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Delajo
za dobro
skupnosti

V vročini
po osvežitev
k Sori

Na slovesnosti ob
občinskem prazniku so
podelili sedem občinskih
priznanj, častni občan je
postal Ivan Hafner.

Na kopališču na
Pustotniku so letos že
zaživele številne novosti,
ki privabljajo vse več
kopalcev.
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Časopis za škofjeloško območje

Diamantni Anja
Kustec in Tina Kuhar
V spomladanskem roku je splošno maturo na Gimnaziji Škofja Loka opravljalo sto dvainpetdeset
dijakov, od tega osem dijakov s posebnimi potrebami.
Mateja Rant
Škofja Loka – V srednjih šo
lah so sredi julija letošnji
maturanti prejeli maturite
tna spričevala. Teh so se še
posebno razveselili vsi tisti,
ki se jim je uspelo uvrstiti
med zlate maturante, kar
pomeni, da so pri splošni
maturi dosegli od 30 do 34
točk in tako prejeli spričeva
la s pohvalo. Dijakinjama
Gimnazije Škofja Loka Anji
Kustec in Tini Kuhar pa je
kot edinima maturantkama
gorenjskih sred
n jih šol
uspelo zbrati celo vse mo
žne točke in se vpisati med
letošnje diamantne matu
rante.
Splošno maturo je na Gim
naziji Škofja Loka v spomla
danskem roku uspešno opra
vilo 151 maturantov oziroma
99,3 odstotka. Na ravni drža
ve je splošno maturo v spo
mladanskem roku uspešno
opravilo slabih 94 odstotkov
kandidatov. Na Gimnaziji
Škofja Loka je maturitetno
spričevalo s pohvalo prejelo
sedem dijakov, poleg Anje
Kustec in Tine Kuhar še:
Mija Suljanovič, Teja Bara
šin, Sebastjan Kordiš, David
Uršič in Ana Gabriela Kosta

Časopis izhaja mesečno

Letošnji zlati maturanti Gimnazije Škofja Loka z ravnateljem Jožetom Bogatajem. Tretja
z leve je diamantna maturantka Tina Kuhar, na njeni levi pa Anja Kustec. / Foto: Tina Dokl
njevec. Dijak Blaž Frelih je
dosegel vse možne točke pri
posameznem predmetu, in
sicer pri kemiji. Vse možne
točke na višjem nivoju je pri
slovenščini doseglo 13 kandi
datov, to so: Teja Barašin,
Manca Jerala, Marija Kle
menčič, Tia Koder, Sebasti
jan Kordiš, Tina Kuhar, Anja
Kustec, Anja Pavec, Ula Pav
lič, Ajda Pokorn, Mojca Pre

vodnik, Lucija Rihtaršič in
David Uršič. Po najvišjem
možnem rezultatu sta pri
matematiki na višjem nivoju
poleg Tine Kuhar in Anje
Kustec posegla še Mija Sulja
nović in Rok Šarić, pri angle
ščini na višjem nivoju pa
tudi Lara Bizjak, Sebastjan
Kordiš, Ana Gabrijela Kosta
njevec in Ajda Emma Ovse
nek. David Uršič je najvišje

število možnih točk dosegel
pri nemščini, Teja Barašin
pri ruščini in Adriana Ajdo
vec pri španščini.
Letošnja matura se bo sicer
zaradi posebnih razmer, v
katerih je potekala, zagotovo
vpisala v zgodovino. Dijaki
so se dva meseca na maturo
pripravljali na daljavo, v šole
so se vrnili šele zadnji teden
pred izpiti.

ŠKOFJA LOKA

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Orgle igrajo kot ob
nastanku

Jubilej praznovali
z gasilsko vajo

Talili bodo v dveh
pečeh

Do konca meseca
gradbeno dovoljenje

V cerkvi v Crngrobu so obno
vili 277 let stare orgle. Zad
njo nedeljo v juniju jih je bla
goslovil nadškof metropolit
Stanislav Zore.

V Prostovoljnem gasilskem
društvu Gorenja vas so pri
pravili gasilsko vajo pred no
vim gasilskim domom in
tako zaznamovali visok jubi
lej, 120-letnico društva.

Ekipa Muzejskega društva
Železniki bo 22. avgusta na
Češnjici znova prikazala sta
rodobno taljenje železa. Ju
nija je nastopila na Fužinar
ski noči na Jesenicah.

Po pričakovanjih naj bi inve
stitor za gradnjo doma za
starejše v prihodnjih dneh
pridobil gradbeno dovolje
nje. Gradnja bi se tako lahko
začela še letos.
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Na gradu diši
po zeliščih
Na grajskem vrtu so zasadili zeliščni vrt, za
katerega skrbijo člani društva Sožitje.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – V okviru pro
jekta Sožitje na grajskem
vrtu, v katerem sodelujejo
Občina Škofja Loka, Loški
muzej, Sožitje – društvo za
pomoč osebam z motnjo v
duševnem razvoju Škofja
Loka in Razvojna agencija
Sora, so uredili grajski ze
liščni vrt začimbnic in dišav
nic, na katerem potekajo
programi za večjo socialno
vključenost oseb z motnja
mi v duševnem razvoju.
Projekt sta podprla država
in Evropski sklad za regio
nalni razvoj.
Kot so povedali na Občini
Škofja Loka, je bila celovita
ureditev grajskega zeliščno
-aromatičnega vrta izvedena
po sprejetem konservator
skem načrtu Restavratorske
ga centra ZVKDS, pri obno
vi pa so uporabili tradicio
nalna znanja, tehnologijo,
postopke in tudi lokalna na
ravna gradiva. Obnovili so
oporni zid, vrtne površine in
gredice, vrtno opremo, po
stavili so tudi posebno infor
macijsko tablo.
"Obnovljen grajski zeliščni
vrt je lepa obogatitev graj

skega prostora, obenem pa
predstavlja osnovo za zače
tek izvajanja programa za
večjo socialno vključenost
oseb z motnjami v dušev
nem razvoju," navajajo na
občini. Za zeliščni vrt skr
bijo člani društva Sožitje
Škofja Loka, ki so v sodelo
vanju z vrtnarskim strokov
njakom iz podjetja Pru
nus+ pripravili program
zasaditve in vzdrževanja
zelišč in dišavnic. Z delom
na vrtu bodo tako pridobili
osnovno znanje vrtnarstva,
delovne izkušnje ter obču
tek odgovornosti in samo
zavesti ob zavedanju, da s
svojim delom pripomorejo
k boljši lokalni skupnosti,
poleg tega pa tudi družbe
no okolje spozna sposob
nosti ljudi z motnjami v
duševnem razvoju. Kot je
povedal predsednik društva
Sožitje Škofja Loka Marko
Mohorič, se njihovi člani
zadržujejo na vrtu vsaj en
krat tedensko. Projekt Soži
tje na grajskem vrtu pa ni
njihov prvi. V okviru pro
jekta Medovita namreč so
delujejo tudi pri oskrbi ze
liščnega vrta pri čebelar
skem domu v Brodeh.

Zeliščni vrt na gradu že bujno raste / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Najboljše za ljudi
in naravo

Janečkove orgle v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu so ponovno zaigrale, kot so igrale ob
nastanku pred 277 leti. Letos maja so zaključili njihovo obnovo, zadnjo nedeljo v juniju pa jih je
blagoslovil nadškof metropolit Stanislav Zore.
Maša Likosar

integralni del nekih občinskih sistemov, tudi pri prehodu na pametno mesto pomembno vlogo. Prav to,
kako znamo obvladovati
vire, ki so nam na voljo, jih
ne izkoriščamo prekomerno, pač pa skušamo kar najbolje ravnati z odpadnimi
surovinami, je integralni del
pametnih mest in s tem
naše usmeritve v prihodnost.
Javno komunalno podjetje
Škofja Loka bo začelo delovati s 1. januarjem 2021. Letošnje leto je namenjeno
prenosom, dogovorom in
organizaciji dela. Določene
dejavnosti smo že začeli izvajati, z novim letom pa bo
opravljen tudi dejanski prenos premoženja med Loško
komunalo, d. d., in javnim
komunalnim podjetjem.
Moja pričakovanja in želje
so, da prav zaradi našega dogovora prenos ne bo bistveno vplival na izvajanje aktivnosti – niti za občanke in
občane niti za zaposlene.
Naši cilji, pričakovanja in
ambicije glede javnega podjetja so veliki. Na področju
varovanja okolja moramo
biti odločni, ambiciozni in
drzni.
Tine Radinja, župan

Crngrob – Od ideje do končne izvedbe projekta obnove
orgel iz baročnega časa je
preteklo dve leti. Ko je Gregor Voje dal pobudo, se je ta
sprva zdela utopična, a že
naslednje leto je ustanovil

uporaben instrument, hkrati pa orgle predstavljajo nepogrešljiv okras z izjemno
zgodovinsko vrednostjo v
širšem evropskem prostoru
tako s stališča glasbene
umetnosti kot tudi rezbarske in slikarske obrti." Ob
obnovi orgel so se lotili še

Foto: Primož Pičulin

Tine Radinja

na intonacija od njihovega
nastanka, obnovo orgelske
omare pa restavratorju
Mihu Leganu. V namen zbiranja sredstev so pobudniki
pripravili zgibanko za predstavitev projekta, organizirali več promocijskih koncertov, se obračali na donatorje

skega romanja Od Marije k
Mariji in takrat sem začutil
poslanstvo ter prevzel vlogo
za izpeljavo projekta obnove," je zaupal Voje, ki je v
Stari Loki organist in zborovodja že več kot dvajset let.
Odbor je skupaj poiskal ponudbe in strokovne ocene za

Foto: Primož Pičulin

Vzpostavitev javnega komunalnega podjetja in odločitev o tem, na kakšen
način bomo imeli organizirane okoljske storitve v Škofji Loki, je najbolj dolgoročna odločitev občinskega
sveta v prvi polovici letošnjega leta.
Zelo sem vesel, da nam je
med različnimi možnostmi
organizacije komunalnih
storitev gospodarskih javnih služb na območju občine Škofja Loka uspelo doseči dogovor z lastniki podjetja Loška komunala, d. d.,
da bo javno podjetje kupilo
stoodstotni delež Loške komunale in s tem neposredno prevzelo ne samo zaposlene in osnovna sredstva
za delo, ampak, verjamem,
bo transfer znanja na ta način največji in bo to zagotavljalo kakovost storitev tudi
naprej.
Zdi se mi tudi (ali v teh časih še zlasti) izjemno pomembno, da bomo organizirali te ključne storitve za
občino v javnem podjetju.
Verjamem, da to prinaša
mnoge prednosti. Tako bo
okolje karseda čisto, omogočene bodo sinergije v lokalni skupnosti in ne nazadnje: dana je možnost za
opravljanje storitev na najboljši možen način, tako za
ljudi kot za naravo.
Proces preoblikovanja načina izvajanja gospodarskih
javnih služb je povezan s
strategijo Zelena Loka, modro mesto, ker bomo ravno
preko javnega podjetja sočasno stopili v novo izvajanje
trajnostne strategije razvoja,
tako na področju ravnanja z
odpadki (''zero waste'') kot
na področju trajnostne mobilnosti. Želimo, da javno
podjetje odigra ključno vlogo pri tem. Ne nazadnje
imajo javna podjetja, ki so

Orgle igrajo kot ob
nastanku

Gregor Voje je leta 2017 začutil poslanstvo in prevzel vlogo
za izpeljavo projekta obnove Janečkovih orgel.
obnovo tega dragocenega
zgodovinskega instrumenta,
ki ga je leta 1743 izdelal Janez Frančišek Janeček. Orgle so bile zadnjič obnovljene leta 1984, ko jih je obnovil Hubertus von Kerssenbrock iz Munchna, a tedaj je
šlo bolj za čiščenje in usposobitev orgel za igranje.
Pravo obnovo so tokrat zaupali orgelskemu mojstru Tomažu Močniku, ki je dejal,
da je velika dragocenost teh
orgel praktično nedotaknje-

sedemčlanski odbor, ki so ga
poleg njega sestavljali še župnik v Stari Loki Alojz Snoj,
ključar Jože Porenta, Alojzij
Pavel Florjančič, Klemen
Karlin, Andreja Megušar in
Sandi Igličar, ki ga je kasneje zamenjal Andrej Hoivik.
"Že nekaj let se je kazala potreba po obnovi orgel v Crngrobu, vendar nikoli ni bilo
dovolj poguma in pravega
navdiha. Na mali šmaren
leta 2017 sem igral pri sveti
maši ob zaključku kolesar-

Janečkove orgle v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu
je blagoslovil nadškof metropolit Stanislav Zore.
in se prijavili na državni ter
občinski razpis, kjer so pridobili še več kot polovico potrebnih sredstev. "Vrednost
obnove, ki se je začela avgusta lansko leto ter končala
letos maja in je bila izvedena zelo temeljito, ni presegla predračunske vrednosti
50 tisoč evrov. Vsem, ki so
prispevali sredstva, se zahvaljujemo za finančno pomoč," je povedal Gregor
Voje in dodal: "Z obnovo
orgel je cerkev pridobila

drugih priložnostnih del,
med večjimi so bila osvetlitev notranjosti cerkve in izdelava večnamenskega prostora Crngrobski turn nad
zakristijo, ki bo služil za
manjše razstave ali kulturne
dogodke. Po sveti maši z
blagoslovom si je bilo moč
ogledati prvo razstavo v obnovljenem Crngrobskem
turnu, in sicer mašne plašče
ter nekatere paramente iz
omenjene cerkve, ki jo je
pripravila Tina Šuštaršič.

E-nostavno na kolo
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Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Julija so se v
Škofji Loki v okviru projekta
E-nostavno na kolo končala
dela, ki so vključevala pripravo terena in postavitev
kolesarske opreme.
"V Škofji Loki se lahko pohvalimo s kar devetimi novimi kolesarskimi kompleti
stojal za skupno 54 koles in
dvema stebričkoma za servisiranje koles. Kolesarska
stojala so tako uporabnikom
na voljo pri kopališču Puštal, pri TIC-u, v Podlubniku
pri obračališču za avtobuse
in pri trgovskem centru, pri
dvorcu Visoko, pri spodnji
postaji žičnice Stari vrh in
na platoju pri nekdanji

Nami. Na slednjih dveh lokacijah je poleg kolesarskih
stojal občankam in obča-

nom ter obiskovalkam in
obiskovalcem na voljo tudi
servisni stebriček, ki omo-

Foto: Tina Dokl

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

Eno od devetih kolesarskih stojal na območju Škofje Loke

goča preprosta popravila na
kolesu, saj ponuja orodja,
kot so univerzalni ključ, garnitura inbus ključev, križni
izvijač itd. Ob stebričku pa
je na voljo tudi tlačilka z manometrom in nastavkom za
vse vrste ventilov," pojasnjujejo na Občini Škofja Loka.
Kolesarska stojala in stebričke so kupili preko skupnega
javnega naročila v okviru
projekta sodelovanja E-nostavno na kolo, v sklopu programa CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost in ga delno sofinancira EKSRP. Skupno javno naročilo je s pooblastilom projektnih partnerjev
vodila regionalna razvojna
agencija BSC Kranj.
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Občina Škofja Loka

Foto: Gorazd Kavčič

Delajo za dobro
skupnosti
Na slovesnosti ob občinskem prazniku so izkazali hvaležnost tistim, ki delajo dobro in za dobro
lokalne skupnosti, ki jo s svojim delom gradijo in bogatijo.
Danica Zavrl Žlebir

Bronasti grb Klubu
škofjeloških študentov

nakov 3. nadstropja, obenem pa vsa leta sodelujeta
še s številnimi drugimi ustanovami po Gorenjski, kjer
skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, in specialno
olimpijado Slovenije ter pomagata varni hiši v Kranju.
S humanitarno dejavnostjo
in Tekom štirih mostov je
povezana tudi Urška Kolenc, dobitnica bronastega
grba. Vodi društvo Junaki 3.
nadstropja, ki s pozitivno
naravnanostjo in življenjskim optimizmom opogumlja in bodri otroke, obolele za rakom. Tudi sama ima
izkušnjo mamice otroka iz
tretjega nadstropja, lani pa
je skupaj z Valerijo in Ivom
Čarmanom otroke, ki so
premagali raka, pripeljala

in mlad(ostn)o. Klub vsa desetletja neprekinjeno zagotavlja in spodbuja najrazličnejše dejavnosti za študente, dijake in mlade nasploh.
Omogočajo jim učenje, neformalno izobraževanje,
druženje, zabavo in osebnostno rast. KŠŠ je ustanovitelj
Zavoda O, zavoda škofjeloške mladine, in skupaj zagotavljajo široko in znano kulturno in mladinsko sceno v
Loki.
Tretja prejemnica bronastega grba pa je dr. Bojana Beović, zdravnica specialistka
infektologinja in profesorica na Medicinski fakulteti,
zaposlena na Infekcijski
kliniki UKC Ljubljana, ki jo
je širša javnost spoznala
skozi vodenje strokovne

Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka je prejelo
zlati grb Občine Škofja
Loka. Ustanovljeno je bilo
leta 1900, danes pa združuje in povezuje vse generacije, od najmlajših do vetera-

nekaj manj kot polovico
opravijo člani operativne
enote na izobraževanjih, rednih tedenskih vajah in na
intervencijah. Slednjih je v
zadnjem obdobju od 31 in
tudi do 113 na leto.

Zlati grb je prejelo PGD
Stara Loka. / Foto: Gorazd Kavčič

Janez Krmelj je prejel
srebrni grb. / Foto: Gorazd Kavčič

Zakonca Valerija in Ivo Čarman, prejemnika srebrnega
grba / Foto: Gorazd Kavčič

nov. Vanj je trenutno včlanjenih 214 članov: med njimi jih 35 aktivno in 24 v rezervi opravlja najzahtevnejše naloge v Gasilski enoti
III. kategorije. Člani društva
na leto opravijo več kot 5800
prostovoljnih ur. Od tega jih

Srebrni grb je letos prejel
Janez Krmelj, ki ga poznajo
zlasti po ohranjanju in
ustvarjanju tamburaške
glasbe v Retečah, kjer pri
tamkajšnjih tamburaških
skupinah sodeluje od leta
1961, vodi pa jih od leta

nekdanji uspešen smučarski tekač, zakonca pa sta
podjetnika, ki sta se ukvarjala tudi s šivanjem dresov za
športnike. Vrsto let delujeta
na humanitarnem področju.
Lani sta Tek štirih mostov
nadgradila z idejo Teka ju-

Častni občan Ivan Hafner / Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

na Tek štirih mostov, kjer
bodo sodelovali tudi v prihodnje.
Dobitnik bronastega grba je
tudi Klub škofjeloških študentov (KŠŠ), ki že štiri desetletja ohranja starodavno
mesto živahno, kreativno –

Dr. Bojana Beović, dobitnica
bronastega grba
skupine v vladnem kriznem
štabu za boj proti epidemiji
koronavirusa. Njena razumljiva retorika in timsko
delo sta pripomogla pri
uspešnem spopadanju z
epidemijo tako na državni
kot lokalni ravni.

Večina voda primerna za kopanje

Lokalna pisarna za varstvo kulturne dediščine

Razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite

Škofja Loka – Občina Škofja Loka je tudi letos naročila strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na standardnih lokacijah. "Kljub zelo spremenjenim mejnim vrednostim je večina kopalnih voda v Škofji Loki primerna za
kopanje," so sporočili z občine. Mikrobiološko analizo je
julija na treh lokacijah opravila kranjska izpostava Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Rezultati vzorcev, odvzetih na Selški Sori v Podlubniku in Poljanski Sori
na kopališču Puštal, so pokazali skladnost s priporočil o
varnosti kopanja na naravnih kopališčih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje, vzorec, odvzet na lokaciji
Poljanska Sora – Visoko, pa je bil na dan vzorčenja neskladen. "Z letošnjim junijem so bile namreč določene nove
mejne vrednosti, ki so se znižale za tretjino. Po kriterijih, ki
so veljali pred tem datumom, bi bil tudi ta vzorec skladen.
V vsakem primeru, tudi na kopališčih, kjer je kopalna voda
skladna s priporočili o varnosti kopanja, svetujemo, da ljudje vode ne pijejo oz. zaužijejo. Pozornejši morajo biti zlasti
otroci, ki med kopanjem nenamerno popijejo več vode, in
starejši. Svetujemo, da se posamezniki po kopanju čim prej
oprhajo s čisto pitno vodo," so še poudarili na občini.

Škofja Loka – V Škofji Loki ponovno tedensko deluje lokalna
pisarna Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Da
bi omogočili čim bolj učinkovito in vsakomur dostopno
strokovno svetovanje s področja varstva in prenove kulturne
dediščine (nekateri odmevni primeri prenove v občini so lep
primer dobre prakse) , sta Občina Škofja Loka in Zavod za
varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana, sklenila dogovor o kontinuiranem izvajanju javne službe na področju varstva kulturne dediščine na celotnem območju
občine Škofja Loka. Za zagotavljanje stalne tedenske prisotnosti je odprta lokalna pisarna ZVKDS, ki deluje v stavbi
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, v tretjem nadstropju, v njej bo tedensko prisotna strokovna oseba ZVKDS
(Modest Erbežnik, Marija Ana Kranjc, Petra Jernejc Babič,
Damjana Pediček Terseglav), kjer bo mogoče pridobiti
usmeritve s področja varovanja in prenove kulturne dediščine. Pisarna bo odprta vsako sredo od 9. do 15. ure, obiščemo jo lahko v času uradnih ur, po predhodni telefonski najavi na telefonsko številko: 040 346 880, saj fizična prisotnost osebe zaradi terenskega dela in ogledov na lokaciji ne
bo mogoča ves čas.

Škofja Loka – V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas
- Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka, Razvojna agencija Sora obvešča, da je
odprt nov javni razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite,
ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na
kmetijah iz teh občin. Dolgoročni krediti se v okviru javnega
razpisa dodeljujejo za obdobje do deset let, po obrestni
meri 6-mesečni euribor + 2,5 odstotka. Pridobiti jih je mogoče za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno
opremo, nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno
opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov
ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. V okviru javnega razpisa je mogoče pridobiti največ sto tisoč evrov dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru kreditne sheme na
voljo tudi sredstva za kratkoročne kredite, namenjene financiranju tekočega poslovanja. Do petdeset tisoč evrov lahko
za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 2,5 odstotka nominalno. Za podrobnejše informacije se obrnite na
Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št.
04 50 60 220.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Škofja Loka – Letos je bilo
občinskih nagrajencev sedem. Na slovesnosti na Loškem gradu je župan Tine
Radinja podelil naziv častnega občana in izročil zlati, dva
srebrna in tri bronaste grbe
Občine Škofja Loka.
Častni občan je postal Ivan
Hafner, ki je veliko prispeval
k razvoju loškega gospodarstva, družbenim dejavnostim
in mestni prenovi ter bil dolga leta predan športu. Med
področji njegovega delovanja
predlagatelji poudarjajo
uspešno vodstveno delovanje
v družbi LTH, delovanje v
občinskih organih in kot aktivnega športnika in športnega funkcionarja. Več mandatov je predsedoval odboru za
revitalizacijo mestnega jedra.
Eden njegovih največjih
uspehov je sprejetje odloka o
zaščiti in prenovi mestnega
jedra. V športu je aktiven več
kot sedemdeset let. Bil je
med ustanovitelji košarkarskega kluba, kjer je aktivno
igral in bil trener, več kot desetletje je bil tudi predsednik
kluba. Bil je tudi predsednik
občinske športne zveze, nepogrešljiv pri obnovi dvorane
Poden in gradnji telovadnice
pri OŠ Jela Janežiča. Sodeloval je pri organizaciji evropskega prvenstva v košarki za
mladinke leta 2002 in slovesnosti ob petdesetletnici košarke v Škofji Loki. Po upokojitvi je postal neutrudni
spiritus agens športa v Društvu upokojencev Škofja
Loka, kjer vodi in koordinira
številne športne sekcije. Za
svoje delo je prejel številne
nagrade in priznanja, med
najprestižnejšimi je Bloudkova plaketa leta 2016 za življenjsko delo v športu.

Urška Kolenc z bornastim
grbom / Foto: Gorazd Kavčič

1982. Pod njegovim vodstvom so napredovale in se
uvrstile med najvidnejše v
Sloveniji, redno so sodelovale na srečanjih tamburaških skupin Slovenije. Janez Krmelj je bil med drugim tudi eden od pobudnikov ustanovitve Združenja
tamburaških skupin Slovenije ter pobudnik nastanka
številnih izvirnih skladb in
priredb za tamburaški orkester. Aktiven je tudi na drugih področjih družbenega,
predvsem kulturnega življenja v Retečah.
Zakonca Valerija in Ivo Čarman sta dobitnika srebrnega občinskega grba. Izkazujeta se pri humanitarnem
delu, saj že dvajset let prirejata Miklavžev obisk in obdarujeta otroke Hemato-onkološkega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani. Ivo je
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Iščemo zgodovinsko resnico
Po štirih mandatih se je z vrha Muzejskega društva Škofja Loka poslovil njegov predsednik Aleksander Igličar. V kratkem pogovoru povzema nekatere
prvine vodenja društva.
Danica Zavrl Žlebir
Spominjam se najinega prvega pogovora leta 2008, ko
ste z velikim spoštovanjem
in odgovornostjo prevzeli
predsedovanje Muzejskemu
društvu Škofja Loka od svojega predhodnika Alojzija
Pavla Florjančiča. Kaj lahko
rečete danes po dvanajstletnem vodenju društva?
Ko po 12 letih gledam nazaj,
lahko rečem, da takrat nisem v vsej celovitosti razumel, kaj muzejsko društvo
pomeni v Škofji Loki, kaj
pomenijo Loški razgledi, kaj
pomenijo ljudje, ki so društvo vodili. Vedel sem nekaj
malega, ko pa zdaj gledam
nazaj, lahko samo upam, da
sem se približal ravni teh
ljudi in sem za seboj s sodelavci pustil sled, ki nam je v
ponos in nam bo lahko tudi
v naslednjih desetletjih. Kadar sem razmišljal o dogodkih, ki smo jih pripravili v
društvu, sem na njihov pomen vedno gledal v časovni
distanci, ne le v smislu trenutnega časa, v katerem se
je dogajal.
Izdajanje domoznanskega
zbornika Loški razgledi je

so vodili takratno TO, med
njimi je bil tudi moj sovaščan oficir Stane Bertoncelj
z Godešiča. Vesel sem bil,
da smo osvežili spomin na
te dogodke. V svojem delovanju sem ves čas sledil načelu, da iščemo zgodovinsko
resnico, in sem sodeloval z
vsemi ljudmi, ne glede na
njihovo politično usmeritev,
nikogar nisem zavračal, če
je nemara razmišljal drugače, kot razmišljam jaz. V
tem smislu sem sledil misli,
ki jo je zagovarjal lani umrli
Ivan Oman: v politiki nismo
sovražniki, smo le ljudje
različnih pogledov, in ko se
med seboj o njih pogovorimo, gremo lahko skupaj na
pijačo in se pogovarjamo naprej, ne pa da se razidemo v
sovraštvu.

Aleksander Igličar / Foto: Gorazd Kavčič
stalnica vašega društva, kaj
še sodi v središče njegovega
delovanja?
To so zagotovo tudi Blaznikovi večeri, ki jih društvo
pripravlja že več kot trideset
let. Ko sem začel voditi društvo, sem začutil željo, da bi
na Blaznikovih večerih
predstavljali tudi pomembne Ločane iz raznih vidikov.

In ko zdaj gledam nazaj,
sem zadovoljen, da imamo
posnete pogovore s Svetkom
Kobalom, Brankom Berčičem, Alfonzom Zajcem, z
Aleksandro Kornhauser ...
Vesel sem, da smo jih predstavili. Pomemben se mi zdi
tudi večer ob obletnici osamosvojitve Slovenije, ko
smo bili skupaj z ljudmi, ki

Katere presežke lahko omenite iz dvanajstih let svojega
predsednikovanja?
Za največji presežek nedvomno štejem, kar smo naredili v zvezi z dr. Tinetom
Debeljakom in izkazali spoštovanje do njegovega dela.
Ta pomembni literat, ki je
po drugi svetovni vojni odšel v Argentino, je imel od
leta 1995 spominsko ploščo

na rojstni hiši, sicer pa je bil
v domači Loki desetletja po
vojni zamolčan. Društvo je
poskrbelo, da je leta 2003
dobil obeležje v Aleji znamenitih Ločanov, posmrtno
častno članstvo v muzejskem društvu, izdali smo
njegovo knjigo Olimpijski
venec in si prizadevali za ponatis njegove knjige Velika
črna maša za pobite Slovence, izdane leta 1949 v Buenos Airesu. V tej pesnitvi je
klic po spravi, ni besed obtoževanja ali maščevanja, ampak besede usmiljenja. Oblikovno je knjiga črna, čez
šest let pa je izdal knjigo
Kyrie eleison (Gospod,
usmili se), ki pa je v celoti
bela in smo jo ponatisnili
leta 2015 ob odmevni razstavi Človek, glej. Tudi Debeljak je v teh letih iz črnine
prerasel v belino, v usmiljenje in ljubezen, ki nas mora
povezovati. Da smo Slovenci
danes vsak tako na svojem
bregu, ni dobro za našo prihodnost. A resnico je treba
povedati, pa naj bo za nekatere soočenje z njo še tako
boleče. Če je ne bomo prikazali in gradili na njej naprej,
vidim zelo malo možnosti
našega hitrejšega razvoja.

Za vami prevzema vodenje
društva Helena Janežič, ki je
tako prva ženska, ki v 80 letih vodi društvo. Kako gledate na naslednico?
Zelo sem vesel, da se je odločila prevzeti vodenje društva. V letih, ko sva sodelovala, sem jo spoznal kot osebo, ki prinaša neko žensko
mehkobo, medtem ko je
moško delovanje včasih bolj
robato in neposredno ter za
koga boleče in žaljivo. Helena pa zna tudi najbolj občutljive teme lepo predstaviti,
da jih ljudje dobro sprejemajo. Hkrati si tudi ona zelo
prizadeva, da bi Muzejsko
društvo iskalo resnice, ki so
še vedno zamolčane.
Kako se bo nadaljevalo vaše
delo v muzejskem društvu?
Namen sem imel postati
član nadzornega odbora in s
tem spremljati delovanje
društva, a na Helenino željo
ostajam v izvršnem odboru
in sem prevzel blagajniško
delo, saj je računovodstvo
moje osnovno poklicno področje. V preteklosti sem vodenje in blagajniške posle
pogosto opravljal v eni osebi, zdaj pa je priložnost, da
je to ločeno, in prav je tako.

Septembra bo naša
Šolska ulica najbolj vesela
ulica na Gorenjskem

Prva ženska na čelu
muzejskega društva

Za nekaj dni bomo Šolsko ulico preuredili
in jo namenili pešcem in kolesarjem.
Vožnja z avtomobili bo v tem času omejena.

Po osmih predsednikih, ki so v več kot osemdesetletni zgodovini vodili
Muzejsko društvo Škofja Loka, ga po junijskem zboru članstva vodi prva
ženska, dosedanja podpredsednica Helena Janežič.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Danica Zavrl Žlebir

Območje
nekdanje vojašnice
Pokopališče

Osnovna
šola
Nama

Center

Obiščite nas brez avtomobila in uživajte v bolj sproščeni,
varnejši in zabavnejši Šolski ulici. Hvala za sodelovanje.
Vse informacije o začasni ureditvi Šolske ulice lahko dobite na spletni strani Občine Škofja Loka.
Vprašanja pošljite na naslov odprtaulica@skofjaloka.si.

OBČINA
ŠKOFJA LOKA
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE,
sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Škofja Loka – Letošnji društveni zbor, ki bi ga morali
izvesti že marca, so zaradi
koronakrize preložili na junij in ga združili s predstavitvijo najnovejše izdaje Loških razgledov. To se je zgodilo 30. junija, po naključju
ravno na dan, ko Škofja
Loka praznuje občinski praznik. Letošnji zbor članstva
je bil volilni: po dvanajstih
letih se je od vodenja poslovil Aleksander Igličar, članstvo pa je za novo predsednico soglasno izvolilo Heleno Janežič, ki je tako postala prva predsednica v več
kot osemdesetletni zgodovini društva.
Po izvolitvi nam je povedala: "Članica muzejskega
društva sem že od svojih
študentskih let, aktivno
sem se v delo društva vključila leta 2006, ko sem bila
izvoljena v izvršni odbor v
času predsednikovanja Petra Hawline. Ko je leta
2008 predsedniško mesto

Helena Janežič / Foto: Gorazd Kavčič
prevzel mag. Aleksander
Igličar, sem bila imenovana
za podpredsednico – in to
vlogo opravljala 12 let. Naslediti osebnosti, kot so dr.
Pavle Blaznik, dr. Branko
Berčič, dr. France Leben,
dr. France Štukl, Alojzij Pavel Florjančič in seveda nedavni predsednik mag. Aleksander Igličar, je odgovorna naloga. Kakor sem povedala v svojem zahvalnem
nagovoru, si ne domišljam,

da bom stopila v njihove čevlje. Želim pa se postaviti
na njihova ramena in nadaljevati njihovo poslanstvo.
Verjamem, da bomo z
odlično ekipo v izvršnem in
uredniških odborih zvesto
nadaljevali delo naših predhodnikov ter še naprej negovali domoznanstvo, širili
pomen poznavanja svojih
korenin in odstirali tudi
manj ali pa neznane dele
naše zgodovine."
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Korošci povabljeni na pasijon
Organizatorji Škofjeloškega pasijona so v začetku julija z romarji, ki so iz Škofje Loke peš krenili v Celovec, obiskali celovško-krškega škofa
dr. Jožeta Marketza in na novinarski konferenci povabili severne sosede prihodnje leto v Škofjo Loko.

Celovec – Predstavniki organizatorja Škofjeloškega pasijona, ki bo prihodnjo pomlad
polnil ulice in trge Škofje
Loke – Miha Ješe, pooblaščenec za mednarodno sodelovanje Občine Škofja Loka in
predsednik strokovnega odbora Škofjeloškega pasijona,
Jakob Vrhovec, vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021,
in režiser Borut Gartner – so

v začetku julija obiskali Celovec. V koroško prestolnico je
odšla tudi osmerica romarjev, ki je v treh dneh prehodila pot od Škofje Loke do Celovca. Skupaj s predstavniki
organizatorja so najprej obiskali škofa krško-celovške
škofije, koroškega Slovenca
dr. Jožeta Marketza. Seznanili so ga s pripravami na pasijon leta 2021 in ga povabili,
naj bo prihodnje leto, tokrat
kot škof, skupaj s svojimi

Režiser Škofjeloškega pasijona Borut Gartner s palico, ki so
mu jo podarili v Štandrežu pri Gorici, v rojstnem kraju
patra Romualda Marušiča / Foto: J. Košnjek

verniki med obiskovalci ene
od največjih pasijonskih prireditev v Evropi. Škof Marketz je bil pred leti namreč že
med gledalci pasijona.
Sledila je dobro obiskana
konferenca za novinarje v
Mohorjevi hiši v Celovcu.
Organizatorji pasijona so
povedali, da želijo dati pasijonski prireditvi vseslovenski združevalni pomen, saj
je enkratna skupna slovenska kulturna dediščina. V
Škofjo Loko zato nameravajo poleg Korošcev povabiti
še Slovence iz drugih sosednjih držav. Pot do njih in
osebno vabilo bo Ločanom v
posebno veselje. Nič ne bo
narobe, če bodo med stotinami nastopajočih tudi Slovenci iz Koroške in drugih
krajev v zamejstvu, v katerih
živijo Slovenci, in če bo kdo
od njih sprejel tudi zahtevno
vlogo Kristusa in podoživljal
njegovo trpljenje, je povedal
na konferenci režiser Borut
Gartner. Leta 2008 je iz Koroške v pasijonu kot prva iz
zamejstva sodelovala skupina mladih iz Sel, prihodnje
leto pa jih je lahko še več.
Vsakemu odprem vrata in

Organizatorji Škofjeloškega pasijona leta 2021 in romarji s celovško-krškim škofom
dr. Jožetom Marketzom / Foto: Pasijonska pisarna Škofja Loka
mu najdem mesto v igri, poudarja režiser Gartner, ki je
tudi prepričan, da škofjeloška pasijonska procesija prihodnje leto kljub morebitnim težavam z virusom bo.
Duša režije želi prihodnje
leto pasijon popestriti vsaj z
dvema novostma. Na čelu
pasijonske procesije želi postaviti pravega kapucina, kar
ne bo težko, saj je Škofja
Loka tudi eden od domov
kapucinskega reda. Po vsebini žalostne pasijonske prizore pa namerava skleniti z
vedrejšo vstajenjsko alelujo.

Prihodnje leto bo za pasijon
jubilejno: minilo bo 300 let
od njegovega nastanka.
Škofjeloški pasijon je bil leta
2016 zaradi svoje edinstvenosti vpisan na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine
človeštva. V Adis Abebi, kjer
se je to zgodilo, so prav avstrijski predstavniki dali Slovencem možnost, da so tudi
sami govorili o pomenu pasijona, je v Celovcu povedal
Miha Ješe. Za Koroško pa je
Škofjeloški pasijon še posebej zanimiv, ker imajo na

severni strani Karavank dva
»svoja« pasijona. Prvega, o
trpljenju Jezusa Kristusa, je
leta 1818 napisal Andrej Šuster Drabosnjak, drugega pa
so odkrili v Železni Kapli in
je nastal konec 18. stoletja,
posamezne njegove zgodbe
pa segajo na konec 17. stoletja. Na predstavitvi Škofjeloškega pasijona v Celovcu je
Pavel Florjančič predlagal,
da bi morda že leta 2022 s
pomočjo izkušenih pasijonskih organizatorjev iz Škofje
Loke v Železni Kapli uprizorili njihov Kapelski pasijon!

Nadaljuje se Poletje v parku

Prostofer tudi
v Škofji Loki

V teh dneh se bo cikel večerov Poletje v parku, ki ob petkih in sobotah poteka v parku nekdanje
vojašnice, prevesil v drugo polovico.

Danica Zavrl Žlebir

Nina Fehter
Zavod O na ta način skuša
pomagati pri oživljanju območja bivše vojašnice, ki
počasi postaja novo škofjeloško družabno središče. O
dosedanjem poteku sem se
pogovarjala s predstavnikom organizacijske ekipe
Miho Peternelom.
Organizacija dogodkov v teh
časih je zagotovo stresna.
Vsekakor se kar precej razlikuje od organizacije dogodka pred koronakrizo.
Predvsem se mi zdi problematično dvoje. Na eni strani je naše delovanje zelo
oteženo, ker je zaradi nepredvidljive situacije planiranje nemogoče, na drugi
strani pa imam občutek, da
se pri sproščanju ukrepov
kultura pušča ob strani.
Zagotovo je najbolj stresno
to, da se situacija hitro
spreminja in z njo tudi
ukrepi. V času planiranja
dogodkov velja eno, tik
pred začetkom dogajanja
že drugo. Za zdaj ni na vidiku neke dolgoročnejše
rešitve, kar vsekakor ni v
redu, saj je stanje dokaj nevzdržno.

Vendarle vam je uspelo izpeljati krasen prvi konec tedna.
Na srečo se nas je takrat
usmililo vreme, saj dogodki
potekajo na prostem in smo
tako odvisni od vremenskih
razmer. Sam sem iskreno
vesel, ker se je še enkrat pokazalo, da je park v bivši vojašnici lahko čudovito prizorišče. Na tem mestu bi se
tudi zahvalil vsem sodelujočim in nastopajočim, ki so
podprli našo idejo o poletnem dogajanju. Iskreno zahvalo pa dolgujemo tudi
vsem obiskovalcem, ki so
zvesto upoštevali navodila
za varno izvedbo prireditve
(držanje distance, razkuževanje itd.). Na tak način in
zaradi tega bomo lahko tovrstne dogodke nadaljevali
tudi v prihodnosti.
V nadaljevanju vam jo je
malce zagodlo vreme.
Najprej nam jo je zagodel
dež, kasneje pa smo zaradi
zaostritve ukrepov in epidemiološke slike odpovedali družabne dogodke,
kjer je pravzaprav nemogoče zagotoviti primerno distanco. Ocenili smo, da bi
bila izvedba tovrstnih do-

Uvodni večer Poletja v parku je pripadel Domnu Don
Holcu in Morvernu / Foto: Arhiv Zavoda O
godkov v tem obdobju preveč tvegana.
Zadnji julijski petek bo zelo
zanimiv.
Vsekakor se strinjam, obeta
se lep večer, saj se bodo občinstvu predstavile zasedbe
Moshead, Fat Butlers in
Adria Animals, ki vadijo v
naši kleti (Podroomu). Ob
tem se mi zdi posebej vabljivo tudi to, da tudi tokrat zaradi zapovedane distance ne
bo na voljo stojišč, ampak
samo sedišča. Ste že kdaj
bili na 'sedečem' metalskem
koncertu? Tokrat imate možnost, da to doživite.

Kaj pa avgust?
Zaradi dobrega odziva obiskovalcev smo se odločili,
da pripravimo program
tudi za avgust. Tudi tokrat
bo na sporedu marsikaj zanimivega, upamo, da nam
bo tokrat vreme bolj naklonjeno in bomo lahko izpeljali filmske večere, ki jih
pripravljamo v sodelovanju
s FeKK (Festivalom kratkega filma), obetajo se koncertni in pogovorni večeri,
skratka, zanimivo bo. Spremljajte nas na socialnih
omrežjih, kmalu vam bomo
razkrili, kaj se bo dogajalo v
avgustu.

Škofja Loka – Občina Škofja
Loka s 1. septembrom 2020
vstopa v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za
mobilnost starejših. Prostofer je projekt zavoda Zlata
mreža in povezuje starejše
osebe, ki potrebujejo prevoz
in ne zmorejo uporabljati
javnih in plačljivih prevozov,
s prostovoljnimi vozniki, ki
radi priskočijo na pomoč.
Prostovoljni šofer je lahko
vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem
prostem času pripravljen
pomagati tistim, ki prevoze
potrebujejo. Poleg tega, da
so vozniki, prostoferji svojim sopotnikom nesebično
pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih
pospremijo do čakalnice in
počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke

iz trgovine in jim priskočijo
na pomoč pri vzpenjanju po
stopnicah ... To so ljudje z
velikim srcem, ki jemljejo
svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.
Ljudi, ki želijo sodelovati pri
tem prostovoljskem projektu, vabijo, da se pridružijo,
svojo pripravljenost pa naj
sporočijo na Občino Škofja
Loka, kontaktna oseba je Sabina Gabrijel, telefon:
04/5112 330 ali e-pošta: sabina.gabrijel@skofjaloka.si.
Kot pravi Sabina Gabrijel,
bo za prostovoljce Zlata
mreža 20. avgusta pripravila
usposabljanja, ki bodo zajemala teoretični (dodeljevanje voženj, klicni center,
območje prevozov) in praktični del (vožnja, parkiranje,
polnjenje, prevzem). Avgusta bo občina dobila tudi električni avto, namenjen temu
projektu.

Figarova svatba pod Loškim gradom
Škofja Loka – V torek, 4. avgusta, bo na škofjeloškem Trgu
pod gradom uprizorjena opera na prostem Figarova svatba.
Nastopili bodo izvrstni solisti in dirigenti, udeleženci mojstrskih tečajev pod vodstvom priznanega francosko-ameriškega dirigenta Georga Pehlivaniana. Figarova svatba je
komična opera v štirih dejanjih Wolfganga Amadeusa Mozarta. Libreto je spisal Lorenzo da Ponte po Beaumarchaisovi istoimenski komediji. Z veličastnim uspehom je bila prvič
uprizorjena na Dunaju leta 1786 in velja za vrhunsko delo
svoje dobe in glasbeno mojstrovino za vse čase.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Jože Košnjek
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Stara struga Sore pri
Hotovlji le še spomin
Reko Soro so proti Hotovljam v sklopu ukrepov
za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore
na območju Poljan speljali v novo strugo.
Mateja Rant

ne Poljanske Sore pa so ozelenili, so pojasnili na občini.
V nadaljevanju bodo uredili
oziroma dokončali še zavarovanje reke Sore na desnem bregu, oblikovali novo
sotočje med Soro in Hotoveljščico ter uredili nove
travne površine na mestu
stare struge reke Sore. Izvajajo tudi poglobitev in širitev
Ločivnice skozi Poljane,
kmalu bodo začeli urejati
tudi novo sotočje Ločivnice
in Sore, so še napovedali na
občini.

Poljane – "Stara struga reke
Sore proti Hotovlji je le še
spomin," so v začetku julija
sporočili z Občine Gorenja
vas - Poljane. Soro so namreč
speljali v novo strugo, kot je
bilo to predvideno v sklopu
izvedbe projekta Ukrepi za
povečanje poplavne varnosti
Poljanske Sore na območju
Poljan nad Škofjo Loko.
Za sotočjem Sore in Hotoveljščice so zgradili povsem
nov jez, del nove, leve breži-

Uredili bodo še
kilometer in pol ceste
Na cesti Murave–Gorenja Žetina bodo sanirali še
pet cestnih usadov in tri zemeljske plazove.
Mateja Rant

dolgem cestnem odseku.
"Občina je za izvedbo sanacije pridobila tudi nepovratna sredstva iz sklada ministrstva za okolje in prostor
za sanacijo plazov, in sicer v
višini 619 tisoč evrov," so
pojasnili na občini.
Ob tej priložnosti je župan z
direktorjem Gorenjske gradbene družbe podpisal še dobrih 250 tisoč evrov vredno
pogodbo za izvedbo rednih
letnih asfaltiranj in drugih
popravil na občinskih cestah
v skladu z načrti krajevnih
skupnosti.

Gorenja Žetina – Župan Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež in direktor Gorenjske gradbene družbe
Stanislav Remic sta v začetku julija podpisala gradbeno
pogodbo za nadaljevanje obnove ceste Murave–Gorenja
Žetina.
Dela, ki bodo po pogodbi
vredna slabih 770 tisoč
evrov, obsegajo sanacijo petih cestnih usadov in treh
cestnih zemeljskih plazov
na slabem kilometru in pol

Na cesti Murave–Gorenja Žetina bodo nadaljevali sanacijo
cestnih usadov in zemeljskih plazov.

Stari vrh – V Turističnem
društvu (TD) Stari vrh bodo
prvo nedeljo v avgustu pripravili Pohod med gorami,
ki običajno poteka v sklopu
etnološke prireditve Dan
oglarjev. Prireditev so letos
zaradi epidemioloških razmer odpovedali, a oglarsko
kopo bodo kljub temu postavili in jo na dan pohoda
svečano prižgali, so pojasnili v TD Stari vrh. "Kopa se
bo kuhala štirinajst dni in
koparji vabijo vse, ki jih zanima karkoli o oglarstvu, da
jih obiščejo." V tem času bo
namreč možen ogled kope
in pogovor s koparjem.

Po dvajsetih letih je potekla pogodba o najemu kulturnega doma v Poljanah med Župnijo Poljane in
Krajevno skupnostjo Poljane, zato zdaj potekajo dogovori, kako naprej.
Mateja Rant
Poljane – Stavbo kulturnega
doma v Poljanah je na podlagi pogodbe z župnijo v
preteklih dvajsetih letih
upravljala Krajevna skupnost Poljane. Župnija se je
odpovedala najemnini, v zameno pa je krajevna skupnost vlagala v obnovo in
vzdrževanje. A stavba je zdaj
že stara in kljub preteklim
vlaganjem že precej dotrajana, zato se je zataknilo pri
tem, kdo bo poskrbel za potrebno temeljitejšo obnovo.
Vsi vpleteni pa se strinjajo,
da je čim prej treba najti rešitev, saj dvorano v kraju potrebujejo.
"Če ne pride do dogovora
med občino in župnijo,
bodo ogrožene ne samo dejavnosti kulturnega društva,
ampak tudi drugih društev,
ki dom uporabljajo za izvajanje svojih aktivnosti. To bo
dejansko prispevalo k nazadovanju kulturnega življenja v Poljanah, ki so bile – in
so še – kulturno središče v
Poljanski dolini," so opozorili v Kulturnem društvu dr.
Ivan Tavčar Poljane, v katerem se ob tem sprašujejo,
ali bodo morali zadeve spet
reševati z delovnimi akcijami in prostovoljnimi prispevki, kot je krajevna skupnost vabila prebivalce v letih od 1976 do 1981, ko so
obnavljali dom. Med drugim bi bilo namreč treba zamenjati streho, saj ponekod
v podstrešnih prostorih zamaka. Dokler se ne razreši,
kdo bo kril stroške, ki jih v
kulturnem društvu ocenjujejo na petdeset do šestdeset
tisoč evrov, krajevna skupnost doma ne želi ponovno
prevzeti v upravljanje. "V
upravljanje so stavbo ponudili tudi društvu, a na upravnem odboru ni bilo interesa

Kulturni dom v Poljanah je ta čas brez upravljavca. / Foto: Gorazd Kavčič
za to. Morda bi se lažje pogovarjali, če bi bila stavba
sanirana," so še pojasnili v
kulturnem društvu, v katerem jih skrbi, da bo stavba
še naprej propadala in bodo
prostori še manj uporabni
kot doslej, če ne bo kmalu
prišlo do dogovora.
Da kulturni dom potrebujejo, se zaveda tudi dolgoletni
predsednik Krajevne skupnosti Poljane Anton Debeljak, saj je velikost dvorane v
njem ustrezna za izvedbo
vseh kulturnih prireditev v
kraju. A krajevna skupnost
tokrat ne želi prevzeti stroškov obnove strehe in večjega vzdrževanja, saj so prepričani, da je to dolžnost lastnika, torej Župnije Poljane. "V preteklih letih smo
namreč v obnovo doma vložili že precej sredstev, dvakrat smo že popravljali tudi
streho, občina je financirala
tudi gradnjo prizidka," je razložil Anton Debeljak. Predračune za popravilo strehe

so po njegovih besedah pridobili že pred desetimi leti,
a se vedno zatakne pri tem,
kdo bo kril stroške. "Stavba
je namreč v zasebni lasti,
tako da ne moremo računati niti na evropska sredstva," je opozoril Debeljak
in dodal, da bi bilo sočasno
z obnovo strehe treba poskrbeti tudi za energetsko
sanacijo, saj je stavba ta čas
energetsko zelo potratna.
"Krajevna skupnost z oddajanjem dvorane v najem ni
pokrivala niti stroškov, kaj
šele, da bi imeli dobiček."
Debeljak je obenem prepričan, da je krajevna skupnost oziroma občina v
stavbo doslej vložila precej
več denarja, kot bi znašala
najemnina za vseh dvajset
let nazaj. "Zato bi bilo smiselno, da se vsi vpleteni
usedemo skupaj in pogledamo, koliko je bilo vloženega v obnovo, da bomo na
podlagi tega razmislili, kaj
narediti s stavbo."

Po drugi strani župnik Jože
Stržaj pravi, da dosedanji
upravljavec v določenih členih pogodbe ni izpolnjeval.
"Obligacijski zakonik govori, da je treba pogodbo izpolniti in je treba biti dober gospodar." Zato je prepričan,
da bi morali temeljito pregledati pogodbo za nazaj in
razčistiti te stvari ter se potem uskladiti glede pogodbe
za v prihodnje. Po pogodbi
je bila krajevna skupnost
dolžna skrbeti za investicijsko vzdrževanje, je poudaril
Stržaj in dodal, da je zato
krajevna skupnost prostore
v stavbi lahko oddajala v najem. "V stavbi sta tudi pošta
in knjižnica, od katerih so
prav tako dobivali najemnino." Zatrdil je, da ni v interesu župnije, da stavba propada, zato verjame, da bodo
skozi dialog našli skupni jezik glede nadaljnjega upravljanja kulturnega doma, ko
se bodo razrešile zadeve za
nazaj.

Čim prej začeti gradnjo
Na sestanku pri ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu sta župan Milan Čadež in državni sekretar
v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič opozorila na nujen začetek obnove ceste proti Sovodnju.
Mateja Rant

Foto: Hermina Jelovčan
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Pohod Med gorami in Dan oglarjev

Iščejo rešitev
za kulturni dom

Gorenja vas – Župan Milan
Čadež in državni sekretar
Žan Mahnič sta se v začetku
julija sestala z ministrom za
infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. "Govorili smo o
nujnosti čimprejšnjega začetka gradnje ceste Trebija–
Sovodenj, ko bo pravnomoč-

no izbran izvajalec," je po
sestanku poudaril župan.
Po županovih besedah je
minister na začetku pojasnil, da ta čas malo težje zagotavljajo potrebna sredstva.
"A treba se je zavedati, da je
cesta v zelo slabem stanju in
da se je z njeno obnovo predolgo odlašalo," je poudaril
župan in dodal, da so na to

opozorili tudi na srečanju
Kluba primorskih poslancev
v Idriji sredi junija. "Tako
ljudje kot gospodarstvo na
Sovodnju in v Cerknem nujno potrebujejo normalno
cestno povezavo." Minister
jima je zato obljubil, da se
bo zelo potrudil, da bodo zagotovili sredstva in bodo lahko začeli dela. Po projek-

tantski oceni gre sicer za
devet milijonov evrov vredno naložbo. Ob tem naj
spomnimo, da je bilo na
predstavitvi projekta s strani
projektanta in direkcije za
infrastrukturo v Gorenji vasi
januarja 2018 obljubljeno,
da se bodo dela začela še istega leta in bi morala biti
letos že končana.
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Jubilej praznovali z gasilsko vajo
V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Gorenja vas so sredi julija, na dan ustanovitve društva pred sto dvajsetimi leti, pripravili društveno gasilsko
vajo pred novim gasilskim domom in tako zaznamovali visok jubilej.
Mateja Rant
Gorenja vas – Epidemija covida-19 je prestavila izvedbo
načrtovane slovesnosti ob
120-letnici, zato so se v PGD
Gorenja vas odločili, da jo
zaznamujejo vsaj z društveno vajo. Pripravili so jo 15.
julija, prav na dan ustanovitve društva pred 120 leti, na
njej pa je sodelovalo 29 članov njihove gasilske enote,
je pojasnil predsednik društva Boštjan Reberšek.
Gasilsko četo, takrat imenovano Prostovoljno gasilno
društvo Trata Gorenja, so

leta 1900 ustanovili na pobudo takratnega župana
Martina Brenceta, je pojasnil Reberšek. "Društvo je
imelo svoj sedež v Gorenji
vasi, Trata pa je bila tedaj
osrednji kraj gorenjevaške
kotline in sedež občine."
Ustanovni člani so bili poleg
Brenceta še: Franc Jelovčan,
Vaclav Paleček, Janez Ferlan, Jakob Jezeršek, Martin
Vodnik, Ivan Pintar, Matevž
Inglič, Janez Bogataj, Jakob
Debeljak, Janez Fortuna,
Franc Osredkar, Janez Košir
in Anton Dolinar. Še isto
leto so kupili prvo brizgalno,

leto kasneje pa še manjšo za
pomoč. "Obe imamo še danes v lasti," je kot zanimivost navedel Reberšek in
dodal še nekaj podrobnosti:
"Kupljeni sta bili v Zagrebu
in sta z dodatno opremo stali 1300 kron, za kar se je moralo društvo prvič zadolžiti.
Dolg je društvo odplačevalo
polnih pet let." Takoj po
ustanovitvi so začeli razmiš
ljati tudi o gradnji gasilskega doma, gradnjo katerega
so na območju današnje obvoznice končali leta 1902.
"Dom in stolp za sušenje
cevi sta svojemu namenu

Gradnja novega gasilskega doma bo kmalu končana. / Foto: Gorazd Kavčič

Jubilej so zaznamovali z društveno vajo. / Foto: arhiv društva

Ponovno oživljajo kopališče
Ob reki Sori na Trebiji je občina že lani kupila potrebno zemljišče, da bi na tem mestu ponovno
vzpostavili naravno kopališče Škribovc.
Mateja Rant
Trebija – Občina je lani pripravila tudi projektno zasnovo za ureditev kopališča,
Krajevna skupnost Trebija
pa je v sodelovanju z občino
v prvi polovici leta uredila
okolico. Na obalnem pasu
so zasadili travo, območje
pa opremili tudi z dvema
kamnitima mizama in stoli
ter dvema košema za odpadke. Obiskovalci imajo
na voljo še igrišče za odbojko in slackline – hojo po
vrvi oziroma traku.
Poljanska Sora na tem delu
ponuja prijetno osvežitev.
To so iskali tudi turisti, ki
so na to območje zahajali
že pred skoraj stotimi leti,
so pojasnili na Občini Gorenja vas - Poljane. "Kopališče je namreč že v preteklosti privabljalo eminentne
goste. V šolski kroniki, ki
jo hranijo v škofjeloški eno-

ti Zgodovinskega arhiva
Ljubljana, je med drugim
za leto 1922 zapisano, da
sta se skozi Poljansko dolino 22. junija peljala kralj in
kraljica, in sicer skozi Gorenjo vas do Trebije, kjer so

uživali tudi v ribolovu." V
Domu pod Planino nasproti kopališča so bile urejene
tudi nastanitvene zmogljivosti, in sicer je bilo gostom na voljo 24 sob s šestdesetimi ležišči. "Zdi se, da

znova urejeno kopališče
Škribovc nasproti stavbe
Doma pod Planino še ohranja nekaj spomina in vnaša
svežino za nove počitniške
zgodbe," so še poudarili na
občini.

Na Trebiji so ponovno uredili naravno kopališče Škribovc. / Foto: Gorazd Kavčič

sklenitvi menjalne pogodbe
med Občino Gorenja vas Poljane, lastnikom tisoč kvadratnih metrov velike parcele tik ob cesti Gorenja vas–
Lučine Markom Stanonikom in PGD Gorenja vas.
Leto kasneje so pridobili
gradbeno dovoljenje za nov
gasilski dom, težko pričakovana gradnja pa se je začela
pred dvema letoma. Odprtje
so načrtovali ob praznovanju
jubileja, a je epidemija tudi
to zamaknila, je razložil Reberšek. Kljub temu še letos
načrtujejo selitev v nove pro-

store, v katere so vložili več
kot petsto tisoč evrov, pri
tem pa jim je del sredstev
primaknila tudi občina.
Društvo ta čas šteje okrog
150 članov. Gasilsko enoto,
ki je usposobljena za posredovanje ob različnih nesrečah, sestavlja 40 gasilcev, v
njej so tudi prvi posredovalci z licenco. "Vsa gasilska
oprema je nameščena v
treh gasilskih vozilih in
dveh prikolicah, posredujemo lahko tudi z avtocisterno TAM iz leta 1980," je še
dodal Reberšek.

Prevozi za starejše
Projektu zavoda Zlata mreža Prostofer se je
pridružila tudi Občina Gorenja vas - Poljane.
Mateja Rant
Gorenja vas – Občina Gorenja vas – Poljane se je odločila pridružiti projektu Prostofer, ki kot mreža brezplačnih prevozov za starejše
že uspešno deluje v številnih slovenskih občinah.
Prostofer je skovanka iz besed "prostovoljni" in "šofer". Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za večjo mobilnost starejših, ki povezuje starejše
osebe, ki potrebujejo prevoz,
a ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s
starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi
priskočijo na pomoč, so pojasnili na občini.
Prostofer je namenjen
vsem starejšim, ki ne vozijo sami, obenem pa jim
prevozov ne morejo zagotavljati sorodniki in imajo
slabši dostop do javnih prevoznih sredstev. Prostofer
jim tako omogoča lažjo do-

stopnost do zdravniške
oskrbe, javnih ustanov, trgovskih centrov in podobno. Prostovoljni šofer pa je
lahko vsak, ki ima veljavno
vozniško dovoljenje in je v
svojem prostem času pripravljen pomagati tistim,
ki prevoze potrebujejo, poudarjajo na občini. "Prostoferji so v resnici še veliko
več kot zgolj prostovoljni
vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo
tudi, ko ti izstopijo iz avta:
pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo
nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na
pomoč pri vzpenjanju po
stopnicah ..." pojasnjujejo
na zavodu Zlata mreža. Vozniki, ki želijo postati prostoferji, lahko to sporočijo
Jani Oblak na občini na telefonsko številko 04/51 83
100 oziroma po elektronski
pošti na naslov jana.
oblak@obcina-gvp.si.
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služila vse do leta 1965, ko
so ju zaradi dotrajanosti porušili. Večjega doma se na
tem zemljišču ni dalo zgraditi, saj je bila parcela premajhna."
Ves čas je nato tlela želja po
gradnji novega gasilskega
doma, saj so se v najetih garažah v Zadružnem domu
soočali s precejšnjo prostorsko stisko. Pri vseh poskusih, da bi prišli do novih prostorov, so naleteli na nepremostljive ovire, je pojasnil
Reberšek. Nova priložnost
se je pokazala leta 2016 ob
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Občina Železniki
Županov kotiček

Spremembe
v zdravstvu
V občini Železniki imamo
tri zobne ambulante, dve za
odrasle, eno pa za otroke in
mladino. Prav pri slednji je
v lanskem letu prišlo do zamenjave. Zobozdravnica
Vesna Šalkovič se je v juliju
2019 upokojila in vrnila
koncesijo. Sredi avgusta
smo koncesijo na področju
otroškega in šolskega zobozdravstva podelili zobozdravnici Štefki Gladek. Konec
letošnjega junija pa je svoje
delo v zobni ambulanti za
odrasle zaključil tudi Vladimir Šalkovič in se upokojil.
Po prejetih soglasjih Osnovnega zdravstva Gorenjske,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje smo z javnim
razpisom za podelitev koncesije v februarju iskali novega zobozdravnika. Na razpis smo prejeli štiri prijave.
Zaradi epidemije covida-19
in zaradi zahtevnosti pregleda prejete dokumentacije
prijavljenih smo odločbo o
podelitvi koncesije izdali 1.
junija. Izbrali smo zobozdravnico Marijo Ujević Šalković. Na to prvostopenjsko
odločbo pa smo prejeli pritožbo neizbranega ponudnika. Drugostopenjsko odločbo, kjer smo ponovno argumentirano pojasnili izbiro,
smo izdali 10. julija. V naslednjih nekaj dneh smo
prejeli poštno povratnico, da
je zastopnik neizbranega
kandidata prejel drugostopenjsko odločbo in tako so
bili s strani Občine Železniki izpolnjeni vsi pogoji za
podelitev koncesije. Koncesijo bi lahko podelili že 15.
julija. Sedaj le še čakamo, da
novoizbrana zobozdravnica

Čas za prenovo šol
Obnova dodatnega objekta Vrtca Železniki je pri koncu, v Dražgošah so se lotili prestavitve šolske
kuhinje in jedilnice, podružnica v Sorici pa bo dobila novo streho.
Ana Šubic

Anton Luznar
uredi vse potrebno za začetek ponovnega delovanja
druge zobne ambulante za
odrasle v Železnikih. Upamo, da bo to čim prej.
V letošnjem januarju je Občina Železniki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne
enote Kranj, prejela obvestilo, da nam pripada dodatni
obseg 0,50 programa na področju splošne in družinske
medicine. Po prejemu vseh
soglasij smo 20. maja objavili javni razpis. Na razpis
smo prejeli samo eno prijavo, in sicer se je prijavila
Ambulanta Košir. Po prejemu soglasja Ministrstva za
zdravje smo odločbo o podelitvi koncesije za 0,50 programa na področju splošne
in družinske medicine izdali 27. julija. Sledi podpis
koncesijske pogodbe z Ambulanto Košir.
Še vedno pa za delo v Železnikih iščemo zdravnika pediatra, zato ponovno prosimo vse občanke in občane,
da nam ga pomagate iskati.
Anton Luznar, župan

Železniki – Poletne počitnice občine izkoristijo tudi za
investicije v vzgojno-izobraževalne ustanove. V Železnikih so že končali tretjo,
zadnjo fazo obnove dodatnega objekta Vrtca Železniki, ki se je začela spomladi. Starejšo stavbo ob
vrtcu so začeli prenavljati
že predlani, letos pa se je
izvajalec, podjetje GPS
Grad, v okviru 140 tisoč
evrov vredne investicije lotili še izdelave fasadnega ovoja, terase, vgradnje dvigala
in ureditve zunanje okolice.
Kot je pojasnil občinski svetovalec za investicije Peter
Košir, pripravljajo le še dokumentacijo za tehnični
pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
V dražgoški podružnični
šoli so se lotili prestavitve
kuhinje v prostore, kjer sta
bili pred sanacijo objekta
učilnici, poleg tega pa bodo
tam uredili še jedilnico, sanitarije, shrambo in garderobo. Izvajalec, Les 3 plus,
naj bi dela, ki bodo stala slabih 93 tisoč evrov, končal v
drugi polovici oktobra.
"Predvidena je adaptacija
prostorov z obnovo električnih vodov in gradbeno-obr-

Rudno – Vas Rudno je bogatejša za pomembno pridobitev,
za katero so si domačini prizadevali že vrsto let. Direkcija
RS za infrastrukturo se je v sodelovanju z Občino Železniki
lotila ureditve odseka regionalne ceste skozi Rudno, ki je
obsegala rekonstrukcijo cestišča z izgradnjo pločnikov, avtobusnega postajališča in grbine za umirjanje prometa, poleg tega pa so poskrbeli še za javno razsvetljavo in vgradnjo
kanalizacijskega voda. Izvajalec Mapri Proasfalt je dela na
150-metrskem odseku končal minuli teden. Direkcija za infrastrukturo bo za 114 tisoč evrov vredno investicijo prispevala blizu 92 tisoč evrov, preostalo pa bo zagotovila občina.
"Ureditev tega odseka je pomembna predvsem s stališča
varnosti otrok, ki so do sedaj na avtobus čakali kar na oziroma ob cesti," je poudaril predsednik Krajevne skupnosti
Dražgoše - Rudno Andraž Valcl.

tniškimi deli. Ohranjene
dele kuhinje bomo prestavili, štedilnik, napo in pomivalni stroj pa bo treba zamenjati," je razložil Košir. Ravnatelj OŠ Železniki Franc
Rant je poudaril, da sta kuhinja in jedilnica v Dražgošah res potrebni prenove.
"Oba prostora sta stara, nista energetsko varčna in ju
je težko ustrezno higiensko
vzdrževati." Te dni bodo začeli tudi zamenjavo dotrajane strešne kritine na šoli v

Sorici. Kleparstvo Dejan Kosem naj bi 24 tisoč evrov
vredno investicijo končal do
sredine avgusta.
Ravnatelj je povedal tudi, da
bodo v podružnicah Davča,
Selca in Sorica obnovili parket, poleg tega bodo v selški
šoli obnovili kuhinjo ter nadomestili stare kuhinjske
naprave in opremo. "Vsa
dela so nujna zaradi obrabljenosti obstoječih talnih
oblog in opreme. Sedanje
stanje ni več omogočalo za-

nesljivega higienskega vzdrževanja. Dela že potekajo,"
je pojasnil Rant in dodal, da
so že končali tudi obnovo sanitarij v šoli v Železnikih.
Ravnatelj je ob tem opozoril
še na nujnost obnove in dograditve matične šole. "Vlaganja v izobraževanje ne bi
smeli obravnavati kot potrošnjo, temveč kot dolgoročno
naložbo. V sedanjih razmerah niso zagotovljeni vsi pogoji za optimalno izobraževanje."

Dom starejših bi prestavili
Investitor je podal predlog za zamenjavo zemljišča s tistim na drugi strani vodotoka Dašnica.
Ana Šubic

Velika pridobitev za Rudno

Dodatni objekt Vrtca Železniki je dobil fasadni ovoj, teraso in dvigalo, poleg tega pa so se
lotili še ureditve zunanje okolice. / Foto: Tina Dokl

Železniki – Investitor v dom
starejših v Železnikih, družba SeneCura Central SI, je
pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja
na Upravno enoto Škof
ja
Loka vložil zahtevo za izdajo
predodločbe, a je ta pokazala, da gradnja v delu, ki se
nanaša na zagotavljanje pogojev za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet, ni
skladna z določili prostorskega akta in določbami
predpisov o urejanju prosto-

ra. Župan Anton Luznar in
predstavniki SeneCure so se
konec junija na sestanku na
ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve dogovorili, da investitor poda predlog
za prestavitev doma s predvidene lokacije Na Kresu na
sosednje zemljišče na drugi
strani vodotoka Dašnica,
obenem pa še predlog za podaljšanje koncesije oz. roka
za izgradnjo doma.
Kot je navedeno v predodločbi, predvidena parcela Na
Kresu nima primerno urejenih površin za parkiranje in
mirujoči promet, kot to zah-

tevata Občinski prostorski
načrt Železniki in pravilnik
o minimalnih tehničnih
zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Kot je
pojasnil župan, so parkirišča predvideli na treh nekoliko oddaljenih lokacijah, a
bi morala biti na funkcionalnem zemljišču objekta.
Na sestanku na ministrstvu
so se pogovarjali o dveh možnostih. Prva, prioritetna, je,
da bi dom prestavili na sosednjo parcelo preko vodotoka
Dašnica, kjer je sedaj vrt, po
drugem, rezervnem scenariju pa bi dokupili del sose-

dnje parcele, ki bi postal del
funkcionalnega zemljišča
doma in bi ju povezali z brvjo, da bi zagotovili varen dostop obiskovalcem. Odločili
so se, da bodo poskusili z
zamenjavo zemljišča, je pa
župan opozoril, da ta sedaj
nima dostopa in je v razredu
preostale poplavne nevarnosti. »Gradnja na tem zemljišču je dovoljena, kadar ugotovitve presoje vplivov na
okolje niso ocenjene kot bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da
njihov vpliv ni bistven.«

Na Rudnem so dočakali izgradnjo avtobusne postaje.

Davča – Na cesti Zgaga–Zgornja Davča so sredi julija začeli
urejati odsek Štulc–Jurež, na katerem bo do 15. oktobra delna,
občasno pa tudi popolna zapora. Dela izvaja podjetje Mapri
Proasfalt. Utrdili in razširili bodo vozišče, zagradili podporne
zidove, poskrbeli za odvodnjavanje in asfaltirali odsek v dolžini 862 metrov. Gre za eno največjih letošnjih občinskih investicij v ceste; vredna je 220 tisoč evrov. Že od maja pa poteka tudi urejanje lokalne ceste Rotek–Zgornje Danje–Torka–
Ravne–Šurk. Podjetje Euro grad naj bi dela, ki bodo stala 152
tisoč evrov, končal v začetku septembra. Gre za utrditev in
ponekod razširitev vozišča in vgradnjo objektov za odvodnjavanje na dveh odsekih ceste v skupni dolžini približno 1,5 kilometra in asfaltiranje vozišča v dolžini 870 metrov.

Ureditev odseka Štulc–Jurež je ena največjih občinskih
investicij v ceste; vredna je 220 tisoč evrov. / Foto: Tina Dokl
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Foto: Tina Dokl

Urejajo odsek Štulc–Jurež v Davči
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Talili bodo v dveh pečeh
Ekipa Muzejskega društva Železniki bo 22. avgusta na Češnjici znova prikazala starodobno taljenje
železa. Junija je uspešno nastopila na Fužinarski noči na Jesenicah.
Ana Šubic
Železniki – Muzejsko društvo Železniki in njegova
skupina za eksperimentalno
arheologijo Štalca sta na povabilo Gornjesavskega muzeja Jesenice predzadnjo
soboto v juniju nastopila na
Fužinarski noči, ki so jo pripravili v okviru letošnje Poletne muzejske noči. Na
nekdanjem območju starodobnega taljenja na Stari
Savi na Jesenicah je skupina, ki so jo sestavljali Andrej
Bogataj, Bojan Rihtaršič, Janez Rihtaršič, Stane Hajdinjak, Matjaž Jelenc in Klemen Čufar, prikazala taljenje železa, kakor so to pred
2500 leti počeli na Štalci.
Taljenje je bilo po besedah
Bogataja uspešno, saj so iz
15,5 kilograma magnetitne

rude stalili 5,8-kilogramskega "volka" – zmes železa,
žlindre in oglja. Iz polovice
volka (2,55 kg) so skovali kos
kovnega železa teže 430 gramov. "Ker smo bili povabljeni, da prikažemo postopek
taljenja, je bila naša želja
čim boljši prikaz in na koncu tudi čim večji volk. Prav
zato smo se odpovedali vsakokratnemu preizkušanju
različnih metod in smo talili
železo po preizkušenem postopku. Tako smo prikazali
žarjenje rude, izdelavo glinene peči, pripravo rude in
oglja, taljenje in na koncu
po petih urah podiranje peči
in kovanje volka. Zanimanje
je bilo res veliko, saj so nas
obiskali stari mački – železarji, ki so nekoč talili železo
v železarni Jesenice, in nam
zastavili tudi kakšno dobro

Polovica "volka" in skovan kos železa / Foto: Andrej Bogataj

Ekipa Muzejskega društva Železniki na Fužinarski noči na
Jesenicah / Foto: Bojan Rihtaršič
premišljeno vprašanje," je
pojasnil Bogataj.
Rezultat taljenja – polovico
'volka' in kos kovnega železa, skovan iz druge polovice,
so na koncu podarili Gornjesavskemu muzeju, poleg
tega pa so dodali še video zapis celotnega dogajanja, ki
ga je tudi tokrat posnel Stane
Zgaga. Posnetek si je možno
ogledati tudi na kanalu Youtube: Taljenje Jesenice.
Tako kot lani skupina Štalca
tudi letos načrtuje prikaz starodobnega taljenja v domačem kraju, in sicer v soboto,

22. avgusta, na Češnjici (pri
pošti). "Letos bomo naredili
dve peči, talili bomo rudo bobovec. Po mnenju nekaterih
strokovnjakov predrobna
ruda ne vpliva pozitivno na
postopek taljenja in tvorjenje
volka. Prav to bomo tudi preizkusili. V eno peč bomo dodajali zelo drobno sipko
rudo, v drugo pa debelejša
zrna. Upamo, da bo poskus
uspel in da bomo tako lahko
utemeljeno dokazali, kdo
ima prav. To bo pomembno
tudi za naše nadaljnje poskuse," je napovedal Bogataj.

Javni zavod Ratitovec in Mladinski center Železniki sta za uvod v poletne počitnice pripravila pester
počitniški teden, ki je potekal pod naslovom Ali si upaš?

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Železniki – Javni zavod Ratitovec in Mladinski center
(MC) Železniki sta med 29.
junijem in 3. julijem pripravila program počitniških aktivnosti z naslovom Ali si
upaš? "Opogumilo se je 15
otrok, ki so z nami preživeli
cel teden, nekaj pa jih je obiskalo le posamezne delavnice," je povedala koordinatorka MC Železniki Ana Lušina. Pri izvedbi aktivnosti so
sodelovale tudi animatorke

Jera Šuštar, Sara Luznar in
Laura Rant.
Počitniški teden so začeli v
ponedeljek z gimnastično in
atletsko delavnico. V torek
so se naprej družili na plesni delavnici, a so se fantje
kasneje raje posvetili plesu z
žogo – nogometu, na koncu
pa so sledile še zabavne igre
"team buildinga". Veščine
dobrega sodelovanja so otrokom prišle prav tudi v sredo,
ko sta jih čakala igra Escape
town (Pobeg iz mesta) in kuharsko tekmovanje. "Naj-

Železniki – Glede na omejitve zbiranja ljudi na javnih prireditvah zaradi možnosti širjenja covida-19 so se v Turističnem društvu Davča odločili odpovedati avgustovski Dan
teric. Turistično društvo (TD) Železniki še vedno načrtuje
58. Čipkarske dneve, ki so jih z junija že prestavili na september, a bodo zelo okrnjeni. Potekali naj bi 19. in 20. septembra. "Predvidena je razstava v kulturnem domu, upam,
da bo možno izpeljati tudi klekljarsko tekmovanje, predvidoma en teden prej pa še prireditev 24 ur klekljanja. Če se
bodo razmere poslabšale in izvedba dogodkov ne bi bila
možna, bomo vsebine preselili na splet," je dejal predsednik
TD Tomaž Weiffenbach in dodal, da si želijo ohranjati kontinuiteto prireditve. V času Čipkarskih dnevov bi morali izvajati tudi mednarodni projekt Prostovoljstvo ohranja evropsko dediščino živo, za katerega je občina pridobila 25 tisoč
evrov evropskih sredstev. "Z Brusljem se še dogovarjamo,
kako ga bomo izpeljali, smo jim pa pred dnevi poslali predlog za prestavitev financiranja na prihodnje leto," je povedala vodja projekta Andreja R. Megušar.

Na ogled dela s slikarskega srečanja v Sorici

Pester počitniški teden
Ana Šubic

Terice odpovedali, Čiparski dnevi zelo okrnjeni

prej so skupaj rešili vse
uganke in se rešili iz mesta.
Dogodivščino priporočajo
vsem. Nato so pripravili še
bananin tiramisu," je razložila Lušinova in dodala, da
so se otroci ob tem zelo zabavali. Zmaga je na koncu
pripadla fantovski ekipi, ki
je navdušila tudi s predstavitvijo svoje sladice.
Počitniški teden so sklenili
z dvodnevnim preživetjem
v naravi. "V četrtek popoldne so se udeleženci najprej
zabavali ob vodnih igrah v

V počitniškem tednu so se otroci odpravili tudi na preživetje v naravi. / Foto: arhiv JZR

športnem parku, nato sta
sledili poučni delavnici prve
pomoči in priprave pohodnega nahrbtnika. Na poligonu različnih izzivov je
bilo najprej treba spakirati v
nahrbtnik vse, kar so potrebovali do naslednjega dne,
nato rešiti poškodovanega
prijatelja in opraviti izziv
nočnega plavanja v hladni
vodi. Po vrnitvi v športno
dvorano so postavili šotore,
pojedli slastno večerjo in se
odpravili spat," je povzela
Ana Lušina. Zjutraj so si za
zajtrk spekli hrenovke, nato
pa spakirali prtljago in se
pred slovesom zabavali še
ob športnih igrah. "Otroci
so se utrujeni, a navdušeni
zaradi novih znanj in doživetij odpravili domov. Imeli
so se super, saj je bilo ob
odhodu najpogostejše vprašanje, ali bodo lahko še kdaj
prišli," je bila ob koncu zadovoljna Ana Lušina, ki
upa, da se bo naslednjič
opogumilo in se jim pridružilo še več otrok.

Železniki – V Galeriji Muzeja Železniki si lahko do 3. avgusta
ogledate razstavo del, ustvarjenih na slikarskem srečanju
Extempore Sorica, ki je potekalo zadnjo junijsko soboto v
organizaciji škofjeloške izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD). Na razstavi se predstavljajo Karlo
Markovič, Ema Nunar, Franc Rant, Janez Rant, Edi Sever,
Danica Štajer, Lojze Tarfila in Stane Zgaga. Na srečanju v
Sorici sta bili ustvarjalcem z nasveti v pomoč akademski
slikarki Agata Pavlovec in Anja Fabiani. "Tema je bila Sorica,
tehnike pa akvarel, akril in risba," je pojasnil Janez Jocif z
JSKD. Poleg slik, nastalih v Sorici, se vsak avtor predstavlja
še z enim delom po lastnem izboru. Razstavo je JSKD pripravil v sodelovanju z Muzejskim društvom Železniki. Naslednjo, prav tako slikarsko, bodo v muzejski galeriji odprli
14. avgusta; na ogled bodo akrilne slike Antona Benedika.

Edi Sever, Danica Štajer, Ema Nunar, Karlo Markovič,
Janez Rant, Franc Rant in Lojze Tarfila. Na fotografiji
manjka Stane Zgaga. / Foto: Simon Benedičič

Nagradili bodo Vincencija Demšarja
Železniki – Občinski svet je na julijski seji sklenil, da bodo
zgodovinarju Vincenciju Demšarju podelili plaketo Občine
Železniki. Mandatno-volilna komisija je na razpis za podelitev občinskih priznanj prejela dve pobudi, obe pa sta se nanašali na Demšarja, ki sta ga za občinskega nagrajenca predlagala občinski odbor SLS Železniki in Zgodovinska skupina Župnije Železniki. Plaketo bo prejel na slovesnosti ob
občinskem prazniku Železnikov, ki ga sicer praznujejo 30.
junija, a so zaradi razmer, povezanih s koronavirusom, prireditev prestavili na sredino septembra.

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prenove stavbne dediščine v občini
Železniki za leto 2020.
Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije
je na voljo na spletni strani Občine Železniki
www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/
Razpisi in javna naročila ter v sprejemni pisarni
Občine Železniki (kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15).
Rok za oddajo prijav je do vključno 4. 9. 2020.
Mag. Anton Luznar, župan
www.zelezniki.si
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Občina Žiri
Županov kotiček

Vse pestrejša
turistična ponudba
Opažam, da kljub počitniškim dnevom veliko Žirovcev ostaja doma. Očitno si
namesto daljšega dopusta v
tujini raje izberejo krajše izlete, tudi po naši prelepi Sloveniji. V tem času zaradi
pandemije potovanja in dopustovanja v tujini prinašajo
določeno tveganje, ki ga lahko zmanjšamo.
Ker torej veliko Žirovcev dopust preživlja doma, je bil to
dodaten razlog, da smo se
na občini potrudili in prek
razpisa pridobili gostinca, ki
bo na kopališču Pustotnik
zagotovil gostinsko ponudbo, kar verjamem, da bo še
dodatna popestritev. V prihodnjih dneh bo že možno
naročiti kakšno hladno pijačo, kavo, sladoled ali prigrizek. Že pred časom pa smo
kopališče v okviru projekta
Lesni feniks opremili tudi s
sanitarijami.
Dodatno ponudbo smo za
turiste zagotovili tudi v okviru projekta E-nostavno na
kolo. V središču Žirov pri
Informacijski točki smo postavili servisni stebriček, ki
omogoča brezplačno polnjenje električnih koles. Na
razpisu pa smo pridobili ponudnika, ki bo prevzel v
upravljanje šest električnih
koles, ki bodo na voljo tako
občanom kot turistom. Z
električnimi kolesi bodo lažje osvajali okoliške hribe in
uživali na razglednih točkah. Žiri namreč obišče vse
več turistov, letos opažamo,
da se v Pustotniku z avtodomi ustavi poleg tujcev tudi
več avtodomov s slovenskimi registracijami. Očitno
ljudje ta čas raje zahajajo v
turistično manj obiskane
kraje, saj se tu počutijo varneje. Veseli smo vsakega

Do konca meseca
gradbeno dovoljenje
Po pričakovanjih naj bi investitor za gradnjo doma za starejše v prihodnjih dneh pridobil gradbeno
dovoljenje. Gradnja bi se tako lahko začela še letos.
Mateja Rant

Janez Žakelj
obiskovalca, saj so tako zadovoljni tudi gostinci, pri
katerih se ustavljajo turisti.
Seveda pa bo treba turistično ponudbo v prihodnje še
popestriti, zato razmišljamo
o pripravi projekta pametne
ponudbe, s katerim bomo
lahko ponudili določene vsebine v muzeju, četudi ne bo
odprt, ter jim predstavili pohodne poti, gostinsko ponudbo, industrijo v kraju in
podobno.
Z zadovoljstvom lahko tudi
ugotovimo, da se povečuje
povpraševanje po storitvi
Prosotofer in tudi vozniki so
pokazali veliko pripravljenost starejšim ponuditi te
storitve. Z veseljem lahko še
napovem, da naj bi investitor Senecura konec meseca
pridobil gradbeno dovoljenje za dom starejših občanov. Projekt gre tako naprej.
Jeseni naj bi izšel tudi razpis za nadaljevanje gradnje
obvoznice proti Logatcu, poteka še projektiranje ceste
proti industrijski coni, želimo pa si tudi, da bi bil čim
prej končan projekt obnove
ceste in gradnje pločnikov
na Selu.
Janez Žakelj, župan

Žiri – V preteklosti je bil občini v veliko pomoč pri iskanju možnosti za gradnjo
doma starejših občanov
Franc Imperl iz podjetja Firis Imperl. Konec junija, ko
se je srečal z županom Janezom Žakljem, so se mu na
občini še enkrat zahvalili za
njegovo dolgoletno pomoč
in sodelovanje. Ob tej priložnosti mu je župan za darilo
izročil umetelno klekljano
čipko.
V sodelovanju s Francem
Imperlom je Občina Žiri s
partnerji oblikovala idejo o
grozdu manjših domov starejših občanov. "Gospod
Imperl je aktivno sodeloval
pri oblikovanju samega koncepta grozda in pomagal is-

kati še druge deležnike v
projektu," je pojasnil župan
in dodal, da se je Franc Imperl tudi osebno angažiral
pri iskanju potencialnega
investitorja, pri prijavi na
razpis ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti za pridobitev koncesije ter v zadnji
fazi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ob tej priložnosti je Imperl župana seznanil, da so pri umeščanju
domov starejših občanov v
posameznih občinah v okviru grozda projekt doslej najdlje pripeljali prav v občini
Žiri, ki je bila tudi pobudnica ustanovitve grozda.
Na občini se nadejajo tudi
nadaljnjega sodelovanja, in
sicer "s skupnim ciljem, da
v Žireh dobimo starejšim

Župan Janez Žakelj se je Francu Imperlu zahvalil
za dolgoletno pomoč pri gradnji doma za starejše.
/ Foto: arhiv občine

prijazen medgeneracijski
center, ki bo v življenje
vključeval ljudi vseh starosti

in društva, ki že zdaj delujejo na področju skrbi za starejše", je poudaril župan.

Jeseni bodo iskali izvajalca
Župan Janez Žakelj se je skupaj s sodelavci sredi junija sestal s predstavniki direkcije za
infrastrukturo glede nadaljevanja gradnje obvozne ceste proti Logatcu.
Mateja Rant
Žiri – Na sestanku s predstavniki direkcije so se tako
dogovorili, da bodo pripravili vse potrebno, da bi jeseni
objavili razpis za izbiro izvajalca. "Občinski svet pa
mora sprejeti kategorizacijo
obvozne ceste, s katero bodo
omogočili izvedbo del," je

pojasnil župan Janez Žakelj.
Sočasno pripravljajo projekte za izvedbo del na ovinku
pri Cenetu, kar pomeni zaključek del na Selu, a se bo
gradnja verjetno kljub temu
zamaknila v prihodnje leto,
je razložil župan.
Na občini pa ta čas dopolnjujejo tudi dokumentacijo
za pridobitev gradbenega

dovoljenja za Industrijsko
cesto, pri kateri računajo
tudi na sredstva iz evropskega kohezijskega sklada. "Celoten projekt bo vreden 1,8
milijona evrov, od tega naj
bi pridobili 1,1 milijona
evropskih sredstev," je pojasnil župan in dodal, da so
nekaj sredstev za to cesto
zagotovili že v letošnjem

proračunu, saj so začetek
gradnje načrtovali v jeseni, a
se bo zaradi epidemije covida 19 nekoliko zamaknil.
Prestavitev ceste bo omogočila nove investicije v industrijski coni, med drugim
investicijo družbe Poclain
Hydraulics, ki načrtuje širitev svojih prostorov, je še
razložil župan.

Razstava ročnih del

Knjižne nagrade za najuspešnejše
Mateja Rant
Žiri – Na zaključni prireditvi
za letošnje devetošolce v
Osnovni šoli Žiri so učenci
sredi junija prejeli spričevala in priznanja za dosežke
na različnih področjih. Najuspešnejši učenci so ob tej
priložnosti od župana Janeza Žaklja prejeli knjigo s posvetilom.
Knjige so se razveselili Nika
Dolenec, Rok Filipič, Benedikt Praznik, Neja Bogataj,
Tjaša Eniko, Nejc Malavašič,
Urh Mur, Larisa Režen, Jošt
Erznožnik, Maja Govekar in
Jerica Jesenko. Posebna priznanja za doprinos k razvoju šole pa je ravnatelj Marijan Žakelj podelil Niki Dolenec, Benediktu Prazniku,
Urhu Muru in Jerici Jesenko.

Ravnatelj je podelil priznanja za doprinos k razvoju šole. / Foto: Simon Trček
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Foto: Tanja Mlinar

Žiri – V prostorih krajevne knjižnice v Žireh si je ta čas mogoče ogledati razstavo, ki jo je pripravila skupina za ročna
dela iz Društva invalidov Žiri. "Že kmalu po novem letu smo
se začeli dogovarjati, da bi v knjižnici razstavili svoje izdelke. Tik pred uvedbo karantene v marcu nam je razstavo potem uspelo tudi postaviti," je razložila vodja knjižnice Majda
Treven. Razstava je vmes nekaj časa samevala, saj je bila
knjižnica zaradi epidemije covida-19 zaprta, zdaj pa si jo je
v delovnem času knjižnice znova mogoče ogledati. Članice
društva invalidov so na ogled postavile od vezenin do kvačkanih izdelkov, ki so nastali na njihovih tedenskih srečanjih,
ki so namenjena druženju in ustvarjanju, je še pojasnila
Majda Treven.
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Občina Žiri

K Sori po osvežitev
v poletni vročini
Mateja Rant
Žiri – Minuli teden so na
kopališču na Pustotniku začeli postavljati manjši leseni objekt, ob katerem se
bodo v prihodnjih dneh kopalci že lahko osvežili s hladno pijačo in sladoledom,
ponujali bodo tudi razne
prigrizke. Ponudnika gostinskih storitev je občina
izbrala na razpisu, je poja-

snil Gregor Mlinar z občine
in dodal, da so se za gostinsko ponudbo v Pustotniku
odločili na pobudo občanov.
Po novem imajo kopalci na
voljo tudi sanitarije. "Sanitarno enoto smo postavili v
okviru projekta Lesni feniks, v sklopu katerega
bomo v prihodnje postavili
še kabino za preoblačenje,
lesene klopi in ležalnike," je
pojasnil Mlinar.

Zlasti ob koncu tedna je tako
na kopališču zelo živahno,
saj, kot opaža tudi Gregor
Mlinar, se pozna, da se zaradi epidemije covida-19 številni odločijo dopust preživeti
doma oziroma v bližnji okolici. "Na Pustotniku se je v zadnjem času ustavilo precej
obiskovalcev z avtodomi, večinoma iz Slovenije, kar dva
meseca pa sta tam preživela
tudi gosta iz Nizozemske, ki

Kopališče Pustotnik tudi med tednom ni samevalo. / Foto: Tanja Mlinar

se zaradi karantene nista mogla vrniti domov." Po koncu
karantene sta se odpravila še
na raziskovanje drugih delov
Slovenije, a sta se na koncu
še za tri dni spet vrnila v Žiri,
ker jima je bilo tako všeč, je
razložil Mlinar. Predsednica
Turističnega društva Žiri
Majda Treven ob tem opaža,
da se obisk na Turistično informacijski točki povečuje,
veliko turistov jih obišče zlasti med tednom dopoldne.
"Turistom lahko marsikaj
ponudimo, od pohodnih in
kolesarskih poti do ogleda
naših kulturnih in naravnih
znamenitosti, a se je za vodene oglede treba dogovoriti
vnaprej." Pohvalno se ji zdi,
da se je v Žireh izboljšala tudi
ponudba prenočišč.
Tako med turisti kot domačini je priljubljeno kopališče
Pustotnik, ki sicer oživi
predvsem ob koncu tedna, a
je v vročih dneh mogoče
tudi med tednom srečati kar
nekaj kopalcev. Karin Kopač
je pojasnila, da ob lepem
vremenu pride skoraj vsak
dan. "Danes sem se letos sicer prvič kopala, ker je voda
precej mrzla, otroke pa to
prav nič ne moti in jih včasih kar težko spravim iz

Z branjem do sladoleda
Poletne mesece so tudi v Krajevni knjižnici Žiri popestrili s poletnim bralnim izzivom. V zameno
za prebrane knjige si odrasli bralci lahko prislužijo kupon za kavo, otroci pa za sladoled.
Mateja Rant
Žiri – V knjižnici imajo odrasli in otroci na voljo seznam knjig, s katerega odrasli izberejo tri knjige, otroci
pa pet. Potem ko jih preberejo, na posebno razglednico odrasli napišejo kakšno
misel ali citat iz prebranih
knjig, otroci pa svojo najljubšo knjigo, nato pa jo vrnejo v knjižnico, je razložila
vodja Krajevne knjižnice
Žiri Majda Treven in dodala, da v knjižnici potem razglednico zamenjajo za kupon za kavo ali sladoled.
Knjige, ki so jih pripravili v
okviru bralnega izziva za
odrasle, je mogoče prepoznati po nalepki S knjigo
poletja doživljamo svet, s
katerimi so jih opremili.
"Izbor, ki smo ga skupaj
pripravile vse knjižničarke
iz Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka, niti ni neko
lahkotno poletno branje.

Poletni bralni izziv za odrasle / Foto: Tanja Mlinar

Knjige, ki so jih pripravili v okviru bralnega
izziva za odrasle, je mogoče prepoznati po
nalepki S knjigo poletja doživljamo svet. Pod
geslom S knjigo poletja odkrivajmo svet pa so
pripravili seznam knjig, ki jih priporočajo v
branje otrokom in mladini.

Naš cilj je bil namreč, da se
tudi poleti poseže po kakovostni literaturi z lepo oblikovano besedo," je poudarila Majda Treven. Na seznamu je tako mogoče najti od
strokovnih priročnikov, potopisov ter biografskih in
zgodovinskih romanov do
kriminalk in znanstvene
fantastike. Slednja dva žanra sta letos po besedah
Majde Treven sploh priljubljena med njihovimi bralci, poleg romanov seveda.
Pod geslom S knjigo poletja
odkrivajmo svet so pripravili še seznam knjig, ki jih
priporočajo v branje otrokom in mladini. Mladi bralci, je pojasnila Majda Treven, sicer skozi vse leto najraje posegajo po knjigah o
Harryju Potterju in knjigah
iz zbirke Pet prijateljev.
Poleti je žirovsko knjižnico
mogoče obiskati ob ponedeljkih od 14. do 19. ure in v
sredo od 10. do 17. ure.

Obiskovalcem so po novem na voljo sanitarije, ponudbo
bodo obogatili še z gostinskim lokalom. / Foto: Tanja Mlinar

Na Pustotniku se ustavljajo tudi obiskovalci z
avtodomi. / Foto: Tanja Mlinar
vode." Erazem, Julija in Jošt
so to takoj dokazali s skupnim skokom v vodo. Karin
Kopač je ob tem še pohvalila
ponudbo na Pustotniku, ki
se iz dneva v dan izboljšuje.
Mrzla voda ni bila ovira niti
za Žaža, ki je bil letos z očetom Gorazdom Bogatajem
in dvema prijateljema prvič
na kopališču na Pustotniku.
"V Tolminu se je kopal v
vodi, ki je imela zgolj devet
stopinj in pol," je pojasnil
ob pogledu na sina, ki je bil
skoraj ves čas v vodi. Tudi
Bogataj je pohvalil razvoj ko-

pališča na Pustotniku in
obogatitev ponudbe. "Zdaj
je precej drugače kot pred
dvajsetimi leti, ko smo tu prvič pripravili moto zbor."
Pustotnik poleg ohladitve v
Sori, ki je imela pretekli teden zgolj slabih 16 stopinj,
ponuja še številne druge
možnosti za sprostitev in rekreacijo. Med drugim je mogoče brezplačno najeti igrišče za odbojko, ki je tudi
osvetljeno. "Igrišče je treba
le rezervirati prek občinske
spletne strani," je pojasnil
Mlinar.

Spodbuda trajnostni mobilnosti
Žiri – V okviru projekta E-nostavno na kolo bo v Žireh obiskovalcem na voljo šest električnih koles. Kolesa bodo prihodnjih dneh na voljo v kolesarnici pri gasilskem domu na Dobračevi. Na ta način želijo popestriti turistično ponudbo v
Žireh in spodbujati trajnostno mobilnost, je pojasnil Gregor
Mlinar z občine. "Kolesarnica bo mobilna, tako da bi jo v
primeru, da bi se izkazala potreba, lahko prestavili v središče
Žirov." Pri Turistično-informacijski točki v Žireh pa že stoji
tudi servisni stebriček s polnilnico in stojali za kolesa, ki je
namenjen splošni uporabi. "Obiskovalci z električnimi kolesi
bodo tu lahko napolnili baterijo ali gume in opravili manjša
popravila na kolesu," je razložil Mlinar. V sklopu omenjenega
projekta v prihodnje načrtujejo še izvedbo delavnic, če bodo
epidemiološke razmere to dopuščale. Med drugim naj bi pripravili predstavitev varne vožnje s kolesi za otroke in starejše
ter demonstracijo vožnje z električnimi kolesi. V načrtu imajo
še kolesarski zajtrk s popravilom koles za občane, na ta dan
bodo občanom ponudili tudi možnost brezplačne preizkušnje vožnje z električnim kolesom.

Servisni stebriček pri Turistično-informacijski točki v Žireh
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Na kopališču Pustotnik so letos že zaživele številne novosti, ki privabljajo vse več kopalcev. Med
najnovejšimi pridobitvami so sanitarije, lokalni gostinec pa naj bi v kratkem poskrbel tudi za ponudbo
hrane in pijače.
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Ko zadiši po knjigah
Tiste že prebrane, ki iščejo vedno nove bralce, imajo prav poseben vonj – takega, ki mami. Nič zato,
če ne najdeš želenega naslova, iz bukvarne Elene Novak je skoraj nemogoče oditi praznih rok.
Igor Kavčič

www.gorenjskiglas.si

Škofja Loka – Bukvarna je
star izraz za knjigarno in
bukve radi rečemo starim
knjigam. Torej gre za trgovino s starimi, rabljenimi
knjigami – tudi antikvariat.
Da stare knjige dišijo na
neki poseben način, občutim vselej, ko stopim v katero od takih prodajaln. Oni
dan tudi v bukvarno v Škofji
Loki, v tisti ne prav velik
"velban" prostor na začetku
Homanove hiše, kjer vsak
Ločan že zasluti Mestni trg,
škofjeloški "plac".
Mogoče niti ne gre za vonj,
ampak predvsem občutek tistega, kar si vtisnem v svoje
vidno polje – nabito polne
police knjig, ki se tako kot
Dalijeve ure vsake toliko časa
"zlivajo" na tla v knjižne stolpiče. Občutek nereda hitro
prežene prodajalka. "Dober
dan, imate mogoče Zločin in
kazen Dostojevskega," me
prehiti in že od vrat sprašuje
gospa srednjih let. "Žal ne.
Takoj ko dobim kakšen izvod, gre hitro naprej." "Imate
kaj drugega njegovega?" se
ne da prva in prodajalka preleti nekaj polic, kup ali dva, in
postreže z nekaj naslovi.
Stranka si je seveda izbrala
svoj izvod Dostojevskega.
"Pozdravljeni, za Loški glas
bi imel za vas nekaj vprašanj
o tem, kako kaj gredo stare
knjige in kaj Ločani najraje
berejo." Elena Novak, na
Gorenjsko priseljena Primorka iz okolice Divače, je
lastnica Antikvariata Novak,
v Homanovi hiši pa deluje
štiri leta in pol, od februarja
2016. "Po skoraj dveh mesecih karantene sem bukvarno
spet odprla na začetku maja.

Zanimiva in raznovrstna ponudba je tudi na "oddelku"
knjig na temo politične zgodovine.

Elena Novak v kraljestvu knjig, kjer se za vsakega kaj najde. / Foto: Igor Kavčič
Tu sem vsak dan med tednom od 10. do 17. ure in ob
sobotah med 9. in 12. uro.
Delam vseskozi sama, saj si
ne morem privoščiti še dodatnega prodajalca. Na srečo del najemnine subvencionira občina." Še preden
vprašam, kaj radi berejo Ločani, vstopi par v štiridesetih. "Kaj imate finega za dopustniško branje?" vpraša
ona in Elena že prinese nekaj naslovov različnih žanrov s hkratno razlago kratke vsebine: "Metulj Henrija
Charrièra je dobra. Resnična zgodba o begu iz zapora.
Po njej so posneli tudi film."
V pogovoru tudi sam potrjujem odlično branje.
"A kaj berejo Ločani?" nadaljuje Elena. "Sproti poberejo
knjige, povezane s Škofjo
Loko in obema dolinama,
tako domoznanske kot zgodovinske knjige pa stare
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predvojne izdaje knjig, ki so
povezane s tem območjem."
Iskane so Knjige hiš Franceta Štukla, Kamnitega mosta
ne boste dobili, lahko pa se
postavite v vrsto. Z ulice se
oglasi gospa s kolesa: "Imate zame Kekca, jaz sem tista
iz Kranja, ki sem knjigo rezervirala po telefonu pred
dvema dnevoma." Ena od
knjig na temo junaka izpod
Vitranca in še Vandotova
povest Potovanje naše Jelice
sta bili hitro na poti v Kranj.
Občutek imam, da je mogoče dobiti prav vse, kar se da
prebrati. A ni tako, vedno
kakšna knjiga manjka, pove
Novakova, ki tudi sama rada
bere, zadnje čase še posebej
kriminalke in stvarno literaturo. "Družabna omrežja so
postala prava greznica negativnega besedičenja. Če se
hoče človek spočiti od vsega
tega, naj raje prebere kakšno knjigo. Z njo lahko potuješ v času in prostoru.
Največ knjig stane od enega
do deset evrov. "Samo, reče
kdo, pa mu v šali odvrnem,
da lahko da tudi več. Saj veste, komu je pa še evro preveč. Nekatere redke ali posebne izdaje, recimo s posvetilom avtorja ali prevajalca, so vredne nekaj več."
"Imate prvo izdajo Bartolovega Alamuta iz leta 1938, založbe Modra ptica?" "Trenutno
ne, sem pa eno pred časom
prodala za dvajset evrov. Lepo
ohranjeno z ovitkom. Starejše
knjige so obrtno mnogo bolje
narejene, kot so današnje sodobne izdaje. Včasih so knjige
oblikovali arhitekti."
Vstopi gospa srednjih let z
željo po Procesu Franza Kafke. Ena od cenejših izdaj s
premajhnimi črkami je ni
zadovoljila, pa se zanima
naprej po romanu, ki ima v
naslovu Aleksandrijo. Elena
takoj najde Aleksandrijski
kvartet Lawrenca Durrella.
Ko ženski izbirata med leposlovjem, se sprehodim po
prostoru. Polica pri polici in

na njih napisi: slovstvo, glasba, drama, tehnika, humanistika, slovarji, zdravstvo,
osebnostna rast, verstva,
gore, zgodovina … Nekje
med revolucionarji in diktatorji, med vojaškimi bitkami
in državniki ugledam Slovencem znane Okope. Nekdo jih
je prinesel v prodajo. Na nasprotni strani so umetnost,
domoznanstvo in mladinska
literatura z zbirko Zlata knjiga, zraven pa še rdeča vrsta
knjig iz zbirke Naša beseda.
Menda so jo pred desetletji
ljudje kupovali tudi na metre
zaradi lepšega pogleda na domače knjižne regale. Spodaj
so "indijanarice" Karla Maya,
tiste neobičajnega formata z
zelenimi platnicami.
Gospa sprašuje po sodobnejši ruski literaturi. "Te ni
kaj dosti, tu imamo predvsem knjige v povprečju stare trideset do štirideset let.
Nova je mogoče kakšna žepnica pa zadnje čase popularna kriminalka …," pove
Elena. Zbirke Sto romanov s
konca šestdesetih let noče
razdreti, prodaja samo komplet, za tristo evrov. "Nepopolne, po delih, je ne bi nikoli več prodala."
Katere knjige gredo najbolj v
promet? "Vse in nič," se odreže vodnica po knjigarni.
"Na kakšnem naslovu se že
dolgo nabira prah, pa pride
kdo, češ da to in to knjigo išče
že dvajset let. Kakšnega obstranca, kot je recimo Bukowski. Za določene knjige
obstaja vrsta, če jih potrebujejo srednješolci za maturo
ali pa so popularne v nekem
času. Potem jih ljudje spet
pozabijo." Elena ob koncu
pove še, da knjige tudi odkupi, pri čemer je poslovna, vzame tiste, za katere meni, da
se bodo prodale. "Seveda
bom vztrajala. Ločani so prijazni, spoštljivi in kultivirani
bralci in kupci, zato jim rada
ustrežem, če ne želenega naslova, pa katerega drugega.
Pomembno je, da se bere."

Kdor je v mladosti "požiral" knjige iz zbirke mladinskih
romanov Zlata knjiga, tudi v zrelih letih ostaja dober
bralec.

Police s knjižnimi izdajami na temo Škofje Loke in obeh
dolin so med domačini še posebno priljubljene.

Prizor za knjigoljubce z dodatno razlago: ko v velikih
mestih zmanjka prostora, zgradbe začnejo rasti v nebo – iz
podobnega razloga se pod strop širi tudi Elenina ponudba
leposlovja.
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Ženska moč Loškega muzeja
V tokratni Fokus so postavljene muzealke, ki so v preteklosti s svojim strokovnim delom prispevale k delovanju in razvoju Loškega muzeja.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Loški muzej je
lani praznoval osemdeset let
obstoja in v muzeju so vse
leto na različne načine, z
razstavami, predavanji, publikacijami ..., poudarili njegov pomen ter predstavili
njegovo delovanje v preteklosti in danes. Izpostavljeni
so bili idejni pobudniki, izobraženci iz Muzejskega društva, ki je nastalo dve leti
preden tem, in mnogi pomembni možje, ki so v letih
po vojni prispevali k razvoju
in širitvi muzeja.
Tokrat pa so se v Loškem
muzeju odločili izpostaviti
ženske, ki so s svojim strokovnim delom gradile muzejsko zgodovino. V razstavnem kotičku Fokus na muzejskem hodniku tik pred

Dora Vodnik Pegam je bila
edina ženska med
podpisniki pobude za
ustanovitev Loškega
muzeja.

grajsko kapelo so od 7. julija
naprej v sliki in besedi predstavljene nekatere izmed tistih žensk, ki jih vsekakor
ne gre prezreti, bodisi so
sodelovale že v procesu nastajanja muzeja bodisi so
bile kasneje tesno povezane
z njegovim delovanjem oziroma so bile v njem dolga
leta zaposlene kot strokovne
delavke.

Ideja v študijskem krožku
Ločanke
"Ideja se je porodila leto
pred praznovanjem muzejske obletnice. V okviru študijskega krožka Ločanke
smo se odločili več časa vložiti prav v predstavitev pomembnih, lahko bi kar rekla
'naših žensk', povezanih z
nastankom in delovanjem
muzeja," je povedala avtorica tokratne mini postavitve
kustosinja Loškega muzeja
Biljana Ristić. "Tokrat so
sploh prvič doslej ženske,
muzealke predstavljene s
svojim delom in s svojim
doprinosom k ustanovitvi in
razvoju muzeja." Na razstavi je tokrat predstavljenih
šest muzealk: Dora Pegam
Vodnik, Marija Jamar Legat,
Doroteja Gorišek, Meta
Sterle, Zorka Šubic in Marija Kalan.
Prevajalka, profesorica in
publicistka Dora Vodnik Pegam (1898–1975), tudi predvojna članica profesorskega
ceha, je bila edina ženska

med podpisniki pobude za
ustanovitev Loškega muzeja. Marija Jamar Legat
(1914–2003), profesorica,
slavistka, prevajalka, literarna zgodovinarka in urednica
je med drugim napisala literarno-zgodovinsko kroniko
Kaibetova hiša na škofjeloškem Placu 1511–1914, v kateri opisuje mesto z okolico
in njene prebivalce v preteklih stoletjih. Doroteja Gorišek (1910–1997), sestra Mateja, uršulinka, arhivarka,
zgodovinarka in muzealka,
je bila v enajst let v Loškem
muzeju zaposlena kot arhivarka, ob tem je dokumentirala in inventarizirala precej
predmetov in fotografij ter
bila pobudnica številnih akcij v muzeju, od terenskega
dela do postavitve zbirk.
Predstavljene pa so še tri
strokovne delavke, ki so se v
delo muzeja vključile v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in kasneje.

Pomembne za razvoj
muzeja
Meta Sterle (1938) je bila kustosinja za etnologijo, med
drugim pa se je ukvarjala z
etnološkimi zbirkami, precej že obstoječih je tudi preuredila: zbirko ljudske umetnosti, barvarstva in črne
kuhinje, sitarstvo, čipkarstvo in klobučarstvo ter glavnikarstvo. Zorka Šubic
(1938) je bila od leta 1975 do
1999 v Loškem muzeju ku-

V Loškem muzeju tokrat predstavljajo za njegovo delovanje in razvoj pomembne
strokovne sodelavke. / Foto: Igor Kavčič
– od vodstev, učnih ur in
delavnic ter ob tem nenehno
skrbela za uvajanje in izobraževanje vodičev.

stosinja za arheologijo. Pripravila nekaj stalnih arheoloških zbirk, pomembno
skrb pa je od vsega začetka
namenjala urejanju gradiva,
pridobivanju terenske dokumentacije o že izkopanem
gradivu, terenskemu delu in
dokumentiranju predmetov.
Lani jeseni pa se je upokojila Marija Kalan (1955), kustosinja pedagoginja in muzejska bibliotekarka. V štiridesetih letih dela na pedagoškem in andragoškem področju ter vodenja muzejske
knjižnice je zasnovala številne programe za obiskovalce

Številne sodelavke
muzeja
"Tokrat smo za predstavitev
izbrali strokovne delavke, v
našem muzeju pa je bilo v
preteklosti še ogromno žensk, ki so s svojim delom prispevale k njegovemu delovanju in razvoju – od vodstvenih delavk do vodičk, mediatork ter prostovoljk," še dodaja Ristićeva.

Karantena v "sokolcu"

Vsaka muzealka je predstavljena s fotografijo, izobrazbo in poklicnim delovanjem,
kratkim življenjepisom s poudarkom na delu v Loškem
muzeju, v sredini pa so nekateri dokumenti, fotografije oziroma dogodki, ki delo
posamezne ženske v okviru
muzeja še posebej poudarjajo. Ob tem lahko dodamo,
da je v strokovna in ustvarjalna moč žensk v Loškem
muzeju še posebej opazna v
aktualnem času, saj ženske
po številu prevladujejo pred
moškimi sodelavci. Razstava bo na ogled tja v jesen.

TUDI LETOS
V JULIJU IN AVGUSTU
MED 18. IN 23. URO

V PARKU EVROPA

Brez skrbi, Sokolski dom tudi v danih razmerah obratuje. V galerijskem delu so tokrat na ogled dela
21. Kolonije Iveta Šubica, ki je letos potekala od doma.

Škofja Loka – V prvem hodniku si ob Karantenski poeziji, kot je svojo umetniško
postavitev poimenoval po
stroki sicer kipar Matej Plestenjak, najprej ogledamo
oziroma v branje vzamemo
uokvirjena razmišljanja,
prozo in poezijo, literatov iz
Združenja umetnikov Škofja Loka.
Galerijski prostor odpre zapis in vabilo k ogledu razstave: Združenje umetnikov Škofja Loka vsako leto
organizira umetniško Kolonijo Iveta Šubica. Letos je ta
potekala prav v času "korone". Naša generacija take
izkušnje še ni imela, zato je
ta dala poseben pečat čudenju, razmišljanju in delu
vseh sodelujočih. Eni so čutili in se izražali politično,
drugi kljubovali z neko čisto osebno umetnostjo, ki
je, vsaj na videz, neodvisna

od vsega hudega okoli. Tretji so tesnobi, strahu in nezadovoljstvu iskali ustrezen
umetniški izraz. Vsa ta raznolikost je predstavljena
tukaj. In ali niso celo znanstveni medicinski pogledi
na covid-19 prav tako zelo
različni?

Tako je torej vabilo k ogledu
zelo raznolike razstave, na
kateri je poleg umetnikov,
članov Združenja, prav splet
letošnji koloniji dodal še
mednarodno udeležbo, saj
so sodelovali tudi gostujoči
umetniki iz Anglije, Srbije,
Avstrije in Turčije. Ker

V ospredju delo Mirne Pavlovec z naslovom Praznina
karantene /Foto: Igor Kavčič

ustvarjalno druženje v Poljanah letos ni bilo mogoče, so
se v združenju odločili predstaviti dela, ki so jih v tem
času ustvarili doma v svojih
ateljejih, svojih ustvarjališčih. Tema Karantena je
tako avtorje zaposlovala v
mesecu maju. "Mnogi izmed nas so navdih iskali
izven naše siceršnje avtorske prepoznavnosti in so pri
tem posegali tudi na druga
umetniška področja, pri tem
pa uporabljali druge izrazne
medije," o širjenju siceršnjih ustvarjalnih okvirov
pove od letošnje pomladi
predsednica združenja, slikarka Maja Šubic.
Do konca avgusta se tako v
Sokolskem domu predstavlja več kot trideset umetnikov, vsak s po enim delom.
V prihodnjem mesecu načrtujejo tudi izid publikacije,
posvečene koloniji, ob kateri
bodo pripravili tudi njeno
uradno predstavitev.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

Igor Kavčič

info:

VisitKamnik
ŽivimKamnik
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Ob jubileju nov rekord

Letošnje leto za škofjeloške rokometaše pomeni leto, ko smo
izgubili dva igralca in trenerja iz obdobja, ko smo iz majhnega kluba postali ena izmed najboljših rokometnih sredin nekdanjih jugoslovanskih in sedaj slovenskih rokometnih igrišč.
Po Ladu Trobcu in Marku Oblaku je namreč pred kratkim
umrl še Igor Stupnišek.
V Zenici rojeni strokovnjak, slovenske gore list, je prišel v
Slovenijo le leto dni po ustanovitvi rokometnih zametkov na
Škofjeloškem zaradi študija metalurgije, v rokometu pa je bil
sprva povezan z Olimpijo. Nato je dve leti nastopal za ekipo
Šentvida, kjer je začel tudi svojo trenersko pot. Iz Ljubljane
se je preselil v Medvode, kjer je kot trener prevzel tamkajšnjo
rokometno ekipo. Pozneje je bil tudi trener ekipe Kamnika.
Prvi stiki z Loškim rokometnim klubom segajo v davno leto
1972, ko je članska ekipa osvojila naslov gorenjskega prvaka in
se uvrstila na kvalifikacijski turnir za vstop v ljubljansko consko rokometno ligo. Proti koncu leta se je Igor Stupnišek z
družino preselil v Škofjo Loko in postal poklicni trener ter v
našem mestu pustil neizbrisni pečat. Leto 1972 lahko upravičeno štejemo kot začetek velikih uspehov in preporoda ekipe
Šeširja in njen bliskovit vzpon iz gorenjske rokometne lige vse
do 2. zvezne rokometne lige, kjer so loški rokometaši nastopali štiri tekmovalne sezone in v sezoni 1978/79 dosegli najvišjo
uvrstitev – šesto mesto. Tri tekmovalne sezone so nastopali še
v novoustanovljeni medrepubliški ligi.
V tekmovalni sezoni 1975/76 je Igor Stupnišek s člansko
ekipo osvojil naslov prvaka Slovenije. Prav tako 1979/80
osvoji naslov slovenskega prvaka v mladinski konkurenci in
v sezoni 1984/85 tudi naslov kadetskega prvaka Slovenije.
Dolga leta je bil tudi selektor oziroma član strokovnih vodstev mladih reprezentanc Slovenije.
Nepozabne so bile tudi tekme v pokalnem tekmovanju, kjer
je ekipa Celja v polfinalu na igrišču v Puštalu, pred 600
gledalci, doživela nepričakovan poraz in zapuščala igrišče s
sklonjenimi glavami.
Celotno Igorjevo življenje je bilo vezano na rokomet. Izredni
rezultati, ki so iz sezone v sezono presenečali rokometno
javnost, so se vrstili drug za drugim. Rokomet je v Igorjevem
obdobju postal v Škofji Loki vse bolj uveljavljena in prepoznana športna dejavnost, s katero se je želelo ukvarjati vse
več otrok in mladine. Postavljeni so bili temelji za nove in
nove generacije reprezentantov vseh starostnih kategorij,
olimpijcev in svetovno uveljavljenih rokometašev iz Škofje
Loke. Na teh temeljih stoji loški rokomet še danes.
Na zadnjo pot so Igorja pospremili vsi še živeči igralci, ki jih
je kot trener prevzel 1972. leta. Od njega se je poslovila množica rokometašev in rokometnih delavcev, ki so ga imeli čast
poznati in biti njegovi sopotniki. V imenu Rokometne zveze
Slovenije, katere častni član je bil, se je poslovil poznani vrhunski igralec rokometa ter mladinski in članski reprezentant
Slovenije Polde Kalin.
Dušan Čater

www.gorenjskiglas.si

Bi poskusili
rižoto s temnim
pivom in kranjsko
klobaso,
riževe polpete,
se posladkali z
riževim creme
brulee? Da ne
pozabimo na
sočne riževe
solate, dolmo,
paello, omorice ...
kar 65 receptov
za riževe jedi
je v knjigi.
Riž različnih oblik
in sort bomo še
bolj vzljubili.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
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Z jubilejno, tokrat že dvajseto izvedbo kolesarske dirke iz Poljan na Stari vrh, se je ta mesec začela
prav tako jubilejna, letos deseta sezona Pokala polanskih puklov.
Vilma Stanovnik
Poljane – Pokal polanskih
puklov združuje vzpone na
Stari vrh, Pasjo ravan, Javorč, Lubnik in Blegoš. Prvo
julijsko soboto je bila prva
letošnja dirka, dvajseti
vzpon na Stari vrh. Prireditev je pripravila kolesarska
sekcija Indu Team pri Športnem društvu Poljane. Tekmovanje je potekalo v idealnih vremenskih razmerah.
"Medkoronski premor ter
suša z dirkami sta v Poljansko dolino privabila številne
ljubitelje kolesarstva, saj se
je dirke udeležilo 173 tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije ter Italije, ki so bili razdeljeni v petnajst starostnih
kategorij," je po dirki v imenu organizatorjev povedal
Andrej Dolenc.
Absolutni zmagovalec je z
novim rekordom proge postal Italijan Andrea Calza,
Bike shop racing, ki je za
progo porabil neverjetnih 23
minut in 37 sekund ter tako
izboljšal čas Mateja Kimovca iz leta 2015 za minuto in
trideset sekund. Drugo mesto je zasedel Jaka Primožič
(KK Kranj), prav tako z
odličnim časom 24:10, tretji

pa je bil Kristian Grunfeld
(ŠD Ljubljana Rudnik) s časom 24:20.
V ženski konkurenci je bila
najhitrejša Katarina Novak
(BikeRepublic), ki je s progo
opravila v 29 minutah in 45
sekundah ter zaostala za rekordom proge pri ženskah
za dobrih 25 sekund. Drugo
mesto je osvojila Ajda Opeka (KD Branik Maribor) s
časom 33:15, tretja pa je bila
Rada Žakelj (Slaščičarna
Magušar), ki je v cilj prišla s
časom 36:31.
Najstarejši tekmovalec dirke
bil Rafael Končina, ki je za
pot iz Poljan do Starega vrha
potreboval 40 minut in pol,
najstarejša tekmovalka pa je
bila Tina Ušeničnik, ki pa je
zaradi okvare kolesa morala
odstopiti.
Poleg nagrad v vseh starostnih kategorijah in nagrad
Pokala polanskih puklov so
organizatorji pripravili še
nagrade za najboljše tri ekipe. Prvo mesto je osvojila
ekipa KD Brda Dobrovo,
drugo mesto ekipa ŠD Bam.
bi, tretja pa je bila ekipa KoLoka.
Podelili so tudi zahvalne
plakete za tekmovalca in
tekmovalko z največ udelež-

Na Stari vrh se je najhitreje povzpel Italijan Andrea Calza
in postavil nov rekord proge. / Foto: prijavim.se
bami na dirki. Vseh dosedanjih izvedb se je udeležil
Matej Mihovec iz Medvod,
pri ženskah pa je največ
udeležb, kar šestnajst, zbrala Rada Žakelj iz Žirov.
Vzpona sta se udeležila tudi
naša nekdanja smučarja
skakalca Robi Kranjec in
Nejc Dežman.
"Zahvaljujemo se vsem, ki
so pomagali pri organizacij
in promociji jubilejne, 20.
izvedbe kolesarske dirke, še
posebej pa PGD Poljane pri
rediteljski službi in vsem
našim zvestim sponzor-

Znova tudi Keše in Sokolov
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Rokometaši v
ligi NLB bodo novo sezono
začeli prvi septembrski konec tedna. V ligi bo nastopilo 14 klubov, med njimi tudi
moštvo Urbanscape Loka.
Ločani so se po odmoru na

pripravah znova zbrali včeraj. Ekipa bo tudi letos zelo
mlada, se je pa moštvu znova pridružil izkušeni Gregor
Keše, ki ima še vedno veliko
željo in motivacijo za branjenje. Uprava kluba se je z
njim dogovorila za sodelovanje in treniranje vratarjev,

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
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pa tudi za kakšno minutažo
na tekmi, če bo to potrebno.
Prav tako se je moštvu znova pridružil Sergej Sokolov,
ki bo s svojim znanjem in
izkušnjami pomagal trenerju Robertu Begušu. "Fantje
so zdravi in kljub omejitvam, ki se jih moramo še

jem," je ob zaključku prireditve poudaril vodja tekmovanja Andrej Dolenc.
V Pokalu polanskih puklov
sta sedaj na sporedu še
vzpon na Pasjo ravan, ki ga
9. avgusta organizira ŠD
Špik Lučine, in na Javorč, ki
ga 22. avgusta pripravlja ŠD
Sv. Urban. V septembru
T4M – ŠZ Škofja Loka pripravlja vzpon na Lubnik (13.
septembra), 20. septembra
pa bo sledil še zadnji vzpon
– Dirka na Blegoš, ki jo pripravlja ŠD Marmor Hotavlje.

vedno držati, komaj čakajo,
da se sezona začne," pravijo
pri škofjeloškem prvoligašu
in dodajajo, da se bo v pripravljalnem obdobju do začetka septembra ekipa skušala čim bolje pripraviti na
sezono. "Osnovni cilj je vsako tekmo odigrati maksimalno, in če bo temu tako,
bomo dosegli dober rezultat," še pravijo.

Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

13
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Igor Stupnišek
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V Davčo po zlato čipko
Tudi letos so člani Športnega društva Kamikaze Železniki pripravili tradicionalno rekreativno kolesarsko dirko za zlato čipko, po vzponu iz Železnikov
v Davčo pa sta si ju prislužila Žiga Galičič in Laura Šimenc.
Vilma Stanovnik
Davča – Čeprav so imeli organizatorji letošnje 22. izvedbe
rekreativne kolesarske dirke
za zlato čipko kar nekaj skrbi

potekalo med Železniki in
Davčo, končna postaja pa je
bila pri kmetiji Pr' Vrhovc.
Prvi se je skozi cilj pripeljal
nekdanji veslač Žiga Galičič,
ki je za pot porabil 32 minut

Prireditev so poleg prizadevnih organizatorjev,
članov Športnega društva Kamikaze ter članov
PGD Davča, PGD Zali Log, PGD Rudno in PGD
Železniki, gmotno podprle številne organizacije
in prispevale, da je uspela tudi v 22. izvedbi.
glede ukrepov zaradi koronavirusa, so bili veseli dovoljenja za izvedbo tradicionalne
julijske prireditve.
Kljub neobetavni vremenski
napovedi se je nato v soboto
zjutraj na startu pred restavracijo Lušina v Železnikih
zbralo več kot devetdeset kolesark in kolesarjev. Ti so se
pomerili na 15 kilometrov
dolgi preizkušnji s kar 580
metri višinske razlike. Tudi
letos je namreč tekmovanje

in 56 sekund. Drugo mesto je
z dobrimi 33 minutami osvojil Klemen Remic, tik za njim
pa je v cilj pripeljal še Tilen
Potisk (ŠD Poljane). Prej kot
v 34 minutah so bili v cilju še
Blaž Kavčič (KK Završnica),
Izidor Prevodnik (ŠD Koloka), Mitja Oter (XXX) in Klemen Alič. Na progi se je odlično izkazal tudi nekdanji veslaški šampion Iztok Čop, ki
je s časom manj kot 36 minut
osvojil absolutno 14. mesto.

Kolesarje je iz Železnikov do Davče čakala kar petnajst kilometrov dolga preizkušnja.
Le malce pred njim je bila s
časom 35:25 v cilju tudi prva v
ženski konkurenci – izkušena Laura Šimenc iz Stražišča
(BK Umag). Drugo mesto v
ženski konkurenci je s časom

Lara državna prvakinja
Kolesarka Lara Maretič je med mlajšimi članicami osvojila naslov državne
prvakinje v vožnji na čas, v cestni vožnji je bila druga.
Maja Bertoncelj

Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Škofjeločanko
Laro Maretič kolesarstvo
spremlja že od majhnega,
lani pozimi pa ga je začela trenirati. Pred kratkim je v kategoriji mlajših članic postala
državna prvakinja v vožnji na
čas in podprvakinja v cestni
vožnji.
"Na državnem prvenstvu v cestni vožnji sem imela boj
sama s seboj. Potrudila sem
se, a vidim, da mi še manjka.
Tudi v vožnji na čas bi lahko

bilo boljše. S časom nisem
posebej zadovoljna. Vem,
kako je, ko noge letijo in teh
občutkov ni bilo. Upam, da
bo bolje na državnem prvenstvu v vzponu," je pojasnila.
Da se je odločila za cestno
kolo, je največji 'krivec' brat
Žiga. "Ko je kupil cestno kolo,
me je povsem navdušilo – že
po videzu. Včlanil se je v ŠD
Koloka, kakšno leto ali dve kasneje pa tudi jaz in starša.
Leta 2014 sem dobila prvo
cestno kolo," pravi Lara, ki je
takrat prav tako na bratovo

Lara Maretič (druga z leve) je na stopničkah stala na
državnem prvenstvu v cestni vožnji in v vožnji na čas.

pobudo nekajkrat odšla na
trening v kranjski kolesarski
klub. "Dokler nisem padla in
dober mesec nisem smela na
kolo. Več časa sem nato posvetila šoli, kolesarila pa bolj
zase. Želja po treningu in
druženju s sebi enakimi je
bila vseeno vedno večja, tako
da sem v četrtem letniku gimnazije – v zimskem času –
kontaktirala Bojana Ropreta
in začela treninge v KK
Kranj," pove. Prvo dirko je odpeljala lani v Tišini. V letošnji
sezoni je članica ekipe BTC
City Ljubljana Scott. Njen trener je Martin Krašek. Treninge imajo od pet- do sedemkrat na teden. V pripravljalnem obdobju so bila dekleta
pet dni na pripravah v Poreču, prihodnji teden gredo na
Pokljuko. S kolesom je letos
prevozila med šest in sedem
tisoč kilometrov, a tej številki
ne posveča več toliko pozornosti kot včasih.
Poleg državnega prvenstva v
vzponu so njeni letošnji cilji
vsaj solidno odpeljati preostale dirke v Sloveniji. "Za naprej
je največji cilj, da poleg študija
lahko v čim večji meri treniram in uspešno opravljam
tako športne kot študijske obveznosti. Če se bo v športu
pokazala kakšna priložnost,
pa jo z veseljem zagrabim," je
odločena študentka kineziologije na Fakulteti za šport v
Ljubljani, ki bo v kratkem dopolnila dvajset let.

38:08 osvojila Tina Perše
(Calcit Bike Team), tretja pa
je bila s časom 42:58 Gita Mihovec.
Najmlajši izmed udeležencev je imel le devet let, naj-

starejši pa je bil kar sedemdeset let starejši od njega in
je štel častitljivih 79 let.
Kot navadno je tekmovanje
štelo tudi za prvenstvo občine
Železniki. V absolutni moški

konkurenci je zmagal Blaž
Kavčič, drugi je bil Bine Lotrič
(SK Domel), tretji pa Enej Božnar Prosen. V absolutni ženski konkurenci je prvo mesto
med domačinkami osvojila
Mojca Krajnc (SK Domel),
drugo Metoda Rant in tretje
Helena Tolar. V posameznih
kategorijah so občinski prvaki
postali: Blaž Kavčič, Bine Lotrič, Tilen Vrhunc (Domel),
Jure Čadež, Anton Demšar,
Zvone Frelih (ŠD Sorica),
Jože Šmid in Mojca Krajnc.
»Dirka je lepo uspela in udeleženci so z izvedbo zelo zadovoljni. V času koronavirusa je takih in podobnih prireditev malo, zato so tekmovalci in navijači prišli s še
večjim veseljem. Zaradi slabe vremenske napovedi smo
nekoliko pohiteli in uspelo
nam je pravočasno izpeljati
ves zastavljeni program,« je
po dirki v imenu zagnanih
organizatorjev iz Športnega
društva Kamikaze Železniki
povedal Roman Prezelj.
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Bralnica tudi avgusta
Danica Zavrl Žlebir

www.klinikaloka.com

Resnemu in odgovornemu najemniku

ODDAMO
HOTEL in SALON.

Škofja Loka – Že od začetka
julija na vrtu Sokolskega
doma Škofja Loka poteka vsakoletna Bralnica. Dosedanje
prireditve so bile dobro obiskane, še pet pa se jih bo zvrstilo v avgustu. Prvi avgustovski torek Društvo upokojencev Škofja Loka v goste vabi
prevajalko Bogdano Žepič.
Predstavila bo dva znana bolgarska romana Tobak Dimitra Dimova in Matere njegove
hčere Teodore Dimove. Teden dni kasneje bodo svoja literarna dela predstavili udeleženci letošnjih delavnic kreativnega pisanja Mladi literati,
ki jih izvaja Kulturno društvo
Grable. Mlado poezijo in prozo pa bodo popestrili tudi domači mladi DJ-ji. Dne 13. avgusta bo dogodek, namenjen
otrokom. S svojim pravljičnim prvencem Svinjska štorija se bo predstavil vsestranski

Julija so v Bralnici med drugim brali poezijo v sedmih tujih
jezikih. / Foto: Tina Dokl
glasbenik, avtor številnih
skladb in član več glasbenih
zasedb Tomaž Hostnik. Predzadnji torek na Bralnici je že
tradicionalno posvečen maturitetnim romanom. Po letu
dni premora bo gost ponovno
pisatelj Borut Golob, ki bo na
slikovit in izviren način predstavil deli Gorana Vojnoviča
Figa in Pera Petersona Konje
krast. Bralnico bodo sklenili

25. avgusta, ko si bodo otroci
lahko ogledali besedno in plesno-gibalno pripoved Žirafa
Cveta in njena zgodba.
Sicer pa tudi v avgustu Bralnica ostaja odprta vsak dan
od torka do nedelje od 17. do
20. ure. Vstop je prost, v primeru dežja odpade, spremljevalni program pa se v
tem primeru seli v dvorano
Sokolskega doma.

Pisana Loka tudi letos bo
Danica Zavrl Žlebir

KLINIKA LOKA d.o.o., Kidričeva 33B, 4220 Škofja Loka
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Škofja Loka – Konec avgusta
bo v Škofji Loki potekal vsakoletni festival Pisana Loka,
na katerem se bo zvrstilo kar
15 različnih prireditev. Festival pripravlja Občina Škofja
Loka v sodelovanju s soorganizatorji, to so: Zavod O,
Kulturno društvo Grable,
Kulturno-umetniško društvo
Jadran, Zavod Diskoloka, Familija, Agencija koncerti,
Glasbena šola, Društvo Glasba-Drama, Bar Pilarna, Javni
zavod 973. Kljub temu da je

20 LET

trenutna zdravstvena situacija nepredvidljiva in veljajo za
organizatorje prireditev številne omejitve, jim je uspelo
pripraviti kakovosten in raznolik program festivala. Pisano Loko bo odprl dogodek
Diskölökali, koncertni spored festivala pa Vlado Kreslin, ki se mu bo na odru
pridružil multiinstrumentalist Iztok Cergol. Poleg glasbenih dogodkov se bodo zvrstili tudi stand up večer, poezija, interaktivne igre, delavnica animiranega filma,
predstavi za otroke ...

V Pragi slavili slovenski
državni praznik
Danica Zavrl Žlebir

DAN ODPRTIH VRAT
Podjetje INT vrata d.o.o. praznuje 20 let uspešnega
delovanja. Ob jubileju bomo v soboto, 19. septembra 2020
organizirali dan odprtih vrat.
Ogled ﬁrme bo potekal v dveh terminih, ob 11. in 13. uri
na lokaciji Todraž 11, Gorenja vas.
Med obiskovalci bomo izžrebali simbolične nagrade.

JUBILEJNI POPUST
do konca septembra.

NAGRADNO ŽREBANJE
Glavna nagrada je bon v vrednosti 1.000 EUR.
Pravila so objavljena na www.int-vrata.si
Salon: Todraž 11, 4224 Gorenja vas
www.int-vrata.si

Tudi na tokratni izvedbi festivala se bodo dogodki odvijali v starem mestnem jedru Škofje Loke, na njenih
trgih, Loškem gradu, v gostinskih lokalih, Nunski
cerkvi in še kje. Večina prireditev bo potekala na prostem, v primeru dežja pa v
manjšem obsegu na rezervnih lokacijah ali v rezervnih
terminih. Na prireditvah bo
poskrbljeno za zagotavljanje varnosti po priporočilih
NIJZ, skladno s tem pa bo
število udeležencev na prireditvah omejeno.

Praga – Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi, ki
ob različnih priložnostih organizira posebne pohode,
namenjene tako Slovencem
na Češkem kot češkim prijateljem, letos zaradi pandemije koronavirusa ni moglo
organizirati običajnega prazničnega sprejema ob dnevu državnosti. Namesto tega
je državni praznik ob koncu
junija simbolično obeležilo
s tretjim slovenskim poho-

dom. Udeleženci pohoda so
obiskali 58. lipo slovensko-češkega prijateljstva, ki jo je
slovenska veleposlanica na
Češkem Tanja Strniša posadila skupaj s podžupanom
Prage 6 Jakubom Stárkom
ob svetovnem dnevu čebel
20. maja letos v Parku Charlotty G. Masaryk. Udeleženci
pohoda so obiskali tudi rožni
vrt na Petřínu. Prva lipa češko-slovenskega prijateljstva
je bila posajena že leta 2000
v češkem mestu Tabor, pobratenem s Škofjo Loko.

T: 04 510 54 00
info@int-vrata.si

Udeleženci pohoda, v ospredju pri lipi sta Jan Jelšik,
pobudnik in organizator sajenja lip slovensko-češkega
prijateljstva, in Tanja Strniša, veleposlanica Republike
Slovenije na Češkem.

