveseljevali na glavni
avtobusni postaji, tolkalci pa
so krožili po mestu. Na več
lokacijah po mestu je bilo
mogoče prisluhniti še trobilcem in pihalcem, pevci pa so
z znanimi melodijami iz
muzikalov razveseljevali na
Cankarjevem trgu. Na odru
na Mestnem trgu so nastopile še učenke baleta.
O'glasbeno Loko so zaokrožili s koncertoma baročne
glasbe v Kapucinski cerkvi
in orkestra Brass Band Slovenija na Trgu pod gradom.

Župani zbrani v
Sokolskem domu
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Cepljenje brez naročanja
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Sredi tega meseca, 18. junija, se je tudi v
Škofji Loki začelo množično
cepljenjem brez naročanja.
Generalko zanj so sicer
opravili prvi četrtek v juniju,
ko so nenapovedano v lokalnih medijih in na družbenih
omrežjih povabili in v nekaj
urah cepili nekaj sto ljudi.
Prvo pravo vsesplošno ljudsko cepljenje proti covidu-19
na Loškem, ko je lahko polletno zaščito proti koronavirusni bolezni dobil kdorkoli,
ne samo pacienti iz štirih

občin ki jih pokriva ZD Škofja Loka, ampak vsakdo z
zdravstveno kartico in osebnim dokumentom, pa odgovornih ni navdušilo, saj je
bil odziv daleč pod pričakovanji. Pripravljeni so bili na
tisoč, na koncu pa cepili komaj 250 ljudi.
Za podobno cepljenje so se
odločili tudi minuli četrtek,
obenem pa še vedno poteka
cepljenje z naročanjem. Junij je tudi mesec cepljenja
za podjetja. Kadar je zainteresiranih veliko, se cepljenje
organizira na lokacijah podjetij.

Prvo vsesplošno cepljenje je bilo prejšnji petek v Škofji Loki
v TIC-u na nekdanji Petrolovi črpalki.

Več primerov mišje mrzlice
Škofja Loka – V zadnjem času narašča število prijav mišje
mrzlice. Zadnja žarišča so bila predvsem okoli Idrije in Škofje Loke. "Bolezen poteka v več fazah, znaki so deloma odvisni tudi od vrste virusa, ki je okužbo povzročil. V prvi fazi,
ki traja nekaj dni, je prisotna predvsem visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu
in trebuhu. Pojavijo se bolečine pri gibanju očesnih zrkel,
očesne veznice so močno pordele, bolnik je v obraz rdeč,
kot bi bil opečen po sončenju," pravijo strokovnjaki. Mišja
mrzlica se širi z vdihavanjem iztrebkov glodavcev. Zaradi
narave dela smo mišjim iztrebkom največkrat izpostavljeni
pri delu na kmetiji in vrtu, gradbenih delih na prostem,
lahko pa tudi pri kopanju na divjih in naravnih kopališčih,
taborjenju ... Zaradi povečanega pojava mišje mrzlice Komunala Škofja Loka izvaja deratizacijo, hkrati pa opozarja,
da pri preprečevanju širjenja virusa lahko največ naredijo
občani sami. Glodavcem naj bo onemogočen dostop do
hiše in odpadne hrane, pri čiščenju hiše, zlasti podstrešij,
kleti in skladiščnih prostorov pa naj občani uporabljajo zaščitne rokavice in maske. V primeru najdbe večjega števila
glodavcev v prostorih, kjer so rejne živali, je treba obvestiti pristojnega veterinarja. Več nasvetov najdete na spletni
strani NIJZ.
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Voda je primerna za kopanje
Škofja Loka – Občina Škofja Loka vsako leto naroči strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na standardnih oziroma referenčnih lokacijah. Tudi letos je ta mesec
strokovno analizo izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod
in drugih vzorcev okolij Kranj. Vzorce kopalnih voda so odvzeli na treh lokacijah: Selška Sora – Podlubnik, Poljanska
Sora – Visoko in kopališče Puštal. Ugotovili so, da so vsi
vzorci kopalnih voda v občini Škofja Loka na začetku letošnje kopalne sezone skladni s priporočili o varnosti kopanja
na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih.

Iščejo nove prostovoljne šoferje
Škofja Loka – Projekt Prostofer je vseslovenski projekt zavoda Zlata mreža, v Škofji Loki pa se izvaja od lanskega oktobra. Ker so prostoferji močno obremenjeni, si želijo pridobiti še nove voznike. Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času
pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Koordinatorica projekta na Občini Škofja Loka je Sabina Gabrijel,
ki jo lahko pokličete po telefonu 04/511 23 30.

Polna žlica kulture
Devetnajst slovenskih mest, med katerimi je tudi Škofja Loka, je že dve desetletji povezanih v
Združenje zgodovinskih mest Slovenije, zato ob okrogli obletnici pripravljajo dvajset dogodkov.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – V Združenju
zgodovinskih mest Slovenije letos zaznamujejo dvajset
ustvarjalnih let. Ker v letošnjem letu Slovenija nosi
naziv evropska gastronomska regija, pa so se odločili,
da bodo pripravili kulturno-turistični projekt, katerega
pomemben del je tudi gastronomija. Tako so pripravili prav poseben abonma,
ki so ga poimenovali Polna
žlica kulture. V okviru abonmaja bo v Škofji Loki 21.
aprila prihodnje leto v Sokolskem domu koncert ansambla II Terzo Suono. Več
o programu lahko izveste na
spletni strani Združenja
zgodovinskih mest, izdali pa
so tudi knjižico z vsemi podrobnostmi.
"Že nekaj let smo si želeli
povezati kulturne ustvarjalce
v zgodovinskih mestih. Tako
je nastala nekakšna ogrlica
dogodkov, ki bodo potekali
celo leto. Začeli se bodo avgusta v Radovljici in zaključili drugo leto avgusta v Piranu. To bo naše praznovanje,
ki bo hkrati pokazalo, kako
živa in pisna kultura živi in
se dogaja v zgodovinskih
mestih," je povedala generalna sekretarka Združenja
zgodovinskih mest Sloveni-

Udeleženci predstavitve abonmaja v Sokolskem domu: Aleš Makovac, Barbara Zmrzlikar,
Jelka Pirkovič, Jure Tomič in Mateja Hafner Dolenc
je, sicer Škofjeločanka, Mateja Hafner Dolenc in pojasnila, da sicer aktivno izvajajo
mnoge skupne promocijske
akcije in ves čas dobro sodelujejo s Slovensko turistično
organizacijo.
"Kulturo smo povezali s turizmom in ji dodali gastronomijo. Naša gastronomija
postaja vse bolj vrhunska.
Tudi zato sem vesela, da
smo naredili zaokroženo ponudbo," je še dodala Mateja
Hafner Dolenc, ki je prepričana, da bodo nad novostjo
navdušeni najprej domači,
nato pa tudi tuji gostje.

"Na ministrstvu za kulturo
novo akcijo pozdravljamo,
saj smo prepričani, da sta
kultura in turizem močno
povezana. Pred leti smo že
imeli idejo, da bi se del turistične takse za promocijo
namenil tudi za vlaganje v
kulturo. Pri tem za zdaj še
nismo uspeli, gotovo pa je to
možnost, da bi lahko vključili tudi tiste, ki niso neposredno financirani iz proračunov," je povedala v. d. generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino
na Ministrstvu za kulturo
Jelka Pirkovič.

"Po svetu pa tudi pri nas se
vse več restavracij seli v
muzeje in mislim, da bo
povezovanje s kulturo vedno živahnejše," je dodal
kuharski mojster iz Oštarije Debeluh iz Brežic Jure
Tomič.
Kot je pojasnila Barbara
Zmrzlikar, so novi kulturno-gastronomski abonma
podprli tudi v Slovenski turistični organizaciji, direktor
Zavoda Novo mesto Aleš
Makovac pa je povedal, da je
abonma že v prodaji. Obisk
vseh prireditev stane 140
evrov.

Pasijon ima trajno znamenje
V tlak Mestnega trga, kjer vsakih nekaj let potekajo uprizoritve Škofjeloškega pasijona, so maja
vgradili pasijonsko znamenje.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Ob tristoti obletnici nastanka Škofjeloškega
pasijona so na Mestnem trgu
odkrili spominsko znamenje,
ki bo za vselej spominjalo na
to, da je to najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v
slovenskem jeziku nastalo
prav v Škofji Loki in spokorniška procesija, nastala v 18.
stoletju, vsakih nekaj let poteka prav po teh ulicah in trgih.
Če bi šlo vse po načrtih, bi
bila uprizoritev letos v postno-velikonočnem času, a so
jo zaradi razmer prestavili v
prihodnje leto.
Znamenje so odkrili 24.
maja, na binkoštni ponedeljek. Del prireditve pod naslovom Angelski dih (režiral
jo je režiser Škofjeloškega
pasijona 2022 Borut Gartner) je zaradi deževnega vremena potekal v atriju župnišča, kjer sta simbolni pomen,
obliko in vsebino znamenja
pojasnila oblikovalec Jure
Miklavc iz Studia Miklavc, ki
se ukvarja s celostno podobo

Ob odkritju pasijonskega znamenja na Mestnem trgu / Foto: Tina Dokl
Škofjeloškega pasijona, in
pater dr. Metod Benedik, poznavalec Škofjeloškega pasijona in v preteklosti tudi
predstojnik škofjeloškega kapucinskega samostana. V
programu je nastopila Meta
Korenjak na baročni flavti.
Nato se je dogodek preselil
pod dežnike na Mestni trg,

kjer so župan Tine Radinja,
režiserja prvega in aktualnega Škofjeloškega pasijona
Marjan Kokalj in Borut Gartner ter predstojnik kapucinskega samostana brat Jožko
Smukavec odkrili znamenje.
Brat Jožko Smukavec je novemu znamenju, vgrajenemu v tlak Mestnega trga po-

delil blagoslov. Prireditev je
sklenila noviteta, ki jo bodo
predstavili ob uprizoritvi
Škofjeloškega pasijona 2022,
Vstajenjsko alelujo, ki jo je
zapel Mladinski mešani pevski zbor Gimnazije Škofja
Loka, kot solist je nastopil
svetovno priznani bas baritonist Marcos Fink.
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Danica Zavrl Žlebir

Občani Uroš Ovsenek, Jan Čejvan in Janez Štante ter policista Jana Cankar in Janko Rant so prejeli
medalje policije za izkazano hrabrost in požrtvovalnost.
Simon Šubic
Trata – Gorenjski policisti
so letošnji dan policije zaznamovali s slovesnostjo na
Policijski postaji Škofja
Loka. Ob tej priložnosti so
trem občanom in petim policistom, ki so v štirih dogodkih reševali človeška življenja, podelili medalje za
hrabrost in požrtvovalnost.
Medaljo za hrabrost, ki jo
prejmejo posamezniki za izkazano posebno hrabrost v
kritičnih trenutkih, v katerih
so tvegali tudi svoja življenja, je prejel občan Uroš
Ovsenek iz Puštala, ki je 8.
decembra lani iz avtomobila, prevrnjenega v reko Soro,
reševal mater z otrokoma.
Pri reševanju sta sodelovala
tudi njegov zet Jan Čejvan
in sovaščan Janez Štante, ki
sta prejela medalji za požrtvovalnost.
Bilo je 8. decembra zvečer,
ko je v Puštalu voznica z avtomobilom s ceste zapeljala
v mrzlo Soro. V avtomobilu,
ki se je prevrnil na streho, so
bili tudi trije otroci. Policija
je tedaj poročala, da so pri
prevrnitvi na vozilu počila
stekla, skoznja pa je začela
vdirati voda. Eden od otrok
se je k sreči rešil iz vozila in
stekel do bližnje stanovanjske hiše.

Medaljo policije za hrabrost sta Urošu Ovseneku izročila namestnik generalnega direktorja
policije Stanislav Vrečar in direktorica PU Kranj Melita Močnik. / Foto: Tina Dokl
na 112," se spominja Ovsenek. "Spomnim se, da je ves
čas ponavljal, da moramo to
rešiti," je dodal Jan Čejvan.
"Glavno je, da so vsi ostali
živi in zdravi. To je zame veliko večje darilo kot priznanje policije, ki sem ga prejel.
Samo priznanje pa mi tudi
veliko pomeni v smislu, da
znajo ostali takšna dejanja
tudi ceniti," je še dejal Ovsenek. "Obenem je tako priznanje tudi spodbuda drugim, ki se znajdejo v podobni situaciji, da naredijo takšen korak. Težko je sicer
predvideti, kako se boš v ta-

kih trenutkih odzval," ga je
dopolnil zet.
"Če ne bi bilo takega poguma in zbranosti otroka ter
hitre pomoči domačinov, bi
se dogodek zagotovo odvil
drugače," so dan po nesreči
poudarili na Policijski upravi Kranj.
Poleg treh občanov, ki so se
izkazali v opisanem dogodku, je policija medalji za požrtvovalnost podelila tudi
škofjeloškima policistoma
Jani Cankar in Janku Rantu,
ki sta občanu preprečila, da
bi storil samomor v reki
Sori.

Šola odbojke na mivki

mlade reprezentantke dočakale še drugo priložnost.
"Popravni izpit smo imele v
drugem krogu kvalifikacij, ki
so potekale na domačem parketu v Mariboru. Ponovno se
nam je uspelo prebiti do finala, kjer pa so nas premagale Turkinje in žal se nam ni
uspelo uvrstiti na evropsko
prvenstvo," pove Adriana ter
v isti sapi doda, da je z udeležbo pridobila neprecenljive izkušnje in znanja. Mlada
odbojkarja imata že pripravljene načrte za poletje. "V
sezoni 2019/20 sem v dveh
kategorijah (U18 in U20)
tekmoval v državnem prvenstvu v odbojki na mivki ter
se udeleževal različnih rekreativnih turnirjev. To mislim storiti tudi letos, če
bodo epidemiološki pogoji
ugodnejši. Seveda pa bi rad
tudi izboljšal uvrstitve," razloži Martin. "Skupaj s soigralko Evo Tramte načrtujem nastope na turnirjih v
kategorijah U16 ter U18. Mislim pa tudi, da treningi na
mivki veliko pripomorejo k
izboljšanju kondicije, tehnike ter razmišljanju v igri,
zato je vsekakor dobrodošla
popestritev," razkrije načrte
Adriana. Šola odbojke na
mivki bo potekala 14 dni, ob
izkazanem interesu pa se bo
še podaljšala. Za več informacij lahko obiščete socialna
omrežja OK Lubnik.

Deklica je pozvonila na vratih družine Ovsenek v Puštalu. "Odprla sta ji oče in
mama in takoj reagirala. Zet
in vnuki so bili tedaj ravno
pri nas na obisku. Takoj sva
vstala in stekla. Nisem niti
slišal, ko so mi skušali dopovedati, koliko je oseb v avtu.
Zgrabil sem baterijsko svetilko, nataknil gojzarje in bundo in stekel, Jan pa je šel za
mano. Tisti trenutek me je
zanimalo le, v kakšni poziciji
je avto končal v vodi – ali je
na kolesih ali prevrnjen. Ko
sem videl, da je na strehi,
sem zavpil Janu, naj pokliče

Odbojkarski klub Lubnik Škofja Loka jutri začenja brazplačno šolo odbojke
na mivki.
Nina Fehter

delovanja in podpiranja drug
drugega," še dodaja. Posebno poglavje v Adrianini dosedanji karieri predstavlja letošnji vpoklic v reprezentanco
U16. Ob tem je treba povedati, da je bila tudi kapetanka.
"V Zadru smo igrale kvalifikacijske tekme za evropsko
prvenstvo. Po zmagah nad
Avstrijkami, Hrvaticami in
Madžarkami smo v finalu
igrale s Čehinjami, kjer pa
smo v napeti končnici izgubile," pripoveduje mlada odbojkarica. Vendarle pa so

Foto: Žan Križnar

Škofja Loka – Jutri, v sredo,
30. junija, se začenja brezplačna šola odbojke na mivki
za starejše od 12 let, ki jo pripravlja Odbojkarski klub
Lubnik Škofja Loka. Škofjeloški klub je prepoznaven po
dobrem delu z mlajšimi selekcijami, tako dvoranske odbojke kot tudi odbojke na
mivki. Med odbojkarji sta
tudi 15-letna Adriana Vukojević, kapetanka reprezentance
U16, ter 17-letni Martin Veber, igralec v več selekcijah
OK Lubnik in tekmovalec v
državnem prvenstvu v odbojki na mivki.
"Že od nekdaj so me veselile
igre z žogo, v tretjem razredu
pa sem začela trenirati odbojko. Najprej mi je predstavljala hobi in obšolsko dejavnost, kasneje pa je postajalo
vedno bolj resno. Obenem
sem hodila tudi v glasbeno
šolo in igrala klavir, kjer pa
moje ukvarjanje z odbojko ni
bilo najbolje sprejeto. Tako
se je bilo treba odločiti in odločila sem se za šport," je

uvodoma razložila Adriana.
Malce drugačna, a vseeno
podobna je Martinova zgodba. "Najprej sem nekaj let
treniral nogomet, kasneje
sem se preizkušal v košarki,
ob koncu osnovne šole pa
nam je Gregor Kamin prišel
predstavit odbojko na OŠ
Medvode. Tako sem začel
trenirati, kmalu tudi v OK
Lubnik," pove Martin. "Všeč
mi je, ker gre za res ekipni
šport, celotna ekipa mora delati za rezultat. Na ta način se
zaveš tudi pomembnosti so-

Mlada upa škofjeloške odbojke Martin in Adriana

Škofja Loka – Občina Škofja
Loka v skladu z leta 2017
sprejeto Celostno prometno
strategijo občine uvaja različne, dopolnjujoče se oblike
trajnostne mobilnosti, s katerimi želijo doseči kar najboljšo dostopnost do javnih
storitev, predvsem za (naj)
bolj ranljive skupine prebivalcev. Lani je uvedla javno
storitev Prostofer, brezplačne prevoze na klic za
starejše, letos pa javni prevoz z električnim minibusom.
Dve električni vozili bosta
vozili po mestnem središču
in bosta namenjeni manj
mobilnim, ranljivim skupinam prebivalcev (starejšim,
invalidom oz. gibalno oviranim, otrokom), povečevanju njihove mobilnosti in
dostopnosti do najpomembnejših javnih objektov in storitev ter navezav
na prometna vozlišča.
Omogočali bosta povezavo

med območji, ki niso dostopna z obstoječim javnim
prevozom: Stara Loka, Tržnica oz. območje nekdanje vojašnice, Mestno pokopališče, območje starega
mestnega jedra, kjer je težava z dostopom predvsem
za starejše občane: Loški
grad, zdravstveni dom,
Center slepih, slabovidnih
in starejših v Stari Loki).
Na ta način bodo z linijo
mestnega minibusa povezana tri naselja: Stara Loka,
Škofja Loka in Puštal.
Občina Škofja Loka je z
javnim naročilom izbrala
dva e-minibusa. Pogodbena cena za obe vozili znaša
155.672 evrov, na podlagi
uspešne prijave na razpis
pa so zanju dobili dobrih
sto tisočakov nepovratnih
sredstev. Mesta e-minibuisa sta dobila tudi imeni, ki
so ju v anketi potrdili občani. Po junakih iz romana
Ivana Tavčarja Visoška
kronika so ju poimenovali
Jurij in Agata.

Ulico so poimenovali po Škofji Loki
Sovodnje ob Soči – Že spomladi je občinski odbor zamejske
občine Sovodnje ob Soči v sosednji Italiji sprejel sklep, na
podlagi katerega so cesto, ki povezuje Štradalto in Malnišče, poimenovali Ulica Škofja Loka. Svečana postavitev
nove table z uradnim poimenovanjem ulice je v okviru sovodenjskega občinskega praznika potekala minuli četrtek, 24.
junija, postavitve pa se je udeležil tudi ambasador Občine
Škofja Loka Janez Demšar. Na ta način so lepo obeležili in
počastili pobratenje med občinama. Leta 1978, natanko 8.
marca, sta listino o pobratenju v Škofji Loki podpisala takratna župana Tone Polajnar in Jože Češčut, 22. novembra istega leta v Sovodnjah pa Češčut in takrat novi škofjeloški
župan Viktor Žakelj. Odnosi med pobratenima občinama so
stalni in se v desetletjih niso nikoli prekinili. Dokaz dolgoletnega dobrega sodelovanja je bila svečanost ob 40. obetnici
podpisa listine o pobratenju, ki so jo leta 2018 pripravili v
škofjeloškem Sokolskem domu. Takratni župan Miha Ješe
in županja Alenka Florenin sta ob tej priložnosti podpisala
novo listino o obnovitvi pobratenja. Julija 2019 je Škofjo
Loko in novega župana Tineta Radinjo obiskal tudi sedanji
župan Občine Sovodnje ob Soči Luca Pisk.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBVESTILO
Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine
Škofja Loka objavljeno naslednje

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del območja RE-01/01 Reteče sever
Javno naznanilo je bilo objavljeno na spletni strani Občine
Škofja Loka dne 23. 6. 2021 in začne veljati z dnem objave.
Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen na sedežu Občine Škofja Loka, na naslovu Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
pritličje. Hkrati bo javno objavljen tudi na spletni strani Občine Škofja Loka, pod rubriko Novice in objave: Javne razgrnitve: https://www.skofjaloka.si/objave.
Datum: 16. 6. 2021
Tine RADINJA, l.r.
ŽUPAN
NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Priznanje za hrabrost

Po mestu bosta vozila
Jurij in Agata
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Občina Gorenja vas - Poljane
Na vrsti za obnovo
še zadnji objekt

Hiša generacij

Po temeljiti prenovi Dvorca Visoko in bližnjega
kozolca je zdaj prišel na vrsto za obnovo še
zadnji od treh objektov na Visokem, gospodarsko
poslopje ob dvorcu.

V Gorenji vasi se je začela 1,4 milijona evrov vredna obnova prostorov nekdanje šole, v kateri bodo po
obnovi zagotovili šest mest za dnevno varstvo starejših in šestnajst začasnih namestitev za starejše.

Mateja Rant
Visoko – Občina Gorenja
vas - Poljane je namreč konec maja prejela odločbo
ministrstva za kulturo o dodelitvi nepovratnih sredstev

Mateja Rant
Gorenja vas – Podpisa pogodbe s podjetjem VG5, ki
bo predvidoma do konca
septembra prihodnje leto izvedlo obnovo, se je udeležil
tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot je poudaril, bo zdaj stara
šola v Gorenji vasi dobila
povsem novo podobo in vsebino. "Če je šola prinesla izobrazbo in razvoj, bo Hiša
generacij prinesla novo poživitev tem krajem, ki imajo
zelo velik posluh za življenje. Kakovost življenja v Poljanski dolini je med najvišjimi v Sloveniji."
Podpis pogodbe za ureditev
Hiše generacij je za občino
izjemnega pomena, je poudaril tudi župan Milan Čadež in spomnil, da so že
pred desetimi leti začeli razmišljati, da bi zgradili dom
za starejše tudi v njihovi občini. Izkazalo se je sicer, da
Gorenja vas večjega doma
ne potrebuje, saj si ljudje s
podeželja tudi v starosti večinoma želijo ostati doma,
priložnost za boljšo oskrbo
starejših pa se je pokazala v
ureditvi prostorov za dnev-

sade s kamnitimi oboki, leseni balkon, celotno leseno
stavbno pohištvo, kovane
mreže na oknih in arkadne
kletne dvorane. Dela naj bi
začeli izvajati konec leta, ta
čas pa Restavratorski center

Konec leta naj bi začeli obnavljati tudi gospodarsko
poslopje ob Dvorcu Visoko. / Foto: Gorazd Kavčič
za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine. S temi sredstvi bodo obnovili gospodarsko poslopje
pri Dvorcu Visoko, so pojasnili na občini. Za to bodo
imeli na voljo 190 tisoč
evrov nepovratnih sredstev.
Kot so razložili na občini,
bodo na gospodarskem poslopju obnovili streho in fa-

Ljubljana na Visokem obnavlja fasado stare kašče. "S
prenovo želi občina na dolgi
rok prispevati k ohranjanju
spomeniškovarstvenih lastnosti visoške domačije –
kulturnega spomenika državnega pomena, in izboljšati pogoje za nadaljnje oživljanje visoške domačije,"
so ob tem še dodali na občini.

no varstvo in začasne namestitve starejših. Omenjene
storitve bodo v Hiši generacij zagotavljali v sodelovanju s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka. Po besedah direktorice Silve Košnjek bodo na ta
način občanom po eni strani omogočili, da bodo starejši dlje časa ostajali v domačem okolju, obenem pa
jim zagotovili možnost za-

časne namestitve, s čimer bi
jim lahko olajšali tudi prehod v institucionalno varstvo. Po besedah Ciglerja
Kralja gre pri tem za sodoben pristop k oskrbi starejših, saj se danes ne gradijo
več velike kapacitete za
oskrbo starejših, temveč
skušajo storitve dolgotrajne
oskrbe pripeljati bližje domovom tistih, ki jih potrebujejo. Prostore za dnevno

varstvo in začasne namestitve bodo v Gorenji vasi uredili s pomočjo evropskih
sredstev. Obnova stare šole
bo po besedah direktorja
VG5 Mihe Brlana zelo zahtevna, saj gre za spomeniško zaščiten objekt, pri katerem bodo ohranili samo
zunanje stene, notranjost
pa v celoti preuredili v skladu s sodobnimi standardi
bivanja za starejše.

Na ogledu gradbišč v občini

Knjige za najuspešnejše devetošolce

Foto: arhiv občine

Gorenja vas, Poljane – Najuspešnejše devetošolce z obeh
šol v občini župan Milan Čadež vsako leto nagradi z izletom, kar pa letos zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja
covida-19 ni bilo mogoče. Zato je župan devetošolce obiskal
na njihovih šolah ter jim za trud in uspeh podelil knjižne
nagrade. Knjigo so na OŠ Poljane (na fotografiji) prejeli Jakob Pisk, David Omejc, Tobija Štalec, Gašper Čadež, Lena
Pintar, Iza Benedičič, Nika Jurčič, Barbara Kržišnik in Tinkara Tušek, na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas pa Tinkara Pišljar, Eva Cegnar, Kristina Ferlan in Lucija Peternelj. Ob tem
jim je zaželel uspešno nadaljnje šolanje in dodal, da morajo
biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS

Direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek je sredi junija
z direktorjem podjetja VG5 Miho Brlanom v Gorenji vasi podpisala pogodbo o izvedbi
projekta Hiša generacij. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenja vas skozi čas
Gorenja vas – Člani Klekljarskega društva Deteljica so v minulih dneh svoje izdelke predstavili v Sokolskem domu na
razstavi Gorenja vas skozi čas. Včeraj so razstavo prestavili
v razstavni prostor krajevne knjižnice v Gorenji vasi, kjer si
jo bo mogoče ogledati vse do konca septembra.

Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca s sodelavci so ob obisku na Škofjeloškem gostili tudi v
občini Gorenja vas - Poljane, kjer so osrednjo pozornost namenili četrti razvojni osi.
Mateja Rant
Gorenja vas, Poljane – Župan Občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež je v
začetku junija na delovnem
obisku gostil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, direktorico republiške
direkcije za infrastrukturo
Ljiljano Herga s sodelavci in
državnega sekretarja v kabinetu vlade Žana Mahniča.
Skupaj so si ogledali gradbišče rekonstrukcije regionalne ceste Trebija–Sovodenj
na Fužinah in novo krožno
križišče v Poljanah. Minister se je seznanil tudi z načrtom nadaljevanja obnove
osrednje regionalne ceste po
Poljanski dolini, kjer zaključujejo popis del za izvedbo
druge etape obnove ceste
vse do Škofje Loke.
Posebno pozornost so po
ministrovih besedah namenili četrti razvojni osi in povezavi proti Cerknemu. Kot
je zagotovil, sedanja vlada s
tem projektom misli resno,
kar po njegovih besedah dokazuje tudi to, da je koalicija
podprla amandma opozicije
in razvojno os uvrstila v re-

solucijo razvoja prometa do
leta 2030. Del četrte razvojne osi že predstavlja tudi
omenjena cesta Trebija–Sovodenj, ki jo ta čas pospešeno obnavljajo. Župan Milan
Čadež je ob tem poudaril, da
je minister Vrtovec odločilno prispeval k pospešitvi
projekta izgradnje četrte razvojne osi. Zahvalil se je
tudi za učinkovito sodelovanje tako s predstavniki ministrstva kot direkcije. Delovni
sestanek v občini Gorenja
vas - Poljane so končali v
Dvorcu Visoko, kjer so se seznanili še z drugimi projekti
obnove regionalnih cest na
njihovem območju. Med
drugim so poudarili podpis
gradbene pogodbe za gradnjo novega glavnega mostu
čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, ki ga bodo začeli
graditi v poletnih mesecih.
Seznanili so se tudi z odkupi zemljišč ob lokalni cesti
Dolenja Dobrava–Todraž ter
z načrtovanim podpisom
gradbene pogodbe za rekonstrukcijo regionalne ceste
med Lučinami in Suhim
Dolom. V pripravi je še projektna dokumentacija za re-

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je v
začetku junija na delovnem obisku gostil ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca. / Foto: arhiv občine
konstrukcijo regionalne ceste Gorenja vas–Hotavlje,
minister Vrtovec pa je pod-

prl tudi prizadevanja občin
za izgradnjo kolesarske povezave v Poljanski dolini.
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Občina Gorenja vas - Poljane

Visoki jubilej
poljanskih čebelarjev
Člani Čebelarskega društva Blegoš so se prvo soboto v juniju zbrali v Mežnarjevem kozolcu v Srednji
vasi, da bi zaznamovali 110-letnico delovanja.
Mateja Rant
Srednja vas – Zgodovina
društva sega v leto 1921, ko
so uradno ustanovili Čebelarsko društvo Poljane, potem ko so se tamkajšnji čebelarji že dve leti srečevali
na predavanjih v gostišču Pr
Anžonovc v Srednji vasi.
Sprva je bilo v društvu zgolj
nekaj deset članov, a po prvi
svetovni vojni se je njihovo
število zvišalo na osemdeset. Poljanskim čebelarjem
se je leta 1956 priključila še
Čebelarska družina Gorenja
vas, ki so jo ustanovili pred
drugo svetovno vojno. Pred
dvajsetimi leti so izbrali svoj
slogan: Pod Blegošem pase
se kranjica, nabira nektar za
rudeča lica. Med so začeli
prodajati pod blagovno
znamko Med izpod Blegoša.
Društvo ima svoj prapor,
uredili so tudi prvo čebelarsko pohodniško pot v Sloveniji in se aktivno vključili v
vseslovenski medeni zajtrk
ter imajo celo svojo himno
Poljanski čebelar.
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je
čebelarjem ob visokem jubileju podelil častno odlikovanje Antona Janše, predsedniku Štefanu Ingliču pa
odlikovanje Antona Janše I.

Člani Čebelarskega društva Blegoš so prvo soboto v juniju zaznamovali 110-letnico
delovanja. / Foto: Simon Mur
stopnje. Ob tej priložnosti
so podelili tudi značke zvestobe Čebelarskega društva
Blegoš za leto 2021. Za deset let članstva so jih prejeli
Jaka Frlan, Marjan Gantar,
Damjan Oblak, Nina Kokalj
Oblak, Pavel Razložnik, Andrej Tavčar in Boris Pintar,
za dvajset let članstva sta
značko prejela Pavle Čadež
in Mirko Robba, za častitljivih petdeset let pa Štefan
Inglič. Priznanja Antona
Janše III. stopnje so prejeli
Luka Demšar, Emil Milan

Pintar, Stane Fern, Roman
Mur in Stanislav Tušek,
priznanja Antona Janše II.
stopnje pa Pavle Čadež, Anton Debenc, Anton Jenko,
Boris Jezeršek in Mirko
Robba.
V društvu v zadnjih letih veliko pozornosti namenjajo
povezovanju z najmlajšimi
generacijami v šolah in vrtcih. Kot poudarjajo, je to
najboljša naložba za prihodnost čebelarstva, tako z vidika ljubezni do čebelarjenja kot ljubezni do domače-

ga, v Poljanski dolini pridelanega medu. Ob jubileju
jih je nagovoril tudi župan
Milan Čadež, ki je marljivost čebel primerjal s poljanskimi čebelarji, ki vztrajajo tudi ob slabih ali celo
katastrofalnih letinah, kakršna je žal tudi letošnja. Tudi
zato jih je Boštjan Noč pozval, naj letos čebelam namenijo še posebno skrb in
jih zadostno hranijo, saj
bodo sicer ob brezpašnih
razmerah številne družine
izgubile boj.

Prva celovita biografija
Ivana Tavčarja
Pisatelj Ivan Sivec je v maju v Dvorcu Visoko
predstavil biografski roman Visoški gospod.
Mateja Rant
Visoko – V romanu Visoški
gospod je Ivan Sivec strnil
življenje in delo Ivana Tavčarja. Roman zajema čas od
pisateljevega rojstva do smrti oziroma tragične sklenitve
njegovega rodu. Roman je
izšel že konec lanskega leta
ob letošnji 170. obletnici
Tavčarjevega rojstva in ob
skorajšnji stoti obletnici njegove smrti leta 2023. Ivan
Sivec je pojasnil, da je ta čas
to njegova najbolj brana
knjiga in je že doživela tudi
ponatis. Izid knjige sta med
drugim omogočila tudi Občina Gorenja vas - Poljane in
Gorenjski glas.
Gre za prvi biografski roman
o našem velikem vsestranskem ustvarjalcu ter izjemnem kulturnem in političnem delavcu. "O enem najboljših in med bralci najbolj
priljubljenih slovenskih pisateljev Ivanu Tavčarju je bilo
doslej napisano veliko strokovnega gradiva. Biografskega romana, ki bi ga prikazo-

val v vsej njegovi veličini in
tudi slabostih, pa slovenska
književnost še ni imela."
Tega "nehvaležnega dela",
kot so zapisali v predstavitvi
romana, se je lotil Ivan Sivec.
Celoten roman sloni na vseh
doslej dosegljivih pisnih in
ustnih virih o Tavčarju, podkrepljen pa je z bogatim slikovnim gradivom, med drugim tudi z izvirnimi portreti
Jurija Šubica, ki jih je za javno obravnavo prvič odobrila
Narodna galerija Slovenije. V
desetih poglavjih je orisal
Tavčarjevo otroštvo v Poljanah, prvo veliko ljubljansko
ljubezen, šolanje na Dunaju,
živahno odvetniško in ljubezensko pot v Kranju, srečanje in poroko z bogato Franjo Košenini, lov in ribolov v
škofjeloškem pogorju, življenje in ustvarjanje na posestvu in v dvorcu Visoko ter
desetletno ljubljansko županovanje, z nazornimi utrinki
pa je prikazal tudi nastanek
dveh največjih Tavčarjevih
dragotin – Cvetja v jeseni in
Visoške kronike.

Ribiči odstranjevali dresnik
Mateja Rant
Gorenja vas – Zadnjo soboto v maju so tako člani Ribiške družine Visoko izvedli
prvo prostovoljno akcijo čiščenja in odstranjevanja
dresnika ob reki Sori, potem
ko so se v okviru posebnega
predavanja seznanili s problematiko invazivnih tujerodnih rastlin. Biologinja Sonja Rozman jim je predstavila tudi načine odstranjevanja posameznih vrst. "Kot
dobri poznavalci obrežnega
pasu so nato v maju izbrali
eno od rastišč dresnika, se
dogovorili z lastnikom zemljišča, na katero se z obrežnega pasu razrašča dresnik, in se lotili njegovega
odstranjevanja," je pojasnil
Jaka Šubic z LU Škofja Loka.
Lokacijo so si najprej ogledali skupaj z biologinjo Sonjo Rozman, ki jim je tudi

Člani Ribiške družine Visoko so konec maja izvedli prvo
prostovoljno akcijo čiščenja in odstranjevanja dresnika ob
reki Sori. / Foto: arhiv LU Škofja Loka
pojasnila, na kaj morajo biti
ob odstranjevanju pozorni,
kako naj ravnajo s populje-

nimi in pokošenimi rastlinami ter kako naj vzdržujejo očiščeno območje. Pri

odstranjevanju dresnika je
sodelovalo dvanajst prostovoljcev, ki so v dobrih treh
urah očistili približno tisoč
kvadratih metrov veliko površino, je razložil Šubic. Pri
akciji sta po njegovih besedah zavzeto sodelovala tudi
dva člana "ribiškega podmladka", sedemletni Filip
in štiriletni Noe, ter predstavnik vodilnega partnerja.
"Člani ribiške družine zdaj
spremljajo rastišče, pulijo
in kosijo posamezne rastline, ki zrastejo na novo, ter
potrpežljivo čakajo, da se
dresnik na velikih kupih posuši, da ga uničijo." Akcije
odstranjevanja dresnika
bodo nadaljevali do jeseni,
pri čemer računajo, da bodo
očistili dobršen del obrežnega pasu na območju,
kjer gospodari Ribiška družina Visoko, to je od Hotavelj do Loga.

Pisatelj Ivan Sivec je v maju v Dvorcu Visoko predstavil
biografski roman Visoški gospod. / Foto: Gorazd Kavčič

Javorske pevce
predstavila v knjigi
Pred dnevi je izšla knjiga Pevci izpod Starega
vrha avtorice Hermine Jelovčan, ki jo je izdalo
Turistično društvo Stari vrh.
Mateja Rant
Javorje – Na predvečer praznika dneva državnosti so v
Javorjah pripravili predstavitev knjige Pevci izpod Starega vrha. Hermina Jelovčan je v njej opisala pevske
družine in pevce, ki so sodelovali oziroma še sodelujejo v moškem pevskem
zboru Javorski pevci, ki letos praznuje 65-letnico delovanja. Knjiga je tako po
besedah Hermine Jelovčan

posvečena predvsem pevcem, ki so se v moškem
pevskem zboru Javorski
pevci zvrstili vse od leta
1956 pa do danes, pa tudi
vsem pevkam in pevcem, ki
so sodelovali ali še sodelujejo pri mešanem cerkvenem
zboru. "Precejšen del knjige je namreč posvečen tudi
cerkvenemu pevskemu
zboru ter organistom in pevovodjem obeh zborov," je
pojasnila Hermina Jelovčan.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS

Ribiška družina Visoko se je kot partner v evropskem projektu Aktivno proti invazivkam, ki ga vodi
Ljudska univerza (LU) Škofja Loka, zavezala, da bo s svojimi člani sodelovala pri čiščenju invazivnih
tujerodnih rastlin ob Sori.
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Občina Železniki
Županov kotiček

Zahvala in
praznovanja

V Železnikih je ta mesec prišlo do podpisa pogodbe za projektiranje in gradnjo zadrževalnika vode.
Ana Šubic

Anton Luznar
generacij naših prednikov.
Na poti osamosvajanja smo
se Slovenci v odločilnih trenutkih izkazali z veliko enotnostjo. V vmesnih obdobjih
pa smo velikokrat premalo
složni in sodelovalni, da bi
lahko dosegli še večji napredek in blaginjo Slovencev.
Od 23. do 29. junija so v Železnikih potekali že 59. Čipkarski dnevi, hkrati pa se je
odvijal evropski projekt Mladi za evropska mesta – mesta za mlade. Z obema prireditvama ohranjamo bogato
kulturno dediščino naših
krajev in širimo prepoznavnost naše občine.
Jutri, 30. junija, praznujemo občinski praznik. Tega
dne leta 973 so bili v posebni darilni listini prvič omenjeni kraji z območja naše
občine. V tej darilni listini je
nemški cesar Oton II. podaril ozemlje Selške doline in
Škofje Loke freisinškim škofom. Letošnja slavnostna
akademija bo zaradi okoliščin potekala v manjšem obsegu, in sicer na dan občinskega praznika ob 19. uri
pred športno dvorano. Podelili bomo priznanja občinskim nagrajencem in občinska priznanja učencem ter
dijakom za njihove uspehe v
osnovni in srednji šoli. Občinsko plaketo bosta prejela
podjetje Lotrič Meroslovje,
ki letos praznuje trideset let
delovanja, in Mirko Berce iz
Lajš za dolgoletno družbeno
odgovorno delo na različnih
področjih. Priznanje za življenjsko delo prostovoljcev
bomo podelili mojstrici klekljanja in dolgoletni članici
Turističnega društva Železniki Heleni Kramar ter
Mirjam Tolar, ki je bila na
natečaju Prostovoljec leta
2019 izbrana za naj mladinsko voditeljico. Priznanje za
aktivno delovanje društev pa
bo prejela Župnijska karitas
Železniki ob 30-letnici delovanja. Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Anton Luznar, župan

Sorica v oddaji Alple-Donava-Jadran
Sorica – V oddaji Alpe-Donava-Jadran, ki so jo na TV Slovenija predvajali 18. junija, je bil tudi prispevek o zgodovini in
dediščini Sorice. Dostopna je na povezavi https://4d.rtvslo.
si/arhiv/alpe-donava-jadran/174784318.

Železniki – Direktor Direkcije RS za vode (DRSV) Roman Kramer in predstavnik
vodilnega partnerja izvajalca
Kolektor Koling Marko
Trampuž sta pred kratkim v
Železnikih podpisala 12,5
milijona evrov vredno pogodbo za projektiranje, dobavo opreme in izvedbo druge
faze projekta Protipoplavne
ureditve Selške Sore, ki zajema gradnjo pregrade in ureditev suhega zadrževalnika
pod Sušo. Podpis omenjene
pogodbe je za Železnike velikega pomena, je poudaril župan Anton Luznar.
Idrijski Kolektor Koling bo
projekt izvedel skupaj s partnerjema: podjetjema Kostak
iz Krškega in RGP iz Velenja. Projektiranje zadrževalnika naj bi trajalo leto dni,
gradnja pa slabi dve leti, a
bodo po napovedih Trampuža projektiranje skušali pospešiti, da bodo pridobili več
časa za izvedbo del. "Projekt,
ki je razdeljen na tri odseke,
v fazi izvedbe predvideva preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica, gradnjo mostu čez pregrado, ureditev in

Podpisu pogodbe je sledil še terenski ogled lokacije prihodnjega zadrževalnika pod Sušo.
poglobitev struge Selške
Sore ter izgradnjo pregrade,"
je pojasnil Trampuž. Kot je
poudaril Kramer, bo zadrževalnik zmogljivosti milijon
kubičnih metrov vode ključen za zagotovitev poplavne
varnosti Železnikov, saj bo
zagotavljal normalne pretoke skozi Železnike in preprečeval velike vode. Vodja
projekta na DRSV Bojan Drnovšek pričakuje, da naj bi
se gradnja zadrževalnika z
dvajset metrov visoko ze-

meljsko pregrado začela junija prihodnje leto, končala
pa najkasneje sredi leta
2024, pri čemer računajo,
da bo glavnina del končana
do konca leta 2023, kar je
potrebno tudi zaradi črpanja
evropskih sredstev. Za prvo
in drugo fazo protipoplavnih
ukrepov, ki sta ocenjeni na
34 milijonov evrov, imajo namreč odobrenih blizu 18 milijonov evrov.
Za prvo fazo projekta, v
okviru katere načrtujejo

ukrepe na Selški Sori v Železnikih in njenih pritokih,
čakajo na izdajo gradbenega
dovoljenja. Upajo, da se bo
gradnja začela že do konca
poletja. Ta čas vodijo tudi
postopka izbire izvajalcev za
gradnjo protipoplavnih
ukrepov v Železnikih in obvoznice mimo starega dela
mesta. "Vesel sem, da nam
je v tem času uspelo tudi rešiti vprašanja zemljišč za
izgradnjo obvoznice," je dodal Kramer.

Kolesarji bodo varnejši
Po odobritvi evropskih sredstev in podpisu pogodbe za izvedbo del bo podjetje Lavaco julija začelo
urejati kolesarsko povezavo Železniki–Selca.
Ana Šubic
Železniki – Potem ko je
Služba vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko konec aprila odobrila
evropski denar za kolesarsko povezavo od Plenšaka
do Selc, je Občina Železniki
minuli teden podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem, podjetjem Lavaco, najugodnejšim med šestimi
ponudniki na javnem razpisu. Vrednost pogodbe znaša
blizu 1,2 milijona evrov (z
DDV), od tega bo slabih 919
tisoč evrov evropskih sredstev, občina pa bo prispevala
279 tisoč evrov. Z deli nameravajo začeti prihodnji
mesec, končali pa naj bi jih
julija prihodnje leto.
Dobrih sedem kilometrov
dolgo kolesarsko povezavo
bodo uredili v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije. Na novo bo
zgrajenih 4,3 kilometra kolesarskih poti – deloma ob
regionalni cesti in deloma
ločeno, na preostalih odsekih pa bodo na obstoječih
cestah označili površine za
kolesarje oz. jih bodo preusmerili na stranske poti. Kolesarska povezava, ki je največji letošnji občinski pro-

Prokurist podjetja Lavaco Roman Štrukelj in župan Anton
Luznar po podpisu pogodbe za ureditev kolesarske
povezave Železniki–Selca
jekt, bo po besedah župana
pomembno izboljšala varnost kolesarjev, še zlasti na
ločenih kolesarskih stezah
in manj prometnih poteh.
"S traso smo se seznanili,
tako da pri izvedbi ne pričakujemo posebnih ovir," je
po podpisu pogodbe povedal
prokurist podjetja Lavaco
Roman Štrukelj in dodal, da
bodo te dni skupaj z Občino
uskladili plan del. Župan
meni, da bi gradnjo lahko
začeli na zgornjem delu trase ter kmalu tudi na odseku
za pokopališčem v Železni-

kih in od Studena proti Selcam, na nekaterih odsekih
pa se bodo prilagodili lastnikom kmetijskih površin, ki
imajo prijavljene Gerke
(grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) in bi
radi letos opravili še nekaj
košenj, zato bodo gradnjo
tam nekoliko zamaknili.
Ob tem že tečejo aktivnosti
za nadaljevanje kolesarske
poti do Dolenje vasi. "Z lastniki zemljišč smo se dogovorili, da je najbolj sprejemljiva trasa po desni strani
ceste od Selc do Dolenje

vasi. Najprej se bomo lotili
projektiranja in kasneje pridobivanja zemljišč," je napovedal župan, ki upa, da bo
tudi za ta odsek kolesarske
povezave možno pridobiti
nepovratna sredstva.
V kratkem se bodo začele še
nekatere druge večje občinske investicije. Če ne bo pritožb, bo ta teden postal pravnomočen sklep o izbiri izvajalca druge faze izgradnje
komunalne infrastrukture v
Dašnici. Sledil bo podpis dobrih tristo tisoč evrov vredne
pogodbe, z deli naj bi začeli
v prvi polovici julija. Prav
tako bo te dni postal pravnomočen sklep o izbiri izvajalca za ureditev dodatnih prostorov v mansardi Osnovne
šole Železniki. Za investicijo, vredno 515 tisoč evrov, je
Občina predvidela štiristo
tisoč evrov kredita, ob tem
pa upajo, da jim bo morda
naknadno uspelo pridobiti
sofinanciranje ministrstva
za izobraževanje in da zadolževanje ne bo potrebno.
Te dni naj bi pravnomočna
postala tudi izbira izvajalca
za asfaltiranje dveh odsekov
ceste od Rotka proti Torki v
skupni dolžini 1,1 kilometra.
Investicija bo stala 162 tisoč
evrov.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Zaradi ugodne epidemiološke slike v Sloveniji, za kar
smo zaslužni vsi, ki smo
ravnali odgovorno, upoštevali predpisane ukrepe, se
cepili, se je epidemija covida-19 zaključila 15. junija
2021. Ob razglasitvi epidemije v drugi polovici oktobra 2020 smo imeli v naši
občini zelo veliko okužb. Že
nekaj dni po razglasitvi epidemije smo začeli koordinacijske sestanke med županom, poveljnikom Civilne
zaščite, zdravnikom, ravnateljem, vodjo vrtcev in direktorji večjih podjetij v občini.
Prek videokonference smo
se sestali na 25 koordinacijskih sestankih, ki so bili na
začetku zaradi težke situacije v občini dvakrat tedensko,
potem enkrat na teden in
nazadnje na 14 dni. Spremljali smo stanje v občini in
se skupaj odločali o potrebnih ukrepih za zajezitev bolezni. Zaradi nujnosti delovanja države, gospodarstva
in družbe je bilo v naši občini skoraj ves čas omogočeno
nujno varstvo otrok v Vrtcu
Železniki in Antonovem vrtcu. V vseh večjih podjetjih
so se hitro prilagodili in razmeroma dobro poslovali v
času epidemije. Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Bled, Bohinj in Železniki so
dnevno izvajali nadzore na
območju občine Železniki,
podobno pa tudi Policijska
postaja Škofja Loka. Občina
Železniki, Civilna zaščita in
zdravniki smo objavljali informacije, obvestila in navodila za občane na spletni
strani, občasno tudi na Radiu Sora, v Gorenjskem glasu, Loškem glasu in občinskem časopisu Ratitovška
obzorja, ki jih prejmejo vsa
gospodinjstva. Hkrati smo
za vsa gospodinjstva sedemkrat pripravili pisna obvestila, ki so jih prejeli po pošti.
Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujem za prispevek k zajezitvi koronavirusa,
enako se zahvaljujem tudi
vsem občanom, ki ste ravnali odgovorno in upoštevali
ukrepe. Hkrati pa vas prosim, da se v čim večjem številu odločite za cepljenje,
kajti zadostna precepljenost
je edina pot, ki nas vodi v življenje, kakršnega smo bili
vajeni pred epidemijo.
Pred dnevi smo praznovali
rojstni dan naše države. Letos mineva že trideset let,
odkar živimo v samostojni
Sloveniji. Dne 25. junija
1991 je Slovenija formalno
postala neodvisna in suverena država. S tem smo uresničili dolgoletne sanje več

Zadrževalnik ključen

Loški glas, torek, 29. junija 2021

9

Občina Železniki

Dnevi, posvečeni čipki
Dogajanje v Železnikih so ta čas bogatili 59. Čipkarski dnevi in mednarodni projekt o prostovoljstvu.

Železniki – V Železnikih se
danes iztekajo 59. Čipkarski
dnevi, ki so se začeli minulo
sredo. Odprli so jih s krajšo
slovesnostjo na muzejskem
dvorišču, kjer sta navzoče
nagovorila župan Anton Luznar in predsednik Turističnega društva (TD) Železniki
Tomaž Weiffenbach. Župan
je spomnil, da so Čipkarski
dnevi klekljarska prireditev
z najdaljšo neprekinjeno
tradicijo v Sloveniji, ter se
zahvalil vsem, ki se trudijo
ohranjati dediščino. Tudi
predsednik TD je izrazil
hvaležnost vsem, ki bogatijo
njihov čas in prostor. Nastopil je Harmonikarski orkester Železniki.
Hkrati s Čipkarskimi dnevi
je potekal mednarodni projekt Prostovoljstvo ohranja
evropsko dediščino živo:
Mladi za evropska mesta –
mesta za mlade, katerega nosilka je bila Občina Železniki. Projekt je bil namenjen
udejstvovanju mladih pri
ohranjanju kulturne dediščine, vanj pa so vključili še dve

Foto: Tatjana Splichal

Ana Šubic

S sprejema delegacije, v kateri so bili predstavniki združenja Europassion, Občine
Železniki, slovenskih pasijoncev in Glasbene šole Škofja Loka, v Državnem zboru
enoti nesnovne dediščine z
Unescovega seznama: Klekljanje čipk v Sloveniji in
Škofjeloški pasijon. V okviru
projekta, ki ga je koordinirala Andreja Megušar, so gostili člane predsedstva evropskega združenja pasijonskih
mest Europassion na čelu s
predsednikom Josefom Langom, ki so ob začetku gostovanja obiskali državni zbor.
Delegacijo je sprejela poslanka in podpredsednica Slovenske nacionalne komisije
za Unesco Alenka Jeraj. Na

sprejemu so sodelovali tudi
predstavniki Občine Železniki, TD in Čipkarske šole
Železniki ter slovenskih pasijoncev: iz Škofjeloškega
pasijona, Preddvora in Ribnice. V imenu Občine je navzoče pozdravil podžupan
Matej Šubic, Megušarjeva je
predstavila projekt, spregovoril je tudi Josef Lang. Urška Florjančič je Jerajevi izročila novo publikacijo o slovenskih pasijonih, ki jo je
uredila in je prevedena v šest
jezikov, Tomaž Weiffenbach

pa ji je v imenu TD Železniki poklonil čipko. Nastopili
so trije mladi kitaristi, ki so
zaključili šolanje na Glasbeni šoli Škofja Loka.
Čipkarski dnevi so v nadaljevanju poleg razstav čipk
prinesli zanimive dogodke
za vse generacije, številne
aktivnosti pa so se zvrstile
tudi v okviru mednarodnega
projekta na temo prostovoljstva. Več o tem pa v naslednjem Loškem glasu, saj
smo junijskega že v četrtek
poslali v tisk.

Estonija preko ekrana
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Železniki – Osnovna šola
(OŠ) Železniki ter tri šole –
iz Poljske, Estonije in Italije
– so nedavno končale sodelovanje v skupnem projektu
Erasmus+ Ključ do boljše
prihodnosti, katerega glavni
cilj je bil spodbujati razvijanje matematičnih, jezikovnih, IKT- in sodelovalnih
kompetenc ter okoljske ozaveščenosti pri učencih in izmenjavo inovativnih metod
poučevanja pri učiteljih.
Kljub epidemiološkim razmeram jim je uspelo izpeljati predvidene aktivnosti,
zadnjo izmenjavo pa so morali prilagoditi in je namesto
v Estoniji potekala na spletu.
Učence in učitelje partner-

Računanje pretoka Dašnice

skih šol je tako štiri dni v
maju povezovala virtualna
mobilnost, in sicer pod naslovom Estonija preko ekrana.
"Estonci so nam skušali približati svojo deželo s pomočjo 11-kilogramskega paketa,
ki smo ga prejeli pred izmenjavo ter je vseboval kulturne in gurmanske potrebščine pa tudi tehnične, ki so jih
učenci kasneje potrebovali
na eni od dejavnosti. Gostiteljska šola se je izredno dobro organizirala pri izvedbi
spletne izmenjave, glede na
to, da je bilo to za vse nas
nekaj novega," je povedala
učiteljica Tadeja Šuštar, ki je
skupaj s sodelavko Jano Kusterle koordinirala projekt
na OŠ Železniki. Pri izme-

njavi so še posebej aktivno
sodelovali devetošolci Jana
Pfajfar, Urh Arko, Zarja
Krajnik in Ema Kokalj, ki bi
v normalnih razmerah odpotovali v Estonijo, ter nekateri njihovi vrstniki. Projektni teden so obogatili tudi
učenci Likovnega snovanja
in četrtošolci iz Selc.
Ob začetku izmenjave so
estonski učenci predstavili
svojo državo in kraj, iz katerega prihajajo. Gre za obmorski kraj Võsu z okoli
štiristo prebivalci. Šola ima
le 73 učencev, nam je zaupala Ema Kokalj. Predstavile
so se tudi partnerske šole,
sicer pa je vsaka od njih soustvarjala spletno izmenjavo s pripravo enega dogodka. OŠ Železniki je pripravila matematični potep. "Na
podlagi nalog smo morali
izračunati višino, prostornino in starost drevesa. Rezultate smo objavili na digitalni
oglasni deski," je povedala
učenka Zarja Krajnik, Jana
Pfajfar pa je dodala, da so
nato na videoklicu rezultate
tudi primerjali. "Imeli smo
tudi naravoslovno-geografski dan. S skupino smo zunaj merili višino dreves,
ugotavljali, na kateri strani
raste mah, računali smo
tudi obseg dreves in pretok

Ana Šubic
Železniki – Železniki so bili
eden od enajstih slovenskih krajev, kjer so 21. junija, na prvi poletni dan, zaznamovali Praznik glasbe.
Kulturno društvo (KD) Rov
je poskrbelo, da so se na
trgu pred plavžem zvrstili
izvajalci z zelo raznolikim
glasbenim programom.
Najprej so nastopili učenci
Glasbene šole Škofja Loka
vključno z oddelkom iz Železnikov in kitarskim orkestrom. Sledili so Mentorji
Harmonije, zasedba glasbenih mentorjev iz Selške
doline in Kranja, ki so se
predstavili z zimzelenimi
skladbami, sodobnimi pop
popevkami pa tudi dvema
džezovskima klasikama.
Kitarist in vokalist Gašper
Letonja, ki prihaja iz Podgore (Videm Dobrepolje),
sedaj pa živi v Ljubljani, je
občinstvu približal svoj tre-

tji samostojni album Ivy, ki
vsebuje elemente folka in
roka, glasbeno druženje pa
je sklenila lokalna zasedba
3=pjančki. Praznik glasbe,
ki izvira iz Francije, so v
Železnikih prvič zaznamovali lani, pridružili pa se
mu bodo tudi prihodnje
leto, je napovedal Robert
Prezelj iz KD Rov.
KD Rov sicer skrbi tudi za
koncerte v okviru projekta
Vidra NI riba, ki ga prirejajo
v sodelovanju z Javnim zavodom Ratitovec. Na prvem
koncertu so tretjo soboto v
juniju gostili mlado ljubljansko skupino Regen.
"Publika je do zadnjega stola zasedla vrt bazena in na
koncu navdušeno zahtevala
dva bisa," je bil zadovoljen
Robert Prezelj. V nadaljevanju koncertne serije načrtujejo še nastope Lusterdamov
(10. julij), Tretjega kanuja
(18. september) in The Frictions (16. oktober).

Nastopil je tudi Kitarski orkester Glasbene šole Škofja
Loka. / Foto: Miša Hafner

V okviru evropskega projekta Ključ do boljše prihodnosti so se Osnovna šola Železniki in tri
partnerske šole srečale še na zadnji izmenjavi, ki je namesto v Estoniji potekala na spletu.
Ana Šubic

Praznik glasbe

Vabijo na doživetja
31. stran

Učenci so pri sodelovanju
na virtualni izmenjavi
pokazali veliko
prilagodljivosti in
odgovornosti.
vode," je povedala Ema Kokalj. Urh Arko je dodal, da je
bil precejšen izziv tehnični
dan, v okviru katerega je
vsak učenec doma ob navodilih estonskega učitelja tehnike izdelal svoj Bluetooth
zvočnik. Učenci so se preizkusili tudi ob reševanju nalog v sobi pobega, pri čemer
so moči združili z vrstniki iz
drugih držav, z zanimanjem
pa so poskusili tudi estonske prigrizke, ki so jih prejeli v paketu, npr. korenčkov
čips, posebne kosmiče in
čokolado.

Predstavili so tudi novosti
na Soriški planini, ki po besedah direktorice tamkajšnjega turističnega centra
Polone Golija zadnja leta
postaja destinacija za vse letne čase. "Samo z zimsko
sezono se ne da preživeti, še
zlasti, če si zelo odvisen od
snega," je povedala. Dodatno razvijajo različne aktivnosti, kot sta pohodništvo in
kolesarjenje, in vsebine v
povezavi s kulturno dediščino na njihovem območju.
Poletno sezono so začeli tretjo soboto v juniju, ko so
pognali dvosedežnico za panoramske vožnje do vrha
Lajnarja. Obratuje ob koncih tedna in praznikih, po
24. juliju pa bo vsak dan.
Ob nedeljah v juliju in avgustu potekajo vodeni pohodi po rapalski meji. Na
Soriški planini imajo tudi
številne mulatjere, ki so zanimive za gorske kolesarje;
ena bolj priljubljenih vodi z
vrha Lajnarja do Podbrda,
od koder ob koncih tedna
organizirajo prevoze nazaj
na planino. Pripravili so
tudi animacijski program,
ki zajema otroške gozdne
animacije, planinsko jogo

in meditacijo, vodene oglede muzeja in mestnega jedra v Železnikih ..., ter je za
goste, ki bivajo na Soriški
planini, v Sorici in penzionu na Nemškem Rovtu,
brezplačen. Po podatkih
Golijeve so bile lani poleti
nastanitvene kapacitete na
Soriški planini dobro zasedene: v juliju 85-odstotno, v
avgustu pa več kot 90-odstotno. Prednjačili so slovenski gostje.
Izpeljali bodo tudi nekaj dogodkov. V sodelovanju z orkestrom Amadeo prav v teh
dneh prirejajo Festival
Amadeo z glasbenimi in likovnimi delavnicami. Zaključili ga bodo v soboto, 31.
julija, s poletno nočjo na
Soriški planini, ki tokrat
prinaša koncert Tomaža
Hostnika in Zale Smolnikar
z zasedbo orkestra Amadeo.
Še pred tem bodo 16. julija
uradno odprli penzion Lajnar, 24. in 25. julija pa bo
na Soriški planini državno
tekmovanje v gorskem spustu Downhill Sor'ca.
Tako kot lani so v sodelovanju z Arrivo Slovenija že
vzpostavili avtobusno linijo
Škofja Loka–Soriška planina–Bohinj, ki je na voljo ob
koncih tedna in praznikih.
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Občina Žiri
Županov kotiček

Ponosni na
prehojeno pot

Župan Občine Žiri Janez Žakelj je v začetku junija na delovnem obisku gostil ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca s sodelavci.
Mateja Rant

Janez Žakelj
si za obnove občinskih in
državnih cest. Kmalu se bo
začela gradnja prvega dela
preostanka obvoznice proti
Logatcu, načrtuje se še obnova drugih odsekov, kar bo
verjetno dobilo še dodatni
zagon po obisku ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca in sodelavcev v Žireh.
Veseli me, da smo v sklopu
praznovanja občinskega
praznika vse občane lahko
povabili tudi na proslavo ob
državnem prazniku v novo
športno dvorano, ki smo jo
sicer formalno odprli že
pred časom, a je zaradi
ukrepov za preprečevanje
širjenja covida-19 odprtje
potekalo v zelo omejenem
obsegu. Na praznovanju, ki
je poskušalo biti karseda povezovalno, je bil poudarek
na tem, da smo lahko veseli
lastne države, čeprav ob
vseh pozitivnih stvareh vedno ostane tudi kaj, kar je
treba še rešiti oziroma je
mogoče še izboljšati. Zato bi
ob tej priložnosti vsem zaželel, da bi bili ponosni na svojo državo, saj živimo sanje
mnogih rodov pred nami.
Naša naloga pa je, da državo
ohranimo in še izboljšamo
stvari za naše zanamce.
Za nami so vroči dnevi, in čeprav ne vemo, v katero smer
se bo v prihodnje razvijala
epidemija in kje bomo lahko
dopustovali, je vedno veliko
možnosti za preživljanje lepega dopusta tudi v Žireh,
naj bo to ob Sori ali na številnih lepih poteh v naravi.
Janez Žakelj, župan

Žiri – Minister Vrtovec se je
v okviru obiska v Žireh najprej sestal z županom na
občini, nato pa sta se skupaj
odpravila na ogled infrastrukturnih projektov, ki se
ta čas odvijajo v občini. Med
drugim si je ogledal novozgrajeni odsek obvoznice
Žiri in se seznanil z načrtom nadaljevanja gradnje
obvoznice od Petrola do mostu proti Logatcu. Razpis za
omenjeni odsek so po besedah župana objavili že pred
časom, izbira izvajalca bo
potekala v drugi polovici junija, gradnja pa se bo predvidoma začela avgusta.
Župan je ob tem opozoril
tudi na pomen nadaljevanja
gradnje obvoznice za vstop v

Foto: arhiv občine

Za nami je "čudno" leto; občutile smo ga vse generacije,
še posebno pa šolarji, ki so
večji del šolskega leta delali
od doma. Zato me veseli, da
se omejitve počasi, a zanesljivo sproščajo, kar se že
odraža v javnem življenju, ki
je v zadnjem obdobju spet
pestrejše.
V minulih dneh je občina
praznovala in ob občinskem
prazniku, ki smo ga minuli
četrtek zaznamovali s prireditvijo v Kulturnem središču
Stare Žiri, se spodobi ozreti
na prehojeno pot in pogledati, kaj smo dosegli v času
od zadnjega praznovanja.
Menim, da smo lahko kar
ponosni. Največji projekt v
zadnjem letu je zagotovo
gradnja doma za starejše, ki
je že pod streho in bo prve
stanovalce predvidoma sprejel v novembru. Na to se pripravljamo tudi na občini,
prav tako pri tem sodelujeta
akcijski skupini v okviru
projekta starosti prijazne
občine in projekta Taafe.
Veliko je bilo že narejenega
s pomočjo Inštituta Antona
Trstenjaka, tako na področju ozaveščanja kot šolanja
prostovoljcev, dobro deluje
tudi projekt brezplačnih
prevozov za starejše Prostofer. Oblikovali smo več skupin, ki bodo skrbele za boljše počutje in medgeneracijsko sodelovanje v Žireh.
Zelo se namreč trudimo, da
dom ne bi bil le objekt, v katerem so nastanjeni starejši,
ampak prostor, kjer se bodo
starejši dobro počutili in
kjer bodo tudi svojci in mlajši našli smisel oziroma spoznanje, da je del življenja
tudi staranje. V zadnjem
letu je bil zelo odmeven tudi
projekt Lesni feniks, pri katerem se je pokazalo, da povezovanje mladih, industrije
in javnih ustanov obrodi
lepe sadove. Cilj je bil tudi
ozavestiti ljudi o pomenu recikliranja in uporabe odsluženega lesa. Veliko dela je
bilo opravljenega še na področju cestne infrastrukture; objavljeni in nekateri že
tudi zaključeni so bili razpi-

Tudi o obvoznici

Ministru Vrtovcu so predstavili infrastrukturne projekte, ki
se odvijajo v občini.
hitro razvijajočo se industrijsko cono v Žireh, kjer se pripravljajo na obnovo Industrijske ceste. Ta čas pripravljajo razpis za izbiro izva-

jalca, in če bo postopek končan do jeseni, bi septembra
že lahko začeli uvedbo v
dela, napoveduje župan. Z
ministrom so govorili še o

problematiki ceste in pločnikov proti Idriji na območju
Starih Žirov. Obisk je minister končal na Selu, kjer so
pred dvema letoma izvedli
rekonstrukcijo regionalne
ceste in uredili pločnike, v
prihodnjem letu pa naj bi
prišla na vrsto še ureditev
kritičnega odseka ceste pr'
Cenet.
Župan je ob obisku v Žireh
ministra seznanil tudi s skupnimi načrti občin na Loškem za izgradnjo kolesarske povezave in ga prosil za
aktivnejšo vlogo ministrstva.
"Minister je zagotovil, da so
vsi projekti vključeni v državni proračun in bodo s sofinanciranjem občine v prihodnjem letu oziroma letih
tudi izvedeni," so še pojasnili na občini.

Lesu vdahnili novo življenje
Na kopališču Pustotnik so minuli teden pripravili slovesen zaključek projekta Lesni feniks in predali v
uporabo urbano opremo, ki je nastala v okviru projekta.
Mateja Rant
Žiri – V okviru projekta Lesni feniks so iz odsluženega
lesa izdelali klopi in drugo
leseno urbano opremo, s katero so popestrili javne prostore v središču Žirov in na
kopališču Pustotnik. Projekt
je po besedah župana Janeza Žaklja uspešno povezal
lokalno skupnost, gospodarstvo in izobraževalno ustanovo. Urbano opremo za
Občino Žiri so namreč v
podjetju M Sora izdelali po
idejnih zasnovah dijakov
Šolskega centra Škofja Loka.
Projekt, ki je trajal 17 mesecev, je povezal pet partnerjev – Občino Žiri, Šolski
center Škofja Loka, podjetje
M Sora, Ekologe brez meja
in Razvojno agencijo Sora.
Namen projekta je bilo ozaveščanje prebivalcev, da so

Nagrado za prototip klopi z izrezljanim klekljem je prejela
Eva Kokelj. / Foto: Tanja Mlinar
naravni viri omejeni in da je
treba z njimi ravnati odgovorno ter da jih moramo
ohraniti tudi za prihodnje
rodove, je posebej poudaril
župan. Tudi v praksi pa so

pokazali, kako je mogoče
uporabiti odslužen les, iz
katerega je v sklopu projekta
nastalo dvajset klopi, devet
ležalnikov in garderoba.
Osnova za izdelavo klopi je

bil prototip klopi z izrezljanim klekljem, ki ga je izdelala dijakinja Eva Kokelj,
garderobo iz krivljenih elementov pa je razvil študent
lesarstva Klemen Mezeg.
Luka Kramarič iz podjetja M
Sora je priznal, da je bil proces nastajanja izdelkov tudi
zanje izziv, saj so uporabljali surovino, ki je še ne poznajo dovolj dobro. A poudaril je, da so se vsi deležniki, ki so sodelovali v procesu
nastajanja izdelkov, resnično potrudili.
Kot je pojasnil župan, so nekateri že predlagali, da bi bilo
klopi mogoče "posvojiti" oziroma da bi dobile skrbnike,
ki bi skrbeli tako za klopi kot
okolico. "A vsi bomo morali
tudi sami poskrbeti, da bo
okolica ostala čista in bodo
klopi lahko uporabljali še
naši zanamci."

Mateja Rant
Žiri – Skulptura namreč ponazarja enega od simbolov
Občine Žiri, to je troje bukovih žirov, po katerih naj bi
občina dobila tudi ime. Pri
tem ga podpira neformalna
skupina prijateljev Žirov, ki
ta čas šteje okrog sto posa-

meznikov. "V njej smo zbrani Žirovci, ki nam ni vseeno,
kako je videti naš kraj," je
pojasnil Mlakar in dodal, da
so skulpturo v osnovi želeli
umestiti na sredino krožišča
pri cerkvi, a pri pristojnih za
zdaj za to ni posluha.
Stane Mlakar je prepričan,
da bi skulptura predstavljala

obogatitev za kraj, pri čemer
mu je v svojem mnenju pritrdil tudi umetnostni zgodovinar in likovni kritik Damir
Globočnik. Kot je zapisal, bi
se Žiri s premišljeno postavitvijo skulpture lahko uvrstile v prvi sklop bolj uspelih
javnih plastik, ki služijo popestritvi likovne podobe ne-

kega kraja. Poudaril je tudi,
da je kovinska skulptura zasnovana kot simbol Občine
Žiri in v tej luči jo je treba
tudi vrednotiti. "Simbol,
znamenje, znak seveda lahko dobi ustrezno funkcijo
samo s postavitvijo na ustrezno javno mesto, kot je krožišče, park in podobno," je

Skulptura Staneta Mlakarja, za katero si želi, da bi z njo
obogatili katerega od javnih prostorov v Žireh.
še zapisal Globočnik in ob
tem priporočil skrbno pretehtanje končnega učinka

postavitve morebiti tudi v
sodelovanju s (krajinskim)
arhitektom ali urbanistom.
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Stane Mlakar je zasnoval in izdelal kovinsko skulpturo z motivom treh bukovih žirov, ki jo je
pripravljen podariti Žirovcem, saj si želi, da bi z njeno postavitvijo popestrili katerega od javnih
prostorov v občini.

Foto: Gorazd Kavčič

Trimetrski simbol občine
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Jubilejno leto za kolesarski krog
Predzadnji konec tedna v juniju so v Žireh slovesno zaznamovali dvajsetletnico Žirovskega kolesarskega kroga, ki vsako leto privabi od sto do dvesto
kolesarjev. Poleg vožnje ali teka po trasi Žirovskega kolesarskega kroga so v Turističnem društvu (TD) Žiri pripravili še bogat spremljevalni program.
Mateja Rant
Žiri – Pred dvajsetimi leti je
tedanji predsednik TD Žiri
Beno Kavčič začrtal traso Žirovskega kolesarskega kroga, na katerem lahko kolesarjenje vsak priredi lastnim
željam in zmožnostim. Celoten krog je dolg 56 kilometrov, izbrati pa si je mogoče
tudi eno izmed krajših možnosti, to je 28 ali 25 kilometrov. Letos so tudi zaradi
ukrepov v zvezi epidemijo
covida-19 Žirovski kolesarski krog zastavili nekoliko
drugače, je pojasnila predsednica TD Žiri Majda Tre-

ven. "Krog je mogoče preteči ali prekolesariti ne samo v
času prireditve, ampak katerikoli dan v letu, tekači oziroma kolesarji pa na progi
zbirajo žige, s katerimi se
lahko potegujejo za nagrado." Ker je jubilejno leto, je
še dodala Majda Treven, je
temu primerna tudi nagrada
– vsi, ki pridobijo vsaj en žig
v kartončku, ki ga prevzamejo v Turistično-informacijski točki v Žireh, za nagrado prejmejo kolesarsko
majico.
Letošnji Žirovski kolesarski
krog so popestrili z bogatim
spremljevalnim progra-

mom. V petek zvečer je bilo
mogoče prisluhniti potopisnemu predavanju, na katerem je Jakob Kenda predstavil Apalaško pot in Slovensko transverzalo. V soboto
dopoldne so pripravili sejem rabljenih koles ter
predstavitev novih znamk
koles in e-koles, s katerimi
se je bilo mogoče popeljati
tudi na poskusno vožnjo.
Tako v petek kot soboto so
pripravili številne dejavnosti tudi za najmlajše, ki so
se med drugim lahko preskusili na kolesarskem poligonu, ustvarjali na delavnicah ali se pridružili pravljič-

Kartončke, v katerih kolesarji zbirajo žige Žirovskega kolesarskega kroga, je letos prevzelo
že več kot sto kolesarjev. / Foto: Tanja Mlinar

nemu izletu po Žireh. "Skupaj smo se odpravili do hiše,
kjer je živel Leopold Suhodolčan. Prva pravljica, ki
smo jo prebrali, je bila zato
njegova, in sicer iz zbirke
zgodb Mornar na kolesu,"
je razložila Majda Treven in
dodala, da je nato sledila še
pravljica o žirovskem zmaju, ki bruha vodo, zaradi česar Sora naraste. V večernih
urah so v okviru pogovornega večera v goste povabili
gorska kolesarja Tanjo Žakelj in Luko Tavčarja, spomine na začetke Žirovskega
kolesarskega kroga pa so
med drugim obudili Beno
Kavčič ter Karmen in Ludvik Štefe, ki sta mu bila v
pomoč pri trasiranju Žirovskega kolesarskega kroga,
saj je progo prilagodil njunim zmožnostim. Sledilo je
še potopisno predavanje Rožleta Revna, ki se je s kolesom odpravil do Kazahstana. V spremljevalni program so vključili še možnost
ogleda klekljarske razstave
društva Cvetke, Vrta in galerije Kržišnik ter obisk Muzeja Žiri ali planinske koče
Mrzlk. "Ves čas prireditve je
bila odprta tudi turistično-informacijska točka, kjer so
bili vsi kolesarji, ki so se tisti
konec tedna odločili odpeljati eno izmed variant kolesarskega kroga, še dodatno
nagrajeni," je razložila Majda Treven.

Pestro dogajanje so pripravili tudi za najmlajše, ki so se
med drugim lahko preskusili na kolesarskem poligonu ali
ustvarjali na delavnicah. / Foto: Tanja Mlinar
Med kolesarji, ki so v času
jubilejne prireditve odpeljali
celoten krog, je bil tudi Beno
Kavčič, ki je zasnoval in tudi
označil Žirovski kolesarski
krog. "Ko sem prevzel mesto
predsednika turističnega
društva, sem si za nalogo zastavil, da vpeljemo projekt, ki
bi v kraju pustil pečat in bi
tukajšnji turizem premaknil
z mrtve točke," se spominja
Kavčič. V Žireh se po njegovih besedah kot turistični potencial ponuja predvsem narava in možnost rekreacije.
Tako je prišel na idejo o kolesarskem krogu, priprava proge pa je po njegovih besedah
trajala vsaj eno leto, saj je vse
možnosti tudi sam prekolesaril, pri tem pa sta se mu
pogosto pridružila Karmen

in Ludvik Štefe. "Kasneje
sem s kolesom prevozil skoraj vso Evropo – v zadnjih
desetih letih sem na kolesu
nabral skoraj 47 tisoč kilometrov. A tako mene kot
moje spremljevalce na poteh
po Evropi je danes Žirovski
kolesarski krog znova povsem navdušil," je poudaril
Kavčič in dodal, da tudi po
dvajsetih letih ne bi prav nič
spremenil.
Žirovski kolesarski krog je v
preteklih letih vsako leto organizirano prevozilo od sto
do dvesto kolesarjev, odslej
je to možno vse leto izvesti
individualno. Kartončke, v
katerih kolesarji zbirajo žige,
je do sredine junija prevzelo
112 kolesarjev oziroma tekačev.

Z glasbo po Lintvernovih poteh
Mateja Rant

Foto: Tanja Mlinar
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Žiri – Za uvod v sobotni dogodek so v Kulturnem središču Stare Žiri že v petek zvečer pripravili predavanje dr.
Tomaža Simetingerja z naslovom Ples živih – ples mrtvih. Sobotno dogajanje je
bilo namenjeno plesu in
glasbi, še pred tem pa je
Nejc Skvarča predstavil ma-

gistrsko nalogo o obnovi
Primožičeve hiše v Žireh.
Obiskovalci so se nato s pevci Akademskega pevskega
zbora Tone Tomšič in dirigentko Jerico Bukovec podali po Lintvernovih poteh od
Muzeja Žiri do Studenca,
Prezbiterija in Vrta Kržišnik. Za instrumentalno
spremljavo je poskrbela skupina Janeza Jocifa, spremlja-

V programu so nastopili tudi otroci iz vrtca in šole Žiri.

le pa so jih tudi plesalke Barbara Kanc, Jasna Knez in
Jerca Jerman ter otroci iz
vrtca in šole Žiri. Dogajanje
v okviru Poletne muzejske
noči so zaokrožili s koncertom skupine Polyline.
V uvodnem nagovoru je
Maja Justin Jerman iz muzejskega društva poudarila,
da je letošnja prireditev Poletne muzejske noči še toliko
bolj dragocena po pol leta,
ko prireditev praktično ni
bilo. "Zato jih že pogrešamo,
po drugi strani pa smo se že
kar odvadili obiskovati prireditve, zato se počasi spet navajamo na normalno stanje."
Po predstavitvi magistrske
naloge Nejca Skvarče so se
obiskovalci podali po Lintvernovi poti, na kateri so po
besedah Janeza Jocifa poskusili povezati tri kraje, ki
pomenijo identifikacijske
točke Žirov v času in prostoru. "Studenec je izvir življenja in prebivališče Lintver-

na, ki prostor oplaja že od
pradavnine. Prezbiterij stare
cerkve je bil duhovno središče srednjeveških Žirov, vezni člen med nebom in zemljo, povezava živih z mrtvimi, prostor, kjer se človeku
čas tudi danes razkriva v
skrivnostnih razsežnostih.
Kržišnikov vrt pa je izraz odziva sodobnega človeka na
brezmejno potenco narave,
ki ga brezpogojno determinira v materialnem in duhovnem smislu." Obredno
pot, kot jo je imenoval Jocif,
so začeli s slovensko ljudsko
pesmijo o bajeslovni ribi Faroniki, ki na hrbtu nosi svet.
V nadaljevanju so glasbeni
program črpali iz srednjeveškega kodeksa Libre Vermell, ki je nastal leta 1399 v
samostanu na gori Montserrat v Kataloniji. "V njem so
med drugimi besedili tedanji menihi zapisali deset pesmi, ki so se jim zdele primerne za izvedbo v cerkvi.

Foto: Tanja Mlinar

Predzadnji konec tedna v juniju so se tudi v Muzejskem društvu Žiri ob podpori občine že sedmo leto zapored pridružili prireditvam v okviru Poletne
muzejske noči.

Ob instrumentalni spremljavi skupine Janeza Jocifa so
pevci Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič obujali
srednjeveške pesmi z znamenitega Montserrata.
Polovica od njih je označena
kot ples." Ob tem je pojasnil,
da se plesni kult v srednjem
veku pogosto navezuje na
tako imenovane Črne Marije. "Verjetno gre za nadaljevanje starejših predkrščanskih tradicij, povezanih z
boginjami zemlje in plodno-

sti," je še razložil Jocif in dodal, da tudi edino slovensko
avtohtono plesno izročilo izhaja iz istih izhodišč. "Gre
za tako imenovane romarske
oziroma Marijine vrtce oziroma vrtenice, ki so bili pri
nas živi do druge svetovne
vojne."
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Zanimivosti
Gorski reševalci imajo
novo terensko vozilo

Danes prva letošnja Bralnica

Simon Šubic

Škofja Loka – Tudi letos bo
na vrtu Sokolskega doma
potekala priljubljena Bralnica. Odprli jo bodo danes,

Tržič – Ministrstvo za
obrambo oziroma Uprava
za zaščito in reševanje nadaljujeta projekt nadomeščanja izrabljenih intervencijskih vozil v društvih Gorske
reševalne službe (GRS), ki
sta ga zastavila po letu 2015.
Lani je tako ministrstvo

vega vozila iz rok obrambnega ministra Mateja Tonina prevzel načelnik Pavle
Podobnik. "Imamo tak teren, da so nesreče od naše
postaje kar oddaljene in moramo prevoziti kar nekaj kilometrov po cestah in kasneje po gorskih poteh, zato
moramo skrbeti, da imamo
vzdrževana vozila. Ker je pri

Vilma Stanovnik

29. junija, s koncertom in
branjem poezije. Nad poletne strehe Škofje Loke prihaja glasbeni duet Klarisa
Jovanović in Luka Ropret.
Do zaključnega dogodka 31.

avgusta se bo na vrtu Sokolskega doma zvrstilo deset
kulturnih prireditev, ki bodo
kot spremljevalni program
Bralnice potekale vsak torek
od 18. do 19 ure. Vsi dogod-

ki v sklopu Bralnice so za
obiskovalce brezplačni in
bodo izvedeni tudi v primeru slabega vremena. Bralnica pa vabi tudi vse preostale
dni, od torka do nedelje med
17. in 20. uro, ko na vrtu Sokolskega doma Škofja Loka
lahko preberete katero od
knjig, ki jih ponuja.

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!

Ključe novega vozila je prevzel načelnik GRS Škofja Loka
Pavle Podobnik. / Foto: Gorazd Kavčič
omogočilo nakup šestih terenskih vozil Toyota Land
Cruiser, za kar je namenilo
330.126 evrov. Nova vozila,
ki so že opremljena za namen gorskega reševanja, so
konec maja v Pristavi pri Tržiču uradno predali v uporabo društvom GRS Ljubljana,
Koroške, Tolmin, Kranj, Radovljica in Škofja Loka.
V imenu škofjeloških gorskih reševalcev je ključe no-

starih vozilih vedno nekaj
narobe, je za nas novo vozilo
zelo dobrodošlo. V našem
voznem parku imamo zdaj
poleg novega še dve starejši
vozili, stari 16 in šest let," je
povedal Podobnik. Škofjeloški gorski reševalci večinoma posredujejo v gorskih
nesrečah, imajo pa tudi veliko gozdarskih nesreč, kjer
gre praviloma za zelo težke
poškodbe, je dodal.

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 brez plačno 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.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

V soboto na festival joge
Škofja Loka – Veleposlaništvo Indije v Ljubljani in Občina
Škofja Loka ob mednarodnem dnevu joge organizirata Festival Surya, festival joge in dobrega počutja 2021 (Surya
Festival of Yoga and Wellness). Dogodek bo potekal v soboto, 3. julija, med 9. in 12. uro na Grajskem vrtu v Škofji Loki.
Vaje bodo usmerjene k tehnikam dihanja in krepitvi respiratornega sistema. Namenjene so tudi starejšim in otrokom,
predstavili pa bodo tudi meditacijske in sprostitvene vaje.

Fordov
pooblaščeni
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu
– avtoličarstvo
– prodaja originalnih
– avtokleparstvo
rezervnih delov
–a
 vtoservis za vse tipe vozil
–p
 olnjenje klimatskih
– poliranje vozil
naprav
–p
 rodaja, montaža in menjava pnevmatik

TO JE

POLNJENJE
KLIMATSKIH NAPRAV

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Nagrajeni »mački«
Predstava Loškega odra Strasti, laži in maček v žaklju nagrajena v Pekrah.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Na vsakoletnem festivalu komedije v
Pekrah pri Mariboru, letos
so ga v okviru tamkajšnjega
Turističnega društva pripravili že sedemnajstič, se je v
najboljši luči predstavila
tudi gledališka ekipa Loškega odra.
Predstava Loškega odra, avtorska reciklaža Feydeaujeve
komedije Strasti, laži in maček v žaklju, je prejela dve
nagradi, in sicer priznanje
za najboljšo predstavo festivala po izboru gledalcev in
še posebno priznanje za
glasbeno interpretiranje in
klavirsko spremljavo. Kot je
povedal režiser predstave

Milan Golob, gre pri slednji
predvsem velika zahvala njihovemu genialnemu pianistu in kompozitorju Tilnu
Drakslerju, ki je na odru v
živo spremljal in osmišljal
predstavo.
Kot je zapisala žirija, ki jo je
sestavljalo občinstvo, so izbrali predstavo, ki jih je navdušila s svojo zapleteno, zabavno in duhovito zgodbo,
podkrepljeno s plesom.
Spremljevalna živa glasba
pianista skozi vso predstavo,
žlahtne nostalgične popevke
in izredni pevski vložki nastopajočih potrjujejo vsestransko veličino igralcev.
Že drugi festivalski uspeh,
navdušili so že na Čufarjevih dnevih na Jesenicah, v

dobro voljo postavlja tudi režiserja predstave Milana Goloba, od lanskega leta sicer
direktorja Šentjakobskega
gledališča v Ljubljani. "Zelo
sem ponosen na svoje 'mačke', saj so spet dokazali, da
so v dobri kondiciji, čeprav
že od oktobra niso nastopali." Kot je še povedal, je
predstava tako zanj kot tudi
za Loški oder zelo pomembna, saj so se odločili za muzikal, v katerem so se na
svoj, avtorski način spoprijeli z dramsko igro, petjem in
plesom. "Nastala je predstava, ki je posvečena skupinskemu delu in tovarištvu
med igralci in igralkami, s
katerimi smo se med procesom nastajanja predstave

Predstava Strasti, laži in maček v žaklju je navdušila štajersko publiko. / Foto: arhiv Loškega odra
večkrat nasmejali do solz,
kar je bil dober indikator za
to, da bo predstava tudi, ko
bo šlo zares, lepo komunicirala s publiko." To se je, kot
rečeno, izkazalo že na Čufarjevih dnevih na Jeseni-

cah, zdaj pa tudi v Pekrah.
Strokovna žirija je priznanje
z najboljšo predstavo festivala podelila komediji Govorice v režiji Bernarde Gašperčič (tudi nagrada za režijo) in izvedbi Gledališča

Belansko z Bohinjske Bele.
Naslov komedijantke festivala je šel Anji Glušič (Šentjakobsko gledališče), najboljši komedijant pa je Boštjan Smukavec iz Gledališča Toneta Čufarja z Jesenic.

V soboto Trio Lontrg
Na festivalu Loka da Camera bo 3. julija ob 19.30
v Sokolskem domu nastopil Trio Lontrg.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Na začetku junija sta bila v Sokolskem
domu na sporedu prva dva
koncertna večera letošnjega
festivala Loka da Camera. V
soboto sledi tretji koncert z
naslovom Serenade za trio.
Nastopil bo aktualni Trio
Lontrg: Luka Železnik (flavta), Ana Julija Mlejnik (violina) in Miloš Mlejnik (violončelo), predstavil pa bo
glasbeno obliko serenade,
kot sta jo videla L. M. Škerjanc in L. van Beethoven.
Trio bo dodal še nekaj razigranih opernih arij iz opere
Don Giovanni (W. A. Mozart) v priredbi za trio.

KAMIQ
Trio Lontrg / Foto: arhiv tria

Oglejte si Ujete poglede
Igor Kavčič
Škofja Loka – Še do 31. julija bodo v Martinovi hiši na
Mestnem trgu 26 v Škofji
Loki vsak dan razen nedelje
od 10. do 19. ure na ogled
najboljša dela 42. regijske
fotografske razstave Ujeti
pogledi 2020. V teh dneh

pa je bil odprt nov razpis za
43. regijsko fotografsko
razstavo Ujeti pogledi
2021. Razpisani sta dve
temi, in sicer Kultura in
Prosta tema. Fotografije
bodo na spletni strani
www.fkaa-klub.si sprejemali vse do 1. oktobra do
24. ure.

168 �

ŽE ZA
S FINANCIRANJEM 1 % NA MESEC*
*Izračun mesečnega obroka velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO firma za leasing Ljubljana, v okviru akcije Škoda 1% na mesec.
Več na www.porscheleasing.si in hudobro.si. Uvoznik si pridržuje pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov brez predhodnega obvestila. Akcija velja do preklica. Slika je simbolična.

AVTOHIŠA VRTAČ, Šuceva 28, Kranj, tel.: 04 270 02 17
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,2 – 4,7 l/100 km in 113 – 93 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0431 – 0,000 g/km, trdi delci: 0,0004 – 0,00000 g/km, število delcev: 0,27 – 0,00 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Igra z vodo, Sandi Novak (FD Jesenice)
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Najboljša sta bila Ločana
Naziv najboljšega igralca v minuli rokometni sezoni si je prislužil Aleks
Kavčič, priznanje za najboljšega vratarja pa je dobil Aljaž Panjtar.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Konec maja je
bila končana letošnja prvoligaška rokometna sezona.
Ekipa Urbanscape Loka je
osvojila osmo mesto, naslova državnih prvakov pa so se
veselili rokometaši Gorenja
iz Velenja.

Po 26. odigranih krogih so
trenerji sodelujočih ekip izglasovali najboljša posameznika, vodstvo lige NLB pa
je nagrade podelilo tistim,
ki so v preteklih mesecih
na slovenskih rokometnih
parketih pustili najboljši
vtis. Nagrado za igralca sezone si je prislužil član ve-

lenjske ekipe, sicer pa Škofjeločan Aleks Kavčič. Srednji zunanji rokometaš je
na 21 tekmah dosegel 82
zadetkov in bil eden izmed
najpomembnejših členov
zasedbe Zorana Jovičiča
vse do nesrečne poškodbe
rame na evropski tekmi,
zaradi katere je moral izpu-

stiti zaključek sezone. Na
najpomembnejših obračunih sezone za Velenjčane
se je še posebno izkazal
Kavčičev soigralec vratar
Aljaž Panjtar. Škofjeločan
je najboljše prihranil za odločilni del sezone, ko je blestel na dvobojih s Celjani
(16 obramb), Izolčani (8
obramb) in Koprčani (8
obramb) ter v veliki meri
pripomogel k vrnitvi naslova državnega prvaka v Velenje. Panjtarja je kot prvega
kandidata na svojo glasovnico vpisalo 10 izmed 14
trenerjev.

Po dveh
razprodanih
delih planinskega
vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigi. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po

NAROČENE KNJIGE V ŠKOFJELOŠKI KNJIŽNICI LAHKO
PREVZAMETE PO SISTEMU 24/7
plačne aplikacije Direct4.
me, naložene na vaš telefon,
ali pa enostavno preko klica
na telefonsko številko, zapisano v sms sporočilu.
Gradivo bo v predalu čakalo
tri dni (72 ur) od trenutka
vložitve in prispelega sporočila na vašo mobilno številko, ki ste jo posredovali ob
naročilu gradiva.
Izposojamo vse gradivo (tudi
iz mladinskega oddelka) - rezervirano po telefonu, preko
mCOBISS ali naročeno preko
elektronskega naslova knjižnice. Število naročenih enot
gradiva je omejeno z velikostjo predala.
Lepo vabljeni k uporabi
nove, enostavne storitve
naše knjižnice, s katero boste na hiter način lahko prevzeli gradivo tudi v času, ko
je knjižnica že zaprta. Za več
informacij se lahko obrnete
na zaposlene v knjižnici.
Kolektiv Knjižnice Ivana
Tavčarja Škofja Loka

EUR

+ p o in a
štn

www.gorenjskiglas.si

Doživeto pričevanje
o medvojnem
in povojnem
komunističnem
nasilju na
Škofjeloškem

Šolska ulica 6
4220 Škofja Loka
(04) 511 25 05
(051) 341 126

Poučna biografija
klene in bistre 88letne Škofjeločanke,
ki je doživela
medvojno
in povojno
komunistično
nasilje. Njeno
sporočilo je, da se
bomo le z resnico
osvobodili boleče
preteklosti in se kot
narod ozrli v lepšo
prihodnost.

www.gorenjskiglas.si

Če želite uporabiti to možnost, nas morate o tem obvestiti preko elektronske
pošte info@knjiznica-skofjaloka.si, mi pa vam bomo
gradivo shranili v enega izmed predalov in na vaš mobilni telefon poslali sporočilo z navodili za prevzem
gradiva. Paketnik boste lahko odprli s pomočjo brez-

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

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA, ŠOLSKA ULICA 6, ŠKOFJA LOKA

V Knjižnici Ivana Tavčarja
v Škofji Loki je za člane knjižnice sedaj na voljo nova
storitev. Paketnik z devetimi
predali, postavljen pred
glavnim vhodom v knjižnico, vam bo omogočil brezstični prevzem knjižničnega
gradiva tudi izven našega
delovnega časa, 24 ur na
dan in vse dni v tednu.

15
15
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

138 strani,
mehka vezava

Avtorica
Meri Bozovičar

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.

EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

AV TO L E V D. O. O. Ljubljanska 16a, Vrhnika

Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

www.gorenjskiglas.si

V SVOJO SREDINO VABIMO
SODELAVKE IN SODELAVCE
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• MEHANIK
• PRIPRAVA VOZIL IN SKLADIŠČE
PR I Č AK UJ EMO angažiranost, delavnost, odgovornost in poštenost.
O BL J UB L JAMO dolgoročno zaposlitev, dobro plačilo in osebni razvoj. Stimulativno delovno okolje in motivirane sodelavce.
Kandidate, ki vas delovno mesto zanima, vabimo, da nam svoje
prijave s CV pošljete po e-pošti, s pripisom na katero delovno mesto se
prijavljate.

Avtolev

zaposlitev@avtolev.si | www.avtolev.si

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
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.

15
EUR

+ po

št ni n a
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Aplavz za kolesarje

Bistvo gibanja PoS
je Slovenija povezana
v različnosti.

Kolesarji na dirki Po Sloveniji so zadnji dan prikolesarili v Škofjo Loko,
številni navijači pa so glasno pozdravili tudi udeležence Maratona Franja.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Da je Škofja
Loka res mesto športa, je bil
dokaz tudi izjemno vzdušje
ob letošnji dirki Po Sloveniji, ko je drugo junijsko nedeljo trasa pete etape potekala
v tudi po loškem koncu. Prvič je na slovenski pentlji
skupno zmago slavil Tadej
Pogačar (UAE Team Emirates), Ločani pa so glasno

pozdravili tudi vse druge kolesarje.
Po tekmovalcih na dirki Po
Sloveniji so zaploskali še
udeležencem Maratona Franja. Medtem ko je na daljši
progi po 156 kilometrih ciljno črto v BTC Cityju prvi
prečkal Nizozemec Johnny
Hoogerland, nekdanji profesionalec, pa je na Mali Franji slavil Tadej Aleš (Koloka).

Navijači so pozdravili tudi udeležence Maratona Franja,
med katerimi so bili številni Ločani.

"Z velikim veseljem in neko
novo energijo smo letos
pozdravili tako dirko Po Sloveniji kot Maraton Franja.
Bilo je res nekaj nenavadnega, da sta bili dve tako veliki
dirki na isti dan, in vprašanje je, če se bo to še kdaj
zgodilo. Seveda ni treba poudarjati, da je Loka tudi kolesarsko mesto. Vsak, ki se
je kdaj ob koncu zapeljal do
Naceta in tam srečal številne
Ločene, ve, da je kolesarstvo
pri nas res priljubljeno. Prav
tako pomembno se mi zdi,
da se Škofja Loka z okolico z
obema prireditvama vzpostavlja kot zanimiv prostor
za kolesarske izlete. Imamo
lepo naravo, poti za raziskovanja s kolesom pa je skoraj
neomejeno. Zdi se mi prav,
da te dirke in navdušenje
nad kolesarstvom izkoristimo ter pokažemo bolj ali
manj znane kotičke Loke,"
je povedal domači župan
Tine Radinja, ki je ob progi
z zastavo bodril tekmovalce
in tekmovalke.

Ob 30-letnici Slovenije vam iskreno čestitam
in vas vabim k medsebojnemu sodelovanju ter
povezovanju za lepšo prihodnost.
Darija Jamnik, mag., predsednica GO SLS in predsednica IO SLS Škofja Loka

opeka@siol.net www.opeka.si

ČRNA METALURGIJA

Prodajni center Škofja Loka

GRADBENI MATERIAL

Kidričeva cesta 99a, 04 / 51 51 702
pon-pet: 7.00-19.00, sobota: 7.00-12.30

Prodajni center Štore
Železarska cesta 3, 04 / 78 05 875
pon-pet: 7.00-15.00, sobota: 8.00-12.00

Uprava & Veleprodaja, Kranj

DOSTAVA
RAZREZ
STROKOVNO SVETOVANJE

Suha pri Predosljah 28, 04 / 25 68 700
pon-pet: 7.00-15.00

ENOSTAVNA POT DO VAŠIH CILJEV!

Z nami gre lažje že 30 let.

Tehnični pregledi | Registracija | Homologacija |
Zavarovanja | Prodaja in servis vozil

NAGRADNA IGRA REGIA!!

GLAVNA
NAGRADA

SKUTER
KISBEE 4T
ACTIVE

Sodelujte v nagradni igri Regia!
Vsak mesec 10 nagrajencev,
konec leta glavna nagrada
SKUTER.
www.regia.si

PE Vodovodna
Vodovodna cesta 93
1000 Ljubljana
T 01 589 14 50

Oglas Loški Glas 259x191mm L2100508.indd 1

PE Brdo
Mladinska ulica 89
1000 Ljubljana
T 01 589 12 04

PE Vi
Tržaška cesta 108
1000 Ljubljana
T 01 200 05 83

PE Brezovica
Podpeška cesta 10
1351 Brezovica
T 01 360 13 80

PE Moste
Kajuhova ulica 32a
1000 Ljubljana
T 01 589 14 57

PE Primskovo
Cesta Staneta Žagarja 65a
4000 Kranj
T 04 201 52 70

PE REMONT Labore
Ljubljanska cesta 22
4000 Kranj
T 04 201 52 50
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loški glas
Tekaška Loka
Zmagovalca Teka štirih mostov sta Aljaž Makovec in Maja Vene – oba
prvič. Prihodnje leto bo jubilejna izvedba, ki bo prinesla tudi nekaj novosti.

Škofja Loka – Zaradi epidemije covida-19 je Tek štirih
mostov lani odpadel, organizatorjem pa ga je letos vendarle uspelo izpeljati – tudi
v tekmovalni obliki.
Potekal je devetič in dal
nova zmagovalca večernega
teka, ki je bil tokrat na pet in
ne deset kilometrov dolgi
progi. Najhitrejši je bil Aljaž

Makovec (16:06), ki sicer ni
prvi pritekel skozi cilj. Pred
njim so bili namreč trije tekači, ki so bili diskvalificirani, saj so vmes zgrešili označeno progo in pretekli manj.
"Vodil sem od začetka do tistega dogodka, ko je nekaj
tekačev za mano zašlo. Na
Teku štirih mostov sem prvič. Trasa mi je všeč, ker je
razgibana. Tudi organizacija
je v redu," je povedal Aljaž

V ženski konkurenci so bile na pet kilometrov najhitrejše
domačinke. Na fotografiji (od leve): druga Dora Suljanović,
zmagovalka Maja Vene in tretja Petra Krmelj. / Foto: Tina Dokl

Makovec, ki je na tek prišel
iz Lepene pri Bovcu. Trenira
tek na dolge proge pri Romanu Kejžarju in v AD
Mass. Drugo mesto je v konkurenci 124 tekačev osvojil
Adrijano Vrbetič (17:41), tretji pa je bil Anže Rozman
(18:10).
V Škofji Loki je teklo skoraj
toliko žensk kot moških
(115), absolutno najhitrejše
tri pa so bile domačinke.
Maja Vene je za pet kilometrov potrebovala 20 minut
in 22 sekund. "Na tek sem
se prijavila danes zjutraj, saj
nisem vedela, ali bi šla ali
ne. Zadnje čase nisem veliko tekla, saj nisem računala,
da tek v tekmovalni obliki
sploh bo. Skoraj do konca
nisem vedela, da sem vodilna. Seveda sem zelo vesela
te zmage. S tekom se ukvarjam rekreativno." Druga je
bila v cilju obetavna mlada
atletinja Dora Suljanović
(20:43), članica AK Škofja
Loka. Tretje mesto je osvojila Petra Krmelj (20:52).

Iščeš novo zaposlitev,
nove karierne priložnosti?
ZAPOSLIMO NOVE
SODELAVCE

Dopoldan so v družbi staršev in vzgojiteljic tekli predšolski otroci. / Foto: Vilma Stanovnik
Tek štirih mostov se je sicer
začel dopoldan s teki predšolskih otrok, nadaljeval pa
popoldan s šolskimi teki. Letošnja novost je bila tudi ta,
da so udeleženci lahko čez
dan označeno pet kilometrov dolgo progo pretekli ali
prehodili – netekmovalno.
Organizatorji iz Društva
T4M in Športne zveze Škofja Loka so bili po koncu prireditve zadovoljni. "Zelo
smo zadovoljni, da nam je
uspelo pripraviti skoraj tak
dogodek, kot smo ga vajeni.
Žal nam je sicer za zaplet,
ko je nekaj vodilnih tekačev
zavilo z označene proge, za-

radi česar smo jih morali
diskvalificirati. Pri vrtčevskih in šolskih tekih se skorajda ni poznalo, da je kakorkoli drugače kot v prejšnjih letih, večerna izvedba
pa je bila dokaj spremenjena, predvsem zaradi krajše
proge, ki na posameznih
odsekih ni šla po ustaljenih
poteh Teka štirih mostov. V
zadnjem hipu smo se namreč odločili, da izpeljemo
tudi tek z merjenjem časa,
sicer smo pa letos predstavili novost – hojo po označeni
trasi, ki bo skoraj zagotovo
postala stalnica. No, to bo že
ena od novosti za prihodnje

leto, ko bo na sporedu že deseta, jubilejna izvedba. Druga novost teka bo spominska medalja, ki jo bodo dobili vsi udeleženci, za njeno
oblikovanje pa bomo razpisali tudi natečaj. Vsi udeleženci, ki bodo nastopili na
vseh desetih tekih, bodo prejeli posebno priznanje. Kakšna novost pa naj ostane še
skrivnost. Vsekakor bo prireditev v prihodnjem letu
nekaj posebnega," je pojasnil Igor Drakulič, direktor
prireditve.
Datum jubilejnega Teka štirih mostov je že znan. Potekal bo 18. junija 2022.

V IDRIJI IŠČEMO (m/ž)

delavce v proizvodnji

(urejevalce, pomočnike na strojih in linijah)

inženirje s področja strojništva in
elektrotehnike

Nudimo:

dinamično delo v prijetnem delovnem kolektivu,
stimulativno plačilo na podlagi delovne uspešnosti,
financiranje dodatnega pokojninskega in zdravstvenih
zavarovanj, možnosti strokovnega izpopolnjevanja in
napredovanja.

Pridruži se nam!

www.kolektor.com/kariera • kadri@kolektor.com

Kolektor Group d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija

Maja Bertoncelj

