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Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka se je to jesen, kar zade-
va hitro rast in skupno števi-
lo okuženih občanov, sooči-
la z zares zahtevno situacijo. 
Po številu okužb je bilo ško-
fjeloško območje v samem 
vrhu v Sloveniji. Že zgodaj 
so začeli skupaj z občinsko 
Civilno zaščito izvajati zašči-
tne ukrepe (sprejeli in vpe-
ljali so jih še pred državnimi 
institucijami) in prebivalce 
javno pozivali k odgovorne-
mu (samo)zaščitnemu rav-
nanju ter doslednemu izva-
janju vseh ukrepov za ome-
jitev širjenja okužb. Priporo-
čila in navodila so objavljena 
na občinski spletni strani, v 
medijih, na družbenih 
omrežjih, letake so razdelili 
po vseh gospodinjstvih v ob-
čini. Tako kot že spomladi 
so vzpostavili in aktivirali 
Občinski center za pomoč, 
kjer na enem mestu in na-
slovu zbirajo vse informaci-
je in nudijo pomoč občan-
kam in občanom (info@
skofjaloka.si in 04 5112 397). 
Oktobra, v času zelo zaostre-
nih razmer v Centru slepih, 

slabovidnih in starejših Ško-
fja Loka, je občina centru 
ponudila vso pomoč in se 
skupaj z vodstvi centra, OŠ 
Jela Janežiča, regijsko koor-
dinacijsko skupino, pred-
stavniki NIJZ in pristojnim 
Ministrstvom za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti, z občinsko Civil-
no zaščito in gasilci zelo hi-

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

rejo zagotoviti na drug na-
čin.  Nujno varstvo otrok se 
tako izvaja: za otroke, vklju-
čene v Vrtec Škofja Loka, v 
enoti Kamnitnik Vrtca Ško-
fja Loka, za otroke, vključe-
ne v Vrtec Sončni žarek, pa 
na sedežu taistega vrtca, in 
sicer med 6. in 16. uro. 

Ponovil se je 
pomladni scenarij
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?

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

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letos bo pra-
znični decembrski čas pote-
kal v zelo spremenjenih raz-
merah. Prireditve decembr-
skega festivala Loka v snegu 
so zaradi epidemiološke si-
tuacije odpovedane. Zaradi 
zelo negotovih razmer zato 

letos ne bo niti drsališča na 
prostem, ki so ga lani Ločani 
zelo lepo sprejeli.    
"Vendar pa božično-novole-
tni 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-

tobusno postajo in naprej na 
Šolsko ulico. Praznična okra-
sitev sledi konceptu Sončne-
ga kolesa, ki je gibalo na-
predka in svetlobe. Prinaša 
novo življenje, veselje, radost 
in toplino v naša srca. Ker le-
tos prižiga lučk ne bomo mo-
gli izvesti v živo, ga bomo 
pripravili na posebnem vir-

tualnem dogodku na Mi-
klavžev večer, v soboto, 5. 
decembra, ob 17. uri," napo-
vedujejo na Občini Škofja 
Loka in dodajajo, da bo celo-
tna vrednost namestitve pra-
znične okrasitve in osvetlitve 
za vso občino znašala okrog 
trideset tisoč evrov.
Običajnih prazničnih dogod-
kov Loke v snegu letos ne bo, 
ostajajo pa Izložbe domišlji-
je, ki bodo odprte od 27. no-
vembra do 31. decembra. 

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

Letošnji prazniki bodo minili brez druženja, a ne brez 
praznične okrasitve. Lansko lahko vidimo na fotografiji.
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Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

Pregled in očala  
kot na napotnico

do

ceneje
101 €

V času korone 
gradijo
V škofjeloški enoti Varstveno 
delovnega centra Kranj v času 
korone obnavljajo telovadnico, 
pridobili bodo dodatne prostore.
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ŠKOFJA LOKA
Evropski denar za 
vodovode
Občini Škofja Loka in Gore-
nja vas - Poljane bosta za 
gradnjo in obnovo vodovo-
dov prejeli denar iz evrop-
skega kohezijskega sklada.
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GORENJA VAS - POLJANE
Krajina dobiva povsem 
novo podobo
Pred natanko enim letom so 
v sklopu izvajanja protipo-
plavnih ukrepov v Poljanah 
zabrneli stroji na novi dosto-
pni cesti, ki pelje do tamkaj-
šnje cerkve.
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ŽELEZNIKI
Virus uspešno zajezili
Število okuženih v občini Že-
lezniki je začelo upadati, 
oboleva pa več starejših. 
Zdravnik Branko Košir obča-
ne poziva, naj še naprej do-
sledno upoštevajo zaščitne 
ukrepe.
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ŽIRI
V coni krožni promet
Občina je pridobila gradbe-
no dovoljenje za gradnjo 
nove povezovalne ceste v in-
dustrijski coni, kar bo omo-
gočilo tudi širitev poslovne 
dejavnosti. 

stran 10

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

stran 5
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 24. novembra 2020

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 11/let nik IX, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 94, ki je iz šel 24. novembra 2020.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 
41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vladna služba 
za razvoj in kohezijo je ne-
davno izdala odločitev o fi-
nančni podpori za projekt 
Oskrba s pitno vodo v pore-
čju Sore – 2. sklop, ki ga bo-
sta izvajali občini Škofja 
Loka in Gorenja vas - Polja-
ne. Za 9,1 milijona evrov 
vreden projekt bo kohezijski 
sklad prispeval nekaj manj 
kot tri milijone evrov. Ključ-
na cilja medobčinskega pro-
jekta sta povečanje zaneslji-
vosti oskrbe in večja priklju-
čenost prebivalcev na sistem 
javne oskrbe s pitno vodo. V 
okviru projekta, ki je del Do-
govora za razvoj Gorenjske 
razvojne regije, sta predvi-
deni gradnja in hidravlična 
izboljšava vodovodnih siste-
mov v skupni dolžini dobrih 
18 kilometrov, rekonstrukci-
ja petih vodohranov in iz-
gradnja štirih razbremenil-
nikov. Z izvedbo investicije 
bo več kot 22 tisoč prebival-
cev deležnih boljše in var-
nejše oskrbe s pitno vodo.
Kaj bodo z evropskim de-
narjem delali v občini Škofja 

Loka? Nadaljevali bodo gra-
dnjo celovitega vodovodne-
ga sistema, ki vključuje iz-
gradnjo novih in rekon-
strukcijo obstoječih vodovo-
dnih sistemov z namenom 
izboljšanja varne oskrbe 
prebivalcev s kakovostno pi-
tno vodo in zmanjševanja 
izgub pitne vode. "Predvide-
ne so priključitve posame-
znih delov naselij v občini 
na vodovodni sistem ter hi-

dravlične izboljšave sistema. 
Zaradi oporečnosti vode 
bodo ukinjeni nekateri za-
sebni lokalni vodni viri, iz-
vedena bo dograditev javne-
ga vodovoda. Projekt obsega 
7745 metrov novo zgrajene-
ga vodovodnega sistema in 
izgradnjo enega črpališča," 

navajajo na občini. "Z izved-
bo projekta bo 175 uporabni-
kov na novo priključenih na 
javni vodovod. Gradnja vo-
dovoda v Škofji Loki vklju-
čuje osem investicij v nasle-
dnjih naseljih: Zminec, Pod 
Plevno, vodovod Hotovlja, 
Papirnica, Frankovo naselje, 
Hrastnica, Gorajte, Grajska 
pot. Namen projekta je, da z 
investicijami v izgradnjo vo-
dovodov v naseljih Papirnica 

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

boljšavo oziroma dograditev 
vodovodnega sistema z na-
menom zagotavljanja učin-
kovite, kakovostne in zane-
sljive oskrbe prebivalcev s 
pitno vodo ter zmanjševanja 
izgub pitne vode."
Hkrati z gradnjo vodovo-
dnega sistema bodo doda-
tno zgradili še 1704 metrov 
fekalne in 649 metrov me-
teorne kanalizacije. 
"Vrednost celote vseh izvede-
nih gradbenih del na podro-
čju vodooskrbe in kanalizaci-
je na območju občine Škofja 
Loka znaša skupaj 5.983.139 
evrov. Skupna vrednost grad-
benih del na področju vodoo-
skrbe v naši občini pa znaša 
2.909.852 evrov. Za ureditev 
vodooskrbe v občini bomo iz 
naslova namenskih kohezij-
skih sredstev EU in sredstev 
države prejeli skupaj 
2.110.807 evrov (kar znaša 
72,54 odstotka upravičenih 
stroškov izgradnje sistema 
vodooskrbe). Ker pa omenje-
na nadgradnja kanalizacij-
skega sistema in ostale infra-
strukture (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 prora-
čunskimi sredstvi občine," 
pojasnjujejo dodatne nalož-
be. "Za izgradnjo preostale 
infrastrukture in sofinanci-
ranje 27,46-odstotnega dele-
ža izgradnje sistema vodoo-
skrbe bo Občina Škofja Loka 
iz občinskega proračuna pri-
spevala skupaj 3.872.332 
evrov."

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

Občina Škofja Loka je omo-
gočila tudi topel obrok za 
učence in dijake iz socialno 
šibkejših družin, ki se šolajo 
od doma. Topel obrok preje-
ma okoli petdeset otrok, za 
OŠ Škofja Loka-Mesto, OŠ 
Ivana Groharja, OŠ Jela Ja-
nežiča ter za dijake jih pri-
pravljajo 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 po-
stopek je izveden v skladu z 
navodili NIJZ, zagotavljajo 
na občini. Prijave za brez-
plačni 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 dr-
žavnega pravilnika vse naje-
mnike občinskih poslovnih 
prostorov oprostila oz. delno 
oprostila plačila najemnine. 
Gre za najemnike, ki v tem 
času zaradi sprejetih vla-
dnih ukrepov proti širjenju 
koronavirusa niso mogli 
opravljati svoje dejavnosti. 

Enako so se odločili tudi to-
krat. Župan Tine Radinja je 
sprejel začasni ukrep, in si-
cer občina v času epidemije 
ne bo pobirala najemnin od 
najemnic in najemnikov 
poslovnih prostorov v ob-
činski lasti. Po sprejetju 
pravilnika na pristojnem 
ministrstvu pa bodo na pod-
lagi vlog upravičencev izve-
dli postopek oprostitve pla-
čila najemnine. Za omilitev 
posledic pandemije na lo-

kalno gospodarstvo so ob 
jesenskem rebalansu občin-
skega proračuna za leto 
2020 za spodbujanje lokal-
nega gospodarstva namenili 
dodatnih dvajset tisoč evrov. 
"Tako povečana namenska 
sredstva bomo gospodar-
stvu namenili prek javnega 
razpisa za spodbujanje go-
spodarstva, ki smo mu po-
leg ukrepa sofinanciranja 
poslovnih prostorov dodali 
še dva dodatna nova ukrepa: 

za samozaposlitev in za 
nova delovna mesta," pove-
do na občini. "Poleg tega 
smo pri ukrepu za sofinan-
ciranje najemnin za pritlič-
ne poslovne prostore v sta-
rem mestnem jedru preo-
blikovali merila, subvencijo 
smo dvignili za en evro (s 
treh na štiri evre) na kvadra-
tni meter, kar je uporabni-
kom v povprečju prineslo 
25-odstotno povečanje sub-
vencije najemnine." 

Ponovil se je pomladni scenarij
31. stran

Tudi pri obisku pošte moramo biti pozorni na medosebno razdaljo. / Foto: Gorazd Kavčič

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.

Epidemija je bila v prete-
klem tednu podaljšana, kar 
pomeni, da bomo še mesec 
dni živeli bolj ali manj v iz-
rednih okoliščinah. Upam, 
da se bodo ukrepi spotoma 
sproščali, vseeno pa to po-
meni, da bodo ti posebni 
časi, polni velikih izzivov, 
ko se med drugim dokazu-
je, kaj lahko skupnost nare-
di in kako lahko stopimo 
skupaj, še nekaj časa trajali. 
Vesel sem, ker v Škofji Loki 
vendarle opažam, da se 
ukrepi, ki so bili sicer naj-
prej sprejeti s precejšnjo ne-
jevero in nezaupanjem, ve-
dno bolj dosledno upošteva-
jo, da so ljudje strpni in ra-
zumevajoči drug do druge-
ga 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 karse-
da nemoteno, s kar najve-
čjim tempom. Tako zaklju-
čujemo gradbene projekte v 
Frankovem naselju, na Ko-
pališki ulici, v Zabrajdi, v 
sklopu Grajske ceste ... Dela 
na gradbiščih kljub epide-
miji nemoteno potekajo. 
Ravnokar smo dokončali 
tudi brv v Brodeh, končana 
je prenova ceste med Ševlja-
mi in Bukovščico, začeli 
smo dela na velikem projek-
tu kolesarske steze na Kidri-
čevi cesti. Vse to več kot oči-
tno priča o tem, da tempo 
del v naši občini zaradi covi-
da-19 ni prav nič zmanjšan. 
Niti ob dejstvu, da ogromno 
dela in časa porabimo za iz-
vajanje ukrepov za zajezitev 
epidemije in zmanjšanje 
njenih posledic, da vsak dan 
nagovarjamo ljudi, da se v 
posebnih pogojih trudimo, 
da trikrat na teden deluje tr-
žnica, in s tem zagotavlja-
mo lokalno ponudbo in sa-
mooskrbo s hrano, da zago-
tavljamo tople šolske obro-
ke, da deluje center za po-
moč v naši občini, kjer lah-

ko občanke in občani bodisi 
ponudijo bodisi dobijo kakr-
šnokoli pomoč ... Hvala 
vsem prostovoljkam in pro-
stovoljcem, ki nam pri ne-
katerih aktivnostih pomaga-
jo. Center se je zelo dobro 
prijel in z veseljem lahko 
pritrdim, da odgovarjamo 
na večino potreb, ki se poja-
vijo.
Je pa ta epidemija pokazala 
tudi pomembnost naših so-
cialnih vezi. Tega, kar sicer 
občankam in občanom nu-
dita mesto in vas. Prihajajo-
ča koronazima bo lahko dol-
ga, 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 po-
membno tudi z vidika psi-
hološkega zdravja. Prav je, 
da opozarjamo na mentalno 
zdravje in spodbujamo vse, 
da zase poskrbijo tudi na 
tem področju, bodisi s ka-
kšnim klicem na telefonske 
številke, namenjene razbre-
menilnim pogovorom, s kli-
ci svojim bližnjim, ki jih že 
dlje časa niso slišali, s spre-
hodi v naravo, rekreacijo ... 
Vse to je še kako pomemb-
no. Zaščitimo sebe in druge 
in poskrbimo za svoje 
zdravje.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Življenje v 
posebnih časih

Tine Radinja
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Škofja Loka – Razvojna agencija Sora je objavila javno pova-
bilo za vključitev novih ponudnikov in izdelkov v blagovno 
znamko Babica in Dedek. Namenjena je ponudnikom pri-
delkov in izdelkov s Škofjeloškega, ki se uporabljajo tradici-
onalne postopke izdelave in pretežno lokalne surovine ter 
imajo kakovostno ponudbo, ki jo želijo predstaviti pod bla-
govno znamko Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjelo-
ških 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 naslo-
vu kristina.miklavcic@ra-sora.si in na telefonski številki 04/ 
50 60 225.

Povabilo novim ponudnikom

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Poveljnika ob-
činskega štaba Civilne zašči-
te smo letos že drugič pova-
bili k pogovoru, prvič v po-
mladnem valu epidemije. 
Na vprašanje, ali je takrat 
pričakoval, da se bo zgodba 
s širjenjem koronavirusa 
ponovila, je dejal, da je Civil-
na zaščita sicer pripravljena 
na pomoč v razmerah epide-
mije, 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 epide-
mije, ko pa je do razglasitve 
19. oktobra prišlo in se je 
aktiviral državni načrt zašči-
te in reševanja, za njim pa 
regijski, smo se aktivirali 
tudi na občinski ravni," je 
povedal poveljnik. "Tako so 
se ponovno vzpostavile nalo-
ge, tako denimo oskrba ran-
ljivih skupin, ljudi, ki so v 
samoizolaciji. Sicer pa je 
drugi val popolnoma druga-
čen: v prvem smo se bolj 
ukvarjali z iskanjem in na-
bavo zaščitne opreme, zdaj 
pa s tem ni težav, veliki pro-
blemi pa so se pojavili v 
zdravstvu in domovih staro-
stnikov, kjer je veliko okužb 
in imajo težave s kadri." 
Civilna zaščita v Škofji Loki 

je sodelovala pri vzpostavlja-
nju rdeče cone za stanovalce 
Centra slepih, slabovidnih 
in starejših, ki so jih preseli-
li v telovadnico Osnovne 
šole Jela Janežiča. "Sodelo-
vali smo takole: Dom se je 
obrnil na nas s prošnjo, ali 
lahko najdemo primerno lo-
kacijo za dislocirano enoto. 
Nato smo z županom prei-
grali možnosti in naposled 
centru predlagali rešitev v 
telovadnici, ki je v bližini 
doma in primerna tudi gle-
de logistike. Vodstvo centra 
je to uskladilo z resornimi 
ministrstvi, s šolo Jela Jane-
žiča, s koordinacijsko skupi-
no 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 ško-
fjeloškega zdravstvenega 
doma, ki je to izvajala," po-
drobnosti pojasni Nikolaj 
Kržišnik.
"Sodelujemo pri prevozu 
hrane za učence škofjelo-
ških osnovnih šol in dijake 
srednjih šol, ki so občani 
Škofje Loke in se šolajo na 
daljavo. Družine večidel si-
cer same prihajajo po obro-
ke, Civilna zaščita pa jih 
vozi na štiri lokacije, kjer ne 
morejo priti ponje. Bistvena 

razlika od prvega vala je ka-
drovska 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 ima-
mo bolničarje, ki pa za to 
delo niso usposobljeni." 
Nikolaj Kržišnik še pravi, da 
ima Civilna zaščita v epide-
miji le stransko vlogo. Niso 
nosilci pri vodenju te "ne-
sreče", temveč sodelujejo 
pri nekaterih nalogah. Moč-
na je vloga obveščanja jav-
nosti z opozorili ljudem, naj 
še naprej spoštujejo ukrepe, 
nosijo maske, skrbijo za hi-
gieno, 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 (Kri-
žna Gora, Lubnik), pred 
dnevom spomina na mrtve 
so bili z reditelji prisotni na 
pokopališčih in oba praznič-
na dneva z obveščanjem 
opozarjali ljudi na previ-
dnost pred okužbo. Javno je 
pri tem najbolj izpostavljen 
župan, pravi Kržiščnik, v Ci-
vilni zaščiti pa so nekakšna 
podpora pri teh nalogah. 
Ljudem zaradi dolgotrajno-
sti epidemije že popušča 
koncentracija, zato na tere-
nu poskrbijo, da jih znova 
opominjajo, naj še zdržijo. 
Sam nadzor pa imajo v ro-
kah policija, redarstvo in in-
špektorji, dodaja. Pomemb-
no se mu zdi tudi, da lahko 
v tem času za lokalno oskr-
bo prebivalstva deluje ško-
fjeloška tržnica, ki jo sicer 
upravlja KS Kamnitnik. Tu 
Kržišnik priporoča, naj v iz-
ogib gneči in čakanju na tr-
žnico hodi po en član gospo-
dinjstva. Pri oskrbi prebival-
stva pa kot dobro omenja 
tudi možnost, da gostinski 
lokali omogočajo dostavo 
hrane na dom ali pa jo ljudje 
pridejo sami iskat. 

Drugi val je drugačen
Jesenski val epidemije se po razsežnosti in vsebini težav močno razlikuje od pomladnega, meni 
poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Nikolaj Kržišnik.

Nikolaj Kržišnik / Foto: Gorazd Kavčič

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

Gre za prodajne razstave 
umetnikov in rokodelcev, na 
katerih se že šesto leto zapo-
red povezuje (lokalna) 
ustvarjalno-kulturniška sce-
na in individualnim obisko-
valcem Škofje Loke ponuja 
nepozabno praznično izku-
šnjo. V skupni akciji, v kateri 
v prazničnem času obisko-
valcem starega mestnega je-
dra Škofje Loke ponujajo 

umetniška dela in kakovo-
stne lokalno izdelane izdelke 
rokodelcev, se povezuje kar 
15 organizacij: Rokodelski 
center DUO Škofja Loka (Ra-
zvojna agencija Sora), ki je 
tudi koordinator Izložb, Ga-
lerija Ivana Groharja (Loški 
muzej Škofja Loka), Sokolski 
dom Škofja Loka (Zavod 
973), Knjižnica Ivana Tavčar-
ja Škofja Loka, Rozamunda, 
Atelje Amuse, Sodobni teks-
tilni center Kreativnice, Tr-

govina Paleta, Trgovina in 
galerija Čipke Mojca, cvetli-
čarna Sanjski šopek, Galerija 
in kavarna Pr' Pepet, resta-
vracija Jesharna, Kavarna in 
slaščičarna Homan, Bar Pi-
larna in kavarna Vahtnca.
"Prostore v starem mestnem 
središču Škofje Loka name-
njamo predstavitvi del ume-
tnikov, rokodelcev, fotogra-
fov, oblikovalcev in drugih 
ustvarjalcev ter jih spremi-
njamo v praznične trgovine, 

v katerih si obiskovalci lah-
ko izberejo izvirna in unika-
tna darila, primerna za de-
cembrsko obdarovanje. V tej 
novi nepredvidljivi realnosti 
vas prav posebej pozivamo 
in vabimo k podpori doma-
čih vrhunskih ustvarjalcev 
in ustvarjalk! Še posebej le-
tos poskrbimo, da se bomo 
obdarovali z lokalno izdela-
nimi, kakovostnimi in so-
dobnimi darili," vabijo orga-
nizatorji Izložb domišljije. 

Čisto drugačni prazniki
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred kratkim 
je 15 slovenskih občin preje-
lo prikazovalnike hitrosti Vi 
vozite v enoletni brezplačni 
najem, med njimi tudi Ob-
čina Škofja Loka. Na poziv, 
ki ga je že deseto leto zapo-
red pripravila Agencija za 
varnost prometa, se je sicer 
prijavilo 34 občin. Namesti-
tev prikazovalnikov hitrosti 
se je doslej izkazala kot 
učinkovito sredstvo za takoj-
šnje zmanjšanje povprečnih 
hitrosti. Prehitra vožnja je 
namreč kljub preventivnim 
akcijam in pogostemu opo-
zarjanju vseh institucij, ki 
delujejo na področju pre-
ventive, še vedno zelo po-
gost vzrok prometnih ne-
sreč z najhujšimi posledica-
mi. Do konca letošnjega 

septembra je zaradi neprila-
gojene hitrosti na sloven-
skih cestah ugasnilo 22 ži-
vljenj. Tudi letos želi s pri-
kazovalniki hitrosti agencija 
voznike spodbujati k umir-
jeni, odgovorni in strpni vo-
žnji ter tako prispevati k ve-
čji varnosti vseh udeležen-
cev v cestnem prometu, še 
posebej najbolj ranljivih, 
pešcev in kolesarjev. Merila 
za izbor so bila naslednja: 
podatki o številu prometnih 
nesreč, umrlih, hudo tele-
sno in lažje telesno poško-
dovanih oseb, večja ogrože-
nost ranljivih skupin udele-
žencev v prometu, najbolj 
prometna območja (npr. 
nevaren cestni odsek, potek 
poti v šolo ali vrtec) in obči-
ne z načrtom promocije ak-
tivnosti pridobitve prikazo-
valnika. 

Dobili še en 
prikazovalnik hitrosti

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

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Izšla je tretja 
številka Pasijonskega novič-
nika, ki ga izdaja skupina 
pasijoncev Pasijonski veter. 
Vsebinski poudarek daje le-
tošnjemu obisku predse-
dnika evropskega združe-
nja Europassion Josefa Lan-
ga v Škofji Loki. Skupaj z 
njim so se pasijonci mudili 
tudi na ministrstvu za kul-
turo. V novičniku lahko 
preberemo zapis o pasijon-
skih romanjih, ki potekajo 
pod okriljem Prosvetnega 
društva Sotočje, pa o prvem 
srečanju režiserja Škofjelo-

škega pasijona Borta Gar-
tnerja s pasijonci, o resta-
vriranju tristo let starega 
rokopisa loške pasijonske 
procesije, pasijonskih raz-
stavah, svoja prispevka pa 
objavljajo tudi člani Pasi-
jonskega vetra iz Preddvora 
in Ribnice. Novičnik pa pri-
naša tudi slabo novico o od-
povedi uprizoritve Škofjelo-
škega pasijona spomladi 
leta 2021, ki jo sporočajo 
župan Tine Radinja, vodja 
projekta Jakob Vrhovec, re-
žiser Borut Gartner in pred-
stojnik škofjeloškega kapu-
cinskega samostana brat 
Jožko Smukavec.

Izdali Pasijonski 
novičnik
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Najprej bodo 
urejali kolesarsko povezavo 
od informacijske točke v sta-
rem Petrolu do Starega Dvo-
ra, potem do kmetijske za-
druge in nazadnje še do že-
lezniške postaje na Trati. 
Finančna ocena projekta je 
3,5 milijona evrov. Celoten 
potek predvidenih del pote-
ka po državni kolesarski po-
vezavi R7. Operativni/krat-
koročni cilji predmetne na-
ložbe je zmanjšanje emisij 
oziroma ogljičnega odtisa.
Predvidena je izvedba del za 
ureditev obstoječega kole-
sarskega pasu na pločniku s 
klančinami ter ureditev 
nove kolesarske povezave ob 
rekonstrukciji obstoječe ob-
činske ceste kot kolesarski 
pas na pločniku v obe smeri 
ter deloma kot kolesar na 
vozišču. Gre za vzdrževalna 
dela v javno korist na obsto-
ječi regionalni cesti in ob-
činskih cestah. Kot navajajo 
na občini, je projekt načrto-
van na podlagi določil Celo-
stne prometne strategije 
Občine Škofja Loka. Osnov-
ni namen projekta je urediti 
varne kolesarske povezave 
na trasi, ki povezujejo sredi-
šče regionalnega oz. lokal-

nega pomena s svojim za-
ledjem ter jih s tem narediti 
bolj privlačne in uporabne. 
"Izvedba bo potekala v več 
fazah do leta 2023. Do kon-
ca tega leta poteka priprava 
projektne in druge doku-
mentacije. Do konca priho-
dnjega leta bo izvedena prva 
faza, in sicer bo na delu re-
gionalne ceste, kjer je v celo-
ti 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 voz-
iščna konstrukcija na ploč-
niku in kolesarski stezi na 
mostu čez Suho, nujno tre-
ba urediti klančine skladno 
z aktualnimi smernicami. 
Izvedba regionalne ceste bo 
potekala v dolžini 890 me-
trov, in sicer na območju 
petih križišč in hišnih oz. 

skupinskih priključkov. Iz-
bran je izvajalec del, Euro-
grad iz Ljubljane, pogodbe-
na vrednost je 156.784 
evrov," razložijo na občini. 

V drugi fazi bo potekala ure-
ditev od Starega Dvora do 
kmetijske zadruge. Na tem 
območju so že delno zgraje-
ne kolesarske steze, vendar 
so neustrezne (dvosmerne 
enostranske). Zaradi pro-
metnih obremenitev morajo 
biti kolesarske povezave 

sklenjene in ločene od vozi-
šča. Kolesarski pasovi na 
pločniku bodo zgrajeni v 
sklopu rekonstrukcije ceste 
s preureditvijo in gradnjo 
novih avtobusnih postaja-
lišč, na novo bodo uredili 
javno razsvetljavo, meteor-
no kanalizacijo, voziščno 
konstrukcijo, ostalo komu-
nalno infrastrukturo, pro-
metno signalizacijo in pro-
metno opremo. Ohranili in 
razširili bodo obstoječi dre-
vored, 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 za-
druge do križišča pri žele-
zniški postaji, nato se bo 
kolesarska povezava nada-
ljevala po lokalni cesti Vir-
maše–železniška postaja 
vzdolž železniške proge. 
Tudi ta del investicije bo po-
tekal v letih 2022 in 2023. 
Projekt je vključen v drugi 
dogovor za razvoj regij in je 
zanj predvideno sofinacira-
nje države in EU.

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.

V prihodnjih treh letih bodo na trasi od starega Petrola do železniške postaje na Trati 
gradili kolesarsko povezavo. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zavod Tri, za-
vod za trajnostne skupno-
stne prakse, je v Škofji Loki 
že spomladi skrbel, da so šo-
larji dobili računalnike in 
jim s tem omogočili šolanje 
na daljavo. Takrat so dobili 
osem računalnikov in jih po-
darili petim družinam s šo-
lajočimi otroki, ki si računal-
nika niso mogli privoščiti. 
Kot navaja Nina Arnuš iz Za-
voda Tri, sta v akcijo vključe-
ni dve osebi iz njihovega za-
voda in tri osebe, ki računal-
nike popravljajo. Dva raču-
nanika tedaj nista bila upo-
rabna, enega pa so dali članu 
Društva U3Ž (Univerza za 
tretje življenjsko obdobje). 

Eno podjetje je na njihovo 
pobudo podarilo računalni-
ke svojim zaposlenim s šola-
jočimi otroki, vedo vsaj še za 
eno podjetje, ki so ga spod-

budili k nakupu in donaci-
ji več prenosnikov neposre-
dno šoli. "Upamo, da se je 
zgodilo to še večkrat," verja-
me Nina Arnuš.

Enako dejavnost nadaljujejo 
tudi v jesenskem valu epide-
mije, ko vsi otroci še vedno 
nimajo na voljo računalni-
kov. »Vsega skupaj smo do 
sedaj dali naprej v uporabo 
14 računalnikov. Pet jih je 
zagotovil Zavod Tri in vzpo-
stavil knjižnico prenosni-
kov. Prenosnike smo tako za 
daljše obdobje posodili: dve-
ma udeleženkama naših te-
čajev in s tem tudi dvema 
družinama s šolajočimi 
otroki, eni udeleženki pro-
jekta PUMO, dvema druži-
nama preko Društva Sožitje 
in enega Društvu U3Ž, da 
bodo lahko izvajali študijske 
krožke na daljavo. Druge 
smo dali loškim osnovnim 
šolam v trajno uporabo. Ve-
činoma so prenosnike poda-
rili ljudje za ljudi. Pri zbira-

nju pomaga tudi Obrtna 
zbornica Škofja Loka in še 
eno podjetje iz Ljubljane,« 
je povedala Nina Arnuš. 
Kot navaja, so pri zagotavlja-
nju računalnikov za šolarje 
zelo angažirani ravnateljice 
in ravnatelj osnovnih šol in 
starši, ki imajo to možnost. 
»Na voljo je gospod, ki raču-
nalnike pregleda na našo 
željo, so pa zelo angažirani, 
dostopni in usposobljeni 
tudi računalničarji in raču-
nalničarke na vseh osnovnih 
šolah. Skušamo izkoristiti 
vse povezave, še vedno pa 
vsakič poudarjamo, da bi 
opremo za šolanje na dalja-
vo morala zagotoviti drža-
va,« je prepričana sogovor-
nica. »Računalnikov po mo-
jem mnenju še kar manjka, 
saj je za nemoteno sledenje 
pouku v družinah skoraj po-
treben en računalnik na 
otroka. Telefoni ne zadostu-
jejo, urnikov se z vsemi šola-
jočimi ne da uskladiti.«
Jeseni v šolah ugotavljajo, 
da je za računalnike še kar 
dobro poskrbljeno, pač pa so 
ponekod težave zaradi nedo-
stopnosti optičnega omrež-
ja. Tudi v Zavodu Tri ugota-
vljajo, da je problem dober 
internet, saj poznajo več lju-
di, ki nimajo dostopa ali so 
povezave slabe.

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. 
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»Skušamo izkoristiti 
vse povezave, še vedno 
pa vsakič poudarjamo, 
da bi opremo za 
šolanje na daljavo 
morala zagotoviti 
država.«

Danica Zavrl Žlebir

Brode – V naselju Brode je 
bila nedavno zgrajena nova 
brv čez Poljansko Soro, s ka-
tero je vzpostavljena varna 
lokalna kolesarska in peš po-
vezava med naseljema Bro-
de in Gabrk. Obenem pa so 
z novo brvjo naselje Brode 
povezali z glavno državno 
kolesarsko povezavo G3, ki 

na tem delu poteka po opu-
ščeni regionalni cesti. Novo 
brv je zgradil izvajalec Gar-
nol iz Kranja. Celotna vre-
dnost naložbe ureditve brvi, 
prometne opreme in prome-
tne signalizacije znaša 250 
tisoč evrov. Za ta projekt je 
Občina Škofja Loka pridobi-
la odločbo Eko sklada o ne-
povratni finančni spodbudi v 
višini 163 tisoč evrov.

V Brodeh nova brv čez 
Poljansko Soro

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

Škofja Loka – Gorenjski žu-
pani, združeni v svet gorenj-
ske regije, so se dogovorili, 
kako bodo razdelili sred-
stva, ki so ostala iz nereali-
ziranih projektov. Gre za 
nekaj manj kot 400 tisoč 
evrov, župani 18 občin pa so 
se dogovorili, da bodo de-
nar razdelili za tiste projek-
te, za katere so že odobrena 
sredstva iz evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Del 
teh bo pripadal tudi Občini 
Škofja Loka, kjer so se odlo-
čili, da jih bodo porabili 
predvsem za izgradnjo kole-
sarskih stez.  

Občine si bodo 
razdelile evropski 
denar

Škofja Loka – V trenutni si-
tuaciji, ko so zaprti gostin-
ski lokali in ne smejo spreje-
mati gostov, v občini Škofja 
Loka več ponudnikov go-
stinskih in trgovskih storitev 
ponuja osebni prevzem ali 
celo dostavo. Trikrat teden-
sko deluje škofjeloška tržni-
ca, in sicer vsak torek, četr-
tek in soboto dopoldne, po-
sluje pa na območju nekda-
nje vojašnice. Kot opozarja-
jo, se na tržnici lahko zadr-
žuje omejeno število obi-
skovalcev, hkrati največ 
dvajset, zato naj se ljudje po 
opravljenem nakupu po ne-
potrebnem ne zadržujejo na 
tem območju, treba pa je 
tudi dosledno upoštevati 
vsa aktualna veljavna pripo-
ročila. Poleg tržnice oskrbo 
ponuja še dvajset gostin-
skih in turističnih ponudni-
kov, spisek je objavljen na 
občinski spletni strani.

Zagotavljajo oskrbo s 
hrano



Občina Škofja Loka

5Loški glas, torek, 24. novembra 2020

O
BČ

IN
A

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
, M

ES
TN

I T
RG

 1
5,

 4
22

0 
ŠK

O
FJ

A
 L

O
KA

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V okviru pro-
jekta Prostofer raste mreža 
občin, ki starejšim občanom 
ponujajo brezplačne, okolju 
prijazne prevoze znotraj ob-
čin. Vanjo je vključena tudi 
družba Petrol, ki poskrbi za 
dobavo električnih vozil in 
namestitev pripadajoče pol-
nilne infrastrukture. S tem 
se širi mreža polnilne infra-
strukture, ozaveščenost lju-
di o razvoju trajnostne mo-
bilnosti in poleg vsega rešu-
je še težava prevozov starej-
ših.
"Petrol je eden izmed vodil-
nih ponudnikov trajnostne 
mobilnosti v Sloveniji in šir-
ši regiji. Ena izmed oblik 
uporabe električnih vozil so 
tudi prevozi za starejše. S 
tem je Petrol postal pomem-
ben strateški partner števil-
nih občin in podjetij, saj jim 
lahko zagotovi zelo kvalite-
tno polnilno infrastrukturo 
in hkrati pridobi nepovratna 
finančna sredstva za lažji 
prehod na e-mobilnost," je o 
sodelovanju v projektu pove-
dal Tadej Smogavec, vodja 

Razvoja trajnostne mobilno-
sti v Petrolu.
Med občinami, ki projekt že 
izvajajo, je tudi Škofja Loka. 
"Vsem generacijam naših ob-
čank in občanov želimo nuditi 
kar se da kakovostne storitve 
na vseh področjih. Smo me-
sto prostovoljcev in prosto-
voljk in vedno znova sem po-
nosen na to, da znamo stopiti 
skupaj in pomagati. Odzivi 
občank in občanov so zelo do-
bri. Tudi v teh neugodnih ko-
ronačasih smo v slabem me-
secu opravili več kot deset 

prevozov, polovico v škofjelo-
ški zdravstveni dom, polovico 
pa na specialistične preglede v 
različne institucije, tako v Lju-
bljano kot na Bled in Jesenice. 
Glede na okoliščine smo tre-
nutno omogočali le nujne 
prevoze, se pa veselimo časov, 
ko bo spet zaživelo javno ži-
vljenje in bodo naši prosto-
voljci, naši prostoferji, kakšne-
ga starostnika oziroma staro-
stnico pospremili tudi samo 
do trgovine in jim namenili 
lepo besedo," je povedal žu-
pan Tine Radinja. 

Sabina Gabrijel, ki se na Ob-
čini Škofja Loka ukvarja s 
tem projektom, navaja, da so 
začeli delati 15. oktobra, prej-
šnji mesec opravili pet, no-
vembra pa deset voženj. 
"Vozi sedem prostovoljcev, 
med njimi tudi ena ženska, 
ki se izmenjujejo pri vo-
žnjah. V času epidemije vozi-
mo le na nujne zdravniške 
preglede v Zdravstveni dom 
Škofja Loka, kamor smo pe-
ljali naročnike tudi na ceplje-
nje proti gripi, in na speciali-
stične preglede na Jesenice, 
Bled, Golnik in v Ljubljano," 
je pojasnila Gabrijelova. Zla-
ta mreža, ki povezuje prevo-
ze projekta Prostofer, je obči-
ne tudi natanko obvestila, 
pod kakšnimi pogoji se lah-
ko izvajajo prevozi: s prezra-
čevanjem in razkuževanjem 
vozil ter nujno nošnjo mask 
tako za voznike kot potnike. 
Kot še dodaja sogovornica, 
bodo še vedno veseli novih 
prostovoljcev, ki so pripra-
vljeni sodelovati v projektu 
Prostofer. Svojo pripravlje-
nost naj sporočijo Sabini Ga-
brijel (sabina.gabrijel@sko-
fjaloka.si ali 04/511 23 30). 

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

Pred mesecem dni so zagnali projekt Prostofer. 

Nina Fehter

Škofja Loka – Namesto na 
predvidenih lokacijah v mestu 
se je letos skorajda v celoti od-
vil v Rdeči Ostrigi, na druga-
čen način, kot smo ga bili va-
jeni. O memorialu in planih 
za prihodnost sem se pogo-
varjala s Tinetom Hafnerjem, 
idejnim vodjo festivala.

Očitno sva bila septembra 
preoptimistična.
Če me spomin ne vara, sem 
že takrat opozarjal, da se lah-
ko 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 dovo-
ljenja in pozitivna mnenja 
NIJZ so nam sicer omogoča-
la predvideno izvedbo, zato 
je bila odločitev težka, pred-
vsem pa smo jo morali spre-
jeti izredno hitro, zgolj v ne-
kaj urah. Pri tem nam je po-
magalo tudi to, da so bili ita-
lijanski Ottone Pesante že na 
poti v Slovenijo.

Odločili ste se za spletni pre-
nos odprtja festivala.
Odločitev ni bila lahka. Vese-
lili smo se odprtja memoria-
la na Cankarjevem trgu, re-
zervirana so bila namreč vsa 
razpoložljiva sedišča. Tudi 
nastopajoča zasedba je ko-
maj čakala na koncert, saj bi 
bil to njen prvi nastop po več 
mesecih, saj je bila kopica 
predvidenih odpovedana za-
radi koronavirusa. Na drugi 
strani pa sta nas ovirala epi-
demiološka slika in zaprtje 
regij. S težkim srcem smo 
sprejeli odločitev, da bo kon-
cert 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 dobr-
šno mero tehnične improvi-
zacije. O tem, kaj se bo zgo-
dilo z memorialom v nasle-
dnjih dneh, še nismo razmi-
šljali. Sledila je izvedba kon-
certa, ki ga je preko spleta 

spremljalo kar precejšnje 
število ljudi. Vse ostalo je 
zgodovina.

Celoten festival je bil tako iz-
peljan na spletu.
Še bolj natančno bi lahko re-
kli – v živo, s prenosom na 
spletu. Vse koncerte smo 
predvajali v neposrednem 
prenosu, nekatere vsebine 

smo na splet naložili kasne-
je, nekatere so se izvedle pre-
ko Zooma. Vsekakor je zani-
mivo to, da to ni bil neki 
predviden alternativni scena-
rij, ampak hipna odločitev, ki 
je bila sprejeta med festiva-
lom, skupaj z nastopajočimi.

Večina nastopajočih se je 
odzvala na vaš poziv.

To nas še najbolj veseli. Ve-
čina nastopajočih se je odlo-
čila, da odigra koncert v Loki 
tudi v teh razmerah in s tem 
podpre naša tako letošnja 
kot tudi dolgoletna prizade-
vanja za boljši (kulturni) ju-
tri v Škofji Loki. Nekateri 
nastopajoči so zaradi oseb-
nih zadržkov v zvezi s t. i. 
livestreami (neposredni pre-

nos) svoj nastop odpovedali 
in jim ne zamerimo. Nika-
kor. 

Na spletu sem zasledila, da 
memoriala še ni konec.
Osrednjega dela letošnjega 
memoriala (Festival In Me-
moriam 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 tradicio-
nalnega Ostriginega marato-
na, letos v celoti preseljenega 
na splet. Potekal  bo od 21. 
decembra dalje. 

Najbrž bi radi še kaj dodali.
Poleg vseh posameznikov in 
posameznic ter društev, ki so 
tako ali drugače vpleteni v or-
ganizacijo festivala, dolgujem 
zahvalo tudi tistim, ki nas 
podpirajo na druge načine: 
Ministrstvo za kulturo, Obči-
no Škofja Loka in Klub škofje-
loških študentov. Hvala tudi 
tvojemu mediju, ki že dolga 
leta budno spremlja naše pre-
mike in o njih vestno poroča 
zainteresiranemu bralstvu.

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.

Organizatorji Hafnerjevega memoriala napovedujejo še dodatne koncerte.
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Danica Zavrl Žlebir

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 za-
gotoviti na drug način in pri 
katerih vsaj en starš oprav-
lja dela, ki so pomembna za 
delovanje družbe in države 
(zdravstveni delavci, zapo-
sleni v Civilni zaščiti, vojski 
ali policiji, socialnem var-
stvu, vzgoji in izobraževa-
nju), drugi od staršev pa 
mora biti nujno prisoten na 
delovnem mestu. 
Nujno varstvo poteka v eno-
ti vrtca Kamnitnik za otro-
ke, vključene v javni vrtec, v 
vrtcu Sončni žarek pa za ti-

ste, ki sicer obiskujejo ta vr-
tec. V Vrtec Škofja Loka, ki 
sicer v svojih enotah vklju-
čuje 928 otrok, jih v tem 
času prihaja 48, kar je le do-
brih pet odstotkov, pove rav-
nateljica vrtca Janja Bogataj. 
V zasebni župnijski vrtec 
Sončni žarek v tem času pri-
haja devet otrok, manj kot 
desetina vseh, ki so sicer 
vključeni v ta vrtec, pa pravi 
vodja Janez Snoj. Vrtec si-
cer 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 pra-
vi sogovornik, program po-
teka po ustaljenih tirnicah, 
le da otroci niso ločeni po 
starostnih skupinah kot obi-
čajno.

V vrtcih le nujno 
varstvo

Zaprti so tudi vrtci (na sliki vrtec v Podlubniku), za nujno 
varstvo je poskrbljeno v vrtcih Kamnitnik in Sončni žarek. 
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Da je zdravje na prvem me-
stu, navadno slišimo reči le 
starejše ljudi, mlajša in sre-
dnja generacija pa se v obi-
čajnih okoliščinah tega še 
ne zaveda. Novi virus pa ne 
izbira, prodira v vse genera-
cije in trenutno še ni pravi-
la, 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 načr-
tih oziroma še bolje, kot 
sem načrtoval pred letom 
dni. V spomladanskem ko-
ronačasu smo revidirali in 
dopolnili projekt medgene-
racijskega središča v Gore-
nji vasi ter ga prijavili na 
razpis ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. 
Kandidirali smo za izvajanje 
dnevnih oblik varstva in za-
časnih namestitev za starej-
še v objektu Stare šole v Go-
renji vasi skupaj s CSS Ško-
fja Loka. Septembra smo 
prejeli obvestilo, da smo bili 
na razpisu zelo uspešni. V 
teh dneh smo prejeli še pod-
pisano pogodbo, kar pome-
ni, da bomo sredi priho-
dnjega 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 ge-
neracij. Z mislimi na naše 
starejše občane smo pristo-
pili tudi k projektu Prosto-
fer, ki ponuja brezplačne 
prevoze starejšim, za ta na-
men imamo tudi že pripra-
vljen nov električni avto in 
urejeno polnilnico pod So-
kolskim domom. Spomladi, 
ko so se zapirale javne usta-
nove in šole, smo pri nas po 
predhodnem javnem naro-
čilu podpisali pogodbo za 
gradnjo novega Vrtca Agata 
v Poljanah in adaptacijo šol-
ske kuhinje. Začeli smo de-
lati in kmalu po prekinitvi 
pouka v šolah in sredi sep-
tembra v celoti prenovljeno 
in razširjeno kuhinjo že 
predali namenu. Ob koncu 
šolskega leta smo začeli gra-
diti še objekt in načrtujemo, 
da bo še letos pod streho, 
čez leto dni pa ga bomo pre-

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 okoli-
ščine za zdaj tega ne dovo-
ljujejo.
Prejšnji mesec smo bili ve-
seli odločbe o odobritvi 
evropskih kohezijskih sred-
stev za gradnjo treh novih 
sklopov občinskih vodovo-
dov, tako da nam dela z in-
vesticijami ne bo zmanjka-
lo. Sredi prihodnjega leta 
načrtujemo zaključek ureja-
nja poplavne varnosti v Po-
ljanah in tudi krožišča, ki se 
je začelo graditi pred mese-
cem. Prejšnji teden je bil 
izbran izvajalec za obnovo 
ceste proti Sovodnju, z obči-
no Cerkno smo ministrstvu 
poslali pobudo, da sta obči-
ni pripravljeni prevzeti ak-
tivno vlogo pri pripravi na-
črtov in dokumentacije za 
izgradnjo četrte razvojne 
osi. Gorenjci in Primorci 
hočemo na tem območju 
imeti boljšo povezavo.
Letošnje poletje smo preži-
veli 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 bodi-
te zdravi, previdni do sebe 
ter odgovorni do drugih.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Praznovanje v 
drugih okoliščinah

Milan Čadež

Mateja Rant

Poljane – Obsežno gradbi-
šče, kjer izvajajo protipo-
plavne ukrepe, se razteza 
kar čez tri sosednje vasi: Po-
ljane, Predmost in Hotovlja. 
Krajina teh treh naselij v po-
plavno doslej najbolj ogro-
ženem delu občine že v pr-
vem letu gradnje dobiva 
povsem novo podobo, so 
pojasnili na občini.
V letu dni so končali pribli-
žno dve tretjini predvidenih 
del. Zgradili so že vseh pet 
mostov in glavni most čez 
Soro s poplavno varnejšim 
pretočnim profilom brez 
vmesnih mostnih oporni-
kov. Na mostu je treba do-
končati le še pločnike, polo-
žiti asfalt in urediti ograje, 
so razložili na občini. Novi 
most se navezuje na krožno 
križišče, ki so ga začeli gra-
diti v oktobru sočasno s pre-
urejanjem in obnovo vodo-
vodne infrastrukture na ob-
močju krožišča. Krožišče bo 
po novem končano junija 

prihodnje leto. Že zdaj pa 
so zgrajeni vsi potrebni 
podporni zidovi in presta-
vljena 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 avtobu-
snih postajališč, ki ju bodo 
prav tako na novo uredili. S 
tem bodo zagotovili tako 
varne dostopne poti pešcem 

kot večjo pretočnost prome-
ta v enem bolj obremenje-
nih križišč v občini, so pou-
darili na občini. 
V sklopu protipoplavnih 
ukrepov so že prestavili tudi 
strugo Sore in uredili novo 
sotočje s Hotoveljščico. Sa-
nirali so hudourniško stru-
go Brenteževega grabna, 
končujejo poglobitev in raz-
širitev struge Ločivnice z no-
vimi obrežnimi zidovi. Nove 
bodo tudi vse prometnice na 
desnem bregu, prvi del no-
vih cest v dolžini petsto me-
trov so asfaltirali v prvih 
dneh novembra. "V prvi po-
lovici leta je potekala tudi 
intenzivna gradnja novega 
elektroenergetskega daljno-
vodnega omrežja vključno z 
novo tansformatorsko po-
stajo zunaj poplavnega ob-
močja," so še razložili na 
občini in dodali, da je treba 
urediti še območje letnega 
kopališča pri sotočju s Hoto-
veljščico in cesto proti Hoto-
vlji, kjer bo urejena pešpot, 
ter sotočje Sore in Ločivnice.

Krajina dobiva 
povsem novo podobo
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. 

V Poljanah sta po letu dni izvajanja protipoplavnih ukrepov 
končani dve tretjini del. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Občini sta že 
v začetku leta dosegli soglas-
je glede variante poteka četr-
te razvojne osi, pri čemer 
sta dali prednost južnim va-
riantam, ki imajo v primer-
javi z vsemi severnimi vari-
antami manjši vpliv na oko-
lje. Obenem izkoriščajo in 
izboljšujejo razmere v ob-
stoječem urbano prome-
tnem koridorju, skozi Sovo-
denj pa se izboljša tudi na-

vezanost na Žiri, so pojasni-
li na Občini Gorenja vas - 
Poljane. Zato sta se župana 
Milan Čadež in Gašper Ur-
šič zavzela za pospešitev pri-
prave tako urbanistične kot 
projektne dokumentacije za 
gradnjo omenjene prome-
tnice, pri čemer sta občini 
pripravljeni prevzeti aktivno 
vlogo.
Pristojnemu ministrstvu sta 
župana poslala predlog, da 
bi ministrstvo z obema obči-
nama sklenilo dogovor o 

pripravi, sprejemu in finan-
ciranju prostorskega načrta 
za gradnjo četrte razvojne 
osi, ki bi severno Primorsko 
povezala z osrednjo Sloveni-
jo. Omenjeni način spreje-
ma prostorskega akta je po 
mnenju obeh županov naju-
činkovitejši in izvedljiv v 
najkrajšem času, kot primer 
dobre prakse pa pri tem na-
vajata sprejemanje občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta skupnega po-
mena za gradnjo obvoznice 

Gorenja vas, ki je bila pred 
leti s pomočjo evropskih 
sredstev že zgrajena po tem 
modelu. "Po skoraj petnaj-
stih letih predstavitev brez 
konkretnih zaključkov in za-
pravljanja sredstev za študi-
je variant neizvedljivih kori-
dorjev menim, da je čas, da 
temu naredimo konec," je 
poudaril župan Čadež in do-
dal, da sta z županom Cer-
knega pobudo podpisala, 
ker verjameta, da je napočil 
čas za končne rešitve.

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.

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 se-
stavljenih materialov. Na občini zato občane prosijo, da na 
ekološke otoke ne odlagajo več mešane embalaže. "Namen 
spremembe je izboljšanje stanja ekoloških otokov," so po-
udarili 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 obča-
ni odložijo v hišni zabojnik, pa jih vabimo, da objekt opre-
mijo 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. 

Brez zabojnikov za mešano embalažo

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Za 
gradnjo treh novih sklopov 
občinskih vodovodov je obči-
na tako pridobila 1,5 milijo-
na evrov nepovratnih sred-
stev, kar predstavlja dobro 

polovico vrednosti investici-
je, so pojasnili na občini.
V okviru naložbe, za katero 
je občina že pridobila grad-
bena dovoljenja in vsa po-
trebna soglasja ter služno-
stne pogodbe, bodo zgradili 
18,5 kilometra novih cevovo-

dov in obnovili pet vodohra-
nov. S tem bodo omogočili 
vključitev dodatnih virov ka-
kovostne pitne vode za osre-
dnji vodooskrbni sistem ob-
čine. Gradnja bi se predvi-
doma lahko začela spomladi 
prihodnje leto, vsa dela pa 

morajo biti končana do leta 
2023. "S tem bomo izboljša-
li tako kakovost kot kapacite-
to pitne vode in bistveno 
prispevali k izboljšanju vo-
dooskrbe osrednjega obmo-
čja občine," so še pojasnili 
na občini.

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.
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Pri-
znanja vsako leto podelijo 
na slavnostni akademiji ob 
občinskem prazniku, ki pa 
je letos zaradi epidemije ni 
bilo mogoče izvesti. Zato 
bodo nagrajencem prizna-
nja izročili, ko bodo razme-
re to spet dopuščale.

Plaketa občine:  
Športno društvo Poljane
Plaketo Občine Gorenja vas 
- Poljane so na predlog Ale-
ša Šubica in Krajevne sku-
pnosti Poljane podelili Špor-
tnemu društvu Poljane za 
organiziranje in razvoj špor-
ta v minulih petdesetih le-
tih. "Je eno največjih dru-
štev 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 ra-
zvoju športnih tekmovanj 
po vsej Sloveniji," so pouda-
rili predlagatelji. Alpsko 
smučanje je s smučiščem 
Golava ter smučarskimi tek-
mami, alpsko šolo in smu-
čarskimi tečaji za več kot 
desetletje postalo osrednja 
os športno-družabnega do-
gajanja v Poljanah in okoli-
ci. Okrog leta 1990 je vodil-
no vlogo v društvu prevzela 

nova generacija in začelo se 
je obdobje širitve dejavnosti 
na nove športne panoge. 
Smučanju so se pridružili še 
košarka, kolesarstvo, nogo-
met in namizni tenis, dru-
štvo je začelo tudi organizi-
rano rekreacijo v šolski telo-
vadnici. "Prelom tisočletja 
in leta po njem predstavljajo 
zrelo fazo obdobja ponovne-
ga 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, Kolesarske-
ga vzpona na Stari vrh, tur-
nirja Švicbol Poljane, Blat-
fejsta in šahovskih turnirjev 
za Pokal Poljanske doline. 
Osrednje dejavnosti društva 
danes predstavljajo kolesar-
stvo, floorball, tek in šah, z 
društvom so povezani tudi 
svetovno uspešni skakalci, 
ki sicer trenirajo v SSK Alpi-
na v Žireh. Ob petdesetletni-
ci delovanja so poskrbeli za 
obnovo trim steze Golava.

Priznanje občine:  
mag. Jurij Kumer
Priznanje občine za prispe-
vek k razvoju kmetijstva ter 
vaške in kulturne podobe 
Hotavelj so na pobudo Kra-
jevne skupnosti Gorenja vas 
podelili Juriju Kumru. Kot 

so poudarili predlagatelji, se 
Jurij Kumer aktivno vključu-
je v lokalno okolje, vedno je 
pripravljen sodelovati in pri-
spevati k skupnemu dobru, 
kar je njegovo načelo in vo-
dilo 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 de-
lovnem področju kmetijske-
ga pospeševanja za zasebni 
kmetijski sektor, pred upo-
kojitvijo pa je opravljal funk-
cijo 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 rodo-
slovno delo Korenine in veje 
mojega drevesa, letos pa še 
posebno publikacijo ob 
450-letnici Vresjakove do-
mačije in 200-letnici tam-
kajšnje hiše.

Priznanje občine:  
Pavel Razložnik
Priznanje za dolgoletno vo-
denje občinskega štaba Ci-
vilne zaščite je na pobudo 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne prejel Pavel Razložnik. 
Vodenje občinskega štaba 

Civilne zaščite je prevzel ob 
njeni ustanovitvi v letu 
1994. V času njegovega po-
veljevanja je občino priza-
delo več naravnih nesreč, v 
katerih je bilo potrebno 
tudi ukrepanje Civilne za-
ščite. Največji naravni ne-
sreči sta občino prizadeli v 
letu 2014, in sicer žledolom 
v februarju in poplave v ok-
tobru. 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 povelje-
vanje predal mlajši genera-
ciji.

Priznanje občine:  
Jože Stržaj
Za zgledno pastoralno delo 
in obnovo sakralnih objek-
tov Župnije Poljane nad 
Škofjo Loko so na predlog 
Krajevne skupnosti Poljane 
priznanje občine podelili 
poljanskemu župniku Jože-
tu Stržaju. "Teče 15. leto, kar 
združuje Poljance in jim 
ostaja zvest. Ocenjujemo, da 
ima župnik Jože Stržaj z 
dolgoletnim kulturnim, pa-
storalnim in drugim delova-
njem pomembne zasluge, 
da Župnija Poljane predsta-
vlja eno izmed kulturnih in 

gospodarskih središč Po-
ljanske doline, kar daje po-
memben delež h kulturne-
mu in gospodarskemu ži-
vljenju celotne občine," so 
poudarili predlagatelji, ki ob 
tem še dodajajo, da župnik 
Jože Stržaj vedno zaupa v 
dobro, skrbi za sakralno de-
diščino ter strpno in spo-
štljivo dela z ljudmi, ki jih 
zna pritegniti k pomemb-
nim dejavnostim trajne vre-
dnosti. "Pogumni koraki, s 
katerimi pristopi do sočlove-
ka, zlasti bolnega in osa-
mljenega, predstavljajo ka-
kovost, ki jo je lokalna sku-
pnost prepoznala v njego-
vem delu."

Priznanje občine: 
Čebelarsko društvo 
Sovodenj
Za 60-letno čebelarjenje s 
kranjsko sivko na sonara-
ven način je na predlog Kra-
jevne skupnosti Sovodenj 
priznanje prejelo Čebelar-
sko društvo Sovodenj. 
Osnovne naloge društva in 
njenih članov so čebelarje-
nje s kranjsko sivko in skrb 
za njeno zdravje na sona-
ravni način, skrb za izobra-
ževanje na skupnih sreča-
njih in predavanjih, sodelo-
vanje s sosednjimi čebelar-
skimi in lokalnimi društvi, 
šolo in vrtcem ter ozavešča-
nje sokrajanov o pomemb-
nosti življenja čebel in pri-

delava kakovostnega medu. 
Društvo danes šteje 28 čla-
nov, od katerih jih je 18 iz 
gorenjevaške občine, deset 
pa iz sosednjih. "V društvu 
delujejo skupaj, kot so sku-
paj čebele v naravni sovo-
denjski kotlini," so poudari-
li predlagatelji in pojasnili, 
da člani čebelarijo v 25 če-
belnjakih in skrbijo za 290 
čebeljih družin, kar pome-
ni, da je gostota čebelarjev 
in čebeljih družin glede na 
število prebivalcev ena naj-
večjih v državi. Ob 60-letni-
ci so izdali tudi zbornik o 
svojem delovanju. 

Priznanje župana:  
Sara Peternelj
Za dosežene športne uspehe 
v alpskem smučanju je pri-
znanje župana prejela Sara 
Peternel j .  V sezoni 
2019/2020 je v skupni raz-
vrstitvi na državnih prven-
stvih v alpskem smučanju v 
kategoriji deklice U16 dose-
gla največ točk in prvo me-
sto, ravno tako je dosegla 
največ zmag in točk na regij-
skem nivoju. Na mednaro-
dnih tekmah pa je bila v svo-
ji 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.

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.

Mateja Rant

Hotavlje – Publikacijo je Ju-
rij Kumer nameraval soro-
dnikom, znancem in prija-
teljem razdeliti na praznova-
nju ob koncu poletja, s kate-
rim bi zaznamovali dvesto-
letnico Vresjakove hiše, kar 
pa je preprečila epidemija 
covida-19. Zato jo je večini 
dostavil osebno, nekaterim 
pa pošti.
V biltenu je natančno popi-
sal dvestoletno zgodovino 
Vresjakove hiše in tudi do-
mačije, ki je nastala pred pri-
bližno 450 leti. Na omenjeni 
domačiji njegov rod gospo-
dari že 160 let. Močno zadol-
ženo 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-

ni del stavbe je bil stanovanj-
ski, severni pa gospodarski s 
hlevom, senikom in steljni-
kom. 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 iz-
delali betonsko opeko – špi-
čak." Stavba kljub požaru, v 
katerem je sicer zgorelo ce-
lotno ostrešje, ni bila huje 
poškodovana, saj so v zgor-
njem nadstropju med nosil-
ne plošče nasuli tudi sipo in 
apno, kar je bila takrat red-
kost, 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 Kore-
nine in veje mojega drevesa, 
v kateri pa o sami hiši ni ve-
liko pisal, čeprav je priznal, 
da ga je že takrat vznemirja-
la letnica 1820 na nosilnem 
tramu v "hiši". "Ko sem jo 
leto dni nazaj ponovno za-
gledal, pa se mi je porodila 
zamisel, da bi bilo podatke o 
njej smisleno zapisati tako 
za sedanje kot prihodnje ro-
dove," je pojasnil Kumer.

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

Jurij Kumer pred dvesto let staro Vresjakovo hišo na 
Hotavljah / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Na parkirišču 
pod Sokolskim domom v 
Gorenji vasi so konec okto-
bra namestili polnilno posta-
jo za električna vozila, ki 
omogoča sočasno hitro pol-
njenje dveh vozil. Polnilno 
postajo so uredili za potrebe 
vozila v okviru projekta Pro-
stofer, na voljo pa bo tudi zu-
nanjim uporabnikom, ki jim 
bo prvih šest mesecev na vo-
ljo promocijsko polnjenje.
Začetek izvajanja projekta 
Prostofer, ki so ga prav tako 
načrtovali konec oktobra, pa 

so morali zaradi razglašene 
epidemije prestaviti za ne-
določen čas. Povabilu k so-
delovanju pri izvajanju pre-
vozov 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 prostovolj-
ce, ki bi želeli sodelovati v 
mreži Prostofer, za kar se je 
mogoče dogovoriti po tele-
fonski številki občine 04 51 
83 100.

Namestili polnilnico  
za električna vozila

Polnilna postaja za električna vozila pred Sokolskim 
domom / Foto: Gorazd Kavčič
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V začetku junija je Upravna 
enota Škofja Loka ugotovila, 
da domu starejših v Železni-
kih manjka funkcionalno 
zemljišče za parkirišče, in 
zato zavrnila izdajo gradbe-
nega dovoljenja. Ker so pre-
bivalci 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 ne-
kaj na makadamskem parki-
rišču ob pošti. To pa za 
Upravno enoto ni bilo spre-
jemljivo.
Potem smo predlagali kon-
cesionarju Senecura, da bi 
oddal vlogo na Ministrstvo 
za delo, družino in socialne 
zadeve za spremembo loka-
cije, in sicer da bi bila gra-
dnja doma na zemljišču čez 
vodotok Dašnica. Pri tej 
spremembi bi bili večji stro-
ški za nakup zemljišča, po-
trebni bi bili protipoplavna 
ureditev, gradnja povezoval-
nega mostu čez Dašnico in 
sprememba projekta. Kot 
vemo, koncesionar ni zapro-
sil za spremembo lokacije. 
S predstavnikoma Domela, 
predsednikom uprave Do-
mel Holdinga in direktor-
jem razvoja, smo se pogo-
varjali o pripravljenosti, da 
bi Domel sodeloval pri sofi-
nanciranju stroškov ob mo-
rebitni spremembi lokacije. 
Domel je pripravljen sodelo-
vati 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 Slo-
veniji: v Radencih s 178 po-
steljami, v Vojniku s 169 in 
v Mariboru s 166 postelja-
mi. Ob zadnjem razpisu v 
letošnjem letu se je prijavila 
še za tri domove, in sicer v 
Rušah, Mislinji in Šentjer-
neju. Na vseh treh lokacijah 
gre za domove s 156 poste-

ljami. G. Žvižaj je rekel, da 
če bi šlo za manjši dom ne-
kje na Štajerskem, kjer ima-
jo že več domov, bi se lažje 
pogovarjali o ideji Grozda – 
več manjših povezanih do-
mov, kjer bi imeli enega di-
rektorja, 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 Železni-
ki. Lahko ga iščemo na ze-
mljišču čez vodotok Dašni-
ca, 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 pri-
meru bi nekaj parkirišč lah-
ko namenili javnemu parki-
ranju, kot je sedaj, nekaj bi  
jih namenili Domu Železni-
ki, približno polovico parki-
rišč pa bi lahko prodali zain-
teresiranim stanovalcem 
naselja Na Kresu. S strani 
predstavnikov stolpnic smo 
dobili povratno informacijo, 
da so se pripravljeni pogo-
varjati o nadaljnjih uredi-
tvah na tem področju.
Če želimo zgraditi dom sta-
rejših v Železnikih, bomo 
morali koncesionarju Sene-
cura priti malo nasproti, kaj-
ti prvo prepreko, vstop na 
slovenski trg, so že prema-
gali. Ne bo pa jim posebno 
hudo, če se v Železnikih ne 
bomo znali dogovoriti za 
gradnjo doma.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Dom Železniki

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V občini Žele-
zniki so se v drugi polovici 
oktobra in začetku novem-
bra soočali z bliskovitim šir-
jenjem koronavirusa. Če so 
še 1. oktobra imeli potrjenih 
le pet aktivnih okužb, je 
pred koncem preteklega 
meseca število aktivno oku-
ženih doseglo že dvesto in 
do 4. novembra naraslo na 
241, kar je že več kot tri od-
stotke občanov, nato pa je 
število postopoma začelo 
upadati. Sredi minulega te-
dna so tako imeli 77 aktiv-
nih 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 mladi-
na 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 ne-
kaj življenj. 
K zajezitvi širjenja okužb je 
po mnenju Koširja največ 
prispevala zaustavitev javne-
ga življenja, še zlasti zaprtje 
šol in vrtcev, nato pa tudi 
zaprtje gostinskih lokalov in 

uvedba t. i. policijske ure. 
"Mogoče so se tudi občani 
vseeno začeli bolj zavedati 
resnosti situacije," je razmi-
šljal zdravnik, ki je bil v ob-
dobju bliskovitega širjenja 
virusa v občini Železniki 
precej kritičen do pomanj-
kljivega samozaščitnega rav-
nanja domačinov. Kljub 
upadu števila okužb je treba 
preventivne ukrepe še na-
prej 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, ome-
niti pa velja še umivanje in 
razkuževanje rok. Tudi žu-
pan Anton Luznar še naprej 
poziva občane k upošteva-
nju zaščitnih ukrepov in na-
vodil vlade, ki med drugim 
predvidevajo uporabo zašči-
tnih mask tako v zaprtih 
prostorih kot tudi na pro-
stem ter omejitev gibanja po 
občinah in v nočnem času.   
Ob velikem porastu okužb je 
Civilna zaščita konec okto-

bra pred zdravstvenim do-
mom v Železnikih postavila 
dva šotora. V prvi fazi so jih 
namenili za zaščito pacien-
tov pred mrazom med čaka-
njem na vstop v zdravstveni 
dom, v drugi fazi pa za pre-
glede okuženih, prav tako so 
odvzeli nekaj brisov. "V 
zdravstveni dom okuženi za 
zdaj ne prihajajo, kar je bil 
cilj," je razložil Košir in do-
dal, da sedaj šotor uporablja-
jo zgolj po potrebi za pregled 
okuženih, sicer pa jih nače-
loma napotijo v Škofjo Loko.
Konec oktobra, ko je imela 
občina Železniki največji 
delež okuženih prebivalcev 
na Gorenjskem in tudi ene-
ga 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 obve-
stil po pošti na svoje domo-
ve, da je nujen za prepreči-
tev še večjega širjenja okužb 
in da s tem želimo zaščititi 
predvsem starejše občane, 
ki so še bolj ogroženi, pa so 
ga potem sprejeli z razume-
vanjem."

Virus uspešno zajezili
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. 

Da so preprečili še večje širjenje okužb, so bila vsa 
pokopališča v občini Železniki ob 1. novembru zaprta. 

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 obli-
kovanju 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 pov-
prečnega gospodinjstva (individualna hiša s 120-litrskima 
zabojnikoma za mešane odpadke in embalažo s praznje-
njem na štiri tedne) bo strošek višji za 0,25 evra na mesec 
oz. 2,27 odstotka več kot pri sedanjih cenah. Cene za obde-
lavo in odlaganje odpadkov, ki ju izvaja koncesionar Sauber-
macher Slovenija, bodo za uporabnike ostale nespremenje-
ne. Z novim letom bo sicer zbiranje odpadkov kot univerzal-
ni pravni naslednik Loške komunale prevzelo novoustano-
vljeno javno podjetje Komunala Škofja Loka.

Cene zbiranja odpadkov bodo malenkost višje 

Ana Šubic

Železniki – Na novembrski 
seji občinskega sveta, ki je 
potekala preko videokonfe-
rence, so se občinski svetni-
ki seznanili tudi z zadnjimi 
letošnjimi občinskimi inve-
sticijami. "V polnem teku je 
energetska sanacija stavbe 
na Češnjici 48, kjer so poleg 
Občine Železniki še štirje 
solastniki. Obnova je zah-
tevna 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 zamenja-
vo celotne strehe s strelovo-
dom ter izdelavo fasade, 
vhoda v stavbo in jaška za 
dvigalo. "Takoj po novem 
letu nameravamo nadaljeva-
ti z drugo fazo, ki predvide-
va obnovo stopnišča, name-
stitev dvigala in zunanjo 
ureditev," je napovedal Ko-
šir in poudaril, da se bodo 
po izvedeni energetski ob-
novi stroški ogrevanja obču-

tno zmanjšali, zunanjost 
stavbe bo bistveno lepša, ve-
lika pridobitev bo tudi dviga-
lo. Stroške sanacije, ki bo 
stala slabih 515 tisoč evrov, si 
bodo solastniki medsebojno 
porazdelili. Največ (205 ti-
soč evrov) bo prispeval Lo-
trič Meroslovje, ki ima v la-
sti skoraj 49 odstotkov stav-
be. Občinski delež po podat-
kih Koširja v letošnjem letu 
znaša slabih 94 tisoč evrov, 
od tega pričakujejo sofinan-
ciranje Eko sklada v višini 
16 tisoč evrov.

Občina sofinancira tudi dru-
go fazo ureditve poslovilnega 
objekta v Dražgošah, ki jo 
vodi krajevna skupnost. Le-
tos so se lotili izdelave notra-
njih ometov in estrihov, 
vgradnje stavbnega pohištva, 
keramičarskih del ter nape-
ljave vodovodnih in električ-
nih instalacij. Dela bodo sta-
la 24 tisoč evrov, od tega bo 
7500 evrov prispevala obči-
na. 
V zgornjem delu Dašnice 
končujejo gradnjo črpališča, 
s čimer bodo izboljšali var-

nost oskrbe s pitno vodo. 
Med hišami Dašnica 70–76 
poteka sanacija struge vodo-
toka s kamnitimi in beton-
skimi zložbami v dolžini sto 
metrov za povečanje poplav-
ne varnosti, zavarovanje bre-
žin in stabilizacijo nivelete. V 
primeru ugodnih vremen-
skih razmer bodo večino del 
opravili še ta mesec. 
V okviru programa asfaltira-
nja občinskih cest so jih le-
tos asfaltirali približno pet 
kilometrov. Na asfaltiranje 
čakata le še del saniranega 
ovinka v Smolevi in stome-
trski odsek na cesti v Megu-
šnico, kjer so zgradili pod-
porni zid, je povedal občin-
ski svetovalec za komunal-
no dejavnost Rok Pintar. 
Končujejo tudi prenovo jav-
ne razsvetljave v Železnikih; 
Na Kresu in Češnjici je že 
urejena, manjkata pa še dve 
svetilki ob mostu pri poko-
pališču. "Na Studenu pote-
kajo dela ob cvetličarni, kjer 
skupaj s Krajevno skupno-
stjo (KS) Železniki in va-
škim odborom urejamo 
okolico; KS bo poskrbela za 
asfalt, občina pa za pločnik 
ob avtobusni postaji in 
manjši oporni zid. V sklopu 
ureditve odvodnjavanja dr-
žavne ceste na Studenem je 
bilo opravljenih tudi precej 
del na meteorni in fekalni 
kanalizaciji, tako da so zade-
ve pripravljene za nadaljnje 
urejanje kanalizacije na tem 
območju," je razložil Pintar.

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. 

Sanacija struge vodotoka med hišami Dašnica 70–76
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Ana Šubic

Železniki – Čeprav tradicio-
nalnega dobrodelnega kon-
certa, ki ga običajno prireja-
jo zadnjo soboto v novem-
bru, letos ne morejo izpelja-
ti, so člani sekcije Sončki 
dobrote, ki deluje pod okri-
ljem KUD France Koblar, te 
dni vseeno sprožili akcijo 
zbiranja pomoči za Aleksan-
dra Čufarja, znanega foto-
grafskega mojstra iz Žele-
znikov, ki zaradi napredujo-
če bolezni postaja čedalje 
bolj gibalno oviran. "Izkaza-
lo se je, da bi mu hišno dvi-
galo zelo olajšalo gibanje po 
hiši in izhode na prosto. A 
investicija bo velik finančni 
zalogaj, ki ga Čufarjevi nika-
kor ne bodo zmogli brez po-
moči. Prav jim bo prišla vsa-
kršna pomoč," je sporočil 
vodja Sončkov dobrote Ale-
ksander Blaznik in dodal, da 
so sedaj vse sile uperili v 
zbiranje donatorskih sred-
stev za pomoč sokrajanu, ki 
kljub bolezni in gibalni ovi-
ranosti ostaja optimističen, 
nasmejan in poln načrtov.
Te dni so se s prošnjo za do-
natorska sredstva že obrnili 
na podjetnike, k darovanju 
pa vabijo tudi občane. Prispe-
vek je možno nakazati na 

transakcijski račun KUD 
France Koblar (SI56 0312 
8100 1166 283, s pripisom 
Za Sončke dobrote), denar pa 
bodo nato preko Društva So-
žitje iz Škofje Loke nakazali 
na Čufarjev račun, s katerega 
bodo črpali sredstva, name-
njena za postavitev dvigala. 
Prav tako lahko občani, ki bi 
radi darovali, poljuben zne-
sek oddajo tudi kateremu od 
članov sekcije Sončki dobro-
te. Nekateri so to celo že sto-

rili. O načrtovani dobrodelni 
akciji in Čufarjevih zdra-
vstvenih težavah smo na-
mreč pisali že v oktobrskem 
Loškem glasu. "Že prvi čla-
nek je prebudil mnoge ljudi; 
ko so hodili mimo, so spraše-
vali in obljubljali pomoč," 
nam je zaupal Čufar in do-
dal, da so pomoč že obljubila 
tudi nekatera večja podjetja.
Čufar se sicer sooča s sladkor-
no boleznijo in Charcotovo 
artropatijo oz. hudim zaple-

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

Pomoč Čufarju že prihaja
Sekcija Sončki dobrote je sprožila dobrodelno akcijo, s katero želijo fotografskemu mojstru 
Aleksandru Čufarju iz Železnikov pomagati do hišnega dvigala.

Aleksander Čufar v časih, ko mu zdravstvene težave še niso preprečevale fotografiranja na 
terenu. / Foto: Tomaž Benedičič

Železniki – "Letos je bilo na državnih cestah v naši občini 
kar precej postorjenega," ugotavlja občinski svetovalec za 
komunalno dejavnost Rok Pintar. Direkcija RS za infrastruk-
turo je namreč končala sanacijo brežin na obeh straneh Za-
lega Loga in preplastila nekaj cest, v sodelovanju z občino 
pa je uredila tudi avtobusni postaji na Rudnem in odvodnja-
vanje na Studenu. Državne ceste v nižinskem delu občine 
so sicer v precej boljšem stanju kot tiste v hribovitih prede-
lih, 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 doku-
mentacijo 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 na-
loga za ureditev pločnika od križišča za Alplesovo cono do 
obstoječega pločnika v novem delu naselja Studeno. Za ce-
sto pod smučiščem v Davči in za usad, ki je kakšen kilome-
ter nižje, pa napovedujejo, da se bodo dela začela izvajati v 
pomladnih mesecih," je še povedal Pintar.

Prihodnje leto obnova ceste proti Soriški planini

Železniki – Ravnatelj Franc Rant ocenjuje, da šolanje na da-
ljavo na Osnovni šoli (OŠ) Železniki poteka dokaj dobro, ob 
tem pa opozarja, da se takšen način izobraževanja niti pri-
bližno ne more primerjati s poukom "v živo". Povedal je 
tudi, da bi še nekaj učencev potrebovalo računalniško opre-
mo, vendar je sedaj ne morejo več zagotoviti, saj so izposo-
dili 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 navodi-
li ministrstva za izobraževanje so tudi na OŠ Železniki omo-
gočili brezplačne tople obroke za učence in dijake, ki so 
upravičeni do subvencionirane prehrane. Zanimanja doslej 
ni bilo veliko; pretekli teden so denimo to možnost uporabi-
li le trije upravičenci, pa čeprav v času pouka subvencionira-
no 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. Nuj-
no varstvo poteka tudi v Antonovem vrtcu, ki ga je pretekli 
teden obiskovalo devet otrok, prav toliko pa je prijavljenih 
tudi za ta teden.

Računalnike potrebuje še nekaj učencev

Ana Šubic

Železniki – Priprava Žele-
znih niti še nikoli doslej ni 
bila tako velik izziv, pravi 
glavni urednik zbornika za 
Selško dolino in predsednik 
Muzejskega društva Žele-
zniki Rudi Rejc. Zaradi spo-
mladanske epidemije, ki je 
prinesla tudi karanteno, je 
raziskovalno delo avtorjev 
precej zastalo. Muzeji, knji-
žnice, zavodi in zgodovinski 
arhivi so bili zaprti. "Prav 
tako so se ustavile ustne in-
formacije, saj je obiskovanje 
starejših občanov zaradi var-
nosti odpadlo. Delo se je na-
daljevalo preko informacij-
ske tehnologije in kasneje 
po starem. Na koncu nam je 
vseeno uspelo," je zadovo-
ljen Rejc. Če je sprva kazalo, 
da bodo sedemnajste Žele-
zne niti precej manj obse-
žne 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 obi-
čajno vsebuje nekoliko bolj 
udarne teme, so tokrat obo-
gatili 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 Ni-
kom Žumrom in arhitektom 
Jožefom Plečnikom, ki je po-
tekalo še nekaj let po dokon-
čanju spomenika. Rubrika 
Imeli smo ljudi prinaša zapis 
Katje Mohorič Bonča o pode-
litvi 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 do-
mnevno zapisal prvi časopi-
sni zapis o smučanju na sve-
tu, Marija Gasser pa oriše 
življenjsko pot najstarejše 
Soričanke Antonije Kemper-
le. V poglavju Zgodovina 
Vincencij Demšar opisuje 
dogajanje okrog Cankarjeve-
ga bataljona v Rovtu in Mar-
tinj Vrhu leta 1941, Marija 
Gasser pa je pripravila zapis 
o izgnancih po letu 1945.

Vključili tudi pregled 
"drfaške šprahe"
"V zborniku tudi predsta-
vljamo konservatorski pre-
gled 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 Mi-
rit. Jure Rejec je pripravil 
zapis o tem, kako je nastala 

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

Intervju z režiserjem 
Igorjem Šmidom
V poglavju Družba in ljudje 
je med drugim možno pre-
brati intervju Tadeje Šuštar 
z režiserjem Igorjem Šmi-
dom, zanimive vsebine pa 
prinašajo tudi druga redna 
poglavja: Kultura, Obletni-
ce, Naravoslovje, Osnovna 
šola, Kronika in Muzejsko 
društvo.

V muzejskem društvu že va-
bijo k nakupu novih Žele-
znih niti. Zbornik je napro-
daj 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 

razmerah izziv tudi prodaja, 
zato iščejo nove, varne pri-
stope, s katerimi bodo zbor-
nik pospremili do bralcev. O 
možnostih glede nakupa 
bodo še obveščali, sicer pa je 
letos vsaka knjiga zavita v 
plastični ovoj, da bi zmanj-
šali možnost širjenja okužb. 

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. 

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

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 – 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.

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

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, 

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

Županov kotiček

Infrastruktura za 
nov razvoj

Janez Žakelj

Mateja Rant

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 

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.

V coni krožni promet
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. 

Z novo povezovalno cesto bodo v industrijski coni omogočili krožni promet. 
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Žiri – V Muzeju Žiri si je še do konca novembra mogoče ogle-
dati razstavo izbranih del akademskega slikarja Staneta Ko-
smača. Ogled je mogoč ob sobotah od 10. do 12. ure in ob 
nedeljah od 15. do 17. ure. Razstava zajema štiri sklope njego-
vega 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.

Razstava akademskega slikarja Staneta Kosmača
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Mateja Rant

Žiri – V terapevtske vadbe 
se po priporočilu osebnega 
zdravnika vključujejo paci-
enti s splošno nizko ravnijo 
telesne zmogljivosti, večji-
mi pomanjkljivostmi v po-
sameznih dejavnikih tele-
sne zmogljivosti ali kronič-
nimi boleznimi. Vadbe po-
tekajo pod vodstvom magi-
strice kineziologije Nine 
Istenič. "Naš cilj je dvigniti 
raven zmogljivosti do te 
mere, da se lahko vadeči v 
nadaljevanju varno vključu-
jejo 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 zado-
stna zmogljivost zmanjšu-
jeta možnost pojava kronič-
nih nenalezljivih bolezni in 
pozitivno vplivata na imun-
ski sistem, pa so se odločili, 
da pripravljene vsebine na 
spletu ponudijo vsem obča-
nom.

Z izzivi vadbe na daljavo so 
se v ambulanti srečali že ob 
spomladanskem prvem valu 
epidemije. "Takrat smo za 
vadeče pripravili nadome-
stek v obliki vadbe na dalja-

vo v lažji in težji različici 
glede na zmogljivost skupi-
ne, vadeči pa so samostojno 
vadili ob pomoči videopo-
snetkov," je razložila Nina 
Istenič in dodala, da so se v 

jesenskem času na podlagi 
spomladanskih izkušenj od-
ločili ta sistem še nadgraditi 
s tedenskimi videoklici, vse-
binami s področja zdravega 
življenjskega sloga, koledar-

jem za spremljanje vsako-
dnevne telesne dejavnosti 
ter skupino na Facebooku 
za izmenjavo izkušenj in 
utrinkov. Vsak mesec pri-
pravijo dve novi vadbi za 
celo telo, ki jih izvajajo raz-
lični člani ekipe Arcus Me-
dici, pri vsaki vaji pa je pri-
kazanih tudi več različno 
zahtevnih izvedb, tako da 
lahko vsakdo najde sebi pri-
merno težavnost. "Vadbe 
zajemajo vse komponente 
telesne zmogljivosti - od 
ogrevanja s poudarkom na 
ravnotežju, koordinaciji gi-
banja in obsegu gibanja 
prek glavnega dela, kjer z 
vajami za lastno težo krepi-
mo mišice celega telesa, pa 
do zaključnega raztezanja in 
sproščanja mišic." Nina Is-
tenič 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 te-
lesna 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 po-
dročja zdravega življenjske-
ga sloga, pri čemer so v no-
vembru poudarili tematiko 
spreminjanja oziroma ohra-
njanja navad, kar po bese-
dah Nine Istenič predstavlja 
osnovo za uspešne dolgo-
ročne spremembe, zato jo 
bodo ponovili še v aprilu, ko 
zaključujejo s terapevtskimi 
vadbami v tej sezoni.
Poleg terapevtskih vadb pa 
so na spletni strani pripravi-
li še dodaten nabor vadb za 
različne starostne skupine, 
do šolarjev in mladih špor-
tnikov do starejših od 85 let. 
Med njimi so tudi tako ime-
novani Poldetovi izzivi – gi-
balni izzivi za vse generaci-
je, ki jih izvaja 96-letni upo-
kojeni profesor športne 
vzgoje Polde Hribar. Vse 
vadbe je mogoče najti na 
spletni strani ambulante Ar-
cus Medici v meniju kinezi-
ologija pod zavihkoma video 
vadbe ali terapevtske vadbe.

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. 

Na spletu se je mogoče pridružiti terapevtskim in drugim vadbam, ki jih pripravljajo v 
ambulanti Arcus Medici.

Mateja Rant

Žiri – Pandemija je že v lan-
ski sezoni spomladi prekinila 
njihovo druženje na bralnih 
čajankah, ki jih pripravljajo 
pod okriljem projekta Med-
generacijsko branje, zato sta 
se knjižničarki Majda Treven 
in Nastja Šink odločili, da jih 
bodo letos izpeljali malce 
drugače. Vsi, ki se bodo prija-
vili za bralno čajanko, bodo 
namreč po pošti dobili knjigo 
in naslov, na katerega pošlje-
jo na roko napisano pismo in 
tako začnejo "poštni" pogo-
vor o knjigi in vsem drugem, 
kar ljudem pride na misel ob 
prebiranju določene literatu-
re, sta razložili.
"Preteklo sezono bralnih ča-
jank nam je prekinilo izre-
dno stanje v času pandemije. 
A mi se ne damo. Nam so 
knjige še vedno najboljše pri-
jateljice in jih imamo vedno 
ob sebi ali pa vsaj v bližini. 
Radi jih izbiramo, radi jih 
prebiramo, radi se o njih po-
govarjamo ter delimo svoje 
porajajoče misli po prebrani 
knjigi še z drugimi, ki jih ve-
seli pogovor o knjigah," pou-
darjata Majda Treven in Na-
stja Šink, ki sta zato poskrbe-
li, da bo kljub epidemiji tudi 
v letošnji sezoni mogoče 
druženje na njihovih čajan-
kah, čeprav zgolj po pošti. 

Vsi, ki želijo sodelovati, mo-
rajo v knjižnici le oddati ku-
pon z izpolnjenimi podatki 
in že v naslednjem mesecu 
jih bo v njihovem poštnem 
nabiralniku čakal paket s 

knjigo, ki bo za vedno ostala 
njihova. Ob tem mu določijo 
tudi bralca, ki ga bodo razve-
selili s svojim pismom. 

"Tako se bomo v teh poseb-
nih časih kar dvakrat razve-
selili: s knjižnim darilom in 
pismom, ki nam sporoča, da 
nekdo misli na nas," sta pou-
darili knjižničarki. Ob tem 

priporočata, da naj bo pismo 
napisano z roko, ne računal-
nikom, 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, na-
rišete, prilepite ..." pravijo. 
Pismo je treba odposlati naj-
kasneje do petka, 18. decem-
bra. "Da vsakega izmed nas 
razveselite še pred novoletni-
mi 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 preje-
mu.
V knjižnici pa poteka še bral-
na akcija za odrasle pod na-
slovom Knjige, ki vam ne 
bodo pustile zaspati. "Knji-
žničarke 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. "Iz-
bor knjig zajema vse žanre, 
zato lahko izbirate med kri-
minalkami, žgečkljivimi ro-
mani, biografskimi zgodba-
mi in fantastičnimi romani." 
Mladi bralci pa imajo na vo-
ljo nov izbor kakovostne 
otroške literature pod okri-
ljem projekta Družinsko 
branje.

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.

Utrinek z lanske bralne čajanke v knjižnici / Foto: arhiv knjižnice

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.

Mateja Rant

Žiri – V Žireh 23. oktobra 
praznujejo dan spomina, s 
katerim se spomnijo dogaja-
nja na ta dan v letu 1943, ko 
je nemška vojska morala za-
pustiti Žiri. 
Dan spomina so v krajev-
nem odboru ZB NOB Žiri 
letos zaznamovali z obi-
skom spominskih obeležij 
NOB na Žirovskem, jih po 
potrebi uredili in položili 
priložnostne cvetlične aran-
žmaje, je razložil v. d. pred-
sednika krajevenga odbora 
ZB NOB Žiri Ivan Albreht. 
Na praznični dan pa je dele-
gacija njihovih članov polo-
žila vence pri spomenikih 
na pokopališču Dobračeva, 
na Selu in pri Osnovni šoli 
Žiri. Tako so se spomnili 
dneva, ko je bila po Albreh-
tovih besedah nemška voj-

ska prisiljena zapustiti Žiri. 
"Partizanske enote so se na-
hajale v neposredni bližini. 
Padle so sovražnikove po-
stojanke v Leskovici, Sovo-
dnju in Fužinah. In ni bilo 
druge kot pobrati šila in ko-

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.

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.

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. Po-
ložil je cvetje pri žirovskih obeležjih žrtvam prve svetovne 
vojne, druge svetovne vojne in zamolčanih žrtev.

Cvetje v spomin na pokojne

Čeprav so se morali 
tradicionalni prireditvi 
ob dnevu spomina 
zaradi epidemije 
covida-19 odpovedati, 
pa praznik kljub temu 
ni ostal neopažen.
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KOLESARSKO DOGAJANJE NA ŠKOFJELOŠKEM – ŠOLE VARNE VOŽNJE  
ZA OTROKE V SKLOPU PROJEKTA E-NOSTAVNO NA KOLO

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

Razvojna agencija Sora in LAS lo-
škega pogorja sta v času trajanja 
projekta E-nostavno na kolo iz-
vedla več aktivnosti in dogod-
kov, katerih skupni namen je bilo 
spodbujanje kolesarstva v lokal-
nem okolju.
Na območju občin Gorenja vas - 
Poljane, Škofja Loka in Žiri je bilo v 
sklopu projekta postavljenih dva-
najst kolesarskih stojal in pet servi-
snih 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 stan-
dard Kolesarju prijazen ponudnik, 
znak katerega bodo prejeli le tisti, 
ki svojo ponudbo prilagajajo kole-
sarjem. Posneli smo promocijski 
video, ki destinacijo Škofja Loka s 
Poljansko in Selško dolino 
predstav lja 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 kolesar-
skih dogodkov, največ pozornosti 
pa smo namenili ciljni skupini otrok, 
za katere smo pripravili šolo varne 
vožnje. Pri izvedbi so nam pomaga-
li strokovni zunanji sodelavci iz Ko-
lesarskega kluba Kranj, ki so v Gore-
nji vasi in Žireh za vse otroke pripra-
vili spretnostni poligon in ga pilo-
tno izvedli zunaj šolskih dejavnosti. 
Predstavniki Kolesarskega kluba 
Kranj so otrokom v sklopu aktivno-
sti predstavili osnove pravil varne 

vožnje in z njimi prevozili spretnos-
tni poligon. Odziv otrok, ki so se 
udeležili praktičnih izvedb šole var-
ne vožnje, je bil zelo pozitiven, tako 
da bomo v Razvojni agenciji Sora 
tudi v prihodnje organizirali podob-
ne aktivnosti za spodbujanje varne 
in trajnostne mobilnosti pri naj-
mlajših.
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 sodelo-
vanju s Kolesarskim klubom Kranj 
pripravili elektronsko šolo varne 
vož nje. Teoretične osnove varne vo-
žnje 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 dalja-
vo v pomoč tako učencem kot uči-
teljem.
Na podoben način smo elektronsko 
gradivo pripravili tudi za starejše 
odrasle, ki so tako kot otroci ena iz-
med ranljivejših skupin v prometu. 
Gradivo povzema teoretične osno-
ve varne vožnje ter servisiranje in 
sezonsko vzdrževanje koles.
Projekt E-nostavno na kolo se poča-
si zaključuje, na Razvojni agenciji 
Sora pa smo dosegli vse zadane ci-
lje, od izboljšanja kolesarske infra-
strukture v lokalnem okolju do viša-
nja kompetenc naših ponudnikov. 
S podobnimi aktivnostmi pa bomo 
svoje delo pri spodbujanju kolesar-
jenja nadaljevali tudi v prihodnje.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V varstveno-
-delovne centre so vključene 
osebe z zmerno, težjo in tež-
ko 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 epide-
mije je tudi njihovo delo pri-
lagojeno. Kot pove direktori-
ca VDC Kranj Mirjana Če-
sen, enote vodenja in varstva 
v teh razmerah delujejo po-
dobno kot vrtci, kjer zagota-

vljajo samo nujno varstvo 
tistim, ki ne morejo ostati 
doma. V Škofji Loki to zdaj 
omogočajo trem uporabni-
kom, z drugimi pa so na te-
lefonskih zvezah in spre-
mljajo, 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 nji-
hovo življenje poteka po obi-
čajnih tirnicah. V hiši zanje 
zagotavljajo ločena območja 
(bela, siva in rdeča cona), če 
bi prišlo do okužbe. Sicer pa 
nameravajo prostore še raz-
širiti in omogočiti razširitev 
bivalne enote za štiri dvopo-
steljne sobe, s čimer bodo 
omogočili vključitev doda-
tnih osmih stanovalcev. Gre 
za ljudi, ki so na čakalnem 
seznamu za sprejem, zdaj 
pa so vključeni v enoto vode-
nja, varstva in zaposlitve in v 
bližnji prihodnosti potrebu-
jejo namestitev. 

Poleti nas je poklical eden 
pod svojcev stanovalca v 
škofjeloški bivalni enoti in 
pohvalil, kako lepo je poskr-
bljeno za uporabnike. Ta-
krat ga je še posebej navdu-
šilo dejstvo, da so stanoval-
cem omogočili prijeten do-
pust s koriščenjem turistič-
nih bonov. "Res je, dve 
skupini stanovalcev smo 
poleti peljali na dopustova-
nje v Belo krajino. Dobili 
smo lepo namestitev v bru-
narici v prijetnem okolju, s 
kombijem smo jim omogo-
čili 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 skupi-
ne 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 Mir-
jana Česen. Pravi, da vsem 

ni uspelo izkoristiti turistič-
nih bonov, ker so se zaradi 
vnovičnega širjenja korona-
virusa spet pojavile omeji-
tve. 
 Trenutno imajo v stavbi 
VDC Škofja Loka gradbišče. 
Obnavljajo namreč telova-
dnico, ki bo dokončana do 
konca leta ali najkasneje ja-
nuarja, preurejajo tudi bi-
valne prostore. Poleg pro-
storov za dodatne sobe na-
meravajo tudi zgraditi lo-
čen vhod za bivalno skupi-
no s parkovne strani. Vsa 
naložba znaša 400 tisoč 
evrov, dve tretjini denarja 
zagotavlja država, preosta-
nek 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 pro-
stori nazadnje obnovljeni) 
dobili tudi možnost za spre-
jem osmih stanovalcev. 
Prostorska kapaciteta s telo-
vadnico se jim bo tako po-
večala za šestnajst uporab-
nikov, za osem stanovalcev 
in za osem uporabnikov 
storitve vodenja, varstva. S 
povečanjem bivalne skupi-
ne na dvaintrideset stano-
valcev se jim bo spremenil 
tudi status v zavodsko var-
stvo, pojasni sogovornica in 
izrazi željo, da bi svoje 
zmogljivosti povečali še s 
kako stanovanjsko enoto za 
manjše gospodinjstvo. 

V času korone gradijo 
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. 

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

V času korone v telovadnici potekajo obnovitvena dela.  
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pralni stroj Electrolux

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.

*�Žrebali�bomo�iz�baze�naročnikov,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�dlje�kot�eno�leto,��zato�vam�za�sodelovanje�v�žrebanju�ni�treba�
nič�storiti.�V�žrebanju�za�glavno�nagrado,�pralni�stroj,�bodo�sodelovali�samo�tisti�naročniki,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�že�več�
kot�deset�let.�Žrebanje�bo�potekalo�v�sredo,�16.�12.�2020,�nagrajenci�bodo�v�Gorenjskem�glasu�objavljeni�v�petek,�18.�12.�2020.

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

ročni mešalnik Electrolux

likalnik Electrolux

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!

palični mešalnik  
Electrolux

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 vese-
ljem in tako polno počel on 
– bil dramski in filmski igra-
lec. Njegova življenjska 
zgodba se je začela 26. no-
vembra 1960 v Škofji Loki. 
Že v mladih letih je bil akti-
ven kot amaterski igralec na 
Loškem odru, leta 1992 pa 
se je odpravil v Moskvo, kjer 
je na tamkajšnji GITIS-RA-
TI diplomiral leta 1996 in 
se vrnil v Slovenijo. Prvo 
vlogo v SLG Celje je leta 
1997 odigral kot gost, nasle-
dnje 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 film-
skem platnu, kjer je bil akti-
ven predvsem v zadnjem 
desetletju. Nastopil je v fil-
mih 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 televizij-
skih serijah Jezero in V ime-
nu ljudstva. Igorja smo 
spremljali tudi v prvih dveh 
sezonah serije Reka ljube-
zni, kjer je igral župnika. 
Njegova zadnja je bila lik 
Frenka v koprodukcijskem 
filmu Vinka Möderndorfer-
ja Zastoj, ki še čaka na pre-
mierno predvajanje. 
V amaterskih gledališčih je 
na oder postavil nekaj deset 
predstav. Deloval je kot 
mentor v gledaliških šolah v 
Kranju, Škofji Loki in dru-
gje. V zadnjih letih se je kot 
ustvarjalec vse bolj vračal v 
domačo Škofjo Loko. Sode-
loval je pri dogodkih Zdru-
ženja umetnikov Škofja 
Loka. V fotografski objektiv 
je lovil loške detajle – odkri-
te in tiste bolj skrite – in 
tako sestavljal mozaik svoje-
ga mesta, kjer je bil spošto-

van in priljubljen someščan.    
O tem govori tudi video ne-
krolog z naslovom Hvala za 
ogenj, ki ga je ob njegovi 
smrti pripravila Igorjeva 
večletna partnerica pesnica 
Agata Trojar skupaj z Jure-
tom Krajnikom iz Studia 
Krajnik ter njegovimi prija-
telji ter prijateljicami iz Ško-
fje Loke, nekdanjimi sošol-
ci, soigralci v Celju ... Šest-
indvajset kratkih spominov 
in razmišljanj je na ogled na 
Youtube kanalu.
Janez Ferlan mu je Pr' Pe-
pet, ki je družil loške kultur-
nike, zapisal Žužkov kot. O 
njem na začetku spregovori-
jo njegovi 'Celjani', upravni-
ca in umetniška vodja SLG 
Celje Tina Kosi, dramaturgi-
nja Tatjana Doma, soigralca 
Igor Sancin in Tanja Potoč-
nik recitirata pesei. Šolanja 
v Moskvi in let na Loškem 
odru se spominja igralka 
Vanja Slapar: "Da te ni več, 
je za nas strašna izguba. Pri-
jatelj, sošolec, tako dobrega, 
talentiranega in pametnega 

človeka redko srečaš. Zelo 
sem vesela, da je Igor imel 
gledališče in Agato. Igor, po-
leti v svetlobo." Naj ustvarja 
'tam gor', dodaja igralec 
Igor Korošec, Igorjeve do-
brote in 'šmeka' se spomi-
nja igralec Iztok Bevk, o 
njem spregovorita igralki 
Barbara Medvešček in Jago-
da, Brane Završan igra uku-
lele in zapoje Igorjevo pe-
sem, kot iskrenega človeka, 
se ga spominja pesnica Anja 
Golob. O Žužiju spregovori 
igralec in režiser Robert 
Waltl pa soigralec iz ljubi-
teljskih vrst Kondi Pižorn. 
Someščan, ljubiteljski igra-
lec Bojan Trampuš v imenu 
Loškega odra prebere pesem 
iz nekrologa Ludvika Kalu-
že: "... vrtal v sredico člove-
ških globin, v skladov temo 
si in korenin, rezal si vanjo 
do bolečin – ukoreninjen si 
zdaj v naš spomin."
Od Igorja se poslovijo prija-
telji iz umetniških vrst: ki-
par Metod Frlic, ki mu želi 
mirno vesolje, s pesmijo 

glasbenik in umetnostni 
zgodovinar Boštjan Soklič, 
ob izseku iz risanke Ljube-
zen galapaške želve, kjer je 
želvaku dal glas, o njem 
spregovori slikarka Maja Šu-
bic, pogrešal ga bo slikar 
Rado Dagarin, igralka Nadja 
Strajnar Zadnik se mu za-
hvaljuje za vse lepe trenut-
ke, ko sta skupaj načrtovala 
gledališke projekte, pisec 
Boštjan Debeljak doda – za-
dnjih 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 hru-
stljavem vetru že nekaj časa 
ne čutim več kože na ste-
gnih. 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.

Igranje, njegova sreča
Dramski igralec Igor Žužek je umrl 9. novembra, slab mesec pred dopolnjenim šestdesetim letom starosti. 

Igor Žužek med branjem poezije Agate Trojar na odprtju 
razstave Združenja umetnikov Škofja Loka leta 2018 v 
Sokolskem domu /Foto: Igor Kavčič
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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 na-
ročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav po-
gosto – 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 bo-
ste določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite le-
tno 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.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Kako cenjen 
someščan Ločanom je bil 
Tone Mlakar, smo lahko vi-
deli skoraj natanko pred tre-
mi leti ob premierni projek-
ciji dokumentarnega filma z 
naslovom Vsa življenja To-
neta Mlakarja režiserja Mar-
ka Cvejića. Dvorana loškega 
Kina Sora, ki ga je pred de-
setletji 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 prepo-
znavnih Ločanov zadnjega 
stoletja, je bil vsekakor zani-
miv za širšo publiko vseh 
generacij.
Tone Mlakar se je rodil 31. 
maja 1921 v Žireh, kjer je 
obiskoval osnovno šolo in 
preživel otroška leta. Gim-
nazijo je obiskoval na Ptuju, 
med drugo svetovno vojno 
pa je okupator njegovo dru-
žino pregnal v Srbijo v Sme-
derevsko Palanko. Še med 
vojno se je iz Srbije vrnil v 
Ljubljano in se vpisal na štu-
dij arhitekture, ki pa ga zara-
di vojne ni mogel dokončati. 
V Ljubljani ga je za nekaj 
časa na dom sprejel kar nje-
gov profesor Plečnik. 
V vojni vihri se je – kot nje-
gov brat Albin – pridružil 
partizanom, med drugim 
deloval v partizanski tiskar-
ni v Cerknem in je sodeloval 
pri natisu prve partizanske 

Prešernove Zdravljice ob 
stoti obletnici njenega prve-
ga 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 prepo-
zna kot sina matere v Gore-
nji vasi, ki mu je pred vojno, 
ko je bil ta v uniformi jugo-
slovanske vojske, dala kruh, 

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 po-
novno vpisal na arhitekturo 
in kot eden zadnjih študen-
tov pod mentorstvom Jožeta 
Plečnika diplomiral leta 
1954. Leto kasneje se je z 
družino preselil v Škofjo 
Loko, zaposlil se je v podje-
tju SGP Tehnik, kjer je v 
Projektivnem biroju deloval 
vse do upokojitve leta 1985. 
S sodelavci je zasnoval šte-
vilne arhitekturne projekte 
in urbanistične zasnove sta-
novanjskih in poslovnih 
objektov in tako v marsičem 
zaznamoval današnjo podo-
bo tako mesta kot širše oko-
lice Škofje Loke. Poleg že 
omenjenega Kina Sora je s 
sodelavci zasnoval kom-
pleks škofjeloške avtobusne 
postaje pa stanovanjsko na-
selje Novi svet in sodeloval 
pri obnovi Ajmanovega gra-
du pri Svetem Duhu. 
Že za časa študija sta ga za-
čela 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 na-
stajanju prvega slovenskega 
filma Na svoji zemlji (1948) 
in kasneje še pri dveh filmih 
Franceta Štiglica Svet na Ka-
jžarju (1952) in Balada o tro-
benti 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 pro-
jektov, bila pa je tudi njego-
va strast, ki ga je spremljala 
v pozna leta. "Za njegovo 
avtorsko fotografsko prakso 
so značilne pastoralne kra-
jinske podobe Škofje Loke 
in okolice," so med drugim 
zapisali k njegovemu "foto 
albumu", ki je predstavljen 
na sveže postavljeni razstavi 
Foto Loka: ustvarjanje zgo-
dovine fotografije Škofje 
Loke v Galeriji na Gradu. 
"Mlakarjev dolgoleten opus 
predstavlja fotografsko kro-
niko mesta in njegovih pre-
bivalcev in hkrati danes že 
dolgo izginule pojavnosti 
človeškega delovanja na po-
deželju." 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 foto-
grafska razstava Med Alpa-
mi in morjem je leta 1999 v 
Taboru utrla pot pobratenju 
s tem češkim mestom. Ime-
nitna je bila pred sedmimi 
leti razstava njegovih foto-
grafij z naslovom Podobe 
spomina arhitekta Toneta 
Toneta Mlakarja – Škofja 
Loka 1950–1970, ki je spre-
govorila tudi o tem, kako se 
je Škofja Loka spreminjala 
tem času.
Tone je bil v šestdesetih le-
tih prejšnjega stoletja tudi 
odbornik v Muzejskem dru-
štvu Škofja Loka in je dolga 

leta oblikoval Loške razgle-
de. Še pri svojih krepkih de-
vetdesetih je bil s strani ta-
kratnega župana Mihe Ješe-
ta imenovan za člana Urba-
nističnega sveta Občine 
Škofja Loka kot posebnega 
županovega posvetovalnega 
telesa za področje prostor-
skega 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 odpr-
tjih razstav na Loškem gra-
du, v Galeriji Ivana Grohar-
ja, v Sokolskem domu. Še 
lani si je v spremstvu sina 
Simona z zanimanjem ogle-
doval razstavi ob 40-letnici 
Združenja umetnikov Ško-
fja Loka in 80-letnici Loške-
ga muzeja. Bil je iskriv opa-
zovalec in komentator kul-
turnih in umetniških do-
godkov v mestu. 
V dokumentarnem filmu je 
sodeloval pri petindevetde-
setih, snemanja pa so pote-
kala 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. Si-
cer ne bi dejal, da sem ravno 
človek za film, sem si pa re-
kel, da zapis o meni mora 
ostati. Največja možnost je 
prav v filmu," je še povedal 
pred tremi leti ob dokumen-
tarnem filmu o njem, vseh 
njegovih življenjih in poteh, 
ki jih je prehodil. Njegovo 
bogato in polnokrvno življe-
nje je trajalo le dobrega pol 
leta manj kot celo stoletje. 
Urbanistične in stavbne za-
snove v arhitekturi, ustvar-
jalno 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.

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.

Iz filma Vsa življenja Toneta Mlakarja / Foto: arhiv Mandragora film

080 22 36

BREZPLAČNA  dostava po 
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
www.hubat .s i

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

Škofja Loka – Od sredine preteklega tedna je v Galeriji Loške-
ga gradu postavljena razstava Foto Loka – Ustvarjanje zgodo-
vine fotografije Škofje Loke. Ker so muzeji in razstavišča za-
radi ukrepov v času epidemije zaprti, so na spletni strani Lo-
škega 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.

Virtualna Foto Loka
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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

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!".

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti 
na Strokovni tehniški gimnaziji 

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. 

Kristjan Mohorič, dijak Strokovne  
tehniške gimnazije ŠC Kranj 

Trenutno se ukvarjam z izgradnjo ar-
duinovega robota - motocikla. Na 
Strokovno tehniško gimnazijo sem se 
vpisal, ker me zanimajo robotika, elek-
trotehnika in inženirstvo. S tem  bi se 
rad ukvarjal  v prihodnosti.

OGLASNO SPOROČILO

BAUERFEIND.SI

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
· Varovalne ograjice za 

obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

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

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO

ZRAČNA BLAZINA ZA POSTELJO

OSTALI PRIPOMOČKI NA IZPOSOJO

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

Vse slike so simbolične.

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pretekli konec 
tedna so sezono svetovnega 
pokala začeli skakalci, ska-
kalke pa bodo očitno nanj 
morale še kar nekaj časa po-
čakati. Uvodna postaja je 
bila načrtovana v Lilleham-
merju na Norveškem med 4. 
in 6. decembrom, a so tek-
movanje odpovedali, tako 
kot tudi nadaljevanje v Sa-
pporu in Zau na Japonskem. 
Začetek sezone je tako po 
trenutnem koledarju načrto-
van 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 se-
zone. Na treningu sem osre-
dotočena na potrebne izbolj-

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 ce-
lotna ekipa skačemo dobro, 
treba pa bo še kar nekaj doda-
ti za tekme pozimi, da bomo 
premagale tudi tiste, ki so na 
tej tekmi manjkale, in poka-
zale, da smo najboljše," je 
Križnarjeva poleti komentira-
la prestižno zmago v sicer 
nekoliko okrnjeni konkuren-

ci. Najbližjo tekmico je takrat 
premagala kar za dobrih tri-
deset točk. O svoji trenutni 
pripravljenosti pravi: "Trenu-
tna pripravljenost pri meni 

še malce niha, a časa je še 
dovolj in lahko se v miru pri-
pravim in pridem v pravo for-
mo. Največ mi manjka v zra-
ku, kjer izgubljam veliko me-
trov. 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 repre-
zentance." 
Križnarjeva je bila lani sed-
ma skakalka zime, mesto za 

njo pa je bila njena klubska 
in reprezentančna kolegica 
Ema Klinec. "Cilji so leto-
šnjo sezono zagotovo visoki, 
a najprej je treba napredova-
ti na treningu do te mere, da 
se lahko pogledaš v ogledalo 
in si rečeš, da si pripravlje-
na. Delam s ciljem, da se to 
enkrat zgodi. Držim kar do-
bro pripravljenost, potrebne 
pa so še izboljšave. Najprej 
je treba izboljšati tehniko 
skoka. Na svetovnem prven-
stvu 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 uvr-
stitev v skupnem seštevku 
svetovnega pokala, glavni 
cilj pa je seveda svetovno pr-
venstvo v Oberstdorfu, kjer 
štejejo le medalje," Klinčeva 
razmišlja o pripravljenosti 
in o ciljih. 
O tem, kako so potekale pri-
prave v poletnih mesecih, je 
spregovoril Žirovec Zoran 
Zupančič, glavni trener slo-
venske 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 ob-
dobju nekaj bolezni. Do 
prve tekme je časa še veliko. 
Načrtujemo nastope s polno 
kvoto šestih tekmovalk. Le-
tošnji cilj pa je medalja na 
svetovnem prvenstvu, ka-
mor bomo odšli s petimi 
tekmovalkami, in kakšno 
presenečenje med posame-
znicami."

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.

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 DoklEdino tekmo poletne velike nagrade je 

prepričljivo dobila Nika Križnar.
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Š K O F J E L O Š K O 

O G R E J E  
S R C E  I N  L I C A

#visitskofjaloka

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.
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www.gorenjskiglas.si

Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 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

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Gorajte – Ob tem pa čakajo 
na vladne ukrepe. "Še vedno 
verjamemo, da se bodo raz-
mere spremenile na bolje in 
bomo decembra lahko odpr-
li Pravljično deželo Gorajte. 
Pripravljamo se, kot da jo 
bomo, saj smo sceno že za-
čeli postavljati," je povedala 
Danica Kordež iz društva 
Oddih Gorajte, ki vsako leto 
decembra v Gorajtah 
priprav lja pravljično dožive-

tje za številne otroke. Letos 
jim razmere niso naklonje-
ne: zaradi koronavirusa je 
velik osip prostovoljcev, na 
pravljične predstave se mo-
rajo pripravljati od doma, 
poleg tega ne vedo, kakšne 
bodo epidemiološke razme-
re  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, 

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

dobrih mož. Če se bodo mo-
rali odpovedati predstavam 
z obdaritvijo otrok in oseb s 
posebnimi potrebami, ki jih 
vsako leto vabijo v prav ljično 
deželo, bodo vse skupaj pre-
stavili na začetek januarja. 
Če bodo seveda razmere to 
dopuščale. Danica Kordež je 
slišati optimistično. Sicer pa 
so letos dogajanje Pravljične 
dežele Gorajte prvič ponudi-
li tudi čez leto. Žal jim čas 
ni bil naklonjen in izvedli so 
le nekaj dogodkov. 

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. 

Sceno Pravljične dežele Gorajte že postavljajo, ne vedo pa 
še, ali bo dežela decembra lahko odprta. /Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Doslej je bilo 
med stanovalci 74 okuže-
nih, zanje so rdečo cono 
uredili v telovadnici Osnov-
ne šole Jela Janežiča. Glav-
nina se jih je od tam že vrni-
la v dom, v rdeči coni jih je 
bilo ob koncu tedna še pet-
najst. Doslej se je okužilo 
tudi 44 zaposlenih, teh je 
bilo ob koncu tedna še tri-
najst. Kot kaže, se stanje 
umirja, a rdečo cono v telo-
vadnici bodo morali verje-
tno obdržati vse do konca 
leta, saj ne vedo, kakšna bo 
še v nadaljevanju dinamika 
okužb, je pred kratkim oce-
nila direktorica CSS Silva 
Košnjek. Iz rdeče cone se 
vsak dan vračajo stanovalci, 
a tudi v rdečo cono še name-
ščajo tiste, ki so na novo 
okuženi. Kadrovski izpad 
zaradi okužb skušajo nado-
mestiti z dijaki in študenti 
zdravstvenih smeri, občasno 
so jim priskočili na pomoč z 
zdravstvenim osebjem ško-
fjeloškega zdravstvenega 
doma, nekdanji zaposleni in 
prostovoljci.

Ne le v rdeči coni, tudi zdra-
vi stanovalci v centru ostaja-
jo izolirani, nimajo družab-
nih oblik dejavnosti in tudi 
ne obiskov. Svojci pa jih lah-
ko pokličejo po telefonu, 
tudi v rdeči coni, kjer je bilo 
na začetku nekaj komunika-
cijskih šumov, so te odpravi-
li, 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-

nesejo, pustijo na recepciji, 
potem pa osebje doma to 
razkuži in izroči tistim, ki 
jim je namenjeno. Stanoval-
cem, ki so ves čas v sobah, 
ni lahko prenašati teh raz-
mer, razmišlja Košnjekova 
in dodaja, da so jih prejšnji 
teden začeli voditi na spre-
hode. "Ti potekajo individu-
alno v spremstvu zaposlene-
ga ali prostovoljca, sprehaja-
jo pa se samo do senzornega 
parka," pove Silva Košnjek. 
Že ta majhen napredek sku-

ša razbiti enoličen vsakda-
njik stanovalcev. Včasih jih 
razvedri pesem ali zvok har-
monike iz katere od sob, po-
sebej pa so bili veseli nedav-
nega obiska skupine harmo-
nikarjev 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 glasbeni-
ke z gradbenim dvigalom 
dvignili do višjih nadstropij.

Razmere se umirjajo
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.

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

Za okni svojih sob so lahko tudi zaplesali. / Foto: Gorazd Kavčič Stanovalci so z balkonov spremljali harmonikarski koncert.  
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