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Prijateljev
Ratitovca vse več
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Za uvod o
nalezljivih
boleznih

Na tridesetem srečanju
udeležencev priljubljene
rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca
so podelili priznanja najbolj
aktivnim pohodnikom.

Muzejsko društvo Žiri je ob podpori
občine tretjo soboto v juniju
pripravilo prvo kulturno prireditev v
Žireh po epidemiji covida-19.
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Časopis za škofjeloško območje

        Št. 6, Junij 2020

V občini čez poletje
petnajst delovišč

Praznujejo občinski
praznik

Letos je v občini Škofja Loka v delu vrsta projektov, samo čez poletje se bo delalo na petnajstih
gradbiščih, letošnja dela so vredna okoli tri milijone evrov.

Škofja Loka – Nevarnost širjenja okužb s koronavirusom še ni izzvenela in temu
se v tem času prilagajajo
tudi praznične prireditve.
Običajno je junija v Škofji
Loki potekal množični in
dobro obiskan zgodovinski
festival Historial, vrstile so
se tudi druge prireditve, vse
skupaj pa je doseglo vrhunec s slavnostno akademijo
ob občinskem prazniku. Na
Historial bodo počakali leto
dni, tako državna kot občinska proslava pa sta minili z
manj nastopajočimi in občinstva, a nič manj slovesno.
Na prireditvi ob občinskem

Škofja Loka danes praznuje občinski praznik.
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Projekte sta
pred kratkim predstavila
župan Tine Radinja in podžupan Robert Strah, ob tem
pa na občini prosijo prebivalce za upoštevanje navodil ob gradnjah in za potrpežljivost, če bodo motile
njihovo življenje. Kot je
napovedal župan Tine Radinja, bo letos odprtih kar
15 delovišč v mestu in na
podeželju. Prevladujočega
projekta, kot je bil lani Vrtec Kamnitnik, zaradi česar
je morala počakati marsikatera investicija, letos ni. So
pa veseli, da lahko zdaj naredijo marsikaj, kar je moralo v preteklosti počakati.
Tako bo do jeseni prenovljena krajevna knjižnica
na Trati, ki bo tudi kulturni
in družabni prostor za krajane. Začenjajo gradnjo kolesarske povezave na začetku Poljanske doline, za kolesarje in pešce bosta urejeni Kidričeva in Partizanska
cesta, kjer sicer urejajo celotno infrastrukturo. Na Kidričevi gredo dela h koncu,
med prazniki so preplastili
cestišče na glavni avtobu-

sni postaji. Obnove bodo
deležni vodovodi, urejena
bo kanalizacija ter ceste na
mestnem obrobju. Letos pa
prenavljajo tudi občinska
stanovanja. Povsem prenovljeni bosta dve enoti, ob
Kidričevi cesti blizu železniške postaje pa bo urejen
center bivalnih enot za na-

mestitev ljudi, ki ostanejo
brez strehe nad glavo.
Letos se ukvarjajo s celovito
obnovo komunalne infrastrukture in obnavljajo vozišča na območju Podlubnika
in Plevne, v pripravi je razpis
za Frankovo in Hafnerjevo
naselje. Od lokalnih cest so
se letos ukvarjali z odsekom

Ševlje–Bukovščica, kjer so
obnovili štiri mostove. Ob
tem se je podžupan Robert
Strah pošalil, da bi nemara
lahko tudi tam organizirali
kakšen tek štirih mostov. Letos bodo nadaljevali na lokalni cesti Ševlje–Knape.

ŠKOFJA LOKA
Rokopis spoštljivo
restavrirajo

GORENJA VAS - POLJANE
Na obisku v Poljanski
dolini

ŽELEZNIKI
Inženirska iskra

ŽIRI
Šest nagrajencev

V škofjeloškem kapucinskem samostanu restavrirajo rokopis Škofjeloškega pasijona, ki bo prihodnje leto
slavil tristoto obletnico nastanka.

Minister za razvoj, strateške
projekte in kohezijo Zvonko
Černač se je sredi junija sestal z županoma občin Žiri
in Gorenja vas - Poljane.

Priznanje inženirska iskra
tudi skupini Diham, ki se je
lotila razvoja slovenskega respiratorja, v njej pa so bili
tudi sodelavci Lotrič Meroslovja in Domela.

V Žireh so junija zaznamovali dan državnosti in občinski praznik, v sklopu katerega so podelili tudi letošnja
občinska priznanja.
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svoj strokovni prispevek pri
razvoju loškega gospodarstva, družbenih dejavnosti
in mestne prenove ter za
svoje dolgoletno aktivno in
predano delo na področju
športa. Zlati grb Občine
Škofja Loka je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo
Stara Loka, ki uspešno deluje 120 let. Srebrna grba sta
šla Janezu Krmelju za delo
pri ohranjanju in ustvarjanju tamburaške glasbe v Retečah, ter Valeriji in Ivu Čarmanu za njuno humanitarno delo. Bronaste grbe so
podelili Klubu škofjeloških
študentov, ki štirideset let
ohranja starodavno mesto
živo, kreativno in mlado-

Komunalno urejanje na območju Podlubnika / Foto: Tina Dokl

42. stran

Novi častni občan je Ivan Hafner. / Foto: Tina Dokl
prazniku so obiskovalcu prisluhnili prazničnemu nagovoru župana Tineta Radinje
in glasbi Tomaža Hostnika s
spremljevalno skupino, spoznali so tudi letošnje občinske nagrajence. V občini
Škofja Loka so znova podelili naslov častnega občana, ki
ga je dobil Ivan Hafner za

Pregled in očala
kot na napotnico
Tel: 04 234 234 2
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stno, Urški Kolenc za vodenje društva Junaki 3. nadstropja, ki skrbi za otroke,
obolele za rakom, ter dr.
Bojani Beović, ki se je letos
še posebno izkazala s svojim vodenjem strokovne
skupine v kriznem štabu za
boj proti epidemiji covida-19.

www.optika-aleksandra.si

do

101 €
ce
neje

Optika Aleksandra
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Občina Škofja Loka
Zbirali elektronske in
električne odpadke
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Občina Škofja Loka, Loška komunala
in podjetje ZEOS so pred
kratkim pripravili že tradicionalno akcijo mobilnega
zbiranja odpadne električne in elektronske opreme.
To je bila dobra priložnost,

da se prebivalci znebijo tovrstne opreme, ki se jim
nabira doma, lahko pa so
oddali tudi še delujočo
opremo, ki je ne potrebujejo več, organizatorji pa so
jo oddali v ponovno uporabo. Akcija je potekala v
sklopu projekta Loško je
ekološko.

Ločani in okoličani so se lahko znebili odpadne elektronske
in električne opreme. / Foto: Tina Dokl

V občini petnajst delovišč
31. stran
Sistematično vlagajo tudi v
obnovo turistične ceste proti
Staremu vrhu. Končano je
projektiranje obnove lokalne ceste skozi Gorajte. Poleg
te je občinska prioriteta tudi
obnova Grajske poti. Kjer
bodo obnavljali ceste, bodo
skušali poskrbeti tudi za kolesarske povezave. S kolesarskimi stezami skušajo
povezati Škofjo Loko z obema dolinama: medtem ko s
Poljansko že začenjajo, je
projekt za Selško dolino
(Podlubnik–Klančar–Praprotno) še v recenziji. Veliko
je že narejenega pri sanaciji
usadov.
Kot navaja Robert Strah, se
pri več projektih povezujejo
tudi z državo, denimo pri rekonstrukciji ceste skozi Godešič vse do krožišča za industrijsko cono in pri gradnji krožišča, ki bo nadomestilo zdajšnje križišče v Lipici.

Skupaj z državo načrtujejo ureditev ceste skozi Godešič vse do krožišča z industrijsko
cono. / Foto: Tina Dokl
Vrednost vseh projektov je
več kot šest milijonov evrov,
samo letošnji strošek občine
znaša tri milijone. Črpajo
tudi kohezijska sredstva, za
brv v Brodeh, ki podrta že
dolgo čaka na obnovo, pa so

pridobili znatna sredstva Eko
sklada. Podžupan Strah je
omenil tudi, da se nadejajo
cestne povezave občine Škofja Loka na avtocesto. Prostorsko so skupaj z Mestno
občino Kranj že naredili svo-

je v zvezi s povezavo Trata–
Meja, zdaj je na potezi država. Zadnji konkretni pogovori so bili leta 2018, zdaj pa na
aktualnega infrastrukturnega ministra znova naslavljajo
poziv v zvezi s tem.

Glasba poživila Loko
Škofja Loka – Na trge in ulice starega mestnega jedra Škofje
Loke se je tretjo junijsko soboto vrnila glasba. Učenci Glasbene šole Škofja Loka so s svojimi mentorji s petjem, instrumentalno glasbo in plesom poživili mesto. Dopoldanski
program O'glasbene Loke je dopolnilo še šest nastopov
mladih glasbenikov v večernih urah v nunski cerkvi, kjer je
koncert v tem posebno akustičnem prostoru še posebno
lepo zvenel.

Kidričeva cesta pri glavni avtobusni postaji, preden so
položili gornjo plast asfalta / Foto: Tina Dokl

Foto: Tina Dokl

Diplomatski zbor na obisku
Na O'glasbeni Loki so nastopili tudi plesalke in plesalci
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Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Po dolgih tednih epidemije, ko je bila
Škofja Loka brez tujih obiskovalcev, je vrnitev gostov
iz tujine napovedal obisk veleposlanikov drugih držav,
akreditiranih v Republiki
Sloveniji. Gre za že tradicionalno srečanje diplomatov,
ki jih je sprejel župan Tine
Radinja, nato pa so si ogledali mesto in njegove znamenitosti.
Kot je dejal sogostitelj Miha
Ješe, se je srečanja udeležilo
dvajset veleposlanikov, in
sicer so bili iz Albanije, Češke republike, Črne gore,
Francije, Gruzije, Irske, Italije, Kosova, Madžarske, Nepala, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije,
Španije, in Ukrajine. "V zadnjem letu je bilo veliko
menjav veleposlanikov in
skoraj polovica je Škofjo
Loko prvič obiskala. V lepem vremenu so se zbrali
na Trgu pod gradom, kjer
so dobili osnovne informa-

Škofjo Loko so obiskali veleposlaniki. / Foto: Tina Dokl
cije o Škofji Loki in Škofjeloškem pasijonu. Sprehodili
so se po Mestnem trgu, si v
DUO centru ogledali zanimivo razstavo proizvodnje
čevljev Alpine iz Žirov, se
ustavili pri maketi mesta,
kjer jim je vodnica Mirjam
Jezeršek predstavila zgodo-

vino in arhitekturo starega
mestnega jedra. V bližnji
cerkvi svetega Jakoba jih je
pričakal župnik Matej Nastran in jim predstavil cerkev s krstilnico in lestenci
arhitekta Jožefa Plečnika.
Pot jih je vodila po Aleji zaslužnih občank in občanov

v Šolski ulici do novega Vrtca Kamnitnik, ki ga je od
zunaj lepo predstavila Ana
Bandelj," nadaljuje Miha
Ješe, ki jim je predstavil še
nastajajoči športno-društveni medgeneracijski center v
vzhodnem delu nekdanje
vojašnice.
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Občina Škofja Loka

V škofjeloškem kapucinskem samostanu restavrirajo rokopis Škofjeloškega pasijona, ki bo prihodnje
leto slavil tristoto obletnico nastanka.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Škofjeloški pasijon je leta 1721 zapisal kapucin pater Romuald. Knjiga je za Škofjo Loko velika
dragocenost, je tudi pomemben del slovenske in
svetovne kulturne dediščine, saj je vpisan v Unescov
register nesnovne kulturne
dediščine človeštva. Izvirnik
rokopisa, ki ga hrani kapucinski samostan v Škofji
Loki, so se zdaj odločili restavrirati.
"Pobuda za obnovo rokopisa je bila aktualna že nekaj
časa, zdaj pa se je končno
lotevamo, ker se bliža tristota obletnica nastanka
tega besedila in si rokopis
zasluži temeljit restavratorski poseg. To bo pomemben strokovni doprinos in
veselimo se, da bomo lahko
rokopis kmalu občudovali,"
je dejal župan Občine Škofja Loka Tine Radinja. Restavriranje knjige je zaupano vrhunski strokovnjakinji, konservatorsko-restavratorski svetnici v Centru
za konserviranje-restavriranje knjig, papirja in pergamenta pri Arhivu Republike Slovenije Blanki Avguštin Florjanovič, ki je med
drugim restavrirala tudi
Dalmatinovo Biblijo. Ker je
restavriranje skoraj tristo
let stare knjige enkraten in
neponovljiv poseg, so se
tudi odločili, da o ohranjanju tovrstne dediščine posnamejo film. Snemanje

Izvirni rokopis Škofjeloškega pasijona občasno pokažejo obiskovalcem kapucinske
knjižnice v samostanu. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa
dokumentarnega filma že
poteka, Občina Škofja Loka
pri tem sodeluje s Produkcijo Karata film pod režijsko taktirko Aljaža Tepine,
z restavratorko Blanko Avguštin Florjanovič in Kapucinskim samostanom Škofja Loka. Producent je Tine
Škrbec, direktor fotografije
pa Matej Vidmar.
Ta mesec pa so se župan
Tine Radinja, podžupan Robert Strah in vodja projekta
Škofjeloški pasijon 2021 Jakob Vrhovec sestali z državno sekretarko na ministrstvu za kulturo dr. Ignacijo
Fridl Jarc in Damjanom Damjanovičem, v. d. general-

nega direktorja Direktorata
za ustvarjalnost. "Računamo na pomoč države edinstveni kulturni dediščini,
Škofjeloškemu pasijonu," o
tem pravi župan Radinja.
"Verjamem, da so vpis na
Unescov seznam nesnovne
dediščine človeštva, tristota
obletnica nastanka Škofjeloškega pasijona in ponovna
uprizoritev prihodnje leto
unikatna priložnost tako za
občino kot državo, da omogočimo pasijonu, da se
predstavi Sloveniji in svetu.
Računamo na pomoč ministrstva in dogovorili smo se,
da se jeseni ponovno sestanemo."

Predstavnikoma ministrstva
so predstavili historiat zahtevnega uprizoritvenega projekta. Pasijon od leta 1999
prikazujejo vsakih nekaj let v
obliki žive uprizoritve, ki
tako poveže okoli tisoč prostovoljcev iz regije. Na ministrstvu za kulturo se zavedajo vrednosti in pomena te
dediščine in njenega ohranjanja, skrbi pa jih, kako bo
zahteven projekt, načrtovan
za marec 2021, zaradi možnosti ponovitve pandemije
covida-19, lahko izveden v
vsej svoji razsežnosti. Zato
so se za podrobnejše dogovore o možnostih sodelovanja
dogovorili za september.

Čestitke učencem in mentorjem
Učencem in mentorjem, ki so na tekmovanjih dosegli največje uspehe, je čestital župan Tine Radinja.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Pravkar minulo šolsko leto je bilo za
osnovnošolce drugačno in
kljub dejstvu, da nekaterih
tekmovanj iz znanja zaradi
pojava epidemije covida-19
ni bilo mogoče izpeljati, so
na Občini Škofja Loka veseli
in ponosni, da za dosežene
uspehe lahko čestitajo kar 39
učencem in 25 mentorjem.
Kar 21 učencev in učenk je
doseglo zlata priznanja na
tekmovanjih iz astronomije,
logike, angleščine, razvedrilne matematike, tekmovanja
za Proteusovo priznanje, na
FIT-festivalu inovativnih tehnologij, na tekmovanju Bober, Cankarjevem tekmovanju, tekmovanju iz kemijskih

poskusov, Slovenski glasbeni
olimpijadi ter Sanktpeterburški astronomski olimpijadi.
Sedem učencev je doseglo
uvrstitve na prva tri mesta v
tekmovanjih Z miško v svet,
Z računalniki skozi okna in
Filmske animacije. Štiri
učenke pa so prejele nagrado
za raziskovalno nalogo z naslovom Skrbimo za zdravje
dihal. Med učenci Glasbene
šole Škofja Loka je nagrajencev devet. Med nagrajenci so
učenci vseh škofjeloških
osnovnih šol – OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka-Mesto,
OŠ Cvetka Golarja in OŠ Jela
Janežiča. Kar osem učencev
Glasbene šole Škofja Loka se
je z 49. Tekmovanja mladih
glasbenikov Republike Slovenije vrnilo z zlatim in srebr-

nim priznanjem, in sicer v
kategorijah harmonika, pozavna in trobenta. Na 17.
mednarodnem tekmovanju
za klarinet Città di Carlino v
Italiji je ena učenka prejela
srebrno priznanje. Nekaj nagrajencev pa se bo tem še pridružilo, ko bodo znani rezultati državnega tekmovanja
Logične pošasti.
Izjemnih uspehov učencev
pa ni brez njihovih mentorjev. Pet mentorjev in trije
korepetitorji stojijo za uspehi učencev glasbene šole, 14
učiteljic osnovnih šol pa je
pripomoglo k uspehom zlatih priznanj učencev osnovnih šol, tri mentorice k uvrstitvam na prva tri mesta in
ena mentorica k nagrajeni
raziskovalni nalogi.

"Vsem učencem in mentorjem, ki so v tem težkem
šolskem letu dosegli odlične uvrstitve na tekmovanjih iz znanja, je čestital
tudi župan Občine Škofja
Loka Tine Radinja in jih
nagradil s knjižnim darilom. Žal pa jim letos ni stisnil roke, saj je zaradi številnih omejitev, povezanih
z epidemijo covida-19, tradicionalna prireditev v Sokolskem domu Škofja Loka
odpadla. Kljub vsemu pa se
v prihodnjem šolskem letu
nadejamo novih izvrstnih
uvrstitev škofjeloških učencev in učenk in se veselimo
ponovnega srečanja ob
koncu šolskega leta," sporočajo z Občine Škofja
Loka.

Škofja Loka
praznuje
Letos praznujemo v času, ki
ni najbolj naklonjen tovrstnim slavjem. Ampak se
ne smemo prepustiti malodušju. Še bolj moramo praznovati in s tem poskrbeti,
da med Ločanke in Ločane
zakrožijo pomembna sporočila. Sporočila, ki so pomembna za vse nas. Da v
naši občini držimo skupaj.
Da si v naši občini pomagamo. Da Ločanke in Ločani
znamo biti solidarni. In ne
nazadnje, da je v Loki doma
prostovoljstvo.
Škofja Loka je odporno mesto. Po mojem mnenju je
občina pripravljena na raznovrstne izzive. Nekateri
namreč pravijo, da so odporna mesta tista, ki imajo
odlično pripravljeno obrambo za vse naravne in druge
nesreče. Drugi pravijo, da
so odporna mesta tista, ki
imajo močno socialno tkivo
in si znajo pomagati ob vsakršnih izzivih, saj se povežejo in s solidarno, prostovoljno, medsosedsko pomočjo premagajo vsak izziv.
Želim si in verjamem, da za
naše mesto velja oboje, da
imamo sposobno in visoko
strokovno Civilno zaščito
ter da nas še bolj odlikuje
povezanost, pripravljenost
pomagati. To smo med drugim dokazali tudi ob letošnjih izzivih epidemije.
Neverjetno je, kako zelo aktivna so številna naša društva skozi vse leto, ki potem
ob svojih splošnih dejavnostih, v krizni situaciji takoj
ponudijo pomoč na povsem
drugem, neznanem področju. Ponudijo svoje roke.
Ponudijo srce. Prav tako
predstavniki naših krajevnih skupnosti in tudi številni posamezniki in posameznice. Ko se vse to skupaj
poveže v celoto, vemo, da
smo ravno skupaj zelo močni.
Tudi v prihodnje nas čakajo
številni izzivi. Veliko govorimo o trajnostni prihodnosti, ki bo omogočila kakovost bivanja našim otrokom. In vnukom. Vsem zanamcem. Za to moramo
postoriti veliko. Tukaj. Danes. Vsak naj začne pri
sebi, mi na Občini pa bomo
to spodbujali in nadgrajevali. Skupaj bo veliko lažje. To
smo že ničkolikokrat dokazali.
Tako s ponosom ob našem
občinskem prazniku čestitam vsem, ki pripomorejo,

Tine Radinja
da je naša Loka še boljša, še
lepša, še odpornejša, da je
življenje v njej še kakovostnejše.
Letos sem se v okviru Slavnostne akademije ob občinskem prazniku iskreno zahvalil našim občinskim nagrajencem. Našemu častnemu občanu Ivanu Hafnerju
za strokoven prispevek pri
razvoju loškega gospodarstva, družbenih dejavnosti
in mestne prenove ter za
dolgoletno aktivno in predano delo na področju športa; Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stara Loka
za profesionalno, zavzeto in
nesebično pomoč, za aktivno strokovno delo z mladimi in dejavno sobivanje s
skupnostjo v vseh dosedanjih 120 letih delovanja; zakoncema Valeriji in Ivu
Čarmanu za njuno predano
in srčno vseživljenjsko humanitarno delovanje in razdajanje; Janezu Kermelju
za predano in strokovno
delo ter ohranjanje tamburaške glasbe; dr. Bojani Beović za pogumno in prizadevno vodenje strokovne
skupine v vladnem kriznem
štabu za boj proti epidemiji
covida-19; Urški Kolenc za
pogumno in predano vodenje društva Junaki 3. nadstropja, ki s pozitivno naravnanostjo in z življenjskim optimizmom opogumlja in bodri otroke, obolele za rakom, in Klubu škofjeloških študentov Škofja
Loka za številne aktivnosti,
s katerimi že štirideset let
ohranja naše starodavno
mesto živahno, polno kreativnosti in mladostno.
Iskrene čestitke in velika
zahvala vsem omenjenim
kot tudi vsem drugim občankam in občanom, ki se
trudite za našo Škofjo Loko.
Tine Radinja, župan

Drevi predstavitev Loških razgledov
Škofja Loka – Danes ob 19.30 bo v Sokolskem domu predstavitev 66. številke domoznanskega zbornika Loški razgledi. Predstavila ga bo urednica Marija Lebar s sodelavci. V
nadaljevanju bo sledil občni zbor članic in članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki ga je dvanajst let vodil Aleksander
Igličar. Zdaj se poslavlja od svojega tretjega mandata, kandidatka za novo predsednico pa je zdajšnja podpredsednica
Helena Janežič.
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Rokopis spoštljivo
restavrirajo

Županov kotiček
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Počastili dan državnosti

Most v Brodeh bodo obnovili
Brode – V Brodeh si že dolgo prizadevajo za obnovo lesenega mostu, ki ga je pred leti poškodovala narasla Poljanska
Sora. Letos se končno obeta obnova, zanjo je občina dobila
tudi znatna sredstva Ekološkega sklada.

Slovenija je 25. junija praznovala dan državnosti v spomin na prelomne dogodke pred 29 leti. Državni
praznik so počastili tudi v Škofji Loki.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Petindvajsetega junija leta 1991 so bili
sprejeti temeljni dokumenti
za osamosvojitev Slovenije
in ta dan zaznamujemo kot
državni praznik. Na prelomne dogodke, ki so privedli
do slovenske osamosvojitve,
od prvih demokratičnih večstrankarskih volitev, na katerih je zmagala koalicija
Demos, plebiscita decembra
1990, ko smo se Slovenci
enotno odločili za samostojno državo, razglasitve samostojnosti junija 1991, napada jugoslovanske armade na
Slovenijo, ki je zapuščala takratno skupno državo Jugoslavijo, pa vse do zmage, ko
smo pravkar rojeno državo
ubranili pred peto tehnično
najmočnejšo vojsko v Evropi, je v svojem slavnostnem
govoru v Škofji Loki spomnil poslanec državnega
zbora Marko Pogačnik. Slavnostni govornik je bil kot

poslanec tudi na zadnjih
parlamentarnih volitvah izvoljen v škofjeloški volilni
enoti, sicer je član največje
vladne stranke SDS.
Po uspešni obrambi mlade
države so bila živahna prizadevanja za njeno mednarodno priznanje, pri čemer je
Pogačnik poudaril tudi pomembno vlogo Cerkve in v
tujini živečih vplivnih Slovencev. V svojem nagovoru
Ločanom se je Pogačnik
vprašal tudi o današnji državi Sloveniji in o tem, ali smo
v 29 letih dobro izkoristili
vse priložnosti in dosegli cilje, za katere smo se takrat
borili. Naglasil je, da samostojna in neodvisna Slovenija ni samoumevna, ta sad
moramo negovati in si prizadevati za napredek. Zavedati se moramo svojih napak, biti odprti in ne podcenjevati drugih ter v današnjem času iskati odgovore
na aktualne izzive. Udeležencem proslave, ki so se v

Podrti most v Brodeh bodo obnovili. / Foto: Tina Dokl

Slavnostni govornik Marko Pogačnik in glasbeniki kvinteta
trobil Glasbene šole Škofja Loka / Foto: Tina Dokl
predpisani razdalji, kot velevajo razmere, razporedili po
Kristalni dvorani Sokolskega doma, je čestital za praznik in za konec nanizal nekatere misli intelektualca in

politika Jožeta Pučnika.
Slovesno vzdušje so letos
namesto godbenikov pričarali mladi glasbeniki kvinteta trobil Glasbene šole Škofja Loka.

Takšen naj bi bil videti most po obnovi.

Občina bo odprla Šolsko ulico za ljudi
Septembra bomo za nekaj dni odprli Šolsko ulico ljudem. S tem bomo omogočili varno hojo šolarjem v šolo, meščanom pa prijeten sprehod med mestnim
jedrom in območjem vojašnice.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

V

ečino vsakodnevnih poti
Škofjeločani opravijo z avtomobilom, od tega je precej
takih, ki so krajše od 5 km in bi jih
enostavno opravili peš ali s kolesom.
Pri pripravi Celostne prometne strategije občine Škofja Loka je preko 80
% prebivalcev potrdilo, da bi bili
kratke poti pripravljeni opraviti peš
ali s kolesom, če bi bili zagotovljeni
ustrezni pogoji za hojo in kolesarjenje.
S prekomerno uporabo avtomobila je povezana tudi navada, da
otroke starši pripeljejo v šolo. Če ste
starejši od trideset let, je 90 % možnosti, da ste v šolo hodili peš, verjetno skupaj s prijatelji. Danes v šolo
peš hodi bistveno manjši delež
otrok, vendar ne zato, ker si ne bi želeli, ampak ker se staršem pogosto
njihova pot do šole zdi prenevarna.
Zaradi tega je zjutraj na ulicah ob
šolah polno avtomobilov. To je slabo
za vse: preveč avtomobilov slabša
prometno varnost za otroke, ki pri-

dejo peš. Če starši otroke vozijo v
šolo, to slabo vpliva na zdravje
otrok, saj se premalo gibljejo. Hkrati
pa ankete, izvedene med učenci, kažejo, da je zelo malo otrokom všeč,
da jih starši peljejo z avtom. Raje
gredo s kolesom, peš, s skirojem oziroma s prijatelji.
Šolska ulica se vse bolj uporablja
peš ali s kolesom kot povezava med
starim mestnim jedrom in novo nastajajočim središčem v vojašnici ter
Kamnitnikom. To se je še posebej
pokazalo med epidemijo koronavirusa, ko je bilo naše gibanje omejeno le na meje občine. Tudi zato potrebujejo pešci in kolesarji v naseljih
več prostora za gibanje.
Opisano ni problem le v Škofji
Loki, saj se s tem srečujemo tudi
drugje. V tujini se uspešno spopadajo s tovrstnimi problemi z odpiranjem ulice za ljudi. Odprta ulica je
ulica, na kateri imajo pešci in kolesarji prednost, na njej se odvija zanimiv program, tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za lokale in prebivalce ob ulici.
Odprta ulica se lahko odvija cel dan,
če je to pred osnovno šolo, lahko pa
le v času pred začetkom pouka.
Otroke, ki živijo dlje in ne morejo
hoditi celo pot, starši pripeljejo na
t.i. točko Poljubi in odpelji, da otroci
vsaj del poti prehodijo.
Z uvajanjem ukrepa Odprta ulica
pričakujemo na ulici več pešcev in
kolesarjev, bolj prijetno bivalno okolje z manj hrupa. Ulica bo tako varna, da jo bo lahko prehodil tudi
osemletnik sam ali v družbi s prijatelji. To bo imelo številne pozitivne
učinke na zdravje, okolje in tudi na
lokalno gospodarstvo.

Odprta ulica je začasen ukrep v
več fazah. Trenutno smo v začetni
fazi, v kateri ukrep načrtujemo in
ga skušamo uskladiti s pričakovanji
prebivalcev, lastnikov lokalov in
drugih akterjev ob ulici. Pripravili
bomo prometni elaborat ter program, ki se bo odvijal na ulici.
Odprta ulica bo potekala pet sobot (29. avgust in 5., 12., 19., 26.
september 2020), pet delovnih dni
v jutranji konici (od srede, 16., do
torka, 22. 9. 2020) in en cel delovni
dan (22. september 2020), ko že
tradicionalno obeležujemo Dan
brez avtomobila. Sledila bo ocena
uspešnosti Odprte ulice. Vse vključene bomo vprašali, kakšne so bile
njihove izkušnje, kar bo predstavljalo izhodišče za vse prihodnje
prometne ukrepe na tem območju,
pa tudi zgled za druge slovenske
občine.
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Kako se piše loškemu turizmu
Na Škofjeloškem se trudijo s promocijo turizma med slovenskimi in tujimi gosti, a je letošnja sezona zaradi negotovih razmer po epidemiji covida-19 zelo
negotova. Novih več turističnih zmogljivosti.
Danica Zavrl Žlebir

Eden manjših hotelov v mestnem jedru je tudi hotel Zamorc. / Foto: Tina Dokl
deloma tudi Slovenijo. S
kampanjami želimo poudariti naravne in kulturne lepote destinacije ter številne
aktivnosti v naravi za posameznike in družine. Predvsem želimo izpostaviti la-

stna doživetja stran od množice ljudi ter okrepiti Škofjeloško območje kot destinacijo za izlete in bivanje v neokrnjeni naravi ter kulturna
odkrivanja," navaja Križnarjeva.

Poleg digitalnega oglaševanja destinacijo Škofjeloško
oglašujejo tudi klasično: v
posebnih turističnih prilogah posameznih časopisov
in z radijskimi oglasi v dvomesečni kampanji. Sodelo-

Na uvodni večer Poletja v parku bosta nastopila Domen Don Holc in Morvern.

Škofja Loka – V Zavodu O so
se odločili, da s poletnim dogajanjem popestrijo popoldneve in večere v parku nekdanje vojašnice, ki počasi
postaja novo škofjeloško
družabno središče. Pripravili so cikel večerov Poletje v
parku in tako bodo prav vsak
julijski konec tedna postregli z raznovrstnimi kulturno-izobraževalno-zabavnimi
vsebinami. Odprtje cikla
pripada Domnu Don Holcu,
kantavtorju, ki ga poznamo
predvsem iz zasedbe Koala
Voice, nastopil pa bo tudi
Morvern, zasanjani trboveljski "one-man band".
Poznamo te predvsem kot
kitarista zasedbe Koala Voice, v zadnjem obdobju pa
tudi kot kantavtorja.
Svojo prvo kitaro sem dobil
nekje pri šestih letih, vendar
vse do srednje šole nisem
razmišljal o nastopanju. Potem pa se je začelo, prijatelji
so imeli bende, kitara me je
spremljala povsod, zgodil se
je tudi občasen nastop. Zatem so nastali Koala Voice.
Čeprav smo zelo aktivna zasedba, saj povprečno igramo
od šestdeset do sedemdeset
koncertov letno, sem bil že
dalj časa prepričan, da se

Domen Don Holc bo odprl Poletje v parku. / Foto: A. Bertok
lahko posvetim samostojnemu ustvarjanju. Zanimivo
je, da sem od nekdaj veliko
in rad pel, čeprav pri Koalah
redko pojem.
Sklepam, da ti prepoznavnost matične zasedbe olajša
pot tako do organizatorjev
kot tudi do publike.
Iskreno povedano, nisem
prepričan, ne vem. Sam tudi
nikoli ne igram na to karto.
Nastopal sem na prizoriščih, kjer so prisotni vedeli,
da sem član Koala Voice, in
jim je to nekaj pomenilo, za
mano pa so tudi nastopi,
kjer me niso poznali. V teh

letih sem ustvaril nekaj samostojnih projektov, glasbo
za gledališke predstave in
filme, za mano je nekaj samostojnih nastopov. S Koalami igrami skupaj že desetletje, preigrali smo mnogo
koncertov. Če sem zaradi
tega prepoznaven, s tem ni
nič narobe, ker smo se vedno posvečali predvsem
glasbi, ne prepoznavnosti.
Če zato kdo pride še na moj
solo koncert, tudi v redu.
Imam občutek, da je naša
kantavtorska scena manj
razvita, če jo primerjam recimo s sosednjimi državami.

Škofjeloški turizem sodeluje v promocijski akciji
Slovenske turistične organizacije Obrazi
slovenskega turizma, posneli so tri filmčke s
sloganom Doma je najlepše in z njimi
promovirali Škofjo Loko ter Selško in Poljansko
dolino, poteka pa tudi digitalna kampanja v
okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije
Zdaj je čas za moje zgodovinsko mesto.
Združenja zgodovinskih
mest Slovenije Zdaj je čas
za moje zgodovinsko mesto.
Del te kampanje je tudi Škofja Loka kot eno izmed zgodovinskih mest Slovenije.
Vzporedno k obisku zgodo-

veliko je povpraševanj in klicev, konkretnih rezervacij
pa potem ni toliko. Predvsem za avgust pa imajo že
kar precej rezervacij tudi iz
tujine, iz Nemčije, Italije,
Češke ..."

Okužbe tudi v Škofji Loki

Uvod Poletja v parku
Nina Fehter

vinskih mest vabijo tudi z
velikimi plakati po vsej Sloveniji.
Zanimalo nas je tudi, ali je
kaj zanimanja za preživetje
dopusta na Škofjeloškem,
kjer bi lahko obiskovalci izkoristili turistične bone. Andreja Križnar na to odgovarja: "Kar se tiče unovčenja
turističnih bonov, je situacija pri ponudnikih na Škofjeloškem še precej negotova:

Nisem prepričan, da je tako.
Pri nas je veliko zanimivih
izvajalcev, vse od nekih
malo bolj avantgardnih
smeri pa do klasičnega folka, čeprav je zadnje prisotno predvsem pri starejši
kantavtorski generaciji. Sosednje države so vedno
imele izvajalce, ki so izjemno zanimivi z liričnega
vidika, tu bi lahko izpostavil
Seine. Glasbe je veliko in
konstantno se razvija, včasih pompozno pride v
ospredje in na plesišča z
močnimi beati in groovi,
spet drugič se zavije nazaj v
odejo manjših klubov, intime in strun.

Škofja Loka – V Sloveniji je bilo v četrtek, 25. junija, potrjenih
enajst okužb z novim koronavirusom. Po podatkih spletnega sledilnika covid-19 so štiri nove okužbe potrdili na Škofljici, tri v Škofji Loki, po eno pa v Ljubljani, Kobaridu, Preboldu
in Ljutomeru. Med okuženimi je en učenec Osnovne šole
Cvetka Golarja Škofja Loka. Ravnateljica šole Karla Krajnik je
povedala: "Kontaktirali smo z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje (NIJZ), njihov epidemiolog nam je dal navodila. O okužbi smo obvestili vse starše in zaposlene na šoli in
jim dali splošna navodila, naj bodo pozorni na morebitne
simptome bolezni covid-19 v naslednjih 14 dneh, naj dosledno skrbijo za higieno, medosebno razdaljo, se izogibajo
zaprtim (javnim) prostorom. Za učence razreda, v katerem
je potrjena okužba, je predvidena karantena, o tem in o navodilih pa je s starši teh učencev kontaktiral NIJZ.« V Škofji
Loki so že v sredo, 24. junija, zaznali dve novi okužbi, od
začetka testiranja pa je skupaj v tej občini 16 potrjenih
okužb.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Prepričaj bralce, da obiščejo
uvodni večer Poletja v parku.
Pridite, ker bo v parku res
fino. Odigral bom skladbe,
ki so del mojega še neizdanega prvenca. Če pa vam to
ne bo všeč, vam bo zagotovo
Morvern alias Jan Cizej, zasanjani dreampop izvajalec,
ki prihaja iz Trbovelj. Tudi
sicer se sam rad vračam v
Škofjo Loko, saj smo s Koalami večkrat igrali na festivalu v spomin prof. Hafnerju in s tem so povezani lepi
spomini na to srednjeveško
mesto.

Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Škofja Loka objavljen
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2020.
Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Občine
Škofja Loka, pod rubriko Razpisi, naročila, namere,
ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka,
»Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Številka: 355-0011/2020
Datum: 24. 6. 2020		
OBČINA ŠKOFJA LOKA
				
Tine Radinja, l. r.
				
ŽUPAN
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Škofja Loka – Po lanskih podatkih škofjeloški turizem
razpolaga s 1146 namestitvami, od tega jih ima Škofja
Loka 405, Gorenja vas in
Poljane 384, Žiri 22 in Železniki 335. Škofja Loka, ki bi
potrebovala večji hotel, zdaj
v mestnem jedru in v njegovi bližini dobiva več manjših, butičnih namestitev,
prav tako je tudi na smučišču Soriška planina. "Seveda je to zelo pozitivno, hkrati pa je letos pred nami velik
izziv, kako jih zapolniti," ob
tem izraža zaskrbljenost
vodja Turizma Škofja Loka
pri Razvojni agenciji Sora
Andreja Križnar.
"Na Turizmu Škofja Loka se
trudimo s promocijo Škofjeloškega območja, tako med
slovenskimi gosti kot tudi v
tujini. Trenutno zaključujemo kampanjo na domačem
trgu z naslovom Zdaj je čas
za Škofjeloške slike in pripravljamo novo kampanjo,
ki bo zajela tudi bližnje tuje
trge (Avstrijo in Italijo) ter

vali so tudi v akciji Slovenske turistične organizacije
Obrazi slovenskega turizma, kjer je brat kapucin v
kratki video izjavi nagovoril
potencialne obiskovalce mesta. Posneli so tudi tri filmčke s sloganom Doma je najlepše in tako še dodatno
promovirali Škofjo Loko ter
Selško in Poljansko dolino.
Trenutno poteka tudi digitalna kampanja v okviru
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Na obisku v Poljanski dolini
Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je sredi junija sestal z županoma občin Žiri in Gorenja vas - Poljane. Pogovarjali so se
o izvajanju projektov s pomočjo evropskih sredstev, ogledal pa si je tudi lokacijo za nov glamping center Charming Slovenia, ki nastaja v Kopačnici.
Mateja Rant
Kopačnica – Župana Občine
Gorenja vas - Poljane Milan
Čadež in Občine Žiri Janez
Žakelj sta ministra Zvonka
Černača ob obisku v Poljanski dolini med drugim opozorila na preveč zbirokratiziran in zapleten sistem izvajanja evropske kohezijske
politike. Obenem sta mu
predstavila dosedanje izkušnje z izvajanjem projektov
s pomočjo evropskih sredstev, izmenjali so tudi poglede na evropsko kohezijsko
politiko v novem program-

skem obdobju 2021–2027.
Minister si je v okviru obiska ogledal še lokacijo za
nov glamping center Charming Slovenia v Kopačnici.
Glede izvajanja evropske kohezijske politike sta oba župana ministru predlagala,
da bi bilo v prihodnje mogoče uporabiti evropska sredstva za tisto, kar lokalne skupnosti dejansko potrebujejo,
a teh potreb na ravni države
oziroma Evropske unije doslej niso prepoznali. "To so
denimo manjši kanalizacijski sistemi, ki jih ta čas ni
mogoče financirati z evrop-

Minister Zvonko Černač ob obisku v Kopačnici

Poletje na Starem vrhu
Mateja Rant

Foto: Hermina Jelovčan
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Javorje – V Turističnem društvu (TD) Stari vrh so čas
karantene izkoristili za pripravo na novo sezono. V
Družinskem parku na Grebljici, ki so ga odprli že v začetku maja, so po besedah
Hermine Jelovčan iz TD
Stari vrh uredili novo progo,
ki je primerna za otroke od
četrtega leta starosti dalje.
Na novo so uredili teniško
igrišče na Starem vrhu, po
poteh po okoliških hribih pa
se obiskovalci po novem lahko sami ali v spremstvu vodiča zapeljejo z najetimi električnimi kolesi. "Pohodne
poti so skrbniki obnovili in
dodali smerne oznake, na
razglednih točkah pa postavili nove klopi," je še poja-

snila Hermina Jelovčan.
V društvu pripravljajo tudi
tradicionalne pohode po
Starem vrhu in okolici pod
skupnim imenom Od cvetja
do jeseni. Na praznični dan
minuli četrtek se jim je bilo
mogoče pridružiti na pohodu Javorje–Žetina–Javorje,
ki se ga je udeležilo dvajset
pohodnikov, od tega 18 odraslih in dva otroka, še en
mali pohodnik pa se jim je
pridružil na Žetini, je razložila Hermina Jelovčan. Naslednji pohod bodo pripravili 18. julija – Pohod na Blegoš kot nekoč. Zbor je v Javorjah, nato pa se bodo pohodniki skupaj odpravili na
Blegoš po poteh, ki so jih
nekoč za vzpon na Blegoš
uporabljali domačini, danes
pa niso več tako znane.

Na zadnjem pohodu je pohodnike spremljalo slabo vreme.

skim denarjem, ter podpora
novim turističnim produktom in vlaganja v izboljšavo
zmogljivosti pri oskrbi starostnikov," je razložil minister Černač, ki se zato zavzema za poenostavitev postopkov in pravil na ravni države. "Za naprej je treba oblikovati jasna navodila, ki
bodo veljala čez celotno finančno perspektivo," je še
poudaril. Ob tem je župan
Milan Čadež dejal, da se je
pri pridobivanju evropskih
sredstev minister Černač izkazal že pred osmimi leti,
ko so tudi v njihovi občini
črpali sredstva ministrstva
za infrastrukturo za energetsko obnovo Sokolskega
doma in zdravstvenega
doma v Gorenji vasi. "Zato
ne dvomim, da bo enako
tudi tokrat." Ministru je
predstavil projekte, pri katerih bi potrebovali dodatna
sredstva, in sicer celovito
zgodbo Dvorca na Visokem,
Rupnikove linije, ureditev
središče Poljan in gradnjo
podružnične šole v Javorjah.
Lastnik blagovne znamke
Charming Slovenia Iztok
Podkrižnik pa je ministru
Černaču predstavil projekt
novega glamping centra
Charming Slovenia, ki na-

V Kopačnici načrtujejo nov glamping center Charming Slovenia.
staja v Kopačnici. Gre za
milijon do dva milijona
evrov vreden projekt, ki ga
bodo premišljeno umestili
v neokrnjeno naravno okolje doline Kopačnice, je poudaril Podkrižnik. "Ta čas
je v igri še več različnih variant, saj želimo končni
produkt izpiliti do te mere,
da bi res dobili presežek, ki
bo v ponos tako nam kot investitorju kot domačinom."
V načrtu imajo sicer več
različnih tipov prenočitvenih zmogljivosti, od monta-

žnih hišk za dve osebi do
dvokapnic. Termalno vodo,
ki izvira v Kopačnici, bodo
izkoristili pri gradnji dveh
nepokritih bazenov, enega
večjega plavalnega in drugega manjšega otroškega.
Sprva naj bi namreč storitve
ponujali zgolj v poletni sezoni, bodo pa pripravili tudi
vse potrebno, da bi bil
glamping lahko odprt vse
leto. Ta čas pripravljajo dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, po
pridobitvi katerega računa-

jo, da bi projekt lahko končali v enem letu. Podkrižnik
upa, da bodo prihodnje leto
lahko začeli graditi. Po oceni ministra Černača gre za
enega izmed lokalnih projektov, ki sledijo usmeritvam Slovenije na področju
razvoja turizma, ki v ospredje postavlja sonaravni turizem, po katerem je tudi vedno več povpraševanja. Verjame, da bodo tudi taki in
podobni projekti lahko v
prihodnje podprti z evropskimi sredstvi.

Pristopili k Zeleni politiki
V Zeleni shemi slovenskega turizma je 53 destinacij že pridobilo znak Slovenia Green Destination,
letos pa se je v program za pridobitev znaka vključilo še šest občin, med njimi tudi Občina
Gorenja vas - Poljane.
Mateja Rant
Gorenja vas – V okviru programa za pridobitev znaka
Slovenia Green Destination
so sredi junija v Gorenji vasi
gostili posvet z naslovom
Priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma ter
spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov v destinaciji
Gorenja vas - Poljane. V
sklopu tega dogodka so župan Milan Čadež in predstavniki turističnega gospodarstva v občini podpisali
tudi Zeleno politiko slovenskega turizma in Etični kodeks v turizmu.
S podpisom Zelene politike
so se v občini zavezali k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za
izboljšave na področju turizma. "Po desetletju vlaganj v
turistično infrastrukturo se
je odločitev, da se pridružimo Zeleni shemi slovenskega turizma, ponujala kar
sama," je poudaril Milan Čadež in dodal, da je čas, da
storijo še korak naprej. "Za-

Župan Milan Čadež ob podpisu Zelene politike
vedamo se namreč, da so
naši ponudniki iz turističnega gospodarstva zelo napredni ter želijo v korak s časom
in ponujati svoje storitve in
produkte na višji ravni."
Skupaj z Zavodom Poljanska dolina se bodo tako po
njegovih besedah trudili stopiti stopnico višje tako pri
ponudbi kot prepoznavnosti.

V. d. direktorja Zavoda Poljanska dolina Tomaž Trobiš
prav tako meni, da so dosedanja vlaganja v turizem in
infrastrukturo pripeljala do
ravni, ko je nastopil čas, da
postavijo nov mejnik. Obljubil je, da si bodo prizadevali,
da bi bili vsi ponudniki turističnih produktov in storitev
nadpovprečno dobri in bi se

gost v Poljanski dolini počutil kot doma. "Epidemija covida-19 nas je vse, ki delamo
v turizmu, streznila; predvsem smo ugotovili, kako
majhni in ranljivi smo ter
kako smo odvisni drug od
drugega in da moramo drug
drugega promovirati."
Po besedah koordinatorice
zelene sheme na območju
občine Gorenja vas - Poljane
Kristine Bogataj bodo razvijali turizem v trajnostni
smeri, pri čemer bo glavni
poudarek na lokalni identiteti in kulturni krajini. Za
pridobitev znaka zelene destinacije morajo sicer izpolniti sedem korakov. Po imenovanju zelenega koordinatorja in podpisu zelene politike jih čaka še anketiranje
turističnega gospodarstva,
prebivalcev in obiskovalcev,
zbiranje vseh informacij po
šestih tematskih sklopih in
kot zadnji korak oddaja zahtevka za prvo presojo. Kateri
znak so pridobili, bo znano
v začetku prihodnjega leta,
je še pojasnila Kristina Bogataj.
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Občina Gorenja vas - Poljane

Po dvorcu v družbi vodiča
Na Dvorcu Visoko po novem vsako drugo soboto v mesecu pripravljajo vodene oglede. Prvič se je bilo organiziranemu vodenju mogoče pridružiti v juniju,
ko je vodenje prevzel kar župan Milan Čadež in ob tem predstavil tudi svojo visoško kroniko.
Mateja Rant

la kar dvesto let, do leta
1893, ko je celotno posestvo
kupil Ivan Tavčar. Zaradi
dobrih zvez je Tavčarjevim
potomcem uspelo dvorec
obdržati v svoji lasti tudi po
drugi svetovni vojni. A ker
niso bili kmetovalci, so hitro
ugotovili, da na ta način posestva ne bo mogoče vzdrževati, je pojasnil župan. Zato
so ga leta 1965 prodali Občini Škofja Loka. Leta 1985 so
posestvo Visoko razglasili za
kulturni spomenik lokalnega pomena, oba objekta so
tudi statično sanirali in prekrili z novo streho. V naslednjih desetih letih so posku-

šali najti investitorja, ki bi
bil pripravljen vložiti v obnovo in ponovno oživitev
dvorca. Ob nastanku novih
občin se je posestvo delilo
na tri občine – Škofjo Loko,
Gorenjo vas - Poljane in
Žiri. Z odkupom deležev od
preostalih dveh občin je Občina Gorenja vas - Poljane
postala edini lastnik in je že
leta 2011 v dvorcu uredila
majhen prostor, da so omogočili gostinsko ponudbo na
prostem. Obenem so postavili skromno razstavo in se
lotili obnove poročne sobe,
prva poroka na Visokem pa
je sledila dve leti kasneje.

"Posebno prelomnico je
predstavljalo leto 2017, ko je
naša dotedanja prizadevanja
pri oživitvi dvorca prepoznala tudi država in celoten
kompleks visoške domačije
razglasila za kulturni spomenik državnega pomena,"
je poudaril župan. Letošnjo
pomlad so tako končali glavnino večletne obnove dvorca. Dotrajano strešno kritino so zamenjali s tradicionalnim strešnikom špičakom, uredili so tlake in talne
obloge v vhodni veži in v
vseh prostorih razstavnih
zbirk, vključno s poročno
dvorano in kavarno. Po celo-

tnem pritličju so položili
parket, v vhodni veži pa hotaveljski kamen, pri čemer
jim je v veži uspelo obnoviti
tudi nekaj prvotnih talnih
plošč. Za zadnje naložbe
jim je uspelo pridobiti nepovratna sredstva ministrstva
za kulturo.
V prihodnjem letu imajo v
načrtu še prenovo sosednjega gospodarskega objekta,
kjer bodo uredili prostor za
poročne gostije, praznovanja in prireditve. Z ureditvijo ogrevanja pa bodo obisk
kavarne in ogled zbirk na
dvorcu omogočili skozi vse
leto, je napovedal župan.

Foto: Tina Dokl

Visoko – Dvorec Visoko je v
zadnjih letih doživel temeljito prenovo, kar so v Zavodu
Poljanska dolina želeli predstaviti tudi obiskovalcem,
zato so se odločili, da bodo
vsako drugo soboto v mesecu poskrbeli za vodene oglede. Kot obljublja Jera Miklavčič iz Zavoda Poljanska
dolina, bodo z obiskovalci
delili številne podrobnosti, o
katerih se ni mogoče poučiti
na informativnih tablah, ki
so razporejene ob zbirkah.
Prvič je obiskovalce skozi
zgodovino dvorca popeljal

župan Milan Čadež, ki je
obljubil, da bo to zagotovo
še kdaj ponovil. Poudarek je
namenil svoji visoški kroniki, ki jo piše zadnjih dvanajst let – od začetnih idej
glede oživitve dvorca do prihodnjih načrtov, ki jih imajo
s celotnim kompleksom visoške domačije.
Dvorec Visoko se po županovih besedah v pisnih virih
omenja že v 12. in 13. stoletju, ko so se na posestvo na
oddih zatekali takratni gospodarji na Loškem. Zgodovino dvorca je sicer najbolj
zaznamovala rodbina Kalan,
ki je na Visokem gospodari-

Sprehod skozi muzejske zbirke je po novem mogoč tudi v družbi vodiča. / Foto: Tina Dokl

Nagrade za najuspešnejše

Info točka spet odprta

Ob zaključku šolskega leta se je župan Milan Čadež srečal z devetošolci obeh osnovnih šol v občini in
najuspešnejše učence tudi obdaril.

Gorenja vas – Info točka v
Gorenji vasi je sredi junija
ponovno odprla svoja vrata.
V njej je na voljo promocijski material o vseh lokalnih
znamenitostih, zgodovinskih spomenikih in turističnih zanimivostih, je pojasnila Jera Miklavčič iz Zavoda
Poljanska dolina. Dobiti je
mogoče tudi informacije o
ponudnikih nastanitev in
kulinarični ponudbi na njihovem območju.
V Info točki so po besedah
Jere Miklavčič poleg tega na
voljo zemljevidi občinskega
kolesarskega in pohodnega
kroga. Kartončke za zbira-

Foto: arhiv občine

Gorenja vas, Poljane – Župan Milan Čadež najuspešnejše devetošolce kot nagrado za njihov trud in
uspeh v vseh devetih letih
osnovnošolskega izobraževanja navadno povabi na
izlet po Sloveniji. A ker

tega zaradi ukrepov v zvezi
epidemijo covida-19 letos
ni bilo mogoče izvesti, je
župan devetošolce obiskal
kar v njihovih šolah. Ob tej
priložnosti je najuspešnejšim podelil knjižne nagrade.
V Osnovni šoli Poljane so
knjižno nagrado iz rok žu-

Najuspešnejši učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Podelitev knjižnih nagrad v OŠ Poljane / Foto: arhiv občine

pana prejeli učenci Ana
Marolt, Ana Zala Čadež,
Sandra Eržen, Miha Bogataj in Anja Luznar. V
Osnovi šoli Ivana Tavčarja
Gorenja vas pa so se s svojim uspehom izkazali Matevž Ažbe, Gal Dolenc in
Neja Biček. Četudi se leto-

šnje šolsko leto zaključuje
drugače kot v preteklih letih, je župan vsem devetošolcem zaželel uspešno
nadaljnje šolanje. Ob tem
je še dodal, da morajo biti
ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo
najlepše narečje.

nje žigov na občinskem kolesarskem krogu je mogoče
prevzeti v kavarni ob Info
točki, kartončke za zbiranje
žigov za občinski pohodni
krog pa pohodniki lahko
prevzamejo v gostilni na
Dolenji Dobravi. "Vizija Zavoda Poljanska dolina je razvoj trajnostnega in zelenega turizma, zato želimo, da
skupaj z lokalnimi ponudniki Poljansko dolino ljudem
predstavimo kot nadstandardno doživetje, kjer se človek lahko spočije, umiri in
napolni s svežo energijo za
premagovanje natrpanega
vsakdanjika," je k obisku
Info točke še povabila Jera
Miklavčič.

Foto: arhiv Zavoda Poljanska dolina

Mateja Rant

Mateja Rant

Ponovno so odprli Info točko v Gorenji vasi.
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Prvič je prostore dvorca in njihovo zgodovino obiskovalcem predstavil župan Milan Čadež.
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Občina Železniki
Županov kotiček

Letošnja
praznovanja

Priznanje inženirska iskra tudi skupini Diham, ki se je lotila razvoja slovenskega respiratorja, v njej pa
so bili tudi sodelavci Lotrič Meroslovja in Domela.
Ana Šubic

Aktivnosti za poplavno varnost se nadaljujejo
Železniki – Potem ko so v času epidemije covida-19 aktivnosti, povezane s poplavno varnostjo Železnikov, precej zastale, od sredine maja ponovno intenzivneje potekajo. Direkcija RS za vode in Ljubljanski urbanistični zavod, ki pridobiva
zemljišča za prvo fazo projekta, sta 19. maja na Občini Železniki že pripravila sestanek z lastniki zemljišč ob pritokih
Češnjica in Prednja Smoleva. V začetku junija je na občini
potekal še sestanek z lastniki zemljišč ob pritoku Dašnica in
pred kratkim tudi z nekaterimi lastniki zemljišč na trasi
predvidene obvoznice. "Prav tako imamo ponovno vsaka
dva tedna sestanke na direkciji za vode. V začetku junija nas
je v Železnikih skupaj s projektantom vodnih ureditev Rokom Fazarincem obiskal novi v. d. direktorja direkcije Roman Kramer. Po predstavitvi projekta na občini smo si ogledali še odsek, kjer bo potekala nova obvozna cesta in kjer
najtežje pridobivamo zemljišča za gradnjo, ter tudi lokacijo
pregrade pod Sušo," je pojasnil župan Anton Luznar in dodal, da so že imeli tudi sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo. Direkcija za vode sicer nadaljuje tudi izbore izvajalcev za javna naročila. Za inženirske storitve prve faze ter
inženirja in nadzornika druge faze so izbrali novogoriško
podjetje JV Projekt in družbo DRI upravljanje investicij, za
pridobivanje pravice graditi v drugi fazi pa družbo za načrtovanje in inženiring JV ZEU ter njenega partnerja Geograd.
Obenem pripravljajo tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo fazo.

V imenu razvojne skupine Diham je priznanje iz rok predsednika Boruta Pahorja prevzel
Miha Peternelj iz Lotrič Meroslovja. / Foto: Mark Breznik, Fakulteta za elektrotehniko
kisika. Omogoča tri načine
delovanja: lahko diha namesto bolnika, če je v komi, mu
pomaga pri dihanju ali pa
mu med samostojnim dihanjem zagotavlja zadostni
pretok in količino kisika.
Konec aprila so s predstavitvijo prototipa na UKC Ljubljana končali prvo fazo razvoja. Zagnali so tudi že
drugo fazo razvoja.

hitro dostopnih sestavnih
delov sestavijo prototip medicinskega respiratorja, ki bi
ga v primeru nenadzorovanega širjenja epidemije lahko uporabili za reševanje življenj. Skupina Diham je
razvila prototip za turbinski
tlačni respirator z lastnim
motorjem in puhalom. Za
delovanje potrebuje zgolj
električno napajanje in vir

Inženirske iskre so letos podelili prvič. Z njimi želijo v
omenjeni iniciativi, ki povezuje že več kot sedemdeset
slovenskih organizacij in institucij, izkazati priznanje
izvirnim praksam, projektom ali dogodkom, ki so pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju
za inženirski poklic in inovativnost v družbi.

Cesti še vedno nedokončani
Cestna odseka ob lani saniranih brežinah pri davškem mostu in nad Zalim Logom sta še vedno
neurejena. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da bodo eno lokacijo lahko dokončali do konca
avgusta v okviru že sklenjene izvajalske pogodbe, za drugo pa bo potrebno novo javno naročilo.
Ana Šubic
Železniki – Gorenjska gradbena družba (GGD) je že
marca lani po naročilu Direkcije RS za infrastrukturo
začela sanacijo dveh brežin
ob regionalni cesti Podrošt–
Češnjica: pri davškem mostu in dober kilometer naprej od Zalega Loga (pred
odcepom za Ravne), a so
dela, ki bi po prvotnih napovedih morala biti končana
že sredi avgusta, konec leta
zastala. Brežini jim je uspelo sanirati, a je zaradi krušljivosti in nestabilnosti terena prišlo do nepredvidenih dodatnih del, zaradi česar je zmanjkalo denarja za

Nedokončan odsek dober kilometer nad Zalim Logom
dokončanje investicije, v katero so doslej vložili nekaj
manj kot 682 tisoč evrov.

Na direkciji so pojasnili, da
je na obeh lokacijah treba izvesti še zamenjavo celotnega

voziščnega ustroja, urediti
odvodnjavanje ter prometno
opremo in signalizacijo. "Izdelana sta popis del in groba
finančna ocena vrednosti navedenih del. Glede na popis
del in finančno oceno bo eno
od lokacij mogoče dokončati
v okviru že sklenjene izvajalske pogodbe. Za dokončanje
druge lokacije pa bo treba
izvesti nov javni razpis za izbor izvajalca del, kar narekuje tudi zakon o javnem naročanju. Dela po že sklenjeni
pogodbi bodo predvidoma
dokončana do konca letošnjega avgusta. Rok za izvedbo del, za katera bo izvedeno
novo javno naročilo, pa bo
določen z razpisom."

Usad na državni cesti v Davčo
Davča – Na državni cesti v Davčo je že lani ob novembrskem deževju prišlo do večjega usada, zaradi česar je potrebna polovična zapora, urejena s semaforjem. Domačini se
tako sprašujejo, kdaj bo prišlo do sanacije usada, ki je nastal
na lokaciji med Hlipovo rupo in Podmejačevim logom. Na
državni direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da so glede na
dokaj zahtevno situacijo predhodno nujne geološko-geomehanske preiskave tal in izvedbeni načrt za sanacijo usada. "V
pripravi je razpis za pridobitev projektne dokumentacije, ki
bo pripravljena predvidoma do konca poletja. Sledil bo razpis za izbor izvajalca. Gradbena dela bo verjetno možno začeti v začetku naslednjega leta," so še razložili.

Do sanacije usada naj bi prišlo v začetku prihodnjega leta.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

ko dosegli še večji napredek
in blaginjo Slovencev.
Danes, 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.
Zaradi letošnjih nepredvidljivih okoliščin smo se že pred
časom dogovorili, da bomo
letošnjo prireditev, ki jo imamo običajno v športni dvorani in je množično obiskana,
prestavili v mesec september.
Predvidoma bo prireditev v
petek, 18. septembra. Potekala bo v času Čipkarskih dni,
ki jih tudi prestavljamo. Takrat bomo podelili letošnja
priznanja občinskim nagrajencem, plaketo Občine Železniki in občinska priznanja
učencem in dijakom za njihove uspehe v osnovni in srednji šoli. Ker letošnje generacije najboljših učencev in dijakov ne moremo peljati na
izlet v Gardaland, jih bomo
na izlet povabili naslednje
leto skupaj z dijaki in učenci
naslednje generacije. Upamo, da se bodo lahko izleta v
čim večjem številu udeležili.
Anton Luznar, župan

Foto: Tina Dokl

Anton Luznar

Ljubljana – V predsedniški
palači je pred kratkim potekala podelitev priznanj inženirska iskra 2020, ki jih
podeljuje iniciativa Inženirke in inženirji bomo! Priznanja za najbolj inovativne
dosežke je podelil predsednik republike Borut Pahor,
častni pokrovitelj iniciative,
prejeli pa so jih Gimnazija
Vič, Strokovna gimnazija
Šolskega centra Kranj in štiri inženirske ekipe, ki so v
rekordnem času razvile slovenske respiratorje, med
njimi tudi skupina Diham,
ki je večino razvojnega dela
opravila v Selški dolini. Razvojno ekipo so namreč sestavljali sodelavci Lotrič Meroslovja in Domela pa tudi
komendskega podjetja
EKWB, Tehnološkega parka
Ljubljana, Zavoda 404 in
podjetja BPMC.
Ekipa Diham je ena od štirih
razvojnih skupin, ki so se
izoblikovale v okviru pobude zdravnikov UKC Ljubljana in Tehnološkega parka
Ljubljana, da razvijejo in iz

Foto: Gorazd Kavčič

Letošnji devetošolci so ob
zaključku svojega osnovnošolskega izobraževanja pripravili lepo in prisrčno valeto, ki je potekala v petek, 12.
junija, v Športni dvorani
Železniki. Dolgo se ni vedelo, ali valeta sploh bo. Ker
pa smo se vsi zelo striktno
držali ukrepov, ki nam jih
je predpisala vlada, in smo
zelo dobro obvladali bolezen, ki jo povzroča koronavirus, so učenci za nekaj
tednov lahko ponovno obiskali šolo. Kot so sami povedali, so v času učenja na
daljavo najbolj pogrešali stike s sošolkami in sošolci.
Kljub temu da so imeli
malo časa za pripravo, jim
je ob izdatni pomoči učiteljev in vodstva šole uspelo
pripraviti valeto, ki so si jo
zelo želeli. Pri organizaciji
in izvedbi valete je bilo dobro poskrbljeno za varnostne ukrepe. Zaradi omejitev, ki so veljale, se letošnje
valete niso mogli udeležiti
starši in bližnji sorodniki.
Kljub temu pa so se devetošolci v veselem vzdušju poslovili od učiteljev in vrstnikov. Na njihovi nadaljnji
življenjski poti jim želimo
vse dobro.
Pred nekaj dnevi smo praznovali rojstni dan naše države. Letos mineva že 29 let,
odkar živimo v samostojni
državi Sloveniji; 25. junija
1991 je Slovenija formalno
postala neodvisna in suverena država. S tem smo uresničili dolgoletne sanje več
generacij naših prednikov.
Na poti osamosvajanja smo
se Slovenci izkazali z veliko
enotnostjo. Prav tako smo
bili v letošnjem letu zelo
enotni tudi v času epidemije, ko smo se čutili ogrožene. V vmesnih obdobjih pa
smo velikokrat premalo složni in sodelovalni, da bi lah-

Inženirska iskra
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Prijateljev Ratitovca vse več
Na tridesetem srečanju udeležencev priljubljene rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca so podelili priznanja najbolj aktivnim pohodnikom. Lani je normo
15 vzponov izpolnilo 639 pohodnikov, kar je največ doslej.

Ratitovec – Planinsko društvo (PD) za Selško dolino je
tretjo soboto v juniju pripravilo tradicionalno srečanje
udeležencev rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca. Potekati bi sicer moralo že maja,
a so ga zaradi epidemije prestavili. "Letošnjega, tridesetega srečanja se je v oblačnem in deževnem vremenu
v dopoldanskem času udeležilo 245 udeležencev," je povedal predsednik PD Alojz
Lotrič in dodal, da je bilo na
osrednjem delu srečanja z
razglasitvijo rezultatov lanske, 29. akcije prisotnih 170
pohodnikov.
Lani je normo 15 vzponov na
Ratitovec izpolnilo 639 pohodnikov, kar je največ doslej. Povsem blizu tej številki so bili že leta 2016, ko je
normo izpolnil le pohodnik
manj. Tudi skupno število

vpisov je bilo lani rekordno,
saj se jih je nabralo kar
27.332 oz. dobrih tisoč več
kot leta 2017. Lani je bil najboljši Gašper Gartnar, ki je
bil na Ratitovcu prav vsak
dan, za njim sta se uvrstila
Franc Čufar in Cecilija Bevk
s po 363 vzponi. Do desetega mesta so sledili Janez
Rejc (362 vzponov), Zofka
Tolar (361), Marjan Benedik
(357), Ana Tolar in Mirko
Kristan (oba po 349), Darko
Gortnar (344) in Cveta Rehberger (343). Lani so v akciji
našteli še 495 pohodnikov,
ki niso dosegli norme in so
imeli od dva do 14 vzponov,
skupno pa so se na Ratitovec
povzpeli 2452-krat. Vseh
vpisov v 29 letih je bilo po
podatkih Lotriča kar
461.874.
Priznanja so podelili tudi
pohodnikom, ki so v lanskem letu dosegi jubilejno
število vzponov. Zofka Tolar

Prvih deset pohodnikov v lanski akciji, na fotografiji manjka Marjan Benedik.
in Tomaža Eržen sta jih zabeležila po sedem tisoč, Bojan Prezelj in Anton Kalan

po šest tisoč, Cveta Rehberger je opravila pettisoči
vzpon, Miro Kristan štiriti-

Šli so se »klincat«

Med naravo in kozmosom

Letošnjo Poletno muzejsko noč so v Železnikih popestrili s staro otroško družabno igro klincanje
oziroma binka.
Ana Šubic
Železniki – Poletni muzejski
noči so se kot običajno pridružili tudi v Muzeju Železniki. Tretjo junijsko soboto
so tako v večernih urah
omogočili brezplačen ogled
muzejskih zbirk. "Glede na
letošnjo vsem znano situacijo, ko niti nismo vedeli, ali
bomo Poletno noč lahko izpeljali in kako se bo občinstvo po umiritvi razmer vračalo v muzej, moram reči,
da smo bili z odzivom zadovoljni. Veseli smo bili obiskovalcev, čeprav jih ni bilo
toliko kot prejšnja leta," je
povedala kustosinja Katja
Mohorič Bonča.
Večer odprtih vrat, v katerega je bilo vpeto tudi Muzejsko društvo Železniki, so letos popestrili še s predstavi-

Obiskovalci so lahko spoznali tudi nekoč priljubljeno
otroško družabno igro klincanje. / Foto: Igor Mohorič Bonča
tvijo nekoč zelo priljubljene
otroške družabne igre. "Rekli so, da se gredo klincat ali
da se gredo binko. Igrali so
se jo otroci iz Železnikov in
s Češnjice, pa ne samo tu.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Z avtobusom na Soriško planino in v Bohinj
Soriška planina – Arriva Slovenija je s 25. junijem uvedla
novo povezavo med Škofjo Loko, Soriško planino in Bohinjem, kjer bo avtobus vozil ob sobotah, nedeljah in praznikih vse do konca avgusta. "Odhoda iz Škofje Loke čez Soriško planino v Bohinj sta ob 7. in 15. uri. Iz Bohinja na Soriško planino avtobus odpelje ob 9. uri, vrnitev iz Bohinja je
ob 18.20," so pojasnili v Arrivi. Nove avtobusne povezave so
se še posebno razveselili v Turističnem centru Soriška planina, kjer so veseli, da so po dolgem času znova dobili avtobusno povezavo tudi iz škofjeloške smeri. Direktorica Polona Golija upa, da bo nova linija naletela na čim boljši odziv in da bo postala stalnica na njihovem območju. Na Soriški planini so sicer za poletno sezono, v katero so vstopili
tretji junijski konec tedna, pripravili pester program. Več
informacij je na voljo na njihovi spletni in FB-strani.

Gre za igro, ki je bila znana
tudi drugod. Da bi se ohranila kako drugače kot v spominu ljudi, ne vem. Igro sem
spoznala po pripovedovanju,
sogovorniki so opisali nači-

soči, Alojz Benedičič tritisoči, Bogo Pfjafar in Jure Šolar
sta dosegla po dva tisoč

vzponov, Peter Nastran in
Franc Jenstrle pa po tisoč.
"Rezultati kažejo, da je akcija res množična, udeleženci pa so z njo zelo zadovoljni," ugotavlja Lotrič.
Najboljših deset pohodnikov se je razveselilo praktičnih nagrad, sicer pa je društvo vsem udeležencem z
izpolnjeno normo podarilo
spominsko majico ter po
prireditvi enolončnico in
flancat v Krekovi koči. Lotrič je še povedal, da letošnja akcija poteka na ravni
zadnjih let, a je bila zaradi
koronavirusa prekinjena od
17. marca do 8. maja.
Načrtujejo tudi že 66. planinsko zabavo Ratitovec
raja, ki bo 26. julija. Med 11.
in 13. uro bo osrednji del prireditve s kulturnim programom in odprtjem novega
zimskega bivaka, nato pa bo
sledil program narodno-zabavnega ansambla.

ne igranja, rekvizite ... Ne
vem, da bi se kje še vedno to
igrali, morda se motim. Igro
smo predstavili tudi z namenom, da koga spodbudimo k
igranju. Ali pripovedovanju," je razložila Katja Mohorič Bonča in dodala, da bo
članek o omenjeni igri objavljen tudi v letošnji številki
Železnih niti.
Omeniti velja še, da so v
Muzeju Železniki uvedli vodene oglede, ki potekajo ob
petkih ob 10. uri vse do konca avgusta in se jim s plačilom muzejske vstopnine
lahko pridruži vsakdo. Vsako soboto v juliju in avgustu
pa potekajo brezplačna turistična vodenja po starem
delu Železnikov, zbor udeležencev je ob 10. uri na "placu" pred cerkvijo sv. Antona.

Železniki – V galeriji Muzeja Železniki si lahko do 10. julija
ogledate slikarsko razstavo Vinka Hlebša z naslovom Med
naravo in kozmosom. Gre za 91. samostojno razstavo tržiškega slikarja, ki je bila premierno na ogled predlani v njegovem domačem kraju. Z razstavljenimi deli je avtor, ki je
lani praznoval petdesetletnico ustvarjanja, razširil tematski
spekter iz življenja na Zemlji tudi na življenje v kozmosu.
"Čeprav je med obema univerzumoma, naravnim in kozmičnim, neskončna prostorskost neznanega, ju avtor na
slikovni površini združuje v eno in odpira prostor za številna
interpretativna in nova sugestivna sporočila," je k razstavi
zapisala kustosinja Janita Košir iz Tržiškega muzeja. Poudarila je, da slikam dajejo dodatne razsežnosti tudi bogata
barvna polja in da Hlebševo slikarstvo v sebi nosi posebno
duhovno atmosfero. "Slike z barvno usklajenostjo zaokrožujejo utrip naravnega in kozmičnega sveta in z mislijo na
sožitje človeka z naravo predstavljajo odsev avtorjevih osebnih likovnih izpovedi s simbolnim pomenom," je dodala.

Foto: Simon Benedičič

Ana Šubic

Slikar Vinko Hlebš z ženo Francko in hčerko Evo. Razstava
bo v galeriji Muzeja Železniki odprta do 10. julija.

Zaporo na Rudnem podaljšali
Železniki – Na državni cesti na Rudnem so konec maja začeli urejati obojestransko avtobusno postajališče, za kar je
izvajalec Mapri Proasfalt vzpostavil popolno cestno zaporo,
ki bi morala trajati do 25. junija. Dela še vedno potekajo,
zato je zapora podaljšana do 8. julija, prav tako pa tudi obvoz čez Lajše. Rekonstruirali bodo 150-metrski odsek od križišča v smeri proti Dražgošam, poleg avtobusnih postaj pa
načrtujejo še ureditev pločnika in javne razsvetljave. Investicijo, vredno 114 tisoč evrov, vodi Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo prispevala blizu 92 tisoč evrov, preostalo pa bo
zagotovila Občina Železniki.
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Občina Žiri
Županov kotiček

Občina praznovala
V minulih dneh je občina
praznovala in želim si, da bi
se tega veselili tudi občani
in se zavedali vsega lepega,
kar imamo. Sodimo namreč
med sedem najrazvitejših
občin v Sloveniji, izstopamo
tudi po zdravju občanov.
Kljub temu se bomo trudili,
da bi zdravstveno oskrbo še
izboljšali – nikoli namreč ni
tako dobro, da ne bi moglo
biti še bolje. Tega se bomo
lotili v povezavi z zdravniki,
športnimi učitelji oziroma
šolo in podjetji. Končana je
tudi nova športna dvorana,
kar nam v mesecih, ko vadba na prostem ni mogoča,
ponuja še dodatne možnosti
za vadbo. Zdrav duh v zdravem telesu je namreč v Žireh živ izrek in želim si, da
bi tako tudi ostalo.
V preteklem letu smo izpeljali nekaj velikih investicij,
veseli me, da bo poleti zastavljena tudi gradnja doma za
starejše. Vesel sem tudi
odličnega dela skupine, ki
deluje v okviru projekta
TAFFE, ki združuje starosti
prijazne alpske kraje. Skupina zavzeto sodeluje pri iskanju najboljših programov za
starejše, tako je med drugim
pretekli ponedeljek zaživel
projekt Prostofer. Le če
bomo pripravljeni pomagati
drug drugemu, bo to delovalo. Zahtevni bomo tudi do
tistih, ki bodo storitve, namenjene starejšim, nudili v
novozgrajenem domu. Starost je lahko lepa, lahko pa
tudi breme, in kot družba se
moramo na to ustrezno odzvati. Zato me veseli, da
nam je pri snovanju programov za starejše v pomoč
tudi Inštitut Antona Trstenjaka. So pa že doslej različna društva, od Rdečega križa do društev upokojencev
in invalidov ter drugih društev, veliko naredila na tem
področju. Mi bomo poskušali to samo združiti in mogoče še kaj izboljšati.
Nekaj posebnega pa bo verjetno letos preživljanje poletnega dopusta, zato smo se
na občini potrudili, da bo
obiskovalce na kopališču v
Pustotniku pričakalo nekaj
novosti. Sanitarije so že na

Šest nagrajencev
V dvorani DPD Svoboda Žiri so tretji petek v juniju zaznamovali dan državnosti in občinski praznik, v
sklopu katerega so podelili tudi letošnja občinska priznanja. V Žireh so med drugim dobili novo
častno občanko, podelili so še tri občinska in eno županovo priznanje.
Mateja Rant

Janez Žakelj
voljo, prav tako odbojkarsko
igrišče, upajmo, da bomo
imeli srečno roko tudi pri
izbiri gostinca, da bi zagotovili še gostinsko ponudbo. V
okviru projekta Lesni feniks
bomo na Pustotniku namestili še ležalnike in klopi, s
čimer bomo še izboljšali infrastrukturo za uživanje ob
mrzli in čisti Sori. Glede na
to, da so nam na srečanju
gorenjskih županov kot vse
večji problem na Gorenjskem predstavili tudi pretirano uživanje alkohola, kar
v zadnjih dveh letih postaja
že zdravstveni problem, pa
sem prepričan, da pri tem
pomaga aktivno preživljanje
prostega časa, če tudi to ne,
pa mrzla Sora zagotovo.
Letos smo ob občinskem
prazniku podelili največje
število možnih občinskih
nagrad. Ob tej priložnosti bi
zato še enkrat čestital občinskim nagrajencem, predvsem častni občanki Marici
Albreht, ki je zagotovo zaslužna za prepoznavnost Žirov in žirovske čipke. Klekljanja je učila tudi mene in
še stotine žirovskih otrok.
Še enkrat bi rad čestital tudi
Jožici Kacin, Muzejskemu
društvu Žiri in zakoncema
Vidmar, kot župan pa sem
zelo hvaležen tudi nekdanjemu poveljniku Civilne zaščite Damijanu Govekarju, ki
je bil svoj čas pripravljen
posvetiti pomoči ljudem v
času nesreč. Dokler bodo
imele Žiri toliko ljudi, ki so
pripravljeni kaj narediti za
družbo, se nam ni bati, da bi
nam šlo slabo.
Janez Žakelj, župan

Vikend športa in zabave

Žiri – Občinski praznik je po
besedah župana Janeza Žaklja tudi priložnost, da se
ozrejo na prehojeno pot in
obete za prihodnost. Ob tem
je izrekel zahvalo tako sodelavcem v občinski upravi kot
občinskim svetnikom, članom občinskih odborov in
komisij ter vsem Žirovcem,
ker znajo stopiti skupaj za
skupne cilje za razvoj Žirov.
Ob prazniku so se tako lahko veselili uspešno končanih projektov, ki so jih izvedli od zadnjega praznovanja
občinskega praznika, med
katerimi je poudaril tudi
največjo naložbo v zgodovini samostojne občine, novo
športno dvorano. Osrednjo
pozornost pa so tudi letos
posvetili občinskim nagrajencem. "Nagrade so ne le
priznanje dobitnikom, ampak tudi spodbuda vsem, ki
se trudijo na svojih področjih," je poudaril župan.

Žirovsko čipko ponesla
v svet
Naziv častna občanka so na
predlog občinskega odbora
NSi podelili Marici Albreht,
dolgoletni učiteljici klekljanja, mentorici žirovskega
turističnega podmladka ter
ustanoviteljici in večletni
predsednici Klekljarskega
društva Cvetke za ohranitev
slovenske kulturne dediščine in predstavitev Žirov in
klekljane čipke slovenskemu in evropskemu prostoru. Kot so pojasnili v obrazložitvi priznanja, se je Marica Albreht z izdelovanjem
čipk srečala pri rosnih petih
letih. Dodatno znanje o
umetnosti izdelovanja čipk
je prejela od učiteljice Angelce Jesenko, ki jo je navdušila tudi za nadaljevanje
izobraževanja s ciljem postati učiteljica klekljanja.
Leta 1971 je začela poučevati
klekljanje v žirovski osnovni
šoli, kjer je ostala vse do
upokojitve leta 1997. A tudi
po upokojitvi se ni poslovila
od njej tako ljubega klekljanja. Njen prehod v tretje življenjsko obdobje je zaznamovalo sodelovanje z učen-

od mladih let kljub družinskim in službenim obveznostim vedno najde čas tudi za
delo v dobro kraja," so še
zapisali v utemeljitvi.

Aktivna v številnih
društvih
Na predlog Romarskega
društva ŠmaR Žiri, ki letos
praznuje dvajsetletnico, sta
priznanje Občine Žiri za
dolgoletno uspešno delo v
društvu, pripravo razstav v
zvoniku farne cerkve ter organizacijo in vodenje pohodov pri društvu upokojencev prejela Frančiška in Ciril Vidmar. Ciril Vidmar je
bil od leta 2005 do 2014 kot
izkušen pohodnik in romar, organizator in voditelj
peš romanj, organiziral je
tudi pohode na srečanja
Selo – Sela. Od leta 2014 do
2018 je bil predsednik društva ŠmaR, Frančiška Vidmar pa še leto dlje kronistka društva. Ciril Vimdar je
aktiven še v Društvu upokojencev Žiri, prav tako je v
drugih društvih v občini,
zlasti pa v PGD Dobračeva,
aktivna tudi Frančiška Vidmar.

Marica Albreht / Foto: Tanja Mlinar
ko Mirno Logar, ki je bila
tudi pobudnica ustanovitve
Klekljarskega društva Cvetke Žiri, kar je bila velika želja Marice Albreht. Odmevna razstava ob stoletnici
Čipkarske šole Žiri je člane
društva, ki so ga ustanovili
leta 2004, spodbudila, da so
se odločili tudi v naslednjih
letih v Žiri privabiti obiskovalce in z njimi deliti lepote
kulturne dediščine Žirovske
kotline. Leta 2007 so organizirali prve Slovenske klekljarske dneve v Žireh, ki so
skozi leta postali ena vidnejših in bolj obiskanih prireditev v Žireh. Marica Albreht
je bila tudi ena izmed pobudnic, da se slovenska čipka
umesti na seznam Slovenske kulturne dediščine. "Pustila je pečat z razširjanjem
znanja klekljanja tako zunaj
meja žirovske občine kot
tudi Slovenije."

pisali v obrazložitvi, muzejsko društvo izobražuje in
ozavešča člane društva in
druge Žirovce o pomenu varovanja dediščine, raziskuje
žirovsko preteklost ter jo
preko stalnih in občasnih
razstav ponuja na ogled tudi
obiskovalcem od drugod.
Snovno dediščino zbira in jo
predstavlja na razstavah v
Muzeju Žiri, ki ga upravlja,
nesnovno dediščino pa raziskuje in jo predstavlja na
predavanjih, dramatizacijah
zgodovinskih dogodkov in v
publikacijah. Društvo izdaja
tudi zbornik Žirovski občasnik in knjige iz Zbirke Žirovskega občasnika.

Dve desetletji
požrtvovalnega dela
Priznanje župana Občine
Žiri so podelili Damijanu
Govekarju za dve desetletji
požrtvovalnega in uspešnega dela ter vodenja Civilne
zaščite Žiri. "S svojimi bogatimi izkušnjami na področju zaščite in reševanja ter z
visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti in izurjenosti je ogromno pripomogel k učinkovitemu soočanju s posledicami naravnih in drugih nesreč v naši
občini," so zapisali v utemeljitvi. V času njegovega poveljevanja Civilni zaščiti so
Žiri večkrat prizadele hude
poplave, leta 2014 pa tudi
žled. "Prav strokovno vodenje in ukrepanje ob nesrečah ter strokovna pomoč pri
odpravi posledic so bistveno
pripomogli, da se je življenje naših občanov in delovanje občine hitro vrnilo v normalne tire," so še poudarili v
obrazložitvi.

Vedno najde čas za delo
v dobro kraja
Na predlog Kluba žirovskih
študentov so priznanje Občine Žiri podelili Jožici Kacin za uredniško in novinarsko delo pri občinskem glasilu Žirovske stopinje ter za
dolgoletni prispevek k obveščenosti občanov, družabnemu življenju in promociji
kraja. "Pri delu je bila profesionalna, objektivna, skrbna
in nepristranska," so zapisali v obrazložitvi. Med drugim je bila sodelavka Radia
Žiri, dolga leta je bila članica
uredniškega odbora časopisa Alpine Delo – življenje, v
letih 1999 do 2006 pa tudi
njegova glavna in odgovorna
urednica. "Jožica Kacin že

Ohranjajo in varujejo
žirovsko dediščino
Na predlog Turističnega
društva Žiri so priznanje
Občine Žiri podelili Muzejskemu društvu Žiri, ki letos
praznuje petdesetletnico delovanja. Priznanje je v imenu društva prevzel njegov
predsednik Alojz Demšar.
Priznanje so prejeli za ohranjanje, varovanje in predstavljanje snovne in nesnovne
kulturne in naravne dediščine na Žirovskem. Kot so za-

Alojz Demšar / Foto: Tanja Mlinar

Jožica Kacin / Foto: Tanja Mlinar

Frančiška in Ciril Vidmar

Damijan Govekar
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Žiri – Konec tedna bo v Žireh v znamenju športnih in
zabavnih aktivnosti. Klub
žirovskih študentov namreč pripravlja 23. Vikend
športa in zabave, ki se bo
odvijal v petek in soboto na
igrišču pri Osnovni šoli
Žiri. V petek bo mogoče
spremljati turnir v ulični
košarki in prstomet ter
nočni turnir v nogometu.

Prisluhniti bo mogoče potopisnemu predavanju in
uživati na Charlie night z
DJ Neyem. V soboto bodo
začeli s turnirjem v odbojki
in turnirjem v floorballu
ter nadaljevali s "pir pongom" in njihovim tradicionalnim "pancerballom".
Poskrbeli bodo tudi za dejavnosti za najmlajše. Zvečer se obetajo še koncerti s
skupinami Zmelkoow, Joker out in Polyline.

Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Foto: Tanja Mlinar

Konec tedna bo na igrišču pri šoli spet živahno.

Loški glas, torek, 30. junija 2020

11

Občina Žiri

Za uvod o nalezljivih boleznih
Muzejsko društvo Žiri je ob podpori občine tretjo soboto v juniju pripravilo prvo kulturno prireditev v Žireh po epidemiji covida-19. V Kulturnem središču
Stare Žiri in drugih lokacijah po Žireh je bilo mogoče spremljati dogodke v okviru Poletne muzejske noči.

Žiri – Poletna muzejska noč
v Žireh je postregla s pestrim naborom dogodkov,
ob katerih so lahko uživali
obiskovalci vseh generacij.
Z Lintvernovimi cirkuškimi
vragolijami je navdušil Andrej Pivk, nato pa se je bilo
mogoče v okviru glasbeno-besednega recitala odpraviti
po Lintvernovi poti z Maksom Kosmačem. V Kržišnikovem vrtu je s plesom
navdušila Mila Fatur Škof v
razigrani družbi otrok, v
Prezbiteriju pa je zbranim
glasbo iz časa nastanka
Prezbiterija z dudami,
strunsko lajno in enoročno

flavto približal Janez Jocif.
Dogodke v okviru Poletne
muzejske noči so zaokrožili
z akustičnim koncertom na
dvorišču stare šole, v okviru
katerega so nastopili Luka
Capuder, Klemen Mlinar,
Gašper Štucin in Mark Žakelj.
Za uvod v Poletno muzejsko
noč pa je s predavanjem o
nalezljivih boleznih na Žirovskem poskrbel predsednik
muzejskega društva Lojze
Demšar. V zadnjem obdobju je namreč svet zaznamovala epidemija covida-19,
ki pa se je Žirem za zdaj popolnoma izognila. A v preteklosti v Žireh niso imeli te
sreče, da bi jih nalezljive bo-

Ples na Kržišnikovem vrtu / Foto: Tanja Mlinar

Janez Jocif z dudami / Foto: Tanja Mlinar

lezni povsem obšle. Podatke
o nalezljivih boleznih na Žirovskem je Lojze Demšar
zbral skupaj z Nejkom Podobnikom in Janezom Jerebom. Glede epidemij, ki so v
preteklosti razsajale po Slovenskem, so se v največji
meri oprli na knjigo Zvonke
Zupanič Slavec Zgodovina
zdravstva in medicine na
Slovenskem. Pomagali so si
tudi s podatki o smrtih zara-

di nalezljivih bolezni iz mrliških listov, ki jih je od leta
1905 do 1924 pisal Jožef
Jankovič, pa tudi iz mrliških
knjig žirovske župnije.
Med najhujše bolezni se
uvršča tuberkuloza ali jetika, za katero so po besedah
Lojzeta Demšarja umirali že
v 16. stoletju v železarskih
naselbinah. Na Žirovskem
so v letih od 1905 do 1924
zaradi tuberkuloze umrli

Večina prevozila cel krog
Nekatere tradicionalne prireditve, ki so jih bili v Žireh zaradi pandemije covida-19 primorani
odpovedati, so na napovedane datume izpeljali v nekoliko manj formalni obliki.
Mateja Rant
Žiri – Med drugim je bila
tako odpovedana tradicionalna prireditev Žirovski kolesarski krog, a tretjo soboto
v juniju, kot je bilo določeno
že prej, so lahko kolesarji
kljub temu prekolesarili ali
pretekli označeno progo Žirovskega kolesarskega kroga. Tega dne se je bilo članom turističnega društva
kljub odpovedani prireditvi
Turistični dan Žirov mogoče pridružiti tudi na brezplačnem vodenem ogledu
Žirov.
Prvi kolesarji so se po besedah predsednice Turističnega društva Žiri Majde Treven kljub dežnim kapljam
začeli zbirati že pred pol deveto uro, ob 9. uri, ko je bil
predviden uradni začetek
Žirovskega kolesarskega
kroga, pa se je zbralo kar
precej skupin. Kolesarji
imajo v okviru označenega
Žirovskega kolesarskega
kroga sicer kadarkoli mo-

Vodenega ogleda Žirov se je udeležilo petnajst
obiskovalcev. / Foto: Tanja Mlinar
žnost prevoziti tri različno
dolge proge. Celoten krog
obsega 56 kilometrov, srednja proga je dolga 28 kilometrov, obstaja pa še nekoliko krajša družinska proga.
"Zanimivo je, da se je največ
kolesarjev tokrat odločilo
prevoziti celoten krog," je
bila presenečena Majda Treven. Ker je bila prireditev
Žirovski kolesarski krog

uradno odpovedana, so se
tudi tokrat kolesarji po progi
podali na lastno odgovornost. "Kljub temu smo ožigosali 13 izkaznic, vse kolesarje pa je ob vrnitvi v Žiri
čakalo tudi presenečenje," je
pojasnila Majda Treven.
Ves dan je bila odprta tudi
turistično-informacijska točka v Žireh, ki od tega dne
posluje po poletnem urniku,

in sicer vsako soboto od 14.
do 17. ure ter v času sobotnih tržnic, to je vsako prvo
in tretjo soboto v mesecu
med 8. in 12. uro, pa tudi v
času večjih družabnih dogodkov v kraju. Zato so izpeljali še voden ogled Žirov, ki
se mu je pridružilo 15 obiskovalcev. "Od tega je bilo le
pet Žirovcev, vsi drugi so
prišli od drugod," je bila prijetno presenečena Majda
Treven. V spremstvu vodičke Ivanke Žakelj so se iz središča odpravili proti staremu delu Žirov, kjer so si
ogledali tudi Kulturno središče Stare Žiri in tamkajšnje
muzejske zbirke, prisluhnili
so lahko še pravljici o Lintvernu. "Obiskovalci so se
vračali polni lepih vtisov," je
pojasnila Majda Treven, ki
upa, da to pomeni tudi obet
dobre poletne sezone. "Ljudje bodo najbrž letos iskali
bolj umirjene kraje, kjer je,
tako kot pri nas, vedno možno zagotoviti tudi ustrezno
varnostno razdaljo."

203 ljudje. "Do leta 1913 je
bilo smrti zaradi tuberkuloze v povprečju 14 na leto,
največ jih je bilo leta 1910,
kar dvajset. Potem pa je prišlo do preloma – leta 1914
jih je umrlo pet in približno
ta številka se je obdržala tudi
vnaprej." Kot domneva, je k
temu upadu pripomoglo, da
so se takrat zavedeli, da je
tuberkuloza nalezljiva. Veliko življenj sta na Žirovskem

zahtevali tudi davica in krvava griža, slednja je bila v Žireh posebno težka, je razložil Demšar. "Umirali so
predvsem otroci. Pojavila se
je konec poletja 1920 in v
enem mesecu je zaradi nje
umrlo 52 otrok in dva odrasla." Tudi gripa je dva- ali
trikrat na stoletje izbruhnila
kot svetovna epidemija, je
pojasnil Demšar. "Nekaj
časa po epidemiji je namreč
trajala imunost. Vsakič, ko
je spet naraslo število ljudi,
ki niso bili odporni proti
povzročitelju bolezni, pa je
šla epidemija spet po svetu."
Zadnja epidemija gripe v 19.
stoletju je izbruhnila leta
1889; začela se je že spomladi v Rusiji, do konca tega
leta pa se je razširila na vso
Evropo. Tako kot povsod po
svetu je tudi v Žireh kmalu
po prvi svetovni vojni izbruhnila španska gripa, ki je
terjala 21 življenj, od tega je
bila skoraj polovica umrlih
otrok do desetega leta starosti. Leta 1919 so na Žirovskem doživeli še izbruh
epidemije črnih koz, ki naj
bi jih prinesel Franc Gantar
iz Jarčje Doline, prva žrtev
pa je bila njegova štiriletna
hči. Zaradi črnih koz je
umrlo 17 ljudi. "Umrla sta
tudi prva žena mojega starega očeta in njen nekajmesečni sin," je kot zanimivost
še navedel Lojze Demšar.

Zaživel je Prostofer
Mateja Rant
Žiri – Pretekli ponedeljek so
tudi v občini Žiri začeli izvajati brezplačne prevoze starejših in gibalno oviranih
oseb. Prevoze bodo opravljali z električnim vozilom Renault ZOE, ki ga je v začetku
junija župan Janez Žakelj
prevzel v Ljubljani. Izvedli
so tudi usposabljanje za voznike, ki se ga je udeležilo 15
prostovoljcev. Vožnje je v
klicnem centru zavoda Zlata
mreža mogoče rezervirati
po telefonu, in sicer na številki 080 10 10 vse delavnike od 8. do 18. ure.
V okviru projekta Prostofer,
ki ga izvaja zavod Zlata mre-

ža, si prizadevajo povečati
mobilnost starejših in gibalno oviranih oseb. Namenjen
je vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne
dohodke pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. "Prostofer jim
omogoča lažjo dostopnost
do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih
ustanov, trgovskih centrov
in podobno," je pojasnil
vodja projekta v zavodu Zlata mreža Miha Bogataj. Vesel je izjemnega odziva prostovoljcev v Žireh, saj to po
njegovih besedah pomeni
manjšo obremenitev za posameznega voznika.

Župan je v začetku junija prevzel ključe vozila, s katerim
bodo opravljali brezplačne prevoze starejših. / Foto: arhiv občine
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Glina je prijazna
in zabavna
V Galeriji Loškega gradu je na ogled velika razstava Glina v prostoru in času. Do novembra lahko
spoznate kje in kakšne vrste gline najdemo v Sloveniji ter kakšno srednjeveško in novoveško
keramiko hranijo v Loškem muzeju. Pogovor z lončarjem Urbanom Magušarjem.
Igor Kavčič
Škofja Loka – O prijaznosti
in zabavnosti gline je namreč med drugim v ob odprtju razstave Glina v prostoru in času govoril lončar
in industrijski oblikovalec
Urban Magušar, s katerim
se je v prijetnem vzdušju
dvorišča Loškega gradu pogovarjala Katarina Sekirnik
iz Rokodelskega centra
DUO. Slednji skupaj z Loškim muzejem in priznanim lončarjem iz Radovljice
tokrat predstavlja del obsežnega projekta raziskovanja
slovenske lončarske tradicije.
V Rokodelskem centru so
aprila v času pandemije že
pripravili spletno razstavo

Slovenske gline in
preteklost
V projektu Katalog slovenskih glin, za katerega avtor
pravi, da bi se pravzaprav
moral imenovati "Zatreskani v glino", so nabrali in testirali skoraj sto različnih
slovenskih glin, in ker so
bile tako čudovite, iz njih
naredili razstavo. Katalog je
tako prikazan na 48 panojih, na vsakem je predstavljen vzorec gline, izkopan v
posameznem kraju, sledi
zgodba, povezana z ljudmi,
ki so jo nabrali, v nadaljevanju tehnični podatki, kot so
poroznost, krčenje, granulacija, dodani pa so tudi kosi
gline v različnih barvah glede na to, pri kakšnih stopi-

ga posodja, namenjenega
serviranju hrane, je predstavljenih nekaj primerkov loške slikane meščanske keramike iz 16. in prve polovice
17. stoletja. Zanimivi so svečniki in lojenke iz keramike,
ki so jih uporabljali tako na
gradu kot meščani. Na ogled
sta tudi dve lončasti pečnici
– ena iz Stolpa na Kranclju
in druga iz Komuna na Mestnem trgu – iz katerih so
bile izdelane lončene peči.
Na ogled je tudi dvodelna
glinena retorta, ki so jih od
začetka 16. do sredine 17.
stoletja v idrijskem rudniku
uporabljali za pridobivanje
živega srebra, stalni dobavitelji pa so bili prav loški lončarji. Menda so na leto izdelali od dvajset do šestdeset

Urban Magušar je velik poznavalec slovenskih glin in lončarstva. / Foto: Igor Kavčič
Magušarjeve avtorske keramike, tokrat pa je v grajski
galeriji predstavljen njegov
projekt Katalog slovenskih
glin, v katerem predstavlja
raznolikost gline pri nas,
številnost lokalnih nahajališč in njihov pomen za slovensko lončarsko tradicijo.
Razstavo razširjajo in povezujejo z izborom predmetov
iz gline iz obdobja srednjega
in novega veka, ki so jih prebivalci Škofje Loke in okolice uporabljali v vsakdanjem
življenju ali pa izdelovali za
trg. Izbor predmetov, ki jih
hranijo v Loškem muzeju, je
pripravil arheolog in kustos
Jože Štukl.

njah je ta žgana (od 800 do
1300 stopinj Celzija). Štiri
panoje je Magušar posvetil
štirim krajem s prepoznavnimi lončarskimi izdelki, to
so Ljubno, Komenda, Ribnica in Šentjernej. Sredi razstave je še velik zemljevid,
izdelala ga je Špela Oblak, z
vrisanimi rekami in dodanimi vzorci gline v obliki malih skodelic.
V preteklost nas z nekaj
predmeti iz gline popelje
Jože Štukl. Tako predstavlja
nekaj primerkov kuhinjskega oziroma ognjiščnega posodja, umeščenega v čas
med 16. in 18. stoletjem, kot
primer razkošnega namizne-

Urban Magušar: "Glina je zabavna in prijazna
za delo. Mogoče me je v mojih mladih letih
prevzelo tudi vračanje k naravi. In glina je
neposredna vez z naravo."

tisoč takih lončenih retort.
Tu pa so časovno nam nekoliko bližje še glinene vodovodne cevi iz grobe gline, ki
sodijo v novi vek.

Lončarstvu vrniti
nekdanji sijaj
V uvod k razstavi se je o navdušenju nad glino in lončarstvom ter o keramiki in njenem pomenu za današnji
čas z Urbanom Magušarjem
pogovarjala Katarina Sekirnik iz Rokodelskega centra
DUO. Svoje "življenje z glino" je začel že v Srednji šoli
za oblikovanje in fotografijo,
kasneje je delal v Lončarski
zadrugi v Komendi, kjer se
je dokončno zapisal glini.
Zakaj? "Glina je zabavna in
prijazna za delo. Mogoče
me je v mojih mladih letih
prevzelo tudi vračanje k naravi. In glina je neposredna
vez z naravo."

O projektu Katalog slovenskih glin je dejal, da ga je k
temu spodbudilo njegovo
dolgoletno ukvarjanje s tradicijo lončarstva in tudi delo z
različnimi materiali, saj ima
doma v Radovljici trgovino z
glino. "Nabavljanje gline je
precej uniformirano od določenih dobaviteljev iz tujine,
zato so me vse bolj začeli zanimati domači materiali.
Hkrati pa sem raziskoval tradicijo lončarstva v Sloveniji.
To je sicer manj zanimivo,
saj oblikovalsko običajno ni
posebej kreativno obdelano.
Za sodelovanje sem navdušil
kakih 35 ljudi, ki so se mi priključili v projektu. Zbirali so
vzorce glin v svojih okoljih iz
njih pa smo potem raziskovali poroznost granulacijo,
preizkušali smo jih v različnih režimih žganja …" pripoveduje Magušar in napoveduje drugo fazo projekta, ki
bo zajela predvsem likovno
analizo izdelkov iz gline in pa
motiviko, značilno za posamezna lončarska središča –
od Ljubnega do Šentjerneja,
Ribnice, Liboj in prekmurskih delavnic.
Magušar poudari, da je glina
zelo prijetna za delo in oblikovanje. "Mojster Janez Kepic je nekoč na 'en šiht' izdelal tudi po 250 majolik, to
pomeni 1500 na teden, danes pa je skoraj nemogoče
prodati več kot petih skodelic
na mesec. Željo imam izdelkom iz gline spet vrniti njihovo staro funkcijo," razlaga
mojster lončarstva, ki sicer
sem in tja še poučuje ljudi,
kako ustvarjati z glino, a gre
bolj za posameznike. Na
vprašanje Sekirnikove o terapevtskem vidiku rokodelstva
pa pove: "Kar se dela z glino
tiče, imam zelo dobre izkušnje. Že sem delal z različno
populacijo ljudi s posebnimi
potrebami in lahko rečem,
da je glina odličen medij za
izražanje kreativnosti." Povedal je še, da ima v Radovljici obsežno zbirko sodobne
keramike, ki jo zbira, kupuje
in zamenjuje že nekaj desetletij. Gre za več kot deset tisoč kosov, zato upa, da mu
bo do konca prihodnjega leta
uspelo odpreti muzej keramike, ki bo predvsem didaktičnega značaja.
Jeseni se bo v Loškem muzeju projekt nadaljeval s
predstavitvijo knjige o ribniškem lončarstvu avtoric
Mojce Šifer Bulovec in Tine
Zajc Zver, sledilo bo predavanje Jožeta Štukla, v Rokodelskem centru pa bodo pripravili lončarske delavnice z
Urbanom Magušarjem.

Na 48 panojih spoznamo področja na Slovenskem, kjer
"uspevajo" različne vrste gline.

O glini tako in drugače se je z Urbanom Magušarjem
pogovarjala Katarina Sekirnik.

Slikovit zemljevid slovenske gline

Jože Štukl je v depoju Loškega muzeja poiskal različne
kose keramike z Loškega iz obdobja od srednjega do
novega veka.
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Mostovom je »gledal pod kiklo«
V Sokolskem domu je še do 8. julija na ogled fotografska razstava Janeza Podnarja z naslovom Mostovi. Na več kot štiridesetih črno-belih fotografijah
predstavlja serijo kamnitih ločnih mostov, starih sto in več let, ki jih je posnel na različnih koncih Slovenije.

Škofja Loka – Upokojeni inženir elektrotehnike Janez
Podnar iz Škofje Loke je duhovit in iskriv mož. Kot
pove, se je že od mladih nog
ukvarjal tudi z različnimi
konjički, glasbo, kinologijo,
zadnjih dvajset let pa se posveča fotografiji. "Zahvala
za to gre vsekakor pokojnemu prijatelju Petru Pokornu, ki me je leta 2000 zvabil
na fotografski tečaj," pove
Janez Podnar, ki je kasneje s
svojimi fotografijami sodeloval na več mednarodnih
salonih, domačih skupinskih razstavah. Tako je leta
2016 pridobil naslov mojstra Ameriške fotografske
zveze MPSA, tri leta kasneje
pa še naslov ekselenca – zlati EFIAP/g mednarodne fotografske zveze. Tokratna
razstava v Sokolskem domu
je njegova prva tako obsežna
samostojna razstava.
Na ogled je postavil nekaj
več kot štirideset fotografij
kamnitih ločnih mostov, ki
so bili zgrajeni pred sto in

več leti. "V preteklosti so
tudi številne vojske, ki so občasno zasedale naša ozemlja, za svoje pohode gradile mostove. Zato kar nekaj
mostov na primer nosi ime
znanega zavojevalca Napoleona," pojasnjuje Janez Podnar, ki je na terenu običajno
soočen z dvema problemoma: kje najti most in kako
ga fotografirati. Pri raziskovanju so mu pomagali domačini, da mostovi, mnogi
tudi po več kot dvesto letih
še opravljajo svojo funkcijo
– povezujejo dva bregova –
pa gre po Janezovem prepričanju pripisati odlični gradnji. Pogovarjala sva se o
mostovih in fotografijah.
Se spomnite prvega mostu,
ki ste ga fotografirali?
Seveda se ga spomnim. Prvi
most, ki smo si ga s prijatelji
fotografi ogledali, a ne z namenom začetka novega fotografskega ciklusa, je bil Napoleonov most v Kobaridu.
Potem sem na spletu prebral
zgodbo dveh mostov na dveh
rekah enakega imena. Ena-

ko se nekoliko zahodneje od
Kobarida proti italijanski
meji pri kraju Logje imenuje
most čez reko Nadiže. Ko
smo si ogledali še tega, pa se
je začelo. V tistem času mi je
na pot prišla tudi odlična
raziskovalna naloga o mostovih kot kulturni dediščini
dijakov Sare Ručigaj in Vida
Žepiča, ki sta sistematično
uredila tudi seznam starih
mostov po Sloveniji.
Seznam je potem postal nekakšen vaš imenik, pravzaprav popotniški itinerarij k
drugim ločnim mostovom
po državi ...
Ta seznam je bil naše glavno vodilo. V mislih smo
imeli celo, da bi fotografirali
vse mostove s seznama, se
povezali z dijakoma in napisali monografijo o slovenskih kamnitih mostovih.
Koliko ste jih posneli?
Fotografiral sem okrog sedemdeset mostov, v raziskovalni nalogi pa jih je, se mi
zdi, nekaj čez 120. Ampak
gre za širši nabor mostov,
medtem ko sem se jaz odločil za kamnite ločne mostove, ki so starejši od sto let.
So vsi mostovi, ki jih vidimo
na razstavi, prevozni?
Na levi strani razstavišča so
mostovi, ki so vsi prevozni,
spremenjeni pa so le v tem,
da je vozišče prilagojeno današnjemu času. Te mostove
sem tudi nekoliko drugače
fotografiral. Recimo most
pri Ložu sem prav s tem namenom v zgornjem delu nekoliko "porezal". Kolega je
dejal, da sem ta most gledal

in fotografiral kar "pod kiklo". Vedno znova me je namreč zanimal lok mostu,
zakaj in kako je bil narejen.
Najbrž se zdaj po mostovih
ne vozite več tako kot nekoč?
Res se ne. Ko sem začel fotografirati mostove, sem bil
na začetku kar zasvojen z
njimi. Običajno smo pot načrtovali tako, da smo si ogledali vsaj pet do osem mostov
naenkrat. Mostove pa si odslej ogledujem tudi pozorneje kot prej.
Verjetno vam je najljubši najstarejši med njimi, Kapucinski most v Škofji Loki, ki je
bil zgrajen v 14. stoletju …
Niti ne. Najbolj mi je všeč
most čez potok Ajba pri Desklah. Ta most je tak od "svo-
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Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog. Pomemben del
vsebine je tudi prispevek zdravnika Jerneja Dolinška, ki nas
poduči o celiakiji, njenih znakih in posledicah.

jega rojstva" v 19. stoletju in
ga nikoli ni nihče prenavljal.
Zadnje čase so se domačini
pritoževali čez to in so ga za
silo uredili, da ga vsaj ohranijo za prihodnje rodove.
Glede na to, da so fotografije
mostov po večini posnete od
reke navzgor, najbrž ne
bom zgrešil z ugotovitvijo,
da se ni bilo vedno lahko
prebiti po zaraščenem bregu do struge?
Tri brazgotine imam tu na
nogi. (pokaže) Ko sem se
enkrat spuščal dol k strugi,
sem se spotaknil. Ko sem
padal s stojalom in fotoaparatom v desni roki, sem v
zraku premišljeval, koga je
bolj škoda. In sem si rekel
– fotoaparata. Tako je ta preživel, jaz pa tudi, le z nekaj

obliži. Sicer pa sem res skoraj osemdeset odstotkov
mostov slikal iz rečnega korita. Pri tem sem pazil na to,
da je bila struga čim bolj
suha, seveda pa je bil dobrodošel tudi jesenski čas, ko je
listje odpadlo z dreves in grmičje ob bregovih ni bilo
tako razraščeno.
So vam domačini kdaj pomagali do manjših, od glavnih cest odmaknjenih mostov? So imeli posluh za vas,
fotografe?
Seveda so ga imeli. Lahko pa
bi govoril o domačinih dveh
vrst. Moški mostove poznajo in vedo, kdo jih je naredil,
kaj več pa o njihovi zgodovini ne vedo. Domačinke pa
vedo povedati tudi različne
zgodbe, povezane z mostovi.

Zemlja je osnovno
najpomembnejše
orodje ne glede na
to, ali pridelujete
vrtnine, sadje,
vinsko trto,
zelišča, ste
vrtičkar, trženjski
pridelovalec,
ekološki ali
konvencionalni
kmet, ali
prekopavate ali ne.
Odličen priročnik
za vse, ki želijo
spoznati sestavo
tal ter kako jih
izboljšati, da
bodo rastlinam
dostopna vsa
hranila, ki jih
potrebujejo za rast
in dober pridelek.

www.gorenjskiglas.si

Most na Blokah, zgrajen v 19. stoletju / Foto: Janez Podnar

Janez Podnar je fotografiral sedemdeset kamnitih ločnih mostov po Sloveniji. / Foto: Igor Kavčič
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Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).
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Šport
Marku Oblaku
v slovo

Igrali bodo v tretji ligi
Po dolgih letih igranja v gorenjski ligi so se škofjeloški nogometaši uvrstili med tretjeligaše, kar je
zagotovo tudi plod skupnega dela treh škofjeloških nogometnih klubov.

Začenjajo jubilejno
sezono
Z vzponom na Stari vrh se začenja jubilejna
sezona Pokala polanskih puklov.
Vilma Stanovnik
Hotavlje – "Kljub zahtevnim
razmeram organizatorji kolesarskih dirk v Poljanski
dolini začenjamo jubilejno,
deseto sezono Pokala polanskih puklov. Prva dirka bo
prav tako jubilejni, dvajseti
vzpon na Stari vrh," pravi
Niko Stržinar iz Športnega
društva Marmor Hotavlje in
dodaja, da bodo na vsaki dirki podelili okroglih deset nagrad, od tega osem za zmagovalce kategorij in dve dodatni nagradi.
Vzpon na Stari vrh bo tako
potekal že to soboto, 4. julija, organizator pa je ŠD Poljane. Naslednji mesec bosta
sledila vzpon na Pasjo ravan, ki ga 9. avgusta organizira ŠD Špik Lučine, in na
Javorč, ki ga 22. avgusta pripravlja ŠD Sv. Urban. V septembru T4M – ŠZ Škofja
Loka pripravlja vzpon na
Lubnik (13. septembra), 20.
septembra pa bo sledil še zadnji vzpon – Dirka na Ble-

goš, ki jo pripravlja ŠD Marmor Hotavlje.
Udeleženci pokala bodo vsi,
ki bodo startali na posameznem vzponu. Vsak lahko
starta na enem ali več vzponih. Tisti, ki tekmuje večkrat, ima več možnosti za
zbiranje točk. Točke, pridobljene na posameznih vzponih, se med seboj seštevajo.
Za posamezen vzpon veljajo
pogoji in določila posameznega organizatorja, razen
tistih, ki so posebej določena v razpisu pokala. Za pokal veljajo rezultati članskih
razdalj na posameznem
vzponu. Razpis, vse informacije ter vmesni rezultati
in točkovanje pokala bodo
objavljeni na spletni strani
Pokala polanskih puklov,
spletnih straneh organizatorjev in FB-profilu pokala.
Končna razvrstitev Pokala
polanskih puklov v sezoni
2020 bo veljala le, če bodo
izvedeni vsaj trije vzponi;
tudi podelitev nagrad bo izvedena le v tem primeru.

Športno-rekreacijske igre so preložili
Škofja Loka – Organizacijski odbor, ki deluje v sklopu Športne zveze Škofja Loka, je za letos predvidene štirideset jubilejne Medobčinske športne igre v celoti preložil v naslednje
leto. "Nastale razmere so tudi športne dogodke postavile na
glavo, le upati je, da se bo s časoma športno življenje vrnilo
v stare tirnice," pravijo organizatorji in dodajajo, da je odbor
sklenil, da v okviru možnosti izvede nekaj tekmovanj, tako
imenovanih rekreacijskih srečanj, ki pa so namenjena predvsem druženju.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Ekipa Nogometnega kluba Škofja Loka
je jesenski del zdanje sezone v prvi gorenjski nogometni ligi pričakala kot vodilno
moštvo na lestvici. Ker se
zaradi epidemije tekmovanje spomladi ni nadaljevalo,
so Ločani kot prvaki napredovali v tretjo slovensko nogometno ligo – zahod (3.
SNL – zahod). V klubu so
lani praznovali devetdeset
let nogometa v Škofji Loki,
zadnja leta pa so ponosni,
ker jim je v nogometni šoli
uspelo združiti vse tri škofjeloške nogometne kolektive.
"Zadnjih osem let uspešno
sodelujemo z nogometnima
kluboma Kondor in Polet.
Imamo skupno nogometno
šolo, v kateri je trenutno
okoli 260 otrok. Imamo tudi
kvalitetne trenerske ekipe in
vsi skupaj smo se zadnja leta
trudili, da pridemo na višji
nivo. V ta namen smo se
pred petimi leti pri starejših
selekcijah združili tudi z
Medvodami," pojasnjuje
predsednik NK Škofja Loka
Roman Jemec, ki se je skupaj s trenerji moral sprijazniti tudi z dejstvom, da
mladi prezgodaj zapuščajo
njihove vrste. "Dogaja se
nam to, kar je značilno za
slovenski prostor. Ogromno
naših igralcev odhaja v klube
iz drugih sredin, ki so v višjih ligaških tekmovanjih.
Največkrat odhajajo k Olimpiji, Bravu, Domžalam, Iliriji, Triglavu ... Tako imamo
trenutno okoli petdeset

Škofjeloški nogometaši so se po končani sezoni kot prvaki gorenjske lige uvrstili v tretjo
slovensko nogometno ligo – zahod. / Foto: arhiv kluba
igralcev, ki so starejši od 15
let in igrajo v teh sredinah.
Problem teh igralcev pa je,
da pri dvajsetih letih večinoma prenehajo igrati. Mi pa
težko sestavimo dobro domače člansko moštvo," pojasnjuje Roman Jemec, ki je
prepričan, da z mladimi zelo
dobro delajo. "Poleg igranja
v ligah se redno udeležujemo tudi turnirjev v tujini in
mladi bi ob res kvalitetnih
trenerjih v naši sredini lahko
napredovali. Problem, da
mladi odhajajo, sta predvsem pravilnik NZS pa tudi
ambiciozni straši," pojasnjuje predsednik Jemec in dodaja, da v njihovi članski vrsti igrajo tisti mladi iz vseh
treh klubov, ki si želijo tudi
po 18. letu bolj resnega igra-

nja nogometa, v preostalih
dveh ekipah pa ostajajo rekreativni igralci.
"Zadnja leta imamo kvalitetno ekipo, sestavljeno iz domačih igralcev, nekaj pa jih
je v klub pripeljal tudi trener
članske ekipe Andrej Janežič, ki v klubu dela res zelo
kvalitetno," pojasnjuje Roman Jemec, ki upa, da se
bodo v ekipo vrnili tudi nekateri igralci, ki so zadnja
leta igrali drugje. "Smo pač
amaterska ekipa, marsikdo
odhaja drugam zaradi zaslužka. Mi se trenutno borimo, da bi imeli denar za
stroške igranja v tretji ligi, ki
so vsaj trikrat večji od igranja v gorenjski ligi," poudarja Roman Jemec in dodaja,
da imajo v klubu tudi žen-

sko ekipo, po epidemiji, ko
so trenirali doma, pa so vse
skupine znova začele trenirati.
"Glavnino tekem bomo v
novi sezoni igrali v Puštalu,
upamo pa tudi, da bodo minimalni pogoji za igranje do
jeseni izpolnjeni tudi na novem igrišču z umetno travo
v Gorajtah, kjer bomo igrali
v primeru slabih vremenskih pogojev," še pravi predsednik Jemec in dodaja, da
je za nov vzpon loškega nogometa še kako pomembno
tudi delo nogometnih zanesenjakov na Godešiču in pri
Svetem Duhu; pa tudi razumevanje domače občine, s
pomočjo katere imajo dobre
pogoje za treninge in napredek.

Še si želi napredovati
Po hudi poškodbi se je smučarska skakalka Ema Klinec v zadnji sezoni
uspešno vrnila na tekme najvišjega ranga, s trdim delom pa si želi poseči
prav v svetovni vrh.
Vilma Stanovnik
Poljane – "S poškodbo sem
imela v lanskem letu kar veliko dela, saj sem vso energijo porabila zato, da sem se
čim bolje pripravljena vrnila
na skakalnico in nato na tekme. Lahko rečem, da sem z
vrnitvijo zadovoljna, sedaj
pa si želim, da bi v takem
slogu tudi nadaljevala," pravi ena najboljših smučarskih skakalk pri nas in tudi
na svetu Ema Klinec, ki je
bila v svetovnem pokalu letos na koncu uvrščena na
osmo mesto.
"Za res vrhunsko sezono mi
je zmanjkalo nekaj časa in
tudi energije, saj je bilo s poškodbo res veliko dela. Veči-

na vrhunskih športnikov za
okrevanje po takšni poškodbi potrebuje eno leto ali celo
več, zato sem zelo zadovoljna, da mi je uspelo, da sem
se na skakalnico vrnila že po
pol leta. Dejstvo pa je, da so
moji načrti, da posežem v
svetovni vrh. Vem, da je do
tega kar dolga pot, in za to
sem pripravljena trdo delati," pravi Ema Klinec, ki je
zadovoljna, da je priprave na
novo sezono začela zdrava.
"S tem je moj prvi cilj izpolnjen, sedaj pa je pomembno, da bom spet v najboljši
kondiciji.
"Pred prvimi tekmami po
poškodbi v minuli sezoni
me je bilo kar malo strah, ko
pa je šlo zares, sem se spro-

stila. Mislim, da je precej
pomembno, kako se psihično pripraviš na skok, in to
mi dobro uspeva," pravi
Ema, ki je bila vesela, da je
vsa naša ekipa napredovala,
izkazali pa sta se zlasti s
klubsko prijateljico Niko
Križnar.
"Z Niko sva na koncu sezono pokazali res vrhunsko
pripravljenost in tudi sami
sva čutili, da nama sotekmovalke že gledajo v hrbet. Potem je prišel koronavirus in
s tem se je bilo treba sprijazniti. Sedaj s trenerjem Zoranom Zupančičem že treniramo za to, da bomo novo
sezono začeli vsaj na takem
nivoju, kot smo zaključili
minulo," še dodaja Ema Kli-

Foto: Gorazd Kavčič

Škofjeloške rokometaše, soigralce in funkcionarje tistega
časa, ko so se postavljali temelji za nesluten razvoj in rezultate škofjeloškega rokometa, je pretresla vest, da nas je v
starosti 74 let za vedno zapustil soigralec in prijatelj Marko
Oblak - Štular.
Z rokometom se je srečal v Žabnici, igral za takratno Mladost iz Stražišča in pred tekmovalno sezono 1970/71 kot
uveljavljen igralec iz vrha slovenske lige presenetljivo prestopil k takratnemu gorenjskemu ligašu RK Šešir iz Škofje
Loke, kjer je igral do konca rokometne kariere 1977. leta.
Kot rokometaš je sodil med boljše slovenske levoroke igralce,
kar potrjujejo priznanja za največ doseženih golov v ligaških tekmovanjih in na turnirjih ter poziv v slovensko člansko reprezentanco leta 1976.
Zapomnili so si ga tudi zlati olimpijski reprezentanti Jugoslavije, saj je na dveh pripravljalnih tekmah s kombinirano
ekipo Šeširja in Kamnika v juniju leta 1972 v Hali Tivoli
skupno dosegel kar deset golov, svetovno znani vratar Abaz
Arslanagi pa je zgubljal živce, ker mu ni obranil niti enega
od šestih strelov s sedmih metrov.
Marka bomo ohranili v nepozabnem spominu kot športnika, izrednega prijatelja in človeka. Pogrešali bomo njegov
humor, ki nam je v avtobusu krajšal dolga potovanja do
oddaljenih rokometnih igrišč. Pogrešali bomo njegove šale,
ki jih je stresal iz rokava, kadarkoli smo se srečali. Pogrešali bomo njegovo ustvarjanje na odrskih deskah v rojstni
Žabnici in lik Cotlnovega Cirila. Naj počiva v miru.		
						
Dušan Čater in soigralci

Ema Klinec je zadovoljna z
minulo sezono, napredka
pa si želi tudi v novi.
nec, ki je v pripravah na
novo sezono ob kondicijskih
treningih opravila tudi že
okoli sto dvajset skokov na
različnih skakalnicah. Sedaj
se začenjajo tudi domača
tekmovanja, v avgustu pa
naj bi sledile poletne tekme
svetovnega pokala.
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S kolesom na najvišjo
goro sveta in nazaj
Blaž Tolar iz Žirov zase pravi, da ima rad izzive, zato ni čudno, da mu je na začetku tega meseca
uspelo opraviti podvig, imenovan everesting, ki je priljubljen tako med profesionalnimi kot tudi
najbolj vzdržljivimi rekreativnimi kolesarji.
Vilma Stanovnik
Žiri – Ljubitelji kolesarstva
dobro poznajo everesting,
svetovni kolesarski izziv, ki
je priljubljen med profesionalnimi pa tudi dobrimi rekreativnimi kolesarji. Je pa
dejstvo, da z njim lahko
opravijo le najbolje fizično
in psihično pripravljeni kolesarji. Cilj podviga je namreč, da si kolesar kjer koli
na svetu izbere klanec in ga
prevozi tolikokrat, da premaga višino najvišje gore na
svetu Mount Everesta, kar
pomeni 8848 metrov. Med
podvigom so dovoljeni le
kratki postanki, ki so namenjeni prehrani, in ne počitku.
"Sem človek, ki ima rad izzive, zato sem se odločil, da
opravim eno najtežjih kolesarskih preizkušenj na svetu
everesting. Izbral sem si
strm klanec iz Hotovlje na
Pasjo ravan, na katerega
sem se moral povzpeti kar
18-krat. V enem vzponu, ki
je bil dolg 5,5 kilometra, sem
premagal 511 višinskih metrov. Skupaj sem prekolesa-

Na cilju na Pasji ravni si je Blaž zaslužil aplavz in
šampanjec. / Foto: Regina Laznik
ril 198 kilometrov in 9198
metrov višine ter tako dosegel višino najvišje gore sve-

ta," pravi dvajsetletni Blaž
Tolar iz Žirov, ki je že izkušen kolesar.

"Veliko svojega prostega
časa preživim na cestnem
kolesu, rad pa se podam
tudi v gore. Udeležil sem se
že nekaj kolesarskih maratonov in cestnih kolesarskih
dirk. Lani sem prekolesaril
velik del italijanskih Dolomitov. V Sloveniji so mi
najbolj ljubi vzponi po poljanskih in polhograjskih
hribih, rad pa zaidem tudi v
preostale kotičke naše dežele," pravi Blaž, ki se je podviga lotil zelo resno.
"Drugega junija sem v zgodnjih jutranjih urah sedel
na kolo in začel kolesariti.
Prvih šest vzponov sem premagal brez posebnosti, potem pa sta se začeli dve peklenski vožnji. Pojavljala se
je bolečina v hrbtu, ki je bila
najbrž posledica močnega
zaviranja na spustu ter slabega asfalta. Takrat sem
moral opraviti tudi prvi kratek postanek, da sem se
okrepčal z ogljikovimi hidrati ter popil energijski napitek. Čakalo me je še veliko
dela. Kasnejši vzponi so bili
veliko mirnejši. V drugi polovici preizkušnje sta me

Blaž Tolar s kolesom na poti do podviga / Foto: Regina Laznik
prišla spodbujat dekle in
njen ati, ki tudi kolesarita.
Oba skupaj sta mi bila v pomoč v zadnjih šestih vzponih. Vmes je nastopila
manjša kriza. Potreben je
bil krajši postanek, da sem
se okrepčal. Ko je šlo vse
skupaj proti koncu, je začel
delati adrenalin. Zadnji kilometer sem prevozil tako,
kot da za sabo ne bi imel
niti kilometra. Na vrhu Pasje ravni so me čakali moji
najbližji. Pripravili so mi
šampanjec, s katerim smo
nazdravili. Ko je adrenalin
popustil, sta prišli na plano
utrujenost in slabost, ki je
bila posledica velike višin-

ske razlike. Dnevi, ki so sledili, so potekali brez večjih
posebnosti. Noge niso nič
bolele, le telo je potrebovalo
nekaj časa za obnovo," se
podviga tri tedne kasneje
spominja Blaž, ki je moral
za uradno potrditev opravljenega podviga poslati povezavo aplikacije Strava, ki
mu je merila prevoženo razdaljo in seštevala prevožene
klance, v Avstralijo. Z odobritvijo je postal član skromne ekipe Everesting.
Kot pravi Blaž, ga v prihodnje zagotovo čaka še kakšen podvig, prav tako pa si
želi tudi kakšne dobre uvrstitve na dirkah.

Sodeluje tudi kuharski Tudi letos poleti vabijo
na Bralnico
mojster Štefelin
Prihodnji torek se na vrtu Sokolskega doma začenja Bralnica, ki vse poletje
vabi k branju in pestrim torkovim dogodkom.

Nadaljujejo projekt Okusi Škofjeloškega.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Projektni partnerji Razvojna agencija
Sora, Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja
Loka, KGZS – Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj ter
Društvo za razvoj podeželja
Resje so po premoru, ki ga
je povzročilo obdobje širjenja koronavirusa, nadaljevali izvajanje projekta Okusi
Škofjeloškega. Z njim želijo
povezovati ponudnike lokalnih živil, gostinske ponudnike in turistične kmetije.
V projektu nadgrajeno kulinarično ponudbo bodo gostom predstavili naslednje
leto na kulinaričnem festivalu.
Sredi junija so priredili
srečanje s ponudniki lokalnih živil, gostinci in predstavniki turističnih kmetij
na Loškem, kamor so povabili kuharskega mojstra
Uroša Štefelina, ki je dan

za tem postal nosilec Michelinove zvezdice. Skupaj
z Marcelo Klofutar, s katero iz tradicionalnih slovenskih jedi soustvarjata
uspešno kulinarično zgodbo v Vili Podvin, sta predstavila svoje izkušnje pri
zasnovi in izvedbi kulinaričnega festivala Okusi
Radol'ce. Pri predstavitvi
sta se mu pridružila tudi
zakonca Tavčar, vodji Gostišča Draga v Begunjah na
Gorenjskem ter kmetije
Likozar iz Šenčurja. Vsi so
veliki zagovorniki uporabe
lokalnih surovin in avtentičnosti pri pripravi in postrežbi domačih jedi, zato
je bilo v ospredje postavljeno lokalno sodelovanje
med gostinci in kmeti in
tudi vključevanje drugih
lokalnih ponudnikov.
Udeleženci so ugotovili, da
zametki sodelovanja med
gostinci in kmeti sicer že
obstajajo tudi na našem ob-

močju, ostaja pa še veliko
neizkoriščenih priložnosti,
zato je treba narediti korak
naprej.
"Projektni partnerji si želimo, da bi se za korak naprej odločilo čim več udeležencev srečanja in se v septembru, ko bomo nadaljevali naša srečanja, odzvali
našemu povabilu k nadaljnjemu sodelovanju. Prepričani smo, da tudi na našem
območju, še posebej ob
strokovni pomoči vrhunskega kuharskega mojstra
Uroša Štefelina, začenjamo
uspešno kulinarično zgodbo," v imenu projektnih
partnerjev pravi Julija Primožič iz Razvojne agencije
Sora.
Projekt Okusi Škofjeloškega
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja
podeželja 2014–2020.

Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Tudi letošnje
poletje bo na vrtu Sokolskega doma Škofja Loka potekala Bralnica, in sicer od 7.
julija do 25. avgusta. Poleg
pestrega nabora knjig in revij, ki jih prijazno posodi
Knjižnica Ivana Tavčarja

"Letošnjo Bralnico bodo na
pot pospremile uglasbene
pesmi Toneta Pavčka na
koncertu za otroke Sonce in
sončice po vsem svetu. Že
dva dni po odprtju bo Bralnica gostila literarno srečanje ob izidu nove številke literarne revije Sejalec. Nadalje bo tudi mednarodno

Tudi pri obisku letošnjih Bralnic opozarjajo na
upoštevanje priporočil NIJZ v primeru druženja
oseb na javnih krajih in prireditvah.
Škofja Loka in jih bodo obiskovalci lahko v prijetnem
hladu sence prebirali vsak
dan od 17. do 20. ure, bo poskrbljeno tudi za zanimiv
spremljevalni program, ki
ga Sokolski dom Škofja
Loka pripravlja v sodelovanju z društvi, zavodi in posamezniki.

obarvana – brali bomo poezijo v tujih jezikih in prevode v materinščino ter predstavili avtorja in protagonista knjige Trije spomini:
Med Hajfo, Alepom in Ljubljano. Velik del programa
bo namenjen najmlajšim
(delavnica Spomini na drugačno pomlad, plesno-gibal-

na pripoved Žirafa Cveta in
njena zgodba, premierna
bralna izvedba pravljice
Svinjska štorija) in mladim
(druženje z mladimi literati,
predstavitev romanov na
maturi). Če bodo epidemiološki pogoji to dovoljevali,
bomo sezono sklenili 25. avgusta na Trgu pod gradom s
koncertom Nece Falk Maček
Muri in muca Maca," na letošnje bralnice vabi Jana
Fojkar z Občine Škofja Loka.
Organizatorji prireditev na
Bralnici so: Javni zavod 973
in Sokolski dom Škofja Loka,
JSKD OI Škofja Loka, Familija in MDC Blok, KD Grable,
Društvo prijateljev mladine
Škofja Loka in Društvo upokojencev Škofja Loka. Opozarjajo pa na upoštevanje priporočil NIJZ v primeru druženja oseb na javnih krajih in
prireditvah in napovedujejo,
da bodo ob večjem številu
obiskovalcev omejili vstop.
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Komaj so čakali na vrnitev
V času epidemije so ostali doma tudi uporabniki škofjeloške enote Varstveno-delovnega centra (VDC) Kranj, ki dnevno prihajajo v center na delo.
Delovalo pa je institucionalno varstvo za 25 uporabnikov v bivalni enoti.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – V VDC Kranj,
ki ima enote v Kranju, Tržiču, Šenčurju in Škofji Loki
(tu tudi enoto institucionalnega varstva) s skupaj 180
uporabniki, so čas koronavirusa preživeli večidel doma.
Direktorica Mirjana Česen
pove, da so odprto obdržali le
bivalno enoto v Škofji Loki,
čeprav so zakonitim zastopnikom uporabnikov sicer
ponudili, da jih lahko tudi
vzamejo domov, vendar se za
to možnost ni odločil nihče.
Preostale enote so zaprli, že
pred razglasitvijo epidemije
pa prav tako poklicali starše
in skrbnike, da so preverili
stanje, kako je z namestitvijo
uporabnikov. Za vse je bilo
dobro poskrbljeno, če so se
znašli v osebni stiski, pa so
jim jo blažili s psihosocialno
pomočjo na daljavo.

"Starši so potrebovali veliko
pomoči in podpore, v tem
času so bile stiske velike. Dogovorili smo se, da nas pokličejo ali pošljejo sporočilo po
elektronski pošti ter nam
predstavijo stanje, bili so
tudi obiski na domu," je povedala Mirjana Česen. Posebne okoliščine so trajale
natanko enajst tednov in se
sprostile še pravi čas, da se
stiske uporabnikov in njihovih domačih niso še bolj zaostrile, razmišlja sogovornica.
Medtem pa je 25 uporabnikov, ki živijo v škofjeloški
bivalni skupini, ostalo v
ustanovi. "Za razliko od domov upokojencev naši uporabniki ne morejo ostati v
svojih sobah. Zaradi svoje
intelektualne oviranosti pa
težko tudi razumejo razmere in ukrepe, ki jih varujejo
pred okužbo. Poleg tega so
zelo čustveni, potrebujejo

Ob delu si privoščijo tudi rekreacijo. / Foto: Tina Dokl

več medsebojnih stikov, velika je njihova potreba po
varnosti," razlaga Mirjana
Česen. Zaposleni so bili na
čakanju na delo, v bivalni
enoti pa sta se od sicer 13 zaposlenih ves čas izmenjevali
dve zdravi ekipi. "V naporni
novi situaciji je bilo potrebnega več pogovora, več motivacije, v teh okoliščinah pa
je bilo več priložnosti za tematske pogovore." Kot navaja Česnova, so bili na razmere pripravljeni, a na začetku
so imeli težave, ker ni bilo
dovolj osebne varovalne
opreme. Izkoristili so vse
mogoče stike, da so prišli do
nje, deležni so bili tudi donacij, da so premostili največjo stisko. Sogovornica izrazi veselje, da v njihovi ustanovi ni prišlo do okužbe,
čeprav se je na začetku pojavil sum pri skupini, ki se je
tik pred razglasitvijo epide-

mije vrnila z letovanja.
Ob koncu maja so se uporabniki spet vrnili v center.
Na začetku so jih nameravali vključevati postopoma, a
so se v dogovoru s starši in
zakonitimi zastopniki dogovorili, da vsem dajo možnost
ponovne vključitve. Delo v
centru zdaj poteka ob upoštevanju vseh zaščitnih
ukrepov, ločeno se izvajajo
storitve za tiste, ki v center
prihajajo, in tiste, ki so v
njem nastanjeni.
"Uporabniki so veseli, da so
se vrnili. Pojasnili smo jim
tudi zaščitne ukrepe, sami
pa drug drugega opozarjajo
nanje, češ da bodo sicer spet
morali ostati doma," pravi
Česnova in dodaja, da so se
v teh posebnih časih vsi dobro naučili, da se bodo znali
obnašati v morebitni ponovni podobni situaciji. Malo pa
obžalujejo, da so ravno v

Velika zbranost pri delu / Foto: Tina Dokl

Ob našem obisku so stanovalci bivalne skupine likovno
ustvarjali. / Foto: Tina Dokl
času koronavirusa minile tri
pomembne obletnice: deset
let bivalne enote, dvajset let
samostojnega zavoda v Škofji Loki in petdeset let dejav-

Mirjana Česen, direktorica VDC Kranj / Foto: Tina Dokl

Popis hišnih imen
V preteklih letih popisali petsto hišnih imen, znova vabijo k sodelovanju
tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Hišna imena
so odraz dediščine naših
krajev in narečnih govornih
posebnosti. Da bi preprečili
njihovo izginotje in razširili
uporabo hišnih imen, je Razvojna agencija Sora okviru
projekta Stara hišna imena
– obraz dediščine naših krajev ob sofinanciranju Občine Škofja Loka in strokovni
podpori Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske v preteklih štirih letih že opravila
podroben pregled nekdanjih
in današnjih hišnih imen,
preverila njihovo pojavljanje
v zgodovinskih virih in uporabo v narečnem govoru
med domačini v 19 naseljih
občine. Pri tem so popisali
petsto imen, od teh jih je

412 takih, ki jih ljudje za posamezne domačije še poznajo.
Letos nadaljujejo popis hišnih imen na območju vasi
oziroma naselij Sv. Tomaž,
Praprotno, Sp. Luša, Bukovica in Stirpnik. S popisom
dodatnih vasi v naslednjem
letu bodo zajeli celotno KS
Bukovica - Bukovščica.
"Ob koncu popisa bodo zainteresirani lastniki hiš tako
kot v prejšnjih popisih prejeli tudi glinene tablice z napisom hišnega imena v narečju, vsi zbrani podatki bodo
evidentirani v spletnem leksikonu www.hisnaimena.
si, izdelana pa bo tudi e-publikacija z zbranimi hišnimi
imeni vasi dela KS Bukovica
- Bukovščica, ki bo naslednje
leto tiskana za celotno kra-

nosti. To bodo praznovali
kasneje. Upajo pa, da jim bo
uspel tradicionalni piknik,
ki ga načrtujejo za 7. julij v
Gorajtah.

jevno skupnost," navaja vodja projekta Kristina Miklavčič. "Če prebivalci teh vasi
poznate kakšno zanimivo
zgodbo, bodisi o svojem hišnem imenu bodisi o drugih
imenih, razpolagate s fotografijami domačij ali celo poznate razlago, kako je ime
nastalo, in ste pripravljeni te
podatke deliti z drugimi ter s
tem prispevati tudi k vsebini
publikacije o hišnih imenih,
vas vabimo k sodelovanju.
Ker verjamemo, da cenite lokalno identiteto, ki jo hišna
imena tudi sooblikujejo, vas
vabimo, da se na nas obrnete
po e-pošti (kristina.miklavcic@ra-sora.si), telefonu
(04/ 50 60 225) ali se osebno
oglasite na Razvojni agenciji
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka."

Avgusta na festival
Pisana Loka
Škofja Loka – Potem ko je
bila Škofja Loka v času epidemije osiromašena glede
prireditev in je trenutno stanje znova negotovo, pa zdaj
ponovno načrtujejo poletni
festival Pisana Loka. Upajo,
da bodo ti glasbeni dogodki
tudi letošnje poletje popestrili trge in ulice Škofje
Loke. Festival bo potekal od
21. do 30. avgusta, na njem
pa se bodo zvrstili koncerti,
delavnice, predstave, literarni večer in še kaj se bo našlo. Organizatorji so torej
tudi letos pripravili pisano
paleto prireditev, ki bodo v
Škofjo Loko privabile obiskovalce vseh starosti in
okusov. Točen program trenutno še ni znan, saj se je
načrtovanje programa zaradi epidemije covida-19 zamaknilo v poletne mesece,
treba pa ga bo seveda prilagoditi tudi aktualnim razmeram.

