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Miklavž
je letos
pohitel

Začela so se gradbena dela v
Frankovem naselju, kjer
obnavljajo vodovod, na odseku
občinske lokalne ceste med
Ševljami in Knapami potekajo
zaključna gradbena dela.

Letos je Miklavž prišel
na Godešič malo prej
in prinesel knjižico
Cerkev sv. Miklavža na
Godešiču.
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Zajel nas je drugi val
okužb s koronavirusom
Po pomladnem valu epidemije okužb z novim koronavirusom zdaj doživljamo drugi val, le da tokrat v
veliko večjem obsegu kot v prvem. Okužene stanovalce doma starostnikov so preselili v šolsko
telovadnico.
Danica Zavrl Žlebir

vidnih in starejših Škofja
Loka, kjer so se po posvetu s
strokovnjaki odločili, da na
drugo lokacijo premestijo 33
okuženih stanovalcev, ker v
domu zaradi prostorskih
omejitev niso mogli zagotoviti t. i. rdeče cone. To bi v
prostorih centra lahko omo-

gočili zgolj za namestitev
sedmih stanovalcev, a so se
morali odzvati na hitro povečanje okuženih, je povedala direktorica CSS Silva
Košnjek. Skupaj z županom
Tinetom Radinjo so iskali
najprimernejšo lokacijo in
med predlaganimi kot naj-

primernejšo izbrali telovadnico Osnovne šole Jela Janežiča. Tja so minuli ponedeljek začeli ob pomoči Civilne zaščite in Zdravstvenega doma Škofja Loka seliti
stanovalce.

ŠKOFJA LOKA

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Prostofer že vozi

Največja naložba bosta
dva vodovoda

Igre so začasno
prekinili

Več možnosti za šport
za vse generacije

V proračunu za prihodnje
leto načrtujejo dobrih deset
milijonov in pol evrov odhodkov, od tega bo za naložbe na voljo skoraj štiri milijone evrov in pol.

Devete Igre Javnega zavoda
Ratitovec (JZR), ki bi morale
potekati še do konca novembra, so zaradi epidemije začasno prekinili.

Na slovesnosti konec septembra so v Žireh tudi uradno odprli novo, nadstandardno večnamensko športno dvorano, vredno 8,2 milijona evrov.
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Pol leta pred predvideno uprizoritvijo
Škofjeloškega pasijona so v Škofji Loki sprejeli
težko, a neobhodno odločitev: spomladi leta 2021
pasijona ne bo, temveč predstavo prestavljajo v
leto 2022.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Razmere, povezane s širjenjem koronavirusa, se nikakor ne umirijo in vse kaže, da se še lep
čas ne bodo. V Škofji Loki so
zato sprejeli odločitev, da
prihodnjo pomlad ne uprizorijo Škofjeloškega pasijona, temveč predstavo preložijo za leto dni, največ dve.
O tem je minuli četrtek na
seji odločal tudi občinski
svet in podprl predlog ključnih ljudi, povezanih s Škofjeloškim pasijonom. Javnosti pa so odločitev utemeljili
vodja projekta Škofjeloški
pasijon Jakob Vrhovec, režiser Borut Gartner in župan
Tine Radinja.

Škofja Loka – Sredi oktobra
so se ponovno začele slabšati epidemiološke razmere v
državi in tudi v občini Škofja
Loka so se temu prilagodili z
več ukrepi: od zapovedi po
nošenju mask na javnih površinah, kjer se giblje več
ljudi, do odpovedi prireditev, ki jih ni mogoče varno
izvesti. Nato pa je vlada 19.
oktobra z odlokom razglasila epidemije nalezljive bolezni covid-19, ki bo na območju države od tega datuma
naprej veljala 30 dni. Omejitev gibanja med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj je ukrep,
kakršnega spomladi v prvem valu nismo poznali,
zdaj pa je bil sprejet zaradi
hitrega širjenja virusa v državi. Gorenjska je na samem vrhu po številu okužb,
na tem neslavnem seznamu
je visoko tudi občina Škofja
Loka. V karanteni je bilo več
p o s a me z n i h razre dov
osnovnih šol, okužbe so se
pojavile v vrtcu in drugih
javnih institucijah.
Najbolj dramatične so razmere v Centru slepih, slabo-

Sredi oktobra so tudi v občini Škofja Loka stekli brezplačni prevozi na klic za
starejše. V projektu Prostofer vozi šest prostovoljnih
voznikov.

Pasijon prestavljen
za leto dni

Pasijon bi morali uprizoriti
v postno-velikonočnem
času leta 2021, kar naj bi
bilo zaradi tristote obletnice
njegovega nastanka in zaradi prve uprizoritve po Unescovi razglasitvi pasijona
kot kulturne dediščine človeštva še posebej slovesno.
Toda koronavirus je temeljito spremenil naše življenje in tudi načrti v zvezi s
Škofjeloškim pasijonom so
se spremenili. Upajo, da bo
Škofjeloški pasijon lahko
vsaj leto zatem spet krenil
po loških ulicah in trgih, ko
bo druženje na njih ponovno varno, je izrazil upanje
župan Tine Radinja.

45. stran

Prejšnji teden so okužene stanovalce CSS Škofja Loka preselili v telovadnico OŠ Jela
Janežiča. / Foto: Gorazd Kavčič
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Namesto pasijonske predstave bodo na Škofjeloški pasijon
opozarjali manjši dogodki, kakršna je tudi razstava na
Mestnem trgu. / Foto: Gorazd Kavčič

Pregled in očala
kot na napotnico
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si
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Občina Škofja Loka
Opravili so
jesensko čiščenje

Prostofer že vozi

Spomladi zaradi epidemije niso izpeljali
vsakoletne čistilne akcije, zato so jo oktobra.

Sredi oktobra so tudi v občini Škofja Loka stekli brezplačni prevozi na klic za starejše. V projektu
Prostofer vozi šest prostovoljnih voznikov.

Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Vreče pobranih smeti / Foto: arhov Občine Škofja Loka
Sodelovanje prostovoljcev je
bilo okrnjeno, sodelovalo jih
je kakih 150, in sicer občanov po posameznih krajevnih skupnostih, članov društev (gobarji, lovci, gasilci,
taborniki, skavti), sodelovali
so tudi dijaki Gimnazije in
Srednje lesarske šole. "Pospravljali smo predvsem
smetenje na ožjem območju
Občine Škofja Loka, in sicer
na javnih površinah, ob ce-

Škofja Loka – Tudi v občini
Škofja Loka so zagnali projekt Prostofer, brezplačne
prevoze na klic za starejše.
Prevozi so se začeli 15. oktobra, pred tem so teoretično
in praktično usposobili voznike prostovoljce. Teh je
šest, po trije moški in žen-

specialistične preglede, je
povedala Sabina Gabrijel z
Občine Škofja Loka.
Kako naročiti prevoz? Uporabnik, ki potrebuje prevoz,
pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V klicnem
centru zabeležijo njegove
podatke in želeno lokacijo
prevoza. Klicni center nato
poišče prostovoljnega voz-

Prostofer (skovanka iz besed 'prostovoljni' in
'šofer') je projekt zavoda Zlata mreža, trajnostni
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost
starejših, ki povezuje starejše osebe, ki
potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati
javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi
priskočijo na pomoč. Deluje že v okoli
petdesetih slovenskih občinah.
ske, ki bodo vozili vse tiste
starejše ljudi, ki ne vozijo
sami, nimajo sorodnikov,
imajo nizke dohodke in tudi
slabše povezave z javnimi
prevoznimi sredstvi. Na ta
način bodo starejšim ljudem omogočili prevoze do
zdravstvenega doma, lekarne, upravne enote, občine,
centra za socialno delo, banke, na pokopališče, v trgovine in do podobnih storitev
znotraj občine, sicer pa tudi
do bolnišnic na Jesenicah, v
Ljubljani in na Golniku za

Župan Tine Radinja je prostovoljnim voznikom izročil
ključe električnega avtomobila za vožnje v projektu
Prostofer. / Foto: Primož Pičulin
župan izročil ključe prostovoljnim voznikom.
Klicni center je za rezervacije prevozov na voljo vsak
delovnik med 8. in 18. uro,
rezervacijo prevoza pa je
treba najaviti vsaj tri dni
pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16.
uro, izjemoma pa se lahko
dnevi in ure tudi prilagodijo
potrebam.

nika in potrditev o prevozu
sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Voznik uporabnika pobere na
domačem naslovu, ga med
opravki počaka ali spremlja
in nato odpelje nazaj domov. Vozilo zagotavlja Občina Škofja Loka, poskrbljeno pa je tudi za zavarovanje
voznika in sopotnikov. Občina je za ta namen kupila
vozilo, električni avto Renault ZOE, teden dni pred
začetkom prevozov in ob
zaključku usposabljanja je

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim
omogočajo: večjo mobilnost, večjo socialno
vključenost, medsebojno povezovanje in pomoč,
boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem
obdobju, možnost, da čim dlje lahko ostanejo
doma in da čim kasneje odidejo v dom za
ostarele.

ko odpadek konča tam, kamor dejansko sodi. Hvaležni
smo vsem prostovoljcem, ki
so si vzeli čas in pomagali
polepšati naše mesto."
Obenem opozarja, da se iz
dneva v dan kljub akcijam
pojavljajo nova smetenja, a
vsi ljudje bi se morali zavedati, da gre za skupno okolje, v katerem živimo, in bi
ga bilo treba bolj varovati in
spoštovati.

Prostofer vozi tudi v času,
ko je razglašena epidemija,
vendar z natančno določenim protokolom za zavarovanje voznikov in potnikov.
Zaradi preprečevanja okužb
vse uporabnike prosijo, da
prevoza na klic ne uporabljajo ob sumu na okužbo
ali za obisk vstopne točke za
testiranje na COVID-19 ter
da v avtu dosledno in pravilno uporabljajo maske oziroma upoštevajo vse varno-

Trojica prostoferjev se je na usposabljanju naučila tudi
ravnanja z električnim avtomobilom. / Foto: Primož Pičulin
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jemanjem zraka. Voznik
pred vstopom v avto potnika
seznani s higienskimi ukrepi. Tudi potnik naj si ob
vstopu razkuži roke in se
čim manj dotika različnih
površin avtomobila. Razkužilo za roke je nameščeno
na zadnjih sopotnikovih
vratih. Kdor torej potrebuje
prevoz, ki ga ni mogoče preložiti, naj pokliče brezplačno številko 080 10 10 in
skušali bodo ustreči željam.

Študentje ozaveščali o virusu
Škofja Loka – V več občinah po Sloveniji so v četrtek študentje medicine ob promocijskih stojnicah ozaveščali o koronavirusi. Stojnico so postavili tudi na Cankarjevem trgu v Škofji Loki, kjer so se imeli občanke in občani priložnost seznaniti s preventivnimi aktivnostmi ozaveščanja o pomenu
odgovornega ravnanja in o tem, kako lahko vsak izmed nas
prispeva k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, ki jih pripravlja vladni urad za komuniciranje skupaj s študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavili so pomen
pravilne uporabe mask, higiene rok in kašlja ter ustreznega
ravnanja v primeru, ko se ne počutimo zdrave. Ozaveščali
so tudi o pomenu mobilne aplikacije za varovanje zdravja in
življenja ljudi #OstaniZdrav in sodržavljane spodbudili, da
aplikacijo v čim večji meri uporabljajo ter s tem razbremenijo slovenske epidemiologe. Odgovarjali so tudi na najrazličnejše pomisleke in dvome, ki krožijo med ljudmi, in so velikokrat podlaga za odločitev posameznikov, da si aplikacije
ne želijo namestiti.

Foto: Jernej Tavčar

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

stne ukrepe za zaščito sebe
in drugih. Masko nosi tudi
voznik, pred vstopom v avto
razkuži roke, večkrat na
dan, predvsem pa po vsaki
uporabi, obriše volan, kljuke, gumbe in druge površine, ki se jih dotika sam ali
sopotniki. Razkužilo za roke
je nameščeno v voznikovih
vratih. Voznik avto intenzivno prezrači pred in po vsaki
uporabi, če je mogoče, tudi
med vožnjo z zunanjim za-

Promocijsko stojnico je obiskal tudi župan Tine Radinja.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Škofja Loka – "Občina Škofja Loka tradicionalno vsako
leto organizira čistilno akcijo v pomladanskem času,
vendar je letošnje leto malo
drugačno zaradi pandemije
in zato smo akcijo prestavili
na jesenski čas ter jo tako
izpeljali v soboto, 10 oktobra," je spremenjene okoliščine letošnjega čiščenja
okolice pojasnila koordinatorica čistilne akcije Danica
Langerholc.

stah, vodah, gozdovih, železniški progi," nadaljuje Langerholčeva. "Izvajalec odvoza Loška komunala je sporočil, da je bilo v času čistilne
akcije odpeljano 400 kg
ostalih odpadkov. Opažanja
prostovoljcev glede odpadkov pa so taka, da ni več divjih odlagališč s kosovnimi in
nevarnimi odpadki, je predvsem smetenje. Kot koordinator smo na občini lahko z
akcijo zadovoljni in jo ocenjujemo kot uspešno, ker
velja, da je namen dosežen,
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Občina Škofja Loka

Začela so se gradbena dela v Frankovem naselju, kjer obnavljajo vodovod in z njim tudi ostale
komunalne vode. Na odseku občinske lokalne ceste med Ševljami in Knapami potekajo zaključna
gradbena dela.
Danica Zavrl Žlebir

na 5,5 metra. V okviru rekonstrukcije ceste je potekala tudi vgradnja 200-metrskega kanalizacijskega
voda in obnova vaškega vodovoda. Izvajalec gradbenih
del bo uredil še cestne bankine in namestil varovalno

Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Začela so se
gradbena dela v Frankovem
naselju, kjer bo v delu ulice
od Frankovo naselje 114 do
Frankovo naselje 96 še do
konca tega meseca tudi po-

predvidoma v novembru
nadaljevala na ulici za Policijsko postajo Škofja Loka,
in sicer od križišča Kidričeve ceste med hišno številko
Frankovo naselje 100 do
Frankovo naselje 121. Vsa
gradbena dela bodo predvi-

bo tudi cesta v celotni širini
asfaltirana.
Zaradi motenega dostopa
do objektov je nasproti trgovine Mercator na občinskem parkirišču možno
parkiranje za stanovalce na
območju gradbišča. Za za-

Začela se je gradnja v Frankovem naselju. / Foto: Primož Pičulin
mična (v dolžini okoli 30
metrov) popolna zapora ceste. Izbrani izvajalec gradnje
je družba Eurograd. Gre za
zemenjavo vodovoda, pri
tem pa se urejajo tudi ostali
komunalni vodi: elektrika,
telekomunikacije, javna razsvetljava (plinovod pa ni premet obnove, saj večina infrastrukture poteka med
objekti). Po vgradnji vodov

gotovitev nemotenega odvoza odpadkov je poskrbljeno na obeh straneh ulice na
nezaprtem delu ulice (z vsake strani do zapore). Na občini opozarjajo občane, naj
v času, ko so v območju zapore, na dan odvoza odpadkov pripravijo zabojnike na
najbližjo lokacijo izven zapore. Ko bodo dela na tem
odseku končana, se bodo

Končala so se dela na lokalni cesti Ševlje–Knape.
doma končana do junija
prihodnje leto.
Gradijo pa tudi na podeželju. Potekajo namreč zaključna gradbena dela pri
rekonstrukciji in razširitvi
odseka občinske lokalne ceste med Ševljami in Knapami. "Skupna dolžina rekonstruiranega cestnega odseka znaša 950 metrov, širino
vozišča smo s 4,5 razširili

ograjo," sporoča Jernej Tavčar z Občine Škofja Loka.
Rekonstrukcijo cestnega
odseka v celoti investira Občina Škofja Loka, vrednost
investicije skupaj z DDV
znaša dobrih 200.000
evrov. Izvajalec gradnje je
gradbena družba Dolenc,
asfalterska dela pa je izvedla Gorenjska gradbena
družba.

Zajel nas je drugi val okužb
31. stran
Kot je poudarila Košnjekova,
je namen dvojen: najti dostojno namestitev za obolele
in obenem zaščititi zdrave
stanovalce doma. V telovadnici so uredili zmogljivosti
za 45 oseb, prostor so pregradili v deset triposteljnih
sob, sedem dvoposteljnih in
eno enoposteljno. V domu z
zmogljivostjo 220 stanovalcev pa so morali zagotoviti
tudi sivo cono. Prostor za
sedem ljudi so uredili v prostorih uprave in finančne
službe, ti dve pa sta se preselili v dva kontejnerja.
Na dvome, ali je telovadnica
primeren prostor za bivanje
starostnikov, direktorica odgovarja, da imajo v preurejenih prostorih vse pogoje za
bivanje, poleg sob so tudi
sanitarni prostori in improvizirana razdelilna kuhinja,
kajti tja iz centra vsak dan
trikrat pripeljejo obroke za
stanovalce. Tudi sicer so
prostori popolnoma ločeni
od tistih, ki jih uporabljajo
učenke in učenci te šole. Po-

leg tega je telovadnica blizu
doma, s čimer je olajšana
vsakodnevna logistika. Kot
težavo omenja dejstvo, da so
bili prostori ponoči premalo
ogrevani, kar so uredili.
Svojci, ki želijo vsak dan
imeti informacije, so izražali nezadovoljstvo, češ da ne
morejo priti do njih, čeprav
je dom sicer odprl dve telefonski liniji za ta namen.
Veseli bi bili, če bi imeli prostovoljca, ki bi omogočal komunikacijo, saj so zaposleni

obremenjeni z oskrbo starejših. Tudi sicer opozarjajo
na velik kadrovski problem:
že prej so delali na robu kadrovskih zmogljivosti, ko pa
je bilo prejšnji konec tedna
obolelih že dvajset zaposlenih, se je težava še povečala.
Minuli četrtek si je namestitev starostnikov v Škofji
Loki ogledal minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez
Cigler Kralj. Pohvalil je dober lokalni odziv na proble-

Ena od "sob" za starostnike v telovadnici / Foto: Gorazd Kavčič

matiko okužb v domu in to
ocenil kot dobro prakso, se
zahvalil vsem, ki so pripomogli k dobri rešitvi, in
obljubil, da bo vlada s petim
paketom protikoronskih
ukrepov zagotovila možnost
premeščanja zdravstvenega
kadra v domove upokojencev in plačevanje dodatkov
zaposlenim v rdečih in sivih
conah.
Sicer pa so v občini Škofja
Loka aktivirali štab Civilne
zaščite, znova so vzpostavili
Občinski center za pomoč,
ki je dostopen na info@skofjaloka.si in 04 5112 397. Na
to telefonsko številko lahko
prostovoljci sporočajo svojo
pripravljenost pomagati v
koronakrizi. Za pomoč pri
delu prostovoljcev in nakupu zaščitne opreme pa je
vzpostavljen tudi koronasklad za Škofjo Loko SI56
0700 0000 0187 (Rdeči
križ Slovenije – Območno
združenje Škofja Loka, Kidričeva cesta 1, Škofja Loka,
namen: POMOČ COVID
19; Koda namena: CHAR;
Referenca: 00239-2020).

Ponovno v
koronarealnosti
Tokratni županov kotiček je
znova povezan s pojavom
koronavirusa, kajti danes v
Škofji Loki v drugem valu
izbruha covida-19 beležimo
veliko aktivnih okužb. Nobena od javnih institucij se
temu ni mogla povsem izogniti, žal se je virus pojavil
tudi v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka, ki v prvem valu epidemije ni imel niti enega okuženega. Vsi zaposleni in
vodstvo so namreč odlično
delali, zdaj pa se jim je to
zgodilo zaradi vnosa okužbe, ki se je razširila po vsem
domu. Zaščita najbolj ranljivih mora biti naša prioriteta.
Zanje delamo vse.
Regijska koordinacijska
skupina NIJZ in pristojno
ministrstvo sta se vključila v
aktivnosti, kako zagotoviti
čim večjo zaščito za vse, ki
so kakorkoli povezani s centrom, Občina Škofja Loka pa
je pomagala, kolikor je bilo v
naši moči. Treba je bilo zagotoviti najprimernejšo lokacijo za prestavitev dela
domskih kapacitet in tako so
se med različnimi prostori,
ki smo jih po občini iskali in
ponudili, odločili za vzpostavitev novih kapacitet v
Osnovni šoli Jela Janežiča. S
tem so zagotovili ustrezne
bivalne pogoje obolelim
oskrbovancem doma, omogočili delo zaposlenim (še
enkrat hvala vsem!) in predvsem zaščitili vse tiste, ki jih
okužba ni – in upam, da jih
tudi ne bo – dosegla.
Primarna naloga občine in
župana je v teh časih odpiranje vseh komunikacijskih
kanalov ter da se prek njih
res trudimo, da do vsakega
Ločana in Ločanke pridejo
pozitivna sporočila in hkrati
priporočila za zaščito in reševanje. Verjamem, da
bomo – če vsi skupaj razmislimo, zakaj to počnemo – to
upoštevali, se odrekli marsičemu in spremenili naše vedenje. Tako se bomo najbolj
zaščitili pred okužbami. Kot
župan si želim, da informacija za naše skupno dobro
pride do vsakega občana in
občanke in spet pokažemo,

Tine Radinja
kaj smo kot skupnost sposobni narediti.
Koronavirus kroji naša življenja v vseh ozirih. Tako smo
bili primorani prestaviti tudi
uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki bi morale biti spomladi leta 2021 ob njegovi
300. obletnici. V prvi vrsti je
pomembna varnost vseh
prostovoljk in prostovoljcev
ter tudi vseh drugih, ki so
vpleteni v ta veliki projekt.
Na občinskem svetu smo se
zato odločili za enoletni zamik. Močno upamo, da bodo
razmere takrat dopuščale, da
bomo z uprizoritvijo obeležili 300. obletnico nastanka
škofjeloškega pasijona.
Prav sredi trenutnih koronavirusnih razmer se na občini
pripravljamo na proračuna
za leto 2021 in 2022, kar
nam omogoča, da gledamo
tudi naprej v pokoronsko obdobje. Včeraj smo oba dokumenta potrdili na občinskem
svetu – tudi ta je potekal na
daljavo. Proračuna za obe leti
sta usmerjena v razvoj naše
občine na prioritetnih področjih, ključni projekti sledijo
naši trajnostni naravnanosti
Zelena Loka, Modro mesto
in so predvsem namenjeni
izobraževanju, zdravstvu, povečanju socialne kohezivnosti, ekologiji, infrastrukturi
in trajnostni mobilnosti. Proračun je bil potrjen v prvem
branju in bo sprejet na drugem branju na decembrski
seji. S tem bomo imeli trdne
temelje za vse delo v prihodnjem letu.
Tine Radinja, župan

Proračuna v javni obravnavi
Škofja Loka – V četrtek je občinski svet Škofja Loka v prvem
branju obravnaval proračuna za leti 2021 in 2022, oba sta
zdaj do naslednje obravnave in dokončnega sprejetja v javni
obravnavi. Javna razgrnitev bo potekala od 23. oktobra do
vključno 6. novembra 2020 v poslovnem času Občine Škofja Loka, na naslovu Mestni trg 15, Škofja Loka, pritličje. Predlog proračuna Občine Škofja Loka za leto 2021 bo v času
javne razgrnitve dostopen tudi na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: https://www.skofjaloka.si/objava/307709. V času javne razgrnitve ima javnost do vključno
6. novembra 2020 pravico dajati pripombe in predloge na
predlagana proračuna za leti 2021 in 2022, in sicer se lahko
dajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali pošljejo na naslov Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka s pripisom "Predlog
Proračuna Občine Škofja Loka za leto 2021" in "Predlog proračuna Občine Škofja Loka za leto 2022". Občina bo proučila pripombe in predloge javnosti.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Gradijo v mestu in
na podeželju

Županov kotiček
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Spoštljivo restavriranje
Romualdove knjige
Letos so se v škofjeloški kapucinski knjižnici lotili restavriranja tristo let stare knjige Škofjeloškega pasijona avtorja patra Romualda Marušiča,
o tem pa posneli tudi dokumentarni film.
Danica Zavrl Žlebir

Ko dozori čas ...

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

"Samostan sem obiskala
tudi s svojim profesorjem
Christopherjem Clarksonom z Oxforda, ko sem še
delala pod njegovim vodstvom in bila deležna njegovega bogatega znanja," se
spominja Blanka. "Že takrat
sva se z Metodom Benedikom pogovarjala o morebitnem restavriranju Romualdove knjige. Pozneje mi je
prišel na pot tudi poznavalec pasijona dr. Matija
Ogrin, pa zdajšnji predstojnik samostana Jožko Smu-

O restavriranju so posneli
dokumentarni film
O procesu restavriranja
Škofjeloškega pasijona je bil
posnet dokumentarni film.

Spoštljivo obnavljanje
Romualdove mojstrovine

Blanka Avguštin Florjanovič je restavrirala Romualdovo
knjigo Škofjeloški pasijon. / Foto: Gorazd Kavčič
kavec in Agata Pavlovec in
zgodba se je nekako sklenila. Vsaka stvar mora dozoreti in priti mora pravi trenutek, ali kot rečemo: človek
obrača, Bog obrne. Ko sem
začela o restavriranju rokopisa intenzivneje razmišljati, sem videla, da bo to velika
reč in da si na pleča nalagam veliko odgovornost, ker
gre za izjemen kulturni spomenik svetovnega pomena."
Doslej je restavrirala veliko
kulturnih spomenikov, med
njimi tudi Dalmatinovo Biblijo, svojevrsten izziv pa je
bil tudi v Škofji Loki nastali
rokopis Škofjeloškega pasijona. Ob tem pa vsakokrat
razmišlja, da gre pri restavriranju tovrstnih kulturnih
spomenikov tudi za dvore-

zen meč: "Ob restavriranju
rokopisov iz različnih obdobij se vselej pojavlja razmislek, komu ga dati na uporabo, koliko za izpostavljati,
kako za zaščiti pred negativnimi vplivi. Ne gre le za
uporabnike, ki delajo z zapisom na lep ali manj lep način, je še več različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na
poškodbe, od svetlobe, prahu, toplote do onesnaženosti. Koliko rokopis postaviti
v ospredje na razstavah, pod
kakšnimi svetlobnimi viri,
za kolikšno časovno obdobje, koliko ga fotografirati.
Te knjige so ostale stoletja,
celo tisočletja, so nekakšne
časovne kapsule, ki so bile
dolgo zaprte in v temi tudi
zavarovane. Ko pa jih odpre-

Utrinki iz dokumentarnega filma o obnavljanju pasijonske knjige / Foto: Gorazd Kavčič

Njena skrb za knjigo se ne
konča, ko jo odda, temveč si
gre tudi pozneje še velikokrat ogledat, kaj se z njo dogaja. Pri restavriranju unikatnih spomenikov je pomemben individualni pristop, česar se je naučila pri
profesorju Clarksonu. Ko jo
vprašam, ali je, kljub temu
da je obnovila že vrsto kulturnih spomenikov, do Škofjeloškega pasijona čutila
strahospoštovanje, pa odvrne, da ne. Vsekakor pa spoštovanje. Njeno delo je zahtevno, terja veliko koncentracije in pri tem moraš biti
kompatibilen sam s seboj,
pravi sogovornica. Kadar začuti, da ni, delo odloži in se
loti česa drugega, nato se
spet vrne. O postopku, ki ga
izvajaš, moraš najprej zelo
tehtno razmisliti, saj dostikrat ne more biti ponovitve
in med samim procesom
stvari ne moreš spreminjati. Restavriranje poteka po
posebnem protokolu, ki se
ga v strokovnem pogledu
natančno držijo, prav tako
pa jih pri delu vodi etični
kodeks. Pri obnavljanju pasijonske knjige je naletela
na več zanimivih detajlov.

zanjo fascinanten spekter
ljudi, ki so pri tem sodelovali: režiser tokratnega pasijona Borut Gartner, Agata Pavlovec kot koordinatorka,
samostanski bratje s predstojnikom Jožkom Smukavcem, ki so vse gostoljubno
sprejeli, ko so zmotili njihov
mir in jim zaupali Romualdovo mojstrovino, in še
mnogi drugi. Vsi so čutili,
da imajo pred seboj nekaj
velikega, ob tem pa je začutila ponižnost. Pred veličino
Romualdovega dela, ob
mojstrovini, ki še po treh

Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Restavratorsko delo je opravila vrhunska strokovnjakinja, konservatorsko-restavratorska svetnica v Centru za konserviranje-restavriranje knjig,
papirja in pergamenta pri
Arhivu Republike Slovenije
Blanka Avguštin Florjanovič. Blanka je bibliotekarka z
magisterijem z likovne akademije, na področju srednjeveških vezav pa se je izpopolnjevala pri Christopherju Clarksonu iz Oxforda, veliki avtoriteti konservatorstva rokopisov.
Blanka je Ločanka, poročena
v Podlubniku, rojena na Godešiču, kjer po očetovi strani
izvira iz starega rodu domačije pri Matevževih, po mamini strani pa ima prekmurske korenine. Škofjeloški pasijon kot domačinka
pozna, ogledala si je tudi vse
dosedanje procesije, z izvirnim Romualdovim besedilom pa se je srečala v kapucinskem samostanu, kjer je
delala zaščite za njihove inkunabule že v obdobju, ko je
bil tam predstojnik dr. Metod Benedik.

Tako je denimo ugotovila,
da je bil notranji del zvezka
z rokopisom Škofjeloškega
pasijona zaščiten s pergamentnimi platnicami, ki so
pripadale urbarju škofjeloškega gospostva in bile torej
ponovno uporabljene. Tako
imamo kar dva originala v
enem, je navdušena restavratorka.

mo, jih na več načinov izpostavimo vplivom zunanjih
dejavnikov. Zato je treba vedeti, pod kakšnimi pogoji
bomo dovolili njihovo uporabo. Restavrirani Škofjeloški pasijon sem zato v celoti
skenirala in naredila kopijo,
tako da imamo zapis v celoti
na voljo v elektronskem mediju. Narejena bo tudi elektronska knjiga, da jo bodo
ljudje lahko videli na ta način in bo lahko izvirnik čim
bolj na varnem."

Restavriranje je potekalo skrbno in s tehtnim premislekom.
Posnela ga je produkcijska
hiša Karata (režiser Aljaž
Tepina s sodelavcema Tinetom Škrbcem in Matejem
Vidmarjem). Za Blanko
snemanje njenega dela ni
bila prva izkušnja. O restavriranju Dalmatinove Biblije je bil posnet dokumentarni film režiserja Jadrana
Sterleta z naslovom Biblija
oživljena, snemali so tudi
njeno restavriranje zvezka
Valvasorjeve Slave vojnodine Kranjske in še nekaj
manjših dokumentarcev.
Pri snemanju obnove Škofjeloškega pasijona pa je bil

stoletjih buri tolikšno množico ljudi, moraš čutiti ponižnost, pravi Blanka Avguštin Florjanovič. Zato so se
vsi skupaj lotili dela z velikim spoštovanjem in odgovornostjo. Blanko je prevzela tudi moč besede, globina
tega zapisa, njegova brezčasnost, ki se nas dotakne še
danes. Tako tudi njeno delo
ni bilo zgolj strokovna, temveč širša izkušnja, pritrdi
sogovornica, ki meni, da se
v Romualdovi zgodbi Kristusovega trpljenja lahko
najde vsak od nas in se sprašuje o svojem življenju.

Blanka z ekipo filmarjev iz produkcije hiše Karata / Foto: Gorazd Kavčič
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Miklavž je letos pohitel

Spoznavali veščine
suhozidne gradnje

Letos je Miklavž prišel na Godešič malo prej in prinesel knjižico Cerkev sv. Miklavža na Godešiču, je
novi umetnostnozgodovinski vodnik pospremila v življenje predsednica Muzejskega društva Škofja
Loka Helena Janežič.

Danica Zavrl Žlebir

Dr. Luka Vidmar z vodnikom po cerkvi sv. Miklavža na
Godešiču / Foto: Primož Pičulin
novili celotno cerkev. Ne
nazadnje je pomagalo tudi
to, da sem se iz Ljubljane
priženil v sosednjo vas in se
začel iz poklicne radovednosti zanimati za loške
spomenike," je povedal avtor knjige, ki zdaj živi v sosednih Retečah.

Preden je avtor vodnika obiskovalcem razkazal cerkev
in njene najlepše kulturne
zanimivosti, je zbrane pozdravil Aleksander Igličar,
prejšnji predsednik muzejskega društva, zdaj pa njegov blagajnik, cerkveni
ključar na Godešiču in ure-

Vhod v cerkev krasi fascinantna freska poslednje sodbe. / Foto: Primož Pičulin

Na delavnicah suhozidne gradnje na Loškem gradu
mest Slovenije v okviru njihove Šole prenove. Veščina
suhozidne gradnje, ki poteka brez uporabe veziva, je
bila pred dvema letoma uvrščena na Unescov reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva. Namen takšne gradnje,
ki je v Sloveniji najpogostejša na Krasu, poznamo pa jo
tudi na Gorenjskem, je bil
dvojni. Ljudje so s pobiranjem kamenja čistili obdelovalno zemljo, kamenje pa
potem uporabili za gradnjo
ograj. Danes želijo ta način
gradnje ohraniti kot kulturno dediščino, je povedala
Mateja Hafner Dolenc iz
Združenja zgodovinskih
mest Slovenije.

Knjižnico odprli
brez slovesnosti
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Na Trati so 5.
oktobra odprli novo knjižnico, zaradi razmer brez slovesnosti. Odprta je trikrat tedensko, je povedal direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja
Loka Matjaž Eržen, ki upa, da
bi v prihodnje lahko knjižnica
delovala tudi četrti dan v tednu, če bi le občina odobrila
še enega zaposlenega. Trata
ima kar veliko bralcev, petino
vseh prebivalcev v tamkajšnji
krajevni skupnosti, med njimi največ otrok. Ob koncu

A tudi ko ga ne bo, Škofja
Loka ostaja pasijonsko mesto in tudi častitljivi jubilej
bodo zaznamovali, kot mu
pritiče, dodaja župan, le da
bodo z drugačnimi pristopi
in komunikacijskimi orodji
ponesli sporočilo pasijona
med ljudi.
Režiser Škofjeloškega pasijona Borut Gartner, ki že
več mesecev zbira igralce in
druge udeležence pasijona,
je zaradi epidemioloških
razmer že nekaj časa v dvomih, ali bi lahko pasijonsko
predstavo izpeljali naslednjo
pomlad. Želi namreč zaščititi veliko igralsko družino in
ostale sodelujoče v pasijon-

ski procesiji, ki šteje skoraj
tisoč ljudi. V tem času se
zaradi omejitev druženja ne
morejo pripravljati na predstavo, zato je po posvetu z
vodji igralskih skupin ocenil, da nadaljevanje priprav
na pasijon ne bi bilo odgovorno in je prav, da jo prestavijo. Čeprav je bila odločitev za vse žalostna, pa so jo
sprejeli z razumevanjem, je
dejal Gartner, ki prav tako
razmišlja, kako bi ljudem
prenesli sporočilo Škofjeloškega pasijona. Končali so
že tonsko snemanje in montažo: morda bi lahko na
spletni strani objavili akustični zapis pasijona v interpretaciji dramskega igralca
Pavleta Ravnohriba. Lahko

bi na spletu predvajali posamezne prizore ali like iz pasijona. Med ljudi pa bi razširili tudi dokumentarni film
o restavriranju pasijonske
knjige patra Romualda Marušiča. Vodja projekta Škofjeloški pasijon Jakob Vrhovec pa je povedal, da se o
možnosti prestavitve Škofjeloškega pasijona 2021 za
leto dni pogovarjajo zadnja
dva meseca in zdaj so sprejeli težko, a nujno odločitev.
Izrazil je hvaležnost prostovoljcem in podpornikom za
razumevanje in podporo pri
tej odločitvi. Poskrbeti želijo
za varnost igralcev, ki v sedanjih okoliščinah ne morejo imeti vaj za pasijon. Če se
bodo sedanje okoliščine na-

daljevale tudi prihodnjo pomlad, izvedba zaradi množičnosti sploh ne bi bila mogoča, tako zaradi blizu tisoč
sodelujočih prostovoljcev
kot tudi gledalcev, saj si vsako od osmih predstav ogleda
okoli pet tisoč obiskovalcev.
Zaradi tristote obletnice prihodnjo pomlad pa vseeno
razmišljajo o načinu, kako
bi počastili jubilejno leto
Škofjeloškega pasijona, bodisi z dogodki za manjše
število ljudi bodisi s spletnimi dogodki ali s kombinacijo obojega. Pasijon brez gledalcev sicer nima enakega
naboja kot prava predstava.
še vedno pa verjamejo, da
jim bo uspelo Škofjeloški
pasijon izpeljati v letu 2022.

minulega leta je štela 840 članov. Nova knjižnica, ki si
prostor čitalnice deli s krajevno skupnostjo za delovanje
njihovih društev in skupin,
razpolaga z 19 tisoč enotami
gradiva, ves čas zagotavljajo
tudi knjižne novosti.
Knjižnica tudi v času epidemije izposoja knjige, vendar
pod pogoji, ki jih določajo
zahteve NIJZ. Prvi teden, ko
je bilo še dovoljeno zbiranje
do deset oseb, so imeli tudi
bralne krožke, zdaj tega ni,
prav tako ne druženja krajanov v čitalnici.

Foto: Gorazd Kavčič

Pasijon prestavljen za leto dni
31. stran

dne gradnje na Krasu je predaval tržaški Slovenec Danilo Anton iz gibanja Partnerstvo kraške suhogradnje.
Geolog dr. Miha Jeršek je
spregovoril o geologiji kamnine na Gorenjskem, Saša
Roškar iz Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, enote
Kranj, pa o suhozidni gradnji na Zgornjem Gorenjskem. Primer pozidave suhega zidu na Loškem gradu
je predstavila Mateja Kavčič
iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Primož Novak je to gradnjo
predstavil v praksi. S Tomažem Križnarjem so si udeleženci ogledali lokacije suhozidne gradnje v soseščini
Škofjeloškega gradu.

Direktor knjižnice Matjaž Eržen v novih prostorih na Trati

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Godešič – Drugi teden v oktobru, še zadnji, ki je dopuščal druženje nekaj več ljudi
na prostem, so pred cerkvico sv. Miklavža na Godešiču predstavili umetnostnozgodovinski vodnik po tem
svetišču, ki je bilo v tisočletnem kraju postavljeno
predvidoma nekje med 12.
in 13. stoletjem. Avtor knjižice, ki jo je izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka kot
dvanajsti vodnik po vrsti v
zbirki vodnikov po loškem
ozemlju, je dr. Luka Vidmar. Vprašali smo ga, zakaj
je ravno ta mala cerkvica
vzbudila njegove zanimanje, da je predlagal izdajo
vodnika o njej in letošnje
poletje posvetil pisanju.
"Vodnik sem predlagal, ker
me je od nekdaj navduševala izjemno kvalitetna freska
Poslednje sodbe in ker so
Godešani tako zgledno ob-

dnik novega vodnika. Dejal
je, da je izdaja knjižice zaključek obnovitvenih del, ki
trajajo vse od leta 1991, in
se zahvalil vsem, ki so pripomogli tako k obnovi cerkve kot k izdaji vodnika,
nekateri z delom, drugi z
denarjem, tretji z molitvijo.
V knjižici, ki jo je s prisrčno
izjavo o Miklavžu, ki je letos na Godešič prišel malo
prej in prinesel knjižico,
pospremila v življenje predsednica Muzejskega društva Škofja Loka Helena Janežič, je za umetniške fotografije poskrbel France Stele, oblikovanje pa je delo
Agate Stele. Izdajo so finančno podprli: Občina
Škofja Loka, Krajevna skupnost Godešič, Župnija Reteče, soseska Godešič in
ljudje z osebnimi darovi.
Domačini svoje svetišče dobro poznajo, kljub vsemu pa
so skupaj z obiskovalci od
drugje zavzeto prisluhnili
razlagi Luke Vidmarja, ki je
predstavil njene najpomembnejše značilnosti.
Osnova cerkve je romanska,
pozneje so jo zaznamovali
še drugi umetnostni slogi:
gotika, barok in historizem.
Posebno dragocena je freska
poslednje sodbe, ki krasi
vhod na vzhodnem delu cerkve, v notranjosti pa freske
znamenitih furlanskih freskantov in znanega Jerneja
iz Loke, freska apostolov,
križev pot, oltarji in ostala
oprema cerkve, ki je nastajala šest stoletij in so jo Godešani obnovili z veliko skrbjo
in odgovornostjo do tega
kulturnega spomenika lokalnega pomena. Med obiskovalci je bila tudi restavratorka Anita Klančar Kavčič,
ki je več let sodelovala pri
obnovi cerkve.

Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki
so ob Dnevih evropske kulturne dediščine priredili delavnico suhozidne gradnje,
pri tem je občina sodelovala
z Združenjem zgodovinskih

Udeleženci so prisluhnili
predavanju kustosinje Loškega muzeja Mojce Šifrer
Bulovec Ko gre loški kmet
na njivo, meščanov ni doma,
s katerim je predstavila nekdanje življenje loškega podeželja. O izkušnji suhozi-
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Največja naložba
bosta dva vodovoda

Županov kotiček

Previdnost in
odgovornost

Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi prvi predlog proračuna za prihodnje leto. V proračunu
načrtujejo dobrih deset milijonov in pol evrov odhodkov, od tega bo za naložbe na voljo skoraj štiri
milijone evrov in pol.
Mateja Rant

Milan Čadež
"Zdravje je na prvem mestu," je poudaril tudi predsednik vlade g. Janša, jaz pa
pravim, da lahko vse drugo
pride kasneje in takrat bo toliko boljše.
Sprejeti ukrepi so mogoče
res za marsikoga skrajni,
vendarle pa so v tem trenutku nujno potrebni, da zajezimo možnost nadaljnjega
širjenja virusa. Prepričan
sem, da se je sedaj vredno
potruditi, prisluhniti navodilom odgovornih in jih
upoštevati, obnašati se previdno in odgovorno do drugih. Le to je tista pot, pot k
uspehu, saj vemo, da za vsako nevihto posije sonce!
Pa ukop mormo držat – v
pravem pomenu besede!
Milan Čadež, župan

Glasbena šola v Sokolskem domu
Gorenja vas – Dislocirani oddelek Glasbene šole (GŠ) Škofja
Loka v občini Gorenja vas - Poljane se je ob podpori občine
v letošnjem šolskem letu preselil v prostore Sokolskega
doma v Gorenji vasi. "Doslej sta pouk mladih glasbenikov
gostili osnovni šoli v Gorenji vasi in deloma tudi v Poljanah.
S selitvijo se odpirajo povsem nove možnosti za razvoj
osnovnega glasbenega šolstva v Poljanski dolini," je zadovoljen pomočnik ravnatelja GŠ Škofja Loka Luka Železnik. V
prostorih Sokolskega doma je tako od septembra pa vse do
ponovne uvedbe šolanja na daljavo potekal pouk flavte, klavirja, violine, viole, violončela, klarineta in harmonike, pa
tudi klavirske korepeticije. "Viola, harmonika in klarinet so
letošnja nova pridobitev v oddelku," je pojasnil Železnik. Ko
bo možno, bodo v prostore Sokolskega doma prestavili tudi
pouk kitare in nauka o glasbi, ki sta še vedno potekala na OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Gorenja vas – V Občini Gorenja vas - Poljane v proračunu za prihodnje leto načrtujejo dobrih 10,5 milijona
evrov odhodkov, od tega
bodo dobrih 40 odstotkov
sredstev namenili za naložbe. Največ sredstev so v proračunu predvideli za gradnjo vodovodov na odsekih
Todraž–Lučine in Vršajn–
Brda, gradnjo prizidka k
Vrtcu Agata, ukrepe za večjo
poplavno varnost Poljan in
vzdrževanje cest.
Za oba vodovoda so tako namenili skoraj 1,2 milijona
evrov, je pojasnila direktorica
občinske uprave Elizabeta
Rakovec in dodala, da bodo
za omenjeni projekt, ki naj bi
ga dokončali v treh letih, pridobili pol milijona evrov
evropskih sredstev, 91 tisoč
evrov pa še iz državnega pro-

Za prizidek k Vrtcu Agata v Poljanah so v proračunu za
prihodnje leto predvideli milijon evrov. / Foto: Primož Pičulin
računa. Preostanek bodo pokrili z lastnimi sredstvi. Za
prizidek k Vrtcu Agata v Poljanah so v proračunu za prihodnje leto zagotovili dober
milijon evrov, pri čemer je
celoten projekt vreden 2,2
milijona evrov. Devetsto tisoč evrov so za gradnjo vrtca

zagotovili že v letošnjem proračunu, dokončno poplačilo
investicije pa načrtujejo v
letu 2022, je razložila Elizabeta Rakovec. Za naložbo se
je občina letos zadolžila v višini devetsto tisoč evrov, pri
čemer pa se letos nadejajo
280 tisoč evrov nepovratnih

sredstev Ekosklada. Dobrih
tristo tisoč evrov so namenili
še za sofinanciranje del za
povečanje poplavne varnosti
Poljanske Sore na območju
Poljan, ki jih bodo v prihodnjem letu končali. Tri četrtine sredstev sicer prispeva
glavni investitor, to je Direkcija RS za vode, je pojasnila
Elizabeta Rakovec. Skoraj
250 tisoč evrov pa so namenili še za nadaljevanje večletnega projekta obnove občinskih cest, ki vključuje rekonstrukcijo devetih odsekov, od
tega so dva obnovili že letos.
Med tekočimi odhodki so
največ denarja, dobrih 1,3
milijona evrov, predvideli za
doplačilo plačil staršem za
varstvo otrok v vrtcih, za
zimsko vzdrževanje cest je
namenjenih 400 tisoč evrov
in za prevoze otrok v šolo
383 tisoč evrov, je še pojasnila Elizabeta Rakovec.

Nadaljujejo asfaltiranje
Po končanih asfalterskih delih v krajevnih skupnostih Lučine, Poljane in Sovodenj so se dela
nadaljevala v krajevnih skupnostih Gorenja vas in Trebija.
Mateja Rant
Gorenja vas, Poljane – Asfaltiranja po krajevnih skupnostih so se nadaljevala tudi v
oktobru in bodo predvidoma
končana do konca meseca,
so pojasnili na občini.
V Krajevni skupnosti Gorenja vas je bil na Žirovskem
Vrhu asfaltiran petstometrski odsek ceste proti Javorču,
na relaciji Volaka–Dole in
Volaka–Debeni pa so asfaltirali krajše odseke v skupni
dolžini tristo metrov. Izvedli
so tudi delno obnovo in asfaltiranje javne poti Volaka–

Čabrače v skupni dolžini tristo metrov ter krajših odsekov na lokalni cesti Suša–

Malenski Vrh v dolžini 150
metrov, so razložili na občini. Z občinskimi sredstvi so

Foto: Jure Burnik

"Previdnost je mati modrosti" je rek, ki sem ga velikokrat slišal od staršev. Imeti
previdnost v sebi je tudi način življenja in predvsem
odločanja. V življenju pridejo trenutki, ko mora biti
ravno previdnost na prvem
mestu, in napačna ali neprevidna odločitev nas lahko veliko stane. Previdnost
ni nikoli odveč!
Letos smo se znašli v nezavidljivem položaju, po posledicah še neznani virus pustoši po celem svetu in zaustavlja življenje ter pobira
življenja. Stanje, kakršno je,
vpliva na vsakega izmed
nas. Pomembno je, da se zavedamo, da so trenutne razmere začasne in da se bodo
umirile. Previdnost pa le ni
nikoli odveč!
V tem času smo vsi kot
družba in kot vsak posameznik postavljeni pred veliko
preizkušnjo, vsak izmed
nas ima veliko odgovornost. Prav vsak posameznik
je tisti, ki lahko za končni
uspeh naredi največ, kajti
veriga je tako močna, kot je
močan najšibkejši člen.
Splača se potruditi in delati
v smeri močne verige kot
skupnosti, da ne bo med
nami posameznikov, ki bi
zmanjševali naš skupni
trud v smeri izboljšanja
stanja.

Obnovljeni odsek na cesti Lovran–Vic v KS Trebija

obnovili tudi 150-metrski
odsek od Tesnarja do otroškega igrišča na Hotavljah
na lokalni cesti Hotavlje–
Suša, ob katerem so zarisali
tudi meter in pol širok pločnik. Po končanem asfaltiranju so na cestišču razen talnih označb za pločnik zarisali še avtobusno postajališče in prehod za pešce.
V Krajevni skupnosti Trebija pa so asfaltirali odsek javne poti Lovran–Vic v skupni
dolžini 400 metrov, izvedli
bodo še krpanje uničenega
asfalta na Fužinah pri odcepu za Kladje.

Končujejo obnovo po poplavah
Mateja Rant

Foto: Gorazd Kavčič
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Na vodotoku Hotoveljščica v Poljanah ta čas izvajajo sanacijska dela na strugi hudournika v naseljih
Hotovlja in Bukov Vrh.

V Poljanah nadaljujejo urejanje vodotoka Hotoveljščica.

Poljane – Struga vodotoka
Hotoveljščica je bila v poplavah pred šestimi leti
močno poškodovana. Že takoj po poplavah so zato pri
republiški direkciji za vode
pripravili projekt sanacije
struge, v okviru katerega so
zgradili številne vodne

objekte ter na ta način sanirali in stabilizirali strugo.
Dela so začeli v spodnjem
delu naselju Hotovlja, zdaj
pa jih nadaljujejo navzgor
po strugi, so pojasnili v
podjetju HNG, ki izvaja
omenjena dela.
Naložba, vredna 290 tisoč
evrov, obsega gradnjo ustalitveniih objektov za stabili-

zacijo nivelete, obrežna zavarovanja v obliki zložb iz
lomljenca v suho in v betonu ter zidove iz lomljenca v
betonu, so razložili v podjetju HNG. Dela so začeli v
prvi polovici septembra,
zaključek del pa je predviden do konca leta. "Z izvedbo načrtovanih del bo v veliki meri odpravljena ne-

varnost poškodb struge,
bližnjih objektov, infrastrukture in priobrežnih
površin v primeru novih
hudourniških izbruhov,"
so pojasnili v podjetju
HNG in dodali, da projektirana prevodnost odseka
znaša najmanj Q20, kar
pomeni najmanj pretok s
povratno dobo dvajset let.
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Pošten bodi in delaj
Tako sta Tone Košir in Milena Igličar naslovila 53. knjigo iz zbirke Glasovi, v kateri sta zbrala folklorne
in spominske pripovedi iz župnij Šentjošt in Lučine.
Mateja Rant

V Sokolskem domu v Gorenji vasi so postavili
razstavo Spomini na leto 1920, ki si jo je bilo
mogoče ogledati zgolj na spletu.
Mateja Rant
Gorenja vas – Na razstavi so
se spomnili treh zgodovinskih dogodkov: stote obletnice požiga Narodnega
doma v Trstu 13. julija 1920,
stote obletnice koroškega
plebiscita 10. oktobra 1920
in stote obletnice podpisa
rapalske pogodbe 12. novembra 1920.
Spominsko razstavo so pripravili člani Muzejskega
društva Žiri, Zgodovinskega
društva Rapalska meja iz
Podbrda in člani filatelističnih društev iz Trsta, Ljubljane, Nove Gorice, Raven na
Koroškem in Škofje Loke
pod pokroviteljstvom Obči-

Na predstavitvi knjige v Suhem Dolu (od leve proti desni): Vera Smole, Marija Stanonik,
Matevž Košir, Milena Igličar, Tone Košir ter Marko, Matjaž in Irena Košir / Foto: France Stele
so zbrani v knjigi, so nastali
že pred letom 1955, ko je
Tone Košir začel zapisovati
pripovedi starih ljudi, večinoma iz Suhega Dola.
"Ogromno pripovedi pa izvira kar z naše domačije, kjer
smo snemali pripovedi mojega očeta Matevža Koširja

in njegove žene Slavke," je
pojasnila Milena Igličar. Pri
tem so jima bili v pomoč
tudi drugi domači in soseda
Irena Modrijan. Za jezikovno podobo zbranih besedil
je poskrbela dialektologinja
Vera Smole. Vse skupaj so
dopolnili s seznamom manj

znanih narečnih besed, ki
obsega kar 18 strani; skupaj
je po oceni Toneta Koširja in
Milene Igličar pojasnjenih
okoli 900 narečnih besed.
Knjigo bogatijo še slike ilustratork, ki prihajajo iz krajev, v katerih so zbirali pripovedi v knjigi.

Združili bedenje in noč
V galeriji zvonika cerkve sv. Martina v Žireh je v oktobru svoja dela predstavilo petnajst članov
likovne sekcije KUD Trata Gorenja vas, ki ustvarjajo pod vodstvom akademske slikarke Maje Šubic.

Razstavo Spomini na leto 1920 si je bilo mogoče ogledati
le na spletu. / Foto: Gorazd Kavčič

Ponudbo obogatili
s terjakom

Mateja Rant

Mateja Rant

Gorenja vas – Romarsko
društvo ŠmaR Žiri je v oktobru prostor v svoji galeriji v
zvoniku cerkve sv. Martina v
Žireh odstopilo članom likovne sekcije KUD Trata
Gorenja vas, ki so razstavili
svoja dela pod naslovoma
Bedejne in Noč.

Visoko – V Kavarni Visoko
so jeseni ponudbo obogatili s
terjakom in domačimi buhtlji. V načrtu so imeli, da bi
ju gostom ponudili vsak petek, ob sobotah in nedeljah
pa bi jih razvajali še z ocvirkovco in drobnjakovo potico.
A za zdaj zaradi razmer v
zvezi z epidemijo covida-19
kavarna ostaja zaprta.
Terjak so konec septembra
predstavili na dogodku, ki
so ga poimenovali Ko zadiši
iz črne kuhinje. Obiskovalci
so si v črni kuhinji dvorca

Začetki likovnega
ustvarjanja likovne
sekcije KUD Trata
Gorenja vas segajo v
leto 2013, sestavljajo
pa jo člani različnih
starosti in poklicev.
Na razstavi so se predstavili:
Marinka Gantar, Janko Jesenko, Sanja Klemenčič,
Srečo Kokelj, Zvezdana
Kralj, Mojca Marolt, Jana
Mlinar, Drago Mrdjenović,
Ivanka Oblak, Ivica Peternel,
Silvo Pivk, Mateja Pogačnik,
Francka Potočnik, Toni Rakus in Jana Rojc. Tokrat so
ustvarjali na temo "bedejne", v sklopu katere so slikali sove. "Ljudje so sove upo-

ne Gorenja vas - Poljane,
Pošte Slovenije, Občine
Škofja Loka in Filatelistične
zveze Slovenije. Razstavni
eksponati so imeli v pretežni meri filatelistični predznak, predstavili pa so tudi
drugo gradivo, kot so časopisni članki, razglednice, zemljevidi, fotografije in podobno, ki prikazujejo vsebino, posredno ali neposredno
povezano z dogodki iz leta
1920, so pojasnili pripravljavci razstave. Razstavnega
prostora niso izbrali naključno, so še dodali ob razstavi, temveč z namenom,
da se približajo krajem, po
katerih je potekala rapalska
meja.

Visoko lahko ogledali pripravo čaja iz terjaka – močno koncentriranega soka
zrelih jagod črnega bezga.
Za pripravo čaja ga je treba
zgolj vmešati v vrelo vodo.
"Zraven ne potrebuješ ne
medu, ker je že sam po sebi
dovolj sladek, ne limone,
ker vsebuje veliko vitamina
C," je razložila vodja kavarne Martina Ambrožič Tušar.
Ob čaju so ponudili slastne
buhteljne s tremi vrstami
marmelade, ki jih tako kot
terjak pripravlja Ana Gantar
s kmetije Jeran na Žirovskem Vrhu Sv. Urbana.

Člani likovne sekcije KUD Trata Gorenja vas / Foto: arhiv KUD Trata Gorenja vas
dabljali kot skrivnostna, mistična bitja; ponoči je sova
kot duh, ki v sebi nosi slutnje. A v resnici je še veliko
več, čudovita in svojevrstna
divja žival," so pojasnili v
Kud Trata Gorenja vas. Za
drugo tematiko pa so si pod
naslovom Noč izbrali slikanje po Vincetu van Goghu.

Začetki likovnega ustvarjanja omenjene sekcije segajo v leto 2013, sestavljajo pa
jo člani različnih starosti in
poklicev. "Rišemo in slikamo podobe, ki smo jih kot
otroci sanjali, danes pa prekrivamo platno s številnimi
barvami. Motivi naših del
so tihožitja, portreti, pokra-

jine, abstrakcije in podobno," pojasnjujejo. Svoje
znanje izpolnjujejo v zimskem času na tečajih z akademsko slikarko Majo Šubic. Z veseljem se predstavijo na razstavah, saj kot so
poudarili, jih to osrečuje,
srečo pa želijo deliti tudi z
drugimi.

Čaj iz terjaka in buhtelj v Kavarni Visoko
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Suhi Dol – Predstavitev nove
knjige so prvo nedeljo v oktobru pripravili v Suhem
Dolu, od koder izvira tudi
največ pripovedi, ki so jih
zbrali v knjigi. Od 434 pripovedi iz župnij Lučine in Šentjošt nad Horjulom jih je več
kot tristo iz omenjenega zaselka, ki leži na stičišču obeh
župnij. Večina pripovedi je
zapisana v rovtarskem narečju, ki je značilno za to območje, opisujejo pa trdo življenje ljudi v teh krajih.
Največ je zgodovinskih in
socialnih povedk ter anekdot, v knjigi pa najdemo
tudi bajčne, strašljive in legendne povedke. Med njimi
pa ni niti ene pravljice, s katerimi se sicer običajno začnejo knjige iz zbirke Glasovi, je poudaril Tone Košir, ki
razlago za to vidi v trdem
življenju ljudi na tem območju. "Veliko so delali, se tudi
šalili, ampak pravljic pa niso
pripovedovali." Zato pa so
bile po njegovih besedah pogostejše anekdote. "Humor
jim je pogosto pomagal preživeti v okolju, v katerem ni
bilo prostora za pravljice,"
meni Košir. Prvi zapisi, ki

V spomin na tri
prelomne dogodke
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Spremembe ob
razglasitvi epidemije
V zadnjem času se je število
okuženih s koronavirusom
zelo povečalo tudi v naši občini. Po dostopnih informacijah Nacionalnega inštituta
za javno zdravje smo imeli
21. oktobra v občini Železniki 89 potrjenih aktivno okuženih s koronavirusom in
število okuženih dnevno strmo narašča.
Vlada je prejšnji konec tedna sprejela še nekatere dodatne ukrepe za zajezitev
koronavirusa in ta teden je
teden boja za zajezitev koronavirusa. Ker je v naši občini veliko okuženih, smo ob
koncu tedna skupaj s Civilno zaščito še dodatno izdali
Odredbo o prepovedi uporabe otroških in športnih
igrišč na območju občine
Železniki z namenom zavarovanja otrok in ostalih občanov v času ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Hkrati pa vse spodbujamo k individualni rekreaciji
v naravi ali pa v ožjem družinskem krogu.
Vse občanke in občane pozivamo, naj skrbijo za higieno
rok, pravilno nošenje zaščitnih mask tako v zaprtih
prostorih kot tudi na prostem, vzdrževanje dovolj velike medosebne razdalje in
omejevanje stikov. Opravijo
naj res samo nujne opravke.
Opozarjamo tudi na spoštovanje odloka o začasni omejitvi zbiranja do šest ljudi,
na prepoved prehajanja med
statističnimi regijami in
prepoved gibanja med 21. in
6. uro.
Zaradi naraščajočega števila
obolelih s koronavirusom
ponovno vzpostavljamo
Center za občinsko pomoč,
kamor lahko pokličete med
tednom, od ponedeljka do
petka, med 7. in 15. uro.

Virus tudi v podjetjih
Ob naglem širjenju okužb s koronavirusom v občini Železniki je virus zašel tudi v podjetja.
Ana Šubic

Anton Luznar
Center za občinsko pomoč
smo vzpostavili za interventno oskrbo starejših, obolelih in tistih, ki so v karanteni, pa jim svojci, sosedi ali
drugi ne morejo pomagati.
S pomočjo prostovoljcev
bomo organizirali dostavo
nujnih prehranskih in zdravstvenih proizvodov.
Zdravniki priporočajo, da se
v čim večji meri cepimo proti gripi, priporočajo ga vsem
in je letos brezplačno. Kot
pravijo zdravniki, s cepljenjem zmanjšujemo obolevanje za gripo, če pa že zbolimo, pa gripa poteka v blažji
obliki; prav tako cepljenje
zmanjšuje število kontaktov
z zdravstveno službo in število hospitalizacij. Dodatno
zdravniki priporočajo še cepljenje pljučnim bolnikom
proti pnevmokoknim pljučnicam (najtežje oblike pljučnic). Za cepljenje se obrnite
na svojega zdravnika.
Vse občanke in občane prosimo in pozivamo k doslednemu izvajanju vseh ukrepov za zaustavitev epidemije! Pazite nase, na svoje bližnje, sodelavce in ostanimo
zdravi.
Anton Luznar, župan

Železniki – V Domelu so se
s prvimi okužbami srečali
sredi oktobra, stanje pa se
zelo hitro poslabšuje, je povedal predsednik uprave
Domel Holdinga Matjaž
Čemažar. Minuli četrtek so
imeli na vseh lokacijah skupaj (tudi v Škofji Loki) dvajset zaposlenih, pri katerih
je bil test pozitiven. "Trudimo se kar se da hitro reagirati in obravnavamo vsak
posamični primer – bodisi
stika z okuženim bodisi slabega počutja in znakov
okužbe. Poskušamo izolirati vse, ki so bili v stiku s sumom okužbe, zato imamo
že več kot petdeset oseb v
izolaciji, saj so bili v stiku z
okuženim v podjetju, in dodatno več kot dvajset takšnih, ki so v stiku z okuženim doma in so v karanteni. Žal NIJZ ne izdaja več
karantenskih odločb, zato
smo primorani sami sprejemati odločitve o začasnih

prerazporeditvah delovnega časa."
V Domelu so že od začetka
septembra zaostrovali ukrepe. Zaposlene vsaj trikrat
tedensko obveščajo o stanju
in jih seznanjajo z novimi
ukrepi. Na vhodu merijo
temperaturo, obvezno je nošenje mask – povsod in za
vse v podjetju. Kjer je možno, so zaposlene napotili
na delo od doma. Delovnik
izmenskega dela so skrajšali, da ni srečevanja zaposlenih ob menjavi izmene.
Dvakrat dnevno razkužujejo
skupne prostore, hodnike in
stopnišča. Omejili so obiske, sestanke in dogodke izvajajo virtualno. "Za prihodnje mesece imamo rekordno visoka naročila, zato
delamo vse, kar je v naši
moči, da ob zagotovljeni varnosti in skrbi za zdravje zaposlenih zagotovimo neprekinjeno proizvodnjo," je poudaril Čemažar.
V Niku so po podatkih direktorja Rada Čulibrka do četrt-

ka imeli šest primerov okužb
in štirinajst zaposlenih v karanteni. Zaščitne ukrepe, ki
so jih predpisali, uresničujejo v največji možni meri. To
so obvezno nošenje mask
povsod, razkuževanje rok,
kljuk, miz v jedilnici, minimalni razmik 1,5 metra, daljši čas obratovanja jedilnice
za malico, da je tam manj
zaposlenih hkrati. "Izredno
omejeno je obiskovanje poslovnih partnerjev in sam
sprejem partnerjev v Niku –
zunanje sestanke smo preselili na elektronske medije.
Povečano število zaposlenih
dela od doma. Ker se vedemo odgovorno in upoštevamo ukrepe, se okužba ni širila," je pojasnil Čulibrk.
Podjetje od julija dela s polno paro, stroji obratujejo vse
delavnike triizmensko, ob
koncih tedna poteka nadurno delo. Do konca leta imajo
proizvodne kapacitete v celoti prodane.
S prvimi okužbami se srečujejo tudi v Alplesu. "Okuže-

ni so štirje zaposleni," je v
četrtek povedal direktor Velko Gortnar in dodal, da so
problem tudi stiki zaposlenih z okuženimi zunaj podjetja ter prehladi in slabo
počutje nekaterih sodelavcev, ki jih prav tako obravnavajo kot potencialne okužene oz. potencialne prenašalce virusa, zato ostanejo
doma, dokler se jim stanje
ne izboljša. Za zajezitev virusa vestno upoštevajo navodila NIJZ in dodatne interne ukrepe. Znova so vpeljali delo od doma, premeščanje pisarniških sodelavcev v dodatne prazne pisarne, delitev na dvoizmensko
delo, posamezna proizvodna delovna mesta so na
podlagi dodatne analize organizirali tako, da je možnost stikov in prenosa virusa čim manjša. V podjetju
so obvezne zaščitne maske,
dovoljeni so zgolj res nujni
obiski, sestanke pa izvajajo
preko konferenčnih klicev
ali video povezave.

Prostofer že zaživel

S koronavirusom so se srečali tudi v šoli in vrtcu

Železniki – Številnim občinam, v katerih izvajajo projekt Prostofer, so se konec septembra pridružili tudi Železniki. Brezplačne prevoze starejših omogočajo od 12. oktobra. Občina
je za potrebe projekta, ki ga vodi Zavod zlata mreža, najela
električni avto. Za izvajanje prevozov se je javilo osem voznikov. Kot je povedala občinska svetovalka za družbene dejavnosti Martina Logar, se uporabniki že odzivajo, zagotovo
pa bi bil odziv v normalnih, "nekoronskih" razmerah večji.
Prevozi so namenjeni tistim starejšim, ki ne vozijo sami,
nimajo sorodnikov in imajo nizke dohodke pa tudi slabše
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim olajša
dostop do zdravstvenih in javnih ustanov, trgovin ... Vozniki
lahko uporabnike zapeljejo po opravkih v Škofjo Loko, Kranj,
Ljubljano oz. na drugo lokacijo, prav tako pa so možni tudi
prevozi občanov iz okoliških krajev v Železnike, npr. do
zdravstvenega doma, lekarne, banke ... Za prevoz se je treba
vsaj tri dni prej dogovoriti na brezplačni številki 080 10 10,
ki je na voljo vsak delavnik med 8. in 18. uro.

Železniki – Zadnja dva tedna pred jesenskimi počitnicami
so se na Osnovni šoli Železniki, pod okrilje katere sodi tudi
vrtec, soočali s širjenjem koronavirusa. Po podatkih ravnatelja Franca Ranta, s katerim smo se pogovarjali minuli četrtek, je bila po 12. oktobru okužba potrjena pri trinajstih
zaposlenih, od tega pet v podružnici Selca in prav toliko v
obeh enotah vrtca skupaj. "Stanje je resno, a trenutno še
zagotavljamo nemoten potek dela," je dejal. V karanteni so
imeli učence prvega in četrtega razreda iz Selc, skupino
otrok iz vrtca ter zaradi stika z okuženo osebo še 23 drugih
učencev. O šolanju na daljavo, ki so ga že pred počitnicami
uvedli za učence od 6. razreda, je dejal, da je to lahko le
zasilna rešitev, saj ni tako učinkovito kot pouk v šoli. "Nekaterim učencem, katerih starši so to želeli, smo posodili šolsko opremo, zato menim, da bi vsi učenci morali imeti
ustrezne tehnične pogoje za učenje na daljavo." V šoli so se
dogovorili, da bodo za šolanje na daljavo uporabljali Arnesove spletne učilnice in videokonferenčni sistem Zoom.

Igre so začasno prekinili
Ana Šubic

V okviru letošnjih Iger JZR so doslej skupaj z različnimi
društvi uspeli izpeljati deset aktivnosti. / Foto: Gregor Habjan

Železniki – V Železnikih so
se konec avgusta začele devete Igre JZR, njihovo izvedbo pa precej otežuje koronavirus in z njim povezani
ukrepi. Med epidemijo so
aktivnosti začasno prekinili.
Direktor JZR Gregor Habjan upa, da jih bodo lahko
nadaljevali konec novembra
ali v decembru, če bodo razmere dopuščale, v nasprotnem primeru pa jih bodo
predčasno končali.
Igre bi sicer morale potekati
do konca novembra oz.
enajst koncev tedna. Število
predvidenih aktivnosti je nekoliko manjše kot pretekla

leta. "Vse kolektivne športe
smo že pred začetkom izločili, tako da so ostale bolj
individualne športne panoge oz. maksimalno v parih
ali trojkah. V planu smo optimistično še vedno imeli 25
aktivnosti. Nekatere so sicer
sproti odpadle, ker smo se
prilagajali covidu, nekatere
pa verjetno še bodo, a doslej
smo jih skupaj z različnimi
društvi izpeljali točno deset,
kar tudi ni tako malo. Izpeljati želimo vsaj še pet aktivnosti. Ob tej priložnosti bi
se zahvalil društvom, ki v
okviru svoje dejavnosti priskočijo na pomoč."
Koronavirus je povzročil
tudi slabši odziv udeležen-

cev, nanj pa so po mnenju
Habjana deloma vplivali še
slabo vreme in poškodbe nekaterih tekmovalcev iz preteklih let. "Najboljša udeležba je bila sicer v frtavkanju,
starodavni igri, kjer je potrebno tudi malo sreče. Igro
smo izvajali v Tednu vseživljenjskega učenja, z njo pa
spodbujamo fino motoriko,
osnovno matematiko, druženje pa tudi smeh." Dobro
udeležbo običajno zaznajo
tudi pri kegljanju, tenisu, pikadu in občinski orientaciji,
ki jo pripravijo taborniki.
Tekmovalci zbirajo točke v
posameznih disciplinah, če
se udeležijo najmanj treh,
pa se potegujejo tudi za na-

ziv skupnega zmagovalca.
"Vsak posameznik poleg
tega prinese točke svojemu
kraju. Železnike delimo na
tri dele: vzhod, center in zahod. Trenutno je v vodstvu
zahod," je razkril Habjan.
Misli jim sicer že uhajajo
tudi k jubilejnim desetim
Igram JZR. Želijo si večje
udeležbe, predvsem mladih,
pa tudi več sodelovanja društev, ki bi izvajala aktivnosti
in svoje člane vključevala še
v druge aktivnosti. "Če bo
tudi prihodnje leto udeležba
podobna, bodo to po vsej
verjetnosti zadnje Igre JZR
oz. jih bomo mogoče organizirali le še na vsakih pet
let," je napovedal Habjan.
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Devete Igre Javnega zavoda Ratitovec (JZR), ki bi morale potekati še do konca novembra, so zaradi
epidemije začasno prekinili.

Loški glas, torek, 27. oktobra 2020
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Slike prvič na ogled
Ana Šubic

Ana Šubic

Ratitovcu, s smučišča Cerkno pa je avtor upodobil
Davčo s Triglavom v ozadju.
"Takrat me je predvsem zanimalo, ali tudi sam znam slikati na prostem. Morda se to
sliši smešno, a je treba vedeti,
da se narava nenehno spreminja. Sonce v celem dnevu
opiše in oriše vse objekte v
naravi, spreminja se senca,
morda je oblačno oz. so na
nebu kumulusi … V nekem
trenutku je podoba najlepša
in si jo skušaš vtisniti v spomin in čim prej dokončati
sliko, ujeti tisto vzdušje. To je
čar slikanja na prostem: tekmuješ sam s sabo, ali boš
znal, hkrati pa se boriš s časom," je razložil Berko, ki je
bil sicer na dolgoletni umetniški poti že večkrat nagrajen
– tako doma kot tudi v tujini.
Pogled gledalca pritegneta
tudi sliki večjega formata, ki ju
je Berko ustvaril v ateljeju v
fotorealističnem stilu, po katerem je tudi najbolj znan. Velja
namreč za enega prvih in najvidnejših slovenskih predstavnikov popartističnega in fotorealističnega upodabljanja. Na
eni sliki je upodobil dvorišče
Puštalskega gradu, na katerem raste divja trta, na drugi

Foto: Simon Benedičič

V galeriji Muzeja Železniki poteka razstava slik in grafik Franca Berčiča - Berka Od Lubnika po Selški
dolini do Triglava. Odprta bi morala biti do 7. novembra, a so v soboto muzej zaprli zaradi epidemije.

Novembrskega koncerta Sončki dobrote letos ne
bo, bodo pa organizatorji vseeno zagnali akcijo
zbiranja pomoči za Aleksandra Čufarja, ki zaradi
gibalne oviranosti potrebuje hišno dvigalo.

Železniki – V Galeriji Muzeja
Železniki so sredi oktobra odprli razstavo slik in grafik priznanega škofjeloškega umetnika Franca Berčiča - Berka.
Razstava prikazuje podobe iz
Škofje Loke in njene okolice
ter Selške doline. Berko je sicer doslej imel že okoli osemdeset samostojnih razstav in je
razstavljal na mnogih reprezentančnih razstavah jugoslovanske in slovenske umetnosti ter na mednarodnih bienalih grafike. V Železnikih se s
svojimi deli predstavlja drugič.
Razstavljene slike, ki so iz
obdobja med letoma 1995 in
2010, so tokrat prvič na ogled
javnosti. Avtor jih je namreč
ustvaril zase, in to na prostem, pri čemer je skušal kar
najbolje upodobiti lepoto danega trenutka skupaj z okoliščinami, v katerih so nastajale. Slike, vse so v tehniki akril
na platnu, prikazujejo pogled s Sorškega polja proti
Kranju in Karavankam, pogled proti Lubniku pa s Križne gore proti Praprotnu,
Stripniku in naprej po Selški
dolini … Ta se zrcali tudi na
sliki s selškega polja proti

Franc Berčič - Berko je imel doslej že okoli osemdeset
samostojnih razstav. V Železnikih se predstavlja drugič.
pa veje platan z jesensko obarvanim listjem. Čeprav ne sodita povsem v kontekst tokratne
razstave, gre za izjemni sliki, s
katerima se avtor rad predstavlja tudi v tujini.
Razstavljene grafike so še nekoliko starejšega izvora kot
slike, nastale so po letu v 1980.
"Prikazujejo motive Bukovice,
Selc, Studena, Železnikov,
Dražgoš, Danj … Nastale so v
obdobju dveh desetletij, pri čemer so nekatere bolj stilizirane in so oblike poudarjene
preko svetlih in temnih ploskev, druge pa bolj realistične,

saj vsebujejo več detajlov," je
povedal. Razstavo bogati še
nekaj manjših priložnostnih
grafik s cvetličnimi motivi.
Berko pravi, da mu je Selška
dolina precej blizu; ne nazadnje ima po materi korenine
na Stirpniku, poleg tega pa je
na začetku službene poti pet
let na osnovni šoli v Železnikih učil likovni pouk, v tistem
času je bil tudi član muzejskega društva. Štiri leta je svoje znanje prenašal še na škofjeloške gimnazijce, leta 1978
pa je stopil na pot svobodnega
umetnika.

Slavili Ljubitelji narave
Ana Šubic
Železniki – Drugo soboto v
oktobru so taborniki Rodu
zelene sreče Železniki priredili Občinsko orientacijo,
tokrat že osemnajsto po vrsti. Občani so ob zabavnih
in poučnih nalogah raziskovali nov košček narave v Selški dolini – tokrat po gozdovih nad Podlonkom vse do
izvira potoka Dašnica in lovske koče na Toli nad Prtovčem.
Za razliko od preteklih let je
orientacija namesto v nedeljo potekala že v soboto, s
čimer so ujeli enega najlepših oktobrskih dni, poleg
tega so tekmovanje posodobili z elektronskimi časovniki, je v imenu organizatorjev
povedala Laura Rant. Potrebne so bile tudi prilagoditve zaradi koronavirusa. "Da
bi v čim večji meri poskrbeli
za varnost tekmovalcev in
minimalizirali medosebne
stike, smo tekmovanje izvedli 'enosmerno', čas začetka
pa so ekipe imele določen
vnaprej. Tekmovalci so se
namesto na cilju okrepčali
kar med potjo, pri koči na
Toli – seveda ob upoštevanju higienskih ukrepov."

Udeležba je bila nekoliko
manjša kot pretekla leta; pomerilo se je šestnajst ekip,
nekatere so že redne udeleženke občinske orientacije.
"Nekoliko manjše število
ekip ni pokvarilo tekmovalnega vzdušja in vsi so se s
kompasi pogumno podali na
lov za kontrolnimi točkami.
Na vsaki so morali pokazati
svoje znanje ali spretnosti v
prvi pomoči, prihodu pod kotom, reševanju osmerosmerke … Tokratni novosti sta bila
semafor – način sporazumevanja na daljavo – ter izogibanje 'minam' na 'minskem
polju'. Tekmovalcem je prav
prišlo tudi, če so nedavno
spremljali kolesarsko dirko
po Franciji ali pa slovenski
resničnostni šov Ljubezen
po domače, kar je nekaterim
ekipam povzročilo kar nekaj
preglavic," je razložila Rantova in dodala, da smeha in
tekmovalnosti ni manjkalo, o
čemer pričajo rezultati in
osvojene točke ekip. "Čeprav
smo poleg hitrosti ocenjevali
tudi znanje, pa je zlato odličje zaslužila prav najhitrejša
ekipa – Ljubitelji narave." S
tremi točkami zaostanka so
sledili Pasovci, tretja pa je
bila ekipa Dextroze.

Foto: Luka Kavčič

Taborniki Rodu zelene sreče so pripravili že 18. Občinsko orientacijo. Sedaj so aktivnosti preselili na
splet, te dni pa vabijo na fotoorientacijo, namenjeno preživljanju časa v naravi v krogu družine.
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Sončki za Čufarja

Pokazati je bilo treba tudi spretnosti prve pomoči.
Če jim je orientacijo še uspelo spraviti pod streho, pa so
taborniki sredi tega meseca
zaradi vse slabše epidemiološke slike začasno odpovedali
tedenska srečanja pa tudi jesenovanje, ki bo moralo potekati prav te dni v času počitnic. V času epidemije so aktivnosti preselili na splet,
kjer nadaljujejo sestanke na
daljavo. "Da taborniški duh
med počitnicami ne bo povsem pozabljen, smo pripravili zanimive aktivnosti ter
manjše tekmovanje, namenjeno aktivnemu preživljanju časa v naravi v krogu

družine, seveda v skladu s
priporočili NIJZ." Za tabornike pa tudi druge občane te
dni prirejajo fotoorientacijo,
ki jih bo popeljala po skritih
kotičkih Selške doline. Sodelovati je možno kadarkoli do
7. novembra. Organizatorji
bodo na koncu ocenili fotografije, ki jih jim bodo poslali sodelujoči, in zmagovalno
ekipo tudi nagradili. "Če se
med počitnicami želite zabavati na zanimiv in varen način, spremljajte našo spletno
stran rzs.taborniki.si in družbena omrežja," je povabila
Rantova.

Železniki – Člani sekcije
Sončki dobrote, ki deluje
pod okriljem KUD France
Koblar, so se že pred časom
sprijaznili, da dobrodelnega
koncerta, ki ga običajno prirejajo konec novembra, letos
ne bodo mogli izpeljati, zato
so načrtovali manjši dogodek
s predstavitvijo dosedanjih
akcij, a so morali tudi to idejo opustiti. "Če bodo razmere dopuščale, bomo dobrodelni dogodek izpeljali spomladi, ne glede na to pa
bomo že sredi novembra
sprožili akcijo zbiranja pomoči za Aleksandra Čufarja,
ki zaradi gibalne oviranosti

vsem telesu občutil neznosno bolečino.
Decembra lani so nato Čufarju, ki je tudi sladkorni bolnik,
v jeseniški bolnišnici postavili
diagonozo: Charcotova artropatija oz. hud zaplet diabetičnega stopala. "Rentgenski
posnetek je pokazal tri ali štiri
zdrobljene kosti v stopalu."
Gre namreč za propadanje
sklepov in kostnine. Ta se je
na določenih mestih začela
celo zaraščati. "Za operacijo
se v dogovoru z zdravniki nismo odločili; ker sem diabetik, bi bila še toliko bolj tvegana. Hitro bi lahko prišlo do
zapleta in amputacije." Sedaj
hodi s pomočjo bergel, a levega stopala ne uporablja in ne

Aleksander Čufar septembra na odprtju svoje fotografske
razstave v muzejski galeriji / Foto: Simon Benedičič
potrebuje hišno dvigalo. S
prošnjo za finančno pomoč
se bomo obrnili na lokalna
podjetja, prav tako pa upamo, da nam bodo pri izvedbi
del tako kot pri preteklih akcijah pomagali domači obrtniki," je v imenu organizatorjev povedala Majda Tolar.
Upajo tudi na odziv občanov.
Številko transakcijskega računa, na katerem bodo zbirali prispevke, bomo objavili v
naslednjem Loškem glasu.
Aleksander Čufar, znan kot
odličen fotografski mojster
iz Železnikov, se zadnji dve
leti srečuje s hudimi zdravstvenimi težavami. Te so se
začele nakazovati že pred
osemnajstimi leti, ko so se
pojavile prve bolečine in otekline stopal, hkrati pa ju je
vse manj čutil. Težave niso
nikoli povsem izzvenele, v
začetku lanskega leta pa je
prišlo do drastičnega poslabšanja stanja levega stopala.
Prve preiskave niso pokazale
posebnega vzroka, a so se težave stopnjevale in sčasoma
je moral opustiti tudi hojo po
gozdovih, kjer ga je običajno
spremljal tudi fotoaparat.
Kljub težavam je še vedno
delal kot radiološki inženir v
Pulmološki ambulanti v Kranju, se pa še dobro spominja,
kako je včasih na poti iz službe moral narediti celo tri ali
štiri postanke, saj je ob vsakem pritisku na sklopko po

stopa nanj, da ne bi prišlo do
deformacije. Ob tem pa je začel bolj obremenjevati desno
nogo, kjer ima že sicer strgane vezi in ni stabilna. "Nikoli
ne vem, kdaj bo popustila,
enostavno klecne in postane
mehka. Takrat se skušam
česa oprijeti, da ne padem.
Največja težava je hoja po stopnicah, kar mi povzroča hude
bolečine, poleg tega sem ob
tem zelo negotov. Če ni nujno, včasih cel teden ali dva ne
grem dol."
Dvigalo, kar bi mu občutno
olajšalo gibanje po hiši in izhode na prosto, je tako postalo nujno potrebno. "Prijatelja
arhitekta že rišeta načrt jaška
za dvigalo ob hiši, prav tako
že zbirata ponudbe izvajalcev. Aktivni so tudi drugi prijatelji in sorodniki." A investicija bo velik finančni zalogaj, ki ga Čufarjeva družina
sama s prihranki ne bi zmogla. Tudi najem posojila ne
pride v poštev, saj je Čufar v
postopku invalidske upokojitve, njegova žena je zaradi
zdravstvenih težav že invalidsko upokojena za polovični
čas, poleg tega vzdržujeta še
dva od štirih otrok, ki sta še
študenta. Vsakršna pomoč
jim bo tako prišla še kako
prav, zato upajo na čim boljši
odziv donatorjev, prijateljev
in drugih posameznikov pri
reševanju situacije, v kateri
so se znašli.
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Občina Žiri
Županov kotiček

Poiščimo najbolj
človeško v sebi

Mateja Rant

čem podpisali sporazum o
sofinanciranju ceste v Račevo, ki je že tako v slabem stanju, dodatno pa je bila poškodovana z ureditvijo obvoza po njej ob obnovi državne
ceste proti Rovtam in Logatcu. Podali smo tudi pobudo
za preplastitev dveh odsekov
v središču v dolžini pol kilometra. Upam, da bodo dela
končali še letos.
Tudi v teh razmerah se moramo zavedati, da življenje
teče naprej, in da s tem, da
nosimo maske in spoštujemo druge ukrepe, še ni konec sveta. Ta čas je v naši
občini še relativno malo
okuženih in srčno si želim,
da bi tako ostalo, je pa res,
da se stanje v Škofji Loki, na
katero smo vezani, pa tudi v
okoliških občinah slabša in
samo z odgovornim ravnanjem vseh bomo ustavili širjenje virusa in lažje zadihali.
Kitajski model se je izkazal
za zelo učinkovitega, saj jim
je uspelo ustaviti širjenje virusa zgolj s striktnim sledenjem okuženih. Če gre za
tak namen, potem pravim
živelo sledenje, ki ga pa seveda za kakršenkoli drug namen ne podpiram.
Janez Žakelj, župan

Hrano dostavijo na dom ali v podjetje
Žiri – Novim razmeram v zvezi z epidemijo covida-19 so se
prilagodili tudi v okrepčevalnici Ambasada, kjer so morali
tako kot drugi gostinski lokali pred dnevi zapreti svoja vrata.
Zato so uvedli dostavo malic na dom, je pojasnil Agran Biljali. Ta čas imajo za razvoz pripravljenih obrokov na voljo eno
vozilo, na dan pa lahko razvozijo do sto malic. Vse več zanimanja za njihove malice je tudi v žirovskih podjetjih, je pojasnil Biljali. Vsak dan je mogoče naročiti čevapčiče, ocvrt sir in
solatni krožnik, omenjeno ponudbo pa dopolnjujejo še z dvema malicama, ki ju vsak dan prilagajajo. "Navadno so to jedi
na žlico, testenine in podobno," je razložil Biljali.

Tudi v okrepčevalnici Ambasada po novem omogočajo
dostavo hrane na dom.

Trak ob odprtju nove dvorane so slovesno prerezali (od
leve proti desni): direktor podjetja VG5 Miha Brlan, župan
Janez Žakelj in Iztok Čančula iz podjetja Misel.

V Žireh so bogatejši za sodobno večnamensko dvorano.

dnjem desetletju prispevala
dobrih 10 milijonov evrov iz
občinskega proračuna, od države pa za to niso dobili niti
evra, čeprav so kandidirali na
štirih razpisih. "Na prvem od
razpisov smo bili prvi v čakalni vrsti, v drugem primeru
smo imeli eno tekaško progo
premalo, v tretjem primeru
smo začeli graditi prepozno, v
četrtem primeru pa se je gradnja začela prezgodaj."
Nove dvorane se je razveselil
tudi ravnatelj OŠ Žiri Marijan Žakelj. "Take dvorane si
vsak lahko samo želi, pogoji
za vadbo so zelo dobri, vse generacije lahko brez težav vadijo v dvorani," je poudaril in
dodal, da je še večja pridobitev povezovalni del, v kate-

rem so novi prostori za šolo
in vrtec, čakajo pa še na dokončno ureditev jedilnice in
kuhinje. Projektni vodja iz
podjetja Misel Iztok Čančula
je poudaril, da so pri projektu
znali prisluhniti naročniku in
so dvorani dodali vsebine, ki
jih podobne dvorane v sosednjih občinah nimajo, recimo skakalno jamo in ločene
prostore za posamezne dejavnosti ter možnost snemanja.
Miha Brlan, direktor podjetja
VG5, ki je bil izvajalec del, pa
je priznal, da je šlo za velik in
zahteven projekt, na katerem
je naenkrat sodelovalo tudi
po sto delavcev, vsi pa so zasledovali isti cilj: zgraditi kakovosten objekt v zastavljenih
finančnih okvirih.

Največ denarja za
opremljanje obrtne cone
Predlog proračuna za prihodnje leto, ki je ta čas v tridesetdnevni javni obravnavi, predvideva 6,6
milijona evrov odhodkov. Za naložbe bodo namenili 2,7 milijona evrov.
Mateja Rant
Žiri – "Gre za precej visok
proračun v primerjavi s
predhodnimi leti, razen seveda v zadnjih dveh letih, ko
smo gradili športno dvorano," je glede proračuna za
prihodnje leto, v katerem načrtujejo 6,6 milijona evrov
odhodkov, pojasnil župan
Janez Žakelj. Največ denarja, kar 1,4 milijona evrov,
bodo namenili za opremljanje poslovne cone v Žireh, ki
vključuje gradnjo ceste in
vse dodatne infrastrukture –
kanalizacije, vodovoda, javne
razsvetljave in drugih vodov.
Med večjimi projekti, za katere namenjajo sredstva v
proračunu za prihodnje

leto, je župan poudaril še
dokončno ureditev kuhinje
v novem delu šole, ki je bila
izvzeta iz osnovne investicije gradnje športne dvorane.
Za to je v predlogu namenjenih 350 tisoč evrov. Nadaljuje se obnova ulic in asfaltiranje cest. Že v prvem
predlogu proračuna so
vključili sredstva za obnovo
Dražgoške ulice in asfaltiranje ceste proti Breznici. "V
drugem branju bomo dodali
cesto v Račevi, za katero
smo z direkcijo za infrastrukturo podpisali sporazum o sofinanciranju." Med
večjimi infrastrukturnimi
projekti je župan omenil še
opremljanje dela nove soseske ob Jezernici. Okrog 70

tisoč evrov je namenjenih za
urejanje vodotoka, še 100 tisoč evrov pa za začetek del
pri opremljanju južnega
dela novega zazidalnega območja. "Celotna infrastrukturna oprema za to območje
bo sicer vredna kar 600 tisoč evrov, tako da je to šele
začetek." Več sredstev bodo
v prihodnjem letu namenili
še za nakup gasilske opreme, in sicer 105 tisoč evrov.
"To je v skladu z našim dogovorom, da zaradi gradnje
športne dvorane dve leti počakajo, zdaj pa moramo izpolniti obljubo," je pojasnil
župan. Sredstva bodo namenili za nakup gasilskega vozila za PGD Dobračeva. Dobrih 180 tisoč evrov pa so

predvideli še za ureditev središča Žirov. "Glavnina sredstev je namenjena odkupu
zemljišč na delu parkirišča
pri Alpini in ob Račevi nasproti novega doma za starejše, del pa tudi za pripravo
izvedbenih načrtov za ureditev celotnega območja." To
jim bo omogočilo, je dodal
župan, da bodo lahko nadaljevali načrtovanje in bodo
tako rešili prometno zagato
v središču, tako težave s parkiranjem kot vključevanjem
na glavno cesto.
Proračun bo do 9. novembra v javni obravnavi. Pripombe in predloge je mogoče posredovati pisno na elektronski naslov obcina.
ziri@ziri.si.
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Janez Žakelj

Žiri – "Nova, sodobna športna
dvorana je za Žiri izredno pomembna pridobitev. V njej je
dovolj prostora za vse generacije, od vrtca in šole do študentov in delovno aktivnega
prebivalstva ter upokojencev.
V novi dvorani se bodo lahko
ukvarjali s celo paleto različnih športov – od plezanja in
borilnih veščin do kolektivnih
športov ter atletike in baleta,"
je ob odprtju dvorane poudaril župan Janez Žakelj.
Štirideset let staro športno
dvorano so tako nadomestili s
sodobno tripolno dvorano z
ločeno plesno dvorano, fitnesom, dvorano za borilne športe, dvorano za plezanje in skakalno jamo. Pridobili so 3000
kvadratnih metrov novih pokritih površin za šport. Župan je prepričan, da so se s

tem vsem občanom bistveno
izboljšale možnosti za športne aktivnosti. Poleg tega so
zgradili povezovalni del šole v
velikosti 1500 kvadratnih metrov, v katerem je šola pridobila dve dodatni učilnici, prostore za zbornico in upravo,
vrtec pa dve dodatni igralnici.
Naložba je bila vredna 8,2 milijona evrov in je daleč največji projekt v zgodovini samostojne občine. Zato so bila še
toliko bolj dobrodošla sredstva Eko sklada, od katerega
so poleg 2,5 milijona evrov
ugodnega kredita za projekt
pridobili še 1,3 milijona evrov
nepovratnih sredstev za izgradnjo nizkoenergetske
stavbe. Še 111 tisoč evrov jim
je uspelo pridobiti s pomočjo
Fundacije za šport, je pojasnil
župan in ob tem spomnil, da
je občina za izboljšanje pogojev dela v šoli in vrtcu v za-

Foto: Tanja Mlinar

Na slovesnosti konec septembra so v Žireh tudi uradno odprli novo, nadstandardno večnamensko
športno dvorano. Projekt je bil vreden 8,2 milijona evrov.

Foto: Tanja Mlinar

Čas, v katerem živimo, je poseben in od nas terja, da poiščemo najbolj človeško v sebi
in se spomnimo kdaj tudi na
tiste, ki nimajo vseh ugodnosti, kot jih imamo sami, ki
smo postali zelo razvajeni.
Na občini imamo omejen
domet, kaj lahko storimo,
lahko pa poskušamo z zgledom in živimo tako, da ne
ogrožamo drugih, in k temu
spodbujamo še druge. V sodelovanju z občinsko Civilno
zaščito, društvi in s prostovoljci se bomo tudi v prihodnje trudili, da bi v Žireh
čim bolje preživeli vse izzive,
s katerimi se soočamo.
Po odprtju športne dvorane
smo se zaradi zaostrenih razmer odpovedali slovesnosti
ob položitvi temeljnega kamna za dom starejših, gradnja katerega pa kljub temu
poteka. Delo dobro napreduje, tako da bomo drugo leto v
Žireh že imeli dom. Še naprej
pa se pripravljamo tako s prostovoljci kot z akcijsko skupino, da bomo odprtje doma
pričakali čim bolj pripravljeni
in kot odgovorna skupnost
sodelovali z domom v skrbi,
da bi bilo našim starejšim, ki
potrebujejo pomoč, lepše, ko
bodo tudi starost lahko preživljali v domačem kraju. Tudi
nekateri starejši, ki so ta čas
nastanjeni v drugih domovih,
si želijo priti nazaj v Žiri. To
je tisto, za kar smo se trudili v
zadnjih desetih letih.
Poteka tudi načrtovanje cestne in druge infrastrukture.
V industrijski coni smo
končno pred izdajo gradbenega dovoljenja, pridobili
smo vsa soglasja, tako da
bomo prihodnje leto lahko
zakopali lopato. Sredi oktobra smo z državnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheli-

Več možnosti za šport
za vse generacije
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Od vizitk do "poezije na platnu"
V Kulturnem središču Stare Žiri si je mogoče ogledati razstavo izbranih del akademskega slikarja Staneta Kosmača. Razstava zajema štiri sklope
njegovega ustvarjanja, in sicer slikarski del, drobna dela in tiske, knjižne opreme ter ambientalne ureditve.

V pritličju so na ogled tudi njegova dela s področja
grafičnega oblikovanja.

Žiri, se je skozi razstavo
"sprehodil" Miha Naglič, ki
ob tem dodaja, da je razstava "priložnost za umetniški
užitek, kot se ponuja le redko". Stane Kosmač pa je poudaril, da razstavo kljub tematski obsežnosti ni mogoče označiti za retrospektivno, saj manjka cel sklop figuralnih slik in portretov, ki
jih je prav tako doslej ustvaril že ogromno in bi jih bilo
dovolj za še eno tovrstno
razstavo.
Svoja dela Kosmač predstavlja v dveh razstavnih prostorih. V pritličju so na
ogled predvsem risbe, skice
in slikarski osnutki, med
katerimi jih je nekaj kasneje
uresničil tudi v slikah, ter
nekaj del s področja grafičnega oblikovanja. "Razen
prvih treh sem oblikoval in
tehnično uredil vse številke
Žirovskega občasnika," je
pojasnil Kosmač in dodal,
da je oblikoval še ogromno
raznih vabil, voščilnic, plakatov ... "Veliko je sicer izgubljenega oziroma nekje
pozabljenega, a vsaj delček
tega mi je kljub temu uspelo pridobiti za razstavo."
Grafično je oblikoval številne knjige in jih nekaj tudi
ilustriral, za razstavo pa so
izbrali samo tiste, ki so ve-

Stane Kosmač pred svojimi slikarskimi deli
zane na Žiri, je pojasnil. V
galeriji v zgornjem nadstropju Kulturnega središča
Stare Žiri pa je na ogled njegov slikarski del. "Na začetku sem se v slikarstvu posvečal abstraktnim slikam,
ki sicer imajo neko geometrijsko osnovo, a sem želel z
vehementnim načinom slikanja v abstraktnem stilu na
slikah prikazati čustva." Kasneje je to prekinil in prešel
v figuraliko; iz slik iz tega

"Cukar", "sou" in ljubezen
V Turističnem društvu (TD) Žiri so pred letošnjim tradicionalnim pohodom ob rapalski meji zasnovali
tudi posebno linijo "kontrabantarskih" spominkov.
Mateja Rant
Žiri – Za obiskovalce v Žireh so v TD Žiri pripravili
prav posebne spominke, s
katerimi so obudili spomin
na nekdanjo rapalsko mejo,
ki je po koncu prve svetovne vojne ločevala Kraljevino

Kontrabantarski spominki

Italijo in Kraljevino SHS
oziroma Jugoslavijo in je
močno zarezala tudi v kraje
na Žirovskem. Žiri so postale obmejni kraj, ob meji
pa se je razvilo tihotapljenje
oziroma kontrabant. Izdelki, ki so največkrat ilegalno
prečkali mejo, so bili nav-

dih za oblikovanje spominkov.
Kontrabantarski šnapc (žganje), kafe (kavo), tabak (tobak), sou (sol), cukar (sladkor) in tudi "amore di frontiera" ali ljubezen na meji,
kot so poimenovali kontrabantarsko čokolado, je mo-

goče po novem najti med
žirovskimi spominki. Čokolade niso po naključju poimenovali amore di frontiera
– tudi s čokolado so namreč
italijanski vojaki, ki so varovali mejo, osvojili srce marsikaterega žirovskega dekleta, saj je bila čokolada v tistih časih prava redkost. Po
besedah Ivanke Žakelj iz TD
Žiri je sicer med kontrabantarskimi izdelki najvišjo
ceno dosegalo živo srebro,
ki so ga tovorili v pollitrskih
steklenicah. "Ob tem pa se
je treba zavedati, da je ena
taka steklenica tehtala kar
sedem kilogramov in pol."
Pojasnila je tudi izvor besede kontrabant. Gre namreč
za prevod besedne zveze
contra bannum – kljub prepovedi.
S kontrabantom so v času,
ko je naše ozemlje presekala rapalska meja, nekateri
obogateli, drugi povsem
obubožali, je ob tem še razložila Ivanka Žakelj. "Kazni za tihotapljenje so bile
namreč zelo visoke, nekateri so to plačali celo z življenjem."

obdobja po njegovih besedah veje malce moreče
vzdušje. V naslednjem obdobju njegovega ustvarjanja
se je približal realizmu,
vmes pa je ves čas slikal
tudi portrete. "Zadnjih dvajset let pa sem se 'besno' vrgel v akvarele, za katere sem
motive iskal v naravi v Žireh
in okolici. Izogibal sem se
motivom, ki bi prikazovali
poseg človeka v naravo – na
slikah ni cest, stavb ... samo

narava v različnih letnih časih, v jutranjem soncu ali
večernem mraku ..." Kot
priznava, so zanj ti akvareli
kot neke vrste pesmi. "A čustvenih razpoloženj nisem
izrazil skozi besede, ampak
slike."
Razstava bo na ogled predvidoma do konca novembra.
Najstarejša dela izvirajo iz
leta 1977, med najnovejšimi
pa so tudi letošnje slike, je
še dodal Kosmač.

Varni samo, ko so vidni
Mateja Rant
Žiri – Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM)
Žiri so v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine
Žiri šolarje poučili o varnosti
pešcev v prometu. Predsednik ZŠAM Žiri Marijan Dolenec in poveljnik Vojko Jezeršek sta sredi oktobra četrtošolcem OŠ Žiri predstavila
vse pasti, ki na pešce prežijo v
jutranjem ali večernem mraku. Učenci so na koncu napisali tudi pismo starim staršem, v katerem so jih opozorili, kako naj se vedejo v prometu, da bodo varnejši. Vsem
učencem sta še razdelila odsevne trakove, da bodo pravilno opremljeni na poti v šolo,

je pojasnil Marijan Dolenec.
Predavanju je v šoli prisluhnilo 63 učencev, ki so pridobljeno znanje v pismih prenesli
naprej starim staršem. "V pismih so stare starše opozorili,
da morajo biti zvečer previdni
na cesti. Da bodo bolj vidni,
naj nosijo svetla oblačila, odsevne trakove in kresničke ter
upoštevajo cestnoprometne
predpise. Opozarjali pa so jih
tudi, po kateri strani moraš
hoditi, ko ni pločnika, ter da
moraš imeti odsevni trak vedno na strani, s katero si obrnjen proti cesti, in podobno,"
je razložil Dolenec. Skupaj so
se domislili tudi slogana, s katerim pozivajo k varnemu
ravnanju v prometu: "Bolj ko
se boš 'svetu', bolj boš varen v
prometu."

V ZŠAM Žiri so za učence četrtih razredov pripravili
predavanje na temo Bodi viden, bodi previden.
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Žiri – Večine razstavljenih
del ni bilo mogoče videti še
nikjer, je ob razstavi poudaril Miha Naglič iz Muzejskega društva Žiri. Za razstavo so sicer izbrali le delčke iz sicer zelo bogatega in
širokega ustvarjalnega opusa Staneta Kosmača, po izobrazbi likovnega pedagoga,
ki pa se je v prostem času
posvečal tudi slikarstvu in
grafičnemu oblikovanju,
kar nadaljuje tudi po upokojitvi.
Na razstavi v Muzeju Žiri si
je tako mogoče ogledati njegova slikarska dela, od veli-

kih akrilov na platnu do
akvarelov, ki se navdihujejo
v kitajskem tradicionalnem
slikarstvu, ter drobna dela
in tiske, vabila, zloženke,
razglednice, plakate in znake. Razstavili so še knjižne
opreme – oblikoval je več
kot sto knjig, med njimi več
kot šestdeset zvezkov Žirovskega občasnika in knjig v
zbirki Knjižnica Žirovskega
občasnika – ter ambientalne
ureditve, od poslikave prvih
žirovskih disko klubov v
Domu Partizan in Domu na
Goropekah do scene za muzikal Žirovska pravljica, ki
so jo pred leti izvedli v stari
telovadnici Osnovne šole

Foto: arhiv ZŠAM Žiri

Mateja Rant
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V pripravah na razstavo Foto Loka
V Loškem muzeju pripravljajo obsežen razstavni projekt z naslovom Foto Loka / Loške impresije. Razstavo bodo v Galeriji na gradu odprli 18. novembra
in bo na ogled vse do junija prihodnje leto.

Škofja Loka – Ko je govora o
slovenskem Barbizonu, za
kar v zgodovini slovenske
umetnosti velja Škofja Loka,
ki je bila na začetku prejšnjega stoletja delavno in seveda tudi družabno pribežališče slovenskih slikarjev
impresionistov, mednje vselej prištevamo tudi fotografa
Avgusta Bertholda. Umetnostni zgodovinarji ga štejejo
za petega impresionista. Da
je fotografija na Loškem
doma, so posamezniki dokazovali skozi vse stoletje vse
do današnjih avtorjev, ki krojijo živahni fotografski utrip
slikovitega starega mesta in
razgibane naravne okolice z
obema dolinama vred.
Projekt Foto Loka / Loške
impresije, ki ga že od začetka leta, kolikor seveda dopuščajo razmere, pripravljajo v
Loškem muzeju, zajema
120-letno obdobje razvoja

fotografije, od njenih najzgodnejših začetkov na Loškem, od omenjenega Avgusta Bertholda, povojnega
obdobja med 1945 in 1990
(Edi Šelhaus, Tone Mlakar,
Vlastja Simončič, Peter Pokorn st.) do pregleda sodobnih fotografskih praks (Sašo
Kočevar, Tomaž Lunder,
Igor Pustovrh, Janez Pelko,
Urban Babnik, Mito Gegič,
Jana Jocif, Janez Misson,
Tone Štamcar).
V muzeju so oblikovali širšo
ekipo sodelavcev, ob direktorici Saši Nabergoj kot vodji
projekta so tu še umetnostni
zgodovinarji oziroma poznavalci fotografske umetnosti
Boštjan Soklič, Miha Colner
in Nina Misson. Kot poudarjajo v Loškem muzeju, je
razstava zastavljena kot
večmedijska postavitev, prostorska instalacija s fotografijami na različnih nosilcih,
v načrtu sta predstavitvi arhiva Toneta Mlakarja ter zbir-

V maju si je ekipa ogledala tudi Foto muzej Vlastja v
Gorenji vasi. / Foto: Saša Nabergoj

ke iz muzeja Vlastje Simončiča v Gorenji vasi, vse to pa
bo dopolnjeno z večplastnim
spremljevalnim programom
in dvojezično publikacijo. V
spremljevalnem programu
načrtujejo tudi fotografske
delavnice starih tehnik (camera obscura in dagerotipija), skozi drugi pogled pa
bodo po razstavi v sodelovanju s Foto klubom Anton
Ažbe in Združenjem umetnikov Škofja Loka pripravili
tudi vodstva fotografov in
umetnikov.

Kustosi opravili obsežno
terensko delo
Že januarja je ekipa kustosov projekta Foto Loka začela obiskovati ateljeje še živečih ustvarjalcev – fotografov
oziroma njihovih dedičev.
Kot zapiše Nina Misson, je
bil namen teh obiskov predvsem pregled fotografskega
gradiva posameznih umetnikov in umetnic ter seznanjanje z njihovimi ustvarjalnimi praksami. Tako so se
do marca, ko nas je zajel
prvi val novega koronavirusa, dobili s Sašem Kočevarjem, Janezom Pelkom, Mitom Gegičem, Urbanom
Babnikom, Tonetom Štamcarjem, Nives Lunder v ateljeju Tomaža Lundra in Sanelo Jahić. Ti študijski obiski ateljejev so bili na neki
način prvi korak na dolgi
poti spoznavanja opusa fotografov, njihovih preteklih
izkušenj in pričakovanj ter
delovnih praks. Vse fotografe je na tak ali drugačen način oblikovalo ali zaznamovalo loško območje, kustosi
pa smo začeli primerjati njihove prakse in iskati skupne
točke, ki bi prihajajoči razstavi dale rdečo nit.
"Pri raziskovanju umetnikov, ki niso več živi, je bilo

080 22 36

Foto: Nina Misson

Igor Kavčič

Miha Colner in Boštjan Soklič na obisku v ateljeju Igorja Pustovrha (1961–2011)
naše delo bolj arhivske narave, pregledati je bilo treba
arhive muzejev in izslediti
kako redko knjigo, se odpraviti v knjižnice … Tako smo
se povezali z Muzejem no-

Razstava Foto Loka /
Loške impresije bo
obsegala tako vpogled
v fotografsko
zgodovino na Loškem
kot pregled aktualne
ustvarjalne moči
škofjeloških
fotografov.
vejše zgodovine Slovenije
(MNZS), kjer hranijo fotografski arhiv loškega fotografa Edija Šelhausa," nadaljuje Missonova. Zaradi znanih razmer in zunanjih oko-

liščin je bilo njihovo delo za
nekaj mesecev v glavnem
omejeno na virtualne stike
in raziskovanje od doma.
Konec maja so znova nadaljevali s študijskimi obiski.
Z Dašo Simčič so se dobili v
ateljeju Igorja Pustovrha, s
Simonom Mlakarjem so
pregledali del zajetnega arhiva Toneta Mlakarja, z Jano
Jocif pa so se pogovorili o
njenem ustvarjanju v času
karantene.
V Gorenji vasi so pregledali
še zbirko Vladimirja Simončiča - Vlastje v tamkajšnjem
Foto muzeju Vlastja, ogledali pa so si tudi tematsko razstavo njegove portretne fotografije na Ljubljanskem gradu. Konec junija so v Ljubljani obiskali dediče Avgusta Bertholda v prostorih
njegovega nekdanjega studia, s čimer so opravili še
zadnji študijski obisk.

Delo niti v poletnih mesecih
ni zastalo, saj so pripravljali
ožji izbor fotografskega gradiva za razstavo, ob tem pa
so določili tudi koncept in
način postavitve, s katerima
bi posameznega umetnika
lahko kar najbolje predstavili. Prejšnji mesec so omenjeni nabor gradiva ter izbrane
fotografe in njihova dela
predstavili še oblikovalcu
razstave Luku Kravanji. Postavitev razstave naj bi ustrezala tako vsakemu umetniku
posebej kot povezavi vseh v
neko smiselno celoto.
Kot poudarjajo v ekipi, je
projekt hkrati del širše raziskave, v okviru katere se raziskuje, dokumentira, digitalizira fotografska umetnost,
ki se bo zaključila z njeno
umestitvijo v stalne umetnostne zbirke Loškega muzeja.
Še prej pa bo več kot pol leta
na ogled v Galeriji na gradu.

Likovniki na Loškem
V škofjeloški izpostavi JSKD so pripravili območno likovno razstavo.
Igor Kavčič

BREZPLAČNA dostava po
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI
pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
w w w. h u b a t . s i

Poljane – V Galeriji Šubičeve hiše so na ogled dela likovnih ustvarjalcev, ki delujejo na območju loške izpostave in so se javili na poziv
za razstavo.
Na zelo pisani razstavi – saj
tema, likovna tehnika in format niso bili predpisani –
svoja novejša dela tokrat
predstavlja devetnajst likovnikov: Anton Benedik, Martin Eniko, Matjaž Eržen, Ita
Gaber, Nik Hvasti, Krmen
Jelenc, Milka Jug, Tone Kožuh, Karlo Markovič, Matjaž

Pogled, ki vabi v Galerijo Šubičeve hiše / Foto: Igor Kavčič
Metaj, Ema Nunar, Franc
Rant, Janez Rant, Lejla Vita
Rihtaršič, Danica Štajer,

Dunja Škofic, Lojze Tarfila,
Stane Zgaga in Natalija Žitnik Metaj.

KOLESARSKO DOGAJANJE NA ŠKOFJELOŠKEM –
KOLESARJENJE ZA STAREJŠE ODRASLE
LAS loškega pogorja in Razvojna
agencija Sora sta partnerja v projektu sodelovanja »E-nostavno
na kolo«, katerega glavni cilji so
ozaveščati javnost o pomenu
trajnostne mobilnosti, trajnostno
mobilnost spodbujati, razvijati
trajnostni turizem, izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in
turizma na podeželju ter izboljšati opremljenost območij s kolesarsko opremo.
V septembru smo izvedli več aktivnosti, katerih skupni namen je
bil spodbujanje trajne mobilnosti
in kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami v lokalnem okolju.
V sodelovanju z občinami Gorenja
vas - Poljane, Škofja Loka in Žiri
smo organizirali pestro kolesarsko
dogajanje na lokacijah v Gorenji
vasi, Škofji Loki in Žireh. Na vseh
treh lokacijah so bili organizirani
kolesarski zajtrki, znotraj katerih je
bil poleg manjše pogostitve obiskovalcem na voljo tudi serviser
koles, ki je na njihovih kolesih
brezplačno opravljal preprosta
popravila in jim svetoval o nadaljnjem vzdrževanju koles. V Žireh in
Gorenji vasi je kolesa servisiral
Šport servis Oblak, v Škofji Loki pa
Bokal Sport.

Poleg aktivnosti za splošno javnost je bilo v Gorenji vasi in Žireh
poskrbljeno tudi za dve nekoliko
bolj ranljivi skupini v prometu, in
sicer za otroke, za katere smo na
obeh lokacijah pripravili spretnostni poligon, in za starejše odrasle. Za ciljno skupino starejši odrasli smo v sodelovanju s Kolesarskim klubom Kranj pripravili predavanje na temo varne vožnje s
kolesom, vzdrževanja tehnične
brezhibnosti kolesa in priprave
kolesa na zimo ter na kolesarsko
sezono. Udeleženci predavanja
so se po končanem teoretičnem
delu lahko preizkusili tudi v vož
nji na spretnostnem poligonu z
lastnimi kolesi ali preizkusili v vožnji z električnimi kolesi, ki so bila
zagotovljena s strani Občine Gorenja vas - Poljane in Občine Žiri.
Električna kolesa, ki so bila na voljo za preizkusno vožnjo, sta občini kupili v sklopu projekta E-nostavno na kolo.
Odziv udeležencev na kolesarjenju za starejše odrasle je bil nadvse pozitiven, saj so obnovili
cestnoprometna pravila v povezavi s kolesarjenjem in poglobili
svoje znanje o vzdrževanju koles, tako električnih kot nava-

dnih. Tisti udeleženci, ki se pred
dogodkom še niso preizkusili v
vožnji z električnimi kolesi, pa so
bili nad njimi navdušeni, sama
uporabniška izkušnja se jim ni
zdela tako tuja, kot so pričakovali. Podobna predstavitev osnov
varne vožnje za starejše odrasle
je bila načrtovana tudi na območju občine Škofja Loka, vendar je
bilo treba dogodek zaradi varnosti zdravja starejših odraslih
kot ene izmed rizičnih skupin, če
se okužijo s covid-19, odpovedati. Zato v tem trenutku priprav
ljamo elektronski povzetek predavanja, ki ga bomo delili z vsemi primernimi institucijami na
območju.
Odziv na dogodkih je bil zelo pozitiven, zato bomo tudi v prihod
nje s podobnimi aktivnostmi
spodbujali trajnostno mobilnost
na lokalnem območju. Upamo,
da bo pri tem pomagala tudi posodobljena kolesarska infrastru
ktura, ki smo jo med drugim dosegli z nakupom in montažo kolesarskih stojal in servisnih stebričkov za servisiranje koles, ki so
že bila in še bodo postavljena na
več lokacijah na območju Škofjeloškega.

ŠOLA VARNE VOŽNJE NA OSNOVNI ŠOLI JELA JANEŽIČA –
KOLESARJENJE ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Pri spodbujanju trajnostne mobilnosti, med katero spada tudi
kolesarjenje, je poseben poudarek treba nameniti ranljivim skupinam, ki se kot kolesarji nekoliko
težje samostojno vključujejo v
promet. Poleg starejših odraslih
smo v sklopu projekta »E-nostavno na kolo« dodatno pozornost
namenili tudi osebam z motnjami v duševnem razvoju. V ta namen je Razvojna agencija Sora v
sodelovanju z Osnovno šolo Jela
Janežiča in njihovo predstavnico
Ireno Prašnikar organizirala šolo
varne vožnje, ki je bila posebno

sklopu dogodka je direktor Razvojne agencije Sora Gašper Kleč
tricikel tudi uradno predal ravnateljici Osnovne šole Jela Janežiča
Marjeti Šmid.
Pred praktičnim preizkusom v vožnji s kolesi, tricikli in skiroji so
trenerji in kolesarji Kolesarskega
kluba Kranj učencem predstavili
teoretične osnove pravil varne
vožnje, ki so jih prilagajali skupinam. Za vsako izmed skupin so
izvedli tudi demonstracijo vožnje
po spretnostnem poligonu in jim
tako še praktično prikazali, kako
se poligon prevozi.

Otroci so pokazali veliko zanimanja in se na spretnostnem poligonu zelo izkazali. Nekateri izmed
njih so ga prevozili večkrat, na vsakem izmed prevoznih sredstev, ki
so jih imeli na razpolago. Navdušenje nad novim triciklom pa so
pokazali tudi tisti otroci, ki so
zmožni vožnje z navadnimi kolesi,
saj jim vožnja s triciklom predstav
lja drugačno izkušnjo kot vožnja s
kolesom. S podobnimi aktivnostmi in prilagojenimi izobraževanji
želimo na Razvojni agenciji Sora
nadaljevati usposabljanja različnih ranljivejših skupin.

prilagojena za njihove učence. S
šolo varne vožnje pa smo tudi to
skupino želeli bolje pripraviti na
varno udeležbo v prometu, tako
na kolesu kot tudi sicer.
Šolo varno vožnje so izvedli predstavniki Kolesarskega kluba
Kranj, ki so za skupno 27 učencev
iz štirih razredov Osnovne Šole
Jela Janežiča pripravili spretnosti
poligon, ki je sestavni del kolesarskega izpita. Učenci, ki so se šole
varne vožnje udeležili, so imeli
različne stopnje gibalne oviranosti, zato je bil za nekatere izmed
njih poligon nekoliko prilagojen.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS
za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora.

RAZVOJNA AGENCIJA SORA, POLJANSKA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

Ti učenci so izpustili bolj zahteve
elemente spretnostne vožnje in
se preizkusili le na preostalih, bolj
preprostih spretnostih ovirah. Iz
istega razloga so na Osnovni Šoli
Jela Janežiča poskrbeli za različne prevozne pripomočke; skiroje,
kolesa in tricikle.
Najnovejši izmed triciklov je nova
pridobitev Osnovne Šole Jela Janežiča, saj je bil kupljen v sklopu
istega projekta. Učencem, ki imajo višjo stopnjo gibalne oviranosti, pa bo omogočal samostojno
kolesarjenje in bolj aktivno preživljaje njihovega časa v šoli. V
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Ločani znova najboljši

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

MENJAVA GUM
TO JE

Člani Jadralnega kluba Loka Timing, ekipa Tempo grup sailing teama, je z jadrnico Taia 2 & White
Goose po lani najuspešnejši sezoni letos znova osvojila naslov državnih prvakov ORC, prav tako pa
so se veseli naslova zmagovalcev slovenskega pokala.
Vilma Stanovnik
Letošnja sezona je bila precej posebna tudi za jadralce,
saj se je začela kasneje in se
prej končala. "Po tem, ko
smo lansko leto dosegli največje uspehe v svoji karieri,
smo vedeli, da jih bo letos
težko ponoviti. Imeli smo
načrt odjadrati vse regate, ki
smo jih lansko leto, in če bi
čas dopuščal, še kakšno več,
vendar nam je koronavirus
to preprečil," pravi Goran
Djordjevič, ki je tudi letos
ostal za krmilom jadrnice
Taia 2 & White Goose.
Poleg njega je ekipa ostala v
zelo podobni postavi, saj je
bil taktik Alan Hajdinjak,
trimer glavnega jadra Tomaž Simčič, trimerja prednjega jadra sta bila Željko
Planinšič in Matjaž Pretnar,
na stoperjih Vasja Avsec, na
dvižnici Janez Trčon, primo
Dean Katič, takoj za njim pa
Jože Mihalič in Tomaž Bastar, ki je v letošnji sezoni
zamenjal Mitja Potočnika.
"V opremo letos nismo vlagali in je ostala ista kot lansko leto. Popravili in zamenjali smo samo stvari, ki smo
jih lansko leto uničili. Tekmovalno jadranje namreč
zahteva malo večji davek pri
opremi kot rekreacijsko,"
tudi pojasnjuje Djordjevič.
Najprej so bile v spomladanskem delu odpovedane regate
za pokal Slovenije Izolanka,
One night cup in One sails
cup. Ta bi morala šteti tudi za
državno prvenstvo. Na srečo
sta bili potem v juniju izvedeni dve regati, saj so uspeli tekmovati na Idria cup in dvoFLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Poclain Hydraulics znova zaposluje
Odprta nova delovna mesta za kovinarje,
strojne tehnike, mehatronike in logiste

Ekipa Tempo grup sailing teama je z jadrnico Taia 2 & White Goose letos
znova osvojila naslov državnih prvakov ORC, prav tako pa so se veselili
naslova zmagovalcev slovenskega pokala. / Foto: arhiv ekipe
dnevni regati Skipper cup, ki
je štela tudi za prvi del državnega ORC prvenstva. Drugi
del prvenstva je bila dvodnevna regata za pokal Val navtika
konec avgusta.
"Potem ko smo vodili že po
prvem delu prvenstva, nam
je v drugem delu uspelo
vodstvo zadržati in še povečati, tako da smo obranili
lanskoletni naslov državnih
ORC prvakov. Je pa bila letos konkurenca precej močnejša, saj so se pojavile nove
jadrnice, med drugimi More
Željka Perunoviča s krmarjem Mitjo Kosmino (Maxi
jena) in ekipo Shininga ter
JOY z olimpijko Tino Mrak
in Bojanom Galetom," pojasnjuje Goran Djordjevič in

dodaja, da sta že naštetim
tekmam sledili še tradicionalna Šavrinska regata in
BYC CUP. Zaključna regata
je bila – spet zaradi ukrepov
ob epidemiji – odpovedana.
"Za nas razen tega, da nismo jadrali, ni bilo problemov, saj smo si že pred tem
zagotovili prvo mesto v Pokalu Slovenije in v svoji klasi, prav tako pa tudi v pokalu
slovenske obale. Tako da je
izkupiček popoln. Žal nam
je samo, da so odpadle regate Milje–Portorož–Milje,
nočna Sistiana–Piran–Sistiana, Go to Barcolana in na
koncu Barkolana, v katero
smo vložili precej truda, vsi
pa smo morali tudi opraviti
covid testiranje. Prav tako se

zaradi virusa nismo udeležili Istrske regate, Fiumanke,
Lošinske in Viške regate, saj
bi nas po vrnitvi čakala karantena, česar pa si nismo
mogli privoščiti, saj smo vsi
še zaposleni. V upanju, da
bo to čim prej za nami, z veseljem in velikim upanjem
pričakujemo novo sezono,"
je za konec povedal Goran
Djordjevič in dodal, da ne bi
šlo brez sponzorjev, med katerimi so UMG, WMF, vinar
Freser z Ritoznoja, s katerega vinom proslavljajo zmage
v cilju in seveda glavni sponzor Tempo Trade z Majdo
Šparovec, brez katere bi težko uresničili svoje sanje in
se jim občasno pridruži tudi
kot članica posadke.

V podjetju Poclain Hydraulics, ki je del francoske skupine
Poclain, iščemo nove sodelavce/ke za delo v proizvodnji
in strokovne sodelavce/ke s področja strojništva,
mehatronike in logistike.
Odpiramo več novih delovnih mest:
• operaterji v proizvodnji (m/ž)
• skladiščnik (m/ž)
• viličarist (m/ž)

#OstaniZdrav

V svoje vrste vabimo vse, ki vas zanima delo v uspešnem
mednarodnem podjetju, ki proizvaja hidravlične
komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce in je v
svetu med najprepoznavnejšimi na področju ventilov za
hidravlične transmisije.

Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje
novega koronavirusa.

Kandidatom nudimo zaposlitev za polni delovni čas,
večizmensko delo v dinamičnem in prijetnem kolektivu,
stimulativno nagrajevanje ter možnost dodatnega
izobraževanja, napredovanja in razvoj kariere.

Naložite si
#OstaniZdrav
še danes.

NEODPLAČNA OBJAVA

Prijave z življenjepisi nam pošljite čimprej oz. najkasneje
do 8. 11. 2020 na naslov Poclain Hydraulics, d. o. o.,
Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, ali na elektronski naslov:
zaposlitev@poclain.com.

080 17 87

App Store

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Google Play

Imam izbiro. Ravnam odgovorno.
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Insportu trije naslovi prvakov
Vilma Stanovnik
Konec septembra se je z velikim finalom v Gorenji vasi
končalo po času trajanja najdaljše slovensko državno prvenstvo v floorballu. Ekipa
škofjeloškega Insporta je na
polfinalni tekmi zanesljivo
ugnala Olimpijo, Polanska
banda pa je bila boljša od
Borovnice. Tako se je ponovil lanski finalni obračun,
na njem pa je bila tudi letos
boljša ekipa Insporta, ki je
slavila z rezultatom 13 : 4.
»Kljub zaostreni situaciji zaradi koronavirusa smo v jesenski del sezone vstopili
dobro pripravljeni, tako da

sem z optimizmom pričakoval končnico državnega prvenstva. Ta je bila verjetno
najlažja odkar sem na klopi
Insporta. Razliko v primerjavi s konkurenco gre iskati
predvsem v večjem številu
kvalitetnih igralcev v naši
ekipi. Teden dni zatem bi
morali odigrati še končnico
lige IFL, a je bila ta žal odpovedana in so obveljali rezultati rednega dela, kar pomeni, da je tudi naslov prvakov
mednarodne lige ostal v Škofji Loki. Z dosežkom sem
zelo zadovoljen, še posebno
zato, ker se je z drugim zaporednim dvojnim naslovom
od ekipe poslovila starejša

Teka novembra ne bo
Tek štirih mostov je za letos dokončno
odpovedan. Nov termin je 19. junij 2021.
Maja Bertoncelj
Škofja Loka – Novi koronavirus kroji tudi izvedbo letošnjega Teka štirih mostov v
Škofji Loki. Prvotno bi moral biti junija, nato so ga prestavili na november, pred
dnevi pa so ga dokončno odpovedali. V deveti izvedbi
bo, vsaj upamo, potekal 19.
junija 2021.
Organizatorji so do zadnjega upali, da jim bo letos
vendarle uspelo. Priprave
so potekale. "Zaradi omejenega števila udeležencev in
okrnjenega programa so
bile sicer precej manj zahtevne kot pred 'normalnimi
prireditvami' v preteklih letih. Obenem smo pazili
tudi na to, da si nismo delali stroškov, ki bi nastali
predvsem pri nakupu majic
za tekače, šolarje in vrtčevske otroke. Po eni strani je
še sreča, da so razglasili
epidemijo zdaj, in ne nekaj
dni pred prireditvijo, saj bi
si v tem primeru nakopali
kar precej stroškov. Pred
omejitvami smo imeli
okrog 200 udeležencev s
plačano prijavnino, prepričani pa smo, da bi se dovoljena kvota s 500 udeleženci hitro zapolnila, ko bi objavili, da bomo prireditev
dejansko izpeljali," je povedal Igor Drakulič, direktor
Teka štirih mostov, in dodal, da bodo nadaljevali
delo z mislimi na nov termin: "Organizacijski odbor
bo premaknil letvico s 14.
novembra 2020 na 19. junij
2021 in nadaljeval delo ter
priprave za leto 2021, ki pa
bodo še vedno v znamenju
korone, še posebej v dogovorih s sponzorji, pokrovitelji, donatorji in drugimi
partnerji. Upamo, da bomo

virus do prihodnje pomladi
premagali – s cepivom ali
brez njega. Kot sem že
omenil, zaradi odpovedi nismo zašli v finančne težave.
Z vsemi pokrovitelji, ki so
nam že nakazali sponzorska in pokroviteljska sredstva, smo se dogovorili za
prenos denarja na prihodnjo prireditev – upajmo,
da bo v letu 2021. Udeležence, ki so že plačali prijavnino, smo obvestili, da ta
velja za prihodnje leto, tistim, ki jim to ne ustreza,
pa bomo vrnili vplačani denar."
Virtualne različice teka tokrat verjetno ne bo, saj so jo
izpeljali od 19. do 21. junija,
torej ob koncu tedna, ko bi
morala biti prireditev po prvotnem načrtu. "Takrat je
teklo okrog 200 tekačev –
tudi izven Slovenije, s čimer smo bili zelo zadovoljni. O novi virtualni različici
teka trenutno ne razmišljamo," pravi Drakulič in vse
poziva, naj tudi v tednih
epidemije in nasploh ne pozabimo na šport: "Upajmo,
da bomo v naslednjih šestih
mesecih zmagali v boju s
korono, sicer bomo imeli
težave tudi z izvedbo Teka
štirih mostov v junijskem
terminu. Na to se trenutno
ne bomo ozirali. Pozitivno
energijo, navdušenje,
smeh, druženje ter ljubezen do teka in športa prenašamo v prihodnje leto, ko
bo vsega naštetega dvakrat
več – še iz letošnjega leta.
Korona pač ne bo večno
krojila našega življenja. Torej – glave gor. Bodimo odgovorni. Ostanimo zdravi.
Pa ne pozabimo na rekreacijo in šport. Deveti Tek štirih mostov bo prišel – prej
ali slej."

generacija igralcev, ki je kar
nekaj let krojila usodo slovenskega floorballa,« je povedal trener Gorazd Tomc
Pri Insportu so se ta mesec
razveselili še enega uspeha.
Ekipa večinoma izkušenih
članov kluba se je že spomladi uvrstila v finale državnega
prvenstva v malem floorballu,
ki je potekal v Kranjski Gori.
Insport je v polfinalu premagal Zelence iz Kranjske Gore,
nato pa je bil v finalu z 12 : 9
boljši od Šiškarjev, ki so v polfinalu premagali ekipo Galaks Železniki.
Novo prvenstvo naj bi se
predvidoma začelo januarja
prihodnje leto.

Foto: arhiv kluba

Ekipi škofjeloškega Insporta sta osvojili pokal za naslov državnih prvakov v velikem in malem floorballu, Ločani pa so bili najboljši tudi v mednarodni ligi.

Ekipa škofjeloškega Insporta se je v Gorenji vasi veselila naslova državnih prvakov.
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Kako vzpostaviti pozitivno kulturo v podjetju
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT
svetovanje Gorenjska vabi na online izmenjavo dobrih podjetniških praks z naslovom Kako vzpostaviti pozitivno kulturo v podjetju. Dogodek bo potekal v sredo, 11. novembra, od
17. ure do 18.30 prek videokonferenčne platforme Zoom. Vsi
prijavljeni bodo pred dogodkom prejeli navodila o tem, kako
se lahko pridružijo. Prijave so obvezne in jih pričakujejo do
četrtka, 5. novembra. Za dodatne informacije o brezplačni
delavnici lahko udeleženci pokličejo na Razvojno agencijo
Sora, tel. št. 04 50 60 220 – Jana Šifrar, ali pišeje na elektronski naslov jana.sifrar@ra-sora.si.

Ta teden jesenska krvodajalska akcija
Škofja Loka – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje
Škofja Loka ta teden organizira jesensko krvodajalsko akcijo
na svojem območju. Danes poteka v Železnikih, v tamkajšnji osnovni šoli, 28., 29. in 30. oktobra pa tudi v Škofji Loki,
in sicer v Šolskem centru Škofja Loka v Podlubniku. Odvzem krvi bo med 7. in 13. uro. Zaradi preprečevanja možnih
prenosov bolezni krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se o uri prihoda dogovorijo na telefonskih številkah 051
671 147 ali 051 389 270 ali 030 716 796. Prosijo, da brez
predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajajo na odvzem krvi. Za udeležbo se vsem najlepše zahvaljujejo.

Možnost dostave hrane objavljajo na spletu
Škofja Loka – Občina Škofja Loka je pozvala škofjeloške gostinske in trgovske ponudnike, naj sporočijo, ali občanom v
teh časih nudijo tudi dostavo ali možnost varnega prevzema hrane oziroma lahko zainteresirani vzamejo t. i. obrok
''to go'', torej za s seboj. Oglasilo se je že več ponudnikov,
na spletni strani občine www.skofjaloka.si pa je objavljen
seznam, ki je v pomoč vsem uporabnicam in uporabnikom,
da jih lahko kontaktirajo. Ponudniki na spletni strani tudi
sporočajo, katere storitve nudijo in na kakšen način, in objavljajo tudi svoje kontaktne številke in e-naslove, da se ljudje lahko obračajo nanje. V petek je bilo na spletni strani
občine 18 takšnih objav.

Šola za starše poteka
na daljavo
Oktobra in novembra na spletu poteka letošnja Šola za starše, ki jo prireja Lokalna akcijska skupina
za preprečevanje zasvojenosti v občini Škofja Loka.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini
Škofja Loka v letu, ko epidemija koronavirusa zaznamuje vsa področja naših življenj,
izvaja Šolo za starše na daljavo. LAS je podprla izvedbo 5.
Maratona pozitivne psihologije, ki letos prvič poteka na
spletni platformi Zoom. Minulo soboto je potekalo že
četrto predavanje, tokrat o

starševstvu dr. Anice Mikuš
Kos Ali so vsega krivi starši.
Sledili bodo še: 31. oktobra
ob 18. uri Anka Patru – Pogosti vzorci konflikta v partnerskem odnosu, 7. novembra
ob 18. uri dr. Miha Kos – Radovednost = nagrajevanje napak (Igranje in znanje), 14.
novembra Brigita Langerholc – Intuicija in doseganje
ciljev s pomočjo uma, 21. novembra Feri Lainšček – O
pesniški resnici. Šola za starše je enotna za Vrtec Škofja

Loka, vse osnovne šole, Gimnazijo in Šolski center Škofja
Loka ter občane. Predavanja
so brezplačna, prijaviti se je
mogoče na eno ali več. Potrebna pa je predhodna prijava preko spletnega obrazca,
da boste prejeli povezavo do
predavanj, ki potekajo vsako
soboto ob 18. uri. Začeli so 3.
oktobra s predavanjem Diktatura sreče predavatelja dr.
Kristijana Muska Lešnika,
nadaljevali s predavanjem o
možganih Razvoj možganov

Naslednje predavanje
bo že to soboto, 31.
oktobra, ob 18. uri.
Anka Patru bo
predavala o pogostih
vzorcih konflikta v
partnerskem odnosu.
v socialni organ predavatelja
dr. Zvezdana Pirtoška in
Psihološka prva pomoč s
predavateljico Matejo Štirn.

Zaprt del Klobovsove ulice

Zapori železniških prehodov

Škofja Loka – Že od pretekle srede poteka rekonstrukcija
ostrešja stavbe na Mestnem trgu 34, zaradi česar bo še nekaj časa veljala popolna zapora dela Klobovsove ulice. Zaprta bo še do petka, 6. novembra. Vlogo za zaporo je dal
upravnik stavbe SPO. Z Občine Škofja Loka obveščajo, da
bo poleg predvidene zapore ceste zaradi pretovarjanja materiala zaprt tudi del površin na Mestnem trgu.

Trata, Sv. Duh – Z Občine Škofja Loka obveščajo občanke in
občane o popolni zapori železniških prehodov, in sicer na
Trati in pri Sv. Duhu. Nivojski železniški prehod Trata je
zaprt že od petka, 23. oktobra, zapora pa bo trajala še do
četrtka, 29. oktobra, od 6. do 20. ure. Nivojski prehod Sv.
Duh pa je zaprt danes, 27. oktobra, od 7. do 20. ure. Obveščajo tudi, da je obvoz označen.
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