Loški glas je priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja mesečno

Dober mesec že
vozijo starejše

V času korone
gradijo

Od oktobra v občini Škofja Loka
izvajajo projekt Prostofer za
brezplačne prevoze starejših. Ti zdaj
potekajo predvsem v zdravstvene
ustanove.

V škofjeloški enoti Varstveno
delovnega centra Kranj v času
korone obnavljajo telovadnico,
pridobili bodo dodatne prostore.
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Ponovil se je
pomladni scenarij

Čisto drugačni
prazniki
Od prazničnega decembra ostajajo le okrasitev in
Izložbe domišljije.
Danica Zavrl Žlebir

Potem ko smo uspešno prestali prvi, pomladni val epidemije, smo se sredi oktobra znašli v drugem.
Kako v zdajšnjih razmerah v občini Škofja Loka lajšajo življenje prebivalcem, kako pomagajo
gospodarstvu?

Škofja Loka – Letos bo praznični decembrski čas potekal v zelo spremenjenih razmerah. Prireditve decembrskega festivala Loka v snegu
so zaradi epidemiološke situacije odpovedane. Zaradi
zelo negotovih razmer zato

Že od pomladi znana slika: javni potniški promet je zastal.

Letošnji prazniki bodo minili brez druženja, a ne brez
praznične okrasitve. Lansko lahko vidimo na fotografiji.

Foto: Gorazd Kavčič

slabovidnih in starejših Škofja Loka, je občina centru
ponudila vso pomoč in se
skupaj z vodstvi centra, OŠ
Jela Janežiča, regijsko koordinacijsko skupino, predstavniki NIJZ in pristojnim
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, z občinsko Civilno zaščito in gasilci zelo hi-

tro dogovorila in vzpostavila
t. i. rdečo cono v telovadnici
OŠ Jela Janežiča in tako zagotovila kar najbolj ustrezne
in varne bivalne pogoje
vsem oskrbovancem doma
starostnikov.
Novembra je v vrtcih na območju občine organizirano
tudi nujno varstvo za otroke,
ki jim starši varstva ne mo-

rejo zagotoviti na drug način. Nujno varstvo otrok se
tako izvaja: za otroke, vključene v Vrtec Škofja Loka, v
enoti Kamnitnik Vrtca Škofja Loka, za otroke, vključene v Vrtec Sončni žarek, pa
na sedežu taistega vrtca, in
sicer med 6. in 16. uro.

ŠKOFJA LOKA
Evropski denar za
vodovode

GORENJA VAS - POLJANE
Krajina dobiva povsem
novo podobo

ŽELEZNIKI
Virus uspešno zajezili

ŽIRI
V coni krožni promet

Občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane bosta za
gradnjo in obnovo vodovodov prejeli denar iz evropskega kohezijskega sklada.

Pred natanko enim letom so
v sklopu izvajanja protipoplavnih ukrepov v Poljanah
zabrneli stroji na novi dostopni cesti, ki pelje do tamkajšnje cerkve.

Število okuženih v občini Železniki je začelo upadati,
oboleva pa več starejših.
Zdravnik Branko Košir občane poziva, naj še naprej dosledno upoštevajo zaščitne
ukrepe.

Občina je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo
nove povezovalne ceste v industrijski coni, kar bo omogočilo tudi širitev poslovne
dejavnosti.
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tobusno postajo in naprej na
Šolsko ulico. Praznična okrasitev sledi konceptu Sončnega kolesa, ki je gibalo napredka in svetlobe. Prinaša
novo življenje, veselje, radost
in toplino v naša srca. Ker letos prižiga lučk ne bomo mogli izvesti v živo, ga bomo
pripravili na posebnem vir-

Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Občina Škofja
Loka se je to jesen, kar zadeva hitro rast in skupno število okuženih občanov, soočila z zares zahtevno situacijo.
Po številu okužb je bilo škofjeloško območje v samem
vrhu v Sloveniji. Že zgodaj
so začeli skupaj z občinsko
Civilno zaščito izvajati zaščitne ukrepe (sprejeli in vpeljali so jih še pred državnimi
institucijami) in prebivalce
javno pozivali k odgovornemu (samo)zaščitnemu ravnanju ter doslednemu izvajanju vseh ukrepov za omejitev širjenja okužb. Priporočila in navodila so objavljena
na občinski spletni strani, v
medijih, na družbenih
omrežjih, letake so razdelili
po vseh gospodinjstvih v občini. Tako kot že spomladi
so vzpostavili in aktivirali
Občinski center za pomoč,
kjer na enem mestu in naslovu zbirajo vse informacije in nudijo pomoč občankam in občanom (info@
skofjaloka.si in 04 5112 397).
Oktobra, v času zelo zaostrenih razmer v Centru slepih,

www.gorenjskiglas.si
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letos ne bo niti drsališča na
prostem, ki so ga lani Ločani
zelo lepo sprejeli.
"Vendar pa božično-novoletni čas prinaša novo upanje,
je čas dobrih želja, zato
bomo naše mesto zelo lepo
praznično okrasili. Priprav
ljamo nekaj novosti: okrasili
bomo nove ambiente,
priprav
ljamo nekaj novih
elementov, novost bo tudi
povezava iz starega v novo,
saj se bo praznična okrasitev
nizala z Mestnega trga na
Cankarjev trg, čez brv na av-

Pregled in očala
kot na napotnico
Tel: 04 234 234 2
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tualnem dogodku na Miklavžev večer, v soboto, 5.
decembra, ob 17. uri," napovedujejo na Občini Škofja
Loka in dodajajo, da bo celotna vrednost namestitve praznične okrasitve in osvetlitve
za vso občino znašala okrog
trideset tisoč evrov.
Običajnih prazničnih dogodkov Loke v snegu letos ne bo,
ostajajo pa Izložbe domišljije, ki bodo odprte od 27. novembra do 31. decembra.

www.optika-aleksandra.si
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101 €
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neje
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Občina Škofja Loka
Življenje v
posebnih časih
Epidemija je bila v preteklem tednu podaljšana, kar
pomeni, da bomo še mesec
dni živeli bolj ali manj v izrednih okoliščinah. Upam,
da se bodo ukrepi spotoma
sproščali, vseeno pa to pomeni, da bodo ti posebni
časi, polni velikih izzivov,
ko se med drugim dokazuje, kaj lahko skupnost naredi in kako lahko stopimo
skupaj, še nekaj časa trajali.
Vesel sem, ker v Škofji Loki
vendarle opažam, da se
ukrepi, ki so bili sicer najprej sprejeti s precejšnjo nejevero in nezaupanjem, vedno bolj dosledno upoštevajo, da so ljudje strpni in razumevajoči drug do drugega in da je zdaj jasno, da na
tak način ščitimo predvsem
svoje zdravje in zdravje vseh
bližnjih.
Kljub posebnim časom pa
se mi trudimo delati karseda nemoteno, s kar največjim tempom. Tako zaključujemo gradbene projekte v
Frankovem naselju, na Kopališki ulici, v Zabrajdi, v
sklopu Grajske ceste ... Dela
na gradbiščih kljub epidemiji nemoteno potekajo.
Ravnokar smo dokončali
tudi brv v Brodeh, končana
je prenova ceste med Ševljami in Bukovščico, začeli
smo dela na velikem projektu kolesarske steze na Kidričevi cesti. Vse to več kot očitno priča o tem, da tempo
del v naši občini zaradi covida-19 ni prav nič zmanjšan.
Niti ob dejstvu, da ogromno
dela in časa porabimo za izvajanje ukrepov za zajezitev
epidemije in zmanjšanje
njenih posledic, da vsak dan
nagovarjamo ljudi, da se v
posebnih pogojih trudimo,
da trikrat na teden deluje tržnica, in s tem zagotavljamo lokalno ponudbo in samooskrbo s hrano, da zagotavljamo tople šolske obroke, da deluje center za pomoč v naši občini, kjer lah-

Evropski denar
za vodovode
Občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane bosta za gradnjo in obnovo
vodovodov prejeli denar iz evropskega kohezijskega sklada.
Danica Zavrl Žlebir

Tine Radinja
ko občanke in občani bodisi
ponudijo bodisi dobijo kakršnokoli pomoč ... Hvala
vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki nam pri nekaterih aktivnostih pomagajo. Center se je zelo dobro
prijel in z veseljem lahko
pritrdim, da odgovarjamo
na večino potreb, ki se pojavijo.
Je pa ta epidemija pokazala
tudi pomembnost naših socialnih vezi. Tega, kar sicer
občankam in občanom nudita mesto in vas. Prihajajoča koronazima bo lahko dolga, drugačna, brez pravih
zimskih radosti … Letos bo
tudi praznovanje prehoda v
novo leto zagotovo moralo
biti spremenjeno. To vse je
treba vzeti v obzir in je pomembno tudi z vidika psihološkega zdravja. Prav je,
da opozarjamo na mentalno
zdravje in spodbujamo vse,
da zase poskrbijo tudi na
tem področju, bodisi s kakšnim klicem na telefonske
številke, namenjene razbremenilnim pogovorom, s klici svojim bližnjim, ki jih že
dlje časa niso slišali, s sprehodi v naravo, rekreacijo ...
Vse to je še kako pomembno. Zaščitimo sebe in druge
in poskrbimo za svoje
zdravje.
Tine Radinja, župan
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Škofja Loka – Vladna služba
za razvoj in kohezijo je nedavno izdala odločitev o finančni podpori za projekt
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore – 2. sklop, ki ga bosta izvajali občini Škofja
Loka in Gorenja vas - Poljane. Za 9,1 milijona evrov
vreden projekt bo kohezijski
sklad prispeval nekaj manj
kot tri milijone evrov. Ključna cilja medobčinskega projekta sta povečanje zanesljivosti oskrbe in večja priključenost prebivalcev na sistem
javne oskrbe s pitno vodo. V
okviru projekta, ki je del Dogovora za razvoj Gorenjske
razvojne regije, sta predvideni gradnja in hidravlična
izboljšava vodovodnih sistemov v skupni dolžini dobrih
18 kilometrov, rekonstrukcija petih vodohranov in izgradnja štirih razbremenilnikov. Z izvedbo investicije
bo več kot 22 tisoč prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo.
Kaj bodo z evropskim denarjem delali v občini Škofja

Loka? Nadaljevali bodo gradnjo celovitega vodovodnega sistema, ki vključuje izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih vodovodnih sistemov z namenom
izboljšanja varne oskrbe
prebivalcev s kakovostno pitno vodo in zmanjševanja
izgub pitne vode. "Predvidene so priključitve posameznih delov naselij v občini
na vodovodni sistem ter hi-

navajajo na občini. "Z izvedbo projekta bo 175 uporabnikov na novo priključenih na
javni vodovod. Gradnja vodovoda v Škofji Loki vključuje osem investicij v naslednjih naseljih: Zminec, Pod
Plevno, vodovod Hotovlja,
Papirnica, Frankovo naselje,
Hrastnica, Gorajte, Grajska
pot. Namen projekta je, da z
investicijami v izgradnjo vodovodov v naseljih Papirnica

V škofjeloški občini bodo nadaljevali gradnjo
celovitega vodovodnega sistema, ki vključuje
izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih
vodovodnih sistemov z namenom izboljšanja
varne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno
vodo in zmanjševanja izgub pitne vode.
dravlične izboljšave sistema.
Zaradi oporečnosti vode
bodo ukinjeni nekateri zasebni lokalni vodni viri, izvedena bo dograditev javnega vodovoda. Projekt obsega
7745 metrov novo zgrajenega vodovodnega sistema in
izgradnjo enega črpališča,"

in Zminec ter z izgradnjo
vodovoda Hrastnica, dogradimo in razširimo sistem
javnega loškega vodovoda
ter s tem razširimo območje
oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.
Preostale investicije pa
predstavljajo hidravlično iz-

boljšavo oziroma dograditev
vodovodnega sistema z namenom zagotavljanja učinkovite, kakovostne in zanesljive oskrbe prebivalcev s
pitno vodo ter zmanjševanja
izgub pitne vode."
Hkrati z gradnjo vodovodnega sistema bodo dodatno zgradili še 1704 metrov
fekalne in 649 metrov meteorne kanalizacije.
"Vrednost celote vseh izvedenih gradbenih del na področju vodooskrbe in kanalizacije na območju občine Škofja
Loka znaša skupaj 5.983.139
evrov. Skupna vrednost gradbenih del na področju vodooskrbe v naši občini pa znaša
2.909.852 evrov. Za ureditev
vodooskrbe v občini bomo iz
naslova namenskih kohezijskih sredstev EU in sredstev
države prejeli skupaj
2.110.807 evrov (kar znaša
72,54 odstotka upravičenih
stroškov izgradnje sistema
vodooskrbe). Ker pa omenjena nadgradnja kanalizacijskega sistema in ostale infrastrukture (javna razsvetljava,
ureditev dela ceste, ki ni v
sklopu obnove vodovoda), ki
jo bomo izvajali sočasno z
rekonstrukcijo vodovodnega
sistema, ne sodi med s strani
države upravičene stroške
vodooskrbe, bomo izvajanje
teh del financirali s proračunskimi sredstvi občine,"
pojasnjujejo dodatne naložbe. "Za izgradnjo preostale
infrastrukture in sofinanciranje 27,46-odstotnega deleža izgradnje sistema vodooskrbe bo Občina Škofja Loka
iz občinskega proračuna prispevala skupaj 3.872.332
evrov."

Ponovil se je pomladni scenarij
31. stran
Občina Škofja Loka je omogočila tudi topel obrok za
učence in dijake iz socialno
šibkejših družin, ki se šolajo
od doma. Topel obrok prejema okoli petdeset otrok, za
OŠ Škofja Loka-Mesto, OŠ
Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča ter za dijake jih pripravljajo v kuhinji v Vrtcu
Kamnitnik, za OŠ Cvetka
Golarja pa na šoli. Obrok je
tako možno prevzeti pred
vrtcem oziroma OŠ Cvetka
Golarja, v Škofji Loki pa
omogočajo tudi dostavo, če
je to nujno potrebno ali če
uporabniki sami ne morejo
priti po obrok. Celoten postopek je izveden v skladu z
navodili NIJZ, zagotavljajo
na občini. Prijave za brezplačni topli obrok so zbirale
šole same, ki so stopile v stik
z učenci osnovnih šol.
Že marca in aprila je Občina
Škofja Loka na podlagi državnega pravilnika vse najemnike občinskih poslovnih
prostorov oprostila oz. delno
oprostila plačila najemnine.
Gre za najemnike, ki v tem
času zaradi sprejetih vladnih ukrepov proti širjenju
koronavirusa niso mogli
opravljati svoje dejavnosti.

Tudi pri obisku pošte moramo biti pozorni na medosebno razdaljo. / Foto: Gorazd Kavčič
Enako so se odločili tudi tokrat. Župan Tine Radinja je
sprejel začasni ukrep, in sicer občina v času epidemije
ne bo pobirala najemnin od
najemnic in najemnikov
poslovnih prostorov v občinski lasti. Po sprejetju
pravilnika na pristojnem
ministrstvu pa bodo na podlagi vlog upravičencev izvedli postopek oprostitve plačila najemnine. Za omilitev
posledic pandemije na lo-

kalno gospodarstvo so ob
jesenskem rebalansu občinskega proračuna za leto
2020 za spodbujanje lokalnega gospodarstva namenili
dodatnih dvajset tisoč evrov.
"Tako povečana namenska
sredstva bomo gospodarstvu namenili prek javnega
razpisa za spodbujanje gospodarstva, ki smo mu poleg ukrepa sofinanciranja
poslovnih prostorov dodali
še dva dodatna nova ukrepa:

za samozaposlitev in za
nova delovna mesta," povedo na občini. "Poleg tega
smo pri ukrepu za sofinanciranje najemnin za pritlične poslovne prostore v starem mestnem jedru preoblikovali merila, subvencijo
smo dvignili za en evro (s
treh na štiri evre) na kvadratni meter, kar je uporabnikom v povprečju prineslo
25-odstotno povečanje subvencije najemnine."

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Županov kotiček
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Občina Škofja Loka

Danica Zavrl Žlebir

Jesenski val epidemije se po razsežnosti in vsebini težav močno razlikuje od pomladnega, meni
poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Nikolaj Kržišnik.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite smo letos že drugič povabili k pogovoru, prvič v pomladnem valu epidemije.
Na vprašanje, ali je takrat
pričakoval, da se bo zgodba
s širjenjem koronavirusa
ponovila, je dejal, da je Civilna zaščita sicer pripravljena
na pomoč v razmerah epidemije, a takšnega obsega in
sedanje oblike vendarle ni
pričakoval. Preden je bila
19. oktobra spet razglašena
epidemija, so bili sicer že
pripravljeni. "Z določenimi
aktivnostmi smo bili aktivni
že pred razglasitvijo epidemije, ko pa je do razglasitve
19. oktobra prišlo in se je
aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, za njim pa
regijski, smo se aktivirali
tudi na občinski ravni," je
povedal poveljnik. "Tako so
se ponovno vzpostavile naloge, tako denimo oskrba ranljivih skupin, ljudi, ki so v
samoizolaciji. Sicer pa je
drugi val popolnoma drugačen: v prvem smo se bolj
ukvarjali z iskanjem in nabavo zaščitne opreme, zdaj
pa s tem ni težav, veliki problemi pa so se pojavili v
zdravstvu in domovih starostnikov, kjer je veliko okužb
in imajo težave s kadri."
Civilna zaščita v Škofji Loki

Nikolaj Kržišnik / Foto: Gorazd Kavčič
je sodelovala pri vzpostavljanju rdeče cone za stanovalce
Centra slepih, slabovidnih
in starejših, ki so jih preselili v telovadnico Osnovne
šole Jela Janežiča. "Sodelovali smo takole: Dom se je
obrnil na nas s prošnjo, ali
lahko najdemo primerno lokacijo za dislocirano enoto.
Nato smo z županom preigrali možnosti in naposled
centru predlagali rešitev v
telovadnici, ki je v bližini
doma in primerna tudi glede logistike. Vodstvo centra
je to uskladilo z resornimi
ministrstvi, s šolo Jela Janežiča, s koordinacijsko skupino za Gorenjsko in NIJZ,
nato pa so sami opravili no-

tranje preureditve. Mi pa
smo 19. oktobra pomagali
pri prevozu inventarja z
enim vozilom, z drugim pa
pri prevozu oskrbovancev in
bili pri tem v pomoč nujni
medicinski pomoči iz škofjeloškega zdravstvenega
doma, ki je to izvajala," podrobnosti pojasni Nikolaj
Kržišnik.
"Sodelujemo pri prevozu
hrane za učence škofjeloških osnovnih šol in dijake
srednjih šol, ki so občani
Škofje Loke in se šolajo na
daljavo. Družine večidel sicer same prihajajo po obroke, Civilna zaščita pa jih
vozi na štiri lokacije, kjer ne
morejo priti ponje. Bistvena

Iz kuhinje vrtca Kamnitnik s toplimi obroki oskrbujejo učence in dijake, ki se šolajo na
daljavo. / Foto: Gorazd Kavčič

razlika od prvega vala je kadrovska stiska v domovih
starejših, saj so povsod vrste
zaposlenih zaradi okužb
močno zdesetkane. Pomoč
dobijo iz zdravstvenega
doma in od koncesionarjev.
V Civilni zaščiti sicer imamo bolničarje, ki pa za to
delo niso usposobljeni."
Nikolaj Kržišnik še pravi, da
ima Civilna zaščita v epidemiji le stransko vlogo. Niso
nosilci pri vodenju te "nesreče", temveč sodelujejo
pri nekaterih nalogah. Močna je vloga obveščanja javnosti z opozorili ljudem, naj
še naprej spoštujejo ukrepe,
nosijo maske, skrbijo za higieno, se razkužujejo, držijo
medosebno razdaljo ... Tako
so bili denimo aktivni pri
opozorilih glede uporabe
igrišč (v jesenskem valu jih
niso zapirali kot spomladi),
rekreativnih površin in
mest, ki jih občani sicer
množično obiskujejo (Križna Gora, Lubnik), pred
dnevom spomina na mrtve
so bili z reditelji prisotni na
pokopališčih in oba praznična dneva z obveščanjem
opozarjali ljudi na previdnost pred okužbo. Javno je
pri tem najbolj izpostavljen
župan, pravi Kržiščnik, v Civilni zaščiti pa so nekakšna
podpora pri teh nalogah.
Ljudem zaradi dolgotrajnosti epidemije že popušča
koncentracija, zato na terenu poskrbijo, da jih znova
opominjajo, naj še zdržijo.
Sam nadzor pa imajo v rokah policija, redarstvo in inšpektorji, dodaja. Pomembno se mu zdi tudi, da lahko
v tem času za lokalno oskrbo prebivalstva deluje škofjeloška tržnica, ki jo sicer
upravlja KS Kamnitnik. Tu
Kržišnik priporoča, naj v izogib gneči in čakanju na tržnico hodi po en član gospodinjstva. Pri oskrbi prebivalstva pa kot dobro omenja
tudi možnost, da gostinski
lokali omogočajo dostavo
hrane na dom ali pa jo ljudje
pridejo sami iskat.

Čisto drugačni prazniki
31. stran
Gre za prodajne razstave
umetnikov in rokodelcev, na
katerih se že šesto leto zapored povezuje (lokalna)
ustvarjalno-kulturniška scena in individualnim obiskovalcem Škofje Loke ponuja
nepozabno praznično izkušnjo. V skupni akciji, v kateri
v prazničnem času obiskovalcem starega mestnega jedra Škofje Loke ponujajo

umetniška dela in kakovostne lokalno izdelane izdelke
rokodelcev, se povezuje kar
15 organizacij: Rokodelski
center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora), ki je
tudi koordinator Izložb, Galerija Ivana Groharja (Loški
muzej Škofja Loka), Sokolski
dom Škofja Loka (Zavod
973), Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Rozamunda,
Atelje Amuse, Sodobni tekstilni center Kreativnice, Tr-

govina Paleta, Trgovina in
galerija Čipke Mojca, cvetličarna Sanjski šopek, Galerija
in kavarna Pr' Pepet, restavracija Jesharna, Kavarna in
slaščičarna Homan, Bar Pilarna in kavarna Vahtnca.
"Prostore v starem mestnem
središču Škofje Loka namenjamo predstavitvi del umetnikov, rokodelcev, fotografov, oblikovalcev in drugih
ustvarjalcev ter jih spreminjamo v praznične trgovine,

v katerih si obiskovalci lahko izberejo izvirna in unikatna darila, primerna za decembrsko obdarovanje. V tej
novi nepredvidljivi realnosti
vas prav posebej pozivamo
in vabimo k podpori domačih vrhunskih ustvarjalcev
in ustvarjalk! Še posebej letos poskrbimo, da se bomo
obdarovali z lokalno izdelanimi, kakovostnimi in sodobnimi darili," vabijo organizatorji Izložb domišljije.

Škofja Loka – Pred kratkim
je 15 slovenskih občin prejelo prikazovalnike hitrosti Vi
vozite v enoletni brezplačni
najem, med njimi tudi Občina Škofja Loka. Na poziv,
ki ga je že deseto leto zapored pripravila Agencija za
varnost prometa, se je sicer
prijavilo 34 občin. Namestitev prikazovalnikov hitrosti
se je doslej izkazala kot
učinkovito sredstvo za takojšnje zmanjšanje povprečnih
hitrosti. Prehitra vožnja je
namreč kljub preventivnim
akcijam in pogostemu opozarjanju vseh institucij, ki
delujejo na področju preventive, še vedno zelo pogost vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Do konca letošnjega

septembra je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah ugasnilo 22 življenj. Tudi letos želi s prikazovalniki hitrosti agencija
voznike spodbujati k umirjeni, odgovorni in strpni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, še
posebej najbolj ranljivih,
pešcev in kolesarjev. Merila
za izbor so bila naslednja:
podatki o številu prometnih
nesreč, umrlih, hudo telesno in lažje telesno poškodovanih oseb, večja ogroženost ranljivih skupin udeležencev v prometu, najbolj
prometna območja (npr.
nevaren cestni odsek, potek
poti v šolo ali vrtec) in občine z načrtom promocije aktivnosti pridobitve prikazovalnika.

Prikazovalniki hitrosti so učinkovito sredstvo za takojšnje
zmanjšanje hitrosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Izdali Pasijonski
novičnik
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Izšla je tretja
številka Pasijonskega novičnika, ki ga izdaja skupina
pasijoncev Pasijonski veter.
Vsebinski poudarek daje letošnjemu obisku predsednika evropskega združenja Europassion Josefa Langa v Škofji Loki. Skupaj z
njim so se pasijonci mudili
tudi na ministrstvu za kulturo. V novičniku lahko
preberemo zapis o pasijonskih romanjih, ki potekajo
pod okriljem Prosvetnega
društva Sotočje, pa o prvem
srečanju režiserja Škofjelo-

škega pasijona Borta Gartnerja s pasijonci, o restavriranju tristo let starega
rokopisa loške pasijonske
procesije, pasijonskih razstavah, svoja prispevka pa
objavljajo tudi člani Pasijonskega vetra iz Preddvora
in Ribnice. Novičnik pa prinaša tudi slabo novico o odpovedi uprizoritve Škofjeloškega pasijona spomladi
leta 2021, ki jo sporočajo
župan Tine Radinja, vodja
projekta Jakob Vrhovec, režiser Borut Gartner in predstojnik škofjeloškega kapucinskega samostana brat
Jožko Smukavec.

Povabilo novim ponudnikom
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora je objavila javno povabilo za vključitev novih ponudnikov in izdelkov v blagovno
znamko Babica in Dedek. Namenjena je ponudnikom pridelkov in izdelkov s Škofjeloškega, ki se uporabljajo tradicionalne postopke izdelave in pretežno lokalne surovine ter
imajo kakovostno ponudbo, ki jo želijo predstaviti pod blagovno znamko Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, ki omogoča dodatno razpoznavnost in podporo
pri promociji in trženju. Do začetka decembra je objavljeno
javno povabilo za vključitev novih izdelkov in ponudnikov v
znamko. Povabilo s pripadajočo vlogo, ki določa pogoje za
vključitev, je objavljeno na spletni strani agencije, na FB-profilu, za podrobnejše informacije pa so na voljo na naslovu kristina.miklavcic@ra-sora.si in na telefonski številki 04/
50 60 225.
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Drugi val je drugačen

Dobili še en
prikazovalnik hitrosti
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Občina Škofja Loka
Škofja Loka – V trenutni situaciji, ko so zaprti gostinski lokali in ne smejo sprejemati gostov, v občini Škofja
Loka več ponudnikov gostinskih in trgovskih storitev
ponuja osebni prevzem ali
celo dostavo. Trikrat tedensko deluje škofjeloška tržnica, in sicer vsak torek, četrtek in soboto dopoldne, posluje pa na območju nekdanje vojašnice. Kot opozarjajo, se na tržnici lahko zadržuje omejeno število obiskovalcev, hkrati največ
dvajset, zato naj se ljudje po
opravljenem nakupu po nepotrebnem ne zadržujejo na
tem območju, treba pa je
tudi dosledno upoštevati
vsa aktualna veljavna priporočila. Poleg tržnice oskrbo
ponuja še dvajset gostinskih in turističnih ponudnikov, spisek je objavljen na
občinski spletni strani.

Občine si bodo
razdelile evropski
denar
Škofja Loka – Gorenjski župani, združeni v svet gorenjske regije, so se dogovorili,
kako bodo razdelili sredstva, ki so ostala iz nerealiziranih projektov. Gre za
nekaj manj kot 400 tisoč
evrov, župani 18 občin pa so
se dogovorili, da bodo denar razdelili za tiste projekte, za katere so že odobrena
sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Del
teh bo pripadal tudi Občini
Škofja Loka, kjer so se odločili, da jih bodo porabili
predvsem za izgradnjo kolesarskih stez.

Gradili bodo kolesarsko
povezavo
Občina Škofja Loka bo v prihodnjih nekaj letih izvedla veliki projekt kolesarske povezave od starega Petrola do železniške
postaje. Izvedba bo potekala v več fazah.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Najprej bodo
urejali kolesarsko povezavo
od informacijske točke v starem Petrolu do Starega Dvora, potem do kmetijske zadruge in nazadnje še do železniške postaje na Trati.
Finančna ocena projekta je
3,5 milijona evrov. Celoten
potek predvidenih del poteka po državni kolesarski povezavi R7. Operativni/kratkoročni cilji predmetne naložbe je zmanjšanje emisij
oziroma ogljičnega odtisa.
Predvidena je izvedba del za
ureditev obstoječega kolesarskega pasu na pločniku s
klančinami ter ureditev
nove kolesarske povezave ob
rekonstrukciji obstoječe občinske ceste kot kolesarski
pas na pločniku v obe smeri
ter deloma kot kolesar na
vozišču. Gre za vzdrževalna
dela v javno korist na obstoječi regionalni cesti in občinskih cestah. Kot navajajo
na občini, je projekt načrtovan na podlagi določil Celostne prometne strategije
Občine Škofja Loka. Osnovni namen projekta je urediti
varne kolesarske povezave
na trasi, ki povezujejo središče regionalnega oz. lokal-

V Brodeh nova brv čez
Poljansko Soro
Danica Zavrl Žlebir
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Brode – V naselju Brode je
bila nedavno zgrajena nova
brv čez Poljansko Soro, s katero je vzpostavljena varna
lokalna kolesarska in peš povezava med naseljema Brode in Gabrk. Obenem pa so
z novo brvjo naselje Brode
povezali z glavno državno
kolesarsko povezavo G3, ki

na tem delu poteka po opuščeni regionalni cesti. Novo
brv je zgradil izvajalec Garnol iz Kranja. Celotna vrednost naložbe ureditve brvi,
prometne opreme in prometne signalizacije znaša 250
tisoč evrov. Za ta projekt je
Občina Škofja Loka pridobila odločbo Eko sklada o nepovratni finančni spodbudi v
višini 163 tisoč evrov.

Nova brv čez Poljansko Soro v Brodeh / Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Zagotavljajo oskrbo s
hrano

V prihodnjih treh letih bodo na trasi od starega Petrola do železniške postaje na Trati
gradili kolesarsko povezavo.
nega pomena s svojim zaledjem ter jih s tem narediti
bolj privlačne in uporabne.
"Izvedba bo potekala v več
fazah do leta 2023. Do konca tega leta poteka priprava
projektne in druge dokumentacije. Do konca prihodnjega leta bo izvedena prva
faza, in sicer bo na delu regionalne ceste, kjer je v celoti zgrajena nivojsko ločena
kolesarska steza na pločniku
na način, ki je neustrezen
glede na današnja priporoči-

la, smernice in zahteve za
projektiranje kolesarskih
površin in so posledično
tudi neustrezni robovi in
prehodi z vozišča na pločnik
– klančine, neurejena je voziščna konstrukcija na pločniku in kolesarski stezi na
mostu čez Suho, nujno treba urediti klančine skladno
z aktualnimi smernicami.
Izvedba regionalne ceste bo
potekala v dolžini 890 metrov, in sicer na območju
petih križišč in hišnih oz.

skupinskih priključkov. Izbran je izvajalec del, Eurograd iz Ljubljane, pogodbena vrednost je 156.784
evrov," razložijo na občini.
V drugi fazi bo potekala ureditev od Starega Dvora do
kmetijske zadruge. Na tem
območju so že delno zgrajene kolesarske steze, vendar
so neustrezne (dvosmerne
enostranske). Zaradi prometnih obremenitev morajo
biti kolesarske povezave

Družinam podarjajo
računalnike
V Škofji Loki Zavod Tri že od pomladi zbira prenosne računalnike in jih
podarja socialno ogroženim družinam, da se lahko njihovi otroci šolajo na
daljavo.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, je v Škofji Loki
že spomladi skrbel, da so šolarji dobili računalnike in
jim s tem omogočili šolanje
na daljavo. Takrat so dobili
osem računalnikov in jih podarili petim družinam s šolajočimi otroki, ki si računalnika niso mogli privoščiti.
Kot navaja Nina Arnuš iz Zavoda Tri, sta v akcijo vključeni dve osebi iz njihovega zavoda in tri osebe, ki računalnike popravljajo. Dva računanika tedaj nista bila uporabna, enega pa so dali članu
Društva U3Ž (Univerza za
tretje življenjsko obdobje).

Eno podjetje je na njihovo
pobudo podarilo računalnike svojim zaposlenim s šolajočimi otroki, vedo vsaj še za
eno podjetje, ki so ga spod-

»Skušamo izkoristiti
vse povezave, še vedno
pa vsakič poudarjamo,
da bi opremo za
šolanje na daljavo
morala zagotoviti
država.«
budili k nakupu in donaciji več prenosnikov neposredno šoli. "Upamo, da se je
zgodilo to še večkrat," verjame Nina Arnuš.

Enako dejavnost nadaljujejo
tudi v jesenskem valu epidemije, ko vsi otroci še vedno
nimajo na voljo računalnikov. »Vsega skupaj smo do
sedaj dali naprej v uporabo
14 računalnikov. Pet jih je
zagotovil Zavod Tri in vzpostavil knjižnico prenosnikov. Prenosnike smo tako za
daljše obdobje posodili: dvema udeleženkama naših tečajev in s tem tudi dvema
družinama s šolajočimi
otroki, eni udeleženki projekta PUMO, dvema družinama preko Društva Sožitje
in enega Društvu U3Ž, da
bodo lahko izvajali študijske
krožke na daljavo. Druge
smo dali loškim osnovnim
šolam v trajno uporabo. Večinoma so prenosnike podarili ljudje za ljudi. Pri zbira-

sklenjene in ločene od vozišča. Kolesarski pasovi na
pločniku bodo zgrajeni v
sklopu rekonstrukcije ceste
s preureditvijo in gradnjo
novih avtobusnih postajališč, na novo bodo uredili
javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, voziščno
konstrukcijo, ostalo komunalno infrastrukturo, prometno signalizacijo in prometno opremo. Ohranili in
razširili bodo obstoječi drevored, predvidena je urbana
oprema. Dve križišči bosta
preurejeni v krožni križišči.
V križiščih bodo namenili
posebno pozornost pešcem
in kolesarjem (varna pot v
šolo iz Virmaš/Grenca in
Trate v Frankovo naselje).
Ta del naj bi izvedli v letih
2022 in 2023.
V nadaljevanju bo potekala
ureditev od kmetijske zadruge do križišča pri železniški postaji, nato se bo
kolesarska povezava nadaljevala po lokalni cesti Virmaše–železniška postaja
vzdolž železniške proge.
Tudi ta del investicije bo potekal v letih 2022 in 2023.
Projekt je vključen v drugi
dogovor za razvoj regij in je
zanj predvideno sofinaciranje države in EU.

nju pomaga tudi Obrtna
zbornica Škofja Loka in še
eno podjetje iz Ljubljane,«
je povedala Nina Arnuš.
Kot navaja, so pri zagotavljanju računalnikov za šolarje
zelo angažirani ravnateljice
in ravnatelj osnovnih šol in
starši, ki imajo to možnost.
»Na voljo je gospod, ki računalnike pregleda na našo
željo, so pa zelo angažirani,
dostopni in usposobljeni
tudi računalničarji in računalničarke na vseh osnovnih
šolah. Skušamo izkoristiti
vse povezave, še vedno pa
vsakič poudarjamo, da bi
opremo za šolanje na daljavo morala zagotoviti država,« je prepričana sogovornica. »Računalnikov po mojem mnenju še kar manjka,
saj je za nemoteno sledenje
pouku v družinah skoraj potreben en računalnik na
otroka. Telefoni ne zadostujejo, urnikov se z vsemi šolajočimi ne da uskladiti.«
Jeseni v šolah ugotavljajo,
da je za računalnike še kar
dobro poskrbljeno, pač pa so
ponekod težave zaradi nedostopnosti optičnega omrežja. Tudi v Zavodu Tri ugotavljajo, da je problem dober
internet, saj poznajo več ljudi, ki nimajo dostopa ali so
povezave slabe.
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Dober mesec že
vozijo starejše

V vrtcih le nujno
varstvo
Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V okviru projekta Prostofer raste mreža
občin, ki starejšim občanom
ponujajo brezplačne, okolju
prijazne prevoze znotraj občin. Vanjo je vključena tudi
družba Petrol, ki poskrbi za
dobavo električnih vozil in
namestitev pripadajoče polnilne infrastrukture. S tem
se širi mreža polnilne infrastrukture, ozaveščenost ljudi o razvoju trajnostne mobilnosti in poleg vsega rešuje še težava prevozov starejših.
"Petrol je eden izmed vodilnih ponudnikov trajnostne
mobilnosti v Sloveniji in širši regiji. Ena izmed oblik
uporabe električnih vozil so
tudi prevozi za starejše. S
tem je Petrol postal pomemben strateški partner številnih občin in podjetij, saj jim
lahko zagotovi zelo kvalitetno polnilno infrastrukturo
in hkrati pridobi nepovratna
finančna sredstva za lažji
prehod na e-mobilnost," je o
sodelovanju v projektu povedal Tadej Smogavec, vodja

Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Pred mesecem dni so zagnali projekt Prostofer.
Razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.
Med občinami, ki projekt že
izvajajo, je tudi Škofja Loka.
"Vsem generacijam naših občank in občanov želimo nuditi
kar se da kakovostne storitve
na vseh področjih. Smo mesto prostovoljcev in prostovoljk in vedno znova sem ponosen na to, da znamo stopiti
skupaj in pomagati. Odzivi
občank in občanov so zelo dobri. Tudi v teh neugodnih koronačasih smo v slabem mesecu opravili več kot deset

prevozov, polovico v škofjeloški zdravstveni dom, polovico
pa na specialistične preglede v
različne institucije, tako v Ljubljano kot na Bled in Jesenice.
Glede na okoliščine smo trenutno omogočali le nujne
prevoze, se pa veselimo časov,
ko bo spet zaživelo javno življenje in bodo naši prostovoljci, naši prostoferji, kakšnega starostnika oziroma starostnico pospremili tudi samo
do trgovine in jim namenili
lepo besedo," je povedal župan Tine Radinja.

Sabina Gabrijel, ki se na Občini Škofja Loka ukvarja s
tem projektom, navaja, da so
začeli delati 15. oktobra, prejšnji mesec opravili pet, novembra pa deset voženj.
"Vozi sedem prostovoljcev,
med njimi tudi ena ženska,
ki se izmenjujejo pri vožnjah. V času epidemije vozimo le na nujne zdravniške
preglede v Zdravstveni dom
Škofja Loka, kamor smo peljali naročnike tudi na cepljenje proti gripi, in na specialistične preglede na Jesenice,
Bled, Golnik in v Ljubljano,"
je pojasnila Gabrijelova. Zlata mreža, ki povezuje prevoze projekta Prostofer, je občine tudi natanko obvestila,
pod kakšnimi pogoji se lahko izvajajo prevozi: s prezračevanjem in razkuževanjem
vozil ter nujno nošnjo mask
tako za voznike kot potnike.
Kot še dodaja sogovornica,
bodo še vedno veseli novih
prostovoljcev, ki so pripravljeni sodelovati v projektu
Prostofer. Svojo pripravljenost naj sporočijo Sabini Gabrijel (sabina.gabrijel@skofjaloka.si ali 04/511 23 30).

Foto: Gorazd Kavčič

Oktobra so tudi v občini Škofja Loka začeli izvajati projekt Prostofer za brezplačne prevoze starejših.
Ti zdaj potekajo predvsem v zdravstvene ustanove.

Škofja Loka – Od 16. do 27.
novembra 2020 je v vrtcih
na območju Občine Škofja
Loka organizirano nujno
varstvo za otroke, za katere
starši varstva ne morejo zagotoviti na drug način in pri
katerih vsaj en starš oprav
lja dela, ki so pomembna za
delovanje družbe in države
(zdravstveni delavci, zaposleni v Civilni zaščiti, vojski
ali policiji, socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju), drugi od staršev pa
mora biti nujno prisoten na
delovnem mestu.
Nujno varstvo poteka v enoti vrtca Kamnitnik za otroke, vključene v javni vrtec, v
vrtcu Sončni žarek pa za ti-

ste, ki sicer obiskujejo ta vrtec. V Vrtec Škofja Loka, ki
sicer v svojih enotah vključuje 928 otrok, jih v tem
času prihaja 48, kar je le dobrih pet odstotkov, pove ravnateljica vrtca Janja Bogataj.
V zasebni župnijski vrtec
Sončni žarek v tem času prihaja devet otrok, manj kot
desetina vseh, ki so sicer
vključeni v ta vrtec, pa pravi
vodja Janez Snoj. Vrtec sicer varuje in vzgaja več kot
sto otrok, prihajajo kar iz 13
občin, v času epidemije pa
so v njem otroci z območja
škofjeloške občine. Kot pravi sogovornik, program poteka po ustaljenih tirnicah,
le da otroci niso ločeni po
starostnih skupinah kot običajno.

Zaprti so tudi vrtci (na sliki vrtec v Podlubniku), za nujno
varstvo je poskrbljeno v vrtcih Kamnitnik in Sončni žarek.

Hafnerjev memorial je bil letos drugačen
V Zavodu O so skupaj z različnimi koproducenti v letošnjem oktobru vsem težavam navkljub vendarle izpeljali priljubljeni Hafnerjev memorial, ki je tokrat
nosil naslov In Memoriam prof. Peter Hafner #11 ½.

Škofja Loka – Namesto na
predvidenih lokacijah v mestu
se je letos skorajda v celoti odvil v Rdeči Ostrigi, na drugačen način, kot smo ga bili vajeni. O memorialu in planih
za prihodnost sem se pogovarjala s Tinetom Hafnerjem,
idejnim vodjo festivala.
Očitno sva bila septembra
preoptimistična.
Če me spomin ne vara, sem
že takrat opozarjal, da se lahko zgodi marsikaj. Tako so
se ponovno začela omejevati
javna zbiranja, zapirati so se
začele regije, Škofja Loka je
postajala t. i. žarišče, mi pa
smo bili tik pred odprtjem
festivala. Pridobljena dovoljenja in pozitivna mnenja
NIJZ so nam sicer omogočala predvideno izvedbo, zato
je bila odločitev težka, predvsem pa smo jo morali sprejeti izredno hitro, zgolj v nekaj urah. Pri tem nam je pomagalo tudi to, da so bili italijanski Ottone Pesante že na
poti v Slovenijo.

Odločili ste se za spletni prenos odprtja festivala.
Odločitev ni bila lahka. Veselili smo se odprtja memoriala na Cankarjevem trgu, rezervirana so bila namreč vsa
razpoložljiva sedišča. Tudi
nastopajoča zasedba je komaj čakala na koncert, saj bi
bil to njen prvi nastop po več
mesecih, saj je bila kopica
predvidenih odpovedana zaradi koronavirusa. Na drugi
strani pa sta nas ovirala epidemiološka slika in zaprtje
regij. S težkim srcem smo
sprejeli odločitev, da bo koncert izveden v Rdeči Ostrigi
– z neposrednim prenosom
na socialnih omrežjih. Brez
publike.
Je bila to točka preloma?
Tako je. Vsekakor smo si v
tistem trenutku želeli zgolj
izpeljati otvoritveni koncert,
četudi preko spleta in z dobršno mero tehnične improvizacije. O tem, kaj se bo zgodilo z memorialom v naslednjih dneh, še nismo razmišljali. Sledila je izvedba koncerta, ki ga je preko spleta

nos) svoj nastop odpovedali
in jim ne zamerimo. Nikakor.
Na spletu sem zasledila, da
memoriala še ni konec.
Osrednjega dela letošnjega
memoriala (Festival In Memoriam prof. Peter Hafner
#11 ½) je konec, smo se pa
odločili, da bomo v decembru
izvedli še tri koncerte – v živo,
s prenosom po spletu, ki
bodo hkrati tudi del tradicionalnega Ostriginega maratona, letos v celoti preseljenega
na splet. Potekal bo od 21.
decembra dalje.

Organizatorji Hafnerjevega memoriala napovedujejo še dodatne koncerte.
spremljalo kar precejšnje
število ljudi. Vse ostalo je
zgodovina.
Celoten festival je bil tako izpeljan na spletu.
Še bolj natančno bi lahko rekli – v živo, s prenosom na
spletu. Vse koncerte smo
predvajali v neposrednem
prenosu, nekatere vsebine

smo na splet naložili kasneje, nekatere so se izvedle preko Zooma. Vsekakor je zanimivo to, da to ni bil neki
predviden alternativni scenarij, ampak hipna odločitev, ki
je bila sprejeta med festivalom, skupaj z nastopajočimi.
Večina nastopajočih se je
odzvala na vaš poziv.

To nas še najbolj veseli. Večina nastopajočih se je odločila, da odigra koncert v Loki
tudi v teh razmerah in s tem
podpre naša tako letošnja
kot tudi dolgoletna prizadevanja za boljši (kulturni) jutri v Škofji Loki. Nekateri
nastopajoči so zaradi osebnih zadržkov v zvezi s t. i.
livestreami (neposredni pre-

Najbrž bi radi še kaj dodali.
Poleg vseh posameznikov in
posameznic ter društev, ki so
tako ali drugače vpleteni v organizacijo festivala, dolgujem
zahvalo tudi tistim, ki nas
podpirajo na druge načine:
Ministrstvo za kulturo, Občino Škofja Loka in Klub škofjeloških študentov. Hvala tudi
tvojemu mediju, ki že dolga
leta budno spremlja naše premike in o njih vestno poroča
zainteresiranemu bralstvu.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Nina Fehter
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Občina Gorenja vas - Poljane
Županov kotiček

Praznovanje v
drugih okoliščinah
Da je zdravje na prvem mestu, navadno slišimo reči le
starejše ljudi, mlajša in srednja generacija pa se v običajnih okoliščinah tega še
ne zaveda. Novi virus pa ne
izbira, prodira v vse generacije in trenutno še ni pravila, kdo lahko zboli in kdo
ne, prav zato je vse skupaj
še toliko bolj nepredvidljivo.
Ravno ta nepredvidljivost je
za nas poseben izziv. In
kdor se v težkih časih prav
obrne, se mu to obrestuje v
prihodnosti; to v Poljanski
dolini znamo.
Naši projekti tečejo po načrtih oziroma še bolje, kot
sem načrtoval pred letom
dni. V spomladanskem koronačasu smo revidirali in
dopolnili projekt medgeneracijskega središča v Gorenji vasi ter ga prijavili na
razpis ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.
Kandidirali smo za izvajanje
dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše v objektu Stare šole v Gorenji vasi skupaj s CSS Škofja Loka. Septembra smo
prejeli obvestilo, da smo bili
na razpisu zelo uspešni. V
teh dneh smo prejeli še podpisano pogodbo, kar pomeni, da bomo sredi prihodnjega leta lahko začeli
adaptacijo objekta. Ta bo
trajala dobro poldrugo leto
in potem bomo tudi v naši
občini imeli dom za starejše
občane, imenovan Hiša generacij. Z mislimi na naše
starejše občane smo pristopili tudi k projektu Prostofer, ki ponuja brezplačne
prevoze starejšim, za ta namen imamo tudi že pripravljen nov električni avto in
urejeno polnilnico pod Sokolskim domom. Spomladi,
ko so se zapirale javne ustanove in šole, smo pri nas po
predhodnem javnem naročilu podpisali pogodbo za
gradnjo novega Vrtca Agata
v Poljanah in adaptacijo šolske kuhinje. Začeli smo delati in kmalu po prekinitvi
pouka v šolah in sredi septembra v celoti prenovljeno
in razširjeno kuhinjo že
predali namenu. Ob koncu
šolskega leta smo začeli graditi še objekt in načrtujemo,
da bo še letos pod streho,
čez leto dni pa ga bomo pre-

Pred natanko enim letom so v sklopu izvajanja protipoplavnih ukrepov v Poljanah zabrneli stroji na
novi dostopni cesti, ki pelje do tamkajšnje cerkve. Zdaj sta končani že dve tretjini predvidenih del.
Mateja Rant

Milan Čadež
dali namenu. Na visoškem
dvorcu v novi kavarni smo
jeseni ponudili dobrote iz
naše doline – buhteljne,
ocvirkovko in drobnjakovo
potico, zraven pa terjak in
zeliščni čaj, skuhan nad
ognjem črne kuhinje. Vse
smo pripravili tako daleč, da
bi bila kavarna lahko odprta
čez zimo, vendar nam okoliščine za zdaj tega ne dovoljujejo.
Prejšnji mesec smo bili veseli odločbe o odobritvi
evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo treh novih
sklopov občinskih vodovodov, tako da nam dela z investicijami ne bo zmanjkalo. Sredi prihodnjega leta
načrtujemo zaključek urejanja poplavne varnosti v Poljanah in tudi krožišča, ki se
je začelo graditi pred mesecem. Prejšnji teden je bil
izbran izvajalec za obnovo
ceste proti Sovodnju, z občino Cerkno smo ministrstvu
poslali pobudo, da sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri pripravi načrtov in dokumentacije za
izgradnjo četrte razvojne
osi. Gorenjci in Primorci
hočemo na tem območju
imeti boljšo povezavo.
Letošnje poletje smo preživeli brez veselic in velikih
prireditev, prav tako ne bo
praznovanja občinskega
praznika. Po zmožnostih
bomo povabili vsaj letošnje
občinske nagrajence, ki jim
ob tej priložnosti še posebej
čestitam.
V teh časih ostanite in bodite zdravi, previdni do sebe
ter odgovorni do drugih.
Milan Čadež, župan

Brez zabojnikov za mešano embalažo
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS

Krajina dobiva
povsem novo podobo

Gorenja vas, Poljane – V novembru bodo z ekoloških otokov
oziroma zbiralnic odstranili zabojnike za zbiranje mešane
embalaže, to je odpadne embalaže iz kovin, plastike in sestavljenih materialov. Na občini zato občane prosijo, da na
ekološke otoke ne odlagajo več mešane embalaže. "Namen
spremembe je izboljšanje stanja ekoloških otokov," so poudarili in dodali, da je občasne viške mešane embalaže še
vedno mogoče oddati tudi v zbirnem centru Todraž. "Če v
objektu nastane večja količina embalaže, kot jo lahko občani odložijo v hišni zabojnik, pa jih vabimo, da objekt opremijo z dodatnim ali večjim zabojnikom," so še pojasnili na
občini. Vsi, ki za oddajo uporabljajo tipizirane vreče, pa
dodatne vreče lahko prevzamejo na sedežu svoje krajevne
skupnosti.

Poljane – Obsežno gradbišče, kjer izvajajo protipoplavne ukrepe, se razteza
kar čez tri sosednje vasi: Poljane, Predmost in Hotovlja.
Krajina teh treh naselij v poplavno doslej najbolj ogroženem delu občine že v prvem letu gradnje dobiva
povsem novo podobo, so
pojasnili na občini.
V letu dni so končali približno dve tretjini predvidenih
del. Zgradili so že vseh pet
mostov in glavni most čez
Soro s poplavno varnejšim
pretočnim profilom brez
vmesnih mostnih opornikov. Na mostu je treba dokončati le še pločnike, položiti asfalt in urediti ograje,
so razložili na občini. Novi
most se navezuje na krožno
križišče, ki so ga začeli graditi v oktobru sočasno s preurejanjem in obnovo vodovodne infrastrukture na območju krožišča. Krožišče bo
po novem končano junija

V Poljanah sta po letu dni izvajanja protipoplavnih ukrepov
končani dve tretjini del. / Foto: Gorazd Kavčič
prihodnje leto. Že zdaj pa
so zgrajeni vsi potrebni
podporni zidovi in prestavljena glavnina vodovoda,
saj je na tej lokaciji vozlišče
vodovodnega sistema za
Škofjo Loko in podsistema

Poljane. V sklopu gradnje
krožišča bodo uredili tudi
pločnike do obeh avtobusnih postajališč, ki ju bodo
prav tako na novo uredili. S
tem bodo zagotovili tako
varne dostopne poti pešcem

kot večjo pretočnost prometa v enem bolj obremenjenih križišč v občini, so poudarili na občini.
V sklopu protipoplavnih
ukrepov so že prestavili tudi
strugo Sore in uredili novo
sotočje s Hotoveljščico. Sanirali so hudourniško strugo Brenteževega grabna,
končujejo poglobitev in razširitev struge Ločivnice z novimi obrežnimi zidovi. Nove
bodo tudi vse prometnice na
desnem bregu, prvi del novih cest v dolžini petsto metrov so asfaltirali v prvih
dneh novembra. "V prvi polovici leta je potekala tudi
intenzivna gradnja novega
elektroenergetskega daljnovodnega omrežja vključno z
novo tansformatorsko postajo zunaj poplavnega območja," so še razložili na
občini in dodali, da je treba
urediti še območje letnega
kopališča pri sotočju s Hotoveljščico in cesto proti Hotovlji, kjer bo urejena pešpot,
ter sotočje Sore in Ločivnice.

Občini ponujata sodelovanje
Župana občin Gorenja vas - Poljane in Cerkno sta na ministrstvo za infrastrukturo naslovila pobudo,
da ju pooblasti za pripravo podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo četrte razvojne osi.
Mateja Rant
Gorenja vas – Občini sta že
v začetku leta dosegli soglasje glede variante poteka četrte razvojne osi, pri čemer
sta dali prednost južnim variantam, ki imajo v primerjavi z vsemi severnimi variantami manjši vpliv na okolje. Obenem izkoriščajo in
izboljšujejo razmere v obstoječem urbano prometnem koridorju, skozi Sovodenj pa se izboljša tudi na-

vezanost na Žiri, so pojasnili na Občini Gorenja vas Poljane. Zato sta se župana
Milan Čadež in Gašper Uršič zavzela za pospešitev priprave tako urbanistične kot
projektne dokumentacije za
gradnjo omenjene prometnice, pri čemer sta občini
pripravljeni prevzeti aktivno
vlogo.
Pristojnemu ministrstvu sta
župana poslala predlog, da
bi ministrstvo z obema občinama sklenilo dogovor o

pripravi, sprejemu in financiranju prostorskega načrta
za gradnjo četrte razvojne
osi, ki bi severno Primorsko
povezala z osrednjo Slovenijo. Omenjeni način sprejema prostorskega akta je po
mnenju obeh županov najučinkovitejši in izvedljiv v
najkrajšem času, kot primer
dobre prakse pa pri tem navajata sprejemanje občinskega podrobnega prostorskega načrta skupnega pomena za gradnjo obvoznice

Gorenja vas, ki je bila pred
leti s pomočjo evropskih
sredstev že zgrajena po tem
modelu. "Po skoraj petnajstih letih predstavitev brez
konkretnih zaključkov in zapravljanja sredstev za študije variant neizvedljivih koridorjev menim, da je čas, da
temu naredimo konec," je
poudaril župan Čadež in dodal, da sta z županom Cerknega pobudo podpisala,
ker verjameta, da je napočil
čas za končne rešitve.

Evropska sredstva za vodovode
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je konec oktobra izdala odločbo o odobritvi
evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo občinskih vodovodov: Zadobje–Lučine, Todraž–Lučine in
Zarobar–Brda–Hlavče Njive.
Mateja Rant
Gorenja vas, Poljane – Za
gradnjo treh novih sklopov
občinskih vodovodov je občina tako pridobila 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja dobro

polovico vrednosti investicije, so pojasnili na občini.
V okviru naložbe, za katero
je občina že pridobila gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, bodo zgradili
18,5 kilometra novih cevovo-

dov in obnovili pet vodohranov. S tem bodo omogočili
vključitev dodatnih virov kakovostne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Gradnja bi se predvidoma lahko začela spomladi
prihodnje leto, vsa dela pa

morajo biti končana do leta
2023. "S tem bomo izboljšali tako kakovost kot kapaciteto pitne vode in bistveno
prispevali k izboljšanju vodooskrbe osrednjega območja občine," so še pojasnili
na občini.
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Šest občinskih nagrajencev
Ob občinskem prazniku so se v občini tudi letos s priznanji zahvalili posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delovanjem presegli okvire službenih
ali društvenih dolžnosti in vplivali na višjo kakovost življenja v širši skupnosti. Podelili so eno plaketo in štiri priznanja ter priznanje župana.

Gorenja vas, Poljane – Priznanja vsako leto podelijo
na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku, ki pa
je letos zaradi epidemije ni
bilo mogoče izvesti. Zato
bodo nagrajencem priznanja izročili, ko bodo razmere to spet dopuščale.

Plaketa občine:
Športno društvo Poljane
Plaketo Občine Gorenja vas
- Poljane so na predlog Aleša Šubica in Krajevne skupnosti Poljane podelili Športnemu društvu Poljane za
organiziranje in razvoj športa v minulih petdesetih letih. "Je eno največjih društev na območju današnje
občine in s svojo razvejeno
dejavnostjo močno prispeva
k organizaciji športa ne
samo na območju Poljan,
ampak tudi širše v občini, s
časomerilsko dejavnostjo pa
je vidno prispevalo tudi k razvoju športnih tekmovanj
po vsej Sloveniji," so poudarili predlagatelji. Alpsko
smučanje je s smučiščem
Golava ter smučarskimi tekmami, alpsko šolo in smučarskimi tečaji za več kot
desetletje postalo osrednja
os športno-družabnega dogajanja v Poljanah in okolici. Okrog leta 1990 je vodilno vlogo v društvu prevzela

nova generacija in začelo se
je obdobje širitve dejavnosti
na nove športne panoge.
Smučanju so se pridružili še
košarka, kolesarstvo, nogomet in namizni tenis, društvo je začelo tudi organizirano rekreacijo v šolski telovadnici. "Prelom tisočletja
in leta po njem predstavljajo
zrelo fazo obdobja ponovnega vzpona društva. Z vidika
razvejenosti in intenzivnosti
dejavnosti gre nedvomno za
vrhunec delovanja društva,"
so zapisali v obrazložitvi.
Poleg smučarskih tekem so
poskrbeli za organizacijo
številnih drugih prireditev:
Visoškega teka, Kolesarskega vzpona na Stari vrh, turnirja Švicbol Poljane, Blatfejsta in šahovskih turnirjev
za Pokal Poljanske doline.
Osrednje dejavnosti društva
danes predstavljajo kolesarstvo, floorball, tek in šah, z
društvom so povezani tudi
svetovno uspešni skakalci,
ki sicer trenirajo v SSK Alpina v Žireh. Ob petdesetletnici delovanja so poskrbeli za
obnovo trim steze Golava.

so poudarili predlagatelji, se
Jurij Kumer aktivno vključuje v lokalno okolje, vedno je
pripravljen sodelovati in prispevati k skupnemu dobru,
kar je njegovo načelo in vodilo skozi vse življenje, zato
ima v skupnosti tudi ugled,
zaupanje in spoštovanje. Po
diplomi se je zaposlil v
Kmetijski zadrugi Škofja
Loka v na novo odprtem delovnem področju kmetijskega pospeševanja za zasebni
kmetijski sektor, pred upokojitvijo pa je opravljal funkcijo direktorja Kmetijsko
gozdarskega zavoda Kranj.
Za uspešno strokovno delo
na področju kmetijstva je
prejel več diplom, priznanj
in pohval. Po upokojitvi se
je z družino vrnil na rodno
domačijo na Hotavlje ter se
takoj vključil v življenje in
delo svojega kraja. Leta 2017
je v samozaložbi izdal rodoslovno delo Korenine in veje
mojega drevesa, letos pa še
posebno publikacijo ob
450-letnici Vresjakove domačije in 200-letnici tamkajšnje hiše.

Priznanje občine:
mag. Jurij Kumer

Priznanje občine:
Pavel Razložnik

Priznanje občine za prispevek k razvoju kmetijstva ter
vaške in kulturne podobe
Hotavelj so na pobudo Krajevne skupnosti Gorenja vas
podelili Juriju Kumru. Kot

Priznanje za dolgoletno vodenje občinskega štaba Civilne zaščite je na pobudo
Občine Gorenja vas - Poljane prejel Pavel Razložnik.
Vodenje občinskega štaba

Civilne zaščite je prevzel ob
njeni ustanovitvi v letu
1994. V času njegovega poveljevanja je občino prizadelo več naravnih nesreč, v
katerih je bilo potrebno
tudi ukrepanje Civilne zaščite. Največji naravni nesreči sta občino prizadeli v
letu 2014, in sicer žledolom
v februarju in poplave v oktobru. V letu 2016 je bila
pod njegovim vodstvom v
vajo Ruševina Gorenjska
2016 poleg desetih drugih
gorenjskih občin vključena
tudi Občina Gorenja vas Poljane. Po 24 letih vodenja
občinskega štaba Civilne
zaščite je lani odstopil s
svojega položaja in poveljevanje predal mlajši generaciji.

gospodarskih središč Poljanske doline, kar daje pomemben delež h kulturnemu in gospodarskemu življenju celotne občine," so
poudarili predlagatelji, ki ob
tem še dodajajo, da župnik
Jože Stržaj vedno zaupa v
dobro, skrbi za sakralno dediščino ter strpno in spoštljivo dela z ljudmi, ki jih
zna pritegniti k pomembnim dejavnostim trajne vrednosti. "Pogumni koraki, s
katerimi pristopi do sočloveka, zlasti bolnega in osamljenega, predstavljajo kakovost, ki jo je lokalna skupnost prepoznala v njegovem delu."

delava kakovostnega medu.
Društvo danes šteje 28 članov, od katerih jih je 18 iz
gorenjevaške občine, deset
pa iz sosednjih. "V društvu
delujejo skupaj, kot so skupaj čebele v naravni sovodenjski kotlini," so poudarili predlagatelji in pojasnili,
da člani čebelarijo v 25 čebelnjakih in skrbijo za 290
čebeljih družin, kar pomeni, da je gostota čebelarjev
in čebeljih družin glede na
število prebivalcev ena največjih v državi. Ob 60-letnici so izdali tudi zbornik o
svojem delovanju.

Priznanje občine:
Jože Stržaj

Priznanje občine:
Čebelarsko društvo
Sovodenj
Za 60-letno čebelarjenje s
kranjsko sivko na sonaraven način je na predlog Krajevne skupnosti Sovodenj
priznanje prejelo Čebelarsko društvo Sovodenj.
Osnovne naloge društva in
njenih članov so čebelarjenje s kranjsko sivko in skrb
za njeno zdravje na sonaravni način, skrb za izobraževanje na skupnih srečanjih in predavanjih, sodelovanje s sosednjimi čebelarskimi in lokalnimi društvi,
šolo in vrtcem ter ozaveščanje sokrajanov o pomembnosti življenja čebel in pri-

Za dosežene športne uspehe
v alpskem smučanju je priznanje župana prejela Sara
Peternelj.
V
sezoni
2019/2020 je v skupni razvrstitvi na državnih prvenstvih v alpskem smučanju v
kategoriji deklice U16 dosegla največ točk in prvo mesto, ravno tako je dosegla
največ zmag in točk na regijskem nivoju. Na mednarodnih tekmah pa je bila v svoji skupini najbolje uvrščena
Slovenka.
V
sezoni
2019/2020 je na državni
ravni dvakrat osvojila prvo
mesto v veleslalomu, prvo
mesto v slalomu, dvakrat
drugo mesto v slalomu in
drugo mesto v veleslalomu.

Za zgledno pastoralno delo
in obnovo sakralnih objektov Župnije Poljane nad
Škofjo Loko so na predlog
Krajevne skupnosti Poljane
priznanje občine podelili
poljanskemu župniku Jožetu Stržaju. "Teče 15. leto, kar
združuje Poljance in jim
ostaja zvest. Ocenjujemo, da
ima župnik Jože Stržaj z
dolgoletnim kulturnim, pastoralnim in drugim delovanjem pomembne zasluge,
da Župnija Poljane predstavlja eno izmed kulturnih in

Priznanje župana:
Sara Peternelj

Kljubovala tudi požaru

Namestili polnilnico
za električna vozila

Z izdajo posebne publikacije o njeni zgodovini je Jurij Kumer zaznamoval dvestoletnico Vresjakove
hiše, ki stoji na štiristo petdeset let stari domačiji na Hotavljah.

Mateja Rant

Mateja Rant
Hotavlje – Publikacijo je Jurij Kumer nameraval sorodnikom, znancem in prijateljem razdeliti na praznovanju ob koncu poletja, s katerim bi zaznamovali dvestoletnico Vresjakove hiše, kar
pa je preprečila epidemija
covida-19. Zato jo je večini
dostavil osebno, nekaterim
pa pošti.
V biltenu je natančno popisal dvestoletno zgodovino
Vresjakove hiše in tudi domačije, ki je nastala pred približno 450 leti. Na omenjeni
domačiji njegov rod gospodari že 160 let. Močno zadolženo kmetijo je namreč leta
1859 prejšnji lastnik Franc
Dolinar prodal Kumrovemu
pradedku Martinu Tavčarju,
ki se je na Hotavlje priselil
od Topličarja v Kopačnici.
Za takratne razmere je bila
po Kumrovih besedah to
precej ugledna zgradba. Juž-

Jurij Kumer pred dvesto let staro Vresjakovo hišo na
Hotavljah / Foto: Gorazd Kavčič
ni del stavbe je bil stanovanjski, severni pa gospodarski s
hlevom, senikom in steljnikom. Razporeditev prosto-

rov je v stanovanjskem delu
še danes skoraj enaka kot
takrat, ko so jo zgradili. "Do
požara leta 1943, ko so jo za-

žgali Nemci, je bila še celo
pokrita s slamo, ob obnovi
po vojni pa so kar doma izdelali betonsko opeko – špičak." Stavba kljub požaru, v
katerem je sicer zgorelo celotno ostrešje, ni bila huje
poškodovana, saj so v zgornjem nadstropju med nosilne plošče nasuli tudi sipo in
apno, kar je bila takrat redkost, je pojasnil Kumer. To
je potem preprečilo, da bi se
ogenj razširil po celotnem
objektu.
Jurij Kumer je sicer že pred
tremi leti izdal knjigo Korenine in veje mojega drevesa,
v kateri pa o sami hiši ni veliko pisal, čeprav je priznal,
da ga je že takrat vznemirjala letnica 1820 na nosilnem
tramu v "hiši". "Ko sem jo
leto dni nazaj ponovno zagledal, pa se mi je porodila
zamisel, da bi bilo podatke o
njej smisleno zapisati tako
za sedanje kot prihodnje rodove," je pojasnil Kumer.

Gorenja vas – Na parkirišču
pod Sokolskim domom v
Gorenji vasi so konec oktobra namestili polnilno postajo za električna vozila, ki
omogoča sočasno hitro polnjenje dveh vozil. Polnilno
postajo so uredili za potrebe
vozila v okviru projekta Prostofer, na voljo pa bo tudi zunanjim uporabnikom, ki jim
bo prvih šest mesecev na voljo promocijsko polnjenje.
Začetek izvajanja projekta
Prostofer, ki so ga prav tako
načrtovali konec oktobra, pa

so morali zaradi razglašene
epidemije prestaviti za nedoločen čas. Povabilu k sodelovanju pri izvajanju prevozov za starejše se je sicer v
občini Gorenja vas - Poljane
doslej že odzvalo sedem
prostovoljcev, so pojasnili.
Kot še ugotavljajo na občini,
med občani za te prevoze že
zdaj vlada veliko zanimanje.
K sodelovanju zato vabijo še
morebitne nove prostovoljce, ki bi želeli sodelovati v
mreži Prostofer, za kar se je
mogoče dogovoriti po telefonski številki občine 04 51
83 100.

Polnilna postaja za električna vozila pred Sokolskim
domom / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Železniki
Županov kotiček

Dom Železniki

Število okuženih v občini Železniki je začelo upadati, vendar pa sedaj oboleva več starejših, opozarja
zdravnik Branko Košir, ki občane poziva, naj še naprej dosledno upoštevajo zaščitne ukrepe.

ljami. G. Žvižaj je rekel, da
če bi šlo za manjši dom nekje na Štajerskem, kjer imajo že več domov, bi se lažje
pogovarjali o ideji Grozda –
več manjših povezanih domov, kjer bi imeli enega direktorja, lažje razporejali ali
delili hišnika in osebje
doma, tako pa jemljejo vsak
dom kot samostojno enoto.
Imeli smo sestanek tudi s
predstavniki stolpnic in
predsednikom mestnega
odbora Na Kresu. Iščemo
funkcionalno zemljišče za
parkirišče za Dom Železniki. Lahko ga iščemo na zemljišču čez vodotok Dašnica, kar je povezano s stroški
nakupa zemljišča in gradnjo
mostu čez vodotok. Druga
možnost je gradnja garažne
hiše med Mercatorjem in
bazenom na zemljišču, kjer
je bila nekoč predvidena
gradnja hotela. V tem primeru bi nekaj parkirišč lahko namenili javnemu parkiranju, kot je sedaj, nekaj bi
jih namenili Domu Železniki, približno polovico parkirišč pa bi lahko prodali zainteresiranim stanovalcem
naselja Na Kresu. S strani
predstavnikov stolpnic smo
dobili povratno informacijo,
da so se pripravljeni pogovarjati o nadaljnjih ureditvah na tem področju.
Če želimo zgraditi dom starejših v Železnikih, bomo
morali koncesionarju Senecura priti malo nasproti, kajti prvo prepreko, vstop na
slovenski trg, so že premagali. Ne bo pa jim posebno
hudo, če se v Železnikih ne
bomo znali dogovoriti za
gradnjo doma.
Anton Luznar, župan

Cene zbiranja odpadkov bodo malenkost višje
Železniki – Občinski svet je na novembrski seji med drugim
obravnaval poročili koncesionarjev o ravnanju z odpadki v
občini Železniki v lanskem letu ter potrdil elaborata o oblikovanju cen za prihodnje leto. Kot je pojasnil Janez Štalec z
Loške komunale, ki je koncesionar za zbiranje odpadkov, se
bodo stroški povečali za od dva do tri odstotke, odvisno od
vrste in količine storitev pri uporabniku. Na položnici povprečnega gospodinjstva (individualna hiša s 120-litrskima
zabojnikoma za mešane odpadke in embalažo s praznjenjem na štiri tedne) bo strošek višji za 0,25 evra na mesec
oz. 2,27 odstotka več kot pri sedanjih cenah. Cene za obdelavo in odlaganje odpadkov, ki ju izvaja koncesionar Saubermacher Slovenija, bodo za uporabnike ostale nespremenjene. Z novim letom bo sicer zbiranje odpadkov kot univerzalni pravni naslednik Loške komunale prevzelo novoustanovljeno javno podjetje Komunala Škofja Loka.

Da so preprečili še večje širjenje okužb, so bila vsa
pokopališča v občini Železniki ob 1. novembru zaprta.
uvedba t. i. policijske ure.
"Mogoče so se tudi občani
vseeno začeli bolj zavedati
resnosti situacije," je razmišljal zdravnik, ki je bil v obdobju bliskovitega širjenja
virusa v občini Železniki
precej kritičen do pomanjkljivega samozaščitnega ravnanja domačinov. Kljub
upadu števila okužb je treba
preventivne ukrepe še naprej dosledno upoštevati.
"Nujne so zaščitne maske.
Treba je vedeti, da maska
ščiti tistega, ki jo nosi, poleg
tega pa, če je slučajno oku-

žen, virusa ne širi naprej," je
poudaril Košir in posebej
opozoril tudi na ohranjanje
medsebojne razdalje, omeniti pa velja še umivanje in
razkuževanje rok. Tudi župan Anton Luznar še naprej
poziva občane k upoštevanju zaščitnih ukrepov in navodil vlade, ki med drugim
predvidevajo uporabo zaščitnih mask tako v zaprtih
prostorih kot tudi na prostem ter omejitev gibanja po
občinah in v nočnem času.
Ob velikem porastu okužb je
Civilna zaščita konec okto-

Še zadnje investicije
V polnem teku je energetska sanacija stavbe na Češnjici, kjer je tudi sedež
Občine Železniki. Program asfaltiranja občinskih cest so večinoma že
izvedli, v kratkem bodo končali tudi sanacijo vodotoka v Dašnici.
Ana Šubic
Železniki – Na novembrski
seji občinskega sveta, ki je
potekala preko videokonference, so se občinski svetniki seznanili tudi z zadnjimi
letošnjimi občinskimi investicijami. "V polnem teku je
energetska sanacija stavbe
na Češnjici 48, kjer so poleg
Občine Železniki še štirje
solastniki. Obnova je zahtevna in obširna, zato smo
jo razdelili na dve fazi," je
pojasnil občinski svetovalec
za investicije Peter Košir.
Prva faza, ki jo bo izbrani
izvajalec, podjetje GPS Grad
iz Škofljice, opravil do konca
decembra, obsega zamenjavo celotne strehe s strelovodom ter izdelavo fasade,
vhoda v stavbo in jaška za
dvigalo. "Takoj po novem
letu nameravamo nadaljevati z drugo fazo, ki predvideva obnovo stopnišča, namestitev dvigala in zunanjo
ureditev," je napovedal Košir in poudaril, da se bodo
po izvedeni energetski obnovi stroški ogrevanja obču-

tno zmanjšali, zunanjost
stavbe bo bistveno lepša, velika pridobitev bo tudi dvigalo. Stroške sanacije, ki bo
stala slabih 515 tisoč evrov, si
bodo solastniki medsebojno
porazdelili. Največ (205 tisoč evrov) bo prispeval Lotrič Meroslovje, ki ima v lasti skoraj 49 odstotkov stavbe. Občinski delež po podatkih Koširja v letošnjem letu
znaša slabih 94 tisoč evrov,
od tega pričakujejo sofinanciranje Eko sklada v višini
16 tisoč evrov.

Občina sofinancira tudi drugo fazo ureditve poslovilnega
objekta v Dražgošah, ki jo
vodi krajevna skupnost. Letos so se lotili izdelave notranjih ometov in estrihov,
vgradnje stavbnega pohištva,
keramičarskih del ter napeljave vodovodnih in električnih instalacij. Dela bodo stala 24 tisoč evrov, od tega bo
7500 evrov prispevala občina.
V zgornjem delu Dašnice
končujejo gradnjo črpališča,
s čimer bodo izboljšali var-

Sanacija struge vodotoka med hišami Dašnica 70–76

bra pred zdravstvenim domom v Železnikih postavila
dva šotora. V prvi fazi so jih
namenili za zaščito pacientov pred mrazom med čakanjem na vstop v zdravstveni
dom, v drugi fazi pa za preglede okuženih, prav tako so
odvzeli nekaj brisov. "V
zdravstveni dom okuženi za
zdaj ne prihajajo, kar je bil
cilj," je razložil Košir in dodal, da sedaj šotor uporabljajo zgolj po potrebi za pregled
okuženih, sicer pa jih načeloma napotijo v Škofjo Loko.
Konec oktobra, ko je imela
občina Železniki največji
delež okuženih prebivalcev
na Gorenjskem in tudi enega najvišjih v Sloveniji, sta
zaradi slabe epidemiološke
situacije župan in občinski
poveljnik Civilne zaščite
Aleksander Hajdinjak izdala
odredbo, s katero so ob 1.
novembru za štiri dni zaprli
vsa pokopališča v občini. Kot
je pojasnil župan, se je sprva
nekaj občanov pritožilo čez
ta ukrep. "Po prejemu obvestil po pošti na svoje domove, da je nujen za preprečitev še večjega širjenja okužb
in da s tem želimo zaščititi
predvsem starejše občane,
ki so še bolj ogroženi, pa so
ga potem sprejeli z razumevanjem."
nost oskrbe s pitno vodo.
Med hišami Dašnica 70–76
poteka sanacija struge vodotoka s kamnitimi in betonskimi zložbami v dolžini sto
metrov za povečanje poplavne varnosti, zavarovanje brežin in stabilizacijo nivelete. V
primeru ugodnih vremenskih razmer bodo večino del
opravili še ta mesec.
V okviru programa asfaltiranja občinskih cest so jih letos asfaltirali približno pet
kilometrov. Na asfaltiranje
čakata le še del saniranega
ovinka v Smolevi in stometrski odsek na cesti v Megušnico, kjer so zgradili podporni zid, je povedal občinski svetovalec za komunalno dejavnost Rok Pintar.
Končujejo tudi prenovo javne razsvetljave v Železnikih;
Na Kresu in Češnjici je že
urejena, manjkata pa še dve
svetilki ob mostu pri pokopališču. "Na Studenu potekajo dela ob cvetličarni, kjer
skupaj s Krajevno skupnostjo (KS) Železniki in vaškim odborom urejamo
okolico; KS bo poskrbela za
asfalt, občina pa za pločnik
ob avtobusni postaji in
manjši oporni zid. V sklopu
ureditve odvodnjavanja državne ceste na Studenem je
bilo opravljenih tudi precej
del na meteorni in fekalni
kanalizaciji, tako da so zadeve pripravljene za nadaljnje
urejanje kanalizacije na tem
območju," je razložil Pintar.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Anton Luznar

Železniki – V občini Železniki so se v drugi polovici
oktobra in začetku novembra soočali z bliskovitim širjenjem koronavirusa. Če so
še 1. oktobra imeli potrjenih
le pet aktivnih okužb, je
pred koncem preteklega
meseca število aktivno okuženih doseglo že dvesto in
do 4. novembra naraslo na
241, kar je že več kot tri odstotke občanov, nato pa je
število postopoma začelo
upadati. Sredi minulega tedna so tako imeli 77 aktivnih okužb. "Situacija se
umirja, tudi število dnevnih
obiskov v ambulanti je
manjše, kot je bilo. Se je pa
treba zavedati, da je v prvem
delu jesenskega vala okužb
v glavnem zbolevala mladina in da se je virus prenašal
po družinah, zadnje tedne
pa se seli na starejše, kar je
skrb vzbujajoče," je pojasnil
zdravnik Branko Košir in
dodal, da je koronavirus v
občini Železniki že terjal nekaj življenj.
K zajezitvi širjenja okužb je
po mnenju Koširja največ
prispevala zaustavitev javnega življenja, še zlasti zaprtje
šol in vrtcev, nato pa tudi
zaprtje gostinskih lokalov in

Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Foto: Rok Pintar

V začetku junija je Upravna
enota Škofja Loka ugotovila,
da domu starejših v Železnikih manjka funkcionalno
zemljišče za parkirišče, in
zato zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja. Ker so prebivalci štirih stolpnic Na
Kresu na podlagi Zakona o
vzpostavitvi etažne lastnine
na določenih stavbah in o
ugotavljanju pripadajočega
zemljišča dali plombe na
vsa okoliška zemljišča, smo
za Dom Železniki predlagali
nekaj parkirišč ob samem
domu, nekaj na parkirišču
na južni strani bazena in nekaj na makadamskem parkirišču ob pošti. To pa za
Upravno enoto ni bilo sprejemljivo.
Potem smo predlagali koncesionarju Senecura, da bi
oddal vlogo na Ministrstvo
za delo, družino in socialne
zadeve za spremembo lokacije, in sicer da bi bila gradnja doma na zemljišču čez
vodotok Dašnica. Pri tej
spremembi bi bili večji stroški za nakup zemljišča, potrebni bi bili protipoplavna
ureditev, gradnja povezovalnega mostu čez Dašnico in
sprememba projekta. Kot
vemo, koncesionar ni zaprosil za spremembo lokacije.
S predstavnikoma Domela,
predsednikom uprave Domel Holdinga in direktorjem razvoja, smo se pogovarjali o pripravljenosti, da
bi Domel sodeloval pri sofinanciranju stroškov ob morebitni spremembi lokacije.
Domel je pripravljen sodelovati pri nakupu zemljišča in
pri protipoplavni ureditvi.
V začetku oktobra je prišel
na Občino tudi novi direktor
za razvoj Senecure Slovenija
g. Robert Žvižaj. Povedal je,
da je ekonomsko upravičen
dom s 150 namestitvenimi
mesti in da je Senecura bolj
zainteresirana za gradnjo
večjega doma. Senecura je
od lanskega poletja kupila
tri domove za starejše v Sloveniji: v Radencih s 178 posteljami, v Vojniku s 169 in
v Mariboru s 166 posteljami. Ob zadnjem razpisu v
letošnjem letu se je prijavila
še za tri domove, in sicer v
Rušah, Mislinji in Šentjerneju. Na vseh treh lokacijah
gre za domove s 156 poste-

Virus uspešno zajezili
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Sedemnajste Železne
niti so bile velik izziv
Zbiranje gradiva za letošnje Železne niti je bilo zaradi ukrepov za zajezitev virusa poseben izziv,
a je ustvarjalcem uspelo. Muzejsko društvo Železniki je tako te dni izdalo že sedemnajsti zbornik.
Ana Šubic
Železniki – Priprava Železnih niti še nikoli doslej ni
bila tako velik izziv, pravi
glavni urednik zbornika za
Selško dolino in predsednik
Muzejskega društva Železniki Rudi Rejc. Zaradi spomladanske epidemije, ki je
prinesla tudi karanteno, je
raziskovalno delo avtorjev
precej zastalo. Muzeji, knjižnice, zavodi in zgodovinski
arhivi so bili zaprti. "Prav
tako so se ustavile ustne informacije, saj je obiskovanje
starejših občanov zaradi varnosti odpadlo. Delo se je nadaljevalo preko informacijske tehnologije in kasneje
po starem. Na koncu nam je
vseeno uspelo," je zadovoljen Rejc. Če je sprva kazalo,
da bodo sedemnajste Železne niti precej manj obsežne kot pretekli zborniki, pa
se je na koncu nabralo kar
za štiristo strani vsebin, ki

jih je pripravilo 34 avtoric in
avtorjev.

O tavžentarju in
spomeniku v Dolenji vasi
Poglavje Železne niti, ki običajno vsebuje nekoliko bolj
udarne teme, so tokrat obogatili brata Janez in Bojan
Rihtaršič z zgodbo o žeblju
– tavžentarju ter Muzejsko
društvo Železniki in Jernej
Hudolin, ki predstavljata
spomenik talcem v Dolenji
vasi ter dopisovanje med Nikom Žumrom in arhitektom
Jožefom Plečnikom, ki je potekalo še nekaj let po dokončanju spomenika. Rubrika
Imeli smo ljudi prinaša zapis
Katje Mohorič Bonča o podelitvi listine častnega meščana
Francetu Koblarju, Irena
Prevc Hajdinjak in Marjetka
Božičko pišeta o življenjski
poti Filipa Gartnerja in Ivana
Prezlja, ki sta zastavila svoji
kmetiji za zagon industrije v

Železnikih, Stane Korenjak
predstavlja duhovnika Jožefa
Bevka iz Davče, ki je domnevno zapisal prvi časopisni zapis o smučanju na svetu, Marija Gasser pa oriše
življenjsko pot najstarejše
Soričanke Antonije Kemperle. V poglavju Zgodovina
Vincencij Demšar opisuje
dogajanje okrog Cankarjevega bataljona v Rovtu in Martinj Vrhu leta 1941, Marija
Gasser pa je pripravila zapis
o izgnancih po letu 1945.

maketa vigenjca, ki si jo lahko ogledate v Muzeju. Viko
Oblak nam opisuje uporabo
orodnih markic v naših delovnih organizacijah. Mojca
Ferle prikaže zanimivo
zgodbo čipkarice Antonije
Javh, ki se je dogodila ob
prodaji čipk v Ljubljani.
Miha Markelj, Boris Jensterle in Andrew D. Hoffman so
pripravili pregled 'drfaške
šprahe' ali soriško danjarske
govorice," je Rejc razkril del
zanimivih vsebin.

Vključili tudi pregled
"drfaške šprahe"

Intervju z režiserjem
Igorjem Šmidom

Podobno kot pretekli zborniki tudi 17. Železne niti prinašajo
veliko zanimivih vsebin. Pripravilo jih je 34 avtoric in
avtorjev, zbornik pa obsega štiristo strani.

"V zborniku tudi predstavljamo konservatorski pregled Železnikov, ki ga je že
pred več kot tridesetimi leti
pripravila Ada Bar Janša.
Ljudsko arhitekturo soriških
vasi nam oriše in v slikah
predstavi Mira Omerzel Mirit. Jure Rejec je pripravil
zapis o tem, kako je nastala

V poglavju Družba in ljudje
je med drugim možno prebrati intervju Tadeje Šuštar
z režiserjem Igorjem Šmidom, zanimive vsebine pa
prinašajo tudi druga redna
poglavja: Kultura, Obletnice, Naravoslovje, Osnovna
šola, Kronika in Muzejsko
društvo.

V muzejskem društvu že vabijo k nakupu novih Železnih niti. Zbornik je naprodaj v krajevni knjižnici in
Trgovini Škulj na Zalem
Logu, možno ga bo dobiti
tudi v Muzeju Železniki, ko
bo znova odprl vrata. Rejc se
zaveda, da bo v trenutnih

Pomoč Čufarju že prihaja
Sekcija Sončki dobrote je sprožila dobrodelno akcijo, s katero želijo fotografskemu mojstru
Aleksandru Čufarju iz Železnikov pomagati do hišnega dvigala.
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Ana Šubic
Železniki – Čeprav tradicionalnega dobrodelnega koncerta, ki ga običajno prirejajo zadnjo soboto v novembru, letos ne morejo izpeljati, so člani sekcije Sončki
dobrote, ki deluje pod okriljem KUD France Koblar, te
dni vseeno sprožili akcijo
zbiranja pomoči za Aleksandra Čufarja, znanega fotografskega mojstra iz Železnikov, ki zaradi napredujoče bolezni postaja čedalje
bolj gibalno oviran. "Izkazalo se je, da bi mu hišno dvigalo zelo olajšalo gibanje po
hiši in izhode na prosto. A
investicija bo velik finančni
zalogaj, ki ga Čufarjevi nikakor ne bodo zmogli brez pomoči. Prav jim bo prišla vsakršna pomoč," je sporočil
vodja Sončkov dobrote Aleksander Blaznik in dodal, da
so sedaj vse sile uperili v
zbiranje donatorskih sredstev za pomoč sokrajanu, ki
kljub bolezni in gibalni oviranosti ostaja optimističen,
nasmejan in poln načrtov.
Te dni so se s prošnjo za donatorska sredstva že obrnili
na podjetnike, k darovanju
pa vabijo tudi občane. Prispevek je možno nakazati na

razmerah izziv tudi prodaja,
zato iščejo nove, varne pristope, s katerimi bodo zbornik pospremili do bralcev. O
možnostih glede nakupa
bodo še obveščali, sicer pa je
letos vsaka knjiga zavita v
plastični ovoj, da bi zmanjšali možnost širjenja okužb.

Prihodnje leto obnova ceste proti Soriški planini
Železniki – "Letos je bilo na državnih cestah v naši občini
kar precej postorjenega," ugotavlja občinski svetovalec za
komunalno dejavnost Rok Pintar. Direkcija RS za infrastrukturo je namreč končala sanacijo brežin na obeh straneh Zalega Loga in preplastila nekaj cest, v sodelovanju z občino
pa je uredila tudi avtobusni postaji na Rudnem in odvodnjavanje na Studenu. Državne ceste v nižinskem delu občine
so sicer v precej boljšem stanju kot tiste v hribovitih predelih, kjer sta najbolj kritični cesti Rudno–Dražgoše–Kropa in
Sorica–Soriška planina. Glede zadnje je Pintar povedal, da
jo namerava direkcija prihodnje leto preplastiti od Rotka
proti Soriški planini v dolžini slabih treh kilometrov. "Za
odsek ceste skozi središče Sorice imajo projektno dokumentacijo v postopku recenzije, prav tako tudi za pločnik na
Zalem Logu, za odsek ceste pod spomenikom v Dražgošah
pa je v izdelavi projektna naloga, letos naj bi tudi sprožili
postopek izbire projektanta. V izdelavi je tudi projektna naloga za ureditev pločnika od križišča za Alplesovo cono do
obstoječega pločnika v novem delu naselja Studeno. Za cesto pod smučiščem v Davči in za usad, ki je kakšen kilometer nižje, pa napovedujejo, da se bodo dela začela izvajati v
pomladnih mesecih," je še povedal Pintar.

Računalnike potrebuje še nekaj učencev

Aleksander Čufar v časih, ko mu zdravstvene težave še niso preprečevale fotografiranja na
terenu. / Foto: Tomaž Benedičič
transakcijski račun KUD
France Koblar (SI56 0312
8100 1166 283, s pripisom
Za Sončke dobrote), denar pa
bodo nato preko Društva Sožitje iz Škofje Loke nakazali
na Čufarjev račun, s katerega
bodo črpali sredstva, namenjena za postavitev dvigala.
Prav tako lahko občani, ki bi
radi darovali, poljuben znesek oddajo tudi kateremu od
članov sekcije Sončki dobrote. Nekateri so to celo že sto-

rili. O načrtovani dobrodelni
akciji in Čufarjevih zdravstvenih težavah smo namreč pisali že v oktobrskem
Loškem glasu. "Že prvi članek je prebudil mnoge ljudi;
ko so hodili mimo, so spraševali in obljubljali pomoč,"
nam je zaupal Čufar in dodal, da so pomoč že obljubila
tudi nekatera večja podjetja.
Čufar se sicer sooča s sladkorno boleznijo in Charcotovo
artropatijo oz. hudim zaple-

tom diabetičnega stopala, pri
čemer gre za propadanje sklepov in kostnine. Hodi s pomočjo bergel, a levega stopala
ne uporablja, da ne bi prišlo
do deformacije. Ob tem pa je
začel bolj obremenjevati desno nogo, kjer ima že sicer
strgane vezi in ni stabilna.
Največjo težavo mu predstavlja hoja po stopnicah, kar
mu povzroča hude bolečine,
poleg tega pa je ob tem zelo
negotov in se boji padca.

Železniki – Ravnatelj Franc Rant ocenjuje, da šolanje na daljavo na Osnovni šoli (OŠ) Železniki poteka dokaj dobro, ob
tem pa opozarja, da se takšen način izobraževanja niti približno ne more primerjati s poukom "v živo". Povedal je
tudi, da bi še nekaj učencev potrebovalo računalniško opremo, vendar je sedaj ne morejo več zagotoviti, saj so izposodili že več kot trideset računalnikov. Če ima morda torej kdo
odvečno računalniško opremo, ki je ne potrebuje oz. bi jo
želel darovati za potrebe šolanja na daljavo, lahko pokliče v
šolo na telefonsko številko 04 500 20 00. Skladno z navodili ministrstva za izobraževanje so tudi na OŠ Železniki omogočili brezplačne tople obroke za učence in dijake, ki so
upravičeni do subvencionirane prehrane. Zanimanja doslej
ni bilo veliko; pretekli teden so denimo to možnost uporabili le trije upravičenci, pa čeprav v času pouka subvencionirano kosilo prejema 72 učencev. Vrtci še vedno omogočajo le
nujno varstvo. Število vključenih otrok se postopno veča; v
Vrtcu Železniki jih je bilo pretekli teden okoli petdeset. Nujno varstvo poteka tudi v Antonovem vrtcu, ki ga je pretekli
teden obiskovalo devet otrok, prav toliko pa je prijavljenih
tudi za ta teden.
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Županov kotiček

Infrastruktura za
nov razvoj

Občina je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nove povezovalne ceste v industrijski coni, kar bo
omogočilo tudi širitev poslovne dejavnosti na tem območju tako obstoječim podjetjem kot
morebitnim novim investitorjem.
Mateja Rant

Janez Žakelj
da se vrne domov, ali pa se
bo morebiti kdo na novo na
selil v Žireh. To je vse pri
spevek k razvoju kraja.
Večina ljudi se v teh časih
zaveda, da smo vsi soodgo
vorni za sedanjo situacijo, in
ravna temu primerno. Pozi
tivno je, da se razmere že
izboljšujejo. Tudi šolanje od
doma dobro poteka, a izka
zalo se je, da otroci ne more
jo delati brez staršev, zato
mnogo staršev v teh dneh
ostaja doma. Se pa vendarle
kaže luč na koncu predora v
obliki cepiv. Če je luč na
koncu predora, je namreč
lažje iti tudi skozi težke
čase. Vseeno upam, da
bomo božične in novoletne
praznike vendarle preživeli
nekoliko bolj sproščeno, če
ne drugega, pa se lahko tola
žimo, da bo zaradi cepiv do
naslednje zime, če prej ne,
zagotovo bolje. Ob tem pa se
je znova izkazalo, kako po
membno je, da smo del
Evropske unije, saj nam ta
velik sistem kljub vsemu za
gotavlja določeno varnost,
tako glede posojil za pomoč
gospodarstvu kot dogovorov
glede cepiv, ki bi bila sicer
za nas kot majhno državo
gotovo dražja, verjetno pa bi
nam bila voljo tudi precej
kasneje.
Janez Žakelj, župan

Razstava akademskega slikarja Staneta Kosmača
Žiri – V Muzeju Žiri si je še do konca novembra mogoče ogledati razstavo izbranih del akademskega slikarja Staneta Kosmača. Ogled je mogoč ob sobotah od 10. do 12. ure in ob
nedeljah od 15. do 17. ure. Razstava zajema štiri sklope njegovega ustvarjanja: slikarski del, drobna dela in tiske, knjižne
opreme in ambientalne ureditve. Najstarejša dela izvirajo iz
leta 1977, med najnovejšimi pa so tudi letošnje slike.

Žiri – Industrijska cona v Ži
reh se v zadnjih letih hitro
širi, saj prihajajo novi inve
stitorji, prav tako pa svojo
dejavnost širijo in gradijo
nove objekte obstoječa pod
jetja. Zato je nastala potreba
tudi po ureditvi nove infra
strukture, saj jim z obstoječo
ne uspe slediti temu napred
ku. Tako načrtujejo dogradi
tev cestnega omrežja in dru
ge komunalne infrastruktu
re v industrijski coni, za kar
so pridobili tudi evropska
sredstva.
"Podjetju Poclain Hydrauli
cs smo že pred osmimi leti
ponudili možnost za širitev
v industrijski coni, ob čemer
se je občina zavezala, da bo
poskrbela za vlaganja v in
frastrukturo," je župan Ja
nez Žakelj pojasnil odločitev
za gradnjo ceste, ki bo po
novem v coni omogočila kro
žni promet in možnosti za
nadaljnjo širitev na območju
med Etiketo in Alpino. Pro
jekt gradnje povezovalne ce
ste na trasi Ika–Etiketa–No
rica obsega gradnjo dveh

Foto: Gorazd Kavčič

Pred kratkim smo dobili
gradbeno dovoljenje za grad
njo ceste v industrijski coni,
kar je dober znak, saj to po
meni, da se industrijska
cona polni in širi. Občina bo
v dogovoru s podjetji razširi
la cesto, s čimer jim bomo
omogočili enostavnejšo logi
stiko v tej coni. Sicer pa sem
v času drugega vala epidemi
je vesel, da naša podjetja
kljub sedanjim razmeram
delajo dobro, pri čemer se
trudimo, da bi jim tudi z
naše strani zagotovili čim
boljše pogoje za delo. Tako
se med drugim ponovno
polni vrtec, v katerem je ta
čas približno petina vseh
otrok. Me pa veseli, da se
tudi vodstva podjetij zaveda
jo, da pri tem hodimo po
tanki črti in v proizvodnji
ohranjajo le tiste delavce, ki
so potrebni, da delovni pro
ces teče nemoteno. Zato ima
tu pomembno vlogo tudi dr
žava, da z ukrepi pomaga in
podpira podjetja. Vesel sem
bil novic iz nekaterih podje
tij, da jim naročil ta čas ne
manjka, saj nas bo to zagoto
vo mirneje pripeljalo skozi
krizo.
V sklopu prej omenjene in
vesticije v gradnjo ceste
mimo žage in Etikete do Al
pine in Norice pa ne bomo
pridobili le nove ceste, am
pak tudi vso spremljajočo
infrastrukturo, saj so bile
zmogljivosti sedanje že sko
raj zapolnjene. Uredili bomo
namreč tudi kanalizacijo, vo
dovod, odvodnjavanje in
drugo infrastrukturo. To bo
omogočilo še nove naložbe v
tem prostoru in možnost
ustvarjanja novih delovnih
mest. Ko govorimo o delov
nih mestih: ta čas poteka
tudi investicija v dom za sta
rejše, kjer si prav tako obeta
mo trideset novih delovnih
mest. Mogoče bo to koga, ki
zdaj dela drugje, spodbudilo,

V coni krožni promet

Z novo povezovalno cesto bodo v industrijski coni omogočili krožni promet.
odsekov ceste in pripadajoče
komunalne infrastrukture,
in sicer od križišča pri Pocla
inu do Etikete v dolžini 350
metrov in od Etikete do Alpi
ne z navezavo na obstoječo
cesto pri Norici v dolžini
okrog 300 metrov, so poja
snili na občini in dodali, da v
sklopu tega načrtujejo uredi
tev ceste in hodnikov za pe
šce, izvedbo odvodnjavanja,

prestavitev in/ali gradnjo fe
kalnih in meteornih kana
lov, ureditev cestne razsve
tljave, postavitev električnih
in telekomunikacijskih vo
dov ter gradnjo vodovoda.
Vrednost projekta po župa
novih besedah znaša okrog
dva milijona evrov, pri če
mer jim je za naložbo uspelo
pridobiti tudi evropska kohe
zijska sredstva v višini 1,1

milijona evrov. "S tem bomo
omogočili ne le dodatno širi
tev Poclainu, ampak tudi za
polnitev ta čas še praznega
prostora," je poudaril Žakelj
in pojasnil, da so za pripravo
vse potrebne dokumentacije
in pridobitev vseh soglasij
porabili kar tri leta. Gradnja
se bo predvidoma začela pri
hodnje leto, končana pa naj
bi bila v letu 2022.

Po novem v Žireh tudi
psihiatrična ambulanta
V okviru Zdravstvene postaje Žiri je sredi oktobra začela delovati splošna psihiatrična ambulanta,
s čimer so še nadgradili psihiatrično zdravljenje, ki ga v Žireh že izvaja multidisciplinarni tim
Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Mateja Rant
Žiri – Psihiatrično ambulan
to so odprli v skladu z dogo
vorom s Psihiatrično bolni
šnico Idrija in ambulanto
Arcus Medici, so pojasnili
na občini. "Zavedamo se na
mreč pomena pravočasnega
dostopa do psihiatričnih in
psiholoških storitev bližje
domu." Tako so tudi v Žireh
omogočili lažjo dostopnost
storitev diagnostike, zdra

vljenja in rehabilitacije du
ševnih bolezni.
Na občini so prepričani, da
zaradi odmaknjenosti od ve
čjih urbanih središč obliko
vanje nove ambulante pred
stavlja veliko dodano vre
dnost za regijo. "Omogočila
bo dostopnost najbolj ranlji
vim delom populacije, kot
so starostniki, osebe s teža
vami z odvisnostmi, osebe,
ki še niso bile zdravljene ali
težko poiščejo ustrezno stro

kovno pomoč, ter mlado
stniki in družine." S tem
bodo nadgradili psihiatrično
zdravljenje v skupnosti, ki
ga v Žireh že izvaja multidi
sciplinarni tim Psihiatrične
bolnišnice Idrija.
Ambulanta, v kateri je priso
tna zdravnica Nevenka Pre
vodnik, je odprta vsak tretji
petek v mesecu od 7. do 15.
ure, naročanje pa je mogoče
v ordinacijskem času ambu
lante od 8. do 10. ure na te

lefonski številki 041 499
165 in vsako sredo med 9. in
12. uro na številki 05 37 34
400 ali osebno v ordinacij
skem času ambulante. Do
datno se je mogoče za obisk
naročiti tudi pri osebnem
zdravniku v Žireh ali na
spletni povezavi https://na
rocanje.ezdrav.si/ oziroma
po navadni pošti na naslov
Psihiatrična bolnišnica Idri
ja, zdravstvena administra
cija (naročanje).

V Račevo nič več po »luknjah«
Cesto Podčelo–Podlipa–Smrečje–Račeva–Žiri bodo obnavljali tudi s pomočjo sredstev ministrstva za
infrastrukturo.

Za obnovo ceste Podčelo–Podlipa–Smrečje–Račeva–Žiri bo
sredstva prispevala tudi država. / Foto: Gorazd Kavčič

Žiri – Ministrstvo bo prispeva
lo 67 tisoč evrov kot odškodni
no za obvoz, ki so ga speljali
po tej cesti, ko je bila zaradi
obnove dlje časa zaprta držav

na cesta proti Rovtam in Lo
gatcu. Že tako dotrajana cesta
je bila namreč ob tem še do
datno poškodovana.
Župan Občine Žiri Janez Ža
kelj je tako sredi oktobra z dr
žavnim sekretarjem na mini

strstvu za infrastrukturo Ale
šem Miheličem podpisal spo
razum o sofinanciranju obno
ve omenjene ceste. Ob podpi
su sporazuma jim je državni
sekretar še obljubil, da bodo
podprli tudi čimprejšnjo iz

gradnjo dela obvoznice proti
Logatcu. »Razpis naj bi bil ob
javljen v začetku prihodnjega
leta,« je razložil župan. Obči
na je za obnovo ceste v Račevi
v proračunu za prihodnje leto
namenila 150 tisoč evrov.
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Mateja Rant
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Vadbe letos kar na spletu
V ambulanti Arcus Medici že tretjo sezono zapored pripravljajo tudi terapevtske vadbe, a ker jih letos zaradi epidemije covida-19 ni mogoče izvajati v živo,
so vadbe preselili na splet.

Žiri – V terapevtske vadbe
se po priporočilu osebnega
zdravnika vključujejo pacienti s splošno nizko ravnijo
telesne zmogljivosti, večjimi pomanjkljivostmi v posameznih dejavnikih telesne zmogljivosti ali kroničnimi boleznimi. Vadbe potekajo pod vodstvom magistrice kineziologije Nine
Istenič. "Naš cilj je dvigniti
raven zmogljivosti do te
mere, da se lahko vadeči v
nadaljevanju varno vključujejo v rekreativne vadbe v
lokalnem okolju, obenem
pa s tem vadečim nudimo
podporo pri spreminjanju
življenjskega sloga." Ker po
besedah Nine Istenič redna
telesna dejavnost in zadostna zmogljivost zmanjšujeta možnost pojava kroničnih nenalezljivih bolezni in
pozitivno vplivata na imunski sistem, pa so se odločili,
da pripravljene vsebine na
spletu ponudijo vsem občanom.

Na spletu se je mogoče pridružiti terapevtskim in drugim vadbam, ki jih pripravljajo v
ambulanti Arcus Medici.
Z izzivi vadbe na daljavo so
se v ambulanti srečali že ob
spomladanskem prvem valu
epidemije. "Takrat smo za
vadeče pripravili nadomestek v obliki vadbe na dalja-

vo v lažji in težji različici
glede na zmogljivost skupine, vadeči pa so samostojno
vadili ob pomoči videoposnetkov," je razložila Nina
Istenič in dodala, da so se v

jesenskem času na podlagi
spomladanskih izkušenj odločili ta sistem še nadgraditi
s tedenskimi videoklici, vsebinami s področja zdravega
življenjskega sloga, koledar-

Bralna čajanka po pošti
V Krajevni knjižnici Žiri v sodelovanju s šolsko knjižnico OŠ Žiri že nekaj let pripravljajo bralne
čajanke, ki pa jih bodo letos zaradi epidemije covida-19 izpeljali po pošti.
Mateja Rant
Žiri – Pandemija je že v lanski sezoni spomladi prekinila
njihovo druženje na bralnih
čajankah, ki jih pripravljajo
pod okriljem projekta Medgeneracijsko branje, zato sta
se knjižničarki Majda Treven
in Nastja Šink odločili, da jih
bodo letos izpeljali malce
drugače. Vsi, ki se bodo prijavili za bralno čajanko, bodo
namreč po pošti dobili knjigo
in naslov, na katerega pošljejo na roko napisano pismo in
tako začnejo "poštni" pogovor o knjigi in vsem drugem,
kar ljudem pride na misel ob
prebiranju določene literature, sta razložili.
"Preteklo sezono bralnih čajank nam je prekinilo izredno stanje v času pandemije.
A mi se ne damo. Nam so
knjige še vedno najboljše prijateljice in jih imamo vedno
ob sebi ali pa vsaj v bližini.
Radi jih izbiramo, radi jih
prebiramo, radi se o njih pogovarjamo ter delimo svoje
porajajoče misli po prebrani
knjigi še z drugimi, ki jih veseli pogovor o knjigah," poudarjata Majda Treven in Nastja Šink, ki sta zato poskrbeli, da bo kljub epidemiji tudi
v letošnji sezoni mogoče
druženje na njihovih čajankah, čeprav zgolj po pošti.

Utrinek z lanske bralne čajanke v knjižnici / Foto: arhiv knjižnice
Vsi, ki želijo sodelovati, morajo v knjižnici le oddati kupon z izpolnjenimi podatki
in že v naslednjem mesecu
jih bo v njihovem poštnem
nabiralniku čakal paket s

"Tako se bomo v teh posebnih časih kar dvakrat razveselili: s knjižnim darilom in
pismom, ki nam sporoča, da
nekdo misli na nas," sta poudarili knjižničarki. Ob tem

Krajevna knjižnica Žiri je odprta po rednem
delovnem urniku: vsak ponedeljek, torek in
petek od 14. do 19. ure in vsako sredo od 10. do
15. ure.
knjigo, ki bo za vedno ostala
njihova. Ob tem mu določijo
tudi bralca, ki ga bodo razveselili s svojim pismom.

priporočata, da naj bo pismo
napisano z roko, ne računalnikom, dolgo naj bo vsaj eno
stran, ob tem pa se ne smejo

pozabiti predstaviti. V pismu
lahko napišejo kaj o knjigi, ki
so jo prebrali, ali pa iz knjige
izpišejo kakšno zanimivo
misel, ki bi jo delili s svojim
bralcem oziroma bralko.
"Lahko tudi kaj priložite, narišete, prilepite ..." pravijo.
Pismo je treba odposlati najkasneje do petka, 18. decembra. "Da vsakega izmed nas
razveselite še pred novoletnimi prazniki," sta pojasnili
Majda Treven in Nastja Šink
in ob tem še opozorili, da je
zaradi varnosti z treba pismo
odpreti šele tri dni po prejemu.
V knjižnici pa poteka še bralna akcija za odrasle pod naslovom Knjige, ki vam ne
bodo pustile zaspati. "Knjižničarke smo skrbno izbrale
več kot sto naslovov knjig, ki
vam v dolgih večerih lahko
krajšajo čas," je pojasnila
Majda Treven in dodala, da
lahko priporočilni seznam
knjig najdejo v knjižnici ali
na njihovi spletni strani. "Izbor knjig zajema vse žanre,
zato lahko izbirate med kriminalkami, žgečkljivimi romani, biografskimi zgodbami in fantastičnimi romani."
Mladi bralci pa imajo na voljo nov izbor kakovostne
otroške literature pod okriljem projekta Družinsko
branje.

jem za spremljanje vsakodnevne telesne dejavnosti
ter skupino na Facebooku
za izmenjavo izkušenj in
utrinkov. Vsak mesec pripravijo dve novi vadbi za
celo telo, ki jih izvajajo različni člani ekipe Arcus Medici, pri vsaki vaji pa je prikazanih tudi več različno
zahtevnih izvedb, tako da
lahko vsakdo najde sebi primerno težavnost. "Vadbe
zajemajo vse komponente
telesne zmogljivosti - od
ogrevanja s poudarkom na
ravnotežju, koordinaciji gibanja in obsegu gibanja
prek glavnega dela, kjer z
vajami za lastno težo krepimo mišice celega telesa, pa
do zaključnega raztezanja in
sproščanja mišic." Nina Istenič priporoča, da se vadba
za razvoj moči izvaja dva- do
trikrat na teden z vmesnim
dnevom ali dvema odmora.
"Poleg tega je pomembna
tudi vsakodnevna redna telesna dejavnost v drugih
oblikah – takšna, pri kateri
se nekoliko zadihate in pre-

potite, na primer hoja, tek,
kolesarjenje ..." Prav tako
redno vsak teden na spletno
stran dodajajo vsebine s področja zdravega življenjskega sloga, pri čemer so v novembru poudarili tematiko
spreminjanja oziroma ohranjanja navad, kar po besedah Nine Istenič predstavlja
osnovo za uspešne dolgoročne spremembe, zato jo
bodo ponovili še v aprilu, ko
zaključujejo s terapevtskimi
vadbami v tej sezoni.
Poleg terapevtskih vadb pa
so na spletni strani pripravili še dodaten nabor vadb za
različne starostne skupine,
do šolarjev in mladih športnikov do starejših od 85 let.
Med njimi so tudi tako imenovani Poldetovi izzivi – gibalni izzivi za vse generacije, ki jih izvaja 96-letni upokojeni profesor športne
vzgoje Polde Hribar. Vse
vadbe je mogoče najti na
spletni strani ambulante Arcus Medici v meniju kineziologija pod zavihkoma video
vadbe ali terapevtske vadbe.

Obiskali vsa
obeležja
Ob dnevu spomina, ki ga v Žireh paznujejo 23.
oktobra, so člani krajevnega odbora Združenja
borcev za vrednote (ZB) NOB Žiri obiskali vse
pomnike NOB na Žirovskem.
Mateja Rant
Žiri – V Žireh 23. oktobra
praznujejo dan spomina, s
katerim se spomnijo dogajanja na ta dan v letu 1943, ko
je nemška vojska morala zapustiti Žiri.
Dan spomina so v krajevnem odboru ZB NOB Žiri
letos zaznamovali z obiskom spominskih obeležij
NOB na Žirovskem, jih po
potrebi uredili in položili
priložnostne cvetlične aranžmaje, je razložil v. d. predsednika krajevenga odbora
ZB NOB Žiri Ivan Albreht.
Na praznični dan pa je delegacija njihovih članov položila vence pri spomenikih
na pokopališču Dobračeva,
na Selu in pri Osnovni šoli
Žiri. Tako so se spomnili
dneva, ko je bila po Albrehtovih besedah nemška voj-

ska prisiljena zapustiti Žiri.
"Partizanske enote so se nahajale v neposredni bližini.
Padle so sovražnikove postojanke v Leskovici, Sovodnju in Fužinah. In ni bilo
druge kot pobrati šila in ko-

Čeprav so se morali
tradicionalni prireditvi
ob dnevu spomina
zaradi epidemije
covida-19 odpovedati,
pa praznik kljub temu
ni ostal neopažen.
pita." Že dan kasneje so v
Žireh ustanovili narodno
osvobodilni odbor za Žiri, ki
je bil prvi organ ljudske
oblasti na Gorenjskem, je
poudaril Albreht.

Cvetje v spomin na pokojne
Žiri – Ob državnem prazniku dnevu spomina na mrtve ter
krščanskem prazniku vseh svetih in vseh vernih rajnih se je
tudi župan Janez Žakelj poklonil spominu na prednike. Položil je cvetje pri žirovskih obeležjih žrtvam prve svetovne
vojne, druge svetovne vojne in zamolčanih žrtev.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Mateja Rant
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V času korone gradijo
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – V varstveno-delovne centre so vključene
osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in
telesnem razvoju, kjer jim
zagotavljajo vodenje, varstvo
in zaposlitve pod posebnimi
pogoji, v njihovih bivalnih
skupnostih je poskrbljeno
tudi za institucionalno var-

stvo. V Škofji Loki v okviru
Varstveno delovnega centra
(VDC) Kranj deluje tako
enota za vodenje, varstvo in
zaposlitev kot tudi bivalna
skupina. V razmerah epidemije je tudi njihovo delo prilagojeno. Kot pove direktorica VDC Kranj Mirjana Česen, enote vodenja in varstva
v teh razmerah delujejo podobno kot vrtci, kjer zagota-

Stanovalcem v bivalni enoti VDC v Škofji Loki se ponavljajo
razmere iz letošnjih pomladnih mesecev. / Foto: Tina Dokl

vljajo samo nujno varstvo
tistim, ki ne morejo ostati
doma. V Škofji Loki to zdaj
omogočajo trem uporabnikom, z drugimi pa so na telefonskih zvezah in spremljajo, kako je doma, saj so
uporabniki in njihovimi
starši v teh razmerah lahko
tudi v velikih stiskah.
V bivalni skupini v Škofji
Loki je 24 stanovalcev in njihovo življenje poteka po običajnih tirnicah. V hiši zanje
zagotavljajo ločena območja
(bela, siva in rdeča cona), če
bi prišlo do okužbe. Sicer pa
nameravajo prostore še razširiti in omogočiti razširitev
bivalne enote za štiri dvoposteljne sobe, s čimer bodo
omogočili vključitev dodatnih osmih stanovalcev. Gre
za ljudi, ki so na čakalnem
seznamu za sprejem, zdaj
pa so vključeni v enoto vodenja, varstva in zaposlitve in v
bližnji prihodnosti potrebujejo namestitev.

Poleti nas je poklical eden
pod svojcev stanovalca v
škofjeloški bivalni enoti in
pohvalil, kako lepo je poskrbljeno za uporabnike. Takrat ga je še posebej navdušilo dejstvo, da so stanovalcem omogočili prijeten dopust s koriščenjem turističnih bonov. "Res je, dve
skupini stanovalcev smo
poleti peljali na dopustovanje v Belo krajino. Dobili
smo lepo namestitev v brunarici v prijetnem okolju, s
kombijem smo jim omogočili izlete v okolico, da so si
ogledovali znamenitosti,
kopali so se v Kolpi ... Bili
so zelo navdušeni. Ko smo
peljali tja že drugo skupino,
so udeleženci iz prve skupine prosili, če gredo lahko še
enkrat tudi oni, češ da bodo
sami plačali. Res je bilo
lepo, lastnika brunarice sta
nas pozneje tudi obiskala v
Škofji Loki," pritrjuje Mirjana Česen. Pravi, da vsem

Foto: Gorazd Kavčič

V škofjeloški enoti Varstveno delovnega centra Kranj v času korone obnavljajo telovadnico, sicer pa
stanovalci bivalne enote živijo v nekakšnem mehurčku. Od uporabnikov storitev vodenja in varstva
prihajajo le tisti, ki jim starši doma ne morejo zagotoviti varstva.

V času korone v telovadnici potekajo obnovitvena dela.
ni uspelo izkoristiti turističnih bonov, ker so se zaradi
vnovičnega širjenja koronavirusa spet pojavile omejitve.
Trenutno imajo v stavbi
VDC Škofja Loka gradbišče.
Obnavljajo namreč telovadnico, ki bo dokončana do
konca leta ali najkasneje januarja, preurejajo tudi bivalne prostore. Poleg prostorov za dodatne sobe nameravajo tudi zgraditi ločen vhod za bivalno skupino s parkovne strani. Vsa
naložba znaša 400 tisoč
evrov, dve tretjini denarja
zagotavlja država, preostanek pa financirajo sami iz
lastnih poslovnih izidov,
kar že nekaj let načrtno hra-

nijo za ta namen, je dodala
Česnova. Veseli jih, da bodo
lahko s preureditvijo (po
desetih letih, ko so bili prostori nazadnje obnovljeni)
dobili tudi možnost za sprejem osmih stanovalcev.
Prostorska kapaciteta s telovadnico se jim bo tako povečala za šestnajst uporabnikov, za osem stanovalcev
in za osem uporabnikov
storitve vodenja, varstva. S
povečanjem bivalne skupine na dvaintrideset stanovalcev se jim bo spremenil
tudi status v zavodsko varstvo, pojasni sogovornica in
izrazi željo, da bi svoje
zmogljivosti povečali še s
kako stanovanjsko enoto za
manjše gospodinjstvo.

OGLASNO SPOROČILO / RAZVOJNA AGENCIJA SORA, POLJANSKA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

KOLESARSKO DOGAJANJE NA ŠKOFJELOŠKEM – ŠOLE VARNE VOŽNJE
ZA OTROKE V SKLOPU PROJEKTA E-NOSTAVNO NA KOLO
Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja sta v času trajanja
projekta E-nostavno na kolo izvedla več aktivnosti in dogodkov, katerih skupni namen je bilo
spodbujanje kolesarstva v lokalnem okolju.
Na območju občin Gorenja vas Poljane, Škofja Loka in Žiri je bilo v
sklopu projekta postavljenih dvanajst kolesarskih stojal in pet servisnih stebričkov, ki uporabnikom
omogočajo lažja popravila koles.
Za lokalne ponudnike smo pripra-

vili strokovno usposabljanje in jim
predstavili, kako njihovo ponudbo
prilagoditi potrebam kolesarjem.
Predstavili smo jim tudi nov standard Kolesarju prijazen ponudnik,
znak katerega bodo prejeli le tisti,
ki svojo ponudbo prilagajajo kolesarjem. Posneli smo promocijski
video, ki destinacijo Škofja Loka s
Poljansko in Selško dolino
predstavlja kot kolesarju prijazno
in jih vabi k obisku.
V zadnjih mesecih projekta pa smo
največji poudarek namenili spod-

bujanju kolesarjenja v lokalnem
okolju. Organizirali smo več kolesarskih dogodkov, največ pozornosti
pa smo namenili ciljni skupini otrok,
za katere smo pripravili šolo varne
vožnje. Pri izvedbi so nam pomagali strokovni zunanji sodelavci iz Kolesarskega kluba Kranj, ki so v Gorenji vasi in Žireh za vse otroke pripravili spretnostni poligon in ga pilotno izvedli zunaj šolskih dejavnosti.
Predstavniki Kolesarskega kluba
Kranj so otrokom v sklopu aktivnosti predstavili osnove pravil varne

vožnje in z njimi prevozili spretnos
tni poligon. Odziv otrok, ki so se
udeležili praktičnih izvedb šole varne vožnje, je bil zelo pozitiven, tako
da bomo v Razvojni agenciji Sora
tudi v prihodnje organizirali podobne aktivnosti za spodbujanje varne
in trajnostne mobilnosti pri najmlajših.
Šole varne vožnje smo želeli izvesti
tudi v sodelovanju z lokalnimi
osnovnimi šolami, vendar smo jih
zaradi poslabšanja epidemiološke
situacije zavoljo varovanja zdravja

otrok odpovedali. Ker je bil glavni
namen aktivnosti ozaveščanje in
priprava otrok na njihovo varno
udeležbo v prometu, smo v sodelovanju s Kolesarskim klubom Kranj
pripravili elektronsko šolo varne
vožnje. Teoretične osnove varne vožnje s kolesom in video prikaz vož
nje po spretnostnem poligonu smo
posredovali vsem osnovnim šolam.
Upamo, da bo pripravljeno gradivo
v trenutni situaciji šolanja na daljavo v pomoč tako učencem kot učiteljem.
Na podoben način smo elektronsko
gradivo pripravili tudi za starejše
odrasle, ki so tako kot otroci ena izmed ranljivejših skupin v prometu.
Gradivo povzema teoretične osnove varne vožnje ter servisiranje in
sezonsko vzdrževanje koles.
Projekt E-nostavno na kolo se počasi zaključuje, na Razvojni agenciji
Sora pa smo dosegli vse zadane cilje, od izboljšanja kolesarske infrastrukture v lokalnem okolju do višanja kompetenc naših ponudnikov.
S podobnimi aktivnostmi pa bomo
svoje delo pri spodbujanju kolesarjenja nadaljevali tudi v prihodnje.

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.
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Igranje, njegova sreča
Dramski igralec Igor Žužek je umrl 9. novembra, slab mesec pred dopolnjenim šestdesetim letom starosti.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Igor je bil
doma s Placa. Tak, ta prav'
Ločan, pa vendarle ne čisto
tak. Nima vsak talenta in
duše za to, kar je tako z veseljem in tako polno počel on
– bil dramski in filmski igralec. Njegova življenjska
zgodba se je začela 26. novembra 1960 v Škofji Loki.
Že v mladih letih je bil aktiven kot amaterski igralec na
Loškem odru, leta 1992 pa
se je odpravil v Moskvo, kjer
je na tamkajšnji GITIS-RATI diplomiral leta 1996 in
se vrnil v Slovenijo. Prvo
vlogo v SLG Celje je leta
1997 odigral kot gost, naslednje leto se je zaposlil in
celjskemu gledališču ostal
zvest vse do zadnjega.
Ustvaril je več kot petdeset
žanrsko raznolikih vlog.
Pečat je pustil tudi na filmskem platnu, kjer je bil aktiven predvsem v zadnjem
desetletju. Nastopil je v filmih Lahko noč, gospodična

(2011) v komediji Kruha in
iger (2011), komediji Čefurji
raus! (2013), filmu Zapelji
me (2013) in celovečercu
Pot v raj (2014). Nazadnje
pa smo ga videli v televizijskih serijah Jezero in V imenu ljudstva. Igorja smo
spremljali tudi v prvih dveh
sezonah serije Reka ljubezni, kjer je igral župnika.
Njegova zadnja je bila lik
Frenka v koprodukcijskem
filmu Vinka Möderndorferja Zastoj, ki še čaka na premierno predvajanje.
V amaterskih gledališčih je
na oder postavil nekaj deset
predstav. Deloval je kot
mentor v gledaliških šolah v
Kranju, Škofji Loki in drugje. V zadnjih letih se je kot
ustvarjalec vse bolj vračal v
domačo Škofjo Loko. Sodeloval je pri dogodkih Združenja umetnikov Škofja
Loka. V fotografski objektiv
je lovil loške detajle – odkrite in tiste bolj skrite – in
tako sestavljal mozaik svojega mesta, kjer je bil spošto-

van in priljubljen someščan.
O tem govori tudi video nekrolog z naslovom Hvala za
ogenj, ki ga je ob njegovi
smrti pripravila Igorjeva
večletna partnerica pesnica
Agata Trojar skupaj z Juretom Krajnikom iz Studia
Krajnik ter njegovimi prijatelji ter prijateljicami iz Škofje Loke, nekdanjimi sošolci, soigralci v Celju ... Šestindvajset kratkih spominov
in razmišljanj je na ogled na
Youtube kanalu.
Janez Ferlan mu je Pr' Pepet, ki je družil loške kulturnike, zapisal Žužkov kot. O
njem na začetku spregovorijo njegovi 'Celjani', upravnica in umetniška vodja SLG
Celje Tina Kosi, dramaturginja Tatjana Doma, soigralca
Igor Sancin in Tanja Potočnik recitirata pesei. Šolanja
v Moskvi in let na Loškem
odru se spominja igralka
Vanja Slapar: "Da te ni več,
je za nas strašna izguba. Prijatelj, sošolec, tako dobrega,
talentiranega in pametnega

človeka redko srečaš. Zelo
sem vesela, da je Igor imel
gledališče in Agato. Igor, poleti v svetlobo." Naj ustvarja
'tam gor', dodaja igralec
Igor Korošec, Igorjeve dobrote in 'šmeka' se spominja igralec Iztok Bevk, o
njem spregovorita igralki
Barbara Medvešček in Jagoda, Brane Završan igra ukulele in zapoje Igorjevo pesem, kot iskrenega človeka,
se ga spominja pesnica Anja
Golob. O Žužiju spregovori
igralec in režiser Robert
Waltl pa soigralec iz ljubiteljskih vrst Kondi Pižorn.
Someščan, ljubiteljski igralec Bojan Trampuš v imenu
Loškega odra prebere pesem
iz nekrologa Ludvika Kaluže: "... vrtal v sredico človeških globin, v skladov temo
si in korenin, rezal si vanjo
do bolečin – ukoreninjen si
zdaj v naš spomin."
Od Igorja se poslovijo prijatelji iz umetniških vrst: kipar Metod Frlic, ki mu želi
mirno vesolje, s pesmijo

Igor Žužek med branjem poezije Agate Trojar na odprtju
razstave Združenja umetnikov Škofja Loka leta 2018 v
Sokolskem domu /Foto: Igor Kavčič
glasbenik in umetnostni
zgodovinar Boštjan Soklič,
ob izseku iz risanke Ljubezen galapaške želve, kjer je
želvaku dal glas, o njem
spregovori slikarka Maja Šubic, pogrešal ga bo slikar
Rado Dagarin, igralka Nadja
Strajnar Zadnik se mu zahvaljuje za vse lepe trenutke, ko sta skupaj načrtovala
gledališke projekte, pisec
Boštjan Debeljak doda – zadnjih petnajst let skoraj vsak
petek v Jesharni. Novinarka
Monika Tavčar bo pogrešala
njegovo duhovitost, hudo-

mušnost, iskrivost, toplino.
Ta večer je mesto ogrnjeno v
kamnito zloženko. V hrustljavem vetru že nekaj časa
ne čutim več kože na stegnih. Sveže diham v tej stari
temi ... poezijo bere Agata
Trojar, v pesmi Poljubim te
… drugič pa slišimo Igorjev
glas. Hvala ti, Igor, za ogenj,
se od njega poslovi Agata,
nekrolog pa zaključita pevka
Nina Misson ob spremljavi
harmonike očeta, skladatelja
Andreja Missona s pesmijo
Quand il est mort le poete –
Včeraj umrl poet.

Gorenjski glas
nagrajuje zvestobo.
Spoštovane naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, akcijo obdarovanja
zvestih naročnikov bomo kljub izrednim razmeram izvedli tudi letos.
V žrebanju* boste sodelovali vsi naročniki Gorenjskega glasa,
ki ste na naš časopis brez prekinitve naročeni že vsaj eno leto.
Z malo sreče pri žrebu lahko prejmete eno od lepih novoletnih daril,
ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom.

likalnik Electrolux
palični mešalnik
Electrolux
ročni mešalnik Electrolux

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!
*Žrebalibomoizbazenaročnikov,kisonaGorenjskiglasnaročenidljekotenoleto,zatovamzasodelovanjevžrebanjunitreba

ničstoriti.Vžrebanjuzaglavnonagrado,pralnistroj,bodosodelovalisamotistinaročniki,kisonaGorenjskiglasnaročeniževeč
kotdesetlet.Žrebanjebopotekalovsredo,16.12.2020,nagrajencibodovGorenjskemglasuobjavljenivpetek,18.12.2020.

Če še niste naročeni na Gorenjski glas, hitro pokličite na 04/201 42 41 ali pišite
na narocnine@g-glas.si in se naročite. Naročnina prinaša popuste do 25 odstotkov!

pralni stroj Electrolux
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Kultura
Virtualna Foto Loka

OMISLI.SI D.O.O., PODJETNIŠKA ULICA 16, SLOVENSKE KONJICE

Škofja Loka – Od sredine preteklega tedna je v Galeriji Loškega gradu postavljena razstava Foto Loka – Ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje Loke. Ker so muzeji in razstavišča zaradi ukrepov v času epidemije zaprti, so na spletni strani Loškega muzeja pripravili virtualno odprtje razstave, ki bo sicer
na ogled do konca oktobra prihodnjega leta. Na ogled so dela
14 izbranih avtorjev, razstava pa zajema več kot stoletje dolgo
obdobje fotografije v Škofji Loki in se osredotoča predvsem
na odnos umetnikov fotografov do njihovega neposrednega
okolja, do mesta oziroma prostora, v katerem živijo.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan,
pač pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu
tedna in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic
se ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na
obisk prihajal tudi v času krize.

Toliko življenj,
le en Tone Mlakar
V stotem letu starosti se je 12. novembra poslovil arhitekt, fotograf in scenograf Tone Mlakar.
Bil je znan in med Ločani cenjen mož. V bogato knjigo življenja je zapisal številne in včasih skoraj
neverjetne zgodbe. In rad je imel svoje mesto, kar je vedno znova dokazoval s svojim delom.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Kako cenjen
someščan Ločanom je bil
Tone Mlakar, smo lahko videli skoraj natanko pred tremi leti ob premierni projekciji dokumentarnega filma z
naslovom Vsa življenja Toneta Mlakarja režiserja Marka Cvejića. Dvorana loškega
Kina Sora, ki ga je pred desetletji sam projektiral, je
bila polna. Po filmu je bil v
svojih prvih vtisih tudi sam
presenečen: "Imenitno je
bilo. Mislil sem, da bo prišlo
15 gledalcev, da jih ne bo za
eno vrsto, pa je bila dvorana
polna." Dokumentarni film,
ki je prikazoval različne
zgodbe, ki jih je v skoraj sto
letih zapisal v knjigo svojega
življenja eden najbolj prepoznavnih Ločanov zadnjega
stoletja, je bil vsekakor zanimiv za širšo publiko vseh
generacij.
Tone Mlakar se je rodil 31.
maja 1921 v Žireh, kjer je
obiskoval osnovno šolo in
preživel otroška leta. Gimnazijo je obiskoval na Ptuju,
med drugo svetovno vojno
pa je okupator njegovo družino pregnal v Srbijo v Smederevsko Palanko. Še med
vojno se je iz Srbije vrnil v
Ljubljano in se vpisal na študij arhitekture, ki pa ga zaradi vojne ni mogel dokončati.
V Ljubljani ga je za nekaj
časa na dom sprejel kar njegov profesor Plečnik.
V vojni vihri se je – kot njegov brat Albin – pridružil
partizanom, med drugim
deloval v partizanski tiskarni v Cerknem in je sodeloval
pri natisu prve partizanske

080 22 36

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

Iz filma Vsa življenja Toneta Mlakarja / Foto: arhiv Mandragora film
Prešernove Zdravljice ob
stoti obletnici njenega prvega izida. Pred koncem vojne
je bil težko ranjen. Preživel
je po srečnem naključju. V
filmu pripoveduje, kako ga
proti koncu vojne ranjenega
in skrivajočega se v hlevu
preseneti četnik in ga prepozna kot sina matere v Gorenji vasi, ki mu je pred vojno,
ko je bil ta v uniformi jugoslovanske vojske, dala kruh,

»Imenitno je bilo.
Mislil sem, da bo prišlo
15 gledalcev, da jih ne
bo za eno vrsto, pa je
bila dvorana polna.«

ko je bil lačen. Zato so ga
takrat pustili pri življenju.
Konec vojne je tako dočakal
v bolnišnici v Gorici.
Po končani vojni se je ponovno vpisal na arhitekturo
in kot eden zadnjih študentov pod mentorstvom Jožeta
Plečnika diplomiral leta
1954. Leto kasneje se je z
družino preselil v Škofjo
Loko, zaposlil se je v podjetju SGP Tehnik, kjer je v
Projektivnem biroju deloval
vse do upokojitve leta 1985.
S sodelavci je zasnoval številne arhitekturne projekte
in urbanistične zasnove stanovanjskih in poslovnih
objektov in tako v marsičem
zaznamoval današnjo podobo tako mesta kot širše okolice Škofje Loke. Poleg že
omenjenega Kina Sora je s
sodelavci zasnoval kompleks škofjeloške avtobusne
postaje pa stanovanjsko naselje Novi svet in sodeloval
pri obnovi Ajmanovega gradu pri Svetem Duhu.
Že za časa študija sta ga začela zanimati tudi film in
fotografija, ki jima je sledil
tudi kasneje v svoji skoraj
stoletni eri. Vključil se je v
takratni Triglav film in kot

scenograf sodeloval pri nastajanju prvega slovenskega
filma Na svoji zemlji (1948)
in kasneje še pri dveh filmih
Franceta Štiglica Svet na Kajžarju (1952) in Balada o trobenti in oblaku (1961). V
petdesetih letih je bil zraven
tudi pri prvih dveh Kekcih.

Fotografija je bila njegova
strast
Fotografija mu je služila pri
snovanju arhitekturnih projektov, bila pa je tudi njegova strast, ki ga je spremljala
v pozna leta. "Za njegovo
avtorsko fotografsko prakso
so značilne pastoralne krajinske podobe Škofje Loke
in okolice," so med drugim
zapisali k njegovemu "foto
albumu", ki je predstavljen
na sveže postavljeni razstavi
Foto Loka: ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje
Loke v Galeriji na Gradu.
"Mlakarjev dolgoleten opus
predstavlja fotografsko kroniko mesta in njegovih prebivalcev in hkrati danes že
dolgo izginule pojavnosti
človeškega delovanja na podeželju." Bil je svojevrsten
kronist spreminjajočega
sveta. Njegove fotografije
lahko najdemo v številnih
zbornikih in publikacijah.
Bil je eden od ustanovnih
članov Foto kluba Anton
Ažbe ter prvi podpredsednik
kluba. Prav njegova fotografska razstava Med Alpami in morjem je leta 1999 v
Taboru utrla pot pobratenju
s tem češkim mestom. Imenitna je bila pred sedmimi
leti razstava njegovih fotografij z naslovom Podobe
spomina arhitekta Toneta
Toneta Mlakarja – Škofja
Loka 1950–1970, ki je spregovorila tudi o tem, kako se
je Škofja Loka spreminjala
tem času.
Tone je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja tudi
odbornik v Muzejskem društvu Škofja Loka in je dolga

leta oblikoval Loške razglede. Še pri svojih krepkih devetdesetih je bil s strani takratnega župana Mihe Ješeta imenovan za člana Urbanističnega sveta Občine
Škofja Loka kot posebnega
županovega posvetovalnega
telesa za področje prostorskega načrtovanja, so med
drugim zapisali na Občini
Škofja Loka, od katere je leta
2006, ob svoji 85-letnici,
prejel tudi bronasti grb.
V zadnjem desetletju smo
ga kljub visoki starosti še
srečevali na različnih odprtjih razstav na Loškem gradu, v Galeriji Ivana Groharja, v Sokolskem domu. Še
lani si je v spremstvu sina
Simona z zanimanjem ogledoval razstavi ob 40-letnici
Združenja umetnikov Škofja Loka in 80-letnici Loškega muzeja. Bil je iskriv opazovalec in komentator kulturnih in umetniških dogodkov v mestu.
V dokumentarnem filmu je
sodeloval pri petindevetdesetih, snemanja pa so potekala na različnih lokacijah,
tudi v Gozdu - Martuljku, na
Nanosu, v tehniki Slovenija.
"Snemanje ni bilo naporno
– to je bil zame šport; pa
tudi dolžnost in veselje. Sicer ne bi dejal, da sem ravno
človek za film, sem si pa rekel, da zapis o meni mora
ostati. Največja možnost je
prav v filmu," je še povedal
pred tremi leti ob dokumentarnem filmu o njem, vseh
njegovih življenjih in poteh,
ki jih je prehodil. Njegovo
bogato in polnokrvno življenje je trajalo le dobrega pol
leta manj kot celo stoletje.
Urbanistične in stavbne zasnove v arhitekturi, ustvarjalno delo v najstniških letih
slovenskega filma in bogat
fotografski opus bodo še
dolgo ostali med Ločani,
tako kot njegova podoba
vsem, ki so ga poznali, od
blizu ali le kot velikega in
pomembnega someščana.
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Nika in Ema
ciljata visoko
Smučarski skakalki Nika Križnar in Ema Klinec se pripravljata na začetek
nove sezone, ki pa se zaradi odpovedi tekem odmika.
Maja Bertoncelj
Ljubljana – Pretekli konec
tedna so sezono svetovnega
pokala začeli skakalci, skakalke pa bodo očitno nanj
morale še kar nekaj časa počakati. Uvodna postaja je
bila načrtovana v Lillehammerju na Norveškem med 4.
in 6. decembrom, a so tekmovanje odpovedali, tako
kot tudi nadaljevanje v Sapporu in Zau na Japonskem.
Začetek sezone je tako po
trenutnem koledarju načrtovan šele na Ljubnem, ki bo
najboljše skakalke na svetu
predvidoma gostil med 22.
in 24. januarjem.
Že poleti so imele skakalke
malo priložnosti za testiranje
pripravljenosti, edino tekmo
poletne velike nagrade v
Frenštatu pa je dobila Nika

Križnar, članica SSK Žiri.
"Nisem pričakovala, da bom
ponovila zmago iz lanske sezone. Na treningu sem osredotočena na potrebne izbolj-

ci. Najbližjo tekmico je takrat
premagala kar za dobrih trideset točk. O svoji trenutni
pripravljenosti pravi: "Trenutna pripravljenost pri meni

Edino tekmo poletne velike nagrade je
prepričljivo dobila Nika Križnar.
šave in enostavno gre vse na
bolje. Ne bi pa rekla, da sem
toliko boljša od drugih v naši
reprezentanci. So tudi dobre
in se mi približujejo. Kot celotna ekipa skačemo dobro,
treba pa bo še kar nekaj dodati za tekme pozimi, da bomo
premagale tudi tiste, ki so na
tej tekmi manjkale, in pokazale, da smo najboljše," je
Križnarjeva poleti komentirala prestižno zmago v sicer
nekoliko okrnjeni konkuren-

še malce niha, a časa je še
dovolj in lahko se v miru pripravim in pridem v pravo formo. Največ mi manjka v zraku, kjer izgubljam veliko metrov. Povsod so še rezerve.
Komaj čakam prvo tekmo, da
vidimo, na kakšnem nivoju
smo v primerjavi z drugimi
dekleti. Trenutno se lahko
primerjamo le znotraj reprezentance."
Križnarjeva je bila lani sedma skakalka zime, mesto za

Ema Klinec (levo) in Nika Križnar si pripravljenost, ki sta jo čez poletje gradili tudi v
telovadnici, želita čim prej pokazati na tekmah na skakalnici. / Foto: Tina Dokl
njo pa je bila njena klubska
in reprezentančna kolegica
Ema Klinec. "Cilji so letošnjo sezono zagotovo visoki,
a najprej je treba napredovati na treningu do te mere, da
se lahko pogledaš v ogledalo
in si rečeš, da si pripravljena. Delam s ciljem, da se to
enkrat zgodi. Držim kar dobro pripravljenost, potrebne
pa so še izboljšave. Najprej
je treba izboljšati tehniko
skoka. Na svetovnem prvenstvu v Lahtiju sem precej
izgubila v zraku in pri do-

skoku, to je iztočnica in to
moram popraviti. Kar se
bolj konkretnih ciljev tiče,
želim najprej izboljšati uvrstitev v skupnem seštevku
svetovnega pokala, glavni
cilj pa je seveda svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, kjer
štejejo le medalje," Klinčeva
razmišlja o pripravljenosti
in o ciljih.
O tem, kako so potekale priprave v poletnih mesecih, je
spregovoril Žirovec Zoran
Zupančič, glavni trener slovenske A-reprezentance:

"Načeloma smo program
čez poletje izpeljali kar v
redu, čeprav je bilo zaradi
razmer v zvezi s covidom-19
ogromno prilagoditev. V
ekipi je bilo v zadnjem obdobju nekaj bolezni. Do
prve tekme je časa še veliko.
Načrtujemo nastope s polno
kvoto šestih tekmovalk. Letošnji cilj pa je medalja na
svetovnem prvenstvu, kamor bomo odšli s petimi
tekmovalkami, in kakšno
presenečenje med posameznicami."

OGLASNO SPOROČILO

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti
na Strokovni tehniški gimnaziji

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
POSTELJNA MIZICA

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

ZRAČNA BLAZINA ZA POSTELJO

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
· Varovalne ograjice za
obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

BLAZINA ZA POSTELJO

Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS ali
samoplačniško.
Za več informacij pokličite
v podjetje.

OSTALI PRIPOMOČKI NA IZPOSOJO
HODULJA
ZZZS šifra: 512

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

HODULJA S KOLESI DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
ZZZS šifra: 513

Nahajamo se na lokaciji: Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
Vse slike so simbolične.
www.bauerfeind.si
BAUERFEIND.SI
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj je znana po tem,
da svojim dijakom ponuja nekaj več – izobraževanje na strokovnih
področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva, kot tudi
razvijanje inovativnosti in podjetnosti.
Radovednost je ena izmed lastnosti naših
dijakov. Kako nekaj deluje? Zakaj deluje?
Kako je sestavljeno? To je le nekaj vpra
šanj, ki jim rojijo po glavi. Od radovedno
sti vodi pot k ustvarjalnosti in inovativno
sti. Dijak Aleksander Križaj je zapisal: «Mi
slim, da bi nekateri starši ali učitelji mo
rali bolj spodbujati otroke k ustvarja
nju in razmišljanju s svojo glavo, iskanju
novih idej in zamisli.« Na Strokovni teh
niški gimnaziji se trudimo ravno to –
spodbujati, usmerjati in razvijati ustvar
jalnost, inovativnost, vztrajnost, sodelo
vanje. Dijak Filip Jenko je povedal: »Mre
ženje je v poslovnem svetu ključnega
pomena, še posebej če smo na začetku
kariere. Prav tako je bilo zelo pomembno
mreženje ob vstopu v prvi letnik srednje
šole. Nova poznanstva nam lahko odpre
jo ogromno novih priložnosti za sodelo
vanje na različnih področjih.. Zavedati se
moramo, da smo sami
bolj ali manj nemočni, da
je v današnji družbi zelo
pomembno sodelovanje
in timsko delo.«
Z namenom, da omogo
čimo dijakom še več pri
ložnosti timskega dela in
ustvarjanja, smo vzposta
vili skupino inovativnih
dijakov in jo poimenovali
Glave skupaj. V njej sode

Kristjan Mohorič, dijak Strokovne
tehniške gimnazije ŠC Kranj
Trenutno se ukvarjam z izgradnjo arduinovega robota - motocikla. Na
Strokovno tehniško gimnazijo sem se
vpisal, ker me zanimajo robotika, elektrotehnika in inženirstvo. S tem bi se
rad ukvarjal v prihodnosti.

lujejo dijaki od prvega
do četrtega letnika. Sku
pni izzivi skupine so ge
neriranje idej, načrtova
nje, priprave in sodelo
vanje na dogodkih in
promociji šole ter razvi
janje novih inovacij. Zad
nji mesec se ukvarjajo s
pripravo dogodka "Inže
nirke in inženirji bomo!".
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Razmere se umirjajo

Pripravljajo se na
pravljično deželo
Bo letos decembra zaživela Pravljična dežela
Gorajte ali pa bodo zaradi epidemije prireditve
odpadle? Organizatorka Danica Kordež pravi, da
pravljično deželo pripravljajo, kot da se bo
decembra odprla.
Danica Zavrl Žlebir
Gorajte – Ob tem pa čakajo
na vladne ukrepe. "Še vedno
verjamemo, da se bodo razmere spremenile na bolje in
bomo decembra lahko odprli Pravljično deželo Gorajte.
Pripravljamo se, kot da jo
bomo, saj smo sceno že začeli postavljati," je povedala
Danica Kordež iz društva
Oddih Gorajte, ki vsako leto
decembra v Gorajtah
pripravlja pravljično dožive-

Stanovalci domov za starejše še naprej ostajajo najbolj ogrožena skupina prebivalcev, v Centru slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka pa se razmere vendarle umirjajo. V rdeči coni je bilo ob koncu
tedna še petnajst stanovalcev.
Danica Zavrl Žlebir

predvidevajo zadostno medosebno razdaljo, obvezno
nošenje mask in druge
ukrepe, skladne z navodili
NIJZ.
Tako so že začeli postavljati
sceno, kjer bo letos veliko
novosti, bogatejša bo osvetlitev, načrtujejo več novih
glasbenih učinkov. Letos naj
bi poleg dedka Mraza otroke
obiskal še Božiček, ob odprtju pravljične dežele, ki je
bila običajno 11. decembra,
načrtujejo navzočnost obeh

Škofja Loka – Doslej je bilo
med stanovalci 74 okuženih, zanje so rdečo cono
uredili v telovadnici Osnovne šole Jela Janežiča. Glavnina se jih je od tam že vrnila v dom, v rdeči coni jih je
bilo ob koncu tedna še petnajst. Doslej se je okužilo
tudi 44 zaposlenih, teh je
bilo ob koncu tedna še trinajst. Kot kaže, se stanje
umirja, a rdečo cono v telovadnici bodo morali verjetno obdržati vse do konca
leta, saj ne vedo, kakšna bo
še v nadaljevanju dinamika
okužb, je pred kratkim ocenila direktorica CSS Silva
Košnjek. Iz rdeče cone se
vsak dan vračajo stanovalci,
a tudi v rdečo cono še nameščajo tiste, ki so na novo
okuženi. Kadrovski izpad
zaradi okužb skušajo nadomestiti z dijaki in študenti
zdravstvenih smeri, občasno
so jim priskočili na pomoč z
zdravstvenim osebjem škofjeloškega zdravstvenega
doma, nekdanji zaposleni in
prostovoljci.

Sceno Pravljične dežele Gorajte že postavljajo, ne vedo pa
še, ali bo dežela decembra lahko odprta. /Foto: Gorazd Kavčič
dobrih mož. Če se bodo morali odpovedati predstavam
z obdaritvijo otrok in oseb s
posebnimi potrebami, ki jih
vsako leto vabijo v pravljično
deželo, bodo vse skupaj prestavili na začetek januarja.
Če bodo seveda razmere to
dopuščale. Danica Kordež je
slišati optimistično. Sicer pa
so letos dogajanje Pravljične
dežele Gorajte prvič ponudili tudi čez leto. Žal jim čas
ni bil naklonjen in izvedli so
le nekaj dogodkov.

Ne le v rdeči coni, tudi zdravi stanovalci v centru ostajajo izolirani, nimajo družabnih oblik dejavnosti in tudi
ne obiskov. Svojci pa jih lahko pokličejo po telefonu,
tudi v rdeči coni, kjer je bilo
na začetku nekaj komunikacijskih šumov, so te odpravili, ko je začel v rdeči coni
delati prostovoljec, posebej
zadolžen za telefonske stike
s svojci. V matičnem delu
doma pa je tudi mogoče, da
svojci za stanovalce kaj pri-

Za okni svojih sob so lahko tudi zaplesali. / Foto: Gorazd Kavčič

ŠKOFJELOŠKO

Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,
napeto in aktualno.
in
Rubrika o gorenjskih priimkih.
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,
kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas
www.gorenjskiglas.si

O G R E J E
SRCE IN LICA

RAZVOJNA AGENCIJA SORA, POLJANSKA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

Novo v petkovih številkah
Gorenjskega glasa

nesejo, pustijo na recepciji,
potem pa osebje doma to
razkuži in izroči tistim, ki
jim je namenjeno. Stanovalcem, ki so ves čas v sobah,
ni lahko prenašati teh razmer, razmišlja Košnjekova
in dodaja, da so jih prejšnji
teden začeli voditi na sprehode. "Ti potekajo individualno v spremstvu zaposlenega ali prostovoljca, sprehajajo pa se samo do senzornega
parka," pove Silva Košnjek.
Že ta majhen napredek sku-

ša razbiti enoličen vsakdanjik stanovalcev. Včasih jih
razvedri pesem ali zvok harmonike iz katere od sob, posebej pa so bili veseli nedavnega obiska skupine harmonikarjev iz Železnikov, ki so
jim zaigrali pred domom.
Igrali so na vsaki strani
doma, da so jih slišali prav
vsi, je povedala Košnjekova.
In ker so imeli tisti dan pri
hiši gradbenike, so glasbenike z gradbenim dvigalom
dvignili do višjih nadstropij.

Foto: Gorazd Kavčič

tje za številne otroke. Letos
jim razmere niso naklonjene: zaradi koronavirusa je
velik osip prostovoljcev, na
pravljične predstave se morajo pripravljati od doma,
poleg tega ne vedo, kakšne
bodo epidemiološke razmere v decembrskih dneh, ko
običajno poteka glavnina
predstav. So pa pravljično
deželo prilagodili trenutnim
okoliščinam: z ločenimi
vhodi in izhodi, opustitvijo
čajank po obisku predstav,

Harmonikarji so stanovalce CSS Škofja Loka razvedrili z glasbo. / Foto: Gorazd Kavčič

#visitskofjaloka

Stanovalci so z balkonov spremljali harmonikarski koncert.

V mestu in v naravi! Slikovita Škofja Loka pozimi kar
sije od ustvarjalnosti. Srednjeveške ulice oživijo z
Izložbami domišljije škofjeloških umetnikov in
rokodelcev, kjer lahko izberete ročno izdelana
darila. Pred ali po nakupih se prileže svež zimski
zrak. Stari vrh slovi kot smučišče z najlepšo nočno
smuko v Osrednji Sloveniji. Otroško veselje zbudita
tudi Soriška planina na obrobju Julijskih Alp in
Rudno v Selški dolini.

