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Gradijo v
več krajih

Zasadili
prvo lopato

V več krajih v škofjeloški
občini poteka gradnja
komunalne infrastrukture:
pri Svetem Duhu, na
Kopališki ulici, kmalu
začnejo tudi v Frankovem
naselju.

V preteklem tednu se
je začela težko
pričakovana gradnja
doma za starejše v
Žireh.
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Časopis za škofjeloško območje

Testirali odprto ulico
Odprta ulica je pilotni projekt, ki ga je Občina Škofja Loka izvajala v sodelovanju z Inštitutom za
politike prostora iz Ljubljane. Šest sobot zapored, v Evropskem tednu mobilnosti pa ob jutrih, ko
otroci prihajajo v šolo, je bila Šolska ulica zaprta za avtomobile, široko odprta pa za pešce, kolesarje,
igro, druženje, dogajanja ...

        Št.9, September 2020

Na Loškem gostili
Josefa Langa
Sredi septembra so v Škofji Loki in Železnikih
gostili predsednika evropskega združenja
pasijonskih mest Europassion Josefa Langa s
soprogo.
Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Šolska ulica v
Škofji Loki povezuje dve
mestni središči, staro mes
tno jedro in novi center, ki
nastaja na območju nekda
nje voijašnice. Ob njej stoji
Osnovna šola Mesto, po
njej hodijo ljudje v knjižni
co, na tržnico, del Šolske
ulice je namenjen Aleji za
služnih Ločanov. Kot je
pred začetkom projekta po
vedal Aidan Cerar z Inštitu
ta za politike prostora, je na
njej že zdaj dve tretjini pe
šcev in kolesarjev. Toda
Šolska ulica pa je zaradi bli
žinje Kidričeve ceste in kri
žišča tudi precej obreme
njena s tranzitnim motor
nim prometom. V minulih
šestih sobotah so se avto
mobili z nje umaknili, pre
pustili so jo varni hoji, kole
sarjenju, igri, druženju. Kot
je v preteklosti pokazala
prometna strategija občine,
si ljudje želijo več pešače
nja in kolesarjenja, name
sto da se na kratkih razda
ljah vozijo z avtomobili.
Občina Škofja Loka si je v
svojih prizadevanjih za traj
nostno mobilnost zato za
dala izziv, kako to doseči,
kar je testirala ravno s pro
jektom Odprta ulica.

Škofja Loka, Železniki – Že
leznike in Škofjo Loko je
obiskal predsednik evrop
skega združenja pasijonskih
mest Europassion Josef
Lang.
"Občina Železniki je letos v
okviru programa Evropa za
državljane pridobila evrop
ska sredstva za izvedbo kon
ference, ki naj bi potekala
septembra 2020. Med par
tnerji je tudi združenje Eu
ropassion. Zaradi razmer,
povezanih s covidom-19, je
projekt prestavljen na
prihodnje leto junija. Kljub
temu pa se je Josef Lang od
ločil, da bo obiskal Slovenijo
in obisk izkoristil za pogovo
re in sodelovanje predsedo
vanja Europassiona nasled
nje leto 2021, v času uprizo

Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Odprta (Šolska) ulica je bila nemenjena pešcem, kolesarjem, družabnemu dogajanju.
Vse septembrske sobote, za
čenši z zadnjo v avgustu, so
tako na Šolski ulici omejili
promet in jo napolnili z do
gajanjem: rokovskimi kon
certi, bobnarskim nasto
pom, mažortkami, pravljica
mi za najmlajše, delavnica
mi, stojnicami s predstavi
tvami dela tabornikov, knji
žnice in drugih ustanov. Že
sproti so organizatorji z an
ketami poizvedovali, kako je

takšna ulica všeč ljudem,
zdaj, ko se projekt zaključu
je, pa odgovore pričakujejo
tudi od drugih, med drugim
od prebivalcev, ki živijo in
delajo na tej ulici.
Od 16. do 22. septembra pa
so v času jutranje konice
med 7.15 in 8.15 Šolsko ulico
odprli otrokom, ki prihajajo
v šolo. Dostop do šole z avto
mobilom je bil v tem času
omejen, Šolska ulica pa za

prta za promet. Za tiste, ki
živijo bolj daleč in jih starši
pripeljeje v šolo z avtomobi
lom, so v tem tednu odprli
dve izstopni točki, imenova
ni Poljubi in odpelji – na
območju vojašnice in na
parkirišču Štemarje. Tako
so otroci vsaj zadnje metre
do šole lahko šli peš, name
sto da bi jih starši odložili
prav pred šolskimi vrati.
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Učinek koronakrize
na proračun

Gradnja na polovici

Praznovali z zamikom

Gradbišče, na katerem izvajajo dela za večjo poplavno
varnost na območju Poljan,
si je v začetku septembra
ogledal tudi okoljski minister Andrej Vizjak.

V Železnikih so sredi septembra počastili občinski
praznik. Podelili so občinsko
plaketo, ki jo je prejel zgodovinar Vincencij Demšar, ter
priznanja odličnjakom.

Dvorano tudi uradno
odprli

Na Občini Škofja Loka ocenjujejo, da negativni vpliv
koronakrize na občinski proračun do sedaj znaša okrog
milijon evrov.
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V novi športni dvorani ob
osnovni šoli športne dejavnosti potekajo že od začetka
septembra, minuli petek pa
so poskrbeli tudi za njeno
uradno odprtje.
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ritve Škofjeloškega pasijo
na," je o obisku povedala
Andreja Megušar, koordina
torica združenja Pasijonski
veter, članica predsedstva
evropskega združenja pasi
jonskih mest Europassion
in koordinatorica projekta
Prostovoljstvo ohranja
evropsko dediščino živo, v
katerem je vodilni partner
Občina Železniki.
Josef Lang je obiskal kapu
cinski samostan, sprejel ga
je Anton Luznar, župan Že
leznikov, tam pa si je gost
ogledal mesto, muzej in de
diščino klekljanja. Na Križni
gori se je z gostiteljem, žu
panom Občine Škofja Loka
Tinetom Radinjo, pogovar
jal o letnem srečanju zdru
ženja Europassion, ki bo
aprila prihodnje leto.
43. stran

Josef Lang (tretji z desne) s pasijonci in županom Občine
Škofja Loka Tinetom Radinjo na Križni gori / Foto: Aleksander Igličar
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Premikanje

Vreme je naklonjeno gradnji komunalne infrastrukture, ki v teh tednih poteka v več krajih v občini.
Gradijo pri Svetem Duhu, na Kopališki ulici, kmalu začnejo tudi v Frankovem naselju.
Danica Zavrl Žlebir

Tine Radinja
žnost vožnje z novim, električnim avtomobilom, ki
ga je prav v ta namen pridobila Občina Škofja Loka,
in skupino prostovoljk in
prostovoljcev. Program bo
kmalu zaživel in upam, da
ga bomo v prihodnjih letih
še nadgrajevali. Primarno
je Prostofer namenjen prevozom po občini Škofja
Loka, med domom starejšega (ali mlajšega), ki tak
prevoz potrebuje, predvsem do javnih storitev,
denimo na občino, upravno enoto, v zdravstveni
dom, na Center za socialno delo ali pa tudi v trgovino, če nima druge možnosti.
Način, kako se premikamo
po našem mestu, pa bo
spremenil tudi avtobus, za
katerega smo uspešno pridobili sredstva na javnem
razpisu, in bo verjetno že
spomladi začel voziti v mestnem jedru. Tako s stalno
linijo kot s prevozi na klic
bo povezoval vse točke javnega dogajanja v mestu.
Verjamem, da bo ta mreža
različnih pristopov, kako
se premikamo po našem
mestu, z okrepljeno mrežo
javnega potniškega prometa, s prevozi na klic in še
več površinami za pešačenje in kolesarjenje omogočila, da se bomo lahko vse
bolj premikali k trajnostni
mobilnosti v Škofji Loki.
Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Nekaj časa že
potekajo gradbena dela na
območju naselja Sv. Duh,
kjer dopolnjujejo in posodabljajo javno komunalno infrastrukturo. V delu naselja
namreč nekateri objekti še
vedno niso priključeni na
javno kanalizacijo. Zato bodo
tu zgradili novo z navezavo
na obstoječe kanalizacijsko
omrežje. Sočasno z gradnjo
javne kanalizacije bodo obnovili tudi obstoječe vodovodno omrežje. Predvidena je
obnova vodovoda vzdolž poteka gradnje kanalizacije z
navezavo na obstoječi primarni vodovod. Fekalno kanalizacijo gradijo v dolžini
790 metrov, nov meteorni
kanal obsega 118 metrov, vodovod pa bo obnovljen v skupni dolžini 301 meter. Investicijo v celoti financira Občina Škofja Loka, vrednost
skupaj z DDV znaša okoli
313 tisoč evrov, izvajalec gradnje je družba Euro Grad.
Te dni potekajo tudi gradbena dela na Kopališki ulici,

Gradbena dela na območju naselja Sv. Duh / Foto: Gorazd Kavčič
kjer prav tako obnavljajo komunalno omrežje: kanalizacijo, vodovod, električne
vode, internetno omrežje.
Zaradi del so vzpostavili etapno zaporo prometa, in sicer 14. septembra, zapore pa
so predvidene vse do 4. januarja 2021. Zapora ceste se
bo etapno postopno pomikala glede na potek gradbenih
del, navajajo na občini in

dodajajo, da bodo stanovalci
lahko dostopali do svojih
stanovanjskih objektov.
Za oktober pa načrtujejo začetek gradbenih del tudi v
Frankovem naselju. Obnavljali bodo vodovod na območju povezovalne ceste, ki
poteka za Policijsko postajo
Škofja Loka. Poleg omenjene občinske ceste je predvidena obnova še pravokotno

Foto: Gorazd Kavčič

Po naši občini in mestu se
premikamo na različne načine. Predvsem v zadnjem
mesecu so številne akcije,
dogodki, prireditve, javne
razprave …, skratka veliko
aktivnosti, namenjenih
vprašanju, kako se premikamo. Eden teh je projekt
Odprta (Šolska) ulica, ki je
namenjen temu, da na tej
ključni loški aveniji, ki povezuje stari in novi center
mesta, omogočimo čim
bolj svobodno premikanje
pešcem in kolesarjem, avtomobilski promet pa
zmanjšamo. Dogodki, ki
so se zvrstili v tem okviru,
so bili odlično obiskani,
prav tako so odzivi izredno
pozitivni. Tudi učenke in
učenci, ki so imeli v času
Odprte ulice spremenjene
šolske poti, so to sprejeli
zelo dobro, nekateri so bili
celo navdušeni, da lahko
nekaj zadnjih sto metrov
do šole opravijo peš, v
družbi prijateljev in prijateljic.
O tem, kako se premikamo
v našem mestu, se veliko
pogovarjamo tudi pri načrtovanju javnega potniškega prometa. Trenutno
mrežo želimo še nadgraditi, čeprav je že zdaj javni
promet dostopnejši kot kadarkoli, saj so mesečne in
letne vozovnice izdatno
subvencionirane, brezplačen je prevoz za vse starejše, seveda pa si želimo, da
postane javni prevoz še pogostejša izbira načina premikanja po mestu. Zato v
jeseni načrtujemo kar dva
velika projekta. Projekt
Prostofer oziroma prevoz
na klic začenjamo oktobra
in vesel sem, da bo omogočal mobilnost ljudem, ki
zaradi oddaljenosti ali
zdravstvenega stanja nimajo drugih možnosti.
Prostofer je namreč program, ki deluje že v marsikateri slovenski občini in
je zelo dobro organiziran
sistem. Povezuje profesionalni klicni center, mo-

Gradijo v več krajih

Vse do januarja prihodnje leto bodo obnavljali komunalno infrastrukturo na Kopališki ulici.

V teh dneh poteka tudi
rekonstrukcija ceste v
vasi Knape v dolžini
enega kilometra.
tangirane ceste. Pred predvideno zaporo ceste bodo stanovalci obveščeni o predvidenem trajanju (z obvestilom v nabiralnike ter z obvestilom na spletni strani občine). Zaradi narave dela bo
vzpostavljena fazna popolna
zapora ceste, ki se bo izvajala po krajših fazah, tako da
bo dostop do objektov kar
najmanj moten. Po gradnji
vodovoda je na tem območju predvidena tudi ureditev
zgornjega ustroja ceste, javne razsvetljave in gradnja
pripadajoče meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cestnih površin. Tudi za to
naložbo je bil izbran izvajalec gradnje Euro grad. Ureditev novega vodovoda je
predvidena v skupni dolžini
453 metrov.

Vlaganja v obnovo šol in vrtcev
Danica Zavrl Žlebir
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Škofja Loka – V preteklih letih so v občini Škofja Loka
potekale obsežne energetske sanacije javnih objektov,
med drugim tudi osnovnih
in podružničnih šol ter enot
Vrtca Škofja Loka. Največji
podvig pa je bil lani dograjen nov, sodoben, skoraj ničenergijski objekt enote Vrtca Kamnitnik.
Pred začetkom letošnjega
šolskega leta pa so bila opravljena nekatera večja in
manjša investicijsko-vzdrževalna dela, ki bodo izboljšala
funkcionalnost, energetsko
učinkovitost in s katerimi so
izvedli trajnostne ekološke
rešitve na šolskih in vrtče-

vskih stavbah. Na Osnovni
šoli Ivana Groharja so celovito obnovili tartansko stezo za
tek in skok v daljino, uredili
šolsko kuhinjo, odkupili nekaj funkcionalnih površin v
okolici podružnične šole na
Lenartu za ureditev parkirišča in uredili okolico podružnične šole Bukovščica: prestavili so igrala, uredili parkirišče in vrt (v sklopu investicije širitve ceste in novega
mostu). Na Osnovni šoli
Škofja Loka Mesto so sanirali
streho, oporni zid in ograjo
na zahodnem delu šolskega
parka, zamenjali glavno vodovodno cev in sanirali rešetke v kuhinji, kupili nov čistilni stroj, dodatno opremili in
posodobili opremo učilnic,

urejajo igrišče na Novem
svetu. Zaradi večjega števila
otrok so na Osnovni šoli
Cvetka Golarja uredili dodatno učilnico, sanirali streho
nad osrednjim šolskim hodnikom, zamenjali luči in
prebelili dve učilnici, postavili dodatne garderobne omarice, za šolskim poslopjem
uredili igrišče z umetno travo za mlajše otroke in zamenjali ograjo okoli igrišča pri
podružnični šoli v Retečah
ter ogradili senzorični vrt. Za
Osnovno šolo Jela Janežiča
pa so pripravili projektno dokumentacijo za nadzidek
šole za otroke s posebnimi
potrebami.
V vrtcu Najdihojca so sanirali elektro inštalacije, ure-

dili sanitarije v enem atriju
enote vrtca, sanirali razdelilno kuhinjo in namestili
dodatno računalniško opremo. Nekaj dodatne računalniške opreme so namestili tudi v ostalih enotah
vrtca. Za Vrtec Kamnitnik
so kupili dve vozili za razvažanje hrane iz centralne
kuhinje po ostalih enotah
vrtca, namestili dodatno
kuhinjsko opremo in dodatno opremo igralnic ter
uredili optične povezave in
telefonijo.
Na občini ocenjujejo, da celotni stroški za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del in
dobavo dodatne opreme
skupaj znašajo okoli
380.000 evrov.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Vlaganja v investicijsko-vdrževalna dela škofjeloških šol in vrtcev so letos znašala okoli 380 tisoč evrov.
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Občina Škofja Loka

Na Občini Škofja Loka ocenjujejo, da negativni vpliv koronakrize na občinski proračun do sedaj znaša
okrog milijon evrov.

Škofja Loka – "Ob pripravi
proračunskih dokumentov
(izvajanje polletnega proračuna občine, priprava rebalansa in pripravi proračunov za leti 2021 in 2022)
smo naredili tudi podrobnejšo analizo posledic, ki jih
je covid-19 pustil na finančnem stanju občine. Še najmanjši del tega predstavljajo neposredni stroški, ki so
skupaj dosegli okoli 100 tisoč evrov, pa tudi del tega
smo dobili od države povrnjen. Ta znesek nima večjih
posledic na proračun, veliko
večje ima izpad (predvsem
nedavčnih) prihodkov, ki jih
občina redno prejema, v
času epidemije pa so se
močno skrčili in jih niti do
konca leta ne bomo mogli
nadomestiti. Tretja skupina
so posredni stroški, finančni minusi javnih zavodov
zaradi izpada njihovih prihodkov, ki jih ne bodo mogli drugače nadomestiti in
bo imela tudi občina zaradi
tega odhodke. Če seštejemo
vse tri skupine, smo ocenili,
da je za slab milijon stro-

škov, kar pa za Občino Škofja Loka predstavlja znaten
zalogaj," je na vprašanje,
kako so letošnje razmere,
povezane s koronavirusom,
vplivale na stanje občinskega proračuna, odgovoril župan Tine Radinja.

imel zaradi epidemije najmanj 45.000 evrov izpada
prihodka ter dodatnih stroškov, ki jih bo morala kriti
ustanoviteljica zavoda, občina. Zato ocenjujemo, da bo
zaradi omejitev poslovanja
vseh občinskih javnih zavo-

Na Občini Škofja Loka ocenjujejo, da bo zaradi
omejitev poslovanja vseh občinskih javnih
zavodov za okrog 400.000 evrov skupnega
izpada prihodkov.
Natančneje pa je na naše
vprašanje o proračunskem
izpadu zaradi koronakrize
odgovorila direktorica občinske uprave Špela Justin:
"Vseh vplivov epidemije na
občinski proračun še ni možno natančno oceniti. Med
drugim ni jasno, kako bo koronakriza še naprej vplivala
na določene projekte in programe, ki jih izvajajo občina,
javni zavodi ter nevladne in
druge organizacije in ki posredno ali neposredno vplivajo na proračun. Samo Zavod za šport tako na primer
že danes ugotavlja, da bo

dov prišlo do skupnega izpada prihodkov okrog 400.000
evrov. Neposreden vpliv na
občinski proračun oz. njegovo likvidnost imajo tudi spremenjeni plačilni roki z Zakonom o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo. Do polletja se je
tako v občinski proračun nateklo okrog 500.000 evrov
manj nedavčnih prihodkov.
Najbolj se pozna izpad pri
najemninah premoženja občine (infrastrukture), zaradi
podaljšanih plačilnih rokov

gospodarstva (na 60 dni) in s
tem skoraj dvomesečen zamik pri plačilih izdanih računov. Hkrati je zaradi skrajšanja plačilnih rokov javnega
sektorja gospodarstvu s trideset na osem dni povečana
dinamika realizacije odhodkov. To pomeni, da je občina
pospešila plačila gospodarstvu, prihodki občine pa v
občinski proračun prihajajo
s precejšnjim zamikom."
Neposreden vpliv na proračun imajo še razni krizni
ukrepi, kot npr. zadržanje
oz. oprostitve najemnin poslovnih prostorov v lasti občine in stroški zaščitnih ukrepov, ki jih je sprejela občina.
Gre za nabavo zaščitnih
sredstev in opreme, interventna dela, stroški najema
kontejnerja za ZD Škofja
Loka, povračilo upravičenih
stroškov sodelujočim ekipam iz občinskega sistema
zaščite, reševanja in pomoči
in drugim, stroški uničene
opreme ipd.
O tej problematiki je Špela
Justin poročala tudi na seji
občinskega sveta ob obravnavi izvrševanja polletnega
proračuna občine.

Testirali odprto ulico
31. stran
Pred desetletji je bilo samoumevno, da so otroci prihajali v šolo peš, tako so se več
gibali in se družili z vrstniki, danes pa jih zaradi skrbi, da je promet do šole zanje prenevaren, tja vozijo
starši. Vodstvo Osnovne
šole Mesto je ocenilo, da se
je novost dobro obnesla, takšno ureditev bi si želeli
tudi naprej, še bolje bi bilo,
ko bi Odprta ulica za otroke
veljala ne le ob prihodu,
temveč tudi ob odhodu iz
šole. Zdaj čakajo še na odziv staršev, ki bodo v anketi
povedali, kako je bil spremenjen prometni režim
všeč njim. V tem tednu je
začel "voziti" tudi pešbus,
ko otroci v skupini v spremstvu odraslega prostovoljca
prihajajo v šolo peš, kar
prav tako ocenjujejo kot pomemben prispevek k trajnostni mobilnosti. Na območju OŠ Mesto delujejo
tri linije.
Šest sobot Odprte ulice se je
izteklo, zadnja zaradi slabega vremena brez družabnega dogajanja. Žal je ostal
brez dogajanja tudi 22. september, dan brez avtomobi-

Letna skupščina Europassiona poteka enkrat letno v
enem od mest, kjer se izvaja
pasijon. Že od leta 2007 je
bil termin za letno skupščino Europassiona rezerviran
za leto 2021, ko letno skupščino gosti Občina Škofja
Loka.
Josef Lang je obiskal tudi
Ribnico, kjer ga je sprejel

tamkajšnji župan, srečal
se je s predstavniki Ribniškega pasijona ter tudi z
državno sekretarko na ministrstvu za kulturo Ignacijo Fridl Jarc. V uršulinskem samostanu pa je potekal pogovor s slovenskimi pasijonci: iz Škofje
Loke ter Selške in Poljanske doline, Ribnice, Preddvora, Štepanje vasi, Vipavskega Križa …		

Josef Lang na obisku pri škofjeloških kapucinih

Brezplačen seminar o toplotnih črpalkah
Škofja Loka – Kakšno ogrevalno napravo izbrati, da se bomo
ogrevali učinkovito in s čim manj negativnimi vplivi na okolje? Ljudje se vse bolj ogrevajo za toplotne črpalke. Ob hitrem razvoju in široki ponudbi toplotnih črpalk na trgu se
potencialni investitor kaj hitro znajde pred dilemo, katero
napravo naj izbere. Te dileme bo pomagal razbliniti brezplačni seminar, ki ga oktobra organizira podjetje Termaks
na temo Primerjaj in izberi toplotno črpalko s temeljito primerjavo med nekaj najboljšimi na trgu glede njihovih zmogljivosti, glasnosti, cene, garancijskih pogojev in še česa.
Predaval bo Robert Žibrik. Prijavite se na telefon 041/692
410 do torka, 6. oktobra. Glede na epidemiološko situacijo
bo verjetno seminar izveden v več manjših lokalnih skupinah. Na seminarju bodo udeleženci slišali tudi o možnostih
subvencioniranja Eko sklada. Ob zamenjavi stare kurilne
naprave z novo toplotno črpalko tipa zrak-voda je v večini
občin, z izjemo nekaj mestnih, mogoče dobiti subvencijo v
višini 2500 evrov.

Delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah
Škofja Loka – V Škofji Loki bo jutri, 30. septembra, potekala
nacionalna delavnica ALPTREES, njena tema bo trajnostna
raba in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, semi-urbanih in gozdnih ekosistemih alpskega prostora. Nacionalno delavnico organizira Razvojna agencija Sora
v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in partnerji
projekta ALPTREES: Gozdarskim inštitutom Slovenije in
Mestno občino Maribor. Osnovni cilj projekta ALPTREES je
prispevati k bolj učinkovitemu upravljanju in trajnostni rabi
tujerodnih drevesnih vrst v alpskem prostoru z razvojem
transnacionalne strategije. Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg V-B Območje Alp iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Inovativno na pot podjetništva
Del Šolske ulice je tudi Aleja zaslužnih Ločanov. /Foto: Primož Pičulin
la, ko so nameravali na Šolski ulici izpeljati celodnevno
prireditev. Zaradi novih
ukrepov za zajezitev koronavirusa in odgovornosti do
občank in občanov so se odpovedali prireditvi, kjer bi se
zbralo večje število ljudi. Zahvalili pa so se vsem partnerjem, s katerimi bi sodelovali na Šolski ulici: Policij-

ski postaji Škofja Loka,
Zdravstvenemu domu in
Zdravstvenovzgojnemu centru ZD Škofja Loka, Gasilski
zvezi Škofja Loka, Razvojni
agenciji Sora, Šolskemu
centru Škofja Loka, OŠ Škofja Loka-Mesto, SPVCP Škofja Loka, Občinskemu redarstvu, AMZS, Zavodu Enostavno prijatelji in Inštitutu

za politike prostora. So pa
ob zaključku dne pod štiri
macesne pri Nami sedli
udeleženci javne razprave o
tem, kakšno Šolsko ulico si
na podlagi izkušenj Odprte
ulice želijo za naprej. Sodelovali so župan Tine Radinja
s sodelavci, predstavniki
osnovne šole in izvajalca, Inštituta za politike prostora.

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora oktobra in novembra
organizira brezplačno delavnico z naslovom Inovativno na
pot podjetništva. Osemdnevna delavnica je delavnica, namenjena podjetjem in tistim, ki o podjetništvu šele razmišljajo. Na njej bodo lahko kaj več izvedeli o različnih področjih delovanja podjetja, ki jih mora poznati vsak, preden
vstopi na samostojno podjetniško pot, z njimi pa morajo
biti seznanjena tudi vsa že delujoča podjetja. Delavnica bo
potekala dvakrat na teden od 17. do 20. ure v predavalnici v
Škofji Loki ali na online način (odvisno od razmer, povezanih s koronavirusom). Začnejo 6. oktobra. Prijave so obvezne. Dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Sora
(tel. 04/50 60 220).
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Danica Zavrl Žlebir

31. stran

Foto: Aleksander Igličar

Učinek koronakrize
na proračun

Na Loškem gostili
Josefa Langa
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Šola za starše na daljavo
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Lokalna akcij
ska skupina (LAS) za prepre
čevanje zasvojenosti v občini
Škofja Loka bo to leto Šolo
za starše izvajala na daljavo.
Podprli so izvedbo 5. Mara
tona pozitivne psihologije,
ki bo letos potekal na spletni
platformi Zoom oktobra in
novembra. Šola za starše je
enotna za Vrtec Škofja Loka,
vse osnovne šole, Gimnazijo
in Šolski center Škofja Loka
ter občane, predavanja so
brezplačna. Udeleženci se
lahko prijavijo na eno ali več
predavanj, predhodna prija
va je potrebna prek spletne
ga obrazca, da prejmejo po
vezavo.
Prvo predavanje bo 3. okto
bra ob 18. uri, dr. Kristjan

Lešnik Musek bo predaval
na temo Diktatura sreče.
Sledi predavanje dr. Zvez
dana Pirtoška Razvoj mož
ganov v socialni organ – za
kaj, kdaj, kako (10. oktobra),
Mateje Štirn Psihološka
prva pomoč: pomembna
podpora po izkušnjah kri
znih dogodkov (17. okto
bra), dr. Anice Mikuš
Kos Ali so vsega krivi star
ši? (24. oktobra), Anke Pa
tru Pogosti vzorci konflikta
v partnerskem odnosu (31.
oktobra), dr. Miha Kosa Ra
dovednost = nagrajevanje
napak (Igranje in znanje)
(7. novembra), Brigite Lan
gerholc Intuicija in dosega
nje ciljev s pomočjo uma
(14. novembra) in Ferija La
inščka O pesniški resnici
(21. novembra).

Šola prenove: suhi zid
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – V okviru letoš
njih Dnevov evropske kul
turne dediščine bo Občina
Škofja Loka v sodelovanju s
Šolo prenove organizirala
dvodnevno delavnico o su
hem zidu. Suhi zidovi po
vsem svetu predstavljajo
najpreprostejše in najstarej
še grajene strukture. V Slo
veniji so najbolj poznani
suhi zidovi na Krasu, kjer so
uspeli veščine suhozidne
gradnje leta 2018 vpisati na
Unescov reprezentativni se
znam nesnovne kulturne
dediščine človeštva.
Dvodnevna delavnica o su
hem zidu v Škofji Loki, ki
bo potekala v sredo, 7., in v
četrtek, 8. oktobra, bo poka
zala, da suhe zidove, ki so
nastali izključno s prelaga
njem pobranega ali izkopa
nega kamenja in so brez
veziva, najdemo tudi v Ško
fji Loki, njeni okolici in

drugje po Gorenjskem.
Udeleženci bodo spoznava
li značilnosti prostora, las
tnosti suhozidne gradnje,
vrste kamenin ter zanimiv
primer Partnerstva za ohra
nitev in popularizacijo kra
ške suhozidne gradnje, ki
povezuje vse, ki želijo ohra
njati veščine suhozidne
gradnje na Krasu in so na
Gorenjskem lahko za zgled
pri ohranjanju suhih zidov.
Drugi dan delavnice se
bodo udeleženci pod men
torstvom mojstra Primoža
Novaka lotili obnove suhe
ga zidu na vrtu Loškega
gradu. Del celovite obnove
grajskega zeliščnega vrta,
zlasti obnova opornega
zidu, ki je potekla lansko
jesen, je izveden prav v tra
dicionalni tehniki suhozi
dne gradnje. Namen delav
nice je prepoznati suhe zi
dove v okolju, jih ohranjati
in obnavljati, saj so del po
dobe naše kulturne krajine.

Otroški glasbeni abonma
Škofja Loka – Tudi v tej sezoni bo v Sokolskem domu potekal otroški glasbeni abomna Umetnost otrokom, vpisovanje
so ravno ta teden zaključili. Napovedanih je sedem predstav, prva bo na sporedu že 3. oktobra, in sicer lutkovni muzikal Peter Klepec v izvedbi gledališča MalihVelikih. Glasbeno pravljico Rdeča kapica si bo mlado občinstvo lahko ogledalo 7. novembra, pripravlja ga društvo Oddih Gorajte. Decembra bodo izvedli glasbeno pravljico Gozd raja, ki ga
pripravlja ottroško geldališče iz Dubrave. V prihodnjem koledarskem letu pa otroke čakajo še štiri predstave. Januarja
si bodo ogledali operno pravljico Sneguljčica, februarja glasbeno predstavo Do tiste stezice, marca glasbeno-plesno
predstavo Želva Vaska, kam pa kam (pripravlja jo vrtec
Sončni žarek) in aprila glasbeno pravljico Čebelica Meli v
produkciji Vrtca Škofja Loka in Glasbene šole Škofja Loka.
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Najlepša otroška pravljica
Škofja Loka – Občina Škofja Loka je v začetku septembra
objavila rezultate javnega natečaja za najlepšo otroško pravljico Škofje Loke. Izmed 49 prijavljenih del je strokovna
komisija za zmagovalko izbrala pravljico z naslovom Miška
Rubi in zlati list avtorice Darje Čadež, na drugo mesto se je
uvrstila Štorklja Loka avtorja Damirja Grbanovića in na tretje mesto pravljica Helene Janežič z naslovom V naročju
dobrega velikana. Prvim trem uvrščenim bo plaketo in nagrado podelil župan ob uvodni predstavi Otroškega glasbenega abonmaja, ki bo v soboto, 3. oktobra, ob 10. uri v Sokolskem domu.

Spoznaj, varuj in ohrani
Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine potekajo pod naslovom Spoznaj? Varuj! Ohrani. V Škofji
Loki se bo zvrstilo šestnajst različnih dogodkov.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Dnevi evrop
ske kulturne dediščine
(DEKD), ki v evropskih dr
žavah potekajo pod okriljem
Sveta Evrope in Evropske
komisije, bodo letos potekali
do 10. oktobra. V Sloveniji je
koordinator Zavod za var
stvo kulturne dediščine Slo
venije, v Škofji Loki pa Obči
na Škofja Loka in Javni za
vod 973. Z letošnjimi DEKD
in Tednom kulturne dedi
ščine, ki potekajo pod naslo
vom "Spoznaj? Varuj! Ohra
ni.", želijo izobraževanje o
dediščini poudariti kot vse
življenjsko kategorijo.
V Škofji Loki se bo septem
bra in oktobra zvrstilo 16
različnih dogodkov s širo
kega področja kulturne de
diščine, program je pripra
vilo 18 sooblikovalcev – kul
turnih in izobraževalnih
zavodov ter društev. Kar
nekaj dogodkov je poveza
nih z nesnovno kulturno
dediščino, ki je del Unesco
ve dediščine. Za Škofjo
Loko je najpomembnejši
Škofjeloški pasijon, ki ga je
leta 1721 zapisal pater Ro
muald Štandreški. Leta
2021 bo minilo 300 let od
zapisa Škofjeloškega pasijo
na, zato je letos, ko poteka
jo aktivnosti in priprave na
to pomembno obletnico, v
program DEKD vključena

Dnevi evropske kulturne dediščine so tudi priložnost za spoznavanje bogate stavbne
dediščine Škofje Loke. / Foto: Primož Pičulin
tudi pasijonska vsebina.
Pripravili so Pasijonski
koncert, predstavitev filma
o restavriranju 300 let sta
rega rokopisa Škofjeloškega
pasijona in vodenje po Ka
pucinski knjižnici, razstavo
v Starološki župnijski knji
žnici dr. Janeza Veiderja, ki
hrani bogato zbirko knjig s
pasijonsko tematiko. Otroci
iz osnovnih šol in vrtca so
upodabljali dediščino Ško
fje Loke in tudi prizore Ško
fjeloškega pasijona.

Tako kot Škofjeloški pasi
jon, zapisan na Unescov se
znam nesnovne dediščine
človeštva, je tudi umetnost
suhozidne gradnje Unesco
va nesnovna dediščina. To
gradnjo bodo v okviru
DEKD spoznali na dvo
dnevni delavnici v Škofji
Loki. Pripravljajo tudi Malo
Groharjevo kolonijo, ki je
namenjena osnovnošol
cem. Na različnih lokacijah
po mestu bo mogoče poleg
stavbne dediščine spozna

vati tudi dediščino, ki jo
ohranjajo rokodelci, dedi
ščino klobučarstva in zgo
dovino čebelarstva na Ško
fjeloškem. Prikazali bodo
delo restavratorja, ki ohra
nja umetniška dela, in
predmete, ki jih v svoji zbir
ki hrani zbiratelj in resta
vrator Cene Božnar iz Pu
štala. Vabijo tudi na vodene
oglede, organiziran bo se
menj na Fari, pravljični po
hod na zgornji grad na
Kranclju in še kaj.

Obnavljajo poslovilne vežice
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Začenjajo se
obnovitvena dela na mrliški
vežici Mestnega pokopališča
v Škofji Loki. Kot navajajo na
občini, bo predvidoma po
treh mesecih objekt obno
vljen, v tem času bo treba po
grebne svečanosti in obisko
vanje pokopališča prilagoditi
razmeram na gradbišču.
Vzdrževalna dela obsegajo
prenovo ostrešja in kritine,
obnovo notranjosti, kjer bo
sta po zaključku del nastala
dva ločena (in po potrebi
združljiva) poslovilna pro
stora, prenovo sanitarij in
čajne kuhinje, obnovo tla
kov in stabilizacijo temeljev
ter obnovo oken, vrat in fa
sade. Obnovljen bo vodovo
dni priključek, objekt pa bo
priključen na javno kanali
zacijo. Predvidena je še ure
ditev okolice poslovilnega
objekta.
V času vzdrževalnih del bo
treba zadnje slovo od po
kojnika in pogrebe sveča
nosti prilagoditi gradbišču.
Sam potek pogreba ne bo
moten. Do pokopa bo po
kojnik lahko ležal v poko
pališki kapeli, svojci pa se

lahko tudi odločijo, da po
kojnik leži v mrliški vežici
na starološkem pokopali
šču ali na pokopališču Lipi
ca. Uporaba obstoječe čaj
ne kuhinje ne bo mogoča.
Navodila in nasvet zaradi
izvedbe pogrebnih sveča
nosti in prilagoditev trenu
tnemu stanju in razmeram
na pokopališču zaradi del
bodo na voljo pri upravljav

cu pokopališča. Na del Me
stnega pokopališča bo v
času izvajanja vzdrževalnih
del dostop otežen ali nekaj
časa tudi onemogočen.
Zato bo ob obiskovanju po
kopališča treba spoštovati
takratne razmere in se rav
nati po označbah in opozo
rilih izvajalca del. V času
obnove vodovodnega pri
ključka in do ureditve no

vih pip odvzem vode na
pokopališču ne bo mogoč.
Projekte za vzdrževalna dela
so pripravili v ateljeju Arrea
iz Ljubljane, dela na objektu
bo opravilo podjetje Akvaing
iz Ljubljane. Vzdrževalna
dela na pokopališču bodo v
celoti pokrita s sredstvi po
računa občine, pogodbena
vrednost brez DDV znaša
okoli 190 tisoč evrov.

Na mestnem pokopališču bodo v treh mesecih obnovili mrliške vežice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mednarodno srečanje dobro uspelo
Na začetku septembra je v Škofji Loki potekala mednarodna konferenca projekta Mladi in starejši, aktivno staranje. Organizatorji jo ocenjujejo kot
uspešno, čeprav so jim razmere, povezave s koronavirusom, zmanjšale mednarodno udeležbo in so z več udeleženci namesto v živo mnenja izmenjevali
prek spleta.

... z nekaterimi udeleženci iz tujine pa tudi prek spleta.

Mednarodna konferenca je v Škofji Loki potekala v živo ... / Foto: Gorazd Kavčič
Loke jih je bilo okoli 70 in
nekaj iz Ljubljane, z desetimi pa so se povezali prek
spleta in so bili lahko neposredno aktivno vključeni v
razpravo. Mednarodno sliko so v Škofji Loki obarvali
tudi predstavniki veleposlaništev in skupina mladih
prostovoljcev, ki so v Sloveniji na mednarodni izmenjavi. Odzivi so bili pozitivni, tako na vsebino konference kot tudi na izvedbo.
"Škofja Loka je predstavila
svoj program kakovostnega
staranja, drugi pa so prispe-

kovostnem staranju in življenju vseh generacij," je
pojasnil Miha Ješe. Ob tem
je poudaril tudi, kako pomembna je za starejšo generacijo računalniška pismenost, kar se je izkazalo
ravno med koronakrizo.
Elektronsko opismenjevanje starejših bo tudi tema
enega prihodnjih srečanj,
ki ga pripravljajo prihodnje
leto v madžarskem mestu
Köszeg. Poleg tega bodo
srečanja še v avstrijskem
Judenburgu, kjer bodo marca 2021 govorili o prevozih

vali svoje izkušnje. Konferenca je bila organizirana
tako, da sta potekati dve plenarni zasedanji, nato pa so
skupine ločeno razpravljale
na štirih delavnicah. Posebej so se sestali mladi, starejši, učitelji in uradniki, ki
so predstavili dobre prakse
in predlagali usmeritve za
naprej. Poleg tega so iz
mest, ki tokrat niso bila zastopana na konferenci, poslali tudi poročila. Na podlagi vsega bo narejeno poročilo, iz katerega bodo sodelujoči črpali usmeritve o ka-

Poleg dosedanjih dveh srečanj v Škofji Loki se
bodo do konca projekta zvrstila še štiri. Eno bo
ponovno v Škofji Loki maja prihodnje leto, ko
bo tudi generalna skupščina združenja
Douzelage. Srečali se bodo tudi v madžarskem
mestu Köszeg, v avstrijskem Judenburgu in v
bavarskem mestu Bad Kötzing, kjer bodo strnili
ugotovitve z vseh srečanj in nato projekt
zaključili.
za starejše; maja ponovno v
Škofji Loki, kjer se bodo posvetili stanovanjski problematiki starejših, hkrati pa
bo potekala tudi generalna
skupščina združenja evropskih mest Douzelage. Madžarski bo oktobra sledilo
srečanje v nemškem Bad
Kötzingu, kjer bodo strnili
ugotovitve z vseh srečanj in

Hafnerjev memorial letos bo!
Nina Fehter
Škofja Loka – Tokrat bo potekal od 14. do 18. oktobra in
nosil naslov »In Memoriam
prof. Peter Hafner #11 ½«.
Potekal bo na Škofjeloškem
gradu, v parku bivše vojašnice in na Cankarjevem trgu.
O festivalskih vsebinah sem
se pogovarjala z idejnim in
programskim vodjo festivala
Tinetom Hafnerjem.
Očitno vam bo letos vendarle uspelo.
Za zdaj kaže, da nam bo
uspelo pripraviti festival v
skladu z vsemi priporočili,
vendar se še vedno nočem
veseliti prehitro. Vemo, da
se situacija hitro spreminja,
in lahko se zgodi še marsikaj. Pri tem merim na morebitno ponovno prepoved
javnih zbiranj. Vendarle pa
smo že v tisti fazi, ko lahko
promoviramo festival in
upamo na najboljše.

Tokrat je memorial ponovno osredotočen na domača
imena.
Vsekakor drži, da nam zaradi vsem znane situacije letos
ni uspelo privabiti predvidenih tujih gostov. Vendar je
pri tem treba poudariti dvoje. Prvič, to ne pomeni, da
smo spustili letvico nižje, in
drugič, letošnji memorial bo
vrhunsko ogrevanje za dvanajstico, ki (upam) sledi prihodnje leto. Tudi zato smo
letošnjo izvedbo poimenovali »In Memoriam prof. Peter Hafner #11 ½«. Čeprav
smo se osredotočili na domača imena, bomo vseeno
gostili tudi dve mednarodni
zasedbi.
Zanimive Ottone Pesante in
memorialne povratnike Elektro Guzzi.
Da. Veseli me, da nam je v
sodelovanju s Kulturno
umetniškim društvom Ja-

dran, ki pripravlja uvodna
dva memorialna večera,
uspelo privabiti italijanski
trio Ottone Pesante, ki je
prava gurmanska zvočna
poslastica za ljubitelje džeza
in metala in je zares prava
stvar za odprtje letošnjega
memoriala. Na drugi strani
se vračajo Elektro Guzzi, dunajski posebneži, ki z rokovskim instrumentarijem
(bobni, bas, kitara) preigravajo čisto pravo tehnoglasbo, o čemer so se Ločani že
lahko prepričali pred dobrimi tremi leti.
Tudi med domačimi imeni
najdemo nekaj povratnikov.
Tudi to drži, pri čemer tako
kot vedno zasledujemo promocijo njihovih novih izdaj,
hkrati pa je pomembno poudariti tudi, da v naboru domačih izvajalcev ne zasledimo samo povratnikov, ampak tudi nova in sveža imena. Na tem mestu bi se za-

Foto: osebni arhiv

V Zavodu O so se skupaj s koproducenti Hafnerjevega memoriala odločili, da bodo navkljub turbulentemu letu izvedli
priljubljeni festival.

Tine Hafner, idejni in
programski vodja festivala
hvalil tudi Loškemu muzeju,
ki nam je priskočil na pomoč, in tako bomo osrednji
del memoriala izvedli na
grajskem dvorišču. Ob podpori najboljših domačih hrupačev Nikki Louder in eksperimentalnem elektronskem dvojcu Warrego Valles
bodo tam nastopili Elektro
Guzzi, dan kasneje se obeta
akustični koncert prepoznavnih Koala Voice, ki se

jim bosta pridružila še razigrani trio Lelee in domači
prvaki eklektične rokovske
godbe Svojat. Veliki finale pa
bo sledil v nedeljo, ko se bo
zgodil »pusluviln gala kuncert« Tomaža Hostnika, ki
bo predstavil obilo še neslišanih uspešnic ter ploščo
Mačahe z duetom Hostnik
pa Krečič. Če sem se prej zahvalil Loškemu muzeju, zahvalo dolgujemo tudi ministrstvu za kulturo, Klubu
škofjeloških študentov in
Občini Škofja Loka, ki nam
vsak na svoj način omogočajo izvedbo festivala.
Sliši se sila obetavno.
Se strinjam, hkrati pa je
tako kot vedno tudi nekaj zanimivega spremljevalnega
programa. Sledite nam preko družabnih omrežij in
spletne strani www.inmemoriam.si, kjer boste našli
vse relevantne informacije o
festivalu.

nato projekt zaključili. "Srečanje v Škofji Loki je bilo
uspešno, vsi so izražali zadovoljstvo. Baza za nadaljnja štiri srečanja je pripravljena," je sklenil Miha
Ješe, ki pravi, da je tovrstna
srečanja doslej že organiziral, toliko pestrosti in usklajevanja, kot ob tokratnem,
pa ne pomni.

Jesenska čistilna akcija
Škofja Loka – Spomladi je
bila čistilna akcija zaradi
pandemije covid-19 odpovedana, občina jo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi, zavodi in šolami
organizira jeseni. Čistilna
akcija bo v soboto, 10. oktobra, trajala bo od 8. do 13.
ure, kot običajno so določena zbirna mesta v desetih
krajevnih skupnostih. Udeleženci bodo ločeno zbirali
odpadke: embalažo, steklo,
nevarne odpadke in drugo,
kajti organiziran je tudi odvoz ločenih frakcij. Ob tem
opozarjajo, da čistilna akcija
ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov, v ta namen občani letno dobijo dva
kartončka za organiziran odvoz kosovnih odpadkov.

Certifikat kakovosti
Stara Loka – Iz Centra slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka so nam sporočili, da
jim je uspelo pridobiti certifikat kakovosti ISO 9001:2015,
kar jih ob letošnjih posebnih
razmerah še posebej veseli.
Slovesnost pripravljajo v četrtek, 1. oktobra, ob 19. uri v
jedilnici centra.
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Škofja Loka – Ko sta v dneh
pred izvedbo konferenco
predstavljala javnosti župan
Tine Radinja in vodja projekta Miha Ješe, so se že zapirale meje nekaterih držav, tako da so svoje sodelovanje odpovedali iz več partnerskih mest. Vendar so se
novi realnosti hitro prilagodili in se z odsotnimi udeleženci iz nekaterih pobratenih mest povezali prek video konference.
Spomnimo: Mednarodno
srečanje je del dveletnega
projekta Evropa za državljane: mladi in starejši – aktivno staranje, v katerem je
Škofja Loka vodilni partner.
V okviru projekta naj bi potekalo šest srečanj v šestih
evropskih partnerskih mestih. Prvo na temo participativnega proračuna je bilo lani
septembra v Škofji Loki, nato
pa je epidemija koronavirusa
ustavila nadaljnja srečanja.
Eno od njih naj bi bilo že
spomladi v Škofji Loki, pa
jim ga je uspelo organizirati
šele zdaj, a še to drugače, kot
so si prvotno predstavljali.
"Kljub velikim težavam, ki
so ustavile prihod posameznih delegacij, smo z udeležbo zadovoljni," je po
konferenci povedal vodja
projekta Miha Ješe. Kljub
vsemu je prišlo 27 udeležencev iz tujine, iz Škofje

Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir
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Gradnja na polovici

Županov kotiček

Poljane – primer
dobre prakse
Sredi tega meseca, ravno
na obletnico podpisa gradbene pogodbe za protipoplavno ureditev Poljan,
smo v naši občini gostili
ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.
Minister si je ogledal obsežno gradbišče in nato na
tiskovni konferenci poudaril, da gre za večnamenski
projekt, v katerem je združena skrb za naravo v varovanem območju Nature,
vodnogospodarske rešitve
ter izboljšanje bivalnega
okolja ljudem. Minister je
odličen poznavalec trde
poti priprave takšnih projektov, zato je poudaril, da
je samo odobritev projekta
daleč premalo, da se zasadi
prva lopata. Povedal je, da
je občina izpeljala, kar je
najtežje: vse postopke pridobivanja res številnih dovoljenj in zemljišč. Minister je zato projekt označil
kot primer dobre prakse, ki
bi ga bilo treba posnemati
tudi pri drugih podobnih
projektih.
Podobno je že pozimi ugotovila tudi Direkcija RS za
vode, ki je projekt protipoplavne ureditve Poljan izbrala kot primer dobre prakse za predstavitev ob praznovanju letošnjega dneva
voda. Prav Direkcija je tista,
ki najbolje pozna številne
druge vodnogospodarske
projekte v državi, zato nam
to njihovo priznanje še prav
posebej veliko pomeni.

Gradbišče, na katerem izvajajo dela za večjo poplavno varnost na območju Poljan, si je v začetku
septembra ogledal tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.
Mateja Rant

Milan Čadež
Dvakratno priznanje poznavalcev tega področja dela z
državne ravni nam najprej
predstavlja zadoščenje ob
opravljenem trdem delu, ki
ga marsikdo niti ne opazi,
še bolj pa vliva pogum za
delo naprej.
Prihajajo namreč jesenski
dnevi, ko v naših krajih ob
obilnih neurjih vodotoki
vse prehitro prestopajo
bregove. Zato nam ta projekt, ki temelji na znanju
in izkušnjah vrhunskih
strokovnjakov, veliko pomeni predvsem zato, ker
bo prihranil veliko strahu
prihodnjim rodovom iz
osrčja Poljanske doline. To
pa je tisto, kar šteje mnogo
več, kot vsi primeri dobre
prakse, saj smo tukaj zato,
da delamo in ustvarjamo
za ljudi in razvoj naših
krajev.
Milan Čadež, župan

Čez Soro spet po
Fortunovi brvi
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Gorenja vas – Župan Milan
Čadež in direktor SGP Zidgrad iz Idrije Igor Božič sta
sredi septembra podpisala
gradbeno pogodbo za gradnjo Fortunove brvi za pešce čez Soro v Gorenji vasi.
Na javnem razpisu izbrani
izvajalec je med petimi ponudniki podal najnižjo ceno
za izvedbo del. Vrednost del

Čez približno leto dni bodo v Poljanah bolje zaščiteni pred poplavami. / Foto: Primož Pičulin
ta del pri tovrstnih projektih najlažje poskrbi lokalna
skupnost, zato meni, da bi
bilo to treba posnemati tudi
pri drugih podobnih projektih. Ob tem pa je direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec opozorila
na prezapletene birokratske
postopke pri pridobivanju
potrebnih dovoljenj, saj bo
sama gradnja izvedena dvakrat hitreje, kot pa je tajala
priprava in potrjevanje zahtevne dokumentacije za
gradnjo, za kar so porabili
kar štiri leta in pol.

Dela so začeli novembra
lani pri cerkvi, ki je bila pred
petdesetimi leti postavljena
na poplavnem območju,
zato so jo zaščitili s protipoplavnim zidom. Ob tem so
uredili še dve dostopni poti,
ena od glavnih naložb pa je
novi most čez Poljansko
Soro. Uredili so Brentežev
graben, dokončano je tudi
urejanje sotočja Hotoveljščice in Poljanske Sore, na
novo so uredili še izliv Ločivnice v Poljansko Soro.
Dela na vseh protipoplavnih
ukrepih so tako v teku ali za-

ključevanju, je pojasnil župan in dodal, da je zgrajenih
ali v gradnji šest od sedmih
mostov, tri od štirih prometnic, vse struge Sore in pritokov, zaključena je tudi
ureditev ravnice za razliv visokih voda. Čakajo pa jih še
dela na sotočju Ločivnice in
Poljanske Sore, ki se bodo
začela po dokončni odstranitvi opažne in podporne
konstrukcije novega mostu
čez Soro, saj bo na ta način
omogočen nemoten dostop
z mehanizacijo do lokacije
sotočja.

V dar dobili zastavo
Na obeh osnovnih šolah s podružnicami v občini Gorenja vas - Poljane je v letošnjem šolskem letu
v šolske klopi prvič sedlo sto osemnajst prvošolcev.
Mateja Rant

tako po pogodbi znaša dobrih 131 tisoč evrov, vsa dela
pa morajo biti končana še
pred koncem leta, so poudarili na občini. "Utrditev temeljnih tal desnega mostnega opornika je bila izvedena
že pred časom, medtem ko
je bil levi opornik zgrajen že
ob gradnji gorenjevaške obvoznice, zaradi katere je bila
nekdanja Fortunova brv odstranjena," so še pojasnili.

Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Poljane – K projektu zagotavljanja večje poplavne varnosti so v Občini Gorenja
vas - Poljane pristopili po
hudih poplavah oktobra
2014. V štirih letih in pol so
projekt pripeljali do izdaje
gradbenega dovoljenja,
pred enim letom je bila
podpisana gradbena pogodba, dela pa so stekla novembra lani. Ta čas so približno
na polovici izvedenih del,
saj zaključek gradnje načrtujejo oktobra prihodnje
leto, je pojasnil župan Milan Čadež. Ob tem je minister Andrej Vizjak ta projekt označil za primer dobre prakse, kako v tesnem
sodelovanju z lokalno skupnostjo učinkovito izvesti
protipoplavne ureditve.
Naložba v povečanje poplavne varnosti na območju Poljan bo vredna slabe tri milijone evrov, od tega bo 2,2
milijona evrov prispevala
republiška direkcija za vode,
je pojasnil Čadež. Ob tem je
minister Vizjak poudaril, da
je najtežji del pri projektu,
to je pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij
lastnikov zemljišč, izpeljala
občina. Verjame, da prav za

Gorenja vas, Poljane – Na
prvi šolski dan vse prvošolce
v občini že po tradiciji obišče
tudi župan Milan Čadež. Kot
vsako leto jim je zaželel
uspešen in varen začetek šolskih dni ter veliko uspeha, ob
tem pa jih tudi opozoril na
previdnost na cesti na poti v
šolo in domov. Dejal jim je
še, da je prvi šolski dan vedno nekaj posebnega za
učence, ki prvič prestopijo
šolski prag, zato si ga zapomnijo za vse življenje. Ob tej
priložnosti jim je zato v trajen spomin poklonil slovensko zastavo s posvetilom.
Na centralni šoli v Gorenji
vasi so sprejem za prvošolce
pripravili na novem športnem igrišču. Ločeno po oddelkih so povabili vseh 51
prvošolcev in njihove starše.
Po pozdravnih nagovorih in
spodbudnih besedah s strani župana, ravnatelja in učiteljev so se odpravili v učilnice, kjer so jim podelili
tudi "diplome" ob sprejetju
na gorenjevaško šolo. Prisluhnili so še kamišibaj pravljici o Mavrični ribici, na

koncu pa je vsak domov odnesel tudi svoj prvi likovni
izdelek – ribico s svetlečimi
luskami. V podružnični šoli
v Lučinah so letos šolski
prag prvič prestopili štirje
dečki, ki so jim topel sprejem pripravili s programom,
ki so ga oblikovali učenci
višjih razredov, ki obiskujejo omenjeno šolo. V Podružnični šoli Sovodenj pa je
letos v svet šolskega znanja
prvič zakorakalo šest učen-

cev. Skupaj s starši so se
preskusili v ročnih spretnostih, drugošolci pa so jim
zaigrali lutkovno predstavo
z naslovom Kakor napravi
stari, je vedno prav.
V matično šolo v Poljanah je
letos vstopilo 45 prvošolcev,
v podružnico v Javorjah pa
12. V matični šoli so se
učenci najprej zbrali pred
šolo, nato pa so se odpravili
v učilnice, kjer so prisluhnili
pravljici in se spoznali med

Sprejem prvošolcev v Gorenji vasi / Foto: Bojana Mihelič Stržinar

seboj, na koncu pa so jim
razdelili še ovojnice, v katerih jih je čakala skrivnost.
Slovesno je bilo tudi v podružnični šoli v Javorjah,
kjer so prvošolci prav tako
najprej spoznali učilnico, ki
si jo bodo delili z učenci tretjega razreda, nato so prisluhnili pravljici z naslovom
Gusarji ne hodijo v šolo. Izdelali so tudi osebne zastavice, s katerimi so se predstavili sošolcem.
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Kuhinjo že prenovili

Pestro kolesarsko
dogajanje

V sklopu gradnje prizidka k Vrtcu Agata v Poljanah so sredi septembra že končali celovito prenovo
šolske kuhinje.

Razvojna agencija Sora je v sodelovanju z Občino
Gorenja vas - Poljane v sklopu projekta
E-nostavno na kolo organizirala kolesarski dan v
Gorenji vasi.

Poljane – Razširitev in rekonstrukcija dotrajane šolske kuhinje je potekala od
sredine aprila, so pojasnili
na občini in dodali, da so
odstranili staro opremo in
dotrajane inštalacije ter izvedli nove prezidave. Zamenjali so vodovodne cevi
ter inštalacije za elektriko
in ogrevanje, kuhinja ima
tudi novo tehnološko opremo. Sočasno so prenovili
tudi jedilnico.
Sredi septembra so tako v
novi kuhinji že začeli pripravljati kosila in druge
obroke za vrtec ter kosila za
šolske otroke. "Obnova je za
otroke v šoli in vrtcu velika
pridobitev, saj bo kuhinja
omogočala hitrejšo pripravo
še večjega števila obrokov,
na novo bo omogočena tudi
priprava dietnih obrokov, ki
jih potrebuje čedalje več
otrok tako v vrtcu kot v
osnovni šoli, kjer se iz leta v

Mateja Rant

V Poljanah so končali celovito prenovo šolske kuhinje. / Foto: Špela Ržen
leto povečuje tudi skupno
število vpisanih otrok," so
razložili na občini.
Naložbo v gradnjo prizidka, vredno 2,3 milijona

evrov, bodo predvidoma
končali v drugi polovici
prihodnjega leta. Projekt
dodatnih prostorov vrtca
vključuje gradnjo šestih

Nadaljujejo dela
Na cesti Murave–Gorenja Žetina ta čas sanirajo še pet cestnih usadov in tri
zemeljske plazove.
Mateja Rant
Gorenja Žetina – Na odseku
Murave–Gorenja Žetina poteka druga faza obnove ceste. Sanirali bodo pet cestnih usadov in tri zemeljske plazove. Pogodbena vrednost del znaša slabih 770
tisoč evrov, pri čemer je občina za izvedbo sanacije pridobila tudi nepovratna sredstva ministrstva za okolje in
prostor v višini 619 tisoč
evrov, so pojasnili na občini.
Sanacija se je zaradi izvedbe obvozov najprej začela
na zgornjem odseku Gorenja Žetina–odcep Dolenja
Žetina, so razložili na občini in dodali, da je končana
sanacija prvega plazu pri
Gorenji Žetini, kjer so dogradili 25-metrski oporni
zid, v teku pa je sanacija
drugega plazu z 90-metr-

Na odseku Murave–Gorenja Žetina poteka druga faza
obnove ceste. / Foto: arhiv občine

novih igralnic za potrebe
vrtca pa tudi dveh nadomestnih učilnic za potrebe
šole in ureditev dodatnega
otroškega igrišča.

skim opornim zidom. "Poteka tudi sanacija usada pri
odcepu za Dolenjo Žetino,
kjer se gradi 30-metrski
oporni zid, vsi zidovi so visoki od štiri do sedem metrov." V teh dneh naj bi se
začela tudi sanacija usada v
Hlevišah. Tako bo obnova
potekala na polovici od skupno osmih plazov in usadov, ki jih je treba sanirati
na tem odseku, so še dodali
na občini. "Sanacija se izvaja s popolno zaporo ceste,
zato smo predhodno uredili
in utrdili obvoze." Glavnino
del želijo na občini izvesti
do novembra, ko bo mogoče napovedati tudi trajanje
nadaljnjih zapor.
Pred tem so že končali prvo
fazo obnove ceste Murave–
Žetina na odseku od Murav
do Hleviš, kjer so sanirali
štiri obsežne plazove in več
udorov ceste. Kot so še poudarili na občini, so v preteklih dveh letih že zaključili
tudi obsežno sanacijo ceste
od Krajcev do Javorij. "V prihodnje bomo torej bistveno
izboljšali udobje vožnje od
Podobena pa vse do Gorenje
Žetine."

Gorenja vas – Spodbujanje
in podpiranje kolesarjenja
na območju občine Gorenja
vas - Poljane je bil cilj dogodka, ki so ga pred dnevi
pripravili na parkirišču pod
Sokolskim domom v Gorenji vasi. Svoje spretnosti na
kolesu so lahko preskusili
tako otroci kot odrasli, vsem
občanom pa so omogočili
tudi brezplačni servis koles.
"V Gorenji vasi so podoben
dogodek organizirali že v
preteklih letih, zato je bil
tudi letos odziv dober, saj se
je že kar nekaj občanov navadilo, da svoja kolesa pripelje na servis," je bil z obiskom zadovoljen Anže
Rems iz Razvojne agencije
Sora. Servis koles so omogočili v sodelovanju s Šport
servisom Oblak, ki je na samem dogodku opravil manjša popravila, obenem pa jim
svetoval, kako jih čim bolje

Udeleženci so lahko prisluhnili predavanju na temo varne
vožnje in vzdrževanja koles. / Foto: arhiv Razvojne agencije Sora

Obnovili fresko nad vhodnimi vrati
Visoko – Strokovnjaki iz restavratorskega centra republiškega zavoda za varstvo kulturne dediščine so pred dnevi končali obnovo freske nad vhodnimi vrati dvorca Visoko. Restavratorski center je pred obnovitvenimi deli na fasadi dvorca
najprej ugotovil dejansko stanje nekdanje poslikave – grba
– nad vhodnim portalom pod okensko polico. "Sedanje stanje ne kaže konkretnih elementov poslikave, zato smo se
dogovorili, da grb poslikajo na novo po analognem gradivu," so pojasnili na občini. Celotno investicijo je financiral
restavratorski center, so še dodali.

Gorenja vas, Poljane – Tudi
Občina Gorenja vas - Poljane se je odločila pridružiti
projektu zavoda Zlata mreža
Prostofer, ki kot mreža brezplačnih prevozov za starejše
že uspešno deluje v številnih
slovenskih občinah. Gre za
trajnostni vseslovenski pro-

stovoljski projekt za večjo
mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, a ne zmorejo
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po
drugi strani radi priskočijo
na pomoč. Prostovoljni šofer
je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je

v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki
prevoze potrebujejo. "Prostoferji pa so v resnici še veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo
tudi, ko ti izstopijo iz avta:
pri zdravniku jih pospremijo
do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, poma-

gajo nesti vrečke iz trgovine
in jim priskočijo na pomoč
pri vzpenjanju po stopnicah
..." pojasnjujejo v zavodu
Zlata mreža. Vozniki, ki želijo postati prostoferji, lahko
to sporočijo Jani Oblak na
občini na telefonsko številko
04/51 83 112 oziroma po elektronski pošti na naslov
jana.oblak@obcina-gvp.si.

Foto: Igor Kržišnik

Prostofer tudi v Gorenji vasi
Mateja Rant

vzdrževati tudi v prihodnje.
"V sodelovanju s Kolesarskim klubom Kranj smo postavili spretnosti poligon, ki
so ga lahko prevozili tako
najmlajši kot tisti malo starejši, se preizkusili v spretnostni vožnji s kolesi in obnovili pravila varne vožnje,"
je še pojasnil Rems. Obiskovalci so lahko prisluhnili
tudi predavanju na temo varne vožnje s kolesom, vzdrževanja tehnične brezhibnosti
kolesa ter priprave kolesa na
zimo in na novo kolesarsko
sezono. Občina Gorenja vas
- Poljane pa je v sodelovanju
z Zavodom Poljanska dolina
priskrbela dve električni kolesi, s katerima so se udeleženci lahko popeljali na testno vožnjo.
Vsi udeleženci so na koncu
prejeli mini zavojček prve
pomoči in kolesarski zvonček za čim varnejšo udeležbo v prometu, je še pojasnil
Rems.

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

Mateja Rant

Loški glas, torek, 29. septembra 2020

8

Občina Železniki
Protipoplavna
varnost Železnikov
Letošnjega 18. septembra je
minilo trinajst let od najhujših poplav v Železnikih, ki
so zahtevale tri človeška življenja, povzročile veliko
škode na infrastrukturi, v
gospodarstvu in pri zasebni
lastnini. Po napovedih direkcije za vode in okoljskega
ministra Andreja Vizjaka pa
se bo gradnja protipoplavnih ukrepov vendarle začela
v začetku leta 2021. Velik
premik pri tem velikem in
zahtevnem projektu je bila
sprememba uredbe o posegih v okolje in tako okoljevarstveno soglasje (OVS) za
prvo fazo protipoplavnih
ureditev ni več potrebno.
Kot vemo, je pri postopku
izdaje OVS za prvo fazo nastalo več zapletov, ki so bili
posledica umeščanja obvozne ceste mimo Železnikov.
OVS je bil izdan dvakrat. Prvič ga je upravno sodišče
lani jeseni zaradi pritožbe
domačinke odpravilo. OVS
pa je nujno potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja za celotno prvo fazo ali
delnih gradbenih dovoljenj.
Agencija RS za okolje ga je
konec letošnjega julija ponovno izdala. Še preden je
OVS, na katerega so spet
prejeli dve pritožbi, postal
pravnomočen, je ministrstvo za okolje kot vlagatelj
odstopilo od vloge, saj v
skladu s spremembo uredbe
ni več potreben. S tem so se
odprle možnosti za pridobitev delnih gradbenih dovoljenj in začetek gradnje protipoplavnih ukrepov.
Kot pravijo na direkciji za
vode, odkup zemljišč in pridobivanje pravice graditi za
1. fazo projekta, ki zajema
vodne ureditve na Sori od
Alplesa do Jesenovca skupaj
s tremi pritoki, poteka po
terminskem planu. Pridobili so že več kot 80 odstotkov
zemljišč. Ostala zemljišča
so v pridobivanju, za nekatera žal tečejo tudi postopki
razlastitve. Začeli so pripravljati vloge za pridobitev
gradbenih dovoljenj najprej
za Češnjico in Dašnico,
temu bosta sledili še vlogi za

Praznovali z zamikom
V Železnikih so sredi septembra počastili občinski praznik. Podelili so občinsko plaketo, ki jo je prejel
zgodovinar Vincencij Demšar, ter priznanja odličnjakom.
Ana Šubic

Anton Luznar
pridobitev gradbenih dovoljenj za ureditve na Sori in
Prednji Smolevi. Gradbena
dovoljenja načrtujejo pridobiti do konca letošnjega leta
oziroma začetka leta 2021.
Izbira izvajalca za gradnjo je
predvidena v začetku prihodnjega leta, takoj za tem naj
bi se začela tudi gradnja.
Glede obvozne ceste se z direkcijo za infrastrukturo
usklajujejo o terminski in
finančni izvedbi posegov, ki
imajo skupne konstrukcijske elemente.
Vzporedno so se začele odvijati aktivnosti tudi za drugo
fazo projekta, ki vključuje zadrževalnik pod Sušo. Direkcija za vode je že uvedla v
delo izvajalca storitve pridobivanja pravice graditi. Pri
hiši, ki jo je treba porušiti za
izvedbo druge faze, so že začeli pogovore in je v fazi cenitve. V teku je razpis za izvajalca dodatnih geoloških raziskav za območje pregrade.
Pripravljena je tudi razpisna
dokumentacija za izbiro izvajalca za projektiranje in
gradnjo, ki bo objavljena v
kratkem. Začetek del predvidevajo konec leta 2021.
Kot vemo, imamo na razpolago 34 milijonov evrov
evropskih in državnih sredstev za protipoplavne ureditve, ki jih moramo izkoristiti
do konca leta 2023. Obvozna cesta bo stala šest milijonov evrov, financirali pa jo
bosta direkcija za infrastrukturo in občina.
Anton Luznar, župan

Železniki – Zaradi razmer,
povezanih s koronavirusom,
so se v Železnikih odločili,
da praznovanje občinskega
praznika, ki je sicer 30. junija, prestavijo na jesenski čas.
Tako so v petek, 18. septembra, pripravili prireditev, ki
je kljub zamiku na kasnejši
termin potekala v manjšem
obsegu kot v preteklih letih,
poleg tega pa so jo prestavili
na prosto pred športno dvorano in zaprli za javnost.
Osredotočili so se na podelitev priznanj. Tokrat so podelili občinsko plaketo, in sicer
Vincenciju Demšarju, ter
priznanja odličnjakom
osnovne in srednje šole.
Geograf in zgodovinar Vincencij Demšar, ki od leta
1975 živi v Škofji Loki, kjer
sta si z ženo ustvarila dom in
družino, je s svojim delom
pustil pečat tudi v svoji rojstni občini Železniki. Rodil
se je v vasici Osojnik pod Blegošem. Za prejemnika plakete sta ga predlagala občinski
odbor SLS Železniki in zgodovinska skupina Župnije
Železniki. "Veliko mi pomeni, da sem plaketo prejel v
svojem domačem kraju in da
so moje delo opazili tudi do-

Župan Anton Luznar je občinsko plaketo podelil
zgodovinarju Vincenciju Demšarju. / Foto: Gorazd Kavčič
mači ljudje, ki jih imam rad,"
je poudaril 79-letni Demšar
in dodal, da mu to predstavlja spodbudo za nadaljnje
delo. Kot zgodovinar se zelo
rad posveča tudi raziskovanju preteklosti svojih domačih krajev v Selški dolini. Z
zgodovinskimi članki redno
bogati zbornik Železne niti.
V Župniji Železniki že štirinajsto leto vodi zgodovinsko
skupino. Izdali so knjigi o
znamenjih in kapelicah v
tamkajšnjih krajih, poleg
tega pa se je Demšar na po-

budo svojega brata Andreja
lotil tudi raziskovanja o padlih vojakih med prvo svetovno vojno iz župnije Železniki, ki so jim predlani v sodelovanju s krajevno skupnostjo in občino na cerkvi sv.
Frančiška Ksaverija odkrili
spominsko ploščo. Člani sedaj pridno zbirajo podatke o
zgodovini Župnije Železniki,
ki bo leta 2022 praznovala
štiristoletnico. Župan Anton
Luznar se je Demšarju zahvalil za njegovo dosedanje
delo in aktivnosti, ki jih je

Polepšali okolico spomenika
V Sorici so obnovili okolico Groharjevega spomenika in s tradicionalno prireditvijo pozdravili jesen.
Ana Šubic
Sorica – Spomenik slikarju
Ivanu Groharju so v Sorici
postavili pred skoraj štirimi
desetletji, domača društva
pa so skozi leta vzdrževala
njegovo okolico. Kljub temu
je čas naredil svoje, zato so
se v Turističnem društvu
(TD) Sorica odločili okolico
preurediti. Obnovili in uredili so klopce, tako da so po
novem namesto ene na vo-

ljo tri, poskrbeli so za tlakovano pot ter sanirali teren in
zatravili okolico. "Verjamemo, da bodo obiskovalci sedaj še rajši posedeli pri spomeniku in tam ustvarjali
lepe spomine," je poudarila
predsednica TD Sorica Polona Golija, ko so v okviru nedavne prireditve Pozdrav jeseni obnovljeno okolico tudi
uradno predali namenu.
Projekt prenove je pripravil
arhitekt Bojan Rihtaršič.

"Želja je bila, da v največji
meri uporabimo material iz
teh krajev," je povedal član
TD in koordinator gradnje
Boris Jensterle ter dodal, da
so denimo za tlakovanje poti
prinesli kamen s Kora nad
Soriško planino. Prenovo so
pokrili s prihodki iz turistične takse v višini 3300 evrov,
poleg tega pa so člani TD
opravili še okoli 150 delovnih ur in tako občutno
zmanjšali stroške.

Na Prtovču z oktobrom plačljivo parkiranje
Železniki – Na podlagi lani sprejetega odloka o ureditvi mirujočega prometa bo Občina Železniki s prvim oktobrom
začela zaračunavati parkirnino na Prtovču, kjer je priljubljena izhodiščna točka za Ratitovec. S tem želijo boljše urediti
parkiranje na tem območju, v prvi vrsti pa krajanom Prtovča, kamor zaradi nevestno parkiranih avtov marsikdaj ne bi
mogla dospeti niti intervencijska vozila, zagotoviti varnost
in nemoteno obdelovanje zemljišč. Parkirnino bodo zaračunavali na obeh parkiriščih pri cerkvi in parkirišču ob Lovski
koči Na Toli, ki ga je občini dala v najem Lovska družina
Železniki. Plačilo parkirnine bo obvezno vsak dan, le pri cerkvi bo možno brezplačno parkiranje v času maš. Cena parkiranja bo dva evra na dan, osem evrov za 30 dni in 48 evrov
za celo leto. Parkirnino bodo obiskovalci lahko plačali brezgotovinsko: s SMS sporočilom ali s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark. "Sredstva od parkirnine bodo namenjena
Vaškemu odboru Podlonk-Prtovč in bodo nekakšen prispevek obiskovalcev ožji lokalni skupnosti za urejanje prometne in turistične infrastrukture," so pojasnili na občini.

posvetil občini Železniki in
njenim občanom. »Tudi zaradi vašega prispevka je življenje v naši občini lepše in
boljše,« je dodal Luznar.
Demšar je sicer v preteklosti
aktivno deloval tudi v politiki. Bil je ustanovni član Slovenskih krščanskih demokratov (SKD), tudi prvi občinski Demos v Sloveniji so
ustanovili v njegovi hiši v
Škofji Loki. Po prvih demokratičnih volitvah v leta 1990
je postal predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine
Škofja Loka, 1. januarja 1995
pa je bil imenovan za načelnika Upravne enote Škofja
Loka. Leta 1996 je bil na listi
SKD izvoljen za državnega
poslanca.
Župan Luznar je podelil še
priznanja osemnajstim zdaj
že nekdanjim devetošolkam
in devetošolcem za izjemen
uspeh v vseh letih šolanja ter
trem dijakinjam, ki so bile
odlične vsa štiri leta srednje
šole. To so Lora Štravs, ki je
končala Škofijsko klasično
gimnazijo, Breda Gartner, ki
je obiskovala Srednjo šolo za
farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo, ter Valerija Benedičič, nekdanja dijakinja Biotehniškega centra Naklo,
smer hortikulturni tehnik.

Z odprtja obnovljene okolice Groharjevega spomenika, kjer so obnovili in uredili klopi,
tlakovano pot ter sanirali teren in zatravili okolico. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Anton Luznar je ugotavljal, da so priljubljeno točko pred vasjo ob pomoči arhitekta lično obnovili. "Obiskovalci se lahko ustavijo in uživajo ob pogledu na Sorico –
kot vemo, najlepšo vas v Sloveniji – in veličastne hribe v
ozadju," je dejal župan. Pohvalil je turistični razvoj Sorice in Soriške planine, za kar
so zaslužni prizadevni turistični delavci. Omenil je pomembni pridobitvi iz zadnjega obdobja – Gostišče Tolc v
Sorici in hotel Lajnar na Soriški planini – ter dodal, da na
račun novih nastanitvenih
kapacitet v občini Železniki
opažajo vse več gostov.
Prireditev Pozdrav jeseni so
tako kot lani posvetili tirolski poselitvi soriškega območja ob koncu 13. stoletja.
Dr. Miha Markelj je predaval o razvoju nekdanjega soriškega narečja, ki se je do
danes ohranilo v obliki dajnarske govorice. Turistični
podmladek je prireditev
obogatil z glasbenimi točkami in kratko igro o življenju
na tem območju po tirolski
naselitvi, pri čemer so poseben poudarek dali nekdanjemu govoru.
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Čufarjevi Čipkopisi
V Galeriji Muzeja Železniki je do 6. oktobra na ogled fotografska razstava Aleksandra Čufarja z
naslovom Čipkopisi. Avtor je čipko prenesel v umetnost sodobne fotografije.
Ana Šubic
Železniki – Šesta letošnja razstava Muzejskega društva Železniki je v muzejsko galerijo
prinesla Čipkopise domačega
fotografskega mojstra Aleksandra Čufarja. "Izumitelj
fotografije na steklo Janez
Puhar je svoje fotografije poimenoval Svitlopisi, zato sem
svojo serijo, ki povezuje čipko in fotografijo, poimenoval
Čipkopisi," je pojasnil avtor.
Idejo je dobil ob ogledu dokumentarnega filma o čipki v
modernih časih, v katerem je

etnolog dr. Janez Bogataj razlagal, da se bo čipka ohranila,
a verjetno ne na klasičen način, pač pa v modernejših
oblikah. Čufar je tako s Čipkopisi fotografiji čipke dodal
nov umetniški izraz, je sredi
septembra ob odprtju razstave poudarila učiteljica klekljanja Jana Rihtaršič ter dodala,
da je avtor spoštovanje do
truda, vloženega v izdelavo
klekljane čipke, prenesel v
umetnost sodobne fotografije in da utrjuje močno vez s
klekljaricami, ki ga obdajajo
skozi življenje.

Aleksandra Čufarja je k ustvarjanju Čipkopisov spodbujala
tudi žena Nežka. / Foto: Simon Benedičič

Glavni povod za ustvarjanje
Čipkopisov je Čufarju dala
prijateljica, prav tako učiteljica klekljanja Irena Benedičič. Odločil se je, da jo bo ob
srečanju z Abrahamom obdaril s serijo petdesetih njenih fotografij. Nekaj jih je že
imel v arhivu, nekaj sta jih
posnela na novo – na vseh pa
se je pojavljal klekljarski motiv. Ko sta prišla do nekaj več
kot 40 fotografij, so Čufarju
zdravstvene težave preprečile nadaljnje fotografiranje na
terenu, zato se je lotil obdelave arhivskih fotografij. Tako
je nastala prva fotografija iz
serije Čipkopisov – Eva v
raju, pri kateri je fotografirano čipko drevesa prepletel s
portretom Benedičičeve in
dodal še motiv ugriznjenega
jabolka. "Moja žena je bila
navdušena in me je spodbudila, naj s tovrstnim ustvarjanjem in uresničevanjem svojih idej nadaljujem," se povedal Čufar.
Tako je začel zbirati čipke in
fotografirane mojstrovine domačih klekljaric na različne
načine dodajati fotografijam
iz svojega bogatega arhiva,
nekaj pa jih je posnel na novo
v domačem fotografskem kotičku. Povedal je tudi, da je še
do nedavnega slabo obvladal

V Čipkopisih Čufar
fotografiji čipke dodaja
nov umetniški izraz, je
poudarila učiteljica
klekljanja Jana
Rihtaršič. "To ni več
samo fotografija čipke,
ampak je ta spretno
vtkana v kreativno
kompozicijo njegove
portretne in krajinske
fotografije."
program za obdelavo fotografij, saj ni imel potrebe po njegovi uporabi, sedaj pa mu to
omogoča izražanje ustvarjalnosti. V začetku koronadobe
je pripravil tudi dobro sprejeto digitalno razstavo Na moj
način, pri kateri je svoje obdelane fotografije postavil ob
bok delom znanih slikarjev
in fotografov – s ciljem pokazati, da velikokrat vidijo in
delajo podobno, ne da bi se
tega zavedali.
K prepletanju čipk in fotografij za Čipkopise je Čufarja
dodatno spodbudila še Alenka Vrhovnik, učiteljica klekljanja iz Naklega, ki je ga
prosila, naj fotografira bene-

Prva fotografija, ki jo je Aleksander Čufar ustvaril v seriji
Čipkopisov: Eva v raju
ške maske, ki jih krasijo izdelki njenih učenk. Pripravile bodo namreč koledar, Čufar pa je nekaj posnetih motivov vključil tudi med svoje
Čipkopise.
Po besedah Jane Rihtaršič ne
gre več samo za fotografijo
čipke, ampak je ta spretno
vtkana v kreativno kompozicijo Čufarjeve portretne in krajinske fotografije. "Prefinjena
izbira ostrine oz. neostrine in
barvitosti čipko prepleta z
motivom fotografije z enako
natančnostjo, kot klekljarica
zateguje niti. Barvite čipke, ki
ustvarjajo pustne maske, nas
povabijo v svet domišljije.
Ptički in drevesa ustvarjajo
kreativen sprehod v naravo.
Vmes si lahko privoščimo še
pogled v nočno nebo, kjer na-

Ob čipkah tudi punčke iz cunj
Na 58. Čipkarskih dnevih so obiskovalci poleg klekljanih mojstrovin lahko občudovali tudi punčke iz cunj, ustvarjene za
Unicefov dobrodelni projekt. Organizatorji so bili glede na razmere z obiskom prireditve zadovoljni.
Ana Šubic

evrov pa posameznik prispeva sredstva za cepljenje enega otroka iz države v razvoju
proti šestim smrtonosnim
nalezljivim boleznim. Kot je
pojasnila vodja Štrenc Majda Gortnar, so na Čipkarskih dnevih, kjer jih je z obiskom presenetila tudi predstavnica Unicefa Maja Lampe Mikuž, v posvojitev oddale 23 punčk od 29, pet pa
imajo še naročenih. "Izdelava punčk nas osrečuje. V eni

je sicer dvajset ur dela, najtežji del pa je izdelava oči, za
kar skrbi Minka Gačnik, ki
je prava mojstrica," je še povedala Gortnarjeva.
Seveda so ogromno pozornosti pritegnile tudi razstavljene čipke 28 domačih klekljaric, med katerimi je bilo
tudi pet udeleženk tečaja
klekljanja pod mentorstvom
Jane Rihtaršič, ki je potekal
preteklo zimo. S svojimi izdelki so navdušili tudi učen-

Foto: Gorazd Kavčič
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Železniki – Tretji konec tedna v septembru je Turistično društvo Železniki izpeljalo 58. Čipkarske dneve, ki
bi sicer morali potekati že
konec junija. V okviru prireditve, ki je bila tokrat precej
okrnjena, so potekale razstave v kulturnem domu. Organizatorji so bili glede na razmere z obiskom zadovoljni.
"To pomeni, da je čipka

kljub omejitvam še vedno
visoko cenjena," je poudaril
predsednik TD Tomaž Weiffenbach.
Poleg razstavljenih čipk so
obiskovalci tokrat lahko prvič občudovali punčke iz
cunj, ki so jih letos za dobrodelni projekt Unicefa začele
izdelovati članice Društva
upokojencev za Selško dolino, združene v sekciji Štrence. Punčke je bilo možno
posvojiti, z donacijo 20

Domače klekljarice, med njimi tudi Irena Čufar in Dragica
Koblar, so spretno sukale bele niti. / Foto: Gorazd Kavčič

Članice društva upokojencev, združene v sekciji Štrence, ki
jo vodi Majda Gortnar, so ponudile punčke iz cunj.

ke in učenci iz čipkarske
šole. Na stojnici TD so obiskovalci veliko zanimanja
pokazali za klekljane rože,
ki jih izdeluje Matilda Thaler, edina domača mojstrica,
ki obvlada ta zelo zahteven
postopek. Kupiti je bilo možno tudi klekljan nakit ter
različne spominke in druge
izdelke, ki jih je krasil motiv
čipke: od copat, prisrčnice
do trajne vrečke, podloge za
miško, dežnika … Prav tako
so bile na ogled tudi čipke,
ustvarjene na vseh petih dosedanjih dogodkih 24 ur
klekljanja, vključno z letošnjim, ki je potekal sredi
septembra. Tokrat ni šlo za
javno prireditev v kulturnem domu, kjer bi 24 ur neprekinjeno klekljali na istem punklju, pač pa je ta
potoval po Selški dolini od
ene klekljarice do druge.
Čipko je soustvarjalo dvanajst odraslih klekljaric in
šest učenk.
Letošnje Čipkarske dneve je
popestril še Pihalni orkester
Alples Železniki, ki je po nedeljski maši nastopil na trgu
pred cerkvijo sv. Antona.

mesto planetov spet ugledamo čipke. Obrazi in portreti,
odeti v nežnost in milino klekljane tkanine, pa nas pripeljejo nazaj domov. Nekje
vmes nam avtor sporoča, da
čipka ni le izdelek, s katerim
okrasimo dom, ampak je tudi
navdih umetniku," je ugotavljala Rihtaršičeva.
"Veliko mi pomeni, da je
razstava všeč tudi klekljaricam. Ne nazadnje sta med
njimi tudi moja mati in hči,
tako da imam do čipke veliko spoštovanje," je poudaril
Čufar.
Čipkopisi bodo na ogled še
do 6. oktobra, nato pa bodo
9. oktobra ob 18. uri odprli
slikarsko razstavo Franca
Berčiča - Berka Od Lubnika
po Selški dolini do Triglava.

Aktivnosti v lokalnem
učnem središču
Železniki – V Lokalnem učnem središču Železniki
bodo jeseni potekale različne aktivnosti, ki jih bo izvajala Ljudska univerza Škofja
Loka. Prijave so še možne
na začetni tečaj angleškega
jezika, nadaljevalna tečaja
ruščine in španščine, spletni tečaj nemščine, računalniški tečaj ter delavnico prve
pomoči in uporabe defibrilatorja. V primeru zadostnega števila prijav bodo tečaje
začeli v oktobru. Za prijave
in dodane informacije se
lahko obrnete na Gito Mihovec, ki je dosegljiva na telefonski številki 04/506 13 20
in e-naslovu gita.mihovec@
lu-skofjaloka.si.

Voden ogled Štalce
Železniki – Muzejsko društvo (MD) Železniki bo v
soboto, 10. oktobra, pripravilo voden ogled arheološkega najdišča Štalca. Zbor
udeležencev bo ob 10. uri
pri pošti na Češnjici. Ogled
bo trajal okoli uro in pol. Do
najdišča vodi gozdna pot,
priporočljiva je dobra obutev. Organizatorji zaradi lažje organizacije prosijo za
prijave, in sicer na številkah
04/51 47 356 (MD Železniki)
ali 041/735 886 (Andrej Bogataj) oz. na e-naslovu andrej.bogataj@decop.si.
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Skrb za starejše je ena od
pomembnejših stvari, ki so
na mojem urniku že vseh
deset let, kar sem nastopil
funkcijo župana. Čeprav se
zavedam, da je skrb za starejše še vse kaj drugega kot
le dom za starejše, pa sem
vseeno vesel, da se je pretekli teden začela tudi gradnja
doma. To je namreč že dolgoletna želja Žirovcev, pa do
tega doslej ni prišlo, čeprav
smo bili nekoč že tik pred
ciljem.
Kot kaže, pa smo zdaj po
mnogih ovinkih vendarle
prišli do cilja in se v prihodnje lahko nadejamo doma
za starejše in storitev, ki jih
star človek danes potrebuje.
Z namenom, da bi vse to zagotovili, smo pristopili tudi
k mednarodnemu projektu
Taffe, tako da se bomo poleg
iz lastnih izkušenj o skrbi za
starejše lahko kaj naučili
tudi iz izkušenj drugih držav. Investitor, ki gradi dom,
ima vsekakor veliko izkušenj s skrbjo za starejše, kot
župan pa se zavedam, da
moramo od njih zahtevati
storitve, pri katerih cilj ne
bo samo dobiček, ampak
predvsem kakovostna oskrba. Tu pomembno vlogo
igra tudi akcijska skupina v
tem projektu, ki svoje delo
opravlja zelo zavzeto. Veseli
me, da pri projektu sodeluje
veliko prostovoljcev, saj je
prav to tisto, kar bo dodalo
še piko na i skrbi za starejše
v naši občini.
Precej ljudi se obrača name
tudi z vprašanji glede tega,
ali bodo imeli Žirovci prednost pri sprejemu v dom, in
lahko zatrdim, da to še vedno velja. Lahko zagotovim,
da bomo najprej objavili poziv vsem domačinom, ki bi
želeli mesto v domu, da se
bodo lahko pravočasno prijavili. To bo sodoben dom

Zasadili prvo lopato
V preteklem tednu se je začela težko pričakovana gradnja doma za starejše, v katerem bodo lahko
prve stanovalce predvidoma sprejeli sredi prihodnjega leta.
Mateja Rant

Janez Žakelj
četrte generacije z gospodinjskimi enotami, možno
bo tudi dnevno varstvo.
Opažamo namreč, da obstaja potreba po tem in bomo
zato temu poskušali prisluhniti.
Po informacijah izvajalca
naj bi bila stavba pod streho
aprila, konec avgusta pa bo
urejena še okolica, kar pomeni tudi parkirišče. V tem
času je občina zagotovila rezervna parkirišča v naselju v
bližini, se pa zavedamo, da
bo to nekoliko neprijetno
tako za zaposlene v zdravstveni postaji kot občane,
zato že vnaprej prosimo za
potrpljenje. Glede celotne
ureditve tako središča Žirov
kot parkiranja v središču pa
razmišljamo tudi o možnosti odkupa zemljišč, na katerih bi zagotovili še dodatna
parkirna mesta.
Če je bila torej v teh dneh
glavna tema odprtje nove
športne dvorane in povezovalnega dela s šolo, pa je začetek gradnje doma zagotovilo, da ne mislimo samo na
tiste, ki so še v zelo dobri
formi, ampak tudi tiste, ki
preživljajo jesen svojega življenja – pa naj bo to v domu
ali morebiti tudi v dvorani.
Janez Žakelj, župan

Na kopališču poleti zelo živahno

Žiri – Potem ko so se v Žireh
v začetku avgusta razveselili
gradbenega dovoljenja za
gradnjo doma starejših občanov, je investitor pretekli teden že začel gradnjo. Dom v
Žireh je tako prvi projekt v
okviru sistema manjših domov in gerontoloških centrov
v lokalni skupnosti Grozd, ki
jim ga je uspelo pripeljati
tako daleč, je zadovoljen župan Janez Žakelj. Grozd so
sicer ustanovili prav na pobudo žirovske občine.
V dobrem letu naj bi tako v
Žireh zrasel dom z 62 posteljami, v okviru projekta
pa načrtujejo še ureditev
medgeneracijskega centra,
ponudili naj bi tudi možnost
dnevnega varstva in oskrbe

starejših na domu. Po zagotovilih investitorja bodo
imeli prednost pri sprejemu
v dom občani Žirov. "Vpisovanje za sprejem se bo začelo približno pol leta pred
končanjem gradnje in takrat
bomo o tem posebej obsvetili vse občane, da bodo dejansko lahko deležni prednostne obravnave," je obljubil
župan. Župana veseli, da
bodo po končani gradnji starejši občani, ki so si dom v
Žireh najbolj želeli, lahko
tudi ob pomoči zagotovljene
institucionalne oskrbe na
starejša leta ostali v domačem kraju.
V času gradnje pa na območju Zdravstvene postaje ni
več mogoče parkiranje. Po
besedah župana bodo zato
za zaposlene in obiskovalce

V Žireh so se začele priprave na gradnjo doma za starejše.
poleg obstoječih parkirišč
okrog Zadružnega doma
vzpostavili novo začasno
parkirišče pri blokih za novo
Frelihovo hišo ob cesti proti

Dvorano tudi uradno odprli
V novi športni dvorani ob osnovni šoli športne dejavnosti potekajo že od začetka septembra, minuli
petek pa so poskrbeli tudi za njeno uradno odprtje.
Mateja Rant
Žiri – Nove športne dvorane
so se razveselili tako osnovnošolci, ki so zdaj dobili veliko boljše pogoje za pouk
športa, kot športniki in rekreativci, ki bodo dvorano
uporabljali v popoldanskem
času. Dvorana ima ta čas
skupaj s šolo 22 uporabnikov in je že osemdesetodstotno zasedena. Predvidoma v
novembru naj bi v dvorani
odprli še fitnes in poskrbeli
za gostinsko ponudbo, saj
dogovori s potencialnim najemnikom že potekajo, so
pojasnili na Občini Žiri.
Gradnja nove športne dvorane z navezovalnim delom
na šolo, v katerem so uredili
še kuhinjo z jedilnico, večnamenski prostor ter dve
dodatni učilnici in dve igral-

nici, se je začela avgusta
2018, glavnina del, vključno
z opremo, pa je bila končana letos spomladi, s čimer
so celo prehiteli prvotni pogodbeni rok za dokončanje
del, ki je bil določen v juliju,
je pojasnil župan Janez Žakelj. Še pred začetkom gradnje nove dvorane so poskrbeli za prestavitev atletskega
stadiona, v okolici so že uredili tudi nova parkirišča.
Naložba je bila vredna dobrih 8,1 milijona evrov, pri
čemer jim je uspelo pridobiti tudi 1,35 milijona evrov
nepovratnih sredstev Eko
sklada. Novo dvorano je mogoče razdeliti na tri polja, ob
tem pa imajo uporabniki na
voljo še tri spremljajoče
dvorane: za ples, plezanje in
borilne športe. Posebnost v
dvorani je še jama s penami

V Žireh so tudi uradno odprli sodobno športno dvorano.
za akrobacije. Začetki investicije v Športno dvorano
Žiri sicer po županovih besedah segajo že v leto 2010,
ko so naročili prostorsko
preveritev možnosti za
umestitev nove dvorane in
nove osnovne šole. "Želje
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Foto: Tanja Mlinar

V šolo z maskami
Žiri – Na kopališču v Pustotniku so poleti zaživele številne
nove pridobitve. Še pred začetkom kopalne sezone so v
okviru projekta Lesni feniks postavili sanitarije, kopalci pa
imajo po novem na voljo tudi gostinsko ponudbo. V manjšem gostinskem objektu tik ob kopališču se je bilo namreč
mogoče osvežiti s hladno pijačo ali sladoledom, ponujali so
tudi manjše prigrizke. V prihodnje bodo kopališče opremili
še s kabino za preoblačenje, lesenimi klopmi in ležalniki, ki
so prav tako nastali v okviru projekta Lesni feniks.

Račevi. Občina je sočasno
začela urejati tudi središče
kraja, kjer bodo v prihodnje
zagotovili še dodatna parkirišča, je še pojasnil župan.

Foto: Gorazd Kavčič

Po mnogih ovinkih
vendarle na cilju

Foto: Tanja Mlinar

Županov kotiček

Šolski prag Osnovne šole Žiri je letos prvič prestopilo 52 učencev, skupaj
pa bo žirovsko šolo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 540 učencev.
Mateja Rant
Žiri – Za sprejem prvošolcev
so letos uporabili staro telovadnico, da so v skladu s priporočili za preprečevanje
širjenja okužb z novim koronavirusom lahko zagotovili ustrezno razdaljo med
družinami prvošolcev, je pojasnil ravnatelj Marijan Ža-

kelj. Učenci višjih razredov
so pripravili kratek program,
s katerim so novim učencem izrekli dobrodošlico,
nagovoril pa jih je tudi župan Janez Žakelj.
Tudi organizacija pouka v
šoli je letos zaznamovana z
ukrepi za preprečevanje
okužb z novim koronavirusom. V šolo učenci vstopajo v

maskah skozi tri vhode, in
sicer učenci vsake posamezne triade skozi svoj vhod,
tako da je med njimi čim
manj stikov, je razložil ravnatelj. Po hodnikih se gibajo po
poteh, označenih s talnimi
oznakami, večina pouka pa
poteka v matičnih učilnicah
posameznih razredov. Malce
težje je zdaj pouk organizirati

po novi dvorani pa so izhajale še iz časov, preden sem
nastopil mandat župana.
Žiri so se s skoraj štirideset
let staro telovadnico uvrščale med pet odstotkov občin
z najslabšo športno infrastrukturo."

le pri naravoslovnih predmetih, priznava ravnatelj. Največjo skrb je sicer predstavljala
organizacija šolskih kosil. "V
naši jedilnici je naenkrat lahko sto otrok, to število pa smo
zdaj morali razpoloviti, zato
smo v jedilnico spremenili
tudi malo telovadnico zraven
jedilnice, kjer organiziramo
kosila za učence prvega triletja." Ravnatelj upa, da jim bo
pouk v letošnjem šolskem
letu sicer v kar največji meri
uspelo speljati v učilnicah, pa
četudi v maskah. Zato poziva
tudi starše učencev, naj bodo
odgovorni ter se držijo predpisov in priporočil strokovnjakov.
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Pohoda se je letos udeležilo sto dvajset pohodnikov.
tarske izdelke tistega časa –
cukr (sladkor), tabak (tobak),
sol ... "Vse te izdelke smo letos oblikovali v lične spominke in pohodniki so si jih lahko prislužili za nagrado, če so
pravilno odgovorili na vpraša-

Po poti so srečali tudi kontrabantarici. / Foto: Tanja Mlinar

nja, ki sta jih zastavljali kontrabantarici," je pojasnila
Majda Treven.
Pohodniki so imeli priložnost
spoznati tudi vas Breznico in
tamkajšnjo lokalno pivovarno, kjer so zanje pripravili
degustacijo piva. Domačinka
iz Breznice je poskrbela še za
domač kruh, ki so ga postregli z zaseko. Zadnji postanek
je bil pri mejniku številka 38
tik pod kočo na Mrzlem vrhu,
kjer so se jim pridružili še pohodniki s Sovodnja. Za program ob omenjenem mejniku so poskrbeli člani Turističnega društva Sovodenj. "To je
bil tudi uradni zaključek našega letošnjega pohoda, pohodniki pa so se nato lahko
povzpeli še do planinske
koče, kjer jih je čakal topel
obrok ali sladica," je še dejala
Majda Treven in dodala, da je
tudi letos pohod minil v zelo
prijetnem vzdušju.

Praznujejo tudi z razstavo
V galeriji v zvoniku cerkve sv. Martina v Žireh so v septembru pripravili razstavo ob štiridesetletnici
Žirovskega občasnika.
Mateja Rant
Žiri – Na razstavi, ki so jo v
Muzejskem društvu Žiri
pripravili v sodelovanju z
društvom ŠmaR, so Žirovski občasnik predstavili
tudi skozi risbe in fotografije iz njihovega arhiva. Kot je
pojasnil urednik Žirovskega
občasnika Miha Naglič, so
namreč vseh štirideset let
veliko pozornosti namenjali
tudi žirovski likovni kulturi.
Žirovske ustvarjalce in z
Žirmi povezane umetnike
so vabili, da posebej za objavo v njihovem zborniku
ustvarijo eno ali več del, objavili so tudi veliko likovnih
prilog in skušali v njih predstaviti aktualno ali starejše
delo nekega umetnika.

Na ogled so postavili tudi vse številke Žirovskega
občasnika, saj naslovnice predstavljajo svojevrstno likovno
delo. / Foto: Foto Viktor Žiri
"Izbor je bil širok, od ljudskih podobarjev do umetnikov, ki so že vstopili v slovenski likovni kanon: brata
slikarja Maksim in Janez

Sedej, slikar Franjo Kopač
in arhitekt Vlasto Kopač
(oče in sin), slikar in oblikovalec Tomaž Kržišnik …" je
razložil Miha Naglič in do-

dal, da so objavljali tudi besedila in slike iz drugih likovnih disciplin, kot so arhitektura, varstvo stavbne
in krajinske dediščine, industrijsko oblikovanje ... V
izboru za razstavo so se
zato omejili samo na risbe
in fotografije, ki so jih objavili v prvih dveh desetletjih.
"To pa preprosto zato, ker
so nam takrat avtorji svoja
dela posredovali na papirju
in smo jih po objavi shranili v svojem arhivu. Po letu
2000 pa so nam skoraj vsa
dela posredovali v digitalni
obliki." Na ogled pa so tudi
vse številke Žirovskega občasnika, saj je tudi vsaka
naslovnica svojevrstno likovno delo, je še poudaril
Naglič.

Žiri – Električna kolesa so
občanom in obiskovalcem
Žirov na voljo v kolesarnici
pri gasilskem domu na Dobračevi. Pri Turistično informacijski točki v Žireh pa so
postavili tudi servisni stebriček s polnilnico in stojali za
kolesa. "Obiskovalci z električnimi kolesi bodo tu lahko napolnili baterijo ali
gume oziroma opravili
manjša popravila na kolesu," je razložil Gregor Mlinar z Občine Žiri.
V sklopu omenjenega projekta pa so sredi septembra
izpeljali tudi dogodek, v
okviru katerega so poskrbeli za pestro kolesarsko dogajanje. Za otroke so pripravili spretnostni poligon, ki je
sestavni del kolesarskega
izpita. Predstavili so jim te-

oretične osnove pravil vedenja na cesti, cestnoprometne predpise in prometne
znake. Odrasli pa so lahko
prisluhnili predavanju na
temo varne vožnje s kolesom, vzdrževanja tehnične
brezhibnosti kolesa ter priprave kolesa na zimo in
novo kolesarsko sezono. Po
teoretičnem delu so se lahko preizkusili še v vožnji na
spretnostnem poligonu z
lastnimi ali električnimi kolesi izbranega ponudnika.
Občani so lahko izkoristili
tudi brezplačni servis koles,
v okviru katerega so poskrbeli za manjša popravila na
kolesih in obenem svetovali, kako jih čim bolje vzdrževati tudi v prihodnje. Prvih
trideset obiskovalcev je prejelo brezplačni zavojček
prve pomoči in kolesarski
zvonček.

Foto: arhiv Razvojne agencije Sora

Žiri – "Nekdaj nas je ločevala,
naj nas danes združi, naj bo
kraj srečanja" je slogan vsakoletnega pohoda ob nekdanji rapalski meji, ki ga za vse
ljubitelje pohodništva, narave
in druženja pripravljajo v Turističnem društvu Žiri. Letos
se je pohoda udeležilo 120
pohodnikov, celotna prireditev pa je zaradi razmer v zvezi z epidemijo covida-19 tokrat potekala v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za
javno zdravje za preprečevanje širjenja okužb z novim
koronavirusom.
Pohod vsako leto pripravijo
tretjo nedeljo v septembru, da
tudi na ta način zaznamujejo
praznik vrnitve Primorske
matični domovini, je razložila
vodja pohoda Majda Treven.

Na pohodu, ki je sicer rekreativne narave, tako vsako leto
oživijo tudi zgodovinske
utrinke, povezane s staro
mejo. Že ob prvem mejniku
so srečali varuha meje, ki je
vsem pohodnikom žigosal
kartice, s čimer jim je dovolil
prehod meje. Rapalska meja
je namreč po koncu prve svetovne vojne ločevala Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS
oziroma Jugoslavijo, z njeno
vzpostavitvijo pa je 12 naselij,
ki so dotlej sodila v žirovsko
občino, pripadlo Italiji. A domačini so kljubovali tujemu
vsiljivcu; ob meji se je kot ena
glavnih dejavnosti za preživetje in dodaten zaslužek razvilo tihotapstvo ali kontrabant.
Tako so tudi pohodniki na
Mrzlem vrhu srečali dve kontrabantarici, ki sta v svojih culah skrivali tipične kontraban-

Mateja Rant

Občani so lahko izkoristili tudi brezplačni servis koles.

Zamenjali dotrajano prikolico
Žiri – V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Žiri so konec avgusta začeli uporabljati novo prikolico za prevoz motorne brizgalne, ki je opremljena tudi z novejšo in zmogljivejšo brizgalno. "Z novo pridobitvijo bomo hitreje in varneje prispeli na intervencijo, zaradi boljše in zanesljivejše
opreme pa bomo še učinkovitejši," je poudarila predsednica
PGD Žiri Lijana Mlinar. Kot je pojasnila, so se za zamenjavo
prikolice odločili, ker je bila stara prikolica dotrajana, nevarna in skoraj neuporabna. Naložba v novo prikolico je bila
vredna 17 tisoč evrov, v veliko pomoč pri nakupu pa je bila
donacija Zavarovalnice Triglav, ki so jo prejeli konec lanskega leta, je še dejala Lijana Mlinar.
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Mateja Rant

Foto: Tanja Mlinar

Ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini so v Turističnem društvu Žiri tudi letos pripravili
tradicionalni pohod ob rapalski meji.

Tudi v Žireh so v sodelovanju z Razvojno
agencijo Sora izpeljali projekt E-nostavno na
kolo, v sklopu katerega so pridobili šest
električnih koles za občane in turiste.

Foto: Miha Jereb

Meja včasih ločevala
ljudi, danes jih druži

Spodbuda
kolesarjenju
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V iskanju zgodbe
Igor Kavčič
Škofja Loka – Groharjeva galerija. Na stenah je nekaj fotografij večjega formata in površen prelet skozi podobe na
njih nam ponuja ugotovitev,
da gre za sicer nekoliko nenavadne, a vendarle še običajne
– ali bolje rečeno še mogoče
– motive iz vsakdanjega življenja. Ampak, ko se znebimo površnosti, lahko hitro
opazimo, da na njih ni nič kar
tako. Zdi se, da je na fotografijah vse načrtovano in skrbno domišljeno, hkrati pa nas
figure v prostoru brez težav
prepričajo o naključnosti dogodka, ki je pred nami. Ja,
dogodka. Če nas prva slika na
desni steni šokira, dekletce v
"gmašni" obleki namreč v nekoga izven slike meri s pištolo, se nam za drugo zdi, da
smo jo nekoč davno že videli.
V pozabljenem peskokopu
najprej opazimo star avto in v
njem razmišljujočega voznika, v ozadju pa dominantna, a
manj pomembna električno

razdelilno postajo in ob njej
velik gradbeni stroj. Natančen pogled nam razkrije, da
izpod pokrova avtomobilskega motorja štrlijo kabli za polnjenje akumulatorja. Tu lahko začnemo sestavljati zgodbo prejšnjega večera in izpraznjenega akumulatorja …
In tako lahko razmišljamo
tako rekoč ob vsaki izmed štirinajstih fotografij, ki jih na
razstavi z naslovom Vonj
kože predstavlja Aleš Gregorič, eden izstopajočih predstavnikov srednje generacije
slovenskih fotografov. "Gre
za ustvarjalca, ki združuje
različne fotografske načine in
pristope, jih spaja ter aktualizira v kontekstu sodobne
umetnosti," o fotografu pove
kustos razstave Boštjan Soklič in doda: "Predstavljeni
cikel odstira avtorjev kratek in
luciden pogled na telo v prostoru in času. Prizorov si ne
izposoja, temveč jih najdeva
in interpretira po svoje. Njegova drža ne pomeni zagovarjanja konvencionalnega foto-

grafskega realizma oziroma
mimetičnosti, kajti ne zanima ga samo zunanji videz
stvari, pač pa skrivnost njihovega pojavljanja, uganka njihove prisotnosti."
Prav tu Gregorič gledalcu ponuja prostor, da začne misliti
zgodbo. Več, to vidi za zelo
pomembno. "Vsak si lahko
sestavi neko svojo zgodbo, iz
fotografije izbere svoje ozadje, mogoče tudi, kaj bi se lahko dogajalo naprej," pove
Aleš Gregorič in doda: "Poskušam kadrirati na filmski
način. Pri tem je sama kompozicija na fotografiji zame
ravno tako pomembna kot
portret osebe ali več oseb, ki
nekaj delajo. Gre za dvojni
portret na eni fotografiji, in
ko vse to spojim v kompozicijsko celoto, takrat pritisnem na sprožilec."
Sogovornikov način dela je
zato dolgotrajen, preden nastane fotografija, razmišlja,
išče in skicira. Kot pravi, ne
le več dni ali tednov, včasih
se fotografija v njem medi

Foto: Igor Kavčič

Je moč s fotografij čutiti človeško kožo? Odgovor smo poiskali v Galeriji
Ivana Groharja na razstavi z naslovom Vonj kože fotografa Aleša Gregoriča.

Aleš Gregorič v fotografije zamrzne trenutek, zgodbo pred in po njem si mislimo sami.
tudi več mesecev. Seveda
mora kdaj na licu mesta, ko
fotografija nastaja, tudi improvizirati. Vedno v okviru
konteksta, ki si ga je v predhodnih fazah zamislil. Cikel
Vonj kože nastaja že kakih
dvajset let, in kot poudarja
Soklič, mu velja priznati kakovost v tematski pestrosti
in v prvi vrsti kompozicijski
čvrstosti. Da Gregoričeve fotografije mejijo na slikarstvo, je prepričan. "Zakaj
Vonj kože – koža je opna, na
katero Aleš projicira svoje
videnje, pri čemer uporablja
tako dokumentarne kot

umetniške elemente," dodaja Soklič.
Situacije na fotografijah nam
največkrat vzbujajo nelagodje – starejši moški s puško v
urbanem okolju nekam meri
s puško, samotno pozabljeno
človeško telo v temnem gozdu, temnopolti moški, ki
vstopa v sobo, in ženska na
postelji sta par, ujet v praznoti tesnobnega trenutka ...
"Lahko opazite, da na mojih
fotografijah ni nasmehov,
pogledi ljudi izražajo trpkost
trenutka. Mogoče fotografije
zato delujejo temačno, ampak to je nekako v konceptu

tega cikla. Pri tem je vedno v
prvi vrsti človek," pojasnjuje
Gregorič, ki za modele uporablja izključno 'naturščike'.
Želi pokazati na slike, ki so
del vsakdanjega življenja, a
jih običajno ne vidimo. "Situacije zamrznem v nekem
trenutku, zgodbo pred in po
njem si gledalec ustvari
sam."
Razstava bo na ogled do 15.
novembra, javno vodstvo kustosa in fotografa po razstavi
bo v soboto, 10. oktobra, ob
10. uri, 4. novembra ob 18.
uri pa bo sledil še pogovor z
umetnikom.
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Včerajšnja karantena
Letošnja 21. Kolonija Iveta Šubica na temo karantene je potekala od doma, bila na ogled v Sokolskem
domu, da bi se spet vrnila domov do prihodnjega leta, ko jo bo navdihnilo …. ah, nekaj že.

Podpora izobraževanju
• Središče za samostojno učenje
• Center za svetovanje in vrednotenje znanja
zaposlenih Gorenjske
• ISIO – Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih aže

Igor Kavčič

Izobraževanje
za
pridobitev
izobrazbe

www.lu-skofjaloka.si

Škofja Loka – Preden berete
naprej, si še enkrat oglejte
fotografijo. Veliko, ker je na
njej veliko ljudi. Zdijo se
tako zelo "v živo", mar ne?
Mogoče tudi zaradi občutka,
da so v gibanju, kot da se nekam odpravljajo. Saj se –
najbrž vsak v zavetje svojega
umetniškega ateljeja, sobe,
mize, lastnih ustvarjalnih
misli, ki jih ne omejujejo
niti bližnja reka, travnik,
nebo. Tja, kjer so slikali, risali, klesali, lepili, fotografirali, pisali in muzicirali, da
bi čez poletje rezultate svojega početja javnosti predstavili na skupinski razstavi
Združenja umetnikov Škofja Loka v Sokolskem domu.
Razstava je zadnja leta postala tradicija, kot je tudi Kolonija Iveta Šubica. Udeleženci z različnih področij
umetnosti vsako leto ustvarjajo na določeno aktualno
temo. Letos je bila tema Karantena jasna kot beli dan.
Ker ustvarjalno druženje v
Šubičevi hiši v Poljanah ni
bilo mogoče, so se v združenju odločili predstaviti dela,
ki so jih v tem času ustvarili
doma v svojih ateljejih oziroma povsod tam, kjer so
iskali umetniški navdih.
Na letošnji, lahko bi rekli
spletni koloniji je sodelovalo
štiriinštirideset umetnikov z
različnih področij ustvarjanja, od tega sedemnajst go-

Spletna kolonija je končana, naj živi 22. Kolonija Iveta Šubica – v živo. / Foto: Igor Kavčič
stujočih avtorjev, med njimi
tudi ustvarjalcev iz tujine.
Dela, ki so po večini nastajala v maju, so se iz karantene
in spleta sredi poletja preselila v Sokolski dom, kjer so
bila vse do izpred tedna dni
na ogled "v živo". Ob zaključku razstave je, tako iz
tradicionalnih kot tudi dokumentarnih in – ko si ga
ogledujemo – tudi estetskih
nagibov, izšel še časopis o
koloniji z vsemi "karantenskimi" fotografijami umetnikov pa tudi njihovih del.
Spletni kolonisti so ustvarili
zelo raznolika dela, mnogi
med njimi so navdih iskali
izven njihove siceršnje avtorske prepoznavnosti, po-

segali na druga umetniška
področja in pri tem uporabljali druge izrazne medije.
"Mnogi so se odmaknili od
begajoče realnosti in našli
navdih in trdno zatočišče v
naravi, ki je bila skozi karantenski čas obljubljena kot
varna cona. Nekateri so zavzeli humorno ali celo cinično stališče do razmer, spet
drugi so čas izrabili za iskanje novih izkušenj, za poglabljanje vase," je o umetnikih
na podlagi ustvarjenih del
zapisala avtorica uvodnega
besedila v kolonijskem časopisu Nina Misson.
Udeleženci tokratne karantenske kolonije so si bili edini, da je šlo za neko posebno

stanje, ki je na tak ali drugačen način vplivalo na njihovo razmišljanje in posledično tudi ustvarjanje. Če se
spet vrnemo k fotografiji,
svetlobo je začutiti tudi z
nje, mar ne? Pa ne zato, ker
so avtorji prišli po svoja
dela, da bi jih spet odnesli
domov, ampak predvsem
zato, ker vemo, da kamorkoli bodo odšli, bodo svoje misli odnesli s seboj. Kako
brezmejne znajo biti, smo si
lahko čez poletje ogledali v
Sokolskem domu, zamudniki pa lahko pri pravih ljudeh
povprašajo po časopisu 21.
Kolonije Iveta Šubica z naslovom Karantena. Kakšen
izvod se bo pa že našel.

• Osnovna šola za odrasle
• Srednješolski programi izobraževanja
• Trgovec (SPI)
• Bolničar – negovalec (SPI)
• Administrator (SPI)
• Ekonomski tehnik (SSI)
• Ekonomski tehnik (PT in PTI)
• Predšolska vzgoja (SSI)
• Predšolska vzgoja (PT)
• Tehnik računalništva (PT)
• Gastronomija in turizem (SSI)
• Gastronomija (PTI)
• Dodiplomski študijski program
• Visokošolski strokovni študijski program
1. stopnje Predšolska vzgoja

Strokovno izobraževanje
• Knjigovodja/knjigovodkinja
• Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode
• Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu
• Tečaj za voznike viličarjev
• Preizkus znanja za upravljanje
elektro paletnih viličarjev
• Varno upravljanje mostovnih dvigal
• Center za razvoj kadrov KORAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo Latino
Začetna stopnja:
ponedeljek ob 19.20
sreda ob 19.00
Nadaljevalna stopnja
ponedeljek ob 17.55

Že znaš cha-cha-cha?

Si za strastno KIZOMBO?

Družabni ples:

Splošno izobraževanje

Kizomba

Začetni tečaj, čet.1.10 ob 20.00
Začetni tečaj, pon, 5.okt. ob 20.30
Začetni tečaj, tor, 6.okt.. ob 19.45
Ali pa za?
Nadalj. tečaj 1, ned, 4. okt. ob 19.45

VIKEND plesa in sprostitve
16.-18.10.2020.

SALSA&BACHATA

VPIS v otroške plesne programe: HipHop; Jazz balet, Ples za najmlajše

NEPOZABNI
NEPOZABNI ROJSTNI
ROJSTNI DNEVI
DNEVIVV ARTU
ARTU
TEME: Kuharski mojster, Karaoke, Olimpijske igre, Plesalec

INFORMACIJE in PRIJAVE :
www.plesniklub-art.com/ 041244244

PLESNI KLUB ART, PARTIZANSKA CESTA 16, ŠKOFJA LOKA

Nimaš plesalca?

• Programi za pridobitev temeljnih in
poklicnih kompetenc
– Znanje nas aktivira (ZNA) 2
• Programi, financirani iz sredstev CLLD
- Aktivno proti invazivkam (API)
• Programi vseživljenjskega učenja v
Lokalnih učnih središčih
• Projekt ASI - Celovita podpora podjetjem
za aktivno staranje delovne sile
• Tečaji slovenskega jezika za tujce
• Priprave na izpit iz slovenskega jezika
na osnovni ravni
• Izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni
• Izpit iz slovenskega jezika z najnižjo,
vstopno ravnjo (A1)
• Študijski krožki
• Branje za znanje in branje za zabavo
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost
• Tedni vseživljenjskega učenja
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Blegoš zadnji »pukl«

Turk zmagovalec relija v Železnikih
Železniki – Rally Železniki je v organizaciji ŠD Omikron Plus
potekal v sedmi izvedbi, ki je bila prilagojena razmeram v
zvezi s covidom-19. Bil je drugi v sezoni državnega prvenstva. Skoraj sedemdeset posadk se je pomerilo v šestih hitrostnih preizkušnjah (trikrat Dražgoše in trikrat Davča).
Prav vse je dobil Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (Hyundai i20 R5). V skupnem seštevku je bil na odličnem 5. mestu
domačin Boštjan Logar s sovoznikom Damijanom Andrejko
(Mitsubishi Lancer EVO X R4, na sliki).

Vzpon na Blegoš sta najhitreje prekolesarila gorska kolesarja Luka Tavčar in Tanja Žakelj. Po petih
tekmah – petih "puklih" – so znani tudi skupni zmagovalci jubilejnega Pokala polanskih puklov.
Maja Bertoncelj

Foto: Gorazd Kavčič

Blegoš – Zaključena je jubilejna, deseta sezona Pokala
polanskih puklov. Po Starem vrhu, Pasji ravni, Javorču in Lubniku so se kolesarji 20. septembra pomerili še
na 22. Vzponu s kolesi na
Blegoš za veliko nagrado
Kras Sežana in Memorial
Lojzeta Oblaka. Potekal je v
organizaciji ŠD Marmor
Hotavlje.

Blegoš osvojilo več kot
sto kolesarjev
Start je bil v Hotavljah, cilj
pa na Blegošu, kamor je prikolesarilo 106 kolesark in
kolesarjev. Najhitrejša sta
bila gorska kolesarja Tanja
Žakelj (Unior Devinci,
51:00) in Luka Tavčar (Calcit
bike team, 43:14). "Sem kar
zadovoljna. Ponavadi sem
na Blegošu zaključevala sezono, sedaj jo šele dobro začenjam. Konkurence je bilo
danes nekaj manj, tako da
se mi za zmago ni bilo treba
prav posebej potruditi. Rekord pa danes ni bil cilj.
Sploh letos, ko je manj dirk,
je to dobra popestritev sezone, motivacija za treninge.
Naslednji teden se bomo odpravili na prizorišče svetovnega pokala v Novo mesto
na Češkem, kjer bo dvojni
tekmovalni program. Sledila
bosta svetovno in evropsko
prvenstvo. Bo kar pestro in
naporno. S pripravljenostjo
sem zadovoljna. Pravzaprav
me preseneča. Na vseh dirkah sem zelo dobro odpeljala. Odlično je, da mi je uspelo ohranjati motivacijo in
narediti dobre treninge. Mislim, da sem kar na visokem

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%

Zmagovalci kategorij na letošnjem 22. Vzponu s kolesi na Blegoš za VN Kras Sežana in
Memorial Lojzeta Oblaka /Foto: Maja Bertoncelj
nivoju," je po tekmi povedala Tanja Žakelj iz Ledin. Zadovoljen je bil tudi Luka
Tavčar iz Žirov: "To je bila
ena mojih boljših tekem na
Blegoš, dosegel sem svoj
drugi najboljši čas. Odlična
tekma. Konkurence sem se
otresel postopoma. Najprej
nas je bilo morda v skupini
okrog dvajset, potem so odpadali. Do odločilne razlike
je prišlo malo pred Črnim
Kalom, kjer sem morda malenkost dodal na strmejšem
delu vzpona in prednost
konstantno povečeval do cilja. Blegoš je dirka, ki se jo
udeležujem najdlje od vseh.
Je veliko navijačev, poleg
tega zmaga na Blegoš v našem okolju kar veliko pomeni. Glavni cilj sedaj je državno prvenstvo v vzponu, mor-

da še nastop na kakšnem
maratonu na Hrvaškem, če
bodo sploh možnosti za to."
V moški absolutni konkurenci je bil drugi Marko Čretnik (44:28), tretji Iztok
Dogša (oba Ganesha team,
45:07), v ženski pa sta za Žakljevo prišli v cilj Špela
Škrajnar (Ganesha team,
55:06) in Eva Terpin (MBK
Črni vrh, 1;02:38).

Zadovoljni z jubilejno
sezono pokala
Organizatorji so z deseto sezono Pokala polanskih
puklov zelo zadovoljni. "Zaradi situacije v zvezi z novim koronavirusom do zadnjega nismo vedeli, ali bo
športne prireditve sploh možno organizirati. Že prva
tekma na Stari vrh je bila

uspešna in tudi udeležba je
bila nad pričakovanji, tako
kot potem na naslednjih tekmah. Z vsemi petimi dirkami smo zelo zadovoljni. Kolesarji so Pokal polanskih
puklov v teh letih dobro
sprejeli in radi pridejo," je
povedal Niko Stržinar, predsednik ŠD Marmor Hotavlje
in vodja Pokala polanskih
puklov.
V skupnem seštevku pokala
so pri moških največ točk
zbrali Matej Drinovec, sicer
kolesar Kolesarskega kluba
Kranj, Tadej Aleš iz ŠD Koloka in kot tretji Tilen Potisk
iz ŠD Poljane. Pri ženskah
je zmagala Maja Cvirn Činku (KD LPP) pred Regino
Laznik (KK Zapravljivček) in
Tanjo Žakelj (Unior Devinci).

VSE ZA POHODNIŠTVO

Vse za žar

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,

brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

-50%

Mestni trg 20, Škofja Loka

T: 04 51 12 880

www.bokalsport.si

ČADEŽ D.O.O., VISOKO 7 G, VISOKO

ob nakupu
pohodniške opreme

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 I Škofja Loka, Spar partner ČADEŽ v Nami I Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36
Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 I Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc. www.mesarstvo-cadez.si

Loški glas, torek, 29. septembra 2020

15

Šport

VLEČNE KLJUKE
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Prazničen dan športa
Letos smo prvič praznovali dan slovenskega športa, praznična sreda pa je bila tudi priložnost za
podelitev priznaj športnikom in športnim delavcem v škofjeloški občini.

Škofja Loka – Tradicija je, da
Zavod za šport in Športna
zveza Škofja Loka podelitev
priznanj pripravita konec
marca, zaradi razmer ob epidemiji covida-19 pa so jo letos preložili na september.
Dan slovenskega športa, ki
ga od letos naprej praznujemo 23. septembra, je bil tako
še kako primeren za slovesnost, tokrat pa ni bil tako
množičen kot običajno, saj
so bili med udeleženci prireditve zgolj povabljenci, vsi
skupaj pa so upoštevali predpisana priporočila NIJZ.
Na območju Škofje Loke je
trenutno okoli tri tisoč aktivnih športnikov, ki so vključeni v različne tekmovalne
sisteme.
»Za razvoj športne dejavnosti je potrebnih precej finančnih sredstev, ki jih vedno primanjkuje. V Sloveniji še vedno nimamo sistematično urejenega financiranja športnih dejavnosti,

Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Da je Škofja Loka tudi košarkarsko mesto, ima veliko
zaslug Igor Dolenc, ki je prejel svečano listino.
veseli in hvaležni pa smo, da
imamo podporo doma, da
nas podpirajo domači župan
in člani občinskega sveta,
saj so se javna sredstva za
dejavnost športnih klubov
in društev letos zvišala. Želimo si, da bi bilo tako tudi v
prihodnjem letu," je povedal
predsednik Športne zveze
Škofja Loka Blaž Pipp, ki je

podelil priznanja za športne
rezultate v minulem letu in
mlade perspektivne športnike. Majolike so si zaslužili:
Uroš Bernik za uspehe v kolesarjenju, Goran Djordjevič
za uspehe v jadranju, Nika
Kustec za uspehe v skvošu
in Gregor Selak za uspehe v
športnem plezanju. Predsednica odbora za priznanja

VLEČNE KLJUKE

Saška Benedičič Tomat je
nato spomnila na veliko vlogo športa in zdravega gibanja ter podelila bronaste plakete. Zaslužili so si jih: Pavle Dobovšek, Peter Hartman, Staš Mlakar, Jaka Šiberle in Nejc Ziherl.
Predsednik sveta Zavoda za
šport Škofja Loka Marko
Primožič je podelil srebrne
plakete, ki so si jih zaslužili:
Drago Brdnik, Iris Dumenčič, Roman Oman ter Športno društvo Utrip. Zlati plaketi sta prejela Simon Krelj
in Marko Terkaj.
Škofjeloški župan Tine Radinja je v nagovoru zbranim
poudaril veliko vlogo športa
in kulture, ki sta v sedanjem
času še posebno pomembna, nato pa je podelil svečane listine, ki so jih za delo
na športnem področju prejeli Janez Dekleva, Igor Dolenc in Jano Rant, posebno
zahvalo za dolgoletno delo
pa je prejel legenda škofjeloškega plezanja Jože Stanonik.
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno

»3DVA me je resnično pozitivno presenetil. Dobri so, ni kaj.«
Takole v presežnikih sodelovanje s 3DVA, d.o.o. opiše njihova poslovna partnerka Jasna Bradonjič, ki skupaj
z možem in hčerko upravlja tri uspešne 3DVA trafike; dve v Škofji Loki in eno v Ljubljani.

Torej dobra Aleksandrina volja v Frankovem
naselju prinaša srečo tudi pri loteriji, dobro je
vedeti. S čim še postrežete strankam?

Kapo dol, družinski trio Bradonjič. Iz prejšnjih zaposlitev so
odločno stopili na pot samostojnega podjetništva. Sprva so
ob rednem delu skrbeli za eno 3DVA poslovalnico, nato pa
ugotovili, da jim stranke v trafiki prinašajo veliko veselja,
zato so se odločili, da bo to njihova edina zaposlitev. Na
Jasnino hčer Aleksandro zdaj največkrat naletite v
škofjeloški 3DVA poslovalnici Frankovo naselje 68, na moža
Slavena na Brodu v Ljubljani, na Jasno pa tudi v Škofji Loki,
in sicer na 3DVA Na trati pri železniški postaji. Med seboj si
pomagajo in odlično sodelujejo.

Jasna, zaupajte nam, kaj je vas in vašo družino pri
delu na trafiki tako pritegnilo, da ste se odločili, da
bo imel kar vsak svojo?
»Začeli smo s 3DVA v Frankovem naselju in vedno bolj spoznavali, da smo tu vsi precej bolj zadovoljni kot v drugi službi.
Postopno smo se nato odpovedali prejšnjim zaposlitvam. Vsi
trije zdaj z veseljem hodimo v službo, saj imamo delo z ljudmi na
moč radi. Veliko se smejemo, stranke nam pripovedujejo štose
in tudi svoje zgodbe. Ni nam odveč poklepetati s kupci, jaz se
prav vživim v pripovedi in Aleksandra tudi. Pravi, da je vesela, ko
so vesele njene stranke, in žalostna, ko so žalostne one. Pogosto

»Na vseh treh trafikah nudimo plačevanje položnic (provizija je
le 0,65 €), Western Union denarna nakazila v tujino, športne
stave, srečke, FlixBus vozovnice, karte za prireditve ter
kupončke ugodnosti kuponko.si in 1nadan. Po tobačnih izdelkih,
časopisih, revijah, križankah in pijači pa nas že poznajo. Loterijo
Slovenije ima Aleksandra v Frankovem naselju, jaz pa na
železniški postaji držim na zalogi nekaj več izdelkov za splošno
uporabo, ker imam več prostora; zato rada vidim, da GLS pakete
(smo tudi prevzemna GLS točka) Škofjeločani dvigujejo v 3DVA
na železniški postaji. Sicer se pa vedno trudimo, da je ponudba
najširša možna.«

Kako kot družina funkcionirate v skupnem poslu?
Se kot nosilka dejavnosti kdaj znajdete tudi v vlogi
stroge šefice?
»Niti ne. Zaenkrat vse gladko teče. Nobenih večjih trenj še nismo
imeli. Tudi študentke ali študentje, ki nam priskočijo na pomoč,
vedo, da se da z mano vse dogovoriti. Ne maram ukazovati in
tudi nočem, da bi bilo vse po moje. Pogovori in dogovori so
ključ.«

Kako pa sodelovanje poteka na relaciji Jasna 3DVA, d.o.o.?
»To pa je tisto, za kar lahko rečem, da je maksimalno odlično.
Pomagajo, poslušajo, so odprti za novosti. Področni vodje so
super, vsi na upravi tudi. 3DVA me je res pozitivno presenetil,
dobri so, ni kaj. Zdaj smo celo v pogajanju za četrto trafiko!«

Bi za bralce povedali še, v čem uživate, kadar niste v
družbi kupcev?
»Da, z možem sva oba velika ljubitelja rož. Slaven si je manjši
nasad cvetja posadil celo pred trafiko na Brodu. Čudovito je.
Smo tudi v fazi prenove hiše, ki smo jo kupili izven mesta, v
Poljanski dolini. To smo si želeli in to dobili. Vsi zelo radi delamo,
ampak po delovniku se je lepo odmakniti od mestnega vrveža v
naravo, v objem njenega miru. Enostavno se človek ob tem
sprosti. In v novi hiši je že zdaj polno rož, čeprav se še nismo
preselili tja.«
Ko se ob koncu energičnega in zabavnega pogovora odpraviva k
3DVA okencu v Frankovem naselju, naju že pričakajo tudi
Aleksandra in nekaj njenih strank. »Napišite, da sta obe krasni,
Jasna in Aleksandra. Res. Nujno to zapišite,« ju iz srca pohvali
Škofjeločan. Jaz pa k temu dodam le še to: oglasite se na eni
izmed Jasninih škofjeloških poslovalnic ali pa pri možu Na
gmajni 1, če greste v Ljubljano. V Škofji Loki seveda vabljeni tudi
na 3DVA Kapucinski trg 18.
Alenka Ivančič
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pridejo samo mimo vprašat, če je kaj časa za nekaj besed. Po
tem sklepam, da nas imajo radi. In mi njih. Z mnogimi smo si
kar domači. Nek starejši možakar vplačuje loto in vedno znova
se vrača, ker pravi, da ima pri Aleksandri srečo, da vedno kaj
zadane.«

