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Visoko – Na dogodku z na-
slovom Rokodelsko na Viso-
kem so v Rokodelskem cen-
tru (RC) DUO Škofja Loka 
prikazali sadove desetletne-
ga delovanja. Svoje znanje in 
izdelke je predstavilo okrog 
trideset mojstrov rokodelcev 
in mojstric rokodelk, večino-
ma njihovih članov, k sode-
lovanju so povabili še druge 
rokodelske centre po Slove-
niji. Tako so se jim pridruži-
li rokodelci iz Ribnice, Ver-
žeja, Slovenske Bistrice in 
Litije. Na rokodelskih delav-
nicah so obiskovalci lahko 
tudi sami spoznali, kako po-
teka proces ustvarjanja.
"Na ta način smo prikazali, 
kaj nam je uspelo narediti v 
desetih letih, koliko ljudi 
smo povezali v okviru roko-
delskega centra in koliko 
znanja se je zbralo na kupu," 
je poudarila Katarina Sekir-
nik iz RC DUO Škofja Loka 

in dodala, da s tem posredu-
jejo zelo pomembno sporo-
čilo za današnji čas: skupi-
na, skupnost, je zelo po-
membna. Skupaj so v teh 
desetih letih pripravili ogro-
mno dogodkov, razstav in 
projektov, pri svojem delu 
pa ves čas lahko računajo 
tudi na močno podporo lo-
kalne skupnosti, je zadovolj-
na Katarina Sekirnik.
Pester je bil tudi spremlje-
valni program. Otroci so se 
zabavali ob dogodkih, ki jih 
je zanje pripravil zavod 
KRES, v skupnostnem kotič-
ku pletilske skupnosti Breja 
preja pa so pletli, kvačkali in 
vezli. Na ogled so postavili 
še razstavi Erazma Simona 
Paravinje in Denysa Shadre, 
dvorec Visoko in Kaos oku-
sov pa sta poskrbela za kuli-
narično ponudbo. Celodnev-
no dogajanje so sklenili s 
koncertom glasbenega due-
ta, ki ga sestavljata Katarina 
Juvančič in Dejan Lapanja.

Praznovali 
desetletnico
V ustvarjalnem vzdušju so sredi septembra na 
Visokem zaznamovali desetletnico Rokodelskega 
centra DUO Škofja Loka.

Na rokodelskih delavnicah so obiskovalci tudi sami 
spoznali proces ustvarjanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Dan slovenske-
ga športa, 23. september, ki 
ga je Slovenija razglasila 18. 
junija lani, zaznamujemo ob 
dnevu, ko je na olimpijskih 
igrah v Sydneyju leta 2000 v 
čast zmagovalcem prvič zai-
grala slovenska himna 
Zdrav ljica. Veslača Iztok Čop 
in Luka Špik ter strelec Raj-
mond Debevec so namreč 
natanko dvajset let pred pr-
vim zaznamovanjem našega 
novega državnega praznika 
postali olimpijski prvaki.
"Četudi dan športa praznu-
jemo šele kratek čas, pa sta 
telovadba in šport področje, 
ki je v našem kraju organizi-
rano že 115 let. Loški športni-
ki so s svojo delavnostjo in 
zagnanostjo vseskozi dose-
gali rezultate, na katere smo 
lahko zelo ponosni," je v na-
govoru letošnjim nagrajen-
cem, ki so v Sokolski dom 
prišli v športnih oblačilih, 
poudaril predsednik Športne 
zveze Škofja Loka Blaž Pipp. 
Tako nagrajencem kot tudi 
drugim športnikom in špor-
tnim delavcem se je zahvalil 
za čas in energijo, ki jo po-
svečajo razvoju športa v obči-
ni. "Smo narod, ki mu zara-
di uspehov naših športnikov 
vsi drugi narodi na svetu 
priznavajo, da smo najbolj 

športen narod na svetu! In 
med njimi so bili, so in bodo 
tudi Ločani," je še dodal 
Pipp.
Na pomen zdravega življe-
nja in gibanja je opozoril 
tudi domači župan Tine Ra-
dinja. "Če nas je to leto česa 
naučilo, nas je zagotovo veli-
ko naučilo tudi o vlogi špor-
ta v našem življenju. Izkusi-
li smo, kakšno vlogo ima pri 
našem zdravju, pri obvlado-
vanju stresa in vsega, v kar 
nas krize lahko pahnejo. 
Tudi zato je tako pomemb-

no, da imamo zdrave špor-
tne sredine, ki ponujajo raz-
lične programe za vse 
staros tne skupine," je ob 
čestitkah nagrajencem pou-
daril župan Radinja, ki je 
podelil tudi najvišji športni 
priznanji v občini, svečani 
listini. Letos sta ju prejela 
vsestranski športnik in špor-
tni delavec Jože Hafner ter 
nekdanji nogometaš in no-
gometni delavec Jaka Šink.
Bronaste plakete so si letos 
zaslužili Martin Bogataj, Ju-
rij Demšar, Anže Jurgele, 

Matej Korenčič in Nejc Re-
bec, predsednica odbora za 
priznanja Saška Benedičič 
Tomat, ki je poskrbela, da so 
se zbrani med prireditvijo 
tudi razmigali, pa je srebrne 
plakete podelila Milošu Če-
trtiču, Dejanu Mlinarju, Le-
onu Tušarju, Atletskemu 
klubu Škofja Loka in Jadral-
nemu klubu Loka Timing. 
Zlati plaketi, ki ju je podelil 
predsednik sveta Zavoda za 
šport Marko Primožič, sta si 
zaslužila Andrej Franko in 
Športno društvo Partizan.

Šport je praznik
Pod tem geslom je bilo na dan slovenskega športa živahno in praznično tudi v Škofji Loki, kjer so 
marsikje poskrbeli za razgiban dan, Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka pa sta zvečer v 
Sokolskem domu pripravila slovesnost ob podelitvi priznanj športnikom in športnim delavcem.

Na državni praznik, dan slovenskega športa, so se v Sokolskem domu v športnih oblačilih 
zbrali letošnji prejemniki priznanj Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka, ki se jim 
je ob zaključku na odru pridružil tudi predsednik Športne zveze Škofja Loka Blaž Pipp.  

Fo
to

: P
ri

m
o

ž 
Pi

ču
li

n

ŠKOFJA LOKA

Predstavili so Agato  
in Jurija
Evropski teden mobilnosti je 
bil namenjen pozivu k spre-
membi potovalnih navad, 
predstavili pa so tudi nova 
električna minibusa Agato in 
Jurija.
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GORENJA VAS - POLJANE

Prvi obrisi Hiše 
generacij
Potem ko so v poletnih me-
secih opravili rušitvena dela 
na objektu stare šole v Gore-
nji vasi, zdaj na tem mestu 
že raste nov objekt.
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ŽELEZNIKI

Urejajo cesto proti 
Torki
V okviru največje letošnje 
občinske investicije v ceste 
bodo asfaltirali dva odseka 
ceste Rotek–Torka v skupni 
dolžini 1,1 kilometra. 
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ŽIRI

Nova podoba središča
Središče Žirov naj bi v 
prihod nje postalo prostor 
srečevanja in druženja obča-
nov, so med drugim pouda-
rili na javni predstavitvi idej-
ne arhitekturne zasnove 
nove ureditve tega prostora.
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Kolikor pletarjev, 
toliko načinov
Kaj je camboh in kaj škundra, je 
med drugim mogoče izvedeti na 
razstavi Pletarstvo – oplet tradicije 
v Rokodelskem centru DUO, od 
kdaj in zakaj pletenje košev, pa 
nam pove drugi del razstave v 
Okroglem stolpu.  
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Naj planinska 
koča
V letošnji akciji Naj planinska 
koča so Krekovo kočo na 
Ratitovcu razglasili za naj 
visokogorsko kočo. V poletni 
sezoni je bila znova zelo dobro 
obiskana. Prihodnje leto bo koča 
dobila novo streho.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 28. septembra 2021

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 9/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 77, ki je iz šel 28. septembra 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 
41 / Cena izvoda: 2,00 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. O
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Škofja Loka bo še veliko pri
jaznejša občina, če bomo 
spremenili načine premika
nja po različnih koncih na
šega mesta.
Pri tem mislim predvsem 
na to, da bo postala prija
znejša tako za pešce in kole
sarje kot za vse druge, ko 
imamo opravke na kratkih 
poteh.
Žal naše raziskave kažejo, 
da še vedno okoli tretjino 
poti, ki so dolge okoli ene
ga kilometra ali malce več, 
opravimo z osebnimi avto
mobili. Velik del teh krat
kih poti, opravljenih z avto
mobili, zlasti v središču 
mesta in okolici povzroča 
gnečo, težave s parkira
njem in posledično slabo 
voljo.
Zato želimo na vse načine 
dati spodbudo, da bi se v 
našem mestu gibali okolju 
pa tudi našem zdravju pri
jazneje. Pri tem se nam zdi 
pomembna odločitev, da 
vlagamo tako v poti za pe
šce, varne šolske poti kot 
tudi v nove kolesarske poti.
Vse to nadgrajujemo s si
stemi novih javnih prevo
zov. Ti pa niso zgolj naša 
mestna avtobusna linija, ki 
je že uveljavljena ter proti 
avtobusni postaji vozi do
volj pogosto in je dostopna 
iz vseh štirih glavnih smeri. 
V enem letu se je že uvelja
vil projekt Prostofer, ki je 
namenjen starejšim obča
nom in jim zagotavlja brez
plačne prevoze na klic. Ne
kaj dni vnaprej si tako lah
ko organizirajo prevoz do 
kraja storitve, ki jo potrebu
jejo. Izkazalo se je, da so to 
večinoma zdravstvene stori
tve, seveda pa naši prosto
voljci, ki delujejo v projektu 
Prostofer, prevažajo občane 
tudi po drugih opravkih, če 
si le naročijo prevoz. S tem 
izboljšujemo tudi kakovost 
njihovega živ ljenja ter nji
hovo varnost v prometu.
V tem mesecu smo ponud
bo prevozov nadgradili še z 
dvema električnima mini

busoma, Agato in Jurijem, 
ki vozita v mestnem sredi
šču in povezujeta glavne 
javne institucije v našem 
mestu. Na voljo sta ves čas, 
ustavimo pa ju kar z dvi
gom roke ali klicem na tele
fonsko številko. S tem sku
šamo zlasti starejšim pa 
tudi tistim, ki se težje gi
bljejo, nekoliko skrajšati 
razdalje med posameznimi 
deli mesta. Mestno sredi
šče, ki je zaprto za promet, 
in institucije, ki so blizu 
avtobusne postaje, so pove
zane v nekakšen krog, ki ga 
je mogoče hitro prepešači
ti. Tisti, ki tega ne zmorejo, 
pa lahko pokličejo Agato ali 
Jurija. 
Vse našteto skupaj za naše 
mesto pomeni gradnjo si
stema trajnostne mobilno
sti, ki ga želimo nadgraditi 
tudi z javnimi izposojeval
nicami koles, kar načrtuje
mo za začetek prihodnjega 
leta. Verjamem, da bo to še 
ena oblika mobilnosti, ki se 
bo lahko povezovala v našo 
mrežo javnega prevoza: av
tobus, vlak, prevozi na klic. 
Še zlasti če smo prišli v me
sto z drugim prevoznim 
sredstvom in bi za prevoz 
po mestu potrebovali še 
kolo.
Želim si, da bi imeli na vo
ljo različne možnosti. Po
tem pa je na nas, da upora
bimo najboljšo – tako zase 
kot za okolje.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Gradimo sistem 
trajnostne mobilnosti

Tine Radinja

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Tudi letošnje 
počitnice so v škofjeloški ob
čini izkoristili za to, da so po 
vseh javnih vzgojnoizobra
ževalnih zavodih opravili in
vesticijska in vzdrževalna 
dela. Tako so na Osnovni 
šoli Ivana Groharja zame
njali okna v šolskih učilni
cah in kabinetih, na Podru
žnični šoli Lenart pa so ure
dili dodatno učilnico. 

Na Osnovni šoli Škofja Lo
kaMesto so obnovili streho 
na severni strani šole, prav 
tako pa so poskrbeli za sana
cijo balkona nad glavnim 
šolskim vhodom. 
Na Osnovni šoli Cvetka Go
larja na Trati so obnovili sta
ro šolsko telovadnico. Za
menjali so celoten tlak in 
položili nov parket. 
V enoti Vrtca Biba so uredili 
sodoben domofonski sistem, 
v enoti Kamnitnik pa so po
skrbeli za boljšo ureditev ku

hinje ter vgradnjo dodatne 
opreme in prezračevanja. 
Investicijskovzdrževalna 
dela, ki bodo izboljšala funk
cionalnost, energetsko učin
kovitost in s katerimi so iz
vedli trajnostne ekološke re
šitve na šolskih in vrtčevskih 
objektih, so znašala okoli 
350 tisoč evrov.
"Trenutno tudi aktivno vodi
mo največjo investicijo na 
področju vzgoje in izobraže
vanja, to je izgradnjo nad
zidka k Osnovni šoli Jela Ja
nežiča. Pridobili smo grad
beno dovoljenje ter sklep 

ministrstva za izobraževa
nje, znanost in šport (MIZŠ) 
o sofinanciranju investicije. 
Podpisan je tudi medobčin
ski dogovor občin Gorenja 
vas  Poljane, Železniki, 
Žiri, Škofja Loka ter Medvo
de o delitvi stroškov. Sedaj 
je v pripravi pogodba o sofi
nanciranju investicije tudi s 
strani MIZŠ," pojasnjujejo 
na občini in dodajajo, da je 
ocenjena vrednost projekta 
okoli 1,7 milijona evrov. 
Razpis za izbiro izvajalca 
gradbenih del bodo objavili 
še jeseni, gradnja pa bo sle

dila v naslednjih dveh letih.
Sicer pa je letos šolski prag 
v škofjeloški občini prvič 
prestopilo 256 učencev, 
največ v Osnovni šoli Ško
fja LokaMesto oziroma na 
Novem svetu, kjer je kar 92 
prvošolcev. Na Osnovni šoli 
Cvetka Golarja je 69 prvo
šolcev, na Osnovni šoli Iva
na Groharja pa 58. Podru
žnično šolo Bukovica obi
skuje 14 prvošolcev, Podru
žnično šolo Lenart pa se
dem. Na Osnovni šoli Jela 
Janežiča imajo letos šest 
prvošolcev.

Obnovili šole in vrtca
Pred začetkom novega šolskega leta so v škofjeloški občini poskrbeli za investicijska in vzdrževalna 
dela v šolah in vrtcih, pripravljajo pa se tudi na gradnjo nadzidka k Osnovni šoli Jela Janežiča.

Na Osnovni šoli Ivana Groharja so poleti zamenjali okna v učilnicah in kabinetih.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prihodki pro
računa so s sprejetim prvim 
rebalansom načrtovani v vi
šini nekaj več kot 24,8 mili
jona evrov in so glede na 
prej veljavni proračun višji 
za nekaj več kot 13 tisoč 
evrov, odhodki pa so načrto
vani v višini nekaj več kot 
22,8 milijona evrov in so 
glede na prej veljavni prora
čun zmanjšani za dobrih 
685 tisoč evrov. Investicije 
po novem znašajo 32 odstot
kov celotnih odhodkov. Med 
največjima investicijama, ki 
jih letos še ne bo moč začeti, 
sta izgradnja vodovoda in 
ureditev ceste v Gorajte in 
celostna ureditev Pepetove
ga klanca, več denarja pa 
bodo namenili za nakup ob
činskih stanovanj, Loškemu 
gradu in obnovi občinskih 
cest. Prav tako bo 40 tisoč 
evrov namenjenih izglaso
vanim projektom v okviru 

participativnega proračuna 
oziroma projektom Naša 
Loka. 
"Življenje se čez leto, še po
sebno pa v zadnjem času, 
precej spreminja, zato smo 
kar nekaj sredstev prerazpo
redili. Z rebalansom povišu
jem predvsem sredstva, po
trebna za obnovo cest, pa 
tudi nakup dodatnega stano
vanja. Prav tako se, v skladu 
z našim načrtom, razdolžu
jemo, kar pomeni, da smo 
kot občina vsako leto nekaj 
manj zadolženi, novega za
dolževanja pa letos ne bo," 
je ob predstavitvi rebalansa 
proračuna povedal župan 
Tine Radinja, s predlogom 
pa so se strinjali vsi pristojni 
odbori in ga nato potrdili 
tudi svetniki, ki so se strinja
li tudi z ostalimi predlogi, ki 
so se nanašali na poslovanje 
občine.
Svetniki so na seji med dru
gim po skrajšanem postop
ku sprejeli tudi odlok o do

polnitvah odloka o ustanovi
tvi Javnega podjetja Komu
nala Škofja Loka, ki je bil 
potreben predvsem zaradi 
dopolnitev novih dejavnosti.
Na seji so dali soglasje tudi 
Jani Fojkar, ki jo je Svet Za
voda 973 imenoval za direk
torico. Jana Fojkar, univerzi
tetna diplomirana umetno

stna zgodovinarka, je bila 
več let sodelavka in kustosi
nja v Loškem muzeju Škofja 
Loka, predvsem na področju 
dela z obiskovalci. Od leta 
2018 kot strokovna sodelav
ka skrbi za organizacijo šte
vilnih občinskih prireditev, 
abonmajev in Bralnice v So
kolskem domu Škofja Loka, 
koordinacijo festivalov Pisa
na Loka in Loka v snegu, 
Mednarodnega cikla koncer
tov. Od leta 2020 je zaposle
na v Zavodu 973.
Svetniki so se v drugi obrav
navi strinjali tudi s predlo
gom odloka o ustanovitvi 
skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica, 
Škofja Loka, Medvode in 
Naklo. "Pričakujem, da od
lok v nekaj dneh potrdijo 
tudi ostale občine, kar nam 
bo omogočalo tako boljšo fi
nančno kot kadrovsko orga
nizacijo tega področja," je 
povedal župan Radinja.

Vsako leto manj zadolženi
Škofjeloški občinski svetniki so na septembrski seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna, potrdili so 
odlok skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa tudi odločitev, da nova direktorica 
Javnega zavoda 973 postane Jana Fojkar.

Jana Fojkar bo nova 
direktorica Zavoda 973. 
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Letos je šolski prag v 
škofjeloški občini prvič 
prestopilo 256 
učencev, največ v 
Osnovni šoli Škofja 
Loka-Mesto oz. na 
Novem svetu, kjer je 
kar 92 prvošolcev.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Evropski te-
den mobilnosti (ETM) je 
kampanja, ki pod okriljem 
Evropske komisije vsako 
leto poteka med 16. in 22. 
septembrom. Njen namen 
je spodbuditi lokalne sku-
pnosti k izvajanju ukrepov 
in promociji trajnostne mo-
bilnosti ter s tem prispevati 
k zmanjševanju osebnega 
motornega prometa. Gre za 
ozaveščanje ljudi in pred-
vsem spreminjanje sodob-
ne miselnosti pri navezano-
sti na pretirano uporabo 
avtomobila. S tem pripo-
moremo k izboljšanju 
zdravja, razvoju mest po 
meri pešca in kolesarja ter 
večji kakovosti bivanja na 
splošno.  
Projekt ETM je v Sloveniji 
prisoten že dvajset let, Ško-
fja Loka pa se mu je letos 
pridružila desetič. V teh le-
tih je bilo poskrbljeno za kar 
nekaj trajnostnih ukrepov, 
letos pa sta se javnosti pred-
stavila dva električna mini-
busa, Agata in Jurij, ki sta 

novost, saj poskusno vozita 
od začetka tega meseca.
Agata in Jurij sta manjši vo-
zili kategorije N1 na električ-
ni pogon za prevoz šestih 
potnikov. Vozili sta prilago-
jeni prevozu starejših in gi-
balno oviranih oseb, vanju 
pa je mogoče naložiti tudi 
invalidski oziroma otroški 
voziček. Opremljeni sta z 
električnimi drsnimi potni-
škimi vrati, ki jih odpira vo-
znik iz kabine, kar je zelo 
pomembno za varnost po-
tnikov pri vstopu in izstopu. 
Storitev prevoza izvaja Javno 
podjetje Komunala Škofja 
Loka v sodelovanju z Dru-
štvom Sožitje Škofja Loka.
Minibusa nimata vnaprej 
začrtane trase. Območje iz-
vajanja prevozov je omejeno 
na območje širšega mestne-
ga središča Škofje Loke, na 
del naselja Stara Loka, Ceste 
talcev, Partizanske ceste in 
Šolske ulice, Blaževe ulice, 
Cankarjevega trga, Mestne-
ga trga, Poljanske ceste, 
Grajske poti, Fužinske uli-
ce, Kopališke ulice, Spodnje-
ga trga, Puštala in Stare ce-

ste. Uporaba je vsaj v času 
poskusnega obratovanja 
brezplačna, minibusa pa vo-
zita od ponedeljka do petka 
med 8. in 18. in ob sobotah 
med 8. in 14. uro. Vstop in 

izstop na minibus je mogoč 
kjer koli znotraj območja iz-
vajanja prevozov, uporabni-
ki lahko z dvigom roke mi-
nibus ustavijo kar med vo-
žnjo, nanj pa lahko vstopijo 

tudi, ko vozilo stoji na posta-
jališču oziroma si prevoz za-
gotovijo s klicem na telefon-
sko številko 051 444 760. 
Predstavitev Agate in Jurija 
pa ni bila edina akcija v 

času kampanje, saj so na 
občini moči združili z Ra-
zvojno agencijo Sora. Upo-
rabnikom železniškega pro-
meta je prejšnji četrtek po-
lepšala malica iz lokalnega 
okolja, vrtčevski otroci pa 
so se v petek z varnostjo v 
prometu srečali skozi lut-
kovno predstavo. 
Po osnovnih šolah so znova 
zaživeli t. i. pešbusi. Po vseh 
opravkih je starejše, ki ne 
vozijo sami, nimajo soro-
dnikov, imajo nizke meseč-
ne dohodke ali slabe poveza-
ve z javnim prevozom vozil 
'prostofer'. 
Gospodinjstva so prejela 
zgibanke o trajnostni mo-
bilnosti. Prav tako so pote-
kale delavnice o pomenu 
hoje in kolesarjenja za 
zdravje ter preizkus hoje na 
dva kilometra. Zaposleni na 
Občini Škofja Loka so odlo-
čili, da so za prihod na de-
lovno mesto in službene 
poti uporabljali kolo, skiro 
ali se opravi peš. Cel teden 
so k temu nagovarjali tudi 
zaposlene v javnih zavodih 
in drugih organizacijah. 

Predstavili so tudi Agato in Jurija
Evropski teden mobilnosti, ki se mu je Škofja Loka pridružila letos že desetič, je bil namenjen pozivu k spremembi potovalnih navad, predstavili pa so 
tudi nova električna minibusa Agato in Jurija, ki po središču mesta poskusno vozita od začetka tega meseca.

Na Trgu pod gradom so predstavili električna minibusa Agato in Jurija pa tudi električna 
kolesa in njihov servis ter prevoze v okviru projekta Prostofer.

Mateja Rant

Škofja Loka – Po slabem letu 
dni delovanja so v Škofji 
Loki predstavili rezultate 
projekta Prostofer in vozni-
ke prostovoljce. Doslej se je 
projektu v Škofji Loki pri-

družilo devet voznikov pro-
stovoljcev, ki so do konca 
avgusta opravili 244 prevo-
zov starostnikov in skupaj 
prevozili 13.725 kilometrov, 
je pojasnila koordinatorica 
projekta na občini Sabina 
Gabrijel. Najpogosteje so 

starejši potrebovali prevoz 
do bolnišnic oziroma zdra-
vstvenega doma, nekaj pre-
vozov pa so opravili tudi za 
obisk trgovine, banke, uprav-
ne enote, pokopališča ...
Prostovoljcem se je posebej 
zahvalil tudi župan Tine 

Radinja, saj so po njegovih 
besedah prav oni ključni, 
da projekt dobro deluje. 
"Zato si želim še naprej do-
brega sodelovanja in tudi 
širjenje projekta." Med pr-
vimi se je projektu pridru-
žil tudi 75-letni Jože Krek, 
ki je doslej opravil že 33 
prevozov. "Z veseljem po-
magam tistim, ki potrebu-
jejo pomoč pri prevozu," je 
poudaril in dodal, da ga je k 
sodelovanju pri projektu 
premamil tudi električni 
avto, v katerega vožnji zelo 
uživa. Enega od uporabni-
kov je z njim peljal celo v 
Dolenjske Toplice. Najmlaj-
ša prostovoljka pa je Sanela 
Jahič, ki meni, da na ta na-
čin dobro izkoristi vozniški 
izpit, ker se ne vozi zgolj za 
svoje potrebe, ampak s tem 
komu olajša življenje. Kot 
je dodala, se obenem bolj 
začneš zavedati ljudi, s ka-
terimi sobivaš. "Slišiš mno-
ge težke zgodbe, a tudi zelo 
navdihujoče." 
Sabina Gabrijel je na kon-
cu v vrste 'prostoferjev' po-
vabila še nove prostovoljce, 
da bi skupaj ustvarjali lep-
še in prijaznejše okolje za 
življenje starostnikov v ob-
čini. S projektom jim je že 
zdaj uspelo povečati ude-
ležbo starejših v cestnem 
prometu in obenem izbolj-
šati njihovo mobilnost. "In 
to kljub temu, da že od za-
četka projekta njegovo de-
lovanje kroji epidemija co-
vida-19," je poudarila in 
dodala, da na mesec pov-
prečno opravijo okrog tri-
deset prevozov, včasih tudi 
dva ali tri na dan.

Veliko zanimanja za 
brezplačne prevoze
Občina Škofja Loka je pred slabim letom pristopila k vseslovenskemu 
prostovoljskemu projektu Prostofer, v okviru katerega starejšim nudijo 
brezplačne prevoze na klic.

Župan Tine Radinja se je zahvalil voznikom prostovoljcem. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Na škofjeloški občini so se odločili, da bodo 
posodobili sistem turistične obvestilne signalizacije, z njim 
pa bodo pripomogli k boljši prometni varnosti in lepše ure-
jeni občini. Postopno načrtujejo menjavo obstoječih nosilcev 
in tabel z novimi, najprej na državnih in nato še na občinskih 
cestah. Dela so se že začela in nekatere table so že nove. 
Sicer pa je sistem turistične obvestilne signalizacije predno-
stno namenjen vodenju do objektov. Namenjen je tudi obve-
ščanju vseh udeležencev in udeleženk v cestnem prometu pa 
tudi obiskovalcev in obiskovalk občine o kulturnih, naravnih 
in turističnih znamenitostih ter o drugih javnih storitvah, kot 
so zdravstvo, šolstvo, javna uprava, šport in podobno. Prav 
tako bodo table usmerjale k pomembnejšim gospodarskim 
subjektom. Če bodo prostorske danosti ob cestišču, prome-
tna varnost in razpoložljive kapacitete na vertikalnih nosilcih 
to dopustile, bodo table postavili tudi do drugih komercial-
nih ciljev, kar predstavlja drugo fazo projekta.

Nove table do pomembnih točk in znamenitosti

Nekatere table so že nove.

Škofja Loka – V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije 
Sora je odprt nov javni razpis, preko katerega je moč zapro-
siti za ugodni krediti za podjetnike, zasebnike, d. o. o.-je, 
društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah … V 
okviru tokratnega javnega razpisa se dodeljujejo krediti za 
obratna sredstva in investicije preko Gorenjske banke, d. d., 
Kranj. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Razvojno 
agencijo Sora na tel. št. 04 50 60 220.

Razpis za ugodne kredite
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Mateja Rant

Škofja Loka – Spominsko 
akademijo so pripravili dva 
dni pred rojstnim dnevom 
Ivana Omana, ki bi ga pra
znoval 10. septembra, je v 
uvodu pojasnil Aleksander 
Igličar iz Muzejskega druš

tva Škofja Loka, ki je skupaj 
s Prosvetnim društvom So
točje pripravilo akademijo. 
"Od nas se je poslovil avgu
sta 2019, za njim pa bodo za 
vedno ostala njegova obse
žna dela in pobude za pre
novo slovenske družbe po 
petdesetletnem obdobju ko
munizma. Ena njegovih ve
likih želja je bilo oblikovanje 

močne konservativne stran
ke, ki bi izhajala iz družbe
nih in krščanskih vrednot, 
ki jim danes krivično pripi
sujejo pridih nazadnjaško
sti," je kot miselni izziv za 
gostujoče govornike pouda
ril Aleksander Igličar. Zbra
ne je pozdravil tudi župan 

Tine Radinja, ki se je zahva
lil organizatorjem večera, za 
katerega verjame, da bo po
stal tradicionalen in bodo še 
naprej na častitljiv način 
ohranjali spomin na častne
ga občana.
Svoje misli o Ivanu Omanu 
in sodobnem konservativiz
mu so v nadaljevanju s pol
no dvorano Sokolskega 

doma delili p. dr. Metod Be
nedik, prof. dr. Žiga Turk in 
dr. Dejan Valentinčič. Za
dnji je poudaril, da je bil 
Ivan Oman eden ključnih 
očetov slovenske samostoj
ne države, ki zato, ker je bil 
ideološko jasno opredeljen, 
sicer ni nagovarjal vseh, a je 

bil zaradi osebnega pristopa 
kljub temu splošno sprejet 
in spoštovan. "Lahko reče
mo, da je bil v prelomnih 
časih ljudski tribun, ki je na
govarjal velike množice, a 
kljub temu nikoli ni zapadel 
v populizem – to je vrlina, ki 
jo premore redkokdo." Po 
prvih demokratičnih voli
tvah je postal ključna oseba 

pri demokratizaciji, je še de
jal Valentinčič. "Bil je glas 
demokracije, normalnosti, a 
žal pogosto tudi glas vpijo
čega v puščavi." Bil je tudi 
glavni pobudnik ustanovitve 
močne desne konservativne 
stranke, ki bi gradila na tra
diciji predvojne SLS.

Po besedah Žige Turka je bil 
Ivan Oman med osamosvo
jitelji "eden od dveh krščan
skih demokratov in morda 
edini konservativec". Zase je 
govoril, je spomnil Turk, da 
je konservativec, levičar, če 
je treba, in tudi liberalec, saj 
je bil prepričan, da je treba 
združiti vse te tri elemente, 
če želimo dobiti krščansko 

demokracijo. Poudaril je še 
pomen samozavestne kon
servativne politične misli. 
Konservatizem bi po njego
vih besedah na splošno lah
ko opisali kot spoznanje, da 
je svet, tak, kot je, kar v redu. 
"Ureditev, ki nas je pripelja
la do tega, da nas je na pla

netu skoraj sedem milijard, 
da segamo celo na Luno in 
na Mars, da razpolagamo z 
vsemi pridobitvami sodobne 
tehnologije, ne more biti na
pačna, ampak jo je treba 
samo spoštovati," je pouda
ril Turk, ki je prepričan, da 
politika ni samo izpolnjeva
nje nekega naprednega na
črta. "Namen politike ni 

samo zadovoljevanje intere
sov posameznikov, ki živijo 
zdaj, ampak ohranjanje 
družbenega reda, ki obrav
nava potrebe generacij iz 
preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti."
Metod Benedik pa je Omana 
označil za človeka velikega 

formata, ki je bil bogat v svo
ji pristni vernosti, široko 
razgledan glede vprašanj 
svojega naroda in neopore
čen v svoji moralni drži. 
Zato si po njegovem ne za
služi zgolj doprsnega kipa v 
aleji zaslužnih Ločanov, am
pak posebno priznanje – 
monumentalni kip na Mes
tnem trgu.

Glas demokracije in normalnosti
Ivan Oman in sodobna konservativna misel je bila iztočnica spominske akademije, ki so jo v začetku septembra prvič pripravili v spomin na uglednega 
rojaka Ivana Omana.

Dejan Valentinčič / Foto: Gorazd Kavčič Žiga Turk / Foto: Gorazd Kavčič Metod Benedik / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Pod okriljem 
Društva bolnikov s krvnimi 
boleznimi Slovenije smo 18. 
septembra zaznamovali dan 
krvnih bolezni. Tega dne so 
se obiskovalci izobraževal
noinformativne stojnice v 
Ljubljani lahko srečali in po
govorili z zdravniki s podro
čja hematologije, nato pa so 
se v središču mesta srečali 
člani društva in se sprehodi

li oblečeni v rdeče. "V Slove
niji vsako leto zaznamo viš
jo pojavnost krvnih bolezni. 
Simptomi teh bolezni so 
težko prepoznavni in se po
javljajo v vseh starostnih ob
dobjih, zato jih je pomemb
no odkriti dovolj zgodaj," so 
opozarjali. 
V večernih urah so v rdeči  
svetlobi zasijali tudi nekateri 
prepoznavni objekti po Slo
veniji, med njimi je bil tudi 
loški Kapucinski most.

Kapucinski most  
v rdeči svetlobi
V okviru septembrskih ozaveščevalnih aktivnosti 
marsikje znane zgradbe osvetlijo z rdečo svetlobo 
in s tem opozorijo na krvne bolezni.

Prejšnjo soboto je Kapucinski most obdajala rdeča svetloba.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Od sredine 
tega meseca v Zdravstve
nem domu Škofja Loka ob 
vstopu pred triažo (merjenje 
temperature, vprašalnik o 
epidemiološkem stanju) 
preverjajo tudi izpolnjeva
nje pogoja PCT. Tako za 
vstop potrebujete potrdilo o 
cepljenju oziroma testiranju 
s QRkodo, cepilni karton
ček ali zdravniško potrdilo o 
prebolelosti. Izjema so nuj
na stanja, o čemer pa odloči 
osebni zdravnik. Pogoj PCT 
ne velja za mlajše od 12 let 
in spremljevalce otroka do 
15 leta oziroma odraslega, ki 
ni sposoben skrbeti zase. 
Pacienti brez PCT in brez 
nujnega stanja z na primer 
vnaprej naročeno storitvijo 
oziroma pregledom so na
poteni na samoplačniško te
stiranje HAGT. Kot tudi 
pravijo v zdravstvenem 

domu, o pregledu pacienta, 
ki navaja nujno stanje, pre
sodi njegov izbrani zdravnik 
ob naročanju na storitev. Če 
je očitno nujen, je takoj 
usmerjen na Nujno medi
cinsko pomoč.

Cepili tudi v soboto in 
nedeljo
Na cepljenju brez naročanja 
se je 14. septembra v Škofji 
Loki cepilo kar 463 oseb, kar 
je toliko kot v najbolj obiska
nih odprtih terminih na za
četku poletja. Vrsta pred 

TICom je bila od 8. ure zju
traj do 12. ure, ko naj bi ce
pljenje zaključili, zato so ga 
podaljšali. Zaradi izrednega 
zanimanja so odprto ceplje
nje brez naročanja v Zdra
vstvenem domu Škofja Loka 
omogočili tudi ob koncu 
prejšnjega tedna, ko se je v 
soboto cepilo 325, v nedeljo 
pa še 208 oseb.
Slabši je bil nato obisk četrt
kovega cepljenja, ko se je v 
TICu cepilo najmanj ljudi 
doslej na odprtih cepljenjih, 
saj jih je prišlo le 71. Je bil pa 

toliko boljši obisk prejšnjo 
sredo v Gorenji vasi, ko se jih 
je cepilo kar 347, večina z 
drugim odmerkom, 77 pa s 
prvim. V obeh dneh je bilo na 
voljo samo cepivo proizvajal
ca Pfizer. Novo odprto ceplje
nje brez naročanja bo v TIC
u v Škofji Loki danes, 28. 
septembra, na voljo pa naj bi 
bilo tudi cepivo Janssen.
Prek portala zVEM, se lahko 
naročite tudi za cepljenje v 
Zdravstvenem domu Škofja 
Loka. Cepljenje poteka ob 
ponedeljkih, torkih, sredah  
in četrtkih dopoldne. 

Podaljšan urnik testiranja
Od prejšnjega tedna je stro
šek hitrega testa 9,50 evra, 
urnik plačljivega testiranja 
pa je podaljšan. V TICu po
teka ob ponedeljkih, sredah 
in petkih od 12. do 18. ure. 
Sobotni termin testiranja v 
TICu ostaja enak – med 9. 
in 12. uro.

Trenutno je zadosti 
priložnosti za cepljenje
V Škofji Loki je bilo v zadnjih tednih veliko priložnosti za cepljenje proti covidu-19, novo odprto 
cepljenje v TIC-u pa bo že danes. V Zdravstvenem domu preverjajo izpolnjevanje pogoja PTC.

Na cepljenju brez naročanja se je 14. septembra 
v Škofji Loki cepilo kar 463 oseb, kar je toliko 
kot v najbolj obiskanih odprtih terminih na 
začetku poletja. Zaradi izrednega zanimanja so 
odprto cepljenje brez naročanja v Zdravstvenem 
domu Škofja Loka omogočili tudi ob koncu 
prejšnjega tedna.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljeno

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi Elaborata o lokacijski preveritvi  

za del EUP ŠK-26/04 v Občini Škofja Loka. 

Javna razgrnitev potekala od 20. septembra do vključno  
4. oktobra 2021, in sicer bo Elaborat v času javne razgrnitve 
dostopen na spletni strani Občine Škofja Loka, pod rubriko 
O občini: Občinski prostorski akti: V pripravi, na e-naslovu: 
www.skofjaloka.si. 

Datum: 17. 9. 2021  Tine RADINJA l.r.   
 ŽUPAN

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – "Leta 1973 se 
je porodila pobuda za olep-
šanje fasad v starem me-
stnem jedru – z njo je Me-
stni trg dobil nov videz – 
nove fasade. Leta 1980 je bil 
ustanovljen Odbor za preno-
vo in oživitev starih mestnih 
in tudi vaških jeder, ki je 
skrbel za načrtovanje načr-
tne in sistematične strokov-
ne prenove. Za izdelavo po-
snetkov obstoječega stanja, 
študije fasad in načrte pre-
nove je bila določena Fakul-
teta za gradbeništvo in geo-
dezijo v Ljubljani, odgovorni 
nosilec te naloge pa arhitekt 
in konservator prof. dr. Pe-
ter Fister s svojimi številni-
mi študenti," je ob odprtju 
razstave poudarila Nataša 
Ülen iz kranjske območne 
enote Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine in dodala, 
da so bile v revitalizacijo 
Škofje Loke vključene tudi 
številne druge ustanove. 
Leta 1985 je bil sprejet tudi 
Odlok o razglasitvi starega 
mestnega jedra Škofje Loke 
za kulturni in zgodovinski 
spomenik. 
"Tisočletno mesto je boga-
stvo, hkrati pa ogromna ob-
veznost za vse nas, ki smo 
odgovorni, da ga ohranjamo. 
To počnemo na dobrih te-
meljih tradicije in odgovor-

ne stroke, ki se je že večkrat 
lotila prenove našega me-
stnega jedra. Počasi in s tre-
sočo roko načrtujemo nove 
posege in premike tako na 
Mestnem kot Spodnjem 
trgu in ostalih delih našega 
starega mestnega jedra," je 
ob odprtju razstave poudaril 
domači župan Tine Radinja 
in dodal, da ogromno časa in 
energije porabijo za to, da se 
lokali ne zapirajo, ampak od-
pirajo, pa tudi za to, da vzdr-
žujejo tradicijo ocvetličeva-
nja in se skušajo čim bolj 
posvetiti vsaki podrobnosti. 
"Veseli me, da mesto še ve-
dno občudujemo domačini 

in tudi da navdihuje številne 
obiskovalce," je še dodal žu-
pan Radinja. 
Ambientalna razstava, ki so 
jo s skupnimi močmi pri-
pravili Občina Škofja Loka, 
ZVKDS, OE Ljubljana, in 
ZVKDS, OE Kranj, ter Šola 
prenove in Združenje zgo-
dovinskih mest Slovenije, 
ponuja izbor del profesorja 
Petra Fistra ter poteka pa ob 
njegovi 80-letnici. 
O pomenu ohranjanja starih 
mestnih jeder je spregovoril 
tudi slavljenec Peter Fister in 
poudaril, da obnova ni le ob-
veznost in strošek, ampak 
tudi priložnost za zaslužek, 

saj mnogi turisti radi razi-
skujejo preteklost. Z ustre-
zno prijavo za evropska sred-
stva pa bi večji del denarja za 
ohranitev in obnovo kultur-
ne dediščine v Škofji Loki 
lahko dobili tudi povrnjen.
Sicer pa se Občina Škofja 
Loka na več načinov trudi 
ohranjati kulturno dedišči-
no in v ta namen pripravlja 
javne razpise, prav tako pa 
se tudi sama prijavlja na raz-
pise in s tem pridobiva do-
datna sredstva za prenovo. 
Med drugim je bila uspešna 
pri prijavi za obnovo Kamni-
tega mostu in Marijinega 
znamenja.

Tradicija ni pozabljena
Na Mestnem trgu je razstava na prostem, ki je namenjena prikazu prenove tisočletne Škofje Loke. Ta 
skuša ohraniti ne le tradicijo, pač pa tudi živahen mestni utrip. 

Na Mestnem trgu je na ogled zanimiva ambientalna razstava o prenovi Škofje Loke. 

Nina Fehter

Škofja Loka – "Spoznavanje 
glasbe in družbe je glasbe-
no-izobraževalni cikel, pre-
ko katerega na eni strani 
želimo predstaviti in v Loki 
tudi popularizirati do dolo-
čene mere marginalizirane 
glasbene zvrsti, kot so npr. 
free jazz, noise in eksperi-
mentalna glasba, na drugi 
strani pa jih preko javnih 
pogovorov z ustvarjalci, ki 
so na sporedu tik pred kon-
certom, skušamo umestiti 
tudi v širši družbeni kon-
tekst," uvodoma razloži 
predsednica društva Ana 
Bassin. Na prvi septembrski 
četrtek se je tako v nekdanji 
škofjeloški vojašnici že odvil 
prvi koncertno-pogovorni 
večer. Svojo vizijo eksperi-
mentalne glasbe sta predsta-
vila ambientalka Sara Koro-
šec - Muzikačaka in eden 
najaktivnejših bobnarjev 
domače grude Jaka Berger - 
Brgs, ki je tokrat nastopil 
kot neulovljivi elektroničar 

DUF. Na zadnjo septembr-
sko soboto smo bili na vrtu 
Rdeče Ostrige lahko priča 
soočenju z izjemno zasedbo 
Etceteral, ki prepleta impro-
viziran jazz z elektronsko 
glasbo, hkrati pa preko vizu-
alij poskrbi za čudovito in 
nepozabno audio-vizualno 
izkušnjo. Predvidoma v dru-
gi polovici oktobra se bodo 

poslušalci lahko spoznali z 
noiseom. "Trenutno smo v 
zaključnih pogovorih z 
mednarodno prepoznavnim 
noise duetom Ontervjabbit, 
ob njiju pa bo nastopila tudi 
mariborska noiserka Kikiri-
ki. Več bomo kmalu objavili 
na Jadranovem FB in Insta-
gramu, za več informacij 
lahko spremljajte tudi Ostri-

gine strani," še doda Bassi-
nova. Veliki finale glasbeno-
-izobraževalnega cikla Spo-
znavanje glasbe in družbe 
se bo na prvo novembrsko 
soboto odvil v Sokolskem 
domu, kjer bosta nastopila 
pesnica Anja Zag Golob ter 
pianist in harmonikar Dra-
go Ivanuša. Gre za enega 
najboljših umetniških pro-
jektov zadnjih let, ki je pre-
miero doživel lanskega sep-
tembra v sklopu programa 
Mala terasa sredi Ljubljane 
v Klubu CD. Tudi zato so se 
organizatorji odločili, da do-
godek umestijo v središče 
mesta. "Ob tej priložnosti bi 
se rada zahvalila tudi kopro-
ducentoma projekta Zavodu 
O, zavodu škofjeloške mla-
dine, in Zavodu 973, ki vsak 
na svoj način pomagata pri 
izvedbi projekta," ob koncu 
doda Ana. Projekt SGD – 
Spoznavanje glasbe in druž-
be – Drugi letnik sicer pod-
pirata tudi ministrstvo za 
kulturo in Občina Škofja 
Loka.

Spoznavanje glasbe in družbe
Jesensko koncertno dogajanje v Škofji Loki letos zaznamuje glasbeno-izobraževalni cikel Spoznavanje 
glasbe in družbe – Drugi letnik, ki ga v sodelovanju z različnimi koproducenti pripravlja Kulturno-
umetniško društvo Jadran. 

Pesnica Anja Zag Golob ter pianist Drago Ivanuša bosta 
novembra nastopila v Sokolskem domu.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V prihajajoči 
sezoni v Sokolskem domu 
vabijo ljubitelje kakovostne 
glasbe k vpisu koncertnega 
Kristalnega abonmaja, ki bo 
od novembra do maja po-
stregel s sedmimi glasbeni-
mi poslasticami. 
Tako bodo nastopila znana 
in eminentna imena slo-
venske glasbe: pianistka Ta-
tjana Ognjanovič, mojster 
pedalnega klavirja Dalibor 
Miklavčič z gostjama Mojco 
Jerman in Nežo Klinar, 
Eminent duo, ki ga sesta-
vljata kitarist Nejc Kuhar in 
violinistka Moeko Sugiura, 
akademski pevski zbor 
Tone Tomšič pod vodstvom 
nove dirigentke Rahele Du-
rič, v ciklu Mladi Ločani se 
bo predstavila violinistka 
Ana Dolžan s Slovenskim 
godalnim sekstetom. 
April bo namenjen džezo-
vskim ritmom z Nino Str-
nad in pianistom Gregor-
jem Ftičarjem, zaključek 
koncertne sezone pa do-
mačemu skladatelju An-
dreju Missonu, katerega 
60. jubilej bodo počastili 
Slovenski oktet, Zbor Slo-
venske filharmonije in Ko-
morni godalni orkester 
Akademije za glasbo.

Otroke, njihove starše in sta-
re starše pa vabijo k vpisu 
otroškega glasbenega abo-
nmaja Umetnost otrokom, 
ki bo potekal od oktobra do 
aprila. 
Sedem sobotnih matinej bo 
postreglo z raznovrstnimi 
predstavami: glasbenimi 
pravljicami, opero in rapo-
vskim koncertom za otroke, 
glasbeno-plesno predstavo 
in obilico žive glasbe. Medse 
vabijo literarni junaki, kot 
sta Rdeča kapica in Snegulj-
čica, simpatična želvica Va-
ska, mlada tabornika Frko 
in Lin pa čarobni rajajoči 
gozd ter slovenske pesmi in 
izštevanke. 
Vpis abonmajev bo potekal 
pri blagajni Sokolskega 
doma Škofja Loka (Mestni 
trg 16). Dosedanji abonenti 
se lahko vpišejo med 28. 
septembrom in 3. oktobrom, 
novi pa od 5. do 17. oktobra. 
Sokolski dom je odprt od 
torka do petka med 10 in 12. 
uro ter med 17. in 19. uro, ob 
sobotah med 9.30 in 12.30 
ter ob nedeljah med 9.30 in 
12.30 ter 17. in 19. uro. 
Za nakup in vstop v Sokol-
ski dom Škofja Loka morajo 
obiskovalci izpolnjevati po-
goj PCT, ki bo veljal tudi za 
obiskovanje koncertov in 
predstav.

Zanimiva sezona  
v Sokolskem domu
Pripravili so Kristalni abonma in otroški abonma 
Umetnost otrokom, od danes naprej pa že vabijo 
k vpisu.

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora, d. o. o., pripravlja 
8-dnevno delavnico z naslovom Inovativno na pot podjetni-
štva. Delavnica je namenjena podjetjem in tistim, ki o pod-
jetništvu šele razmišljajo. Na njej vas bodo popeljali skozi 
različna področja delovanja podjetja, področja, ki jih mora 
poznati vsak, preden vstopi na samostojno podjetniško 
pot. Z omenjenimi področji morajo biti seznanjena tudi 
vsa že delujoča podjetja. Delavnica bo v mesecu oktobru 
potekala na online način dvakrat tedensko od 17. do 20. 
ure. Začne se 5. oktobra. Za udeležence je delavnica  
brezplačna. Dodatne informacije in obvezne prijave:  
www.ra-sora.si (novice in dogodki).

Inovativno na pot podjetništva
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Mateja Rant

Gorenja vas – Stari most v 
Gorenji vasi je bil že pov
sem dotrajan in tehnično 
neustrezen, zaradi česar bi 
bila njegova rekonstrukcija 
oziroma sanacija s finanč
nega vidika neutemeljena, 
zato so se odločili za gradnjo 
novega mostu, so pojasnili 
na Direkciji RS za infra
strukturo. V preteklih mese
cih so stari most že porušili, 
promet pa preusmerili na 
začasni jekleni most v nepo
sredni bližini. Promet pote
ka izmenično enosmerno, 
pešci in kolesarji pa za pre
hod čez Poljansko Soro upo
rabljajo obstoječo Neškovo 
brv višje ob reki.
Začela se je tudi gradnja no
vega mostu, za izvajalca je 
direkcija na razpisu izbrala 
podjetje Mapri iz Ljubljane. 
"Izvajalec je že pripravil de
lovni plato v strugi Poljan
ske Sore za izvedbo pilotov. 
Ta čas se izvaja globoko te
meljenje, in sicer postavljajo 

uvrtane navpične kole iz ar
miranega betona, premera 
150 centimetrov. Temu bo 
sledila izvedba temeljnih 
blazin in opornikov," so ra

zložili na direkciji. Po po
godbi, ki so jo konec maja 
podpisali z izbranim izvajal
cem, bodo dela vredna do
brih devetsto tisoč evrov. 

Kot so ob tem poudarili na 
občini, gre za zelo zahtevno 
in obsežno gradnjo, ki bo 
predvidoma končana konec 
marca prihodnje leto.

Promet preusmerili 
na začasni most
Konec avgusta so porušili stari, dotrajani most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, zdaj pa že 
pripravljajo temelje za novi most.

V Gorenji vasi se je začela gradnja novega mostu čez Poljansko Soro. / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Gorenja vas – Na objektu 
stare šole so poleti končali 
vsa rušitvena dela: odstranili 
so ostrešje in vse stene do 
pritličja ter notranje stopni
šče. "Pomembno je bilo, da 
so dela končali do začetka 
šolskega leta, saj mimo pote
ka šolska pot in bi zato lahko 
stavba predstavljala nevar
nost za pešce," je pojasnil 
župan Milan Čadež. Izvaja
lec je nato poskrbel za statič
no sanacijo temeljev in kle
tnih zidov ter hidroizolacijo 
in toplotno izolacijo z drena
žo. Ta čas poteka gradnja te
meljne plošče nad pritličjem, 
je še pojasnil župan in dodal, 
da se pogodbeni rok za do
končanje del izteče septem
bra prihodnje leto.
V Hiši generacij bodo po ob
novi vzpostavili enoto dnev
nega varstva in omogočili 
začasno namestitev za starej
še, izvajanje storitev pa bo 
zagotavljal Center slepih, sla
bovidnih in starejših (CSS) 
Škofja Loka. V enoti dnevne
ga varstva, ki je namenjena 
starejšim osebam, ki živijo 
doma, nimajo pa potrebnega 
celodnevnega varstva oziro
ma oskrbe s strani svojcev, 

bodo lahko sprejeli od šest 
do osem uporabnikov dnev
no. Obenem bo uporabni
kom na voljo še šestnajst 
mest v enoti začasnih name
stitev, ki je namenjena posa
meznikom, ki zaradi poslab
šanja zdravstvenega stanja, 
poškodbe, rehabilitacije po 
odpustu iz bolnišnice ali za
časne odsotnosti svojcev po
trebujejo celodnevno oskrbo, 

pri čemer začasni sprejem 
traja po dogovoru oziroma 
največ devetdeset dni. Gra
dnjo bodo po podpisani po
godbi z ministrstvom za 
delo, družino, socialne zade
ve in enake možnosti v celoti 
financirali z nepovratnimi 
sredstvi Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, ki za 
projekt prispeva sto odstot
kov upravičenih stroškov 

projekta, to je 1,4 milijona 
evrov, občina pa krije stroške 
projektne dokumentacije. 
"Uspešno kandidiranje na 
razpisu ministrstva je rezul
tat odličnega sodelovanja s 
CSS Škofja Loka," je pouda
ril župan in dodal: "Projekt 
bo zagotovil možnost izbire 
in ustvaril pogoje, da lahko 
starejši čim dlje ostanejo v 
domačem okolju."

Prvi obrisi Hiše generacij
Potem ko so v poletnih mesecih opravili rušitvena dela na objektu stare šole v Gorenji vasi, zdaj na 
tem mestu že raste nov objekt. 

Hiša generacij v Gorenji vasi že dobiva prve obrise. / Foto: Jure Ferlan

Gorenja vas – V okviru Evropskega tedna mobilnosti je Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorenja 
vas - Poljane na parkirišču pred Sokolskim domom obča-
nom omogočil brezplačen pregled koles. Za pregled koles in 
manjša popravila je poskrbel Dušan Oblak iz Žirov, je poja-
snila Barbara Bogataj z občine. Letos po njenih besedah si-
cer s strani občanov ni bilo pretiranega zanimanja za dogo-
dek, kar pripisuje tudi razmeram v zvezi z epidemijo covi-
da-19. So pa z dogodkom tudi letos občane poskušali spod-
buditi h kolesarjenju in drugim oblikam trajnostne mobilno-
sti. Evropski teden mobilnosti sicer vsako leto poveže na 
tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju 
bolj prijazne načine mobilnosti. Letos je od 16. do 22. sep-
tembra potekal pod sloganom Živi zdravo, potuj trajnostno. 

Brezplačen pregled koles
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Politično dogajanje v naši 
lepi Sloveniji je res pestro. 
Tega smo že navajeni, svoje 
pa je primaknil še skrivnos
tni virus. Tisti, ki so zagovar
jali, da je lahko šola brez 
mask, danes trdijo, stavkajo 
in protestirajo, da so ukrepi 
PCT prestrogi. Pa ne da bi 
pokukali samo k sosedom 
čez državno mejo in ugotovi
li, da se brez upora spoštuje
jo še strožji ukrepi. Glavno 
je, da se nasprotuje, da se 
protestira in da se z lažmi za
vaja slovenski narod. 
Da protestirajo privilegiranci 
še iz prejšnjega režima in 
njihovi otroci, ni nič čudne
ga, to sem pričakoval. Ko pa 
to podpihujejo še KUL politi
ki opozicije in mediji, pa se 
ustvari tak vtis, kot da je vse 
narobe, čeprav je še daleč od 
tega. Res pa so nekateri pija
ni od belega kruha. Vse sku
paj je začinjeno še s situacijo 
okrog covida19, pa lahko 
pozitivnega državljana spra
viš v dilemo … in to je cilj teh 
početij. Tako je bilo tudi na 
julijskem referendumu, ko 
so predstavniki koalicije 
KUL skupaj z nevladniki in 
nekaterimi mediji 'prodaja
li', da gre za pitno vodo. Ne, 
v predlogu zakona niti z be
sedico ni bila omenjena pi
tna voda. Skrbi pa me, da je 
mogoče ljudi tako hitro in na 
kratko potegniti za nos ozi
roma nalagati …
Od vsake vlade državljani 
pričakujemo, da se izboljšu
je javna infrastruktura na 
vseh področjih in da je do
stop do javnih storitev kako
vosten in enostaven. Tega se 
je lotila aktualna vlada, gre ji 
odlično in zato je tudi vse 
narobe. Visoka denarna 
sredstva se namenjajo za 
gradnjo domov za starejše, 

za šole, vrtce in športne 
objekte, vlada je dala soglas
je k zakonu za izvajanje in
vesticij za zdravstveno de
javnost na primarni ravni v 
prihodnjih desetih letih. Iz
redne so investicije v držav
no cestno infrastrukturo, 
tako visokih še ni bilo. Ta 
vlada je namenila veliko več 
sredstev občinam, ker se za
veda, kje je največja odgo
vornost do ljudi, in župani 
imamo odlične sogovornike 
na vseh ravneh, to je enotno 
župansko mnenje. Vsega 
tega od levih vlad državljani 
nismo bili deležni.
Ugotavljam in trdim, da je 
demokracija za pametne lju
di. Ta se začne z izpolnjeva
njem dolžnosti, šele potem 
pa sledijo pravice; ali skraj
šano – najprej moraš zaslu
žiti, da lahko zapraviš. Ne 
strinjam se s skupino ljudi, 
ki hočejo na ulici in po bli
žnjici za vsako ceno uvelja
viti samo pravice ... V Po
ljanski dolini pa delamo na
prej in (so)gradimo Sloveni
jo; še pospešeno s sredstvi, 
ki jih je dodelila Janševa 
vlada.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Prav in narobe  
v demokraciji

Milan Čadež
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Mateja Rant

Poljane – Na območju va-
škega jedra Poljan se nahaja 
starodavno arheološko naj-
dišče stavbne dediščine, ki 
sega najmanj v 11. stoletje. 
"Nahaja se na območju opu-
ščene Mercatorjeve trgovine 
v središču vasi, kjer je od za-
četka 18. stoletja stala mo-
gočna cerkev sv. Martina, ki 
je bila po drugi svetovni voj-
ni porušena," je pojasnila 

direktorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec. Manjši 
del arheološkega najdišča 
na območju vaškega jedra 
Poljan so raziskali že v letu 
2008 ob gradnji ceste skozi 
naselje, ko so odkrili tudi te-
meljni posvetitveni kamen 
baročne cerkve z letnico 
1710, zapisom in medaljo-
noma. V začetku septembra 
je skupina arheologov pod 
vodstvom Marije Ogrin za-
čela nova izkopavanja.

Občina je namreč letos 
uspešno kandidirala za sred-
stva ministrstva za kulturo, 
ki jim je odobrilo 325 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev 
oziroma 80 odstotkov upra-
vičenih stroškov ureditve zu-
nanjih prireditvenih prosto-
rov na območju vaškega je-
dra Poljan. Že v letu 2008 
so na tem mestu odkrili ro-
mansko apsido iz 11. stoletja 
ter več kostnic in pokopali-
šče iz predromanske dobe. 
"To dokazuje, da so na tej 
lokaciji naši predniki naj-
manj tisočletje gradili in obi-
skovali svete hrame," je ra-
zložila Elizabeta Rakovec in 
dodala, da so do sredine sep-
tembra že na novo odkrili 
dobro ohranjene temelje 
gotske cerkve in tudi celoten 
severni del temeljev baročne 
cerkve sv. Martina. "Ta po 
svoji velikosti ni imela para 
v širši okolici in se je po viši-
ni v notranjosti merila z lju-
bljansko stolnico, njen zvo-
nik pa se je zajedal globoko 
v Kosmov grič. Gradili so jo 
polnih dvajset let in je bila 
izjemno mogočna, s 60-me-
trskim zvonikom, cerkveni 
zidovi pa so bili debeli kar tri 
metre, tako da so pri gradnji 
za dovažanje materiala na 
njih lahko obračali s parom 
volov." Cerkev so zaradi nje-

ne impresivnosti in mogoč-
nosti ljudsko poimenovali 
poljanska katedrala, je še kot 
zanimivost dodala Elizabeta 
Rakovec. V cerkvi so po nje-
nih besedah hranili obsežen 
opus umetnin slikarjev Šu-
bic, domačinov iz Poljan. 
"Vseh pet oltarjev je izhajalo 
iz njihove znamenite delav-
nice, prav tako cerkvene klo-
pi, ki so slovele po tem, da 
so bile vsaka zase unikat, saj 
niti dve nista imeli enakih 
kiparskih zaključkov." Cer-
kev je slovela še po domisel-
ni igri svetlobe skozi premi-
šljeno razporejena okna. 
"Njen arhitekt, domačin Ma-
tija Maček iz Žabje vasi, 
znan po znamenitih istovr-
stnih baročnih gradnjah ši-
rom Slovenije, se je tako že-
lel rodnim krajem pokloniti 
na prav poseben način."
Za zdaj pa neznanka ostaja 
stopnja ohranjenosti stavb-
ne dediščine pod objektom 
opuščene Mercatorjeve trgo-
vine, je pojasnila Elizabeta 
Rakovec. "V juliju odkuplje-
ni objekt trgovine je še pred 
zaključkom arheoloških raz-
iskav predviden za rušitev, 
obstoječa gostinska dejav-
nost pa se preseli na zača-
sno lokacijo severno od ar-
heološkega najdišča." Pro-
jekt sicer predstavlja le 

manjši del širšega koncepta 
preureditve vaškega jedra 
Poljane in pomeni realizaci-
jo dolgoletnih načrtov po 
primerni predstavitvi boga-
tega in spomeniško zaščite-
nega arheološkega najdišča 

v središču Poljan, za kar pa 
zaradi poplavne ogroženosti 
vse do realizacije protipo-
plavnih ukrepov ni bilo mo-
goče dobiti potrebnih sogla-
sij pristojnih ustanov, so ob 
tem še navedli na občini.

V Poljanah spet na delu arheologi
Za projekt ureditve prireditvenega prostora na območju arheološkega najdišča v Poljanah, ki vključuje tudi dokončanje arheoloških raziskav in njihovo 
predstavitev, je občina pridobila nepovratna sredstva ministrstva za kulturo.

V Poljanah nadaljujejo arheološke raziskave. 

Pogled na središče Poljan v začetku 20. stoletja; cerkev je 
bila po vojni porušena, ker naj bi zakrivala pogled na hribe. 
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Mateja Rant

Poljane – Ob letošnji 170. 
obletnici rojstva pisatelja 
Ivana Tavčarja so se v Kul-
turnem društvu (KD) dr. 
Ivan Tavčar Poljane spo-
mnili tudi ostalih rojakov, ki 
so lani ali letos praznovali 
okroglo obletnico rojstva. 
Razstavo, na kateri so zbrali 
dela enajstih poljanskih li-
kovnih ustvarjalcev, so po-
svetili 200. obletnici rojstva 
Štefana Šubica, lanskoletni 
180. obletnici rojstva Ivana 
Franketa in Janeza Šubica, 
že omenjeni 170. obletnici 
rojstva Ivana Tavčarja in pri-
hajajoči 100. obletnici roj-
stva Iveta Šubica.
"Pri predstavitvi Poljancev bi 
lahko zajeli še številne druge 
umetnike, tokrat smo se od-
ločili, da jih predstavimo 
enajst, vsakega s po tremi 
deli," je v zapisu, ki so ga 
prebrali na prireditvi ob od-
prtju razstave, poudarila 
umetnostna kritičarka Petra 
Vencelj. V kronološkem za-
poredju so predstavili najprej 
šest predstavnikov iz 19. sto-
letja in še pet tistih, ki zazna-

mujejo naš čas. Razstavili so 
dela Štefana Šubica, Ivana 
Zajca, Ivana Franketa, Jane-
za Šubica, Jurija Šubica, An-
tona Ažbeta, Iveta Šubica, 
Petra Jovanoviča, Iztoka Si-
tarja, Maje Šubic in Metoda 
Frlica. Petra Vencelj je ob 
tem še poudarila, da ji je bilo 
v veselje in čast, da je lahko 
pokukala v številne navdihu-
joče zgodbe posameznih av-
torjev in prek umetnosti za-

slutila veličasten genius loci 
(značilnosti, posebnosti kra-
ja) zelene doline pod Blego-
šem. Kot je spomnila, ima 
prav to ozemlje za slovensko 
kulturo velik pomen tudi za-
radi tega, ker od tod izvira 
izredno veliko število rezbar-
jev, podobarjev in priznanih 
likovnih umetnikov. "Z nji-
hovimi izdelki je posejana 
vsa Poljanska dolina in tudi 
širše slovensko območje." 

Tudi Andrej Šubic iz KD dr. 
Ivan Tavčar Poljane je pou-
daril, da nešteto umetnin, 
razmišljanj, zapisov, študij, 
predlog, pisem, razlag, slik, 
stavb in knjig priča o moči 
kraja, predvsem pa njegovih 
ljudi, ki so prek medsebojnih 
stikov prenašali svoje znanje 
in razmišljanje, ustvarjanje 
in dosežke, "iz katerih neza-
vedno verjetno črpamo da-
nes tudi mi".

Posebnosti Poljanske doline
V kulturnem domu v Poljanah si je mogoče ogledati retrospektivno razstavo reprodukcij poljanskih 
ustvarjalcev zadnjih dvesto let z naslovom Medrug Polanci.

V kulturnem domu v Poljanah si je mogoče ogledati retrospektivno razstavo reprodukcij 
poljanskih ustvarjalcev zadnjih dvesto let z naslovom Medrug Polanci. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Poljane – Občina je v minu-
lih dneh prejela tudi uradni 
sklep o zagotovitvi nepovra-
tnih sredstev za sofinancira-
nje izgradnje novih prosto-
rov Vrtca Agata pri Osnovni 
šoli Poljane, in sicer skoraj 
761 tisoč evrov. Vlada je na-
mreč zagotovila dodatnih 
72,5 milijona evrov za vse 
prijavljene projekte na jav-
nem razpisu ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport za sofinanciranje inve-
sticij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu, ki izpolnjujejo vse 
pogoje in merila iz razpisa, 
med njimi tudi za Vrtec Aga-
ta, so pojasnili na občini.
Gradnja novih prostorov 

Vrtca Agata zagotavlja sko-
raj tisoč kvadratnih metrov 
novih površin in predstavlja 
največjo investicijo občine v 
vrtčevske prostore v zadnjih 
dvajsetih letih, so ob tem po-
udarili na občini in dodali, 
da bodo po zaključku gra-
dnje pridobili šest novih 
igralnic, dve nadomestni 
učilnici ter spremljajoče 
prostore za delovanje vrtca 
in šole. "Projekt vključuje 
tudi ureditev novega zuna-
njega otroškega igrišča ter 
že izvedeno obnovo in razši-
ritev centralne šolske kuhi-
nje." Skupna vrednost pro-
jekta je dobrih 2,5 milijona 
evrov, zato so sredstva mini-
strstva še kako dobrodošla, 
so še dodali na občini.

Za gradnjo vrtca tudi 
državna sredstva

Prizidek Vrtca Agata v Poljanah dobiva končno podobo. 
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Ana Šubic

Železniki – Podjetje Mapri 
Proasfalt, ki ga je Občina 
Železniki izbrala na javnem 
razpisu, se je ta mesec lotilo 
urejanja dveh odsekov ceste 
od Rotka proti Torki (Pov-
den–Jenstrlov rovt in Tor-
ka–Zabrdo) v skupni dolžini 
1,1 kilometra, ki bosta asfal-
tirana še to jesen. Gre za 
največjo letošnjo občinsko 
investicijo v ceste; stala bo 
162 tisoč evrov. Na izvedbo 
pa čaka še urejanje odseka 
ceste Gotnar–Kovač v Pod-
lonku. Za to investicijo so 
prejeli dve ponudbi izvajal-
cev, ki pa sta bili previsoki in 
sta močno presegli ocenjeno 
vrednost. Gradnje zato v le-
tošnjem letu ne bodo izvedli 
v celoti, pač pa bodo po be-
sedah župana Antona Lu-
znarja na tem odseku opra-
vili določena dela in zgradili 
nekaj zidov v okviru zagoto-
vljenih finančnih sredstev, 
če bodo dobili izvajalca. Nov 
postopek izbire že poteka, 
sicer pa je občina v proraču-
nu za to investicijo predvi-
dela dobrih sto tisoč evrov.
Občina se je lotila tudi ure-
janja nekaterih krajših odse-
kov, ki so za občane prav 
tako pomembni. V zadnjem 
obdobju so denimo asfalti-
rali štiristo metrov ceste Hr-
vat–Ceferin v Davči, 140-me-
trski odsek v Megušnici, do-

brih tristo metrov ceste Ža-
rel–Jelenšče v Dražgošah, 
kjer so zgradili tudi daljši 
oporni zid, sanirali so usad v 
dolžini 85 metrov na cesti 
na Žbont, izvedli so pripra-
vljalna dela na javni poti Ja-
kobč v Davči in zelo strmem 
odseku ceste Ovinkar–Kelc 
na Rudnem, ki zdaj čaka na 
asfaltiranje …
V kratkem se bo občina s 
pomočjo evropskih sredstev 
lotila še enega obsežnega 
projekta: vzpostavitve do-
brih sedem kilometrov dol-
ge kolesarske povezave Že-
lezniki–Selca. "Potekalo je 
že zakoličenje trase. Na od-
seku mimo poslovne hiše na 
Češnjici, kjer ima prostore 

tudi občina, smo v okviru 
kolesarske steze že izvedli 
zamenjavo dotrajanih robni-
kov in asfaltiranje razširje-
nega pločnika. Sedaj pa se 
bodo dela začela praktično 
na celotni trasi, najprej ver-
jetno iz Plenšaka proti Žele-
znikom in potem nadalje po 
načrtovani trasi," je napove-
dal župan. Dela mora izvaja-
lec, podjetje Lavaco, končati 
julija prihodnje leto. Vre-
dnost investicije znaša blizu 
1,2 milijona evrov (z DDV), 
pri čemer bo EU prispevala 
919 tisoč evrov, občina pa 
279 tisoč evrov.
Župan je zadovoljen tudi, da 
Direkcija RS za infrastruk-
turo nadaljuje postopke gle-

de rekonstrukcije ceste Pod-
lubnik–Praprotno vključno 
z ureditvijo kolesarske ste-
ze. "Potekajo pripravljalna 
dela. Direkcija je že pristopi-
la k parcelaciji, v nadaljeva-
nju bo še k odkupu zemljišč. 
Če ne bo zapletov, naj bi že 
v začetku prihodnjega leta 
objavili javni razpis za izbiro 
izvajalca, napovedujejo pa, 
da bi se dela lahko začela še 
isto leto. Promet bo po re-
konstrukciji te ceste bistve-
no bolj varen, sploh pa bodo 
po ureditvi kolesarske steze 
varnejši kolesarji, saj je ce-
sta skozi Sotesko ovinkasta, 
ozka, zanje je to najnevar-
nejši odsek v Selški dolini," 
je še dejal župan.

Urejajo cesto proti Torki
V okviru največje letošnje občinske investicije v ceste bodo asfaltirali dva odseka ceste Rotek–Torka v 
skupni dolžini 1,1 kilometra. Te dni se bo začela tudi gradnja kolesarske povezave Železniki–Selca.

Urejanje cestnega odseka Torka–Zabrdo / Foto: Rok Pintar

V zadnjem obdobju je prišlo 
do pomembnega napredka 
pri protipoplavnih ukrepih in 
obvozni cesti mimo gorenje-
ga dela Železnikov. Junija je 
bila podpisana pogodba v vre-
dnosti 12,5 milijona evrov 
med Direkcijo za vode 
(DRSV) in izbranim izvajal-
cem za projektiranje in uredi-
tev suhega zadrževalnika pod 
Sušo. Ta dela bo opravil Ko-
lektor Koling s partnerjema 
Kostak in RGP. Z DRSV in 
Direkcijo za infrastrukturo 
(DRSI) se nam je še predho-
dno uspelo dogovoriti, da se 
skupaj s cesto, ki gre čez pre-
grado, umesti tudi kolesarska 
steza. DRSV bo plačala pro-
jektiranje, DRSI pa gradnjo 
kolesarske steze. Trenutno 
poteka projektiranje zadrže-
valnika, gradnja pa naj bi se 
začela junija prihodnje leto in 
naj bi trajala slabi dve leti, pri 
čemer naj bi bila glavnina del 
končana do konca leta 2023. 
Konec avgusta je direktor 
DRSV Roman Kramer pod-
pisal pogodbo v vrednosti 
11,5 milijona evrov s konzor-
cijem žalskega podjetja Nivo 
Eko za izvedbo protipoplav-
nih ureditev na Selški Sori 
od Alplesa do Jesenovca sku-
paj z ukrepi na pritokih Češ-
njica, Dašnica in Prednja 
Smoleva. Podjetje Nivo jih 
bo izvedlo skupaj s partnerji 
VGP Drava Ptuj ter podjetje-
ma Riko in Hidrotehnik. Na 
Češnjici se bo rekonstruiral 
tudi most na regionalni cesti, 
ki bo omogočal večjo pretoč-
nost vodotoka Češnjica. Za-
radi zagotavljanja večje pre-
točnosti Sore pa se bosta po-
rušila in ponovno zgradila 
mostova na Trnju in proti 
Smolevi ter Ojstremu Vrhu. 
Na območju slednjega je pri-
šlo do večjih sprememb, ki 
jih je treba še projektno ob-
delati. DRSV je namreč od-
kupila malo hidroelektrarno 
Fužina, ki ne bo več obrato-
vala. Posledično ne bo treba 
graditi tristo metrov dolgega 
korita za vtok vode za hidroe-
lektrarno. V Mlinščico se bo 
po cevi napeljala voda iz 
Prednje Smoleve.
Za protipoplavne ukrepe in 
zadrževalnik pod Sušo je v 

tej finančni perspektivi, ki 
se zaključuje konec leta 
2023, odobrenih 18 milijo-
nov evrov evropskih kohezij-
skih sredstev, preostali de-
nar pa bo zagotovila država.  
DRSV pa je ob pomoči DRSI 
vodila postopek in izbrala 
tudi izvajalca za obvoznico 
mimo gorenjega dela Žele-
znikov. Obvoznica se bo gra-
dila ob izvedbi vodnih uredi-
tev. Izbrani izvajalec je Go-
renjska gradbena družba 
skupaj s partnerjem Mapri 
Proasfalt, ki je oddal ponud-
bo v višini 4,15 milijona 
evrov z DDV. Obvoznico bo 
večinoma financirala DRSI, 
Občina Železniki pa jo bo 
financirala v višini 11,66-od-
stotka, kar vključuje tudi del 
vodovoda in kanalizacije.
Veseli smo, da je v zadnjih 
mesecih prišlo do tako veli-
kega napredka in da se bodo 
končno dela začela tudi na 
terenu. Z izvedbo vseh teh 
ukrepov bodo ljudje v Žele-
znikih varni pred visokimi 
vodami, varno bo njihovo 
premoženje, prav tako pa 
bodo varna tudi podjetja, ki 
poslujejo v neposredni bli-
žini Selške Sore. Izjemna 
pridobitev bo tudi obvozni-
ca, ki bo gorenji del Žele-
znikov razbremenila pro-
meta, hkrati pa bo precej 
izboljšala povezavo zgornje-
ga dela doline s centrom ob-
čine in spodnjim delom Sel-
ške doline, kar je pomemb-
no za lažje prehajanje obča-
nov ter za razvoj gospodar-
stva in turizma.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Protipoplavni 
ukrepi in obvoznica

Anton Luznar

Odprto cepljenje proti covidu-19
Občina Železniki obvešča, da bo v sodelovanju z ekipo Ambu-
lante Košir potekalo odprto cepljenje brez predhodne najave:

 v torek, 28. 9. 2021, od 18.00 do 19.30 
 v bivši kinodvorani na Češnjici (za bencinsko črpalko),
 v ponedeljek, 4. 10. 2021, od 18.00 do 18.30 
 v šoli Dražgoše.
V nadaljevanju se bo odprto cepljenje brez predhodne najave 
izvajalo vsak ponedeljek od 17.30 do 18.00 v bivši kinod-
vorani na Češnjici, in sicer od 18. 10. 2021 dalje. 
S seboj prinesite zdravstveno kartico, in če imate, tudi karton-
ček prvega cepljenja ter cepilno knjižico.
Če nimate prevoza na cepljenje, lahko predhodno pokličete 
na tel. 080 10 10, Prostofer, kjer se izvajajo brezplačni prevozi 
za starejše. 
Vljudno vas vabimo, da se cepljenja udeležite v čim večjem 
številu.

Ana Šubic

Sorica – Na prodajni konfe-
renci Skupine Domel so 
predstavili lanske rezultate 
poslovanja in se posvetil 
usmeritvam v prihodnosti. 
Skupina je lani ustvarila 
147,7 milijona evrov čistih 
prihodkov od prodaje, od 
tega največji delež (143,7 mi-
lijona evrov) predstavlja rea-
lizacija prodaje družbe Do-
mel. Poslovno leto so končali 
s 7,4 milijona evrov čistega 
dobička, kar je več kot pre-
dlani (6,8 milijona evrov). 
Letos Domelu kljub nadalj-
njemu vplivu širjenja koro-
navirusa na gospodarsko de-
javnost kaže še bolje kot lani. 
"V letu 2021 smo načrtovali 
162 milijonov evrov oz. pri-
bližno desetodstotno rast pri-
hodkov od prodaje v primer-
javi z letom 2020, po trenu-
tnih ocenah pa bomo realizi-
rali več kot 170 milijonov 
evrov prodaje, če bodo jesen-
ski meseci kolikor toliko nor-
malni," je napovedal predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar.

Direktor marketinga in pro-
daje Domel Holdinga Jaka 
Kavčič je razložil, da trend 
elektrifikacije še naprej de-
luje v prid Domela. Letos v 
vseh poslovnih enotah po-
slujejo krepko nad planom. 
Največjo rast v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju vi-
dijo na programih e-mobil-
nosti in baterijsko-napaja-

nih aparatov v segmentu vr-
tne opreme in ročnih orodij.
Konferenco so sklenili s 
predstavitvijo izdelkov, v 
katere so vgrajeni Domelo-
vi motorji ali komponente. 
Osredotočili so se na bate-
rijska ročna orodja za vrtno 
in gradbeno uporabo, bate-
rijske aplikacije za domačo 
uporabo ter e-mobilnost s 

poudarkom na e-kolesu z 
Domelovnim pogonom.

Nagrajeni za inovativnost 
Domel je sicer znova med 
prejemniki zlatih regional-
nih priznanj za inovativ-
nost, ki jih je v začetku sep-
tembra pod okriljem razpisa 
Gospodarske zbornice Slo-
venije podelila Regionalna 
zbornica Gorenjska. Prizna-
nje so prejeli za nov koncept 
črpalk za uporabo v e-vozi-
lih, in sicer za trajno hlaje-
nje baterijskega sklopa in 
pogonskih elektromotorjev. 
Domel se bo tako oktobra 
potegoval za priznanja na 
nacionalni ravni.
Omeniti velja še, da sta na 
škofjeloško območje šli še 
dve bronasti regionalni pri-
znanji za inovativnost. Pre-
jela sta jih Alples, ki je za-
snoval pohištvo z zaščito 
pred radiofrekvenčnim elek-
tromagnetnim sevanjem, ki 
ga oddajajo elektronske na-
prave, in M Sora za mobilno 
aplikacijo, ki omogoča digi-
talizacijo doslej papirnato 
vodenih procesov na terenu.

Domel še bolje kot lani
V začetku septembra je v Sorici potekala tradicionalna prodajna konferenca Skupine Domel.

Na prodajni konferenci so predstavili tudi segment 
e-mobilnosti s poudarkom na novem e-kolesu z vgrajenim 
Domelovnim pogonom. Na sliki predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar ter direktor marketinga in 
prodaje Jaka Kavčič. / Foto: Tina Dokl
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Ana Šubic

Ratitovec – Krekova koča na 
Ratitiovcu, za katero skrbi 
Planinsko društvo (PD) za 
Selško dolino Železniki, je 
bila že v preteklih letih obi-
čajno med finalisti izbora Naj 
planinska koča, v letošnji, 
sedmi akciji Planinske zveze 
Slovenije in medija Siol.net 
pa so jo na podlagi glasov po-
hodnikov okronali za naj vi-
sokogorsko kočo. "Veseli 

smo, da smo enkrat na vrhu. 
Reklame nismo delali, se pa 
vseskozi trudimo delati čim 
bolje – ne zaradi akcije, am-
pak na splošno," je poudaril 
predsednik PD Lojze Lotrič.
Z letošnjo poletno sezono je 
zelo zadovoljen, saj je primer-
ljiva z lansko, ko so zabeležili 
desetodstotni porast obiska. 
Na koncu bo obisk verjetno 
malenkost manjši kot lani, saj 
je bilo dva konca tedna slabo 
vreme. Po drugi strani pa so 

prva septembrska konca te-
dnov imeli toliko pohodni-
kov, kot že vsaj deset let ne. 
Na nedelji jih je bilo vsakič od 
1500 do 2000. "Delala je 
14-članska ekipa. Ob lepih 
koncih tedna število obisko-
valcev že skoraj presega naše 
zmožnosti. Celotna delovna 
ekipa, ki skrbi za nemoteno 
obratovanje koče, sicer šteje 
42 članov," je povedal Lotrič.
Ratitovec privablja pohodni-
ke domala iz cele Slovenije. 

"Pravijo, da je Ratitovec lepa 
gora, res pa je, da celo poho-
dniki iz Prekmurja, Dolenj-
ske, Primorske povedo, da 
so prišli na naše flancate." 
Na omenjeni rekordni nede-
lji so jih vsakič ocvrli med 
800 in 900, sicer pa ne slo-
vijo zgolj po njih; obiskoval-
ci se radi okrepčajo tudi z 
enolončnicami, ocvirkovo in 
pehtranovo potico … Do 10. 
oktobra bo koča še obratova-
la vsak dan, nato pa ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih, 
le v času počitnic bo odprta 
več dni skupaj. 
Zadnjo nedeljo v juliju so v 
okviru prireditve Ratitovec 
raja uradno predali namenu 
zimski bivak, ki so ga postavi-
li približno devetdeset me-
trov od koče. Zgradili so ga že 
predlani, odpreti pa so ga na-
meravali lani, a jim je koro-
navirus prekrižal načrte. 
"Gre za veliko pridobitev. Del 
bivaka je stalno odprt, v njem 
je vpisna knjiga za akcijo Pri-
jatelj Ratitovca, hkrati pa 
omogoča prenočitev do treh 
pohodnikov v primeru, da bi 
jih ujela noč ali neurje. Drugi 
del bivaka je pod ključem in 
bo namenjen oddajanju, če 
bo zmanjkalo ležišč v koči, 
sicer pa ga bodo pohodniki 
lahko tudi najeli," je razložil 

Lotrič. Stroške gradnje, ki je 
stala 90 tisoč evrov, je v celoti 
krilo društvo, njegovi člani pa 
so pomagali tudi s prostovolj-
nim delom.
Prihodnje leto se obeta tudi 
naložba v Krekovo kočo. PD 
za Selško dolino je bil na-
mreč uspešen na razpisu 
gospodarskega ministrstva 
za podporo energetski sana-
ciji planinskih koč. Junija se 
tako namerava lotiti popolne 
obnove strehe na koči. "Del 
strehe je zelo dotrajan, zato 
je sanacija nujna, hkrati pa 
bomo prešli na pločevinasto 
streho, predvsem zaradi 
tega, ker lovimo kapnico in 
si želimo zajemati bolj čisto 
vodo," je poudaril Lotrič. In-
vesticija je po predračunu 
ocenjena na 75 tisoč evrov, a 
Lotrič ocenjuje, da bo zaradi 
podražitve materialov verje-
tno narasla na sto tisoč 
evrov, pri čemer se nadejajo 
približno polovičnega sofi-
nanciranja države. 

Čeprav sta bili zadnji dve po-
letni sezoni nadpovprečni, so 
se letni prihodki društva za-
radi epidemioloških razmer 
zmanjšali. Že lani so občutili 
upad; pričakujejo ga tudi le-
tos, saj je bila koča spomladi 
dlje časa zaprta, dva meseca 
pa so stregli zgolj skozi okno. 
Tako so v predsezoni dosegli 
le 35 odstotkov prometa iz 
predkoronskih časov. "Zara-
di manjšega dohodka od de-
javnosti je tudi manj ostanka 
sredstev za investicije, ampak 
nekako gre," je optimističen 
Lotrič.
Dodal je še, da so se korona-
razmere najbolj odrazile pri 
organizaciji planinskih tur. 
Ta dejavnost je v zadnjih 
dveh letih zelo okrnjena, 
predvsem zaradi težav z or-
ganizacijo prevoza. Nekateri 
pohodniki imajo namreč za-
držke glede skupne vožnje v 
avtobusu, zato je prijav manj, 
posledično pa se strošek pre-
voza na udeleženca poveča.

Naj planinska koča
V letošnji akciji Naj planinska koča so Krekovo kočo na Ratitovcu razglasili za naj visokogorsko kočo. 
V poletni sezoni je bila znova zelo dobro obiskana. Prihodnje leto bo koča dobila novo streho.

Priznanje za naj visokogorsko planinsko kočo so na Ratitovcu prevzeli tretji petek v 
septembru. Na sliki je del ekipe članov Planinskega društva za Selško dolino Železniki, ki 
sodelujejo pri oskrbovanju Krekove koče. Celotna ekipa sicer šteje kar 42 članov.

Konec julija so na Ratitovcu uradno odprli zimski bivak.

Železniki – V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 
(DEKD) Muzej Železniki in Muzejsko društvo (MD) Železni-
ki v soboto, 2. oktobra, ob 10. uri vabita na predstavitev nove 
zunanje muzejske zbirke Kangle za mleko, ki bo stala ob 
muzejski stavbi. "Kmetije v Selški dolini so se in se še ukvar-
jajo s prirejo mleka, ki ga oddajajo v zadrugo. Pred nekaj 
desetletji so hribovski kmetje mleko v kanglah pustili ob 
glavni vaški cesti, praviloma v manjših preprosto izdelanih 
lesenih hišicah, kjer jih je pobral voznik s konjsko vprego, 
kasneje tudi s traktorjem. Odpeljal jih je do Železnikov, kjer 
je bila prevzemnica mleka. Sredi petdesetih let 20. stoletja je 
bila prevzemnica in prodajalna mleka v Plavčevi hiši – dana-
šnji muzejski stavbi, kjer je Kmetijska zadruga Martinj Vrh 
imela svoje prostore," je povedala Katja Mohorič Bonča iz 
Muzeja Železniki, avtorica vsebinskega dela razstave, vitrino 
oz. hišico za kangle pa je izdelal njen sodelavec Jure Rejec. 
Že pred tem bo v sklopu DEKD v četrtek, 30. septembra, ob 
19. uri v Krajevni knjižnici Železniki Pripovedovalski večer. 
Povezovalki Katarina Primožič in Katja Mohorič Bonča sta se 
odločili za zgodbe, povedke znotraj letošnje teme DEKD, ki 
je Dober tek. Večer prirejata MD Železniki in knjižnica.

Nova zunanja muzejska zbirka Kangle za mleko

Ana Šubic

Železniki – V galeriji Muze-
ja Železniki bo do 9. okto-
bra na ogled fotografska 
razstava osemnajstletnega 
Lana Mohoriča Bonče iz 
Železnikov. S fotografijo 
ukvarja od konca osnovne 
šole. Najpogosteje fotogra-
fira naravo in utrinke s po-
tovanj, slike s temi motivi 
pa je spomladi že razsta-
vljal na virtualni razstavi v 
Rdeči ostrigi. V muzejski 
galeriji pa se predstavlja s 
fotomontažami. "Z njimi 
se ukvarjam predvsem od 
prvega vala korone naprej. 
Gre za fotografije, narejene 
iz različnih posnetkov. 
Predstavljajo povsem nere-
alne podobe, kakršnih s fo-
toaparatom ne bi mogel 
posneti," je razložil.
Med 23 razstavljenimi foto-
montažami mu je najljubša 
tista, ki prikazuje napol poru-
šen Loški grad s futuristično 
podobo Škofje Loke v ozadju. 
"Kaže se kot distopična pri-
hodnost, apokalipsa. Všeč mi 
je, ker je ena mojih prvih bolj 
kompleksnih fotomontaž," 
nam je zaupal.

Lan je sicer dijak zadnjega 
letnika Gimnazije Škofja 
Loka. Matej Plestenjak, aka-
demski slikar in profesor li-
kovne umetnosti, ga je v za-
pisu o razstavi označil za 
vsestransko umetniško na-
darjenega. Presenetil ga je 
že z igralsko nadarjenostjo 
ter likovnimi idejami in nji-
hovo izvedbo. "To vsekakor 
velja tudi za njegovo foto-
grafiranje, s katerim se 

predstavlja,  kljub svojim le-
tom, za izkušenega rokoval-
ca s to tehniko, kjer na nena-
vaden in rahločuten ter po-
globljen vizualen način pri-
tegne gledalčevo pozornost. 
To dokazujejo tudi prizna-
nja in  nagrade, ki jih je že 
prejel za svoja dela. Tokra-
tna razstava pa je lep primer 
kohezije njegovih vizij težko 
doumljivega današnjega 
sveta in časa, v katerem živi-

mo, likovnega znanja z digi-
talnim posredovanjem,  za 
doseganje celostnega razu-
mevanja  kompozicij njego-
vih podob," je zapisal in do-
dal, da gre predvsem za foto-
grafske zgodbe, kjer bi nam 
vsaka s svojo vsebino lahko 
ponujala možne odgovore. 
"Kar pa je pri Lanovih kom-
pozicijah bolj važno, je,  da 
nam odpirajo marsikatero 
nerešljivo vprašanje."

Fotomontaže vabijo v galerijo
V galeriji Muzeja Železniki se s fotomontažami predstavlja Lan Mohorič Bonča.

Razstava fotomontaž Lana Mohoriča Bonče bo na ogled do 9. oktobra. / Foto: Simon Benedičič

Železniki – Na Občini Železniki so se pred kratkim razveseli-
li uradne informacije o državnem sofinanciranju ureditve 
dodatnih prostorov v Osnovni šoli (OŠ) Železniki. Kot je po-
jasnil župan Anton Luznar, so prejeli spisek o izboru doda-
tnih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnov-
nih šolah, med katerimi je tudi OŠ Železniki. Za 515 tisoč 
evrov vredno investicijo jim je ministrstvo za izobraževanje 
odobrilo blizu tristo tisoč evrov. "Nepovratnih sredstev smo 
zelo veseli, na ta način bomo investicijo lažje izpeljali," je 
zadovoljen župan. Dela, ki jih izvaja podjetje Akvaing iz Lju-
bljane, so se začela med poletnimi počitnicami. V mansardi 
šole bodo uredili likovno, glasbeno in multimedijsko učilnico 
vključno s kabineti in sanitarijami ter ob stavbi zgradili dvi-
galo. Investicija naj bi bila končana v začetku decembra.

Država bo sofinancirala investicijo v šolo

Kratke novice
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Že leta 2012 smo v Žireh 
pripravili delavnico s štirimi 
skupinami študentov arhi
tekture, ki so z mentorji 
predstavili neobremenjen 
pogled na središče Žirov in 
podali smernice za njegovo 
ureditev, te pa so Žirovci po
zitivno sprejeli. Že takrat so 
ugotovili, da bi bilo pri iska
nju arhitekturnih rešitev 
smiselno vključiti tudi potok 
Račeva, ki teče skozi sredi
šče, lotili so se tudi vpraša
nja prometa in opredelitve 
središča, da bi postalo in
dentifikacijska točka in toč
ka druženja. Ob pripravi 
strategije razvoja Žirov od 
leta 2015 do 2025 so občani 
ureditev središča znova pre
poznali kot eno ključnih na
log občine – poleg športne 
dvorane, ki je že zgrajena, 
pa doma starejših, ki se prav 
tako gradi, visoko na pred
nostni listi pa je bila še ure
ditev pločnikov na Selu, ki 
smo jo tudi že končali.
Podlage za oblikovanje idej
ne zasnove ureditve sredi
šča, ki smo jo predstavili 
zdaj, sta podali dve komisiji, 
ki smo ju oblikovali za ta na
men. Sestavljali so ju Žirov
ci, ki so povedali, kako rešiti 
vprašanje prometa, tudi mi
rujočega, ter v ospredje po
stavili še vprašanje tržnice 
in osrednjega trga kot pre
poznavnega prostora za dru
ženje. S projektantom smo 
se med snovanjem usklaje
vali glede rešitev v idejni za
snovi, da bi bile za nas čim 
bolj sprejemljive. Kot je 
pou daril tudi sam projek
tant, pa je prednost tudi nje
gov pogled 'od daleč', kar 
mu je omogočilo, da je neo
bremenjeno pogledal tudi 
na obstoječe objekte – za
družni dom, občinsko stav
bo, stavbi Alpine in trgov
skega centra ter samo urba
nistično zasnovo okrog cer
kve proti Starim Žirem, kar 
je upošteval pri snovanju 
ureditve.
Občina je že odkupila Mu
hovčevo hišo, ki omogoča 
ureditev centra, podelili smo 
stavbno pravico za gradnjo 
doma, ki tudi vpliva na uredi
tev centra, letos smo odkupi
li še zemljišča čez cesto do 
Račeve za park in parkirišče. 

Za Žiri in Žirovce je tudi po
membno, da naj bi bilo v sre
dišču po novem namesto 83 
parkirišč 120 parkirišč, kar 
izboljša stanje mirujočega 
prometa. Obenem pa naka
zana rešitev omogoča, da se 
trg nikjer v celoti ne zapre za 
promet, ampak bo to mogo
če s potopnimi stožci storiti 
le občasno, v času prireditev. 
Velika dodana vrednost se 
mi zdi ne samo možnost več
namenske uporabe parki
rišč, ampak tudi pridobitev 
parka nasproti doma starej
ših. Že ko smo snovali dom, 
smo se zavedali, da je zelene
ga prostora malo, z odku
pom zem ljišč proti Račevi pa 
nam je uspelo pridobiti zele
ne površine in vključiti tudi 
element vode. M Sora pa je v 
času načrtovanja izrazila še 
željo, da se trgovina razširi 
na prostor nekdanjega loka
la, kar je projektant vključil v 
idejno zasnovo. To bo omo
gočilo obstoj trgovine in bo 
središče še naprej živelo. Po
skušali smo namreč karseda 
ugoditi željam in potrebam 
občanov. 
Sicer pa je to za zdaj le idej
na zasnova, in šele če jo bo 
občinski svet potrdil, bo sle
dilo izvedbeno projektira
nje. Želim, da bi bil to pro
jekt vseh Žirovcev, in upam, 
da ga bo večina sprejela za 
svojega. V tem primeru bo 
izvedba lahko tudi hitrejša 
in učinkovitejša. Ker bo to 
velik finančni zalogaj, pa ra
čunamo tudi na pridobitev 
evropskih sredstev, ker bo 
potem ureditev tudi lažje iz
vedljiva.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Prostor druženja

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "Središče predstavlja 
ogledalo kraja in ta čas pri 
obiskovalcih pusti precej 
slab vtis," je v uvodu razmi
šljal župan Janez Žakelj in 
pojasnil, da je osrednji pro
stor v Žireh ta čas namenjen 
predvsem parkiranju, pa še 
to je precej neurejeno. Zato 
bi želeli, da središče v priho
dnje postane prostor sreče
vanja in druženja občanov. 
Pripravo idejne zasnove 
ureditve središča so zaupali 
arhitektu Urošu Reiterju, ki 
je poudaril, da je prostor, ki 
obsega središče Žirov in ob
močje proti cerkvi in Starim 
Žirem, že zdaj urbanistično 
dobro zastavljen. Zato je 
razmišljal predvsem o nad
grajevanju obstoječega kon
cepta, in ne toliko o spremi
njanju. "Izhajali smo iz 
tega, da bi prostor povezali 
v neko celoto," je pojasnil. 
Osrednje mesto so nameni
li delno pokriti tržnici, ki bi 
jo z drsnimi vrati ob neugo
dnih vremenskih razmerah 
lahko celo povsem zaprli. 
Tako kot vse druge nove 
elemente v prostoru so tudi 
tržnico zasnovali večfunk
cijsko, saj bi lahko služila 
tudi kot razstavni prostor, v 
njej bi lahko gostili različne 
dogodke in podobno. Prav 

tako naj bi več funkcij omo
gočal trg pred zadružnim 
domom, ki bi služil pred
vsem kot parkirišče, a v pri
meru prireditev bi ga s po
močjo potopnih količkov 
lahko povsem zaprli in bi 
bil namenjen druženju. 
Zelo pomembno mesto so v 
idejni zasnovi namenili 
tudi zelenju z drevoredom 
ob glavni cesti in parkom 
ob potoku Račeva nasproti 
nastajajočega doma za sta
rejše. Središče bi s parkom 
povezali z novo pešpotjo ob 
potoku. Ob tem je Reiter 

poudaril, da so vsi posegi 
prilagojeni, brez arhitektur
nih ovir. 
V projektu so predvideli tudi 
precej novih parkirišč, tudi 
za potrebe doma za starejše. 
Namesto sedanjih 83 parki
rišč bi po novem na obmo
čju središča dobili 37 parki
rišč več. "Iščejo pa se tudi 
možnosti za odkup dela par
kirišča pri podjetju Alpina, 
na območju stare telovadni
ce, ki je predvidena za ruši
tev, pa naj bi uredili še 27 
parkirišč," je razložil župan. 
Na pomisleke nekaterih gle
de tako velikega števila par
kirišč je Reiter odgovoril, da 
je smisel prostora, sploh v 
manjših krajih, v večpla
stnosti in večfunkcionalno
sti, zato da bi ob omejenih 
sredstvih zadovoljili čim šir
ši krog prebivalcev. "Sicer 
pa je prostor živa substanca, 
ki se spreminja in mora 
funkcionirati na različne na

čine. Zato boste prebivalci 
tisti, ki boste definirali, kako 
boste prostor uporabljali," je 
razložil in opozoril, da je 
zlasti v manjših krajih za 
razliko od večjih mest avto 
potreba. "S tega stališča je 
pametno, da se prostor za
snuje večplastno." Kot za
dnji izziv so na željo družbe 
M Sora v idejni zasnovi do
dali še možnost širitve nji
hove trgovine na območje 
nekdanjega gostinskega lo
kala.
Projekt bodo predvidoma 
oktobra predstavili občin
skim svetnikom, in če ga 
bodo potrdili, bi se najprej 
lotili urejanja parkirišča in 
parka ob domu starejših, je 
pojasnil župan. Ob tem pa 
je še poudaril, da je to šele 
idejna zasnova, zato so vse 
pripombe dobrodošle. "Se
veda pa je treba upoštevati 
realne možnosti in potrebe 
v prostoru."

Nova podoba središča
Središče Žirov naj bi v prihodnje postalo prostor srečevanja in druženja občanov, so med drugim 
poudarili na javni predstavitvi idejne arhitekturne zasnove nove ureditve tega prostora.

S predstavitve idejne arhitekturne zasnove nove ureditve 
središča Žirov / Foto: Tanja Mlinar

V idejni zasnovi osrednje mesto zavzema nova delno pokrita tržnica.

Mateja Rant

Žiri – Na prvi šolski dan sta 
se jim namreč pridružili 
maskoti Avto moto zveze 
Slovenije (AMZS) Anja in 
Marko, ki v okviru preven
tivne akcije Še 365 dni! opo
zarjata, da se otroci vračajo 
na šolske poti. V Žireh so 
akcijo pripravili v sodelova

nju z AMD Žiri in Občino 
Žiri.
"Preventivna akcija AMZS 
poteka že šesto leto. Maskoti 
Anja in Marko z napisom Še 
365 dni! udeležence v pro
metu opominjata, da je treba 
za varnost otrok v prometu 
skrbeti vse dni v letu, ne le na 
prvi dan ali prvih nekaj šol
skih dni," je pojasnil Branko 

Filipič iz AMD Žiri. Osnov
no šolo Žiri sicer letos obi
skuje 542 učencev, od tega je 
šolski prag prvič prestopilo 
šestdeset otrok, je pojasnil 
ravnatelj Marijan Žakelj, ki 
pravi, da je letošnja generaci
ja prvošolcev zelo zanimiva, 
saj imajo kar 39 dečkov in le 
21 deklic. Za prvošolce so pri
pravili sprejem v stari telova

dnici, kjer so lahko zagotovili 
zadostno medsebojno razda
ljo in s tem omogočili priso
tnost tudi staršem. Po poz
dravu župana Janeza Žaklja 
in ravnatelja so si ogledali 
predstavo Tinka gre v šolo, ki 
jo je izvedlo gledališče Ko
lenc. Tako so poskrbeli za 
prijeten in nepozaben zače
tek šolanja.

V šolo z Anjo in Markom
Prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri ter Avto moto društva (AMD) Žiri, ki že 
petnajst let prve šolske dni skrbijo za varnost otrok na poti v šolo, so letos dobili simpatično pomoč.

Na prvi šolski dan sta otroke v šolo pospremila tudi 
simpatični maskoti AMZS Anja in Marko. / Foto: Tanja Mlinar

Ureditev središča Žirov so poleg gradnje športne 
dvorane in doma starejših ter ureditve pločnikov 
na Selu občani tudi v strategiji razvoja Žirov 
navedli kot enega ključnih projektov. Prve idejne 
zasnove ureditve središča so pripravili že leta 
2012.
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Mateja Rant

Žiri – Pred koncem poletja 
jim je v Gorenjski turistični 
zvezi (GTZ) uspelo sicer v 
manjšem obsegu in ob spo-
štovanju pogojev Nacional-
nega inštituta za javno 
zdravje izpeljati petdeseto 
srečanje gorenjskih turistič-
nih delavcev. "Srečanje smo 
načrtovali že lansko jesen, a 
takrat razmere niso dovolje-
vale druženja," je spomnila 
sekretarka GTZ Mirjam Pa-
vlič in dodala, da so tudi le-
tošnje srečanje v Kulturnem 
središču Stare Žiri pripravili 
samo za povabljene člane in 
prejemnike priznanj.
Na vsakoletnih srečanjih si 
po besedah Mirjam Pavlič 
gorenjski turistični delavci 
izmenjajo izkušnje glede 
programov turističnih dru-
štev, organizacije dogodkov, 
predstavitve krajev po vsej 
Gorenjski ter animacije in 
vabila mlajših članov v svoje 
vrste, ob koncu pa se tudi 
poveselijo in pokramljajo ob 
lokalnih kulinaričnih poseb-
nostih. "Na ta način turistič-
ni delavci spoznavajo tudi 
manjše, pa zato nič manj 
zanimive kraje, njihovo na-
rečno govorico, stare običa-
je, lepo pesem, folklorne 
plese ..." Tokrat so spozna-
vali zanimivosti in posebno-
sti Žirov, ki so znane po čip-

kah. Po besedah Majde Tre-
ven iz TD Žiri so jim pripra-
vili zanimivo popoldne z or-
ganiziranim vodenim izle-
tom po Žireh pod vodstvom 
lokalne turistične vodičke 
Ivanke Žakelj ter družabno 
prireditvijo in podelitvijo 
priznanj. Najprej so si ogle-
dali razstavo Klekljarskega 
društva Cvetke, nato pa so 
se skozi središče mimo 
Osnovne šole Žiri in aleje 
znanih Žirovcev odpravili 
do cerkve sv. Martina, kjer 
jih je ob ogledu cerkve s 
krajšim orgelskim koncer-
tom razveselil organist Tone 

Čadež. V Galeriji in vrtu To-
maža Kržišnika jih je spreje-
la Maja Kržišnik in jim na 
kratko predstavila njihovo 
delovanje, potem pa jih je 
Na studencu v Perišču čaka-
la krajša predstavitev življe-
nja v preteklosti, je razložila 
Majda Treven. 
V sklopu srečanja GTZ vsa-
ko leto podeli tudi priznanja 
turističnim društvom, ki 
praznujejo okroglo obletni-
co, in dolgoletnim prizadev-
nim članom turističnih dru-
štev. Posebno priznanje za 
prispevek k razvoju turizma 
na Gorenjskem podelijo 

tudi skrbno urejenim kra-
jem v akciji Moja dežela – 
lepa in gostoljubna, tri na-
grajence pa vsako leto izbe-
rejo še v sklopu akcije GTZ 
Vrnimo gorenjski nagelj na 
okna in balkone, ki poteka 
že dvajset let, je pojasnila 
Mirjam Pavlič. TD Žiri je bil 
med šestimi prejemniki pri-
znanj za najlepše urejeni 
izletniški kraj, priznanja za 
prizadevno in dolgoletno 
članstvo pa so v TD Žiri pre-
jeli: Esad Biljali (posthu-
mno), Milan Gantar, Benja-
min Kavčič, Andrej Poljan-
šek in Rok Klemenčič. 

Jubilejno srečanje
Letošnje srečanje gorenjskih turističnih delavcev, ki je bilo že petdeseto po vrsti, so gostili v 
Turističnem društvu Žiri.

Letošnji prejemniki priznanj GTZ / Foto: Foto Viktor Žiri

Mateja Rant

Žiri – Šmarnično romanje 
so tudi letos morali prilago-
diti epidemiji covida-19, 
zato je bilo omejeno zgolj na 
tri dni, a kot je v imenu ro-
marjev iz društva ŠmaR za-
gotovila Metka Bogataj, zato 
ni bilo nič manj prijetno in 
dogodivščin polno. Da pa 
pot vendarle ne bi bila pre-
kratka, so se do sv. Jakoba 
podali čez malo višje hribe.
Letošnjega romanja se je 
udeležilo 22 romarjev, ki so 
se na pot odpravili zadnji 
dan v juliju izpred cerkve 
svetega Martina v Žireh, 
kjer jih je blagoslovil in jim 
namenil nekaj spodbudnih 
besed žirovski kaplan Anže 
Cunk. Najprej so 'zagrizli' v 
klanec proti Mrzlemu vrhu 
ter čez strme vzpone in spu-
ste prispeli na Bevkov vrh, 
kjer so se okrepčali na kme-
tiji Na Ravan, nato pa pot 
nadaljevali mimo Škofja do 
Robidnice in naprej proti 
Blegošu, je razložila Metka 

Bogataj. Drugi dan so nada-
ljevali proti Javorjam, kjer so 
se okrepčali pri Jelovčano-
vih, v nadaljevanju hoje pa 
jih je spremljal močan naliv, 
tako da so do Breznice pod 
Lubnikom prispeli povsem 

premočeni. Potem ko so se 
ob dobri hrani tudi nekoliko 
ogreli, so se odpravili še do 
Škofje Loke, kjer so prespali 
v kapucinskem samostanu, 
kjer jih je prijazno sprejel in 
gostil žirovski rojak Pavle 

Košir. Tretji dan, ko je vod-
stveno palico od Francija Te-
melja prevzel Janez Urh, pa 
so že zgodaj krenili proti 
svojemu cilju. V Preddvoru 
so se jim pridružili še avto-
busni romarji, zadnji del 
poti je z njimi prehodil tudi 
kaplan Anže Cunk, ki je v 
cerkvi potem daroval sveto 
mašo. "Blagoslov je končal 
naše letošnje romanje, sledi-
lo je še druženje v bližnji 
koči, spust do avtobusa in 
kočerja – nekaj med kosi-
lom in večerjo – v gostilni v 
Preddvoru. Tam smo še za-
dnjič obujali lepe spomine 
na naše druženje, ki je bilo 
po eni strani romanje, po 
drugi pa pot druženja in 
spoznavanja drug drugega, 
izmenjavanje naših misli, 
doživetij, življenjskih preiz-
kušenj in delitev spodbu-
dnih misli drug drugemu," 
je končala Metka Bogataj, ki 
je priznala, da so bili kot ena 
velika družina, ki jo druži 
vse, kar je lepo, skromno in 
navdihujoče.

V Jakobovem letu do Jakoba
Na daljše večdnevno romanje so se v romarskem društvu ŠmaR letos odpravili do cerkve svetega 
Jakoba nad Preddvorom, saj je letos Jakobovo leto.

Člani romarskega društva ŠmaR na letošnjem romanju 
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Mateja Rant

Žiri – Vizualna umetnica, 
ilustratorka, slikarka in razi-
skovalka Kiki Klimt živi v 
Žireh, kjer tudi ustvarja in 
raziskuje. "Njena širina in 
globina v umetnosti izvirata 
že nekaj rodov nazaj, saj je 
potomka slikarjev Jurija in 
Janeza Šubica," je ob razsta-
vi spomnila Katja Bogataj in 
dodala: "S svojo čutnostjo in 
strastjo do slikarstva ljudem 
odpira večdimenzionalne 
svetove. Z razstavo Lepote 
stvarstva se intimno pribli-
žamo njenemu umetniške-
mu izrazu. Pripelje nas do 
spoznanja, da je nežnost del 
nas ter da je moč svete geo-
metrije vseprisotna."
Kiki Klimt je ob razstavi v 
zvoniku poudarila, da je lju-
bezen ključna. "Ljubim le-
poto, ljubim življenje in 
zmeraj sem skušala razu-

meti, kaj vse se skriva v pre-
pletenosti vsega bivajočega, 
kaj je ta skrita skritost." Pri-
znala je, da jo je vse življenje 
vodila radovednost. "Oče mi 
je dal to darilo in za to sem 
mu neskončno hvaležna. Je 
pesnik in večni sanjač, moja 
mama pa je bila neumorna 
raziskovalka in znanstveni-
ca. Morda sem zato v življe-
nju združila oboje in postala 
raziskovalka sanj, ki se ime-
nujejo življenje, in vseobse-
gajoče lepote stvarstva." Od-
krila je, pravi, da je skrita 
povsod. "Zdaj poskušam 
dati nekaj te izkušnje vsem 
drugim. Skozi svetlobo, bar-
ve in geometrijo.«
Razstavo si je mogoče ogle-
dati do 3. oktobra, in sicer 
od ponedeljka do petka od 
16. do 18. ure, v soboto od 
10. do 12. ure ter v nedeljo 
od 8. do 8.30, od 9.30 do 10. 
ure in od 11. do 12. ure.  

Lepota stvarstva
Romarsko društvo ŠmaR Žiri je v galeriji zvonika 
cerkve sv. Martina v Žireh pripravilo razstavo slik 
Lepota stvarstva vizualne umetnice, ilustratorke 
in slikarke Kiki Klimt.   

V galeriji zvonika cerkve sv. Martina je na ogled razstava 
Kiki Klimt Lepote stvarstva. / Foto: Darjan Kacin

Mateja Rant

Žiri – Knjigobežnice, priku-
pne hiške, ki predstavljajo 
'domovanje' knjigam, bodo 
po novem na voljo tudi v Ži-
reh. V njih je mogoče pustiti 
knjige, za katere doma ni-
mamo več prostora, ali pa si 
izmed knjig v hiški izbrati 
kakšno, ki si jo že dolgo že-
limo, pa je nikjer drugje ni-
smo našli.
"Pri knjigobežnicah naj bi 
veljalo načelo 'prinesi eno, 
odnesi eno', a nekih strogo 
določenih pravil ni," je poja-
snila Majda Treven iz Kra-
jevne knjižnice Žiri. Knjigo, 
ki jo nekdo pusti v knjigobe-
žnici, lahko vsak vzame 
brezplačno in jo odnese do-
mov. V zameno lahko prine-
se drugo knjigo ali pa čez 
čas vrne vzeto, je razložila. 
"Knjigobežnice namreč 
uporabljajo dobri ljudje, ki 
jim je skupna ljubezen do 
knjig in si prizadevajo, da 
knjige ne bi romale na sme-
tišča ali v peči," je poudarila 

in dodala, da pa seveda ni 
nujno, da v knjigobežnicah 
najdejo mesto samo stare, 
odpisane in odvečne knjige, 
ampak lahko tam pustimo 
tudi novejše, največkrat en-
krat prebrane žepne, mehko 
vezane knjige. "Vsekakor je 
zaželeno, da se v njih znaj-
dejo tudi takšne knjige, ki so 
nam všeč in bi si želeli, da 
jih preberejo tudi drugi."

Knjigobežnice odslej 
tudi v Žireh

Prvo knjigobežnico bodo 
postavili pri občinski stavbi.  
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Igor Kavčič

Škofja Loka – Na Mestnem 
trgu in Loškem gradu so to-
krat spletli in na ogled po-
stavili dve ločeni razstavi, ki 
pripovedujeta eno skupno 
zgodbo o stari rokodelski 
spretnosti pletarstvu. V pri-
povedi o pletarstvu nekoč in 
danes sta moči združila Ro-
kodelski center DUO in Lo-
ški muzej. Preden smo se 
povzpeli do razstavišča v 
Okroglem stolpu, da bi se 
posvetili pletarski zgodovi-
ni, smo v rokodelskem cen-
tru pogledali, kako se koša-
re, peharji, opletene stekle-
nice ... izdelujejo danes – na 
odprtju razstave sredi sep-
tembra ob prisotnosti pletar-
skega mojstra Janeza Krišlja 
iz Preddvora tudi iz prve 
roke. Na razstavi so namreč 

na ogled njegovi izdelki ter 
izdelki nekaterih učencev na 
delavnicah, ki jih vodi, ob 
tem pa je obiskovalcem tudi 
z veseljem odgovarjal na 
vprašanja o skrivnostih ple-
tarstva. In izvemo, da je 
camboh star izraz za plete-
no košaro, ki je bila prvotno 
namenjena nošenju krme v 
hlev pa tudi za prenašanje 
listja, škundra pa je košara 
za nabiranje poljščin in za 
delo na vrtu, ki je oblikovana 
tako, da se prilega bokom 
oziroma nogi. Okrog reber 
se ovijajo leskove vitre, veje 
iz grmov leske.
Kot je ob odprtju povedala 
vodja rokodelskega centra 
Kati Sekirnik, razstava pred-
stavlja tudi zaključek razi-
skovanja pletarstva na Ško-
fjeloškem in širšem Gorenj-
skem z dokumentiranjem 

pletarskih postopkov, pri 
čemer so pripravili tudi ro-
kodelski priročnik in doku-
mentarno-izobraževalni 
film na temo pletarstva, ki 
sta prav tako vključena v raz-
stavo. Sodelavka iz centra 
Tajda Jerkič je obiskala moj-
stra in učence, Mojca Šifrer 
Bulovec iz Loškega muzeja 
je pripravila zapis o zgodovi-
ni pletarstva na Loškem, 
enega od zapisov je pripravi-
la Nives Brezovnik iz Rogat-
ca, priročnik, ki je edinstven 
pri nas, pa je oblikovala Jana 
Jocif. Na razstavi je na ogled 
tudi uro in pol dolg doku-
mentarni film, v katerem je 
predstavljen celoten posto-
pek izdelovanja pletarskih 
izdelkov, posneli pa so ga v 
Karata filmu. 
Mojster Krišelj z rabo tradi-
cionalnih postopkov in ma-
terialov nadaljuje stoletja 
staro izročilo pletarstva na 
Gorenjskem. "Vesel sem, da 
moja dejavnost dobiva po-
men tudi kot kulturna dedi-
ščina. Že od leta 2015 preko 
delavnic prenašam znanje 
tudi na svoje učence. Kar 
nekaj se jih je pri meni učilo 
tu v prostorih centra DUO," 
je povedal Janez Krišelj in 
poudaril, da bi bilo še bolje, 
če bi center imel na voljno 
nekaj več prostora.
Kako naučiti nekoga, ki pr-
vič v roke vzame nožek, le-
skove veje, tako imenovane 
vitre, pa spočetka pri delu ni 
prav vešč? Da je treba imeti 
kar nekaj andragoških izku-
šenj, je prepričan mojster, 
ki tečajnikom najprej pred-
stavi program, delo in izdel-
ke, v drugi uri pa že začnejo 
delati. "Vesel sem, če s seboj 
prinesejo vsaj nož za reza-

nje leske, sicer pa imam 
tudi sam vedno na zalogi 
dovolj orodja za delo. S se-
boj imam tudi osnovni ma-
terial za izdelavo reber, ki 
jih tečajniki naredijo sami. 
Tu po navadi vidim, koliko 
je kdo ročno spreten." Za 
tretjo uro za vsakega tečajni-
ka pripravi leseno podlogo, 
bodisi že pripravljeno z re-
bri bodisi zgolj z zarisanimi 
prostori za luknje. Pove, da 
ima z nekaterimi tečajniki 
nekoliko več dela, drugi teh-
niko pletenja hitro osvojijo. 
"Prvič, drugič, tretjič se te-
čajniki še lovijo, so nerodni, 
delo gre počasi, četrtič je 
vzdušje tako veselo, da se 
razidemo šele v poznih ve-
černih urah," še pove Janez 
Krišelj. 
"Vse življenje sem delal s 
kamnom, nekoč pa sem od 

svakinje dobil v dar tečaj 
pletenja košar," pove Silvo 
Pivk s Hotavelj. "Zdaj vsako 
leto, predvsem v zimskem 
času, napletem okrog deset 
različnih košar. Tem glede 
na vloženi trud ne morem 
postaviti realne cene, zato 
jih po navadi podarim in 
ceno dobijo takrat, ko ljudje 
izvedo, da sem izdelke nare-
dil jaz."

Pleteni izdelki za 
vsakdanjo rabo
Druga točka razstave Pletar-
stvo – oplet tradicije je na 
ogled v Okroglem stolpu na 
Loškem gradu. Tu so razsta-
vljeni pletarski predmeti in 
fotografije iz muzejskega 
arhiva. Razstavo je pripravi-
la Mojca Šifrer Bulovec s so-
delavko Nino Misson.

Pletarstvo je ena najstarej-
ših rokodelskih dejavnosti, 
saj je pletena posoda, koši, 
košare in druga oprema 
spremljala človeka v vsakda-
njem življenju že vse od 
prazgodovine naprej. Njeno 
razširjenost so omogočali 
raznovrstni materiali, pri-
merni za pletarstvo, in dej-
stvo, da za to obrt nisi potre-
boval veliko orodja, le nekaj 
znanja in pletarske spretno-
sti. Izvemo, da se na Lo-
škem v pisanih virih pleten 
koš prvič omenja leta 1315, 
pri popisu inventarja Loške-
ga gradu. Pleteni izdelki so 
upodobljeni tudi na freski 
sv. Nedelje v Crngrobu iz 
60. let 15. stoletja. V zapu-
ščinskem inventarju župa-
na, gostilničarja in kmeta 
Janeza Kalana iz Selc se leta 
1723 omenja šest košar ter 

Kolikor pletarjev, toliko načinov
Kaj je camboh, kaj škundra in zakaj oba ne zmoreta brez reber, leskove vitre in spretnih rok, je med drugim mogoče izvedeti na razstavi Pletarstvo – oplet 
tradicije v Rokodelskem centru DUO, od kdaj in zakaj pletenje košev, peharjev, cajn, pa nam pove drugi del razstave v Okroglem stolpu Loškega gradu.

Mojster Janez Krišelj veščine pletarstva že več let na delavnicah uspešno prenaša naprej. 

Od cajne do škundre, od camboha do peharja ... 

ZAPOSLUJEMO  
NOVE SODELAVCE (M/Ž)

samostojni mizar: želene so izkušnje in izobrazba 
lesne stroke, delovno mesto obsega izvajanje mi-
zarskih del in uporabo mizarskih strojev v pohištve-
ni proizvodnji.

tehnolog-vodja projektov: želene so izkušnje in 
poznavanje lesne stroke. Pogoj je računalniška pi-
smenost, vsaj osnovno poznavanje CAD orodij in 
znanje angleškega/nemškega jezika. Delo obsega 
pripravo tehnične dokumentacije za proizvodnjo 
in vodenje projektov. Iščemo komunikativno, od-
govorno in motivirano osebo.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim 
poskusnim obdobjem, delo za poln delovni čas, 
redno in stimulativno plačilo, možnost dodatnih 
strokovnih izobraževanj.

Življenjepis pošljite na e-naslov: 
info@pohistvoiskra.si.

Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi  
na telefonski številki: 01/36-11-211.
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Proizvaja: 
Hiplex d.o.o.  
Todraž 14 
4224 Gorenja vas 
Slovenija 
www.hiplex.si

pet slamnatih korbic za 
kruh, imenovanih sim per-
le. 
"Z vsako novo razstavo se 
tudi sama učim. Tudi s ple-
tenimi izdelki je bilo tako. 
Po zaščiti s specialnim pre-
mazom za les sem pripravi-
la čim bolj raznolik izbor, da 
bi prikazala, kakšne vse ko-
šare, jerbase, koše … so lju-
dje pletli. Hkrati pa sem skr-
bela, da smo predstavili 
tudi, na kakšne različne na-
čine so jih mojstri pletli. 
Uporabljali so na primer 
tudi že barvne vitre," o kon-
ceptu razstave pripoveduje 
Šifrer Bulovčeva, ki je z raz-
stavo želela predvsem prika-
zati, kako so pleteni izdelki 
ljudi spremljali na vsakem 
koraku. Pokaže mi na pri-
mer zanimiv velik lepo ple-
ten koš, ki je v preteklosti 
nadomestil današnji nahrb-
tnik. "Ko so kmečke ženske 
šle v dolino v trgovino, so 
namesto torbice imele lepo 

izdelan pleten koš, v kate-
rem so potem domov prine-
sle blago. Tudi tako imeno-
vane potovke so uporabljale 
take koše; ali pa prodajalke 
malega kruhka po Selški in 
Poljanski dolini." 
Uporaba različnih izdelkov 
je ponazorjena z jabolki, 
krompirjem, fižolom, tudi 
lesenimi pirhi, ker za prave 
zdaj ni ravno čas. Znanje o 
pletenju najrazličnejših ko-
šar, jerbasov, košev ... je pre-
hajalo z roda v rod. Pletlo se 
je predvsem ob slabem vre-
menu in zimskem času, ko 
ni bilo večjih kmečkih del. 
Kot zapiše avtorica razstave 
z razvojem pletarstva pod 
vplivom evropskih trendov 
pletenega pohištva, je bila 
na Gorenjskem leta 1908 
ustanovljena celo državna 
pletarska šola v Radovljici. 
Konec 19. stoletja se je ple-
tarska obrt zelo razširila v 
Retečah pri Škofji Loki. Leta 
1890 je Jakob Rant k sebi 

povabil pletarja Primerja iz 
Beričevega. Ta dejavnost se 
mu je dobro obnesla in se 
razvila prava obrt. Sprva je 
delal z najetimi pletarji, ka-
sneje so se pletarstva oprije-
li še vsi odrasli otroci. Na 
dan so npr. spletli po štiride-
set velikih jerbasov.
 Po drugi svetovni vojni so 
pletene izdelke vse bolj iz-
podrivali tudi plastični izdel-
ki. "Morda je prav zadaj, ko 
si vse bolj prizadevamo za 
trajnostni razvoj, še čas, da 
ponovno obudimo pletarsko 
dejavnost, ki je zaradi spleta 
okoliščin že skoraj zamrla," 
ob zgodovinskem vpogledu 
na umetnost in hkrati vsak-
danjost pletarstva in plete-
nih izdelkov ugotavlja sogo-
vornica. 
Pa se vrnimo spet nazaj v 
Rokodelski center DUO, 
kjer so na ogled izdelki Jane-
za Krišlja in njegovih učenk 
ter učencev. Pletarstvo gre 
naprej oziroma v okviru oži-

vljanje starih rokodelskih 
znanj. In če mojster reče: 
"Kolikor pletarjev, toliko na-

činov", se to res dobro sliši, 
mar ne? Razstava v Rokodel-
skem centru bo na ogled še 

do sredine oktobra, v Okro-
glem stolpu pa do konca 
leta.

V zgodovino pletarstva na Loškem nas popelje etnologinja Mojca Šifrer Bulovec.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Bogat pro-
gram Dnevov evropske kul-
turne dediščine (DEKD) in 
Teden kulturne dediščine v 
Škofji Loki potekata že vse 
od sredine septembra. Do-
godki in prireditve si bodo 
sledili do 9. oktobra, nekate-
re razstave pa bodo na ogled 
še vse do konca leta. Leto-
šnji dnevi potekajo pod slo-
ganom Dober tek!, s tem pa 
se 31. DEKD pridružuje ak-
tivnostim ob imenovanju 
Slovenije za nosilko naziva 
evropska gastronomska re-
gija 2021.

Poleg razstave Pletarstvo – 
oplet tradicije so tako še na 
Mestnem trgu na ogled raz-
stave likovnih del Cvetoča 
Jablana in Mala Groharjeva 
kolonija otrok iz vrtcev in 
osnovnih šol, v Mali galeriji 
občine Škofja Loka pa je na 
ogled ročno izdelana upo-
rabna keramika z naslovom 
Zlati most. V okviru akcije 
Dober tek! bodo v vrtcih in 
šolah še ves teden posvečali 
pozornost lokalno pridelani 
hrani. V Sokolskem domu 
bo v sredo, 29. septembra, 
ob 17. uri predstavitev male-
ga loškega kruhka, v Gimna-
ziji Škofja Loka bodo v četr-

tek odprli fotografsko raz-
stavo Jabolko ne pade daleč 
od drevesa, v soboto bo od 9. 
ure naprej v Stari Loki pote-
kal Semenj na Fari, od 17. 
ure naprej pa bo ogled raz-
stava starega kmečkega 
orodja na domačiji Pr' Of-
nar v vasi Trnje. 
Na OŠ Ivana Groharja bo 
naslednji torek Petra Ple-
stenjak Podlogar predstavi-
la izdelavo malega loškega 
kruhka, 7. septembra ob 18. 
uri pa bodo v Knjižnici Iva-
na Tavčarja odprli razstavo 
Loške gostilne skozi čas. 
Od zrna do kruha je naslov 
delavnice peke kruha, ki bo 

8. septembra od 17. ure na-
prej v Škoparjevi hiši na 
Loškem gradu, v soboto, 9. 
septembra, med 9. in 13. 
uro pa v kavarni in galeriji 
Pr' Pepet vabijo na 'skode-
lico loških modrosti'. Gre 
za zeliščni čaj, ki ga bodo 
postregli iz skodelic, na ka-
terih so citati iz vira #mo-
drostiMameAne in #Lo-
škeMtke, ki jih na socialnih 
omrežjih redno dopolnjuje 
Jana Jocif. Darilne skodeli-
ce so nastale z namenom 
ohranjanja loškega narečja 
in obujanja lončarske tradi-
cije, ki je v našem prostoru 
prisotna že stoletja.

Dnevi evropske kulturne dediščine
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Tečaji:
				začetni	računalniški	tečaj	

				nadaljevalni

				računalniški	tečaj	

				Excel

				začetni	in	nadaljevalni

				tečaj	nemščine	

				začetni	in	nadaljevalni

				tečaj	italijanščine	

				začetni	in	nadaljevalni

				tečaj	angleščine	

				Zelišča	-	od	korenine

				do	cveta

V	brezplačne	50-urne

tečaje	se	lahko	vpišejo	vsi

odrasli,	razen	upokojencev,

dijakov	in	študentov.	

Prednost	pri	vpisu

imajo	starejši	od	45	let

ter	s	končano	največ

srednjo	šolo.

Vabimo	vas,	da	se	vpišete	v	brezplačne	

tečaje	v	sklopu	projekta	Znanje	nas	

aktivira	2	in	se	tako	pridružite	1.846		

udeležencem,	ki	so	že	uspešno

zaključili	izobraževanje.

Projekt	se	izteka,	zato		izkoristite	

možnost	za	pridobitev	novega	znanja.

Dodatne	informacije	in	prijave:
Ljudska	univerza	S�koja	Loka,	Podlubnik	1b	

www.lu-skojaloka.si,	04	506	13	80

tanja.avman@lu-skojaloka.si	
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Vabimo vas, da se vpišete v brezplačne 
tečaje v sklopu projekta Znanje nas 
aktivira 2 in se tako pridružite 1.846 
udeležencem, ki so že uspešno  
zaključili izobraževanje.  
Projekt se izteka, zato izkoristite  
možnost za pridobitev novega znanja. 

Tečaji:
 začetni računalniški tečaj
  Računalniška pismenost 

za odrasle
  nadaljevalni  

računalniški tečaj
 Excel
  začetni in nadaljevalni 

tečaj nemščine
  začetni in nadaljevalni 

tečaj italijanščine
  začetni in nadaljevalni 

tečaj angleščine
  Zelišča - od korenine  

do cveta

V brezplačne 50-urne  
tečaje se lahko vpišejo vsi 
odrasli, razen upokojencev, 
dijakov in študentov.

Prednost pri vpisu  
imajo starejši od 45 let  
ter s končano največ  
srednjo šolo.

Dodatne informacije in prijave:
Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1b
www.lu-skofjaloka.si, 04 506 13 80
tanja.avman@lu-skofjaloka.si
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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  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Pred kratkim 
je v Pragi na Češkem pote-
kalo amatersko svetovno pr-
venstvo v mešanih borilnih 
veščinah (MMA), ki se je 
končalo tudi s prvim sloven-
skim uspehom.
Zanj je poskrbel Miha Frlic 
iz Poljan, član škofjeloškega 
Kluba mešanih borilnih ve-
ščin Chiko Gym. Kot prvi in 
hkrati edini predstavnik slo-
venske MMA zveze (SM-
MAA) je osvojil tretje mesto 
v težki kategoriji. "To je izje-

men dosežek za Škofjo Loko 
in klub ter ne nazadnje za 
celotno amatersko sceno 
MMA v Sloveniji," je pouda-
ril trener Miha Čičić, ki je  z  
dosežkom zelo zadovoljen 
in nanj ponosen. Kot je do-
dal, se bodo še naprej trudi-
li, da se bodo uspehi nada-
ljevali tudi v prihodnje.
Zlato medaljo je osvojil Rus 
Rasul Magomedov (svetovni 
prvak v freestyle wrestlin-
gu), ki je premagal preje-
mnika olimpijske zlate me-
dalje Američana Kyla Frede-
ricka Snyderja.

Zgodovinski bron
Miha Frlic bronast na amaterskem svetovnem 
prvenstvu v mešanih borilnih veščinah

Miha Frlic (desno) s trenerjem Miho Čičićem / Foto: arhiv kluba

Maja Bertoncelj

Hotavlje – Zaključeno je 
enajsto leto skupnega sode-
lovanja organizatorjev kole-
sarskih prireditev v Poljan-
ski dolini oz. po Škofjelo-
škem hribovju. Zaključena 
je enajsta sezona Pokala po-
lanskih puklov. Prinesel je 
pet dirk. Začelo se je julija 
na Starem vrhu (ŠD Polja-
ne), nadaljevalo avgusta s 
Pasjo ravnjo (ŠD Špik Luči-
ne) in Javorčem (ŠD Sv. Ur-
ban), zaključilo pa septem-
bra z Lubnikom (T4M – ŠZ 
Škofja Loka) in Blegošem 
(ŠD Marmor Hotavlje).
Najhitrejši v absolutni moški 
konkurenci na Vzponu na 
Lubnik so bili Matej Drinovec 
(16:49), Andrej Draksler (ŠD 
Koloka, 16:55) in Miran Kova-
čič (ŠD Vitalgo, 17:34), v žen-
ski pa Lara Rajterič (BTC City 
Ljubljana Scott, 20:28), Špela 
Škrajnar (Ganesha Team, 
20:31) in Regina Laznik (KK 
Zapravljivček, 23:58). Vzpon 
na Lubnik je letos potekal v 
jubilejni, deseti izvedbi. Tri-
indvajsetič pa so se kolesarji 

za Veliko nagrado Kras Seža-
na, Občinsko prvenstvo obči-
ne Gorenja vas - Poljane, Me-
morial Lojzeta Oblaka in Po-
kala polanskih puklov podali 
na Blegoš. Najhitrejši je bil 
tako kot na Lubniku Matej 
Drinovec (Sweet Nice Conti-
nental, 43:30), drugi je bil 
Matej Grošelj (MBK Črni vrh, 
43:45), tretji pa Marko Čre-
tnik (Ganesha Team, 45:14). 
Med ženskami je bila prva v 
cilju Tanja Žakelj (Unior-Sin-
ter, 53:23), druga Špela Škraj-
nar (Ganesha Team, 54:16), 
tretja pa Daša Mlakar (MBK 
Črni vrh, 1;06:57). 
V Pokalu polanskih puklov 
je bilo letos 311 udeležencev. 
V seštevek je štelo vseh pet 
tekem. Največ točk je zbral 
Matej Drinovec (Sweet Nice 
Continental), drugi v sku-
pnem seštevku je Andrej 
Draksler (ŠD Koloka), tretji 
pa Kristijan Božnar (Izvir 
Vipava). Med ženskami je 
zmagovalka Regina Laznik 
(KK Zapravljivček) pred 
Dragico Habjan (ŠD Kolo-
ka) in Rado Žakelj (Slašči-
čarna Magušar).

Enajsta sezona Pokala 
polanskih puklov
Letošnji Pokal polanskih puklov je končan. Skupna zmagovalca sta Matej Drinovec in Regina Laznik.

Matej Drinovec je bil najhitrejši tudi na Blegoš, kar mu je 
prineslo skupno zmago v letošnji sezoni Pokala polanskih 
puklov. / Foto: Arne Istenič, ŠD Marmor Hotavlje

Maja Bertoncelj

Žiri – Atletinja Neja Filipič 
je sredi septembra uspešno 
nastopila na atletskem mi-
tingu zlate celinske serije v 
Zagrebu. Že celo sezono je 
nakazovala, da je v troskoku 
sposobna skočiti osebni re-
kord, ki bi ji prinesel tudi 
nastop na letošnjih olimpij-
skih igrah, a ji to vse do Za-
greba ni uspelo.
V hrvaški prestolnici je 
skočila 14,37 metra, največ 
doslej. Osvojila je drugo 
mesto, premagala jo je le 
svetovna podprvakinja Sha-
neika Ricketts z Jamajke 
(14,77 m). "Dosežek je bil 

tokrat povsem nepričako-
van, saj imam težave s 
peto. Zdrži sicer tekmo, a 
ne brez bolečin. Nastopila 
sem sproščeno in po dru-
gem skoku sem vedela, da 
lahko skočim zelo daleč. 
Vzdušje na stadionu je bilo 
pravo in to je bil res moj 
dan, ko sem izpolnila tudi 
tri norme," je povedala Ži-
rovka Neja Filipič. 
Od norme za Tokio jo je lo-
čil le centimeter, tokrat pa je 
z osebnim rekordom dose-
gla tudi normi za svetovni 
prvenstvi na prostem in v 
dvorani prihodnje leto, za-
dnjo je potrdila, in tudi za 
evropsko prvenstvo 2022. 

Skočila osebni 
rekord
Troskokašica Neja Filipič je dosegla osebni 
rekord in izpolnila normo za prihodnja velika 
tekmovanja.

Neja Filipič je osebni mejnik v troskoku premaknila na 
14,37 metra. / Foto: Gorazd Kavčič
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INFORMACIJE/ PRIJAVE 
041 244 244

www.plesniklub-art.com

-Začetna stopnja: vsak ponedeljek ob 18.30
in sredo ob 18.00  (obvezna prijava)

-Nadaljevalna stopnja: vsak ponedeljek 
ob 18.00 in 19.30

Rojstnodnevne zabave

Začetni tečaj, sreda, 20.okt ob 20.30
Začetni tečaj, ned, 10. okt ob 20.00

PREPLESAVANJE: 
Vsako soboto ob 20.30

Salsa&Bachata: Začetni tečaj,  
sreda, 29.9 ob 19.00

-plesalec
-kuharski mojster
-olimpijski prvak
-ustvarjalec
-escape room
-lov za zakladom

10% popust za rezervacije v oktobru

Mlajši 6-9 let: vsak torek in četrtek ob 16.00
Starejši: 10-16 let: vsak torek in četrtek ob 18.30

DRUŽABNI PLES

HipHop

Jazz baletPlesne urice
Baletni copatki

Plesni učitelji z licenco ZPVUTS! Sodobne plesne dvorane s parketom!

Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

T O  J E  

 

– avtoličarstvo
– avtokleparstvo
–  avtoservis za vse tipe vozil
– poliranje vozil

–  prodaja originalnih 
rezervnih delov

–  polnjenje klimatskih 
naprav

–  prodaja, montaža in menjava pnevmatik

MENJAVA GUM

FOCUS

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Sredi tega me-
seca se je nova sezona zače-
la tudi za rokometne prvoli-
gaše. Škofjeloška ekipa Ur-
banscape Loka, ki jo je po 
minuli sezoni prevzel trener 
Jure Šterbucl, je v prvem 
krogu gostovala pri ekipi Je-
ruzalem Ormož in zmagala 
s 26 : 29. Ločani so pobudo 
prevzeli že v prvem polčasu 

in bili večino časa v predno-
sti. Najboljši strelec Ločanov 
je bil Grega Jamnik s sedmi-
mi zadetki.
Še večje presenečenje kot v 
Ormožu so nato Ločani pri-
pravili v domači dvorani na 
Podnu, kjer so prejšnjo so-
boto gostili ekipo Gorenja. 
Veselili so se namreč nove 
zmage, saj so slavili z rezul-
tatom 28 : 26. 
Domači ekipi se je prvič v 
novi sezoni pridružil izkuše-
ni škofjeloški reprezentant 
Darko Cingesar. "Potem ko 
se za podaljšanje pogodbe 
po zadnji sezoni nismo do-
govorili v Trebnjem, sem se 

odločil iskati nov izziv. Ker v 
znanih razmerah novega 
kluba nisem našel v tujini 
niti v Sloveniji, sem se z vo-
dilnimi v loškem klubu za-
čel pogovarjati, da bi treniral 
z domačo ekipo. V klubu so 
mi nato predlagali, da bi 
tudi igral, in dogovorili smo 
se za sodelovanje. Seveda to 
ne pomeni, da ne bom več 
iskal novih izzivov, zlasti v 
tujini, saj smo se dogovorili 

tudi, da ob boljši ponudbi 
prekinemo sodelovanje. 
Zame pa je trenutno po-
membno, da treniram in 
igram," je pred tekmo pove-
dal 31-letni Cingesar, ki je 
bil najboljši igralec tekme z 
Gorenjem, z osmimi goli pa 
tudi najboljši strelec v do-
mači ekipi. 
"Pokazali smo, da se v Škofji 
Loki še vedno igra dober ro-
komet. Mislim, da je to do-
bra popotnica za preostanek 
sezone. Čestital bi fantom 
in vesel sem, da sem postal 
del te ekipe," je po tekmi z 
Gorenjem povedal Cinge-
sar.

Premagali so prvake

Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v prvem 
kolu zmagali v Ormožu, v drugem pa so doma 
premagali prvake iz Velenja.

Ločani so na krilih izkušenega Darka Cingesarja v domači 
dvorani premagali prvake iz Velenja. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Naša mladin-
ska floorball reprezentanca 
se je med 25. in 29. avgu-
stom udeležila mladinskega 
svetovnega prvenstva v flo-
orballu, ki je potekalo v 
Brnu na Češkem. 
Prvenstvo so varovanci se-
lektorja Gorazda Tomca za-
čeli v drugi kakovostni sku-
pini. V svoji tekmovalni 
podskupini so se najprej 
pomerili z vrstniki iz Ma-
džarske in jih premagali z 
rezultatom 10 : 7. Sledila je 
tekma s favoriziranimi 
Estonci, kjer so mladi Slo-
venci iztržili neodločen re-
zultat 5 : 5 in so pred zadnjo 
tekmo še lahko računali na 
prvo mesto v skupini in pre-
boj v zgornjo polovico nasto-
pajočih. Tekmo z reprezen-
tanco Belgije so dobili z re-
zultatom 7 : 2, a so bili v 

drugi tekmi Estonci spre-
tnejši in Madžare premagali 
z za dva gola boljšo razliko v 
zadetkih. Fantje so se mora-
li zadovoljiti z drugim me-
stom v svoji podskupini in 
končnim bojem za enajsto 
mesto z vedno neugodnimi 
nasprotniki Avstrijci. Sever-
ni sosedi so tekmo odlično 
začeli in po polovici vodili že 
kar s 6 : 0. Ko je vse kazalo, 
da je vse odločeno, so se 
naši mladinci zbrali in do 
konca tekme jim je uspelo 
prednost Avstrijcev izničiti 
in v kazenskih strelih obrni-
ti tekmo sebi v korist. Tako 
je reprezentanca zaključila 
tekmovanje na svetovnem 
prvenstvu na enajstem me-
stu.
K odličnemu rezultatu je ve-
liko prispevala Škofja Loka, 
ki je gostila celotne priprave 
reprezentance in v ekipo za 
svetovno prvenstvo prispe-

vala dve tretjini igralcev. 
Mladi Škofjeločani so v eki-
pi odigrali ključne vloge in s 
tem le potrdili, da je Škofja 
Loka še vedno zibelka slo-
venskega floorballa. 
»Veseli me, da smo kljub 
daljši odsotnosti s floorball 
igrišč uspeli reprezentanco 

pripraviti za zahtevne tek-
me. Rečem lahko, da se je 
pomanjkanje treningov in 
tekem na igralcih zelo po-
znalo, a so fantje z borbeno-
stjo in vrhunskim pristo-
pom marsikaj nadoknadili," 
je po vrnitvi iz Češke pove-
dal selektor, Škofjeločan Go-
razd Tomc. 
"Škofjeloški mladinci so na 
svetovnem prvenstvu pustili 
pomemben pečat. To pome-
ni, da v klubu delamo dobro 
in se ni treba bati za priho-
dnost floorballa v Škofji 
Loki. Veselim se tudi novih 
klubskih in reprezentanč-
nih izzivov. Bi pa ob tej pri-
ložnosti povabil vse mlade, 
ki bi se nam želeli pridruži-
ti, da z veseljem sprejema-
mo nove člane, ki bi se žele-
li preizkusiti v tem moder-
nem in dinamičnem špor-
tu," je še dodal Gorazd 
Tomc, ki je tudi trener član-
ske ekipe v škofjeloškem 
klubu Insport.

Mladi odlični na 
svetovnem prvenstvu
Slovenska mladinska reprezentanca v floorballu, ki jo večinoma sestavljajo škofjeloški mladi športniki, 
je konec avgusta blestela na mladinskem svetovnem prvenstvu na Češkem.

Slovenska mladinska reprezentanca v floorballu, v kateri veliko vlogo igrajo Škofjeločani.

Na Češkem so se mladinci izkazali z borbeno igro. 
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Virmaše – Gasilci iz Virmaš 
so ta mesec pripravili redni 
letni občni zbor, še pred tem 
pa so imeli priložnostno slo-
vesnost, na kateri so tudi 
uradno prevzeli novo gasil-
sko vozilo. Gre za vozilo 
Volks wagen Transporter, di-
zel, z ročnim menjalnikom, 
predelan v gasilsko vozilo za 
prevoz moštva GVM-1.
Za nakup so se odločili lani 
februarja, ko so s strani Ga-
silskega poveljstva občine 
(GPO) Škofja Loka prejeli 
potrditev o nabavi, nato pa 
so ustanovili komisijo, ki je 
zbrala več ponudb in kot naj-
ugodnejšo izbrala ponudbo 
podjetja Avtopaulus iz Ško-
fje Loke. Nadgradnjo vozila 
je izdelalo podjetje Premier 

Adria iz Ljubljane. Končna 
cena avtomobila je bila do-
brih 51 tisoč evrov. Večji del 
je prispevala Občina Škofja 
Loka, del sredstev pa je zago-
tovilo društvo. Uspešno so 
kandidirali tudi na razpisu 
Uprave RS ZiR, denar, ki ga 
bodo prejeli, pa se bo vrnil v 
proračun GPO za nabavo 
druge potrebne opreme.
Vozilo je prišlo do njihove 
garaže lani avgusta, ko so 
stari kombi znamke Opel 
predali gasilcem na Gode-
šič. Zaradi zaostritve ukre-
pov za preprečevanje širje-
nja covida-19 nato niso mo-
gli izpeljati predaje in blago-
slova vozila, kar jim je nato 
uspelo sredi tega meseca, ko 
jih je obiskal tudi župan 
Tine Radinja, župnik Franci 
Alič pa je vozilo blagoslovil. 

Imajo novo vozilo

V Virmašah imajo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva.
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Škofja Loka – Sredi poletja 
je svoj stodrugi rojstni dan 
praznovala Ana Nastran iz 
Železnikov, v Centru slepih, 
slabovidnih in starejših 
(CSS) v Škofji Loki pa so ji 
pripravili lep program. Ob 
praznovanju ji je zapel zbor 
Društva upokojencev Žele-
zniki, čestitke, pozdrave in 
šopek pa je Megušarjevi 
Ančki v imenu Občine Žele-
zniki prinesla Lili Tolar.  
"Seveda je najlepše doma, 
toda tukaj se dobro počutim. 
Danes sem presrečna, tako 
lepo je, kakor le more biti," 
je na praznični dan povedala 
Ana, ki je prebolela tudi co-
vid-19. Seveda ni več po-
skočna, kot je bila nekoč, pa 
tudi sliši in vidi slabše. Kljub 
temu se rada vključi v druž-
bo, za rojstni dan pa je tudi 
nazdravila. "Samo zdravja si 
želim. Če je človek zdrav, 
ima vse," je povedala in se-
veda izdala tudi recept za 
dolgo življenje. "Spat moraš 
iti zgodaj in tudi zgodaj vsta-
ti. Tako lahko tudi veliko na-
rediš," je še dodala Ana Na-

stran, ki so jo lani za stoprvi 
rojstni dan peljali na Brezje, 
za prihodnje leto pa si želi, 
da bi obiskala Sveto Goro.
Poleg Ane je poleti prazno-
vala tudi najmlajša stanoval-
ka Karmen Bonča, ki je bila 
stara petdeset let, v prijetni 
senci vrta pa so se stanovalci 
zbrali tudi ob dnevu sladole-
da, ob peki palačink in ob 
različnih prireditvah. Kot je 
pojasnila direktorica Centra 
slepih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka Silva Ko-
šnjek, v domu sicer enkrat 
na mesec praznujejo vse roj-
stne dneve stanovalcev.

Ponovno rdeča cona 
Na začetku tega meseca so 
imeli v CSS na covid-19 po-
zitivnih triindvajset stano-
valcev in šest zaposlenih. 
"Vzpostavili smo rdečo cono 
na polovico oddelka Livada, 
kjer je bilo okuženih največ 
stanovalcev, drugi del rdeče 
cone pa je urejen v Burniko-
vi dvorani. Konec prejšnjega 
tedna smo sedem stanoval-
cev preselili v del rdeče cone 
v Burnikovi dvorani in s 
tem vzpostavili normalno 

delovanje na oddelku Liva-
da. Sedaj pričakujemo, da 
se bo, če le ne bo novih vno-
sov, stanje umirilo. Doma 
nismo zaprli, obiski poteka-
jo normalno, seveda pa ob 
vsej zaščitni osebni varoval-
ni opremi, prav tako pa upo-
števamo pogoj PCT. Zaradi 
lažje organizacije dela obi-

ske priporočamo od 15. ure 
do 17.30," je povedala direk-
torica Košnjekova in dodala, 
da stanovalce, če le to dopu-
šča vreme, redno vozijo v 
park. Sicer pa so znotraj 
doma začasno preklicane le 
skupinske aktivnosti, izvaja-
jo pa individualne obravna-
ve.

Praznovala sto dve leti
Poleti so v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka pripravili več prireditev, najbolj 
slovesno pa je bilo ob praznovanju visokega jubileja njihove najstarejše stanovalke Ane Nastran. 

V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so 
praznovali stodrugi rojstni dan Ane Nastran.
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