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Mesto bi bilo bolj
varno in zabavno
S projektom Trajnostna mobilnost
je Vrtec Škofja Loka spodbujal k
spremembi potovalnih navad in
zmanjševanju motornega prometa
v okolici zavodov.

Ob Tednu obrti in podjetništva na
Loškem je v živo potekala razstava
izdelkov dijakov Šolskega centra
Škofja Loka s podelitvijo nagrad.
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Krajani so izglasovali

Odgovorni drug
za drugega

Znano je, kateri projekti participativnega proračuna so bili izglasovani in bodo šli v izvedbo v tem
in prihodnjem letu.

Ob letošnjem dnevu prostovoljstva je Slovenska
filantropija podelila naziv Prostovoljstvu prijazna
občina. Laskavi naslov je ponovno – že osmič
zapored – potrdila tudi Občina Škofja Loka.

Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Krajani krajevne skupnosti Sv. Duh si med drugim želijo tudi ureditev otroškega igrišča pri
športnem igrišču v Virmašah. / Foto: Tina Dokl
tev dohodne poti do pokopališča Sv. Lenart (15 tisoč
evrov), otroška igrala pri
športnem igrišču (3000
evrov), hišni kažipoti (3000
evrov) in sanacija športnega
igrišča pri OŠ Lenart (3000
evrov). V KS Log so glasovali
za igrala na otroškem igrišču ob šoli v Gabrku in počivališča ob pohodnih poteh
(6800 evrov), za gradnjo
pešpoti med ovinkom pod
cerkvijo in odcepom za vikende v Brodeh (15 tisoč
evrov) ter za olepšanje kraja
in podaljšano trajnost ograje

okoli mostov (300 evrov).
Največ glasov sta v KS Trata
dobila projekta ograditev
športnih površin v Športnem parku Trata (8500
evrov) in ureditev otroškega
igrišča v vasi Trata (15 tisoč
evrov). V KS Kamnitnik so
občane najbolj prepričali
projekti varna šolska pot s
Tavčarjeve ulice čez Kamnitnik (5000 evrov), nadgrad
nja športnih objektov v stari
vojašnici (13 tisoč evrov) in
ureditev sprehajalnih poti
po Kamnitniku (6000
evrov). Krajani KS Reteče -

Gorenja vas so dali prednost
zunanji telovadnici (15 tisoč
evrov), celostni urbani ureditvi območja krajevne skupnosti (5000 evrov) in učni
poti Reteče - Gorenja vas
(5000 evrov). V KS Zminec
so bili izglasovani vsi štirje
predlagani projekti: kolesarski "pump track" ob kolesarski stezi Zminec–Bodovlje
(13 tisoč evrov), postavitev
lesenih klopi (3500 evrov),
prikazovalnika hitrosti v vaseh Zminec in Bodovlje
(6000 evrov za oba).
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ŠKOFJA LOKA

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

ŽIRI

Na poti brez odpadkov

Voda iz doline tudi za
višje ležeče kraje

Fotografsko potovanje

Jubilejni Žirovski
kolesarski krog

Občini Škofja Loka in Železniki sta v postopku vključevanja v koncept Zero Waste
– na poti do družbe brez odpadkov, ki ga koordinira Razvojna agencija Sora v sodelovanju z društvom Ekologi
brez meja.

stran 2

Škofja Loka – Čas epidemije je pokazal, da so prostovoljci močno vezivo lokalne
skupnosti. Za sistematično
spodbujanje prostovoljstva
in zagotavljanje podpore
delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti
prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom
vodstev občin je na Slovesni dan prostovoljstva, 18.
maja, naziv Prostovoljstvu
prijazna občina letos pridobilo enajst slovenskih občin, kar 25 pa jih je naziv
ponovno potrdilo.
Med slednjimi je tudi Občina Škofja Loka, in sicer že
osmič po vrsti, razloge za
potrditev naziva pa je po-

V občini Gorenja vas - Poljane bodo v okviru drugega
dela projekta Oskrba s pitno
vodo v porečju Sore uredili
še vodovodna sistema Lučine in Vršajn - Brda.
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V galeriji Muzeja Železniki si
je od sredine maja možno
ogledati fotografsko razstavo domačina, ljubiteljskega
fotografa Staneta Gortnarja.
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Junija v TD Žiri načrtujejo
prvo večjo prireditev, če bodo
to dopuščale epidemiološke
razmere, in sicer Žirovski kolesarski krog, ki bo letos praznoval dvajsetletnico.
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sebna komisija utemeljila
takole: "Za zgledno umeščanje prostovoljstva v razpise, upoštevanje možnosti
sofinanciranja projektov z
ovrednotenim prostovoljskim delom, stalno sofinanciranje različnih oblik izobraževanja za prostovoljce
na področju sociale in mladinskega dela, za podpiranje prostovoljstva mladih in
dela njihovih mentorjev, za
angažiranje pri ohranjanju
Škofjeloškega pasijona kot
nesnovne kulturne dediščine, ki je umeščena na Unescov seznam, za aktivno
vlogo pri povezovanju javnih zavodov in prostovoljskih organizacij na področju preventive ter aktivnega
staranja."
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Foto: arhiv Občine Škofja Loka

Škofja Loka – Po prvomajskih praznikih, 5. in 9. maja,
so občani v enajstih krajevnih skupnosti na območju
občine Škofja Loka v skrinjico oddali svoje glasove za
izbrane projekte participativnega proračuna. Možnost
glasovanja so v nadaljevanju
dali tudi na spletu. Glasovanja se je udeležilo okoli
1700 krajanov, od tega večina v krajevnih skupnostih in
kakih tristo na spletu, kar v
občini predstavlja od 15 do
17 odstotkov prebivalstva, ki
ima glasovalno pravico. Občani so izbrali, občina pa bo
do konca prihodnjega leta
uresničila izbrane projekte v
skupni vrednosti 275 tisoč
evrov, za vsako od krajevnih
skupnosti po 25 tisoč evrov.
Na spletni strani so že prejšnji teden objavili (sicer še
neuradne) rezultate. V KS
Godešič sta bila izglasovana
projekta fitnes v naravi (v
vrednosti 10 tisoč evrov) in
nova otroška igrala (15 tisoč
evrov).
V KS Bukovica - Bukovščica
sta največ glasov dobila projekta parkirišča ob vaškem
jedru (ocenjena na 9500
evrov) in ureditev javnega
prostora za druženje vaščanov v Ševljah (15 tisoč evrov).
V KS Sv. Lenart - Luša so
izbrali štiri projekte: uredi-

Župan Tine Radinja s sodelavko Sabino Gabrijel ter
letošnjimi prostovoljci iz programa PUM-O in ESE

Pregled očala

in
hitreje in ceneje kot na napotnico
do 111.- eur ceneje

Optika Aleksandra Qlandia

tel: 04 234 234 2
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Življenje se vrača
Začetek junija prinaša začetek poletja in k sreči tudi
sproščanje ukrepov, s pa tem
več živahnosti, prireditev, dogodkov – sicer še vedno v
omejeni obliki. Vesel sem,
da smo lahko že javno predstavili nekatere nove pridobitve, denimo Certifikat voda
iz pipe, ki spodbuja pitje
naše izredno kakovostne
vode, ki priteče iz pip. S tem
pa posledično poskrbimo še
za zmanjševanje količin plastične embalaže. Odkrili
smo spominsko znamenje
Škofjeloškemu pasijonu ob
300. obletnici nastanka Romualdovega besedila. Po
mojem mnenju so avtorji
znamenja zelo tankočutno
ujeli duh pasijonskih uprizoritev in ga vkovali v škofjeloški tlak, tako da smo zdaj še
bolj podčrtali dejstvo, da se je
toliko let nazaj na teh škofjeloških ulicah rodilo slovensko gledališče. S tem smo še
dodatno poudarili Unescovo
priznanje, ki ga z veseljem in
s ponosom pokažemo in ob
njem pripovedujemo zgodbo
o nastanku slovenske dramatike, zgodbo o živi dediščini,
zgodbo o prostovoljstvu ...
Letos smo ponovno potrdili
naziv Prostovoljstvu prijazno
mesto. Moram pohvaliti številne organizacije, društva,
posameznice in posameznike, ki se trudijo, da je naša
Loka tako pisana. Počasi se
prebujajo tudi kulturni in
športni dogodki in to je res
tista prava Škofja Loka, kjer
številni organizatorji zavihajo rokave in v teh – ne ravno
lahkih – okoliščinah prirejajo
dogodke. Vesel sem, da
bomo v juniju na naših ulicah in trgih pozdravili kar
nekaj ustvarjalk in ustvarjalcev na prireditvah različnih
žanrov in s tem napovedali
nadvse živahno poletje, tudi
v znamenju Pisane Loke.

Na poti brez odpadkov
Občini Škofja Loka in Železniki sta v postopku vključevanja v koncept Zero Waste – na poti do družbe
brez odpadkov, ki ga na Škofjeloškem koordinira Razvojna agencija Sora v sodelovanju z društvom
Ekologi brez meja.
Danica Zavrl Žlebir

Tine Radinja
Izjemno pisano pa je bilo v
preteklem mesecu dogajanje
v okviru projekta #NašaLoka.
Postopki participativnega
proračuna so se na začetku
maja končali za večino občank in občanov, saj so izglasovali projekte, ki jih bomo
izvedli do konca prihodnjega
leta. Zdaj je torej naloga občine, predlagateljic in predlagateljev, da skupaj najdemo
najboljše načine za čim hitrejšo in kakovostno izvedbo.
Ob vsem tem je zame še posebej pomembno, da smo s
projektom dosegli cilje, ki
smo si jih zadali, ne le na področju projektov, temveč
predvsem na področju sodelovanja krajank in krajanov.
To, da je bilo v snovanje in
predlaganje projektov vključenih kar 350 Ločank in Ločanov. To, da je na koncu prišlo
glasovat in izrazit svoj glas o
tem, kateri projekti se njim
zdijo najboljši, kar 1700 različnih glasovalk in glasovalcev. To, da so se že pogovarjali o izvedbi projekta prihodnjič in potencialnih predlogih, ki si jih želijo uresničiti.
To se mi zdijo super dejstva
in to je velik uspeh projekta.
Se veselim prihodnjih izvedb
in nadaljnjega sodelovanja!
Tine Radinja, župan

Ime za loška minibusa
Škofja Loka – Škofja Loka dobiva električni vozili za prevoz
šestih potnikov, ki bosta vozili po ožjem mestnem središču.
Z anketo pozivajo občane, naj za minibusa predlagajo ime.

Škofja Loka – Dogovarjajo se
tudi z Občino Gorenja vas Poljane, je povedala Darja
Barič iz Razvojne agencije
Sora, ki pojasnjuje potek
prosesa Zero Waste Škofjeloško – na poti do družbe
brez odpadkov, kakor se
operacija uradno imenuje.
Sicer pa je koncept Zero
Waste nastal ob zavedanju o
omejenosti naravnih virov
in o tem, da se pritiski nanje
zaradi globalne gospodarske
rasti in razraščanja svetovnega prebivalstva samo še
povečujejo. Zato se zavzema
za spremembo potrošniških
vzorcev in za učinkovito ločeno zbiranje materialov v
odpadkih ter v njihovo preusmerjanje in kompostiranje.
Na drugi strani pa ustvarja
pritisk na proizvajalce, da
preoblikujejo izdelke in embalažo tako, da bodo prijaznejši za okolje in zdravje
ljudi. "Končni cilj koncepta
je znižanje porabe naravnih
virov ter ohranitev in predelava vseh materialov v odpadkih brez sežiganja ali
odlaganja," pojasnjujejo o
konceptui Zero Waste, v katerega je že vključenih sedem slovenskih občin, med
njimi tudi tri gorenjske:
Bled, Gorje in Radovljica.
Poleg Škofje Loke in Železnikov (in morda tudi Gorenje vasi - Poljan) se bodo
pobudi priključile še štiri
občine na Gorenjskem.
Kot pojasnjuje Baričeva, je v
tem letu predviden postopek
sprejemanja zaveze na poti
do vključitve v koncet v sodelujočih občinah na Škofjeloškem. Ta predvideva tehnično-administrativno izvedbo
postopka, pripravo posnetka
stanja, izvedbo delavnic z

Darja Barič in Gašper Kleč z Razvojne agencije Sora
različnimi ciljnimi skupinami in naposled pripravo strategije. Ukrepi so usmerjeni
v naslednje merljive cilje:
zniževanje količin odpadkov, višanje deleža recikloiranih odpadkov, skupaj pa
ukrepi vodijo k zniževanju
količin mešanih ostankov
odpadkov. Maja so v projektu na Škofjeloškem že izvedli posnetek stanja, pri čemer je sodelovalo javno podjetje Komunala Škofja Loka
(prav tako pomemben deležnik v konceptu Zero Waste), maja pa izpeljali zelo
odmevno delavnico. Ta čas
se bo odlikoval tudi odbor
Zero Waste, v katerem naj bi
bil eden od članov tudi predstavnik nevladne organizacije na lokalni ravni. V zvezi s
tem je Zavod Tri, vodilni
partner regionalnega stičišča
Grozd NVO Gorenjske, 19.
maja objavil poziv za izbor
dveh predstavnikov nevla-

dnih organizacij iz občin
Škofja Loka in Železniki, ki
bosta v odboru Zero Waste
sodelovala pri pripravi zaveze in udejanjanju konkretnih korakov na poti do skupnosti brez odpadkov. Stičišče k sodelovanju vabi društva in druge nevladne organizacije s področja varovanja
narave, izobraževanja in turizma, organizatorje dogodkov in druge organizacije, ki
s svojim delovanjem krepijo
zavedanje o pomembnosti
skrbi za okolje, pozivajo v
Zavodu Tri.
Maja so izvedli tudi zelo dobro obiskano delavnico o
ukrepih za pripravo strategije Zero Waste, ki je sicer potekala po spletu, a je po besedah direktorja razvojne
agencije Sora Gašperja Kleča pritegnila veliko udeležbo
vseh deležnikov, ki lahko
marsikaj storijo na poti k
družbi brez odpadkov. Sode-

lovali so predstavniki občin,
komunalne službe, krajevnih skupnosti, razvojne
agencije, vzgoje in izobraževanja, organizatorji prireditev, nastanitvenih objektov,
mladinskih društev. Ti so
prispevali konkretne predloge glede preprečevanja nastajanja odpadkov z različnih področij. "Pomembno
je, da tako institucije kot
posamezniki ponotranjimo
potrebo po zniževanju količin odpadkov in s tem izboljšanju kakovosti življenja," meni Gašper Kleč in
poudarja potrebo po graditvi
trajnostne družbe, kjer bo
odpadkov manj, kjer bomo
podpirali krožno gospodarstvo in lokalno samoooskrbo, kjer bomo z majhnimi
koraki dosegli učinkovito
rabo virov v lokalnem okolju. Kot dodaja Darja Barič,
bo do jeseni oblikovana strategija s konkretnimi ukrepi.
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Škofja Loka – Na svetovni
dan čebel sta na zelenici
pred mestnim pokopališčem v Škofji Loki drevo prijateljstva med Irsko in Škofjo Loko posadila irski veleposlanik Myles Geiran in
škofjeloški župan Tine Radinja. Kot navajajo v Škofji
Loki, zeleni otok in Pisano
Loko povezuje večletno zelo
dobro sodelovanje na področju kulture. Ob letošnjem
dnevu sv. Patrika, irskega
nacionalnega praznika, se je
Škofja Loka pridružila akciji
Global greening in z zeleno,
irsko nacionalno bravo osvetlili Kamniti most in Trg
pod gradom. Tako so se pridružili desetinam zeleno

Župan in irski veleposlanik sta posadila drevo prijateljstva, navadni tulipanovec. / Foto: Tina Dokl
osvetljenih mestnih znamenitosti in mestnih ikon po
vsem svetu.

Irci so se za to gesto zahvalili s posaditvijo drevesa irsko-škofjeloškega prijatelj-

stva. Drevo je vrste navadni
tulipanovec (Liriodendron
tulipifera).

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Danica Zavrl Žlebir
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Občina Škofja Loka

Navdušili z idejami in znanjem
Prejšnji teden je na Škofjeloškem potekal Teden obrti in podjetništva, ki ga že tradicionalno organizirata Razvojna agencija Sora in Območna obrtnopodjetniška zbornica Škofja Loka. Ob več spletnih dogodkih pa je v živo potekala razstava izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka s podelitvijo nagrad.

Škofja Loka – Ob tradicionalnem Tednu obrti in podjetništva na Loškem so organizatorji pripravili brezplačne delavnice, okrogle mize,
razstavo in druge dogodke.
Večina jih je potekala na
spletu, na Radiu Sora so priredili okroglo mizo z naslovom Covid-19 kot izziv za
razvoj in modernizacijo
podjetij na Škofjeloškem.
Po lanskem premoru so v
Sokolskem domu tudi letos
postavili razstavo izdelkov
dijakov Šolskega centra Škofja Loka in dijakom za najboljše tri izdelke podelili
tudi denarne nagrade Območne obrtno-podjetniške

zbornice. Nagradni sklad je
znašal 2000 evrov, za dijake
vsake od šol po 1000 evrov.
Škofjeloška zbornica sicer z
denarnimi nagradami dijake spodbuja od leta 2010 in
le lani se je dogodilo, da podelitve ni bilo. Doslej so razdelili dijakom denarne nagrade v skupni neto višini
21.200 evrov. Ob letošnjem
odprtju razstave, ki je potekalo v ožjem krogu, so navzoče pozdravili direktor Šolskega centra Škofja Loka
Martin Pivk, župan Občine
Škofja Loka Tine Radinja in
predsednik OOZ Škofja
Loka Jože Misson.
Za področje lesarstva je letos komisija, ki so jo sestavljali Uroš Jenko, Damijan

Mladi navdušujejo s svežino idej in z znanjem. / Foto: Tina Dokl

Letošnji nagrajenci / Foto: arhiv OOZ Škofja Loka
Kržišnik in Matija Hiršenfelder iz OOZ Škofja Loka,
Bojan Prezelj iz Srednje
šole za lesarstvo in Jaka Kožuh, ki je v preteklosti že
prejel nagrado zbornice za
področje lesarstva, sprejela
odločitev, da se nagrada za
tretje mesto in denarna nagrada 200 evrov podeli Evi
Kokelj za izdelek z naslovom Psiha, mentor je bil Peter Kurnik. Drugo mesto in
denarno nagrado v višini
300 evrov je prejel Jernej
Dolenc za izdelavo nizke
omarice, prav tako pod mentorstvom Petra Kurnika,
prvo mesto in s tem denarno nagrado v višini 500

evrov pa si je za izdelavo jedilne mize prislužil Filip
Kumer, njegova mentorica
je bila Janja Hadalin. Za področje strojništva pa je komisija, ki so jo sestavljali
Roman Jenko in Devis Martinčič iz OOZ Škofja Loka
ter Alojzij Kokalj iz Srednje
šole za strojništvo, sklenila,
da nagrado za tretje mesto
in denarno nagrado v višini
200 evrov prejme Janez Poklukar za mobilno servisno
enoto, ki jo je izdelal pod
mentorstvom Mateja Praprotnika. Drugo mesto in
denarno nagrado v višini
300 evrov je prejel Janez
Slapar za svoj izdelek z na-

Pijejo dobro vodo iz pipe
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Pred kratkim
sta Občina Škofja Loka in
Javno podjetje Komunala
Škofja Loka prejela certifikat
Voda iz pipe Zbornice komunalnega gospodarstva.
Certifikat so podelili pri pitniku na otroškem igrišču
Zamorček, kjer so si kot dokaz, da v Škofji Loki pijejo
dobro vodo, natočili in nazdravili iz pitnika. Certifikat
je županu Tinetu Radinji in
direktorju Komunale Škofja
Loka Primožu Rženu predal
direktor Zbornice komunal-

slovom Sprednji nakladalec
za traktor, njegov mentor je
bil Borut Poljanšek. Prvo
mesto in s tem denarno nagrado v višini 500 evrov pa
je prejel Klemen Filipič za
izdelek z naslovom Pedal
box. Njegov mentor je bil
Kristjan Prosen. Podelitvi
denarnih nagrad pa se vsako
leto pridruži tudi podjetje
Tri krone iz Škofje Loke, ki
prispeva posebno nagrado
za inovativnost s področja
strojništva v višini 200
evrov. Tokrat je nagrado
prejel Martin Knafelj za izdelek z naslovom Latalnik,
njegov mentor je bil Stanko
Šlibar.

Krajani so izglasovali
31. stran

nega gospodarstva Sebastijan Zupanc. Zbornica je
tudi nosilka vseslovenske
pobude Skupaj za boljšo
družbo, podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje
in prostor in Ministrstvo za
zdravje.
S prejemom certifikata želijo
v Škofji Loki podčrtati pomen pitne vode iz pipe in širiti zavedanje o bolj zdravem
pitju pitne vode iz pipe, ki je
hkrati okolju prijaznejše kot
poseganje po predpakirani
vodi. "Poskrbeti moramo za
okolje in ohranjanje naravnih virov, zato lahko poskrbi-

Sebastijan Zupanc, Primož Ržen in Tine Radinja ob
prejemu certifikata Voda iz pipe / Foto: Tina Dokl

"Tudi tokrat so mladi razstavljavci navdušili s svežino idej in znanjem. Dogodek mladi dijaki Šolskega
centra Škofja Loka prepoznavajo kot odlično priložnost, da se pokažejo obrtnikom in podjetnikom,
prihodnjim delodajalcem. S
tem škofjeloška območna
obrtno-podjetniška zbornica podpira ustvarjalnost in
inovativnost dijakov ter
obenem spodbuja povezovanje izobraževanja z gospodarstvom," poudarjajo
na škofjeloški zbornici.
Razstavo si bo v Sokolskem
domu mogoče ogledati še
do 30. maja.

V KS Sv. Duh so domačini
izglasovali: ureditev pešpoti
med Formami in Sv. Duhom (7000 evrov), vaško
lipo s klopjo in mizo pri cerkvi pri Sv. Duhu (7000
evrov), postavitev sedmih
počivalnih klopi (3500
evrov), projekt V Gorajte na
ta fajn igrala (4300 evrov) in
ureditev otroškega igrišča
pri športnem igrišču v Virmašah (3000 evrov). Kraja-

ne KS Stara Loka - Podlubnik so najbolj prepričali projekti ureditve jedra Stare
Loke (5700 evrov), postavitev kipa škofa Abrahama v
Stari Loki (15 tisoč evrov) in
projekt Čista Sora (3000
evrov). V KS Škofja Loka –
Mesto pa sta povsem enako
število glasov dobila projekta Zamorčevo nabrežje
(12.600 evrov) in igrišče z
otroškimi igrali v Hrastnici
(14.500 evrov). Želijo si uresničiti oba.

Na zdravje z vodo iz pipe (od leve): Olivera Malijanska
(Občina Škofja Loka), Sebastijan Zupanc, župan Tine
Radinja ter Jerca Prezelj, Primož Ržen in Mojca Müller (vsi
trije Komunala Škofja Loka) / Foto: Tina Dokl
mo za zmanjševanje količin
odpadkov in ogljičnega odtisa ter hkrati izboljšamo
zdravje vseh nas. Cilj je, da
pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v
škofjeloških organizacijah
ter prva izbira zagotavljanja
vode pri organizaciji naših
dogodkov," poudarjajo na
Občini Škofja Loka.
"Odzvali smo se na stalni
poziv Zbornice komunalnega gospodarstva in še posebej naredili analizo pitne

vode (te sicer opravljamo ves
čas), ker smo želeli poudariti dobre rezultate in s tem
tudi spodbuditi čim širšo
uporabo vode iz pipe. Čudovita zdrava pitna voda je
eden dragocenih naravnih
virov, na katerega smo lahko
ponosni, zato je prav, da to
povsod promoviramo, spodbujamo ljudi k pitju vode iz
pipe in s tem prispevamo k
zmanjšanju količin embalaže," pa o prejemu certifikata
pravi župan Tine Radinja.

Nadgradnja športnih objektov v nekdanji vojašnici je ena
od prioritet KS Kamnitnik. / Foto: Tina Dokl
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Za Osnovno šolo Jela Janežiča je šolsko
ministrstvo odobrilo 760 tisoč evrov državnega
sofinanciranja gradnje nadzidka.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in
šport je pred kratkim objavilo rezultate javnega razpisa
za sofinanciranje investicij v
vrtcih in osnovnem šolstvu v
Sloveniji v proračunskem
obdobju 2021–2024. Na voljo je bilo 43 milijonov evrov,
državno sofinanciranje pa
so odobrili 13 projektom v
vrtce in 27 v osnovno šolstvo. Na razpis je prispelo
160 vlog 126 občin, od tega
67 vlog za naložbe v vrtce in
93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo.
V tej konkurenci so bile s
svojo vlogo uspešne tudi občine na Škofjeloškem, ki so
skupaj z Občino Medvode
kandidirale za sofinanciranje nadgradnje Osnovne
šole Jela Janežiča. Med tistimi, ki jim na omenjenem
razpisu ni uspelo, pa sta za
tamkajšnji šoli občini Žiri in
Železniki, prav tako Občina
Gorenja vas - Poljane z vrtcem Agata.

Nadgradnja šole Jela Janežiča je vredna 1,7 milijona
evrov, investicijo petim občinam ustanoviteljicam, od
koder v to šolo hodijo otroci s posebnimi potrebami
(poleg Škofje Loke še Gorenja vas - Poljane, Železniki,
Žiri in peta ustanoviteljica
– Občina Medvode), bo
znatno olajšalo državno sofinanciranje. Škofjeloški
župan Tine Radinja je zadovoljen: "Z odlično prijavo na razpis smo pridobili
760 tisoč evrov financiranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s
katerim bomo lahko začeli
projekt gradnje nadzidka
OŠ Jela Janežiča. S petimi
občinami smo se dogovorili, kako si bomo razdelili
preostanek investicije, tako
da bo za vse občine optimalno in ga bo mogoče razdeliti v proračuna za leti
2022 in 2023. Osebno pa
upam, da se bo v letu 2022
gradnja že zaključila. Na
našo občino pade 37 odstotkov investicije."

Odgovorni drug
za drugega

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

31. stran
Škofjeloški župan Tine Radinja je ob prevzemu certifikata obiskal skupino prostovoljcev iz programa PUM-O
in ESE pod okriljem zavoda
Familija, ki so bili na razpolago Civilni zaščiti v času
epidemije koronavirusa.
Priznanje je s to gesto namenil vsem prostovoljkam
in prostovoljcem Škofje
Loke, ki na kakršen koli način pomagajo zagotavljati
kakovost bivanja v našem
lokalnem okolju, in tistim,
ki omogočajo, da se občanke
in občani lahko vključujejo v
športne, kulturne, socialne,
humanitarne, mladinske in
druge dejavnosti. Za Loški
glas pa je povedal: "Škofja
Loka je prostovoljsko mesto,
to pomeni, da smo hkrati
ponosni na tradicijo prostovoljk in prostovoljcev, po
drugi strani pa se trudimo
tudi kot občina podpirati vsa
društva in organizacije, ki to
razvijajo. Vsakoletni certifikat pa nam pomeni potrditev na tej poti. Se pravi, da
so naši razpisi, programi,
podpora društvom in organizacijam prijazni in primerni in financiranje zadostno, število prostovoljk in
prostovoljcev ter prostovoljskih projektov pa še vedno
raste. Vsako leto se trudimo

poudariti kako posebno
komponento prostovoljstva,
denimo za starejše občanke
in občane ali mednardno
plat prostovoljstva, saj v Škofji Loki gostimo od pet do
deset mednarodnih prostovoljcev, kar tudi daje neko
noto in učinek. Včasih bolj
poudarjamo prostovoljske
organizacije, včasih bolj kot
posameznike in posameznice, imamo pa tudi Škofjeloški pasijon kot nadprostovoljski projekt glede števila
sodelujočih."
Sabina Gabrijel, ki je pripravljala prijavo na razpis
za podaljšanje laskavega
naziva, pa je ob prejemu
med drugim povedala: "V
času epidemije smo izkusili, da imajo Ločani izjemen
čut za sočloveka v težkih situacijah. Veliko število občanov se je prelevilo v kuharje bolnim sosedom, dostavljavce hrane ostarelim,
šivilje in krojače obraznih
mask, svetovalce osamljenim. Otroci so risali risbice
starejšim, mladi so pisali
spodbudna sporočila zdravstvenim delavcem. Marsikdo ima izkušnjo nošenja
popolne zaščitne opreme
pri pomoči bolnikom. Takšno prostovoljstvo temelji
na prepričanju, da imajo
člani skupnosti odgovornost drug do drugega."

Teden Rdečega križa
Na Rdečem križu Slovenije, Območnem združenju (RKS OZ) Škofja Loka, so v tednu Rdečega križa,
ki je potekal od 8. do 15. maja pod sloganom Rešimo kriz(ž)e in težave, pripravili raznolike
predstavitvene dejavnosti.
Maša Likosar
Škofja Loka – Na mednarodni dan Rdečega križa, ki ga
obeležujemo 8. maja, so na
Cankarjevem trgu v Škofji
Loki organizirali izmenjevalnico oblačil za hrano.
Obenem so zbirali še pakete
avtomobilske prve pomoči,
ki jim je potekel rok uporabe in jih bodo uporabili v
izobraževalne namene na
tečajih prve pomoči. Nekaj
dni za tem so odprli vrata
humanitarnega skladišča v
Škofji Loki, kjer lahko prejemniki pomoči šestkrat letno
prevzamejo pakete hrane in
štirikrat letno oblačila.
»V času epidemije se je število prosilcev malenkost povišalo. Ocenjujemo, da jih
je približno deset odstotkov
več. Največ je povpraševanja po finančni pomoči,
plačilu položnic in paketih
hrane,« je pojasnila Marjana Jugovec, strokovna sodelavka pri RKS OZ Škofja
Loka, in nadaljevala: »Izrazito je naraslo povpraševanje po letovanju na Debelem rtiču in taborjenju v
Marindolu s strani otrok, ki
so bili v preteklem letu odtegnjeni od socialnih stikov. Očitno je, da iščejo vse
možne oblike preživljanja
prostega časa med vrstniki,

Foto: Tina Dokl

Državni denar za
nadzidek šole

Prostovoljec Miha Sarnavsky in vodja humanitarnega skladišča v Škofji Loki Metod
Jamnik, ki je ob dnevu odprtih vrat obiskovalce seznanil z delom humanitarnega skladišča
zato so tudi kapacitete za
omenjena poletna dogodka
skorajda polne.«
Sogovornica je še poudarila, da sta se pomen in vloga
največje humanitarne organizacije pri nas v času
epidemije le še okrepila,
saj so se njihovi prostovoljci izkazali kot pomemben
člen v boju zoper covid-19.
»Poleg tega naše voditelji-

ce poročajo o vse večjih duševnih stiskah pri mladih
in povečani osamljenosti
ter strahu pri starejših,
zato so jim vsakodnevno
na voljo za telefonski pogovor,« je dodala.
Škofjeloške krajevne organizacije Rdečega križa (KORK)
so v tednu Rdečega križa v
svojih krajih postavile stojnice in mimoidočim posre-

Spodbujajo socialno
podjetništvo
Slovenska agencija za mlade (SLOAM) tudi v Škofji Loki izvaja projekt, ki
mlade spodbuja k socialnemu podjetništvu.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Slovenska
agencija za mlade (SLOAM)
letos organizira prvi slovenski Social Impact Award –
projekt, ki spodbuja mlade k
razvoju socialno-podjetniških inovacij za reševanje
najzahtevnejših družbenih
izzivov našega časa. K prijavi vabijo mlade z izrazitim
čutom za soljudi, ki bodo
ustvarjali družbene spremembe in se potegovali za
nagrado Social Impact
Award (SIA). V mednarodnem prostoru je projekt
prisoten že več kot desetletje, v Sloveniji pa začenja
svojo pot v letu 2021.
Aprila se je s prvo delavnico
začelo sodelovanje med Občino Škofja Loka in SLOAM,
Slovensko agencijo za mlade. Projekt poteka od aprila

do oktobra letos, 21. junija
pa je predviden rok za oddajo prijav socialno-podjetniških idej. Letošnji cikel programa se bo oktobra zaključil s sklepno konferenco
Award Ceremony v Kopru.
Župan Občine Škofja Loka
Tine Radinja je ob tej priložnosti povedal: »Škofja Loka
je mesto z dolgo in bogato
podjetniško tradicijo in dolgo tradicijo pomembnih izobraževalnih ustanov. Danes
je tudi v slovenskem okviru
eno od družbeno-gospodarsko najbolj dinamičnih, najbolj inovativnih in propulzivnih okolij. Občina Škofja
Loka pa je tudi mesto prostovoljstva, je lokalna skupnost, ki ima v svoje temelje
vgrajena načela prostovoljstva, družbene solidarnosti,
partnerskega sodelovanja in
trajnostnega razvoja. Zato je

povsem logično, da postaja
vse bolj inovativno in prepoznavno vozlišče in rastišče
socialnega podjetništva. Pospešeno razvojno dinamiko
bo mesto in širše okolje zagotovo dobilo tudi skozi projekt Socal impact Award –
projekt, ki spodbuja mlade k
razvoju socialno-podjetniških inovacij za reševanje
najzahtevnejših družbenih
izzivov našega časa – ki ga
zaganjamo skupaj z Zavodom O ter Inkubatorjem in
Coworking centrom Lokomotiva ter v sodelovanju s
Slovensko agencijo za mlade.« Veselje nad vključitvijo
v projekt je izrazil tudi Miha
Peternel, direktor Zavoda O:
"V sodelovanju s SLOAM,
Agencijo za mlade, poteka
cikel delavnic socialnega
podjetništva za mlade. Priznani mentorji bodo mla-

dovale koristne informacije
o zdravju. KORK Gorenja
vas in Trata sta izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Žirovska ekipa
prve pomoči pa je prikazala
temeljne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja.
V Žireh je včeraj in danes
potekala tudi krvodajalska
akcija.

dim pomagali odkriti in razviti njihovo idejo socialnega
podjetništva, ob koncu pa
bodo tekmovali tudi za najboljšo idejo. Prepričan sem,
da lahko tudi na tak način
rešujemo različne okoljske
in družbene izzive, ki so
pred nami.« Direktor Slovenske agencije za mlade
Jan Peloza je poudaril, da je
SLOAM kot neprofitna organizacija v javnem interesu
že sama po sebi primer dobre prakse socialnega podjetništva, saj ravno z lokalnimi partnerstvi, kot je tudi z
Občino Škofja Loka, dosega
svoje poslanstvo, torej razvoj socialnega podjetništva
v Sloveniji in povezovanje
med javnimi in zasebnimi
ustanovami v korist vseh
mladih. Projekt je za vse
udeležence brezplačen, prijavijo pa se lahko mladi do
30. leta starosti, ki bodisi že
imajo idejo ali jo šele želijo
razviti.
V dobrem desetletju je v
projektu sodelovalo že več
kot 40.000 mladih iz 28 držav Evrope, Afrike in Azije.
Program Social Impact
Award letos izvajajo v tretjih
letnikih srednjih šol, mladi
pa bodo vključeni tudi v nacionalno tekmovanje, ki se
bo odvijalo vse do oktobra
letos.
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Mesto bi bilo bolj
varno in zabavno
S projektom Trajnostna mobilnost je Vrtec Škofja Loka spodbujal k spremembi potovalnih navad in
zmanjševanju motornega prometa v okolici zavodov ter opozoril na najbolj kritične prometne točke.
Maša Likosar

Škofja Loka – V Zdravstvenem domu (ZD) Škofja
Loka so skupaj s koncesionarji v maju število cepljenih proti covidu-19 iz 1500
dvignili na 1800 oseb na teden, v prejšnjem tednu celo
na 2100. Po grobih ocenah
bodo cepilni seznami naročenih "počrpani" najkasneje
na začetku junija. Cepilno
kondicijo bodo verjetno pomagala ohranjati množična
cepljenja v gospodarstvu. V
ZD Škofja Loka zbirajo ponudbe oziroma interes lokalnih podjetij.
Kot še sporočajo iz ZD Škofja Loka, je pospešek bolj
množičnemu cepljenju v
zadnjih tednih odločilno
prispevala sprostitev starostnih omejitev. Vendar za

zdaj velja, da ima starejša
populacija, ki je precepljena
nekaj nad polovico, še vedno prednost. Zaradi povečanih dobav cepiva pa ni
več ovir za hkratno cepljenje mlajših, zato mlajše pozivajo k naročanju.
Pacienti na območju ZD
Škofja Loka se na cepljenje
lahko prijavite samo še na
novem nacionalnem portalu zVEM.ezdrav.si. Prijavo
je mogoče oddati tudi za
drugo osebo, na primer za
starejšega sorodnika, ki ni
vešč digitalnih tehnologij.
Tistim, ki so se prijavili na
doslej veljavne načine v
ZD Škofja Loka – spletni
obrazec Do.Zdravnika.si
in po cepilnem telefonu –,
pa se ni treba ponovno naročati, ker so te prijave že
upoštevane.

Ergonomski ukrepi na delovnem mestu
Otroci Vrtca Škofja Loka so v okviru dogodka Mestni travnik, ki je potekal v začetku maja,
mestno jedro Škofje Loke porisali z barvnimi kredami. / Foto: Tina Dokl
tu Radinji in mu simbolično
izročili maketi prometnega
kaosa. V Mali galeriji Škofja
Loka in v Oknu Loške hiše so
medtem odprli razstavo na
temo trajnostne mobilnosti,
ki v sliki in besedi prikazuje
otrokova razumevanja, počutja in poglede na problematiko prometa.
Petletni Jonas Kos je dejal,
da v vrtec najraje prihaja s
skirojem. Maša, Brina, Tina,
Iva in Sara pa so nam zau-

pale, da se do vrtca rade
sprehodijo. "Ko se vozimo z
avtomobilom, onesnažujemo okolje, saj se iz njega
kadi dim. Med sprehodom
pa lahko opazujemo naravo
in dogajanje okoli sebe," so
dejali otroci in še dodali, da
bi bilo mesto brez avtomobilov mnogo bolj zabavno in
varno.
Koordinatorka projekta v
škofjeloškem vrtcu Ana
Bandelj je ob tem še pouda-

rila, da bodo spodbujanje
trajnostne mobilnosti nadaljevali tudi v prihodnje ter
dodala: "Čeprav se zdi, da
otroci še ne morejo razumeti, da je poznavanje učinkov
našega ravnanja na okolje
bistveno tako za njihovo prihodnost kot za prihodnost
celotne družbe, pa verjamemo v to, da smo jih odrasli
spodbudili k temu, da so naredili vsaj nekaj majhnih korakov v želeno smer."

Povezovanje je ključno
Zavod O je s prizoriščem MKC Pri rdeči ostrigi del povezave slovenskih nevladnih organizacij, ki
delujejo v mladinskem polju in katerih glavno povezovalno jedro je glasbeno-koncertna dejavnost.
Mojca Selak
Škofja Loka – Namen pred
desetimi leti ustanovljene
povezave v obliki ustanove
je bil in je še vedno boj proti
generatorjem dehumanizacijskih procesov in sodelovanje pri njihovi naporni in
nenasilni demontaži ter
podpiranje zorenja kritičnih, ustvarjalnih in radodarnih ljudi.
Leta 2010 je Marku Breclju
uspelo, kar ni v taki meri
uspelo še nikomur prej –
zbrati 26 posameznic in posameznikov, aktivnih znotraj samoniklih in underground prizorišč celotne Slovenije, z namenom vzpostavitve Ustanove nevladnih
mladinskega polja Pohorski
bataljon (UPB). Med njimi
je bil tudi Tine Hafner, eden
nosilnih hrbtov MKC Pri
rdeči ostrigi.
Aktivnosti UPB so v veliki
meri slonele na agitacijsko-kulturni in mehkotero-

Suzana P. Kovačič

UPB bo sodeloval tudi pri glasbeno-izobraževalnem ciklu
Spoznavanje glasbe in družbe.
ristični praksi Marka Breclja in v intenzivnosti valovale ob vpetosti nosilnih
hrbtov prizorišč v delovanje v lokalnem okolju. Pokončanju mnogih samoniklih prizorišč, kot je MINK
v Tolminu, C.M.A.K.-ova
Tinčkova bajta, KUD France Prešeren in MKSMC v
Kopru, če jih naštejemo le
nekaj, so v veliki meri botrovale lokalne oblasti,
ogroženost samoniklih prizorišč pa je v tem trenutku
še nekoliko večja zaradi
epidemije.

Selitev dejavnosti na splet je
za silo reševala program prizorišč, a več kot enoleten
premor živih dogodkov je
bil nedvomno zelo destruktiven. Organizacije so večinoma preživele predvsem
po zaslugi drugih, s koncertno dejavnostjo nepovezanih aktivnosti, brez tega zaledja pa bi mnoge skoraj zagotovo korakale proti propadu. Poleg finančnih, predvsem v smislu zagotavljanja
likvidnosti, jih je najbolj pestila negotovost v obliki
ukrepov, ki so se rokohitr-

sko spreminjali in bili v določenih obdobjih docela neživljenjski. Zagotovo bodo
posledice še precej hujše kot
zgolj to, da smo za dobro
leto dni ostali brez kulturne
dejavnosti v živo. Odzivnost
publike, ki smo jo prizorišča
gradila in tudi izobraževala
od naših začetkov, bo zagotovo spremenjena. Skrb
vzbujajoča je tudi okrnitev
stikov z aktivisti in soustvarjalci programov, saj je glavni
način za angažiranje novih
sil v mladinskem centru
prav kultura, živi dogodki.
Povezovanje je ključno! Dogodki, namenjeni povezovanju programov, razlagam
načinov dela z lokalnimi
oblastmi in pritiska nanje
ter izobraževanja na področju tehnikalij v zvezi z izvajanjem programa, bodo še
vedno ena ključnih aktivnosti UPB po celotni Sloveniji,
prav kmalu tudi v Škofji
Loki. Dobrodošli, ustvarjalni
in radodarni!

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta
Spodbujanje podjetništva na Loškem vabi na online delavnico z naslovom Ergonomski ukrepi na delovnem mestu
(Kako se izogniti tegobam, ki jih povzročata sedeče ali
stoječe delovno mesto). Potekala bo v sredo, 9. junija, od
18. ure do 20.15 na videokonferenčni platformi Zoom. Predavateljica bo Eva Jeza iz Športnega društva Kineziologi
na kvadrat. Delavnica je namenjena podjetjem, potencialnim podjetnikom in vsem, ki jih omenjena tematika preprosto zanima in prihajajo ali pa so zaposleni v občinah
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Dodatne informacije dobite na www.ra-sora.si (Novice in dogodki), obvezne so tudi predhodne prijave, kajti število
mest je omejeno. Delavnica je za udeležence brezplačna,
finančno jo podpirajo občine Škofja Loka, Gorenja vas Poljane, Železniki in Žiri.

Sofinancirajo letovanje otrok
Škofja Loka – Občina Škofja Loka je sredi maja objavila
razpis za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s
socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2021. V tem letu
bo v okviru razpisanih sredstev sofinancirala programe letovanj otrok, ki imajo stalno bivališče na območju občine
Škofja Loka. Znesek razpisanih sredstev je 4000 evrov.
Otroci, ki bodo poslani na letovanje, bodo izbrani na podlagi kriterijev, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije
in center za socialno delo pri ugotavljanju socialnega stanja družin za dodelitev socialnih pravic. Sofinancirani
bodo materialni stroški izvajanja programa. Razpis je odprt še do 31. maja.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen
Javni razpis za sofinanciranje investicij
v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka
za leto 2021.
Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani
Občine Škofja Loka,
pod rubriko Razpisi, naročila, namere.
Številka: 355-0015/2021
Datum: 17. 5. 2021
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Tine Radinja l.r.
ŽUPAN

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Škofja Loka – V okviru projekta so se aprila v škofjeloškem vrtu z otroki iz 21 vrtčevskih skupin pogovarjali
in učili o prometni varnosti.
Obenem so otroke, starše,
zaposlene v vrtcu in druge
občane spodbujali k prihajanju v vrtec na čim bolj trajnosten način, kot je peš, s
kolesom, skirojem, rolerji
ali poganjalčkom. Pri tem je
otroke motivirala zabavna
igra Beli zajček, v kateri so
iz papirja izdelali sivega
zajčka in nanj lepili bele
pike v primeru, da so v vrtec
prišli na način, ki spodbuja
trajnostno mobilnost.
S projektom so želeli opozoriti tudi na najbolj kritične
prometne točke. S tem namenom so spisali pobudo in
jo naslovili na občinsko upravo. V njej so med drugim poudarili, da se v času prometnih konic srečujejo z nevšečnostmi na parkirišču pred
enotama Najdihojca in Biba.
Svoje videnje prometne ureditve ter prizadevanja za varnejše in bolj trajnostno naravnano okolje so na dogodku Mestni travnik, s katerim
so sklenili projekt, predstavili
škofjeloškemu županu Tine-

Mlajše pozivajo k
naročanju na cepljenje
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Voda iz doline tudi za
višje ležeče kraje

Županov kotiček

Skrb za pitno vodo
V zadnjem času pogosto slišimo, kako velikega pomena
je skrb za čisto pitno vodo.
Pravica do pitne vode je zapisana celo v samo Ustavo Republike Slovenije. Pri tem pa
ni majhno število tistih, ki
ne razumejo, da vsi ti zapisi
prav nič ne pomagajo, če se
v praksi ne poskrbi in poišče
načinov, da pitna voda priteče do končnega uporabnika.
Ta skrb pa je v naši državi v
celoti prepuščena občinam
in je povezana z visokimi
vlaganji v infrastrukturo in
urejanje zajetij.
Občina Gorenja vas - Poljane
je glede tega še posebej zahtevna, saj obsega nadpovprečno veliko območje, ki je
v celoti poseljeno. To terja
veliko razvejanost vodovodnih sistemov, dolge cevovode za podpovprečno število
uporabnikov in zahtevnejšo
skrb za vzdrževanje kakovosti pitne vode v sistemih. Na
območju redkejše poselitve
pa še delujejo hišni ali vaški
vodovodi, saj imajo občani
ponekod še vedno interes in
voljo za svojo pitno vodo poskrbeti sami.
Ker se zavedamo, da je skrb
za pitno vodo prva od nalog
vsake lokalne skupnosti, že
dve desetletji snujemo največje projekte prav na tem
področju. Tako smo pred
petimi leti s pomočjo evropskih sredstev zaključili obsežno obnovo vseh osrednjih
javnih vodovodnih sistemov
od Trebije do Poljan. Takoj
nato pa smo začeli priprave
na nov, nič manj obsežen
projekt, katerega cilj je večjo
zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo
zagotoviti tudi za območje
Lučin z zaledjem in obnoviti
dotrajan vodovod na Brdih,
ki sega vse do zajetij pod
Blegošem. Od tu imamo
možnost pridobiti tudi dodatne količine pitne vode
preko za gradnjo zahtevnih
pobočij vse do končnega porabnika v dolinskih naseljih
in po novem celo do Lučin.
Zato nam ni žal dolgotrajnih skoraj petletnih pogajanj in priprav dokumentacije, ki so pripeljala do nove

V občini Gorenja vas - Poljane bodo v okviru 3,5 milijona evrov vrednega drugega dela projekta
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore uredili še vodovodna sistema Lučine in Vršajn - Brda.
Mateja Rant

Milan Čadež
odobritve evropskih sredstev.
Sredi maja smo namreč slovesno podpisali gradbeno
pogodbo za realizacijo gradnje novih vodovodov, kjer
bo več kot šestdeset odstotkov poplačanih z nepovratnimi sredstvi. Zgradili bomo
kar 18 kilometrov novih vodovodov, posodobili pet vodohranov, in kar je najpomembneje, vključili nove
kakovostne vodne vire. Prav
te bomo še naprej dodatno
vključevali v svoje vodovodne
sisteme tudi s pomočjo vrtin
pitne vode, kakršna je nedavno izvedena izredno izdatna
vrtina v Kopačnici.
Posebno pa smo zadovoljni,
ker so naši uspešni projekti
vodooskrbe tudi rezultat dobrega medobčinskega sodelovanja in učinkovitega povezovanja s sosednjo občino
Škofja Loka, saj smo za
evropska sredstva kandidirali s skupnim projektom.
Z združevanjem moči in
energije še naprej želimo
ustvarjati nove razvojne
zgodbe. To smo pred nekaj
dnevi soglasno potrdili tudi
župani občin na Škofjeloškem pri potrjevanju nove
strategije turizma v regiji, ki
gre prav v smeri spoštovanja
narave in zelenega turizma.
Prav na dan nastajanja tega
uvodnika je bil naši občini
slovesno podeljen tudi zlati
mednarodni znak Zelene
sheme trajnostnega turizma,
kar potrjuje, da naše razvojne
zgodbe sledijo pravim ciljem.
Milan Čadež, župan

Gorenja vas, Poljane – V občini Gorenja vas - Poljane so v
začetku leta vzpostavili otroško občinsko pohodno pot. "Celotna pohodna pot obsega 17 kontrolnih točk, učenci pa morajo za opravljen otroški pohodni krog zbrati deset različnih
žigov z desetih poljubnih kontrolnih točk," so pojasnili v
Zavodu Poljanska dolina. Ker si želijo, da bi pohodno pot
opravilo čim več osnovnošolcev, so rok za zbiranje žigov
podaljšali do konca poletnih počitnic, torej do 31. avgusta.

Podpis pogodbe za gradnjo vodovodnih sistemov Lučine in
Vršanj - Brda v Gorenji vasi
Zato so zastavili ambiciozen
projekt, za katerega so pridobili tudi 1,5 milijona evrov
kohezijskih sredstev. V okviru projekta bodo vodo izpod
Blegoša pripeljali na drugo
stran občine, je razložila direktorica občinske uprave
Elizabeta Rakovec. "Gre za
logično nadaljevanje tega,
kar smo s pomočjo evropskih sredstev izvedli v letih
2014 in 2015, ko smo celovito obnovili vse dolinske vodovodne sisteme. Zdaj pa
bomo obnovili še vodovodne
sisteme na tem delu občine

ter s tem celovito zaokrožili
dograditev in nadgradnjo
vseh javnih vodnih sistemov
v občini." Projekt obsega izgradnjo 18,5 kilometra novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov,
predvsem pa vključitev dodatnih virov kakovostne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Gradnjo bo na območju Lučin
izvajalo podjetje Lavaco, za
območje Vršajn - Brda pa
podjetje Zidgrad. Za vse vodovodne odseke so že pridobili gradbena dovoljenja in

Dotrajan most bodo zamenjali z novim
Direkcija za infrastrukturo je pripravila javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo nadomestnega
mostu v Gorenji vasi.
Mateja Rant
Gorenja vas – Ob pregledu
mostu čez Poljansko Soro se
je izkazalo, da je ta tako dotrajan, da bo potrebna gradnja novega, je pojasnil župan Milan Čadež. Nov most
bo zgrajen na istem mestu,
kot je zdaj, v času gradnje pa
je predvidena postavitev začasnega mostu.
Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, je objavljeno javno naročilo za
izbor izvajalca za gradnjo
nadomestnega mostu v
Gorenji vasi. "Če na odloči-

Dotrajan most bodo zamenjali z novim. / Foto: Gorazd Kavčič

Iščejo izvajalca za obnovo
Na Direkciji za infrastrukturo načrtujejo ureditev ceste Gorenja vas–
Ljubljanica, v sklopu katere bodo dogradili tudi pločnike v naseljih Lučine
in Dolge Njive.

Foto: Gorazd Kavčič

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

Podaljšali rok za zbiranje žigov

Gorenja vas – Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je sredi maja v
Gorenji vasi podpisal pogodbo z izbranima izvajalcema za izvedbo drugega dela
projekta oskrbe s pitno vodo
v porečju Sore, v sklopu katerega bodo gradili vodovodna sistema Lučine in Vršajn - Brda. Naložbo, ki jo v
višini 62 odstotkov upravičenih stroškov sofinancirata
Evropska unija iz Kohezijskega sklada in država, naj
bi končali v dveh letih. Ob
tem je župan Milan Čadež
poudaril, da gre za izredno
zahteven projekt, saj za
oskrbo višje ležečih krajev z
vodo potrebujejo različno
tehnologijo. "Imamo pa srečo, da smo dežela pod Blegošem, ki zaradi sestave kamnin hrani ogromne količine vode." Zato so se s strokovnjaki odločili, da bodo na
območje Lučin, kjer je kraški svet in zato na tem delu
ni akumulacije večjih količin vode, pripeljali vodo iz
doline.

vsa potrebna soglasja ter
služnostne pogodbe, zato se
bo gradnja lahko začela nemudoma po podpisu pogodb z izbranima izvajalcema, je poudaril župan.
Projekt je razdeljen v dva
sklopa: Lavaco iz Ljubljane
bo za 1,9 milijona evrov uredil vodovodni sistem Lučine, Zidgrad iz Idrije pa za
1,6 milijona evrov vodovodni sistem Vršajn - Brda.
"Na področju vodooskrbe
bomo s tem naredili več, kot
je bilo prej narejeno v treh
desetletjih," je poudarila Elizabeta Rakovec in dodala, da
brez kohezijskih sredstev
naložbe ne bi zmogli. "Gre
za investicijo, ki bo podaljšala življenjsko dobo vodovodnih sistemov za nadaljnjih
30 do 40 let, zato se bomo v
prihodnje lahko osredotočili
na druge projekte. Ob tem
pa se po županovih besedah
na občini zavedajo, da vprašanje oskrbe s pitno vodo
nikoli ni dokončno rešeno.
"Vedno bomo stremeli k
temu, da bi zagotovili še
nove kakovostne vire pitne
vode," je poudaril.

Mateja Rant
Lučine – Direkcija za infrastrukturo je objavila tudi javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del za ureditev

ceste Gorenja vas–Ljubljanica. Ta čas poteka pregled
prispelih ponudb.
"V sklopu gradbenih del je
predvidena dograditev pločnika in ureditev cestne raz-

svetljave znotraj naselij Lučine in Dolge Njive. Zunaj
naselja, do naselja Suhi
Dol, pa je predvidena razširitev zavijalnih radijev, kar
bo pripomoglo k izboljša-

tev o izboru ponudnika ne
bo pritožbe, bo pogodba
med naročnikom in izbranim ponudnikom podpisana predvidoma v prvi polovici junija," so razložili in
dodali, da je po podpisu
pogodbe izvajalec dolžan
dela dokončati v skladu s
terminskim planom izvajanja del najkasneje v roku
tristo koledarskih dni od
uvedbe v delo. V času gradnje bodo zagotovili začasni obvoz, in sicer bo promet potekal izmenično
enosmerno po vzporednem začasnem mostu.

nju vozne dinamike in večji
preglednosti odseka." Obenem bodo uredili odvodnjavanje ter postavili novo prometno signalizacijo in
opremo. Podpisali so že
tudi sporazum o sofinanciranju z Občino Gorenja vas
- Poljane. "Ureditev prometa v času gradnje bo določena z elaboratom prometne
ureditve, na podlagi katerega bo izdano dovoljenje za
zaporo," so še pojasnili na
direkciji.
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Gorenjevaški gasilci
že v novem domu
Gasilska vozila Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Gorenja vas se po novem na intervencije
odpravljajo z nove lokacije, saj so v novozgrajeni gasilski dom že preselili operativno enoto.
Mateja Rant
Gorenja vas – V PGD Gorenja vas so pred časom končali gradnjo novega gasilskega doma ob glavni cesti iz
Gorenje vasi proti Lučinam.
Za zdaj so po besedah predsednika društva Boštjana
Reberška dokončno uredili
prostore za delovanje opera-

tivne enote v pritličju doma,
za ureditev preostalih delov
objekta pa bodo potrebovali
še dodatna sredstva. V gradnjo novega gasilskega
doma so doslej vložili že
okrog 600 tisoč evrov, za
dokončanje pa bodo po Reberškovi oceni potrebovali
še minimalno od 70 do 100
tisoč evrov.

V garažnih prostorih, kjer
so nameščena vozila in
oprema, imajo po novem
na voljo več kot dvesto kvadratnih metrov površin, ob
tem pa so uredili še komandno sobo, sanitarije in
skladišče za opremo. Na
nekdanji lokaciji so bili
precej bolj utesnjeni, saj je
društvo delovalo v prosto-

Operativna enota PGD Gorenja vas že deluje v novih prostorih. / Foto: Vito Debelak

rih, velikih zgolj 120 kvadratnih metrov. "Zdaj pa
samo ene etaža meri 220
kvadratnih metrov," je zadovoljen Reberšek. V prvem nadstropju novozgrajenega doma bodo v prihodnje uredili še dvorano,
pisarno in večnamenski
prostor, namena podstrešnega prostora pa še niso
določili. Za naložbo jim je
tretjino sredstev primaknila občina, še tretjino potrebnih sredstev so zbrali
sami, najeti pa so morali
tudi posojilo, ki ga bodo po
Reberškovih besedah odplačevali prihodnjih deset
let. "Zato bi se zahvalil domačim podjetjem, ki so
nam pomagala pri gradnji,
pa tudi občanom, saj brez
njihove finančne pomoči
naložbe ne bi zmogli."
Selitev v nov dom je spremljala zgolj interna slovesnost, saj jim razmere v zvezi z epidemijo covida-19
niso dopuščale izvedbe uradnega odprtja, kot so ga načrtovali. Zato Reberšek upa,
da bodo to lahko izpeljali
vsaj v oktobru, ko bodo praznovali obletnico odprtja prvega gasilskega doma v Gorenji vasi.

Upodobili njim
pomembne osebe
V galeriji Šubičeve hiše v Poljanah je na ogled
razstava del likovnega natečaja za otroke z
naslovom Jaz kot slikar Janez Šubic.
Mateja Rant
Poljane – Razstavo je pripravilo Kulturno društvo (KD)
dr. Ivan Tavčar Poljane v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina, odprtje razstave pa so sredi maja izvedli na spletu. Na natečaju so
sodelovali učenci prve in
druge triade iz Občine Gorenja vas - Poljane.

tirali so osebo, pomembno v
njihovem življenju, s krajino
v ozadju, ki jih opredeljuje.
Otroci so za upodobitev največkrat izbrali mamo ali očeta oziroma druge družinske
člane. "Šest izstopajočih slik
smo enakovredno nagradili,
saj spodbujamo ustvarjalnost, ne pa tekmovalnosti,"
je poudarila Jerneja Kos. Izbrana dela so naslikana v raz-

V Šubičevi hiši so razstavili izdelke otrok z natečaja Jaz kot
slikar Janez Šubic. / Foto: Gorazd Kavčič
Po besedah Jerneje Kos iz
KD dr. Ivan Tavčar Poljane
že tretje leto skupaj z mentorji iz šol spodbujajo kreativnost mladih z likovnim
natečajem. Na tokratnem natečaju, ki so ga pripravili ob
170. letnici rojstva Janeza Šubica, so ustvarjali portrete v
duhu Janeza Šubica – potre-

ličnih tehnikah, celo s kavo,
"predvsem pa so odraz natančnejšega opazovanja portretirancev, saj so precizna
tako v svojih detajlih kot tudi
tehniki", so pojasnili v KD
Ivan Tavčar Poljane. Razstavo si bo po predhodnem dogovoru možno ogledati do
sredine junija.

Na Visokem kulturni in kulinarični dogodki

Mateja Rant
Gorenja vas – Na odprtju
nove sezone kolesarskega
kroga občine, ki vsako leto
poteka v začetku maja, se je
po besedah Marka Pustavrha, predsednika Kolesarskega društva Belaunce, ki upravlja kolesarski krog, navadno

zbralo od dvajset do trideset
kolesarjev. Domneva, da jih
je bilo približno toliko tudi
letos, čeprav se zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja
covida-19 tako kot pretekla
leta na pot niso podali skupaj
s Trga Ivana Regna, ampak
so krog prevozili vsak posamezno.

Na pot po označenem kolesarskem krogu občine, ki je
dolg 115 kilometrov, se lahko
vsak poda s kontrolnim kartončkom in zemljevidom, ki
ju je mogoče dobiti v kavarni Ajda v Gorenji vasi. "Kartončke je letos prišlo iskat že
šestdeset kolesarjev, še vedno pa so na voljo vsem, ki

Izhodiščna kontrolna točka z žigom na Trgu Ivana Regna / Foto: Jure Ferlan

želijo sodelovati tudi v nagradnem žrebanju po koncu
sezone, ki traja do pozne jeseni," je pojasnil Pustavrh.
Žrebanje so letos opravili
tako za leto 2019 kot 2020,
vanj pa so se uvrstili vsi, ki
so v omenjenih dveh letih
prevozili celoten kolesarski
krog in na zbirnem kontrolnem kartončku zbrali žige z
vseh 16 kontrolnih točk.
Žrebanje je izvedla tričlanska komisija pod vodstvom
Marka Pustavrha pri planinski koči na Ermanovcu in so
ga v živo prenašali tudi po
Facebook profilu društva.
Nagrade, to je bone v vrednosti tristo, dvesto in sto
evrov, ki jih je možno unovčiti v kolesarski trgovini v
Križah pri Tržiču, vsako leto
zagotovi občina. Za leto
2019 so prvo nagrado podelili Ivanki Oblak, drugo Olgi
Koračin in tretjo Milanu Jelovčanu, za lani pa je prva
nagrada pripadla Anji Stanonik, druga Bojanu Hrenu
in tretja Mariji Kos.

Info točka spet odprta
Gorenja vas – Svoja vrata je minulo soboto znova odprla
info točka v Gorenji vasi, ki jo je mogoče poslej obiskati
vsako soboto in nedeljo med 9. in 13. uro. Na info točki so
na voljo zemljevidi in promocijska gradiva Poljanske doline
ter bližnje in daljne okolice, odgovore na svoja vprašanja pa
obiskovalci lahko poiščejo tudi pri informatorju. Poleg tega
ponujajo izdelke lokalnih rokodelcev, na info točki je možno
rezervirati ali si izposoditi tudi štiri odrasla električna kolesa. Vsako prvo soboto v mesecu se bo pred info točko predstavil lokalni pridelovalec izdelkov, vsako četrto pa ponudnik aktivnosti, ki je na voljo v Gorenji vasi - Poljanah, so še
razložili v Zavodu Poljanska dolina.

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

Drugo soboto v maju so tudi uradno začeli kolesarsko sezono občinskega kolesarskega kroga, a letos
individualno in ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19.

Foto: Gorazd Kavčič

Odprli sezono kolesarjenja

Visoko – Pred časom je na Visokem svoja vrata spet odprla
tamkajšnja kavarna, dogajanje na dvorcu Visoko pa bodo v
prihodnje popestrili tudi z različnimi kulturnimi in kulinaričnimi dogodki, so pojasnili v Zavodu Poljanska dolina. Vsako drugo soboto v mesecu, ko na dvorcu poteka redno mesečno vodenje, se bo namreč obiskovalcem predstavil lokalni ponudnik, pri čemer bo možen tudi nakup njegovih izdelkov. Enkrat mesečno pa bodo za dogajanje na Visokem poskrbeli tudi v lokalnih društvih.
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Občina Železniki
Županov kotiček

Kolesarska pot

Sanacija strme brežine nad naseljem Na plavžu poteka skladno s terminskim planom. Izvajalci so že
začeli montažo podajno-lovilnih sistemov za zadrževanje padajočega kamenja.
Ana Šubic

Anton Luznar
ob Mlinščici do pokopališča,
kjer bo šla po novozgrajenem mostu čez Mlinščico in
ob robu travnika do Racovnika. Skozi Racovnik poteka po
obstoječi občinski poti in se
preko mostu pod Grivo priključi na državno cesto. Po
državni cesti poteka do konca Studena. Na odseku po
državni cesti deloma poteka
po pločnikih, deloma pa po
označenem delu vozišča. Na
koncu Studena zavije z državne ceste in gre po desni
strani državne ceste do križišča proti Podzaverniku in
potem po občinski cesti
mimo Alpmetala v Selca.
Načrtujemo, da bo gradnja
kolesarske poti potekala dobro leto in bo zaključena do
konca meseca septembra
2022.
Z izgradnjo in označitvijo
posameznih odsekov bomo
zagotovili varnejšo kolesarsko povezavo po tem delu
naše občine. Predvsem bo
veliko varnejša izven naselij,
kjer bo potekala po ločeni
kolesarski stezi ali po prometno manj obremenjenih
poteh.
Anton Luznar, župan

Železniki – Na plavžu v Železnikih že od februarja poteka obsežna sanacija strmega pobočja nad stanovanjskimi hišami in državno cesto. Na tem območju že vrsto let prihaja do proženja
kamnitega materiala, v začetku lanskega leta pa se je v
lovilni mreži, ki jo je za zaščito njihove hiše v gozd namestila ena od družin, ujela
kar osemtonska skala. Občina se je po pridobitvi državnih sredstev – 657 tisoč
evrov vredno investicijo s
533 tisoč evri sofinanacira
okoljsko ministrstvo – lotila
sanacije. Izvaja jo podjetje
Eho Projekt s partnerjema
MihaDoles, s. p., in podjetjem Kaskader ter podizvajalcem Fenix +. V prvi fazi
bodo pred padajočim kamenjem zaščitili območje nad
objekti Na plavžu 1–77. Čeprav izvajalcem v zadnjem
obdobju vreme ni šlo preveč
na roko, sanacija lepo napreduje, ugotavlja vodja del
Žiga Jeriha iz podjetja Eho
Projekt ter dodaja, da dosegajo terminski plan in da
pogodbeni rok, ki je do konca avgusta, ni ogrožen.
Potem ko so na območju sanacije uredili okoli 850 metrov dostopnih poti, so dela

Dolenja vas – Občina Železniki je s projektom obnove Plečnikovega spomenika žrtvam v Dolenji vasi uspela pridobiti
sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih
bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinancirala država.
Spomenik, ki so ga slovesno odkrili leta 1950 in ga je vlada
pred petimi leti razglasila za kulturni spomenik državnega
pomena, je potreben obnove. Občina jo namerava izpeljati
prihodnje leto, je napovedal župan Anton Luznar. Predračunska vrednost obnove spomenika znaša 62 tisoč evrov,
pri čemer je občina na razpisu pridobila blizu trideset tisoč
evrov nepovratnih sredstev, ostalo pa bo zagotovila iz proračuna. V okviru investicije bodo očistili in zaščitili lesene
dele ostrešja ter vgradili novo kritino, kar bo preprečilo zamakanje spomenika, poleg tega pa bodo sanirali dostopno
pot ter uredili odvodnjavanje in okolico spomenika.

lahko stekla s polno paro.
"Na trasi zaščitnih mrež smo
posekali drevesa, prav tako
smo v dogovoru z lastniki izvedli sečnjo v določenih conah, ki so bile z gozdom zaraščene praktično do objektov. To je bilo potrebno že
zaradi varnosti; drevesa bi v
primeru vetroloma ali snegoloma ogrožala hiše, lahko
pride tudi do odpovedi korenin na strmini. Pogoji sečnje
na takem terenu in za nameček še nad objekti so zelo
zahtevni. Šlo je tudi za 18
metrov visoke listavce s premerom debla vse do pol me-

tra, dostop je otežen, spravilo
lesa je potekalo s pomočjo
vitla ... Menim, da je bila edina razumska odločitev, da ob
sanaciji oziroma še pred postavitvijo zaščitnih ograj izvedemo sečnjo vse do hiš. To
območje se bo počasi zaraslo
z grmovno vegetacijo, sicer
pa bo tudi po postaviti ograj
še možen dostop do parcel
pod njimi," je povedal Jeriha.
Sečnji sta sledila vrtanje in
vgradnja hribinskih sider za
podajno-lovilne sisteme oz.
ograje za zadrževanje padajočega kamenja v skupni dolžini 426 metrov. Po podat-

V KUD France Koblar so pripravili spletno proslavo ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela.

Železniki – V pomladni
sončni dan naj prvi maj žari
je bil naslov spletne proslave, ki so jo v KUD France
Koblar Železniki pripravili
ob letošnjem dnevu upora
proti okupatorju in prazniku dela. S proslavo so spomnili na pomladni čas pred
natanko osemdesetimi leti,
ko je udarila vojna, pa tudi
na začetek upora. Čeprav je
bilo prelito mnogo krvi, je

čez štiri leta prišla nova pomlad, obsijana s svetlobo.
Delavski praznik je od leta
1886 šel skozi mnoge preizkušnje, a se je ohranil vse do
danes. Tudi letos je bil zaradi epidemioloških razmer
drugačen kot v preteklosti, a
ga velja kljub temu praznovati in se ob tem veseliti
drobnih sreč, ki božajo
dušo, je bilo eno od sporočil
gledalcem.
Župan Anton Luznar je v
nagovoru izrazil upanje, da

se s pomočjo cepljenja proti
koronavirusu čim prej vrnemo v življenje pred epidemijo. "V naši občini imamo
močno gospodarstvo in posledično nizko brezposelnost, ki je med najnižjimi v
Sloveniji. Gospodarstvo krizo zaradi epidemije tudi razmeroma dobro prestaja, najbolj prizadeti pa so turistični delavci in gostinci," je
opozoril. Izpostavil je tudi
nedavni podpis težko pričakovane pogodbe med odve-

Vrtci bodo polni
Železniki – V Vrtcu Železniki so v času razpisa za vpis v
novem šolskem letu prejeli 91 vlog, od tega 74 za otroke
prvega starostnega obdobja in 17 za otroke drugega starostnega obdobja. Kot je pojasnila ravnateljeva pomočnica
Martina Markelj, bodo septembra na novo sprejeli 65 otrok:
57 v vrtec v Železnikih in osem v enoto Selca. Na čakalnem
seznamu je ostalo 22 otrok; trije od njih bodo že prvega
septembra izpolnjevali pogoje za sprejem, ostale pa bi starši želeli postopno vključiti med letom. V Antonovem vrtcu
so po podatkih ravnateljice Nežke Čufar za novo šolsko leto
zapolnili vsa prosta mesta. Na novo bodo sprejeli deset
otrok, vse iz prvega starostnega obdobja. Trenutno nimajo
nobene vloge na čakanju.

kih vodje del so vgradili 172
sider globine od štiri do
osem metrov. Na sidra so te
dni že začeli nameščati nosilne stebre ograj, ki bodo visoke od štiri do šest metrov in
bodo imele od tisoč do tri tisoč kilodžulov lovilne kapacitete. Predvidene so štiri linije
ograj dolžine 60, 96, 114 in
156 metrov. "Transportne
poti smo pripravili tako, da
nam omogočajo sočasno
montažo dveh linij," je povedal Jeriha, ki pričakuje, da
bodo postavitev lovilnih ograj
končali v mesecu in pol, če
jim bo vreme naklonjeno.

Praznovali po spletu
Ana Šubic

Pridobili denar za obnovo spomenika

Postavitev zaščitnih ograj na brežini Na plavžu bodo končali v mesecu in pol, če bodo
vremenske razmere ugodne. / Foto: Eho Projekt

Pesmi so recitirali: Majda Demšar, Jerneja Tolar, Miloš Šmid, Alenka Bertoncelj in Mateja
Markelj. / Foto: posnetek zaslona

tnico in direkcijo za infrastrukturo, ki omogoča takojšnjo izvedbo projekta protipoplavne varnosti, po izpolnitvi določil pogodbe pa tudi
obvozne ceste mimo starega
dela Železnikov.
Proslavo v režiji Majde Demšar so posneli vnaprej, v njej
pa so se prepletale glasba,
pesmi in čudovite podobe iz
Selške doline. Člani KUD-a
Alenka Bertoncelj, Majda
Demšar, Mateja Markelj, Miloš Šmid in Jerneja Tolar so
recitirali pesmi Srečka Kosovela, Toneta Pavčka, Cirila
Kosmača, Prežihovega Voranca … Prisluhniti je bilo
možno narodnim pesmim v
izvedbi Francetovih orgličarjev, proslavo so obogatili tudi
mladi inštrumentalisti. Zapeli so otroški pevski zbori z
OŠ Želelezniki ter mladinski
zbor pod vodstvom Marjete
Naglič. Prikazane fotografije
lepot in značilnosti domačih
pa tudi nekaterih drugih krajev so prispevali Aleksander
Čufar, Stane Gortnar in Miro
Šmid. Posnetek proslave, ki
ga je zmonitral Miro Šmid,
je še vedno dostopen na spletni strani KUD-a.

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Največja letošnja investicija
je gradnja kolesarske poti od
Plenšaka nad Železniki do
Selc. Gre za dvoletni 1,5 milijona evrov vreden projekt,
ki ga Občina Železniki izvajala v okviru Dogovora za
razvoj Gorenjske razvojne
regije in ga bo v višini 1,2
milijona evrov sofinanciral
Evropski sklad za regionalni
razvoj. V letošnjem proračunu smo za ta projekt namenili 891 tisoč evrov, od tega
pričakujemo 730 tisoč evrov
evropskih sredstev. Kolesarska pot bo dolga dobrih sedem kilometrov. Od tega bo
na novo zgrajenih 4,3 kilometra kolesarskih poti. Projekt je najprej pogledalo in
potrdilo ministrstvo za infrastrukturo. Prav tako ga je
pregledala služba vlade za
razvoj in kohezijo in 21.
aprila sprejela odločitev o
podpori temu projektu.
Občina trenutno vodi postopek za izbiro gradbenega
izvajalca. Na javni razpis, ki
je potekal do 12. maja, je oddalo ponudbe šest ponudnikov gradbenih storitev. Trenutno smo v fazi pregledovanja in analize prispelih
ponudb. Ocenjujemo, da
bomo izvajalca izbrali v juniju, v juliju pa bomo začeli
prva dela. Gradnja bo potekala po posameznih odsekih
in jo bomo uskladili z lastniki zemljišč.
Na odseku od Plenšaka do
Domela smo se z dvema lastnikoma zemljišč dogovorili
za zamenjavo zemljišč, tako
da bo potekala kolesarska pot
bližje Sori, kot je prvotno potekala javna pot. Kolesarska
pot se potem nadaljuje skozi
gorenji konec Železnikov in
po mostu za Ovčjo vas na
drugi breg Sore. Potem teče

Ograje že postavljajo
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V galeriji Muzeja Železniki si je možno ogledati fotografsko razstavo domačina Staneta Gortnarja.

Ana Šubic

Ana Šubic

Železniki – V Muzeju Železniki so obogatili zbirki Vigenjc in Fužina. Ob maketi
vigenjca je po novem tudi
vitrina o izdelavi žebljev v
starih časih. Še posebej zanimiv je kratek film o kovanju žebljev, ki so ga posneli
lani poleti. Člana Muzejskega društva Železniki Janez
Rihtaršič in Bojan Rihtaršič
v dobrih dveh minutah in
pol prikažeta celoten postopek izdelave: od segrevanja
železnih palic na ognjišču
do kovanja žebljev. Posnel
ju je Stane Zgaga, glasbeno
podlago je prispeval študent
akademije za glasbo Vili Polajnar, vsebinsko pa sta sodelovala še sodelavca v muzeju Katja Mohorič Bonča in
Jure Rejec. Po novem lahko
vsak obiskovalec muzeja
spozna kovanje žebljev, kar
je bilo doslej možno le ob
prikazih v živo, ki pa potekajo zgolj ob določenih priložnostih. Zanimive podatke
prinašajo tudi table v novi
vitrini, npr. da je bilo v prvi

Foto: Stane Gortnar

Železniki – V Galeriji Muzeja Železniki je od sredine
maja na ogled razstava Fotografsko potovanje, na kateri
se predstavlja Stane Gortnar. Ljubiteljski fotograf z
Racovnika se je s fotografiranjem začel bolj resno
ukvarjati pred desetimi leti,
do danes pa je osvojil že
okoli 120 fotografskih nagrad po vsem svetu. Pohvali
se lahko tudi z več fotografskimi nazivi; med drugim je
fotograf prvega razreda pri
Fotografski zvezi Slovenije
in ima razstavljavski naziv
AFIAP, ki ga podeljuje Mednarodna zveza za fotografsko umetnost. Tokrat gre za
njegovo četrto samostojno
razstavo. Prikazuje raznolike fotografije in zvrsti, zato
jo je poimenoval Fotografsko potovanje.
"Naslov razstave nas napeljuje, da si bomo ogledali

fotografsko predstavitev potovanja v nam še nevidene
kraje. Kmalu vam bo jasno,
da je izbor fotografij drugačen, v resnici gre za fotografovo potovanje v svet fotografije. Stane nam prikazuje
raznovrstno tematiko fotografij," je ob razstavi med
drugim zapisal fotografski
mojster Aleksander Čufar
ter dodal, da ga veseli, da je
avtor uporabil povsem različne tehnike in fotografske
novodobne pristope, kot je
HDR tehnika in gibanje na
športnih posnetkih.
Kot navdušen motorist je
Gortnar lep del razstave namenil fotografijam z motorističnimi motivi. V objektiv
jih je lovil na progi za motokros na Brniku in v Žireh ter
na progi za spidvej na ljubljanskem stadionu Ilirija.
Prav fotografija spidvejista s
povsem zabrisanim ozadjem
je njegova najljubša na tokratni razstavi. "Uporabil

Največ nagrad je prejel za fotografijo Sv. Tomaža.

Foto: Ana Šubic

Fotografsko potovanje

Muzej še bogatejši

Razstava Staneta Gortnarja bo odprta do 15. junija.
sem posebno tehniko in zagotovo posnel tisoč slik, da
mi je ena uspela." Gortnar je
v ta sklop razstave umestil
tudi fotografijo relija starodobnih vozil Peking–Pariz,
ki je pred petimi leti potekal
skozi Selško dolino. Pozornost prav tako pritegnejo črno-bele fotografije Tržiča po
starem, fotografije parnih
vlakov v Baški grapi ter pokrajinski motivi: od tistih, ki
jih je posnel na Madžarskem, do lepot iz bližnje
okolice. Med njimi je fotografija Sv. Tomaža, ki je Gortnarju prinesla daleč največ
nagrad. Fotografiral ga je s
teleobjektivom v trenutku,
ko so na cerkev posvetili prvi
sončni žarki. "Fotografija Sv.
Tomaža mi ves čas prinaša

nagrade, zagotovo ima že trideset mednarodnih. Kot vidite, veliko fotografiram ponoči ali zgodaj zjutraj. Takrat
je mir, tišina in lahko razmišljam," nam je še zaupal
Gortnar, ki je lani razstavljal
na 65 mednarodnih razstavah po vseh kontinentih in
osvojil sedemdeset nagrad,
od tega 18 zlatih. Precej nagrad je prejel v Argentini,
Avstraliji in Ameriki.
Čufar je ob razstavi tudi zapisal, da ima Stane Gortnar
več ljubezni: človeških, bencinskih in fotografskih; ko
vse skupaj združi, pa nastanejo fotografije, ki ostanejo
zabeležene v spominu, in to
v predelu, kjer piše 'Odlično – vredno večkratnega
ogleda'.

Novosti v muzejskih zbirkah Vigenjc in Fužina
polovici 19. stoletja v Železnikih blizu 1300 žebljarjev
in pomočnikov, da je letna
proizvodnja dosegala 50 milijonov žebljev, da so kovače,
ki so na dan nakovali po tisoč žebljev, imenovali
"tavžentarji" ... Prikazana je
tudi vzorčna tabela žebljev
iz tistega časa.
Nova vitrina zbirke fužina
pa je posvečena službi nočnega čuvaja v Železnikih. V
fužinarskih krajih je bila
zelo pomembna. Železniki
so večkrat pogoreli, je spomnila Katja Mohorič Bonča
in dodala, da se je v folklornem izročilu ohranilo, da so
nočnega čuvaja vzpostavili
po požaru leta 1822. Ob polni uri je tudi zapel in s pesmijo pomiril ljudi. Obiskovalci lahko prisluhnejo posnetku pesmi nočnega čuvaja iz leta 1964, ko jo je zapel
domačin Gabrijel Kristan.
Nove pridobitve Muzeja Železniki si je bilo minula torek in soboto možno ogledati tudi na dnevih odprtih
vrat ob mednarodnem muzejskem dnevu.

S snemanja filma o kovanju žebljev / Foto: Katja Mohorič Bonča

Pripravljajo Čipkarske dneve
Potekali bodo konec junija, hkrati pa tudi projekt Prostovoljstvo ohranja evropsko dediščino živo.
Ana Šubic
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Železniki – Turistično društvo (TD) Železniki se pripravlja na 59. Čipkarske
dneve, ki jih nameravajo izpeljati med 23. in 27. junijem. Kot je povedal predsednik TD Tomaž Weiffenbach, bodo postavili razstavi
v kulturnem domu in muzejski galeriji. V nedeljo, na
zadnji dan Čipkarskih dnevov, bo kot običajno maša za
klekljarice. "Če bo možno,
se bomo dogovorili, da bo
po maši zunaj nastopil pihalni orkester," je pojasnil
Weiffenbach in dodal, da
razmišljajo, da bi dogajanje
popestrili še z nastopi drugih glasbenikov in slikarjev,
ki bi se predstavili na prostem. Podobno kot v preteklih letih naj bi bilo na več
zunanjih lokacijah možno
opazovati tudi klekljarice
med sukanjem belih niti.
"Če bodo pogoji dovoljevali,
bomo organizirali klekljar-

sko tekmovanje, ki si ga
močno želimo izvesti, v kulturnem domu pa bi pripravili manjšo tržnico s klekljarskim materialom in
spominki," je napovedal.
Dogovarjajo se za pohode, ki
bi jih v okviru Čipkarskih
dni organizirala druga društva. V TD sredi junija načrtujejo še 24 ur klekljanja, ki
ga nameravajo izpeljati tako
kot lani, ko je punkelj potoval od ene klekljarice do druge.
Hkrati potekajo priprave na
izvedbo evropskega projekta Prostovoljstvo ohranja
evropsko dediščino živo:
mladi za evropska mesta –
mesta za mlade, ki ga bodo
izvajali v času Čipkarskih
dnevov. Občina Železniki
je že lani pridobila 25 tisoč
evrov iz programa Evropa
za državljane, a so izvedbo
zaradi epidemiološke situacije prestavili na letos. Kot
je povedala vodja projekta
Andreja Megušar, se je ob-

činska komisija za mednarodno sodelovanje nedavno
odločila, da bodo projekt
izpeljali konec junija, seveda ob upoštevanju koronarazmer. Megušarjeva se
zaveda, da bo izvedba precejšen izziv; pričakujejo
tudi goste iz tujine. "Tokrat
se bomo posvetili delovanju mladih v domačem
okolju: v kakšnih projektih
delujejo in kako so organizirani. Glede na to, da
bomo naslednje leto na Loškem uprizarjali Škofjeloški pasijon in ker pri tem
sodeluje veliko društev iz
občine Železniki, bomo prikazali, kako se mladi pasijonci iz naše občine pripravljajo na tak projekt. Delujejo kot prostovoljci. Delegati iz Nemčije, Avstrije,
Italije, Hrvaške in Madžarske bodo prav tako podelili
svoje izkušnje; nekateri prihajajo iz pasijonskih mest,
zato bo tema zelo aktualna," meni Megušarjeva.

Načrtujejo tudi strokovno
ekskurzijo v Ribnico, kjer
bo strokovno srečanje Prostovoljstvo mladih ohranja
kulturno dediščino živo.
Megušarjeva je spomnila,
da na Unescov reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva sodita tudi klekljanje
čipk in Škofjeloški pasijon.
Na srečanju bodo predstavniki partnerskih mest predstavili svoje delovanje in
priložnosti za nadaljnje
udejstvovanje na področju
čipk pa tudi priložnosti za
udejstvovanja mladih.
Ogledali si bodo primere
dobrih praks tako v Železnikih kot tudi v mestih,
kjer uprizarjajo pasijone. V
Ribnici mladi že vrsto let
pripravljajo Ribniški pasijon. Gostje naj bi obiskali
tudi Škofjo Loko in Kapucinski samostan, si ogledali Železnike in čipkarsko
šolo, Sorico in Soriško planino ...

Večer o prof. Ramovšu
Krekov večer o prof. dr. Antonu Ramovšu bodo
na spletu objavili v petek, 28. maja.
Ana Šubic
Dolenja vas – V počastitev
desete obletnice smrti geologa, paleontologa in častnega občana Železnikov prof.
dr. Antona Ramovša, ki je
bil rojen 17. decembra 1924
v Dolenji vasi in je umrl 1.
maja 2011, se bo zvrstilo več
dogodkov. Pri tem sodelujejo predsednik KS Dolenja
vas in občinski svetnik Jernej Bešter, organizatorka
Krekovih večerov pri Kulturnem društvu dr. Janez Evangelist Krek Selca Andreja
Megušar, občinska svetnica
Julijana Prevc in Jože Ramovš, brat prof. dr. Antona Ramovša. V spomin nanj so že
decembra lani pripravili 11.
Krekov večer, posvetili pa
mu bodo tudi dvanajstega,
ki so ga posneli po scenariju
Julijane Prevc. Ogledati si
ga bo možno od petka, 28.
maja, od 18. ure dalje na

spletnih straneh Krekovega
društva in Občine Železniki.
"Osrednja gostja geologinja
in naravovarstvenica Tadeja
Šubic nam je približala Ramovševo pedagoško delo na
univerzi, njegovo znanstveno-raziskovalno delo ter
predstavila številna priznanja, ki jih je prejel za svoje
delo. S pomočjo slikovnega
gradiva nam je pokazala košček dragocene Ramovševe
zbirke v Loškem muzeju,
predstavila posamezne kamnine iz naše okolice ..." je
povedala Julijana Prevc. Večer sta obogatila še Jože Ramovš, ki je delil spomine na
brata iz zgodnjih otroških let
in kako sta kasneje skupaj
potovala do lokacij okamnin
in okrasnega kamna, ter Jernej Bešter, ki je spregovoril o
Ramovševem sodelovanju
pri obnovi cerkve sv. Miklavža in načrtovani postavitvi
spominske plošče.
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Nove priložnosti
tudi za občino

Še pred poletjem bo občina objavila razpis za izbiro izvajalca za gradnjo nove povezovalne ceste v
poslovni coni v Žireh, kjer ta čas usklajujejo popise z Elektrom Ljubljana.
Mateja Rant

naši občini na zelo nizki
ravni, kar nam omogoča dodatno sproščanje ukrepov.
Gotovo je k temu pripomogla tudi visoka precepljenost – raziskave, ki jih opravljajo tudi po svetu, kažejo,
da je precepljenost tisti kriterij, ki pomaga zaustavljati
širjenje okužb. Seveda se ob
cepljenju pojavljajo tudi določeni stranski učinki, ampak treba se je zavedati, da
so "stranski učinki" bolezni
veliko hujši. Visoka precepljenost v naši občini je
zato tudi priznanje zdravstveni ekipi v zdravstvenem domu v Žireh, ki se
trudi čim hitreje doseči raven precepljenosti, ki nam
bo zagotovila normalizacijo
življenja.
Bliža se občinski praznik,
pričakujemo, da bomo letos
praznovali v novi športni
dvorani. Lani namreč zaradi
ukrepov v zvezi z epidemijo
vsem krajanom nismo mogli omogočiti ogleda. Zdaj
verjamem, da bo dovolj prostora za vse, ki bi si to želeli,
tudi ob morebiti malce
strožjih ukrepih. Tako se
bomo lahko skupaj poveselili ob jubileju naše države in
prazniku občine in se končno tudi družili na dovoljen
način. Vsekakor imamo namreč dovolj razlogov za praznovanje.
Janez Žakelj, župan

Spomnili so se ruskih žrtev vojne

Foto: arhiv občine

Dobračeva – Predstavnica veleposlaništva Ruske federacije
Zoya Ishanova je konec aprila obiskala Žiri in skupaj z županom Janezom Žakljem položila venec ob spomeniku na pokopališču na Dobračevi, kjer so pokopani tudi sovjetski vojaki, padli v drugi svetovni vojni. Slovesnosti se zaradi razmer, povezanih z epidemijo covida-19, letos niso udeležili
predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Žiri. Zoya
Ishanova se je ob tej priložnosti županu zahvalila za dobre
odnose med Rusko federacijo in Občino Žiri, govorila pa sta
tudi o novih odkritjih v arhivih ruskega ministrstva za
obrambo o padlih ruskih vojakih v Sloveniji.

Nova povezovalna cesta bo omogočila tudi širitev poslovne dejavnosti v industrijski coni.
stnimi sredstvi gradilo dodatno električno mrežo, da bi
potem lahko objavili enoten
razpis za izbiro izvajalca," je
pojasnil Žakelj in dodal, da
so se podobno dogovorili s
Telekomom, saj si želijo, da
se celotna infrastruktura
gradi skupaj. "S pozidavo
dodatnih zemljišč bo treba
poskrbeti tudi za odvodnjavanje, zato smo pred vložitvijo vloge za gradbeno do-

voljenje naročili še dodatno
hidrološko študijo." Župan
računa, da bodo razpis objavili še pred poletjem oziroma najkasneje v roku enega
meseca, saj prav zaradi
usklajevanja popisov že nekoliko zamujajo. Gradnja
naj bi se začela jeseni, rok
za dokončanje del pa je konec prihodnjega leta. Na
novo naj bi tako pridobili 13
tisoč kvadratnih metrov po-

vršin za širitev obstoječih
podjetij in tudi za naložbe
novih podjetij. "S tem bomo
omogočili nadaljnji hiter razvoj gospodarstva v občini,"
je zadovoljen župan.
Vrednost projekta po županovih besedah znaša 2,4 milijona evrov, pri čemer jim
je za naložbo uspelo pridobiti tudi evropska kohezijska sredstva v višini 1,24
milijona evrov.

Uspešno kljub krizi
V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics so lansko poslovno leto kljub izrednim pogojem poslovanja,
ki jih je narekovala koronakriza in z njo padec gospodarske rasti, zaključili razmeroma uspešno.
Mateja Rant
Žiri – Koronakriza je lani nekoliko oklestila prihodek
tudi žirovskemu podjetju
Poclain Hydraulics, a se je
že jeseni povpraševanje po
hidravličnih ventilih in hidravličnih napravah začelo
znova hitro krepiti, tako da
so v letošnje poslovno leto
vstopili s smelimi načrti.
Ustvarili so sicer za 15 odstotkov nižji prihodek od načrtovanega, kar pomeni za
skoraj 33 milijonov evrov
prometa, a se je že jeseni
povpraševanje po hidravličnih ventilih in hidravličnih
napravah znova začelo hitro
krepiti. Povečane potrebe
pri kupcih tako za letos že
nakazujejo občuten dvig obsega dela ter z njim zvišanje
rasti prodaje kar za četrtino,
so poudarili v podjetju.
Po besedah direktorja Aleša
Bizjaka lahko tako v podjetju letos upravičeno pričakujejo poslovne rezultate, ki
bodo primerljivi z rekordnim letom 2018, ko so
ustvarili za skoraj 42 milijonov evrov prometa. Omejevalni dejavnik pri rasti bi

lahko predstavljalo le podaljševanje dobavnih rokov za
ključne materiale in sestavne dele. "Nekateri dobavitelji imajo zmogljivosti zapolnjene že do konca leta," je
opozorila Tanja Seljak, ki v
podjetju Poclain Hydraulics
pokriva področje logistike.
Primarno skrb so zato
usmerili v preskrbo blaga v
pravem času in v pravi količini. S prilagoditvijo lastnih
zmogljivosti in pravočasnimi naročili komponent ji je
tako za zdaj uspelo zagotoviti dobavo ventilov in zadržati vse svoje ključne kupce.
Podaljšali pa so se tudi tran-

sportni časi, zato danes glavnino vhodnih materialov še
vedno pridobivajo iz lokalnega in evropskega območja, zlasti iz Nemčije, Italije,
Francije in Združenega kraljestva, je pojasnila Tanja
Seljak in dodala, da pa so
tudi nekateri njihovi dobavitelji še naprej odvisni od dobav z azijskih trgov. "Gospodarska situacija, v kateri
smo se znašli skupaj s svojimi kupci, nas je v zadnjem
letu še dodatno povezala. S
takšnim partnerskim pristopom si informacije s kupci
zdaj transparentno in redno
izmenjujemo, kar še bolj

V podjetju Poclain Hydraulics so lansko poslovno leto kljub
izrednim pogojem poslovanja zaključili razmeroma
uspešno, smele načrte imajo tudi za letos. / Foto: arhiv podjetja

utrjuje naš položaj na globalnem trgu, na katerem
smo kot proizvajalec hidravličnih ventilov po tržnem
deležu uvrščeni na četrto
mesto v svetovnem merilu."
Po jesenskem dvigu povpraševanja je bilo v podjetju
najtežje hitro zagotoviti
ustrezne kadrovske kapacitete v najzahtevnejših proizvodnih procesih, so ob tem
še pojasnili v podjetju. Ob
koncu leta so zato znova začeli zaposlovati, poleg domačih še tuje delavce iz
BiH, s katerimi imajo dobre
izkušnje, zapleta se le zaradi
birokratskih ovir, opozarja
vodja enote ravnanje s človeškimi viri Andrej Gazvoda.
V družbi Poclain Hydraulics
sicer danes zaposlujejo skoraj 300 delavcev, glavni kupci pa prihajajo iz dejavnosti
avtomobilske industrije v
segmentu tovornih vozil in
prikolic ter kmetijske in
gradbene mehanizacije.
Mednje sodijo Mercedez-Benz, Daimler, Volvo, John
Deere, Caterpillar, Renault
Trucks, Iveco, Class, Bobcar, Agco in številni drugi,
še navajajo v podjetju.
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Janez Žakelj

Žiri – Nova povezovalna cesta bo omogočila tudi širitev
poslovne dejavnosti na tem
območju tako obstoječim
podjetjem kot morebitnim
novim investitorjem, saj so
nekateri že izkazali interes
za gradnjo, je pojasnil župan Janez Žakelj. Zato načrtujejo dograditev cestnega
omrežja in druge komunalne infrastrukture v industrijski coni, za kar so pridobili tudi evropska sredstva.
Projekt poleg gradnje dveh
odsekov ceste, in sicer od
križišča pri Poclainu do Etikete v dolžini 350 metrov in
od Etikete do Alpine z navezavo na obstoječo cesto pri
Norici v dolžini okrog 300
metrov, obsega tudi ureditev
hodnikov za pešce, prestavitev in/ali gradnjo fekalnih
in meteornih kanalov, ureditev cestne razsvetljave, postavitev električnih in telekomunikacijskih vodov ter
gradnjo vodovoda. "Ta čas
usklajujemo popise z Elektrom Ljubljana, ki bo z la-

Foto: Tanja Mlinar

V zadnjih dneh pogosto slišim, da me ni več v Žireh,
ker so me imenovali za državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo. Zato bi
želel pojasniti, da sem še
vedno župan v Žireh, sicer
nepoklicni, in tudi moje
srce še vedno ostaja v Žireh,
kjer imam vse domače in
družino in kamor se vračam
vsak dan. Sem človek, ki želi
izpolniti dane zaveze, tako
tudi te, ki sem jih dal ob izvolitvi za župana.
Moram pa poudariti, da
imam na občini odlične sodelavce, s katerimi smo v
zadnjih letih naredili ogromno, in ta ekipa dela naprej.
Res je, da imam sam za občino zdaj nekaj manj časa, a
si ga tudi vzamem in sem
prepričan, da zato delo ne bi
smelo trpeti in se bodo projekti še naprej odvijali brez
težav. To je med drugim
opaziti na projektu gradnje
doma starejših, ki lepo napreduje, letos se bo začela
tudi obnova Industrijske ceste, kjer ta čas pripravljamo
dokumentacijo za razpis za
izbiro izvajalca. Načrtuje se
ureditev središča Žirov – v
kratkem bo izbrani projektant komisiji predstavil idejni načrt ureditve. Nadaljuje
se tudi urejanje kuhinje v
osnovni šoli, veseli me tudi,
da je nova dvorana v zadnjem času zelo zasedena.
Pripravlja se še razpis za
gradnjo obvoznice in obnovo cest na Selu in v Račevi.
Letos smo že ali še bomo
torej zakopali kar nekaj lopat. Svojo novo funkcijo državnega sekretarja pa vidim
predvsem kot priznanje dosedanjemu delu in priložnost, da še z novimi povezavami na ravni države kaj
več naredim tudi za občino.
To mi odpira marsikatera
dodatna vrata.
Spodbudni so tudi podatki
glede okužb s covidom-19 v
zadnjem obdobju, ki so v

Cesto bodo začeli
graditi jeseni
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Jubilejni Žirovski kolesarski krog
Kot uvod v novo sezono dogodkov in prireditev Turističnega društva (TD) Žiri so člani društva v začetku maja pripravili tradicionalni cvetlični sejem, svoja
vrata pa je ponovno odprl tudi Turistično informativni center v središču Žirov.

Žiri – Na cvetličnem sejmu
so obiskovalci lahko izbirali
med pestro ponudbo semen
in sadik zelenjave, grmovnic
ter rož za balkone in vrtove,
obenem pa je potekala izme
njava sadik, je razložila
predsednica TD Žiri Majda
Treven. Ob tej priložnosti so
znova odprli tudi vrata Turi
stično informativnega cen
tra (TIC), ki ga bo mogoče
obiskati vsako prvo in tretjo
soboto v mesecu v času tr
žnic kmetijskih pridelkov in
izdelkov od 8. do 12. ure. V

času odprtja TIC si je mogo
če ogledati tudi razstavo Kle
kljarskega društva Cvetke
Žiri ali se dogovoriti za
obisk Muzeja Žiri. Že v juni
ju pa v TD Žiri načrtujejo
tudi prvo večjo prireditev, če
bodo to dopuščale epidemi
ološke razmere, in sicer Ži
rovski kolesarski krog
(ŽKK), ki bo letos praznoval
dvajsetletnico.
Letos bodo ŽKK prav zaradi
obletnice pripravili na neko
liko drugačen način, je pou
darila Majda Treven, in si
cer ne bo omejen samo na
eno soboto kot v preteklih

Za uvod v novo turistično sezono so v Turističnem društvu
Žiri pripravili cvetlični sejem. / Foto: Tanja Mlinar

letih, ampak bodo prazno
vali ves konec tedna, od 18.
do 20. junija. Celoten Žirov
ski kolesarski krog ali ka
kšno od krajših variant pa
bo možno odpeljati kadar
koli, ne samo tisti konec te
dna, je pojasnila Majda Tre
ven. Na nekdanjih kontrol
nih točkah bodo namreč
postavili omarice z žigom
ŽKK, vsak, ki bo želel sode
lovati, pa bo lahko v TIC ku
pil kartonček. Izpolnjenega
bodo lahko zamenjali za
simbolično nagrado. Dolži
na celotnega kolesarskega
kroga je približno 56 kilo
metrov, premagati pa je tre
ba tudi 1500 metrov višin
ske razlike. "Kolesarjenje
lahko priredimo po lastnih
željah in zmožnostih. Posa
mezni odseki, zlasti po doli
nah Žirovnice in Račeve, so
primerni tudi za družine z
manjšimi otroki," je razloži
la Majda Treven in dodala,
da nikomur ni treba skrbeti,
da bi se izgubil, saj je celo
tna trasa označena z usmer
jevalnimi tablami. Udele
ženci se lahko odločijo od
peljati celoten krog ali pa
srednjo varianto. "Obstajata
dve srednji varianti: zaho
dna varianta čez Vrsnik z
zaključkom na Selu je dolga

Žirovski kolesarski krog letos praznuje dvajsetletnico. / Foto: Tanja Mlinar (arhiv GG)
25 kilometrov, vzhodna va
rianta, ki se iz centra Žirov
nadaljuje na Selo in pov
zpne na Zabrežnik in se
preko grebena Žirovskega
vrha, Smrečja in Goropek
vrača v Žiri, pa je dolga 28
kilometrov." Obstaja pa še
družinska varianta, ki iz
središča Žirov vodi po doli
ni Račeve, od koder se pov
zpne do Smrečja in naprej
do Vrha Sv. Treh Kraljev.
Sledi spust po Sedejevi doli
ni do Goropek in nazaj v
Žiri. "Za najmlajše kolesar
je pa je na razpolago tudi
kolesarska pustolovščina, ki
jo vsako leto popestrimo s
spremljevalno igro." Po poti
si je po besedah Majde Tre

Predstavili svojo dejavnost
Ob mednarodnem dnevu Rdečega križa, ki ga zaznamujemo 8. maja, se je tudi letos med 8. in
15. majem odvijal teden Rdečega križa. V Krajevni organizaciji Rdečega križa Žiri so ob tej priložnosti
svojo dejavnost predstavili na stojnici v središču Žirov.
Mateja Rant
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Žiri – Letošnji teden Rdeče
ga križa so zaznamovali pod
sloganom Rešimo kriz(ž)e
in težave, s katerim so spod
bujali ljudi k skupnemu re
ševanju težav in solidarnosti
vseh. Rdeči križ na Sloven
skem deluje že 155 let in kot
največja humanitarna orga
nizacija pokriva različna po

dročja: od krvodajalstva do
humanitarne in socialne de
javnosti tako na državni kot
lokalni ravni.
Kot opozarjajo v območnem
združenju RK Škofja Loka, se
je med epidemijo covida-19
vloga Rdečega križa Slovenije
le še okrepila. "Številni pro
stovoljci so vključeni v števil
ne dejavnosti, kot so merje
nje temperature na državnih

mejah, šivanje zaščitnih
mask, telefonska psihosocial
na pomoč, kontinuirano or
ganiziranje krvodajalskih ak
cij in pomoč bolničarjev pro
stovoljcev v številnih sloven
skih zdravstvenih in social
novarstvenih zavodih." Svojo
dejavnost so ob Tednu Rde
čega križa predstavili tudi v
krajevni organizaciji v Žireh.
Ob stojnici v središču Žirov

Ekipa prve pomoči je občanom prikazala temeljne postopke oživljanja. / Foto: Tanja Mlinar

so občane seznanili z njiho
vim delom in jim posredovali
koristne informacije o zdrav
ju, predvsem v smislu spod
bujanja zdravega načina ži
vljenja in vključevanja v pre
ventivne programe, je poja
snila predsednica krajevne
organizacije Rdečega križa
Marija Kokalj. "Včasih smo
ob tej priložnosti pripravili
tudi meritve krvnega sladkor
ja, letos pa zaradi epidemije
covida-19 to ni bilo izvedlji
vo." Ekipa prve pomoči je ob
čanom prikazala temeljne
postopke oživljanja, tudi z
uporabo defibrilatorja, pri
družila se jim je še ekipa pr
vih posredovalcev iz Prosto
voljnega gasilskega društva
Dobračeva.
Teden Rdečega križa so na
Škofjeloškem zaokrožili s
krvodajalsko akcijo v Žireh,
ki je potekala včeraj in pote
ka še danes v poslovni stavbi
IKA Žiri med 7. do 13. uro.
Za odvzem krvi se je tre
ba predhodno naročiti, in
sicer na telefonskih števil
kah 051 389 270, 051 671
147 ali 030 716 796.

ven mogoče ogledati števil
ne zanimivosti. Po grebenu
Žirovskega vrha poteka Ru
pnikova linija – jugoslovan
ski utrdbeni sistem s števil
nimi bunkerji. Na nasprotni
strani žirovske kotline so
ohranjene kaverne in mej
niki stare italijansko-jugo
slovanske meje. "Lepa nara
va, čist zrak, čudoviti razgle
di, idilične podobe hribo
vskih zaselkov in kmečkega
življenja očarajo."
Konec tedna od 18. do 20.
junija pa bo namenjen pra
znovanju 20-letnice ŽKK. V
petek zvečer bodo pripravili
potopisno predavanje, v so
boto dopoldan pa kolesarski
sejem rabljenih koles ter

predstavitev novih znamk
koles in e-koles. Možna bo
tudi poskusna vožnja. Po
poldan oziroma v večernih
urah bo sledil pogovorni ve
čer, ki bo namenjen pred
vsem kolesarstvu. V nedeljo
dopoldan si bo mogoče
ogledati razstavo izdelkov
otrok iz vrtca pri OŠ Žiri na
temo kolesarstva in klekljar
ski razstavi Klekljarskega
društva Cvetke. "Ves ta čas
bosta seveda odprta Muzej
Žiri in turističnoinformativ
na točka, kjer bodo vsi kole
sarji, ki se bodo v tem času
odločili odpeljati eno izmed
variant kolesarskega kroga,
še dodatno nagrajeni,"
obljublja Majda Treven.

V maju predstavljajo Petro Logar
Žiri – V okviru razstav Domoznanski avtorji se predstavijo v
maju v Krajevni knjižnici Žiri predstavljajo žirovsko pisateljico Petro Logar. Iz ljubezni do pisanja so doslej nastale štiri
knjige iz zbirke Agencija brez panike. "Že ob prvi knjigi Po
sledeh rdečega dežnika ugotovimo, da nas čaka zanimivo
ter napeto branje. Z glavnimi junaki iščemo izgubljene predmete, lovimo tatove in rešujemo zamotane detektivske primere," je pojasnila vodja knjižnice Majda Treven. Poleg že
omenjene knjige Po sledeh rdečega dežnika so v zbirki izšli
še naslednji trije naslovi: Mojstri na delu, Pozejdonov povratek in Zaljubljeni detektiv.

Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri dobile podžupana
Žiri – Janeza Žaklja, ki zadnjih enajst let kot župan vodi Občino Žiri, so s prvim majem imenovali za državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo. Zato bo župansko funkcijo v
prihodnje opravljal nepoklicno, za pomoč pri delu na občini
pa je imenoval podžupana, in sicer je to funkcijo prevzel Jože
Stanonik. "Za občane tako ne bo bistvenih sprememb, vsi
projekti se bodo nemoteno odvijali naprej," je zatrdil župan.

Opravičilo
V prejšnji številki Loškega glasa sem v članku z naslovom
Drevored obnovili z gabri pomotoma navedla, da so pri sajenju dreves v Kržišnikovem vrtu sodelovali gasilci iz PGD
Dobračeva. V resnici so lastnikom vrta na pomoč priskočili
v PGD Žiri. Za napako se opravičujem.
Mateja Rant
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O Sožitju na
grajskem vrtu
Okrogli stolp na gradu gosti razstavo z naslovom Sožitje v grajskem vrtu.
temo in jo na zanimiv način
predstavlja v sliki in besedi.
"V drugem delu je predstavljen tako imenovani Grajski zaprti vrt. S tem izrazom
vrt simbolično povezujemo
s srednjim vekom, ko so bili
vrtovi namenjeni prebivalcem gradov, plemičem, menihom za meditacijo in podobno," pripoveduje Missonova. "Tu je prikazana idejna zasnova prenove celotnega grajskega vrta iz časa uršulink, ki jo je leta 2007
pripravil arhitekt in urbanist
Darko Likar. Med drugim je
napisal, da se mali zaprti vrt
v ideji nanaša na zgodovinske vrtove in je kot tak kontinuirana zgodba iz preteklosti, čeprav bo vzpostavljen na novo." Preden so
vanj lansko jesen vstopili
gojenci Sožitja pod vodstvom predsednika društva
Marka Mohoriča, so uredili

Urejevalci vrta iz Sožitja so bili še posebno navdušeni nad prikazom utripa na vrtu, pove
kustosinja razstave Nina Misson. / Foto: Igor Kavčič
podporni zid in pripravili teren za vrtnarjenje. Na tretji
steni sta oba sklopa predstavljena s povzetki.
Zadnji del razstave s številnimi fotografijami prikazuje delovni utrip na vrtu,
predstavljeno je, na kakšen
način v Sožitju iz dišavnic in
zelišč izdelujejo mila in
kako s suhimi rastlinami
olepšujejo embalažni papir,
ki ga reciklirajo iz starega
papirja. Tu so tudi opisi gojencev, kako so doživljali

delo na vrtu. Predstavljeni
so ognjič, sivka in žajbelj,
poleg timijana, mete, rožmarina in drugih dišavnic
in začimb tri osrednje rastline na vrtu. Nekatere izmed
njih so v cvetličnih lončkih
tudi na vonjanje in ogled na
razstavi.
"Pri postavljanju razstave
sem vseskozi imela pred
očmi predvsem varovance
društva. Želela sem jih izpostaviti in s tem pokazati,
kako pomembno delo so

opravili, naj bodo ponosni
na svoj vrt," dodaja Nina
Misson, prepričana v pomembnost tovrstnega postavljanja temeljev za nadaljnje
čim večje vključevanje ranljivih skupin tudi v okolje
Loškega muzeja. Razstava
bo na ogled do 5. septembra,
izšla bo tudi publikacija o
projektu. Vrt je na ogled
tudi v živo, obiskovalci pa
naj vedo, da mora tak ostati
za vsakogar, ki si ga pride
ogledat za njim.

Prihaja Loka da camera
Na začetku junija bosta v Sokolskem domu na sporedu prva dva koncertna
večera letošnjega festivala Loka da camera.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Potem ko je
lani tretjo izvedbo festivala
Loka da camera preprečila
pandemija in so letošnji obeti o izboljšanju razmer spodbudnejši, se v kratkem že
lahko veselimo vrhunskih
koncertov klasične glasbe.
Srce in duša festivala, violinistka Ana Julija Mlejnik,
letos načrtuje štiri festivalske večere. Prva koncerta bosta na sporedu že prve dni
junija. V četrtek, 3. junija, ob
19.30 se bosta v Kristalni
dvorani Sokolskega doma
predstavila Miloš Mlejnik
(violončelo) in Erwin Kropfitsch (klavir), v program pa
sta uvrstila tri sonate L. van
Beethovena: Sonata za klavir
in violončelo v F-Duru, op. 5,
št. 1, in Sonata za klavir in
violončelo v A-Duru, op. 69,
št. 3, Sonata za klavir in violino v Es.Duru, št. 3, op. 12,
ter skladbo F. Mendelssohna
Pesem brez besed. Drugi
koncert v Sokolskem domu
v ponedeljek, 7. junija, ob
19.30 ima naslov glasba in
poezija s Sašo Pavček. Ob
njeni poeziji bosta igrali Ana
Julija Mlejnik (violina) in Tanja Činč (klavir). Slišali
bomo skladbe L. M. Škerjanca: Intermezzo Romantique,
E. Elgarja: Chanson de nuit
(Večerna pesem), Chanson
de matin (Jutranja pesem),
F. Kreislerja: Schon Rosma-

Foto: arhiv Loka da camera

Škofja Loka – Ko vstopimo v
galerijski prostor okroglega
stolpa na Loškem gradu na
neki način stopimo na grajski vrt – skupaj z uršulinkami, ki so okrog gradu vrtnarile že pred več kot sto leti in
gojenci Sožitja, ki so prav
poseben vrt tik pod stolpom
uredili v zadnjem letu. V
stolpu je namreč na ogled
razstava, ki prikazuje izvajanje projekta Sožitje na grajskem vrtu in ga hkrati umešča v kontekst zgodovine vrtnih površin na območju
škofjeloškega gradu, ki so
skozi čas spreminjale svojo
podobo in namen.
Kot uvodoma pove kustosinja razstave umetnostna
zgodovinarka Nina Misson,
je eden pomembnih ciljev
projekta, ki poteka že od avgusta 2019, ozaveščanje jav-

nosti o delu Sožitja – društva za pomoč osebam z
motnjo v duševnem razvoju
ter hkrati njihova boljša
vključenost v lokalno okolje.
Tokrat skozi delo na grajskem vrtu, pri čemer so gojenci Sožitja pridobili tudi
nove spretnosti in v skrbi za
vrt tudi novo odgovornost.
Seveda pa je bila od vsega
začetka tudi želja, da vrt oživi in postane del grajske celote. Projekt Sožitje na grajskem vrtu se je na razpisu
Mesta mestom Inštituta za
politike prostora leta 2020
uvrstil med 15 izbranih dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji.
Razstava ima tri osrednje
dele. V uvodu izvemo nekaj
o grajski vrtnarski preteklosti, natančneje o časih, ko so
na gradu delovale uršulinke.
Zgodovinarka Biljana Ristić
se je lotila raziskave na to

PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O., PIVOVARNIŠKA UL.2, LJUBLJANA

Igor Kavčič

Ob poeziji Saše Pavček bosta v glasbenem programu
nastopili Ana julija Mlejnik in Tanja Činč.
rin (Lepi rožmarin) in Tambourin Chinois (Kitajski
tamburin) ter J. Masseneta:
Thais meditacija.
Tretji koncert z naslovom
Serenade za trio bo sledil 3.
julija ob enaki uri v Sokolskem domu. Nastopil bo aktualni Trio Lontrg: Luka Železnik (flavta), Ana Julija
Mlejnik (violina) in Miloš
Mlejnik (violončelo), igrali
pa bodo skladbe L. M. Škerjanca, W. A. Mozarta in L.
van Beethovena. Vrhunec
bo nedvomno četrti koncert

z baročno glasbo. Na dvorišču Puštalskega gradu bodo
1. septembra ob 19.30 nastopili vrhunski glasbeniki: violinistki Lana Trotovšek in
Ana Julija Mlejnik, flavtista
Boris Bizjak in Luka Železnik, Nejc Mikolič z violo,
Miloš Mlejnik z violončelom ter Žiga Trilar s kontrabasom. V program so uvrstili štiri koncerte, in sicer J. J.
Quantza, G. Tartinija, J. S.
Bacha in A. Vivaldija. V primeru slabega vremena bo
koncert v Sokolskem domu.
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Kreativnice
v Radovljici
Pet avtoric iz Škofje Loke sodeluje na Festivalu
tekstilnih umetnosti BIEN 2021.
Igor Kavčič
Radovljica – V okviru Festivala tekstilnih umetnosti
BIEN 2021 Sodobni tekstilni center Kreativnice razstavlja v Radovljici. V četrtek so
v radovljiškem starem mestnem jedru odprli razstavo
z naslovom Gozd in reka, na
kateri avtorice Nina Vastl
Štefe, Anja Musek, Lili Panjtar, Silva Horvat in Ladka
Peneš iz Kreativnic povezujejo tekstilno umetnost in
skupnost ter prepletajo različne naravne materiale, tekstilne tehnike tkanja, polstenja, prešivanja, tiskanja,
barvanja z rastlinami, predenja in kvačkanja.
Tekstilna instalacija Gozd
predaja zgodbo trajnosti,
skupnosti in odgovornega
odnosa do naravnega ter
družbenega okolja. Drugo
tekstilno umetniško delo
Reka pa povezuje delo tekstilnih oblikovalk in poudarja

Dela Barbare Demšar
Igor Kavčič
Škofja Loka – Od četrtka naprej bo v Galeriji Ivana Groharja na ogled razstava del
Barbare Demšar z naslovom

izčiščeno oblikovanje ter
preproste linije. Izhodišče
za nastanek tekstilne instalacije Reka je pred štiridesetimi leti stkano volneno blago. Reke povezujejo kraje,
mesta, države. Mostovi in
brvi povezujejo različne
strani rečnih strug. Hkrati
pa skupno delo in kreiranje
skupnih idej povezuje, odpira in razvija sodobne skupnosti. V petek, 4. junija, se
del programa odpira tudi na
Loškem gradu in pred Kaščo
v Škofji Loki. BIEN med majem in avgustom napoveduje več kot sedemdeset tekstilnih umetnic, umetnikov,
kolektivov in študentskih
projektov, vrsto umetniških
rezidenc in spletni program.
BIEN črpa iz dediščine industrije in identitete prostora. Posveča se tekstilijam,
trajnostnim materialom in
principom ter spodbuja interdisciplinarno umetniško
povezovanje.

Obsijani s soncem. Demšarjeva se bo predstavila z novejšim ciklom slik, ki je nastajal med letoma 2018 in
2020. Sestavlja ga 15 del,
naslikanih v tehniki akrila

na platno, ki so po tematiki
in načinu obdelave motivov
razdeljena v dva vsebinsko
povezujoča se sklopa. V prvem galerijskem prostoru
nas slikarka sooča z "rumenim" ciklom, poimenovanim po naslovu razstave, v
drugem prostoru pa v sklo-

pu z naslovom Krasni novi
prav nori svet svojo paleto
spremeni in umiri: ozadja z
izrazito cvetno motiviko, jih
obarva s toplo sivino, pri nekaterih delih pa se povrne k
toplim barvam s svetlobo
ožarjene zemlje – k oranžni,
okrasti in rdeči.

že od

22.462 EUR

Novi Caddy
Partner v vsakdanjem življenju
Spontan kot življenje: Novi Caddy. S popolnoma novo zasnovo je pripravljen na nenadne spremembe načrtov,
z glasovnim upravljanjem in najsodobnejšim digitalnim okoljem (Innovision Cockpit) pa vam zagotavlja, da
ste ves čas popolnoma povezani z vsem, kar vas zanima. Ne glede na to, kam vas pelje življenje!

Pripravljen na vse
Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. Emisije CO2: 110−102 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj | T: 04/2700 210 | www.avtohisavrtac.si

VW_Oglas_Dealer_Caddy2021_AHVrtac_A5.indd 1

ZAPOSLIMO
NOVE SODELAVCE
Pridružite se nam!
www.kolektor.com/kariera
kadri@kolektor.com

23/03/2021 13:01

IŠČEMO:
(m/ž)

• delavce v proizvodnji (urejevalce,
pomočnike na strojih in linijah)
• inženirje s področja
strojništva in elektrotehnike
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Dirka Po Sloveniji tudi
po Škofjeloškem
Maja Bertoncelj

BREZPLAČNA OBJAVA

Škofja Loka – Letošnja kolesarska dirka Po Sloveniji bo
potekala od 9. do 13. junija,
na njej pa bo nastopil tudi
Tadej Pogačar (UAE Team
Emirates), eden največjih
zvezdnikov kolesarstva, lanski zmagovalec dirke Po
Franciji. Na zadnji izvedbi
dirke Po Sloveniji leta 2019
je osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.
V zadnji, peti etapi (13. junija) bo karavana zavila tudi

na Škofjeloško. Start bo v
Ljubljani, cilj v pa Novem
mestu. Iz Ljubljane bo trasa
kolesarje vodila preko Horjula v Suhi Dol, kjer naj bi
bili okrog 11.10, v Gorenjo
vas (11.22), Škofjo Loko
(11.45), Reteče (11.52) in naprej proti Vodicam v Ljubljano. Obeta se zanimiva
dirka, na kateri bodo poleg
že omenjene ekipe UAE
Team Emirates nastopile še
tri druge ekipe iz serije UCI
World Tour, skupaj pa kar
dvajset ekip.

www.gorenjskiglas.si

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
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.

14,80
EUR

+ po

št ni n a

Stopili na skupno pot
Po uspešni tekmovalni sezoni, ki so jo zaznamovali zlasti uspehi Eme Klinec in Nike Križnar, so v
žirovskem skakalnem klubu dobili še novega sponzorja, zato so še z večjim elanom začeli priprave na
novo sezono, ko se bodo imenovali Smučarski skakalni klub Norica Žiri.
Vilma Stanovnik
Žiri – Minula sezona se je za
žirovski skakalni klub končala tako rekoč sanjsko. Njihovi tekmovalki in reprezentantki Ema Klinec in
Nika Križnar sta blesteli na
svetovnem nordijskem prvenstvu v Oberstdorfu, prav
tako pa je Nika osvojila veliki kristalni globus.
Vse to, pa tudi izjemno delo
v klubu, ki ima sodoben skakalni center ter vrsto mladih
tekmovalcev in tekmovalk,
so bili vzrok za dobro voljo,
ko je sredi tega meseca
predsednik kluba Leon Šikovec podpisal pogodbo z
novim sponzorjem. To je
uspešno žirovsko podjetje
M Sora s svojo poslovno
enoto Norica.
»Veseli smo uspehov kluba
in želimo prispevati k temu,
da se bodo odlični rezultati
tudi nadaljevali,« je poudaril
direktor M Sora Aleš Dolenc, direktorica Norice Monika Žust pa je ob opisu razvoja enote poudarila, da so
z močno voljo, zagnanostjo
in znanjem pridobili številne kupce ter postali uspešni
tako doma kot tudi v tujini.
»Energija, volja in znanje
nas povezujejo s skakalkami
in skakalci in mislim, da bo

V roke sta si segla direktor M Sora Aleš Dolenc in predsednik Smučarskega skakalnega
kluba Norica Žiri Leon Šikovec. / Foto: Gorazd Kavčič
podpis pogodbe vse te lastnosti še utrdil,« je poudarila Žustova, zbrane zaposlene in predstavnike kluba
pa je pozdravil tudi predsednik odbora in zbora za
smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS
Ljubo Jasnič.
»Žirovski klub, na čelu s
svetovno prvakinjo Emo Klinec in zmagovalko svetovnega pokala Niko Križnar, je
eden naših uglednejših, do-

bro organiziranih in tudi
zmagovitih klubov,« je dejal
Jasnič in M Soro z enoto
Norica pozdravil med sponzorji.
Podpisu pogodbe je prisostvoval predsednik nadzornega sveta M Sora, d. d., in
Upravnega odbora zadruge
KGZ M Sora Anton Kokelj,
zbrani zaposleni in predstavniki kluba pa so ob slovesnosti v prostorih Norice
glasno zaploskali tudi sve-

Naša ženska reprezentanca v smučarskih skokih se na novo sezono pripravlja tudi v
Nordijskem centru Poclain v Žireh. / Foto: Gorazd Kavčič

tovni prvakinji v smučarskih
skokih Emi Klinec in trenerju Zoranu Zupančiču.
»Rasla sem s klubom in mislim, da je za nas današnji
dan zelo pomemben. Veselim se novih uspehov, ki jih
bomo dosegali s skupnimi
močmi,« je povedala svetovna prvakinja Ema Klinec in
dodala, da si bo minulo sezono najbolj zapomnila po
zgodovinski ekipni zmagi
na domači tekmi na Ljubnem, po prvem mestu na
svetovnem prvenstvu, pa
tudi po globusu Nike Križnar, ki se ga je veselila cela
ekipa.
Kot je tudi povedala Ema
Klinec, so se po krajšem počitku priprave na novo sezono že začele, naša reprezentanca pa je prejšnji teden
trenirala v Žireh, kjer so dekleta opravila tudi prve skoke.
Predsednik Smučarskega
skakalnega kluba Norica
Žiri Leon Šikovec je ob koncu druženja ob podpisu pogodbe predstavil nov znak
in novo celostno podobo
kluba v naslednjih sezonah.
Znak SSK Norica Žiri z modro skakalnico in rdečim
skakalcem ima še posebno
vrednost, saj ga je narisal
Tomaž Kržišnik, akademski
slikar iz Žirov.
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Veselje ob naslovu prvakov
Škofjeločan Maj Tavčar je član ekipe Sij Acroni Jesenice, ki je v minuli sezoni osvojila naslova pokalnih in državnih hokejskih prvakov.

Škofja Loka – Maj Tavčar se
je hokejskih veščin začel
učiti v kranjskem Triglavu,
nato pa je dve sezoni igral
tudi v nižji severnoameriški
mladinski ligi NCDC, kjer je
bil član ekip Boston Jr. Bruins in Utica Jr. Comets. Bil
je tudi član slovenskih mladih hokejskih reprezentanc,
lani spomladi pa so ga v svoje vrste povabili v jeseniškem hokejskem klubu.
Čeprav je imel med sezono
kar nekaj težav s poškodbami, predvsem ramo in prepo-

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Maj Tavčar je član ekipe državnih hokejskih prvakov.

no, pa je bil tudi on med tistimi, ki so ekipi Sij Acroni Jesenice pred kratkim priborili
nov naslov državnih prvakov.
"Minula sezona je bila zaradi epidemije covida-19 malce drugačna od tega, kar
smo bili vajeni, zase pa lahko rečem, da sem na tribunah zelo pogrešal navijače.
Kar se mi zdi zelo pozitivno,
pa je, da smo bili odlična
ekipa in smo resnično delovali v slogu gesla "ena ekipa,
eno srce". Prav zaradi tega
mislim, da smo bili ob koncu sezone uspešni in osvojili naslov državnih prvakov.

Res se je v alpski ligi zataknilo v polfinalu, toda na
koncu smo s svojo borbenostjo v državnem prvenstvu
to zagotovo popravili," pravi
21-letni napadalec s Podlubnika v Škofji Loki, ki se je z
moštvom veselil nove hokejske zvezdice.
"Veselje ob naslovu prvaka
je bilo res nekaj posebnega,
saj smo vsi vedeli, da smo si
ga zaslužili. Zelo smo garali
že na pripravah, bili smo res
odlična ekipa, v vodstvu kluba so poskrbeli za vse, kar
smo potrebovali. To, da nam
je na koncu uspelo prema-

gati favorizirano SŽ Olimpijo, je bil nepopisen občutek," je povedal Maj Tavčar,
ki ima te dni malce premora
pred novo sezono.
"Sedaj se posvečam predvsem študiju kadrovskega
menedžmenta na Fakulteti
za organizacijske vede. Trenutno še ne vem, kako bo z
igranjem v novi sezoni, saj
je na Jesenicah še precej nejasnosti. Bom pa z veseljem
ostal v rdečem dresu, saj je
vzdušje v moštvu res odlično in upam, da bo tako tudi
ostalo," je tudi povedal Maj
Tavčar.

Loka bo tekla
Tek štirih mostov v Škofji Loki bo 19. junija.
Če bodo razmere dopuščale, tudi z merjenjem
časov. Trasa bo krajša.
Maja Bertoncelj
Škofja Loka – Organizatorji
Teka štirih mostov v Škofji
Loki se pripravljajo na izvedbo letošnjega dogodka, ki bo
19. junija. Potekal bo v skladu s takrat veljavnimi ukrepi in priporočili.
Igor Drakulič, direktor prireditve, je pojasnil, da so se
odločili, da tekaški praznik
v Škofji Loki poskusijo izpeljati v tradicionalnem,
junijskem terminu. "Načrtujemo, da bodo dopoldne
tekli vrtčevski otroci, popol-

traso Sorške ceste, ki pripelje vse do Tehnika. Tretja sprememba bo na križišču Stare ceste in Spodnjega trga, saj tam trasa
ne gre desno navzgor proti
Kidričevi cesti, pač pa levo
navzdol proti Šeširju. Od
tam naprej bo šla nova trasa vse do Kapucinskega
mostu, kar pomeni, da bo
pri Šeširju zavila navzgor
proti Cankarjevemu trgu,
na avtobusno postajo in
mimo pošte ter hotela Garni do Kapucinskega mostu. Od tam naprej pa

Svetla
stran ceste.

Največja novost letošnjega Teka štirih mostov bo
petkilometrska trasa, ki bo prečkala vse štiri
mostove po lokalnih in občinskih cestah –
večinoma po ustaljenih poteh dosedanjega teka
z nekaj spremembami.
dne pa šolarji. Za vrtčevske
otroke in šolarje od 1. do 5.
razreda bo trasa ista kot doslej, šolarji od 6. do 9. razreda bodo tekli po spremenjeni trasi. Največja novost pa bo petkilometrska
trasa, ki bo prečkala vse
štiri mostove po lokalnih in
občinskih cestah, možno
pa jo bo prehoditi ali preteči od 10. do 21. ure – ob
upoštevanju cestnoprometnih predpisov," pravi Drakulič.
Trasa torej večinoma poteka po ustaljenih poteh
Teka štirih mostov z nekaj
spremembami. Start bo na
Mestnem trgu, potem pa
navzdol po Pepetovem
klancu v Puštal. Skozi Puštal bodo udeleženci naredili ovinek, tekli naprej v
vas Suha in do naselja Pod
Plevno. Tu bo druga sprememba z zavojem skozi
naselje in nato ponovno
priključitvijo na že znano

samo še po Blaževi ulici in
na Mestni trg. Vsak udeleženec bo na startu dobil
kartonček, ki ga bo moral
žigosati na Suhi, na cilju
pa ga bo čakalo priznanje
podpornik Teka 4 mostov
in praktična nagrada. Udeležba bo brezplačna, vnaprejšnja prijava ne bo potrebna, prav tako ne bo
merjenja časov.
Pripravljen pa je tudi načrt
B, če bi se epidemiološke
razmere izrazito popravile
in bi bile dovoljene prireditve z več sto udeleženci. "V
tem primeru bi s startom ob
20. ali 21. uri organizirali
tek na petkilometrski trasi z
merjenjem časov in zaporo
cest. Vnaprejšnje prijave bi
bile potrebne, plačati pa bi
bilo treba le stroške časomerilcev," je še povedal Drakulič in dodal, da bodo vse aktualne informacije objavljene na spletni in FB-strani
dogodka.
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Že za 109 € na mesec .
Povprečna poraba goriva 5,2 – 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO2 140 - 102 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 DG. Emisije
NOx: 0,0431 - 0 g/km. Emisije trdih delcev: 0,0003 - 0 g/km. Število delcev: 0,00114 x 1011 - 0,0000 x 1011. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 1Več na www.seat.si.
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Ulico poimenovali po Škofji Loki
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Škofja Loka – V zamejski
občini Sovodnje ob Soči so
se odločili, da eno od ulic
poimenujejo po Škofji Loki,
s čimer bodo počastili pobratenje med občinama, ki
traja že skoraj 43 let.
Pobratenje so sklenili leta
1978 kot rezultat poprejšnjih
dobrih stikov med zvezama
obeh partizanskih društev.
Dne 18. marca 1978 sta listino o pobratenju v Škofji Loki

podpisala takratna župana
mob: Polajnar
030 451
mob:
925030in
451Jože
925
Tone
Češčut, 22. novembra istega
leta v Sovodnjah pa Češčut in
takrat novi škofjeloški župan
Viktor Žakelj. Odnosi med
pobratenima občinama so
stalni in se v desetletjih niso
nikoli prekinili. Dokaz dolgoletnega dobrega sodelovanja je bila svečanost ob 40.
obletnici podpisa listine o
pobratenju leta 2018 v škofjeloškem Sokolskem domu,
ko sta takratni župan Miha

Fordov
pooblaščeni
serviser

Ješe in županja Alenka Florenin podpisala novo listino
o obnovitvi pobratenja. Julija
2019 je Škofjo Loko in novega župana Tineta Radinjo
obiskal sedanji župan Občine Sovodnje ob Soči Luca
Pisk. Svečana postavitev
nove table z uradnim poimenovanjem ulice naj bi potekala v mesecu juniju 2021, v
okviru sovodenjskega občinskega praznika, kamor so
povabljeni tudi škofjeloški
predstavniki.

Paša za čebele
Štirinajst gorenjskih občin je pristopilo k pobudi Veliki traven in rožnik –
čebelam cvetoč krožnik.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Že lani so v
Čebelarski zvezi Gorenjske
in Zavodu Tri – Grozd NVO
Gorenjske zasnovali pobudo
Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik, ki se
ji je pridružilo štirinajst gorenjskih občin (Preddvor,
Gorje, Bled, Žiri, Kranjska
Gora, Naklo, Cerklje, Radovljica, Škofja Loka, Jesenice,
Bohinj, Jezersko, Tržič in
Kranj). Pobuda ima letos še
poseben pomen, saj zaradi
pozebe manjka paše za žuželke opraševalke.
"Biotska pestrost oz. biotska raznovrstnost sta izraza, ki jih vedno bolj pogosto
slišimo, še posebno pri pogovorih o varovanju okolja.
Poenostavljeno bi lahko rekli, da je biotska pestrost
vsa pestrost živali in njihovih bivališč. Ker pa večina
ljudi ne pozna pomena teh

V Škofji Loki so zaposleni v podjetju Želva posejali semena
na dveh lokacijah.

Pobudi Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč
krožnik se je pridružilo štirinajst gorenjskih
občin: Preddvor, Gorje, Bled, Žiri, Kranjska
Gora, Naklo, Cerklje, Radovljica, Škofja Loka,
Jesenice, Bohinj, Jezersko, Tržič in Kranj.
izrazov, vedno bolj pogosto
prihaja do nenamernega
uničevanja okolja. S posegi,
kot so sajenje monokultur
na velike površine in prepogosta košnja travnikov
(ustvarjanje zelenih puščav), ustvarjamo težke pogoje za razvoj in preživetje
živali," navajata Nina Arnuš
iz Zavoda Tri in Anže Perčič iz Čebelarske zveze Gorenjske. "Namen projekta
Veliki traven in rožnik – če-

belam cvetoč krožnik je, da
na površinah, ki ne služijo
kmetijskemu namenu (npr.
v parkih, na krožnih križiščih, v okolici šol, občin),
zasejemo travniške rože in
s tem žuželkam in ostalim
živalim zagotovimo hrano
in prebivališče. Namen projekta je tudi pokazati širši
javnosti, da jim ni treba hoditi v oddaljene vasi visoko
v hribih, da bodo lahko videli lepe cvetoče travnike,

ampak si lahko ta lep ambient ustvarijo doma, na svojih vrtovih, zelenicah ob hišah in blokih. Cvetoči travniki so tudi odlična učilnica
na prostem. Odrasli in otroci lahko na teh travnikih
opazujejo različne cvetlice
(črna detelja, ivanjščica,
kozja brada) in razne žuželke (čebele, muhe, čebele samotarke, pikapolonice), poleg tega travnik služi kot
zavetišče mnogim živalim
(čmrlji, miši, kobilice) in je
vir njihove hrane. Človek je
zelo inteligentno bitje, ampak včasih so naša dejanja
nepremišljena, kljub opozorilom narave. Varujmo naravo, kolikor jo lahko, vsak
na svoj način, po svojih močeh."

Spomladanska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

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

POLNJENJE
IM
KL ATSKIH NAPRAV
TO JE

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega
v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti
nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še
ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne
oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če
želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brezplačno
prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali,
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike. Pridružite se naši
veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

