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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Minuli pone-
deljek je pouk v osnovnih 
šolah po dveh mesecih odso-
tnosti spet začelo blizu 65 
tisoč učencev prve triade 
oziroma 34,4 odstotka vseh 
šolajočih. V šole se niso vr-
nili le otroci, ki sodijo v ri-
zične skupine. Ti bodo imeli 
še naprej pouk na daljavo, 
prav tako bodo na ta način 
končali šolsko leto učenci 
višjih razredov osnovnih šol 
in dijaki. Nadaljujejo se tudi 
izobraževalni programi za 
odrasle, vrata pa so med 
drugimi odprli zavodi za 
izo braževanje otrok in mla-
dostnikov s posebnimi po-
trebami, višje strokovne ter 
glasbene šole. V vrtcih so 
spet sprejeli najmlajše. Tako 
se je pouk že prejšnji teden 
spet začel tudi v škofjeloških 
osnovnih šolah. Učenci ima-
jo pouk, jutranje in popol-
dansko varstvo, zagotovili pa 
so jim tudi prehrano. Prvi 
teden so jim še prizanesli z 
ocenjevanjem. 
Kako se je po prekinitvi po-
novno začelo šolsko delo v 
Osnovni šoli Ivana Grohar-
ja, smo vprašali ravnatelja 

Marka Primožiča. "V šolo se 
je vrnilo 99 odstotkov učen-
cev prve triade na matični 
šoli in treh podružničnih šo-
lah. Prisotno je 198 od 200 
otrok. V jutranje varstvo se 
je prijavilo 44 učencev in jih 
imamo razporejene v tri 
skupine. Izvajamo ga od 6. 
ure do 8.10. Nato začnemo  
pouk, kjer so učenci posa-
meznih razredov razdeljeni 

v 12 skupin, kar pomeni, da 
imamo pet skupin več. V po-
daljšanem bivanju imamo 
90 učencev, na kosilu pa je 
112 učencev," je naštel nekaj 
dejstev. Včeraj naj bi se v 
šole vrnili tudi vsi devetošol-
ci, torej 58, smo izvedeli 
prejšnji teden, obenem pa 
so povabili v šolo nekaj 
učencev, ki potrebujejo 
učno pomoč zaradi različ-

nih vzrokov, saj želijo, da 
čim bolje zaključijo šolsko 
leto. Obenem zagotavljajo 
tudi pouk na daljavo za vse 
ostale učence. "Pouk na da-
ljavo poteka nemoteno. Na 
eni od podružnic smo mora-
li malo prerazporediti učite-
lje, ker je bila kombinacija 3. 
in 4. razreda." 

Učenci so se ponovno 
vrnili  v šole
Po dveh mesecih, odkar so se zaradi epidemije zaprla šolska vrata, so se v šole vrnili učenci prve 
triade osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, ki jih letos čaka matura. Včeraj so se 
vrnili tudi devetošolci. 

Prejšnji teden so se najmlajši šolarji vrnili v šolske klopi. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vlada je s kon-
cem maja razglasila konec 
epidemije, še naprej pa mo-
ramo ostati previdni, da za-
ščitimo sebe in najranljivej-
še skupine ljudi. Omejeva-
nje socialnih stikov in pripo-
ročeno gibanje po javnem 
prostoru z doslednim upo-
števanjem zadostne fizične 
razdalje med ljudmi tako še 
vedno ostaja eden ključnih 
varovalnih ukrepov, ki lahko 
prispevajo k zmanjšanju 
tveganja za okužbo.

Tako so prejšnji teden po-
novno odprli svoja vrata vrt-
ci in osnovne šole, spet je 
zaživelo dogajanje v Glasbe-
ni šoli Škofja Loka. Zdaj ve-
lja odlok, ki dopušča zbira-
nja do petdeset ljudi, če je 
mogoče zagotoviti minimal-
ni stik med njimi v skladu s 
sprejetimi navodili. Po dveh 

mesecih zaprtja zaradi epi-
demije novega koronavirusa 
so lahko začele delovati vse 
trgovine, tudi večje in tiste v 
trgovskih središčih. Gostin-
ci lahko znova strežejo v no-
tranjosti lokalov, in ne samo 
na terasah, odprte so tudi 
planinske koče in manjši tu-
ristični namestitveni obrati. 
Prejšnji teden so se tudi 
športniki razveselili odloka, 
ki jim dovoljuje športne vad-
be. Odlok se izvaja v skladu 
z zakonom o športu na ali v 
športnih objektih in površi-
nah za šport v naravi. Mogo-

ča je tudi rekreacija. Priso-
tnost gledalcev na športnih 
tekmovanjih še vedno ni 
dovoljena. V Škofji Loki so 
na javnih površinah ponov-
no nameščene klopi. Tržni-
ca, ki so jo v času epidemije 
preselili na območje nekda-
nje vojašnice, bo še naprej 
ostala na tem mestu. 

Spet se vrača 
življenje
Po dveh mesecih, odkar je širjenje koronavirusa 
dobesedno ustavilo svet, se življenje spet 
polagoma vrača v stare tirnice.

Gostinci zdaj lahko strežejo gostom tudi v notranjih 
prostorih, ne več samo na terasah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjižnica  
po pošti
V minulih dveh mesecih je 
Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka za svoje bralce 
skrbela na različne načine: 
ob popolnem zaprtju tudi s 
pošiljanjem knjižnega 
gradiva po pošti.
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Prvi na 
naslovnici
Aleksander Čufar iz Železnikov 
se je s prispevkom o žabah, ki 
ga spremlja izbor čudovitih 
fotografij, prebil v ameriško 
revijo PSA Journal in kot prvi 
slovenski fotograf tudi na njeno 
naslovnico.

stran 9

ŠKOFJA LOKA

Poslovila se je častna 
občanka
Umrla je dr. Aleksandra Kor
nhauser Frazer, izjemna 
ženska, ugledna znanstveni
ca, priznana pedagoginja in 
častna občanka rodne Škofje 
Loke.
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GORENJA VAS - POLJANE

Zastavili gradnjo vrtca
Sredi aprila je izvajalec Zid
grad iz Idrije začel najprej 
rekonstrukcijo in razširitev 
centralne šolske kuhinje v 
Osnovni šoli Poljane.
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ŽELEZNIKI

Za varnost kolesarjev
Vlogo za sofinanciranje kole
sarske povezave Železniki–
Selca nameravajo na minis
trstvo oddati v prvi polovici 
junija. Ob tem poteka tudi 
priprava dokumentacije za 
dodatni odsek do Dolenje 
vasi.

 stran 8

ŽIRI

Abraham muzejskega 
društva
V Muzejskem društvu Žiri so 
minuli teden zaznamovali 
petdesetletnico muzejske 
dejavnosti na Žirovskem, 
20. maja 1970 je bil namreč 
ustanovljen žirovski podod
bor Muzejskega društva 
Škofja Loka. stran 11



2

Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 26. maja 2020

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Samo Lesjak,  
Mateja Rant, Vilma Stanovnik, Ana Šubic,  
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Tanja Mlinar,  
Primož Pičulin, Andrej Tarfila 

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Zavedali smo 
se stisk uporabnikov, zato 
smo takoj po razglasitvi epi-
demije pripravili seznam 
najbolj ranljivih in stopili v 
stik z njimi, preverili njiho-
vo situacijo in po potrebi or-
ganizirali pomoč. Največ-
krat je šlo za materialno po-
moč, za oskrbo z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami 
in pri tem smo zelo dobro 
sodelovali s Civilno zaščito, 
z Rdečim križem in Karita-
som. Ponudili smo tudi psi-
hosocialno podporo, ki je 
potekala v glavnem po tele-
fonu. Kar nekaj naših upo-
rabnikov nas je občasno kli-
calo in ob tem poročalo, da 
jim tovrstni razbremenilni 
pogovori pomagajo v spopa-
du s stresom, ki ga občutijo 
ob ukrepih," je o tem, kako 
je v krizi deloval Center za 
socialno delo (CSD) Škofja 
Loka, povedala direktorica 
Ivana Košir Erman. 
Težke stiske so v času koro-
navirusa doživljali svojci in 
starejše osebe, pri katerih se 
je pojavila potreba po nujni 
namestitvi v institucionalno 
varstvo, pa ta ni bila možna, 
saj domovi za starejše niso 

sprejemali novih varovancev. 
Erman Koširjeva navaja tudi 
primer, ko je starejša oseba 
pozitivna na covid-19, pri 
oskrbi potrebuje pomoč in 
nego, ki pa jo bližnji svojci, 
zaradi lastnih zdravstvenih 
težav, komajda zmorejo. 
"Skupaj iščemo možne vire 
pomoči pri skrbi za gospo, 
vendar bo najbolj učinkovita 
pomoč, to je pomoč pri negi 
na domu, možna šele, ko go-
spa ne bo več pozitivna. Svoj-
ci so pa že na robu obupa."
V času epidemije so bila vra-
ta CSD sicer zaprta, so pa 
bili ves čas na voljo po tele-
fonu in elektronski pošti, ob 
nujnih zadevah pa odhajali 
tudi na teren oz. sprejemali 
stranke na centru, seveda ob 
upoštevanju vseh varno-
stnih ukrepov. Dejavnost pa 
se je v drugi polovici maja 
začela vračati v ustaljene or-
ganizacijske okvire, ob če-
mer bodo vsi, zaposleni in 
uporabniki, morali upošte-
vati vsa navodila pristojnih 
institucij za varno delo.
"Čeprav imamo na Škofjelo-
škem relativno ugodno soci-
alno sliko, pa so se tudi pri 
nas pojavljale izgube zapo-
slitve, znižanje dohodkov 
zaradi čakanja na delo in s 

tem povezane materialne 
stiske občanov. Aprila smo 
tako prejeli 132 novih vlog 
za denarno socialno pomoč 
(v aprilu lani 111) in 62 vlog 
za izredno denarno socialno 
pomoč (v aprilu lani 35). Šte-
vilo prejetih vlog v prvi polo-
vici maja kaže, da bo porast 
vlog maja še višji," navaja 
direktorica.
Država je za ublažitev posle-
dic ukrepov pri socialno 
ogroženih prebivalcih spre-
jela nekaj ukrepov. Tako so 
denimo na podlagi zakona o 
interventnih ukrepih za za-
jezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodar-
stvo do pomoči v obliki en-
kratnega solidarnostnega 
dodatka upravičeni tudi pre-
jemniki transferjev, o kate-
rih odločajo centri za social-
no delo (nekateri solidarno-
stni dodatki se med seboj 
izključujejo). Ivana Erman 
Košir pojasnjuje: "Preje-
mniki denarne socialne po-
moči in varstvenega dodatka 
za mesec april so prejeli en-
kratni solidarnostni dodatek 
v višini 150 evrov v mesecu 
maju, na Škofjeloškem je 
dodatek 18. maja prejelo 
405 upravičencev. Do enkra-

tnega solidarnostnega do-
datka v enaki višini so upra-
vičeni tudi: družinski po-
močniki, upravičenci do 
starševskega dodatka za me-
sec april, upravičenci do do-
datka za nego otroka za me-
sec april, upravičenci do 
materinskega oziroma star-
ševskega nadomestila v viši-
ni do minimalne plače za 
mesec april, upravičenci do 
delnega plačila za izgubljeni 
dohodek za mesec april, rej-
niki. Zanje bodo izplačila 
izvedena do 30. junija letos. 
Do enkratnega solidarno-
stnega dodatka v znesku 30 
evrov na otroka je upravi-
čen eden od staršev za vsa-
kega otroka, za katerega je 
upravičen do otroškega do-
datka v prvem do šestem 
dohodkovnem razredu, če 
ni prejel povečanega zne-
ska dodatka za veliko druži-
no. Tudi to izplačilo bo iz-
vedeno do 30. junija. V času 
epidemije je bil povečan 
znesek dodatka za veliko 
družino, in sicer so družine 
s tremi otroki prejele doda-
tno sto evrov, družine s šti-
rimi ali več otroki pa doda-
tno dvesto evrov dodatka za 
veliko družino. Izplačilo je 
bilo realizirano 6. maja."  

Pomagali najbolj 
ranljivim
Ukrepi ob razglašeni epidemiji novega koronavirusa so marsikoga spravili v stisko. Kako so 
uporabnikom pomagali v Centru za socialno delo? 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Škofja Loka – Podjetje 
Merkur je doniralo 18 rablje-
nih računalnikov za otroke 
socialno ogroženih družin, s 
čimer želijo pomagati tistim 
mladim, ki v tem času zara-
di epidemije koronavirusa 

najbolj potrebujejo pripo-
močke za izvajanje šole na 
daljavo, do katerih sicer 
sami ne bi mogli. »Zato ver-
jamemo, da smo kot druž-
beno odgovorno podjetje 
prepoznali potrebe in poma-
gali tam, kjer v tem trenutku 
zmoremo,« je povedal gene-
ralni direktor Merkur trgovi-
ne Blaž Pesjak.
Donacijo so v podjetju izpe-
ljali s pomočjo Zveze prijate-
ljev mladine Moste-Polje, ki 
je donacijo prejela in predala 
šolam v okviru programa Bo-
trstvo v Sloveniji. Milena 
Štular, pobudnica, ustanovi-
teljica ter predsednica Nad-
zornega odbora Botrstva v 
Sloveniji, je ob tem dejala: 
»V času epidemije smo vsa-
kodnevno v stiku z družina-
mi, ki se soočajo s pomanj-
kanjem tehnične opreme za 
opravljanje šole na daljavo. 
Zato smo zares veseli in hva-
ležni za vsak darovan raču-
nalnik, ki ga lahko podarimo 
naprej in s tem učencem 
omogočimo enakovrednejše 
pogoje za izobraževanje, kar 
je tudi eden izmed glavnih 

ciljev Botrstva v Sloveniji.« 
Enajst računalnikov s pripa-
dajočo opremo je prevzela 
ravnateljica OŠ Staneta Ža-
garja iz Kranja Fani Bevk, 
sedem računalnikov pa rav-
nateljica OŠ Škofja Loka-Me-
sto Doris Kužel. Obe sta izra-
zili hvaležnost za plemenito 

dejanje v okviru Botrstva, ki 
bo otrokom omogočilo ize-
načenje pogojev šolanja na 
daljavo, učiteljem pa v teh 
razmerah olajšalo učno delo. 
»Na OŠ Škofja Loka-Mesto 
smo izredno veseli donira-
nih računalnikov. Že od sa-
mega začetka šolanja na da-
ljavo zaznavamo, da imajo 
otroci zelo neenake pogoje 
za delo, da nimajo računal-
nikov ali si pet, šest otrok 
deli en računalnik. Iz tedna 
v teden je potreba po upora-
bi računalnika pri pouku ve-
čja, zato se pokažejo še večje 
stiske. S podarjenimi raču-
nalniki bomo omogočili 
boljše pogoje za pouk na da-
ljavo v že tako neprijetni si-
tuaciji sedmim družinam. 
To so povečini družine z več 
otroki, ki so do sedaj delali 
brez računalnika ali so si ra-
čunalnik delili tako otroci 
kot starši. V imenu naših 
otrok in njihovih družin se 
iskreno zahvaljujemo podje-
tju Merkur za podarjene ra-
čunalnike. Z njimi jim bodo 
pouk na daljavo močno olaj-
šali,« je dejala Doris Kužel.

Podarili rabljene 
računalnike

Donacija računalnikov OŠ Škofja Loka-Mesto

"Ker so četrtošolci ostali 
doma in delajo na daljavo, 
smo se s sodelavkami iz po-
družničnih šol dogovorili 
za malo drugačno organiza-
cijo pouka. Urnik za deve-
tošolce smo pripravili tako, 
da smo učiteljem, ki jih po-
učujejo v šoli, načrtovali 
blok ure in s tem večjo ob-
veznost v dnevu, ko so v 
šoli, da pridejo manjkrat v 
šolo in lahko še izvajajo 
pouk na daljavo za ostale 
učence," pove Primožič.

"Največ je organizacijskih 
izzivov, da smo zagotovili 
razredne učitelje za vse 
skupine in razporedili osta-
le zadolžitve (dežurstvo, 
dostava malice v učilnice, 
sprotno razkuževanje) med 
druge zaposlene. Izrekam 
pa pohvalo staršem učen-
cev, ki so dobro pripravili 
svoje otroke za ponoven 
vstop v šolo in da razume-
jo, da so ob vrnitvi učenci 
razdeljeni v manjše skupi-
ne, saj so nekateri učenci 
dobili druge sošolce, kar pa 
je tudi priložnost za nave-
zovanje novih stikov. Učen-
ci tudi razumejo, da učite-
ljica mora imeti masko. 
Delo pa poteka zaradi 
manjših skupin lahko bolj 
učinkovito in prijetno in 
lažje zagotavljamo zdra-
vstveno-higienska priporo-
čila NIJZ," sobesednik opo-
zarja na nekatere aktualne 
izzive. In še dobra novica: 
"V začetku maja smo obno-
vili stezi za tek in skok v 
daljino z novim tartanom, 
ker sta bili dosedanji moč-
no poškodovani. Tako smo 
še izboljšali možnosti za 
pouk zunaj, kar v tem času 
pride še kako prav."

Učenci so se vrnili v šole
31. stran

Start na obnovljeni atletski stezi / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci med igro na prostem / Foto: Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Enajstega maja 
so se sprostili strogi ukrepi, 
ki niso dovoljevali zunanjih 
obiskovalcev v domovih sta-
rostnikov. Zdaj so ponovno 
mogoči, seveda pod posebni-
mi pogoji, ki zahtevajo odgo-
vornost in doslednost pri 
upoštevanju ukrepov, da še 
naprej ostanejo vsi zdravi.
V Centru slepih, slabovi-
dnih in starejših v Škofji 
Loki je kot povsod veljalo, da 
se mora vsak obiskovalec 
vnaprej napovedati. Vsakega 
stanovalca je lahko obiskala 
zgolj ena zdrava oseba, ki je 
morala ob prihodu v recep-
ciji oddati izpolnjeno nati-
snjeno  izjavo o svojem 
zdravstvenem stanju, nato 
pa je prejela nadaljnja navo-
dila glede obiska. Obiskoval-
ci so se morali zaščititi z 

obrazno masko, te in razku-
žila za obiskovalce so v cen-
tru zagotavljali brezplačno, 
je povedala direktorica Silva 
Košnjek. 
"Obiski stanovalcev poteka-
jo na prostem, na novem 
delu dvorišča oddelka Moza-
ik, v slabem vremenu pa 
tudi znotraj stavbe, in sicer v 
delu recepcije ali v preddver-
ju Burnikove dvorane. Med 
tednom obiski potekajo od 
10. do 11.30 in od 15. do 
16.30, v sobotah, nedeljah in 
praznikih pa od 14.30 do 
16.30. Po predhodnem na-
ročilu obiska in seznamih, 
ki smo jih izdelali, smo za 
vsak obisk predvideli pol 
ure, v takih okoliščinah se je 
lahko zvrstilo do 24 obisko-
valcev na dan," je povedala 
Košnjekova. "Obiski, ki po-
tekajo v spremstvu zaposle-
nega v centru, so nemoteni, 

tako stanovalci kot tudi obi-
skovalci pa pri tem kažejo 
veliko mero razumevanja. 
Zanje je težko: po dveh me-
secih, kar se niso videli, se 
ne morejo ne objeti in si ne 
stisniti rok. Poleg tega je ko-
munikacija zaradi nošenja 
mask otežena, zlasti še za 
stanovalce s slabšim slu-
hom. Čeprav se nam vsem 
skupaj zdijo ti ukrepi včasih 
kruti, pa jih sprejemajo str-
pno, s spoštovanjem in uvi-
devnostjo."
Tako je bilo še do prejšnje-
ga tedna. Ves čas pa čaka-
jo, da se ukrepi še zrahlja-
jo. Stanovalci sprašujejo, 
kdaj bodo šli spet lahko 
sami ven na sprehod ali v 
trgovino. Zdaj jih sicer v 
spremstvu osebja vodijo na 
sprehode pred dom, da so 
lahko vsak dan na svežem 
zraku, kljub vsemu pa po-

grešajo prejšnjo osebno 
svobodo. Dva tedna imajo 
zdaj možnost za osebni 
stik z obiskovalci iz zuna-
njega sveta. Še naprej pa so 
ohranili tudi možnost ko-
munikacije z domačimi 
prek skypa, video povezav, 
telefona ... To jim je v času 
izolacije veliko pomenilo, 
še več jim osebno srečanje 
z ljudmi, ki jih prej dolgo 
niso videli. 
V centru pa zdaj čakajo tudi 
navodila za sprejeme. Kot 
je znano, v dveh mesecih ni 
bilo mogoče sprejemati no-
vih stanovalcev. Medtem se 
je izpraznilo dvanajst po-
stelj. V običajnih okolišči-
nah se prazne zmogljivosti 
hitro zapolnijo, saj je na 
vsako posteljo v domu dol-
ga čakalna vrsta, zdaj pa jih 
nezasedene zmogljivosti 
bremenijo. 

Znova osebni stik s svojci
Dva meseca so bili stanovalci domov za starostnike v izolaciji brez možnosti, da jih obiščejo svojci. 
Maja je država sprostila te ukrepe in dovolila obiske pod posebnimi pogoji.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "V prvem te-
dnu zaprtja knjižnic v mar-
cu smo razmišljali, kako bi 
brezkontaktno izposojali 
knjige. Pisal sem na Nacio-
nalni inštitut za javno zdrav-
je, ali je mogoča tudi izposo-
ja s pošiljanjem knjižnega 
gradiva po klasični pošti," je 
povedal direktor knjižnice 
Matjaž Eržen. Po privolitvi 
so na začetku aprila začeli 
uporabnikom pošiljati knji-
ge po pošti, in sicer strokov-
no gradivo, ki so ga ljudje 
potrebovali pri študiju, pisa-
nju diplomskih del in po-
dobno. Do konca aprila so 
poslali 145 takih pošiljk, 
pove Matjaž Eržen, vendar 
so to počeli samo v matični 
knjižnici, ne pa tudi v po-
družnicah. Zanimivo je, da 
je to njihovo prakso kot 
edinstveno prepoznala mre-

ža knjižnic Naple Sister Li-
braries, ki združuje javne 
knjižnice dvajsetih evrop-
skih držav, in jo vključila v 
svoje poročilo o tem, kako 
so se javne knjižnice odzva-
le na krizo. Eržen sicer pra-
vi, da ne gre za novost, saj je 
o takšnem načinu izposoje 
že pred leti pisal v strokovni 
reviji.
Bralci so si sicer želeli, da bi 
jim omogočili izposojo knjig 
na zunanjem prostoru pred 
knjižnico, vendar to vsaj na 
začetku zaprtja knjižnic ni 
bilo mogoče. Pač pa so s 
tem začeli 21. aprila, ko so v 
krajevnih enotah knjižnice 
omogočili enkrat tedensko 
"predpultno" izposojo. Četr-
ti maj je datum, ko so sle-
dnjič knjižnice odprli po re-
dnem urniku. Izposoja pote-
ka tako, da bralci še vedno 
lahko pridejo samo do pulta, 
ne morejo pa se gibati med 

policami, to počnejo samo 
knjižničarji, vsi pa morajo 
biti zaščiteni z obraznimi 
maskami in upoštevati tudi 
druge zaščitne ukrepe. Pri-
čakovali bi, da bi bil po odpr-
tju knjižnic nanje večji na-
val, saj naj bi v času števil-

nih omejitev ljudje več brali. 
Pa ni bilo tako. "V primerja-
vi z majem lani je izposoja 
padla skoraj za polovico," 
pove Matjaž Eržen. Pač pa 
se je močno povečala izpo-
soja elektronskih knjig prek 
sistema Biblos, k čemur so 
uporabnike spodbujali in jih 
informirali, kako ga upora-
bljati. Če je bilo pred krizo 
izposojenih od 120 do 140 
elektronskih knjig na dan, je 
v času zaprtja knjižnice šte-
vilo poskočilo na 360.
V času zaprtja je delala pri-
bližno četrtina knjižničar-
jev, ekipe so se menjavale. 
Veliko običajnega dela je od-
padlo, so pa imeli zaposleni 
denimo dodatno opraviti s 
pošiljanjem po pošti. V tem 
času so dodobra uredili do-
moznansko zbirko, preure-
dili oddelek slovenskega le-
poslovja in delali na novi 
spletni strani, še pove Ma-
tjaž Eržen.

Knjižnica po pošti
V minulih dveh mesecih je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka za svoje bralce skrbela na različne 
načine: ob popolnem zaprtju tudi s pošiljanjem knjižnega gradiva po pošti.

Matjaž Eržen / Foto: Gorazd Kavčič

Med police smejo za zdaj samo knjižničarji. / Foto: Gorazd Kavčič

V času, ko gremo postopo-
ma spet "nazaj v priho-
dnost" in ocenjujemo obdo-
bje epidemije, lahko ugoto-
vimo, da nas je ta čas tudi 
marsičesa naučil. Med dru-
gim tudi to, kako hitro se 
lahko v nekem danem tre-
nutku prilagodimo novi si-
tuaciji. Vsak teden smo 
sprejemali neko novo nor-
malnost, kot občina, kot pre-
bivalke in prebivalci, kot šo-
larke in šolarji, kot dedki in 
babice ... in mislim, da bo 
tudi v prihodnje še nekaj 
časa tako. Nekatere stvari 
bomo jemali za manj samo-
umevne, denimo naše 
zdravje ali skrb za skupnost 
in javno dobro. Ta čas je pri-
nesel tudi zavedanje, kdo in 
na kakšen način skrbi za 
različne funkcije ali storitve 
v lokalni skupnosti. Upam, 
da bomo znali biti vedno 
hvaležni. Upam tudi, da je 
ta čas prinesel spoznanje, 
kako prav je, da se prekine 
poprej neskončna veriga hi-
tenja, proizvodnje, potro-
šnje, in nam omogoči po-
gled na to, kaj imamo in 
kako lahko v tem uživamo, 
če smo zdravi. Prejšnji "obi-
čajni" čas nam ni dal te mo-
žnosti za razmislek, denimo 
o tem, v kako čudovitih kra-
jih živimo, kako lepi in ra-
znoliki so hribi okoli nas, 
koliko nam pomeni neko 
družbeno vrvenje, socialni 
stiki, koliko pogrešamo de-
nimo svoje sosede, če jih 
nekaj časa ne vidimo, tudi 
če sicer nismo v tesnih sti-
kih. Naenkrat pa je blok tih, 
ulica prazna in končno se 
zavemo, kaj nam izposta-
vljeno pravzaprav pomeni v 
življenju.
Ob vračanju v prihodnost bi 
si želel, da marsikaj od tega 
ohranimo. Živimo v mestu, 
ki nam ponuja ogromno in 
v največji možni meri to iz-
koriščamo, tako njegove na-
ravne in kulturne danosti 
kot storitve, ki so na voljo. 
Tako sem na primer izredno 
vesel, da se je loška tržnica v 
času koronavirusa pokazala 
kot odličen prostor, kjer se 
da kupiti pridelke in izdelke 
iz lokalnega okolja, ter da je 
bila in je še vedno dobro obi-
skana. S prenovo tržnice bi v 

prihodnje lahko nadgradili 
stičišče vsega lokalnega in 
še okrepili spoznanje, kako 
pomembno je, da ne uvaža-
mo zelenjave čez pol ze-
meljske oble. 
Poudaril bi tudi razmislek o 
tem, kaj je res pomembno 
na področju sodelovanja v 
skupnosti. Če se bom po 
čem pozitivnem spominjal 
tega obdobja, se ga bom v 
največji meri po tem, da 
smo oblike sodelovanja zelo 
hitro nadgradili in spreme-
nili, zlasti v smislu digitali-
zacije. Želim si, da pozitivne 
učinke tega ohranimo v smi-
slu zmanjševanja časa za se-
stanke, prihranke pri poteh 
…, in ta čas, ki ga pridobimo, 
kakovostno namenimo so-
delavkam in sodelavcem, ob-
čankam in občanom, prijate-
ljicam in prijateljem. 
Prav tako upam, da se zdaj 
še veliko bolj zavedamo po-
mena kulture in športa, ker 
nam je to v naših življenjih 
nekaj časa manjkalo. Vidi-
mo, kakšno praznino lahko 
to pomanjkanje povzroči v 
življenju in kako pomemb-
no funkcijo ima za naše 
zdravje, počutje in konec 
koncev za duhovni mir, če 
imamo na voljo dovolj prilo-
žnosti za tovrstno udejstvo-
vanje. Oboje se zdaj vrača, 
spet se lahko v veliki meri 
športno udejstvujemo in z 
manjšimi butičnimi dogod-
ki počasi prebujamo kulturo 
ter se tako vračamo v tako 
imenovano normalno življe-
nje. Potrudimo se, da bo to 
za vse nas po izkušnji, ki je 
za nami, še boljše.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Vrnitev  
v prihodnost

Tine Radinja

Škofja Loka – Maja in junija je v Škofji Loki običajno največ 
dogodkov. Junija uprizorijo zgodovinski festival Historial, 
dogodki pa vrhunec dosežejo s svečanostjo ob občinskem 
prazniku. Kako bo letos, je še negotovo. Župan Tine Radinja 
pravi, da bi maja in junija skladno z varnostnimi priporočili 
organizirati več manjših dogodkov, da prebudijo kulturni 
utrip mesta, pokažemo, da ustvarjalke in ustvarjalci niso 
počivali in jih tako podprejo. Po juniju pa bodo videli, kako 
bo z omejitvami. "Če bodo vladale razmere kot danes, bomo 
za občinski praznik pripravili manjšo prireditev, denimo kot 
svečano sejo občinskega sveta z nagrajenci, morda virtual-
no, morda v manjšem obsegu, kot smo bili vajeni. Če bo 
omejitev več, bomo ravnali v skladu s tem, če pa bodo od-
pravljene, se bomo pa na naše največje veselje ob slovesni 
priložnosti lahko spet srečali," meni župan.

Negotovi obeti junijskih prireditev



4

Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 26. maja 2020

O
BČ

IN
A

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
, M

ES
TN

I T
RG

 1
5,

 4
22

0 
ŠK

O
FJ

A
 L

O
KA

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljen:

JAVNI RAZPIS 
za sredstva dodelitve pomoči za razvoj gospodarstva  

v občini Škofja Loka v letu 2020 za 

Ukrep 1:  spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja

Ukrep 2:  sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih 
prostorov na ožjem zaščitenem območju

 starega mestnega jedra v občini Škofja Loka

 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na vo-
ljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne Občine 
Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka. Razpis je od-
prt do 30. 6. 2020.

Datum: 26. 5. 2020
 Tine Radinja l.r. 
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Kako v spremenjenih raz-
merah potekajo priprave na 
uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona, ko so do nedavna 
še veljale  ostre omejitve gle-
de medsebojnega druženja?
Priprave potekajo mirno, 
preudarno, s polno odgovor-
nostjo in spoštovanjem do 
situacije, v kateri smo. Veli-
ko dela lahko opravim v do-
mačem "gledališkem labora-
toriju". Moja zvesta sodelav-
ca sta računalnik in mobilni 
telefon, preko katerih ko-
municiram z vodji igralskih 
skupin, umetniki, konjeniki 
in drugimi sodelavci. Tudi 
vaje z igralci že potekajo, saj 
nam avdio in video posnetki 
to omogočajo. Pri meni 
doma se srečujem s posa-
mezniki in se z njimi posa-
mično pogovarjam o izbrani 
tematiki. Ogledujem si pro-
store za delo, preverjam, v 
kakšnem stanju so vozovi, 
kje bomo namestili konjeni-

ke in veliko množico nasto-
pajočih, kje hranili preno-
sne odre, da bi olajšali delo 
nosačem ...

Je priprava na Pasijon zara-
di tega otežena? Kako se bo-

ste spopadli z novimi okoli-
ščinami?
Priprava je brez dvoma ote-
žena, kakor je oteženo vse-
splošno življenje, vendar 
dane razmere nikakor ne 
smejo biti izgovor za more-

bitne slabe izvedbe. Pred-
vsem imajo oteženo delo 
vodje igralskih skupin, ki 
zbirajo sodelujoče, saj je 
vendar logično, da morajo 
biti najprej na razpolago 
družinam, delodajalcem in 

šele nato nam. Zavedam se, 
da se zaključuje šolsko leto, 
da potekajo priprave na ma-
turo in da sedaj fokus ni 
usmerjen in čas ni najbolj 
primeren za zbiranje sode-
lujočih, zato sem potrpežljiv 
in razumevajoč. Z danimi 
okoliščinami se spopadam 
predvsem z močno vero. Če 
ne bi verjel v namen, lepoto, 
veličino in moč te procesije, 
ne bi sprejel režije. Trenu-
tno stanje v Sloveniji je prav 
gotovo sad Božjega varstva, 
čeprav silno neradi in težko 
to priznamo. Prav gotovo 
ima tudi človek veliko za-
slug za to stanje. In ravno v 
trenutkih zmage se človek 
rad dviga čez Boga. Toda ob 
izbruhu bolezni smo lahko 
živo začutili, kako majhni 
smo. Lepo bi bilo, če bomo 
obvarovani pred hudim (do-
bro nam kaže), da procesijo 
Škofjeloškega pasijona upri-
zarjamo leta 2021, kot znak 
človeške hvaležnosti Bogu. 

Vodja pasijona Jakob Vrho-
vec pravi, da izvedba ni 
ogrožena, kaj pa lahko pove-
ste s stališča režiserja? 
Vesel sem, da je izjava opti-
mistična in izrečena v naj-
boljši luči. Tudi sam sem 
velik optimist! Zavedam pa 
se, da so naše predstave od-
visne od lepega vremena in 
"dobre volje koronavirusa". 
Predvsem preigravam več 
možnih scenarijev in se 
sprašujem, kako organizira-
ti priprave in vaje, če pride 
do drugega in tretjega vala 

izbruha. Pripravljen sem se 
prilagajati na vsakodnevno 
situacijo in pri tem strogo 
upoštevati varnostna zdra-
vstvena navodila. Na prvem 
mestu sta človek in zdravje. 
Želim, da bodo moj način 
dela razumeli tudi najbližji 
sodelavci.

Kakšno je razpoloženje med 
pasijonci? 
Razpoloženje je primerno, 
nikakor pa ni evforično. Po 
dosedanjih srečanjih z 
ustvarjalci procesije zazna-
vam, da ni prišlo do prena-
sičenosti, da so udeleženci 
do procesije spoštljivi in po-
nosni. Veseli so, da je njiho-
vo delo prišlo na Unescov 
svetovni seznam nesnovne 
kulturne dediščine. Veliko 
posameznikov bi se rado 
pridružilo in igralo razne 
vloge. Zelo zanimiva je pev-
ska vloga Marije Magdale-
ne, pa lik Jezusa, pa angeli 
... Torej je procesija še kako 
živa in vabljiva. Zaznavam 
pa tudi nepravilnosti in kri-
vice, ki so se zgodile v prete-
klosti in jih skušam popra-
vljati. Še vedno mi veliko 
pomeni iskren pogovor, čist 
očesni pogled in trden stisk 
roke. Ko se enkrat med dve-
ma odvije ta proces, vem, da 
bo nastala imenitna procesi-
ja. Dovolite mi, da v pasi-
jonski prostor pošljem pre-
prost človeški pozdrav in 
sporočim sodelujočim, da 
veliko mislim nanje in pri 
tem ne pozabljam na čudo-
vite konje.

Razpoloženje primerno, 
a ne evforično
Režiserja Škofjeloškega pasijona 2021 Boruta Gartnerja smo povprašali o pripravah na uprizoritev v 
prihodnjem letu, ki jo letos otežujejo razmere zaradi koronavirusa.

Borut Gartner, režiser Škofjeloškega pasijona / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Škofja Loka – Z minulim te-
dnom se je v slovenske vrtce 
vrnila približno polovica 
otrok. V Vrtcu Škofja Loka 
so jih po ponovnem odprtju 
našteli 363, kar je dobrih 39 
odstotkov. "Začeli smo zelo 
dobro, skupine delujejo kot 
malo večja družinica, starši 
so izjemno spoštljivi in do-
sledni pri svojih obljubah, 
strokovne delavke in delavci 
pa pozitivno naravnani. 
Lepo je videti, ko stvari ob 
tolikšnih problemih na pa-
pirjih v praksi potem tako 
lepo stečejo," je bila zado-
voljna ravnateljica Janja Bo-
gataj, sicer tudi predsednica 
Skupnosti vrtcev Slovenije.
V Vrtcu Škofja Loka so obli-
kovali 54 skupin. Za izhodi-
šče so vzeli smernice Nacio-
nalnega inštituta za javno 
zdravje o priporočenem šte-
vilu otrok (do osem za prvo 
starostno obdobje in do de-
set za drugo). "Delovni čas 
oddelka smo oblikovali po 
dogovoru s starši glede na 
njihove potrebe in skušali 
zagotoviti stalnost strokov-
nih delavk, ki jih otroci po-
znajo." Večinoma jim je to 
uspelo, v kakšnem oddelku 

pa se je vseeno zgodilo, da 
so zaradi normativa otroka 
razporedili drugam. Bogata-
jeva kljub temu meni, da so 
za vse otroke dobro poskrbe-
li in da so dobili občutek var-
nosti, ne glede na to, katere 
vzgojiteljice so z njimi.
Spremenil se je tudi proces 
dela. "Že dejstvo, da je pri-
sotna manj kot polovica 
otrok, je velik kazalnik, da 
živimo neki drugačen čas. 
Otroci so veliko bolj mirni, 
ni prehajanja med oddelki, 
ni toliko smeha, vse je vna-
prej pripravljeno, velik pou-
darek je na higieni, čiščenju 
in pripravi dejavnosti, kjer 
otroci ne sodelujejo toliko 

skupaj. Pedagoško delo je 
organizirano tako, da se ve-
čina aktivnosti lahko izvede 
na prostem. V našem vrtcu 
tudi nismo omejevali priho-
dov staršev in se lahko po-
slovijo od otroka na vratih 
igralnice. Trenutek in način, 
kako poteka slovo od star-
šev, je zelo pomemben, od 
tega je velikokrat odvisno 
nadaljnje počutje otroka v 
vrtcu," je pojasnila.
Bogatajeva je že pred ponov-
nim odprtjem vrtcev opozar-
jala, da so nekatera priporo-
čila precej neživljenjska, 
zlasti zagotavljanje od metra 
in pol do dveh metrov med-
sebojne razdalje. "Tega pri 

predšolskih otrocih res ni 
mogoče upoštevati. Ko ima 
otrok stisko, ga je treba ra-
zumeti, vzeti v naročje in 
mu nuditi čustveno podpo-
ro. Tudi ko vstopa v igro z 
vrstniki, mu tega ne prepre-
čujemo, saj je potreba po 
interakciji v tem obdobju še 
posebej izrazita. Prav tako 
ne vidimo potrebe po zapr-
tju igral; vemo, da druženja 
z drugimi otroki potekajo 
tudi izven vrtca. Znotraj vr-
tčevskih igrišč bi se znali 
dogovoriti za urnike, in če bi 
bilo res potrebno, bi igrala 
tudi razkužili."
Otroci, ki so bili sprva bolj 
zadržani, so se po besedah 
Bogatajeve zelo hitro priva-
dili na nov režim. "Je pa res, 
da je treba na vse skupaj po-
gledati zelo življenjsko in 
otroke poučiti na način, da 
ga razumejo. Menim, da bi 
otroci lahko imeli veliko ve-
čje težave, če bi bili pri ure-
sničevanju priporočil zelo 
strogi in ne bi dopuščali ni-
kakršnega bolj ohlapnega in 
razumskega dogovora."
Janja Bogataj pričakuje, da 
se bodo z junijem, ko naj bi 
prišlo do dodatnega sprošča-
nja ukrepov, v vrtec lahko 
vrnili vsi otroci.

Za otroke dobro poskrbeli
V Vrtec Škofja Loka se je po ponovnem odprtju vrnilo nekaj manj kot štirideset odstotkov otrok. 
Pedagoško delo so organizirali tako, da je večino aktivnosti možno izvesti na prostem. 

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Tržnica v Škofji Loki tudi po razglasitvi konca 
epidemije deluje še vedno na novi lokaciji, preselili so jo na 
parkirišče stare vojašnice, na območje novozgrajenega vrtca 
Kamnitnik. Tržnica poteka prilagojeno z veljavnimi ukrepi, 
navodili in priporočili NIJZ. Do nadaljnjega bo odprta vsak 
torek, četrtek in soboto med 8. in 12. uro. Občina Škofja 
Loka ob tem seznanja občane, da prenavljajo nove tržne 
prostore v bivši biljardnici na območju nekdanje vojašnice. 
O odprtju bodo predčasno obvestili.

Tržnica še naprej v nekdanji vojašnici
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Rodila se je 
leta 1926 v Virmašah v dru-
žini lesnega trgovca Caleari-
ja, ki je leta 1929 v veliki 
svetovni krizi bankrotiral, in 
prej premožna družina se je 
znašla v revščini. Preselili so 
se v Karlovec k družini Ale-
ksandrine mame. Pri Sulčk-
ovih se je reklo v hišici ob 
Poljanski Sori, ker je bil 
njen stric strasten ribič. O 
svojih otroških letih in po-
znejšem osvajanju sveta na 
krilih znanosti je napisala 
knjigo Poti in srečanja, ki je 
izšla ob koncu leta 2018 pri 
založbi Modrijan, predstavi-
li pa so jo na zelo odmev-
nem večeru v Škofji Loki, 
kjer je spregovorila o svoji 
življenjski in znanstveni 
poti ter o številnih uglednih 
ljudeh, ki jih je srečala. 
Otroštvo ji je minilo v skro-
mnih razmerah, s svojim 
delom je pomagala družini 
pri preživljanju. V njeni 
mladosti je divjala druga 
svetovna vojna in že leta 
1942 se je vključila v naro-
dnoosvobodilni odpor. Po 

vojni je končala učiteljišče, 
poučevala na osnovnih in 
srednjih šolah ter leta 1963 
diplomirala na Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo 
v Ljubljani, kjer je dve leti 
pozneje tudi doktorirala. Ka-
sneje se je izpopolnjevala v 
Švici, Veliki Britaniji in 
ZDA. Poučevala je na peda-
goški akademiji v Ljubljani, 
bila nekaj časa njena deka-
nja, zatem je postala redna 
profesorica za kemijo na Fa-
kulteti za naravoslovje in 
tehnologijo, kjer je že v letu 
1971 začela voditi program 
kemijskega izobraževanja in 
od leta 1982 program kemij-
ske informatike. Leta 1981 
je postala direktorica Med-
narodnega centra Unesca za 
kemijske študije, na stro-
kovnem področju pa je opra-
vljala številne funkcije v do-
mačih in tujih institucijah 
in organizacijah. Med dru-
gim je bila med letoma 1974 
in 1980 predsednica Razi-
skovalne skupnosti Sloveni-
je in v letih med 1979 in 
1990 predsednica jugoslo-
vanskega odbora za znanost 
pri Unescu. Bila je predse-

dnica Skupščine jugoslo-
vanskega združenja za na-
predek znanosti, predsedni-
ca Komiteja za kemijsko izo-
braževanje pri federaciji 
evropskih kemijskih zdru-
ženj. Leta 1988 je bila izbra-
na za enega od prvih sto 
ustanovnih članov Evropske 
akademije v Londonu in bila 
leta 1989 izvoljena v svet te 

akademije in v Svetovno 
akademijo znanosti in ume-
tnosti v Stockholmu.
V sedemdesetih letih je bila 
aktivna v politiki, bila je 
podpredsednica Izvršnega 
sveta Skupščine SRS v času, 
ko ga je vodil Stane Kavčič. 
Ostala je v stiku z znano-
stjo, po treh letih pa se je iz 
politike polno vrnila na uni-
verzo. Njeno temeljno razi-
skovalno področje je bila 
kemija naravnih spojin. V 
osemdesetih letih je pouče-
vala zlasti informacijsko 
metodologijo z aplikacijami 
v raziskovanju, izobraževa-
nju in razvoju v industriji. 
Vodila je tudi mednarodne 
projekte Unesca UNIDO, 
UNDB in Svetovne banke 
ter bilateralne projekte, zla-
sti z ZDA in Italiji. Kot 
ugledna znanstvenica in 
pedagoginja je predavala na 
plenarnih zasedanjih in 
kongresih. Njeni dosežki so 
zapisani v tridesetih knji-
gah, objavila je več sto stro-
kovnih in znanstvenih član-
kov za domače in tuje stro-

kovne revije ter več knjig, 
zlasti v tujih jezikih, ter 
dvajset učbenikov in mono-
grafij s področja kemije in 
kemijske informatike. Kot 
aktivna znanstvena publi-
cistka je postala članica 
mednarodnih uredniških 
odborov strokovnih revij. 
Predavala je po vsem svetu.
Doma in v svetu je opravlja-
la številne visoke funkcije, 
po vsem svetu pa vodila veli-
ke mednarodne projekte za 
kemijsko izobraževanje, va-
rovanje okolja in trajnostni 
razvoj. Za svoje delo je pre-
jela mnoga državna odliko-
vanja in visoka mednarodna 
priznanja. Najbolj ponosna 
pa je bila na najvišjo japon-
sko nagrado honda, ki ji je 
bila leta 1999 podeljena kot 
prvi (in še vedno edini) žen-
ski. Prejela jo je za prispe-
vek k razvoju in uporabi me-
tod za multidisciplinarno 
sintezo znanja, zlasti na po-
dročju razvoja čistih tehno-
logij in varovanja okolja.
Bila je častna meščanka Lju-
bljane, leta 1993 pa so jo 

razglasili za častno občanko 
občine Škofja Loka. Od ča-
stne občanke so se v Škofji 
Loki poslovili na žalni seji v 
četrtek, 21. maja. Ob slovesu 
od ugledne rojakinje je žu-
pan Tine Radinja dejal: 
»Najprej naj izrečem iskre-
no sožalje vsem družinskim 
članom dr. Aleksandre Kor-
nhauser Frazer ob njihovi 
izgubi. Ugledno znanstveni-
co, častno občanko občine 
Škofja Loka, sem imel čast 
spoznati ob predstavitvi nje-
ne knjige Poti in srečanja. V 
času sodelovanju ob nastaja-
nju te knjige in na večeru 
samem me je zelo navdiho-
vala s svojo širino. Vsak, ki 
je pogledal njeno življenjsko 
pot, se je lahko zavedal, ka-
kšne so bile možnosti neke 
ženske, dekleta iz Loke iz 
neprivilegiranega življenj-
skega okolja, in kaj vse se 
lahko z znanjem doseže v 
svetu. S svojim delom na 
različnih področjih, pred-
vsem pa v svoji primarni 
stroki, je bila res v svetov-
nem vrhu.«

Poslovila se je častna občanka 
Umrla je dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, izjemna ženska, ugledna znanstvenica, priznana pedagoginja in častna občanka rodne Škofje Loke. 

Januarja 2019 je Škofja Loka gostila dr. Aleksandro 
Kornhauser Frazer ob izidu njene knjige Poti in srečanja. 

Ugledna znanstvenica se je svojim rojakom z veseljem 
podpisala v knjigo. / Foto: Primož Pičulin

Življenjski poti Aleksandre Kornhauser Frazer, po domače Sulčkove Adi, je prisluhnilo 
veliko število obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Nina Fehter

Odpovedali ste dvojno me-
morialno uverturo.
Ob koncu aprila bi morali 
gostiti poljski pop duet Co-
als in domače triphoperje 
Bombyx Lori. Sredi marca je 
bila razglašena epidemija, 
zato smo že nekaj dni ka-
sneje dogodek odpovedali, 
saj se ni zdelo realno, da bi 
se situacija s koronavirusom 
v tako kratkem času izbolj-
šala do te mere, da bi bil 
koncert lahko izveden. Da-
nes vidimo, da smo se odlo-
čili pravilno.

Najbolj mi je žal, da ne bom 
uzrla Still Corners.
Tudi nas to vsekakor žalosti, 
saj smo se kar nekaj časa ne-
izmerno trudili za realizaci-
jo koncerta zvezdniškega 
dvojca Still Corners v Škofji 
Loki. V letošnjem letu nam 
je to končno uspelo, no, pa 
nam jo je zagodel koronavi-
rus. Če je bilo za prvo me-
morialno uverturo dokaj hi-
tro jasno, da jo bo treba od-
povedati, je za drugo še zelo 
dolgo tlelo upanje. Pred-
vsem zato, ker bi se koncert 
moral zgoditi ob koncu juni-
ja. Upanje je dokončno uga-

snilo, ko je bila zaradi virusa 
in ukrepov v različnih drža-
vah odpovedana celotna le-

tošnja evropska turneja Still 
Corners. Ta trenutek si želi-
mo in upamo, da se dogo-
dek izvede v letu 2021.

Sumim, da julijskega Haf-
nerjevega memoriala ne bo.
Kaj naj vam odgovorim? Že 
dolgo časa se pripravljamo 
in preigravamo različne sce-
narije, tudi nastopajoči so že 
dolgo seznanjeni s tem, da 
se festival mogoče ne bo od-
vil v predvidenem terminu 
od 16. do 24. julija. Žal na to 
nimamo vpliva, za zdaj so 
tovrstni dogodki še vedno 
prepovedani, hkrati pa je na 

prvem mestu zdravje. V tem 
trenutku lahko z devetinde-
vetdesetodstotno verjetno-
stjo rečem, da se letošnji 
memorial ne bo odvil v julij-
skem terminu, razen če se 
situacija z virusom čudežno 
spremeni. Dobesedno čez 
noč. Vendar ne verjamem(o), 
da se bo to zgodilo.

Ali to pomeni, da bo Loka 
letos ostala brez festivala?
Želimo si, da se to ne bi zgo-
dilo. Za zdaj smo še vedno 
optimistični in srčno upa-
mo, da se bo dvanajsti Haf-
nerjev memorial odvil v je-

senskem terminu. Pri tem 
se zavedamo, da bo zagoto-
vo treba do določene mere 
prilagoditi predviden pro-
gram, saj smo bili dogovor-
jeni s številnimi tujimi izva-
jalci, ki bodo za letos napo-
vedane turneje izvedli šele v 
letu 2021. Na drugi strani se 
vsi zavedamo tudi možno-
sti, da letošnjega festivala ne 
bo, saj še vedno živimo v ne-
gotovosti, ukrepi se še niso 
sprostili, koronavirus še ni 
izginil. Vsekakor bomo vse 
sporočili pravočasno, zato 
nas spremljajte na socialnih 
omrežjih.

Hafnerjevega memoriala poleti (še) ne bo
Ob izbruhu covida-19 in prepovedi javnega zbiranja so svojo dejavnost prekinila tudi kulturna prizorišča, v negotovosti pa so ostali poletni (glasbeni) 
festivali. Nekateri so bili že odpovedani, spet drugi še upajo na realizacijo. O tem, kako se priljubljeni memorial sooča z nastalo situacijo, sem se 
pogovarjala s Tinetom Hafnerjem, idejnim vodjo festivala in predstavnikom oziroma delegatom široke organizacijske ekipe.

Tine Hafner, idejni vodja 
festivala / Foto: Ana Bassin
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Mateja Rant

Poljane – Na občini so sredi 
marca z izbranim izvajal-
cem del SGP Zidgrad iz 
Idrije podpisali gradbeno 
pogodbo za gradnjo prizid-
ka pri Vrtcu Agata Poljane. 
V sklopu projekta bodo 
zgradili šest novih igralnic 
za potrebe vrtca in dve nado-
mestni učilnici za potrebe 
šole, obenem bodo prenovili 
in razširili centralno šolsko 
kuhinjo ter uredili dodatno 
otroško igrišče. Naložba, ki 
jo delno sofinancira Eko-
sklad, bo vredna 2,3 milijo-
na evrov, je pojasnil župan 
Milan Čadež.
Novi vrtec je zasnovan kot 
skoraj ničenergijski objekt 
po sistemu energetsko 
varčne oziroma pasivne 
gradnje. V maju so že zače-
li obnovo šolske kuhinje. 
Odstranili so tehnološko 
kuhinjsko opremo in izve-
dli odklop inštalacij ter 
obenem uredili nadome-
stno kuhinjo. Začeli so tudi 
priprave na gradnjo prizid-
ka, ki se bo navezoval na 
prostore obstoječega vrtca 
in bo z njim oblikoval za-
ključeno celoto. Tako so že 
posekali drevesa na obmo-

čju gradnje in odstranili 
igrala, je razložil župan. 
Naložba bo po pričakova-
njih končana v drugi polo-

vici prihodnjega leta in bo 
predstavljala pomembno 
pridobitev pri dolgoročnem 
zagotavljanju zadostnega 

obsega kakovostnih prosto-
rov za varstvo in vzgojo 
predšolskih otrok v občini. 
"Ravnateljica šole mi je za-
gotovila, da bodo storili 
vse, da bo pouk kljub gra-
dnji potekal čim bolj nemo-
teno. Zavedajo se namreč, 
da bo treba v tem času malo 
potrpeti, zato sem jim re-
snično hvaležen za pripra-
vljenost na sodelovanje," je 
še dejal župan. 

Zastavili gradnjo vrtca
Sredi aprila je izvajalec Zidgrad iz Idrije začel najprej rekonstrukcijo in razširitev centralne šolske 
kuhinje v Osnovni šoli Poljane.

V Poljanah se je začela gradnja prizidka pri vrtcu Agata.

Mateja Rant

Poljane – Izvajanje ukrepov, 
s katerimi bodo zagotovili 
večjo poplavno varnost na 
območju Poljan, so začeli 
konec lanskega leta. Ta čas 
je na tem območju veliko 
gradbišče, saj delo poteka na 
več mestih hkrati. Vsa dela 
naj bi namreč končali v roku 
dveh let.

Na delu je tako več gradbe-
nih ekip, ki vsaka na svojem 
delu skrbi za izvedbo po-
trebnih ukrepov za izboljša-

nje poplavne varnosti. Kot je 
pojasnil župan Milan Ča-
dež, se ena od ekip ta čas 
ukvarja s prestavitvijo struge 
Poljanske Sore in sotočja s 
Hotoveljščico, dela v Brente-
ževem grabnu pa so že kon-
čana. Skoraj pri koncu je 
tudi gradnja protipoplavnih 
pregrad ob cerkvi sv. Marti-
na. "Izvesti je treba še za-
ključno planiranje in posta-

viti kamnite obloge." Prav 
tako končujejo postavljanje 
temeljev za nov most čez 
Soro, ki bodo po županovih 
besedah segali enajst me-
trov v globino. "Na južni 
strani je mostni opornik 
končan, na nasprotni strani 
pa je temeljenje prav tako 
zaključeno, treba pa je zgra-
diti še opornik." Gradijo še 
nov most na Polah proti Ho-

tovlji, začeli so urejati tudi 
strugo Ločivnice, in sicer 
utrjujejo temelje obstoječih 
opornih zidov na desni stra-
ni. V začetku marca so pod-
pisali tudi pogodbo z izvajal-
cem za gradnjo krožišča. 
"Uvedba v delo je bila sredi 
maja in pričakujemo, da se 
bodo prva dela začela v pri-
hodnjem mesecu," je razlo-
žil župan.

Veliko gradbišče v Poljanah
V Poljanah se ta čas nadaljujejo dela v okviru projekta za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore, 
podpisali so že tudi pogodbo z izvajalcem za gradnjo krožišča.

V Poljanah se nadaljujejo dela v okviru projekta za povečanje poplavne varnosti 
Poljanske Sore. / Foto: Gorazd Kavčič

V sklopu projekta bodo zgradili šest novih 
igralnic za potrebe vrtca in dve nadomestni 
učilnici za potrebe šole, obenem bodo prenovili 
in razširili centralno šolsko kuhinjo ter uredili 
dodatno otroško igrišče.

V začetku marca so 
podpisali tudi pogodbo 
z izvajalcem za 
gradnjo krožišča v 
Poljanah na mestu 
dosedanjega 
semaforiziranega 
križišča. "Uvedba v 
delo je bila sredi maja 
in pričakujemo, da se 
bodo prva dela začela v 
prihodnjem mesecu," 
je razložil župan.

Iz virusne preizkušnje izha-
jamo kot zmagovalci, saj v 
Poljanski dolini doslej ni 
bilo niti ene potrjene okuž-
be. Za to gre posebna zahva-
la vsem občankam in obča-
nom, ki ste z odgovornim 
spoštovanjem navodil pri-
stojnih odločilno prispevali 
k takšnemu rezultatu, in 
verjamem, da bo tako tudi v 
prihodnje.
Naše oči pa so že uprte na-
prej, saj želimo prispevati 
tudi k ohranjanju delovnih 
mest. V naši občini je na-
mreč registriranih več kot 
600 malih podjetij in prav 
njim bo namenjen povečan 
obseg subvencij, ki jih bomo 
razpisali v prihodnjem me-
secu. Vloge bomo zbirali vse 
do konca septembra. Tudi 
na področju turizma z no-
vostmi utrjujemo podporno 
okolje za zasebne pobude, 
kot občina se vključujemo 
tudi v svetovno prepoznano 
blagovno znamko Zelene 
sheme trajnostnega razvoja 
turizma.
Tako želimo ohraniti in še 
povečati pester utrip razvoja 
občine, ki ga kot ena redkih 
slovenskih občin vsako leto 
občanom prikažemo tudi v 
posebni publikaciji pregleda 
našega dela v preteklem ob-
dobju. Prav v teh dneh je na 
naši spletni strani objavljena 
že 12. izdaja zapored, na 
dom pa jo bodo prejela tudi 
vsa naša gospodinjstva. Va-
bim vas k zanimivemu bra-
nju, ki pokaže, da smo delali 
velike projekte, od športne 
dvorane v Gorenji vasi, teme-
ljite prenove šole Sovodenj, 
številnih obnov cest, največje 
v Javorjah, do poplavnih 
ukrepov Poljane, projektov 

na področju vodovodov Luči-
ne in Hlavče Njive, širili smo 
programe zdravstva, podpi-
rali številne prireditve in jih 
tudi organizirali … 
Vse to so tudi razlogi, da 
med slovenskimi občinami 
ostajamo v vrhu po kakovo-
sti življenja in veljamo za 
eno redkih gorenjskih občin 
s stalnim naraščanjem števi-
la prebivalcev, katerih pov-
prečna starost je kar za pet 
let nižja od državnega pov-
prečja. Da smo mlada obči-
na, izkazujemo tudi po svoji 
zagnanosti, energiji in 
vztrajnosti, ki se odraža tako 
v gradbiščih po celi občini 
kot pri vzdrževanju vseh 
podpornih okolij in infra-
strukture za kvaliteto biva-
nja v naših krajih.
Vedno znova pa spoznava-
mo, da je povsod ključno 
dobro medsebojno sodelo-
vanje, zato se želimo obča-
nom še enkrat zahvaliti za 
konstruktivno sodelovanje 
pri našem delu, saj le tako 
lahko sledimo visokim ci-
ljem razvoja naše občine.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Pogled naprej

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V 
aprilu se vsako leto tudi ura-
dno odpre pohodna sezona 
po občinskem pohodnem 
krogu. Pohodniška pot pote-
ka približno po mejah obči-
ne ter sledi najatraktivnej-
šim točkam in točkam z 
najlepšim razgledom, kjer 
se pohodnik lahko ustavi, 
razgleda, spočije in okrepča.
Celotna pot, ki je razdeljena 
na več etap, je dolga slabih 
devetdeset kilometrov, pre-
magati pa je treba tudi 5200 
višinskih metrov vzponov in 
spustov. Začetek poti je v 
gostilni Jager na Dolenji Do-
bravi, kjer pohodnik prevza-
me evidentni kartonček, s 
katerim na kontrolnih toč-
kah zbira žige. V vseh štirih 
letih, odkar so označili po-
hodni krog, se je v knjigo 

pohodnikov vpisalo 1420 
pohodnikov, je pojasnil žu-
pan Milan Čadež in dodal, 
da jih je celotno pot prehodi-
lo več kot 650, nekateri tudi 
po dvakrat, nekateri celo tri- 
in štirikrat. Takih pohodni-
kov je bilo kar 250, eden jo 
je prehodil celo devetkrat. 
Pohodniki prihajajo iz vse 
Slovenije in celo iz Hrvaške. 
Najstarejši pohodnik je štel 
89 let, najmlajši pa je dopol-
nil devet let. Doslej je krog 
najhitreje prehodil Samo 
Knafelj, in sicer v 11 urah in 
45 minutah, je še z nekoliko 
statistike postregel župan.

Dobro obiskan 
pohodni krog

V štirih letih, odkar so označili pohodni krog, se 
je v knjigo pohodnikov vpisalo 1420 pohodnikov.

Evidentni kartončki za 
zbiranje žigov so na 
voljo v gostilni Jager 
na Dolenji Dobravi.
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Mateja Rant

Sovodenj – Energetska sa-
nacija objekta je vključevala 
prenovo fasade in oken ter 
strešne kritine, pa tudi me-
njavo energenta, saj so na-
mesto peči na kurilno olje 
vgradili sodobno toplotno 
črpalko. V okviru prenove 
objekta so izvedli še sanacijo 
strojnih in električnih inšta-
lacij ter obnovo centralne 
kuhinje in vseh sanitarij. Za 
naložbo so odšteli skoraj 
550 tisoč evrov, od tega so 
prejeli 156 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev na razpisu 
ministrstva za infrastruktu-
ro za sofinanciranje ener-
getske prenove stavb v lasti 
občin.
Ta čas so tako po besedah 
župana Milana Čadeža za-
ključena vsa dela v notranjo-
sti objekta, kjer so prenovili 
sanitarije in garderobe v 
vseh nadstropjih, novo po-
dobo ima tudi mansarda. 
Popolnoma so prenovili cen-
tralno ogrevanje in uredili 
novo kotlovnico na toplotno 

črpalko. Šola je zdaj tudi od 
zunaj lepša na pogled, saj je 
dobila popolnoma novo fasa-
do, uredili so tudi okolico 
šole. Ta čas po županovih 

besedah končujejo gradnjo 
terase. "Postavili so že kon-
strukcijo s talnimi oblogami 
in streho, namestiti je treba 
le še ograjo," je razložil. 

Tako bo v kratkem obnova v 
celoti zaključena. "Urediti 
moramo samo še lokacijo za 
drog s slovensko zastavo," je 
končal župan.

Šola dobila lepšo podobo
V podružnični šoli na Sovodnju so že skoraj v celoti končali dela v sklopu statične sanacije in 
energetske obnove šolske stavbe. 

Popolnoma prenovljena šola na Sovodnju / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Poljane – Trim stezo Golava 
so poskusno uredili pred pe-
timi leti. "Želeli smo preveri-
ti, ali bo sploh zanimanje za 
to. V tem času se je izkazalo, 
da jo mnogi uporabljajo, zato 
smo zdaj poskrbeli za trajno 
ureditev," je pojasnil predse-
dnik ŠD Poljane Gašper Kli-
nec. Računa, da bodo nova 
orodja zdržala vsaj desetletje, 
v tem času pa bodo trim ste-
zo samo nadgrajevali. Za na-
ložbo so odšteli deset tisoč 
evrov, pri čemer jim je dve 
tretjini potrebnih sredstev 
zagotovila Občina Gorenja 
vas - Poljane, v obnovo steze 
pa so vložili tudi veliko pro-
stovoljnega dela.
Na novi trim stezi so tri po-
staje, je razložil Klinec. Na 
prvi postaji so postavili bra-
dljo, drogove in klop za izva-
janje trebušnjakov, druga 
postaja je namenjena vajam 
za ravnotežje, na tretji po-
staji pa je obiskovalcem na 
voljo lestev in druga orodja 
za raztezanje. "Urejanje 
trim steze smo začeli dober 
mesec nazaj in končali v 
preteklem tednu," je razložil 
Klinec in dodal, da so stara 
orodja, ki so bila dotrajana 
in zato nevarna, odstranili 
že prej, zato so jih mnogi 
pogrešali, zlasti ker so bili 

zaprti tudi fitnes centri. 
"Namestitev novih orodij 
smo namreč načrtovali že 
prej, a se je njihova dostava 
zavlekla zaradi epidemije 
novega koronavirusa." Trim 
stezo po njegovih besedah 
namreč obišče tudi po deset 
ljudi na dan, še zlasti dobro 
obiskana je ob koncih tedna.
S posodobitvijo trim steze 
so tako vsaj malce polepšali 
praznovanje letošnje petde-

setletnice društva, ki je sicer 
ostalo povsem v senci epide-
mije bolezni covid-19. Načr-
tovali so namreč še več do-
godkov, a jih je večina doslej 
že odpadla. "Glavno vodilo 
pri ustanovitvi društva pred 
petdesetimi leti je bilo mla-
de navaditi na športno ži-
vljenje brez alkohola in ciga-
ret," je razložil Klinec. Nji-
hova osnovna športna dejav-
nost je bilo smučanje, vklju-

čevali pa so tudi vse ostale 
športe, od plavanja do atleti-
ke. Pred desetimi leti so 
smučarji dobili svoj klub, v 
njihovem društvu pa ta čas 
največjo sekcijo predstavlja 
floorball, ki šteje sedemde-
set članov. Vseh članov je 
sicer po besedah Gašperja 
Klinca okrog dvesto, med 
njimi so tudi kolesar Aleš 
Hren ter smučarki skakalki 
Ema Klinec in Nika Križnar. 

Obnovili trim stezo
V sklopu praznovanja petdesetletnice Športnega društva (ŠD) Poljane so v preteklih dneh končali 
obnovo trim steze Golava, na kateri so namestili povsem nova orodja.

V preteklem tednu so končali obnovo trim steze Golava. / Foto: arhiv društva

Mateja Rant

Poljane – V KD dr. Ivan Tav-
čar Poljane v sodelovanju s 
šolami v Poljanah in Gore-
nji vasi zadnja tri leta orga-
nizirajo likovni in literarni 
natečaj za osnovnošolske 
otroke z območja njihove 
občine. Ker letos na razpis 
za likovno ustvarjanje ni 
bilo odziva, so se na pobudo 
vodje likovne sekcije društva 
Jerneje Kos odločili še za iz-
vedbo natečaja na družbe-
nem omrežju Facebook, je 
pojasnil predsednik društva 
Goran Šušnjar.

Natečaj so razpisali ravno v 
času epidemije novega koro-
navirusa, zato so s temo Bar-
ve pomladi želeli izpostaviti 
lepoto, ki nas obkroža, pa jo 
zaradi hitrega tempa življe-
nja otroci in odrasli veliko-
krat niti ne opazimo, je ra-
zložil Šušnjar. "Poleg tega 
smo jim misli neopazno pre-
usmerili k lepim in pozitiv-
nim stvarem, ki so v poplavi 
temnih novic še kako dobro-

došle." Svoje izdelke jim je 
poslalo kar petdeset otrok, ki 
so v svojih stvaritvah ujeli 
predvsem lepoto narave. 
Ustvarjali so v poljubnih teh-
nikah – od akvarelov, temper 
in suhih barvic do mešanih 
tehnik s kolažem in tušem. 
Nastal je tudi kolaž s posuše-
nimi cvetovi, slikali pa so 
celo z rožami, ki puščajo raz-
lične barve, sta bila nad otro-
ško domišljijo in ustvarjalno-
stjo navdušena Goran Šu-
šnjar in Jerneja Kos. Med 
vsemi izdelki so jih ta čas iz-
brali 15, med katerimi jih 
bodo pet tudi nagradili. "Ko-

misija bo poskušala izbrati 
najbolj kreativne, domiselne 
izdelke ter bo seveda ocenje-
vala tudi likovni jezik, likovni 
doživljaj in samo izvedbo iz-
brane tehnike. Naloga re-
snično ne bo lahka." Kot je še 
poudaril Šušnjar, jih veseli, 
da jim je tudi v razmerah 
epidemije uspelo spodbuditi 
otroke k ustvarjalnosti in bolj 
svetlim pogledom na čas in 
okolje, v katerem živimo.

Barvita pomlad 
Prek natečaja Barve pomladi so v Kulturnem 
društvu (KD) dr. Ivan Tavčar osnovnošolske 
otroke spodbudili k likovnemu ustvarjanju.

Barve pomladi, kot jih vidi Maja Bonča

Visoko – V dvorcu Visoko so v minulih dneh končali tudi 
dela, ki so se odvijala v notranjosti dvorca, Restavratorski 
center Ljubljana je obnovil tudi vhodna vrata. V spominski 
sobi, kuhinji in poročni dvorani v pritličju so položili parket, 
v vhodni veži pa nov kamen; na novo so urejeni tlaki s tal-
nim gretjem, je pojasnil župan Milan Čadež. Že v januarju 
so obnovili tudi streho, kjer so za kritino uporabili špičak. 
"Ker je bil postavljen gradbeni oder, pa smo se interventno 
lotili še obnove fasade," je pojasnil župan in dodal, da tudi 
pri tem računajo na sredstva ministrstva za kulturo. Z Re-
stavratorskim centrom iz Ljubljane pa so se dogovorili, da 
restavrirajo še najstarejši del dvorca, to je kaščo in fresko 
nad glavnim vhodom. Od preteklega ponedeljka je mogoče 
znova obiskati tudi Visoško kavarno, kamor vabijo na oku-
sne tortice in kavico.

Restavrirali bodo še kaščo
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Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki namerava v prihodnjih 
letih poskrbeti za boljšo 
varnost kolesarjev, zato je 
po dogovoru z njo regional-
na razvojna agencija BSC 
Kranj med projekte, ki jih 
želijo sofinancirati s sred-
stvi za razvoj regij, uvrstila 
tudi kolesarsko povezavo 
Železniki–Selca. Cilj 7,5 ki-
lometra dolge povezave je 
povezati Železnike z zale-
dnimi naselji. Investicija je 
ocenjena na 1,6 milijona 
evrov, od tega ima občina 
na razpolago okoli 1,2 mili-
jona evrov evropskih in dr-
žavnih sredstev.
Občinski svetovalec za inve-
sticije Peter Košir je povedal, 
da trenutno pripravljajo vso 
potrebno dokumentacijo za 
pridobitev pravice graditi. "V 
zaključni fazi priprave je PZI 
projektna dokumentacija, ča-
kamo še določena mnenja, v 
prvi polovici junija pa priča-
kujemo, da bomo vlogo za 
sofinanciranje oddali na mi-
nistrstvo za infrastrukturo. 
Nato bomo morali počakati 
na odločbo, sledil bo razpis 
za izbiro izvajalca." Košir 
meni, da bi z izvedbo investi-
cije lahko začeli spomladi 
prihodnje leto, končali pa naj 
bi jo v treh letih.
Trasa je razdeljena na dva 
odseka: od Jesenovca do 
Železnikov (4,3 km) in od 

Selc do Železnikov (3,2 
km). V Selcih je predvidena 
poleg regionalne ceste po 
levi strani do Studena in 
naprej proti Železnikom. 
Tam bo potekala po regio-
nalni cesti do mostu za Ra-
covnik, potem se nadaljuje 
po Racovniku do struge 
Mlinščice, ki jo prečka po 
predvidenem novem mo-
stu, mimo Plnade do Ovčje 
vasi. Tam prečka Selško 
Soro in poteka po regional-
ni cesti skozi staro mestno 
jedro Na plavžu do podjetja 
Domel pri nogometnem 

igrišču. Od tam naprej ko-
lesarska pot poteka po le-
vem bregu Selške Sore do 
priključka na lokalno cesto, 
ki vodi v Plenšak. 
Košir je tudi povedal, da 
vzporedno že pripravljajo 
dokumentacijo za kolesar-
sko povezavo Selca–Dolenja 
vas, ki je v prej omenjenem 
projektu niso zajeli. Raču-
najo pa, da v tej finančni 
perspektivi ne bodo pora-
bljena vsa sredstva na ravni 
regije in da bodo tako na-
knadno lahko prijavili še do-
datni odsek proti Dolenji 

vasi. Minuli teden so tam že 
pripravili dva sestanka, na 
katerih so domačinom pred-
stavili idejno zasnovo. Ta na 
trasi iz Selc do začetka Do-
lenje vasi predvideva 3,5 
metra široko kolesarsko ste-
zo, od vozišča ločeno z zele-
njem, v nadaljevanju vasi pa 
dvometrsko povozno povr-
šino, ki si jo bodo delili pe-
šči in kolesarji. V ozkem 
delu vasi bi kolesarje usme-
rili na regionalno cesto, ki 
bi jo po dvesto metrih preč-
kali in nadaljevali po lokalni 
cesti proti Ševljam.

Za varnost kolesarjev
Vlogo za sofinanciranje kolesarske povezave Železniki–Selca nameravajo na ministrstvo oddati v prvi 
polovici junija. Ob tem poteka tudi priprava dokumentacije za dodatni odsek do Dolenje vasi. 

Kolesarsko povezavo sedaj načrtujejo tudi med Selci in Dolenjo vasjo. / Foto: Gorazd Kavčič

Vlada je 14. maja na dopisni 
seji sprejela odlok, s katerim 
je preklicala epidemijo bole-
zni covid-19. Odlok se bo za-
čel uporabljati 31. maja. Ta 
preklic pomeni jasen signal, 
da so bili sprejeti ukrepi in 
postopki za zajezitev bolezni 
učinkoviti. Najbolj pomemb-
no pa je bilo, da so ljudje te 
ukrepe upoštevali in se jih 
držali. Tudi občani naše obči-
ne smo te ukrepe spoštovali 
in pripomogli k temu, da se 
ta bolezen ni razširila k nam. 
Po statistiki, ki jo vodi Nacio-
nalni inštitut za javno zdrav-
je, smo sicer imeli enega 
okuženega, vendar pa ima ta 
oseba v naši občini samo pri-
javljeno bivališče, že več kot 
15 let pa ne živi več pri nas in 
niti ne na Gorenjskem. 
Na državnem nivoju se mo-
ramo za tako dobro stanje v 
prvi vrsti zahvaliti zdra-
vstvenemu in negovalnemu 
osebju bolnišnic ter domov 
za starejše, kjer so bila naj-
večja žarišča te bolezni. Za-
hvala gre tudi državni upra-
vi za zaščito in reševanje ter 
področnim enotam za nji-
hovo usmerjanje in preskr-
bo z zaščitnimi sredstvi. Mi 
smo sodelovali z gorenjsko 
izpostavo, ki se ji ob tej pri-
ložnosti tudi zahvaljujem 
za dobro sodelovanje. Za 
sprotno obveščanje pa se 
moramo zahvaliti tudi raz-
ličnim medijem.
Na občinski ravni pa se za 
spoštovanje sprejetih ukre-
pov zahvaljujem vsem ob-
čankam in občanom, poseb-
no tistim, ki ste morali zago-
toviti osnovne storitve in 
preskrbo z živili. Zahvala 
gre vsem prostovoljcem, čla-
nom občinskega štaba Civil-
ne zaščite, kriznega štaba, 
Karitasa, Rdečega križa in 
občinski upravi za njihov 
prispevek k omejevanju bo-
lezni covid-19, ki jo povzro-
ča novi koronavirus.
V tem tednu bomo imeli 
prvo sejo občinskega sveta po 
razglasitvi epidemije. Sejo 
bomo imeli v Kulturnem 
domu Železniki, kjer bomo 
zaradi večjega prostora lahko 
zagotovili primerne razdalje 

med udeleženci. Ena od točk 
dnevnega reda je tudi reba-
lans občinskega proračuna. V 
okviru rebalansa bo največji 
obravnavani projekt sanacija 
brežine v naselju Na Plavžu, 
kjer pogosto prihaja do pada-
nja kamenja s strmega pobo-
čja. V dokumentaciji je zajeto 
področje Gorenjega konca 
Železnikov v dolžini osemsto 
metrov, kjer se na višini od 
petdeset do dvesto metrov 
nad hišami (hiše s hišnimi 
številkami Na Plavžu 1–Na 
Plavžu 93) nahajajo obsežna 
erozijska žarišča z lomljivimi 
skalnimi pečinami. Skale, ki 
se kotalijo s strmega pobočja, 
pa ogrožajo stanovanjske 
objekte, v vrzelih med hišami 
pa tudi državno cesto. Sana-
cija predvideva izvedbo enajst 
podajno-lovilnih sistemov in 
en sistem za zapiranje grap v 
skupni dolžini dobrih 1120 
metrov. Projekt smo konec 
aprila prijavili na ministrstvo 
za okolje in prostor oz. nje-
gov oddelek za odpravo po-
sledic naravnih nesreč, kjer 
upamo na odobritev sofinan-
ciranja iz sredstev podnebne-
ga sklada. Celotna vrednost 
projekta je dobrih 1,8 milijo-
na evrov, razdeljen pa je na 
štiri faze.
Upamo, da bomo na razpisu 
uspešni in da bomo v leto-
šnjem letu lahko zagotovili 
osnovno varovanje s spo-
dnjo linijo varovalnih mrež 
najbolj ogroženemu obmo-
čju od hišne številke Na 
Plavžu 1 do Na Plavžu 77.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Zahvala ob 
preklicu epidemije

Anton Luznar

Železniki – Občina Železniki tudi letos načrtuje nekaj večjih 
investicij v občinske ceste. Ta mesec so že začeli urejati od-
sek Ravne–Šurk, na katerem so s tem tednom vzpostavili 
popolno zaporo, ki naj bi trajala predvidoma do petka, 29. 
maja. Obvoz je mogoč po cesti skozi Sorico. Gradnja, ki jo 
izvaja podjetje Euro grad, naj bi trajala štiri mesece. Gre za 
utrditev in ponekod razširitev vozišča in vgradnjo objektov 
za odvodnjavanje cestnih in zalednih voda (drenaže, cevni 
prepusti) na dveh odsekih ceste v skupni dolžini 1,5 kilome-
tra in asfaltiranje vozišča v dolžini 867 metrov. Investicija je 
vredna 152 tisoč evrov. Občina se že pripravlja tudi na ure-
ditev cestnega odseka Štulc–Jurež v Davči, kjer bodo utrdili 
in razširili vozišče, zagradili podporne zidove, poskrbeli za 
odvodnjavanje in asfaltirali vozišče v dolžini 862 metrov. 
Postopek izbire izvajalca še ni končan, sicer pa je na razpis 
prispelo devet ponudb. V zaključni fazi je tudi razpis za iz-
vedbo programa asfaltiranja občinskih cest. Občina je med 
dvema ponudnikoma že izbrala izvajalca, sklep o izbiri pa 
naj bi postal pravnomočen v teh dneh. 

Popolna zapora na odseku Ravne–Šurk

Ureditev odseka Ravne–Šurk sodi med večje letošnje 
občinske investicije v ceste. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – Z rahljanjem ukrepov za zajezitev koronavirusa 
so postopoma začeli obratovati tudi objekt v upravljanju 
Javnega zavoda Ratitovec (JZR). Najprej so omogočili igra-
nje tenisa, po prvomajskih praznikih so odprli vrata Muzeja 
Železniki in trgovine TIC-a ter teraso bifeja pri bazenu, ka-
sneje pa tudi notranje prostore lokala. Prav tako je od ne-
davnega znova možno obiskati Športni park Dašnica, včeraj 
pa so odprli še športno dvorano, ki je na voljo športnim 
klubom, osnovni šoli za izvedbo športne vzgoje in tudi re-
kreativcem. Bazena in savn za zdaj še ne bodo odprli, saj bi 
bilo ob trenutnih pogojih obratovanje predrago, je povedal 
direktor JZR Gregor Habjan. Prav tako bodo zaradi strogih 
ukrepov malce počakali z odprtjem otroških igrišč, naj bi pa 
kmalu odprli bife na športnem parku. Habjan je povedal, da 
je bila terasa lokala pri bazenu že takoj dobro obiskana, po-
stopoma pa se povečuje tudi obisk njihovih drugih objek-
tov, kar kaže, da se razmere počasi normalizirajo.

Odprli tudi športni park in dvorano 

Zabrekve – Občina Železniki se je lotila ureditve hudourni-
ške grape v Zabrekvah. Izbrani izvajalec, Vodnogospodar-
sko podjetje Kranj, je dela začel konec aprila, trajala pa naj 
bi štiri mesece. Investicija je vredna 80 tisoč evrov. Gre za 
sanacijo struge Brekovnice med hišami Zabrekve 2–4 z ni-
zom lesenih dvostenskih kašt in stabilizacijo desne brežine.

Urejajo hudourniško grapo v Zabrekvah

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Železniki – Na državni cesti na Rudnem so včeraj začeli ure-
jati obojestransko avtobusno postajališče. Rekonstruirali 
bodo 150-metrski odsek, poleg avtobusnih postaj pa načrtu-
jejo še ureditev pločnika in javne razsvetljave. Investicijo, 
vredno 114 tisoč evrov, vodi Direkcija RS za infrastrukturo, 
ki bo prispevala blizu 92 tisoč evrov, preostalo pa bo zago-
tovila Občina Železniki. Dela izvaja podjetje Mapri Proas-
falt, končana pa naj bi bila do konca junija. Zaradi gradnje 
bo na cesti skozi Rudno do 25. junija popolna zapora. Ob-
voz za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila je urejen na 
relaciji Češnjica–Selca–Zgornje Lajše–Dražgoše, za redno 
avtobusno linijo, ki jo začasno izvajajo s kombiji, in inter-
vencijska vozila na nujni vožnji pa po javni poti Žagar.

Na Rudnem zapora zaradi gradnje postaj
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Ana Šubic

Železniki – Zbirki, v kateri 
ima že več kot 1100 fotograf-
skih nagrad, je Aleksander 
Čufar iz Železnikov dodal še 
en poseben dosežek. Ameri-
ška fotografska zveza PSA 
mu je v svoji majski reviji 
objavila obsežen prispevek z 
naslovom Žabja svatba sku-
paj s trinajstimi fotografija-
mi, prebil pa se je celo na 
naslovnico, kar ni uspelo še 
nobenemu slovenskemu fo-
tografu. Deležen je bil tudi 
čestitk Elene McTighe, pred-
sednice PSA, ki sicer pove-
zuje fotografe z vsega sveta. 
Čufar je na svoj najnovejši 
dosežek upravičeno pono-
sen. Gre za plod njegovih 
dolgoletnih prizadevanj. Vr-
sto let je vsako pomlad dolge 
ure preležal pred mokrišči, 
da mu je uspelo v objektiv 
ujeti žabe, ki so sicer zelo 
plahe. V želji, da bi se jim 
lahko še bolj približal, je ne-
malokrat do pasu ali pa še 
globlje zabredel v mrzlo 
vodo in čakal na motiv. Med 
objavljenimi fotografijami 
je pričakovano tudi krastača, 
obdana z vodno lečo, ki jo je 
v objektiv ujel pred dvajseti-
mi leti blizu Kočevja. Takrat 
je nastal njegov prvi posne-
tek žabe, s katerim je požel 
velik uspeh. Zanj je prejel 
več kot petdeset nagrad po 
vsem svetu. Poleg krastač iz 

Kočevja in jezera zraven 
Prevalj objavljene fotografi-
je predstavljajo tudi sekulje 
iz nekdanjega mokrišča v 

Dolenji vasi in plavčke iz 
Veržeja. Plavčki so Čufarju 
še posebej ljubi; gre za rjavo 
žabo, a samec v času ljube-

zni za tri dni pomodri. To 
fotografu omogoča čudovite 
barvne kontraste in tudi po-
snetke, za katere nekateri 
menijo, da jih v naravi ni 
mogoče narediti, kar pa ne 
drži, zagotavlja Čufar.
Kot pravi, je potrebnih veli-
ko pomladi, da ti uspe ne-
kaj, kar vsi občudujejo. Da 
se je žabam lažje približal, si 
je nadel oblačila varovalnih 
barv. Z brežin jih je fotogra-
firal v ležečem položaju, da 
so se gledali iz oči v oči. Ta-
kšno fotografiranje je napor-
no, saj traja tudi do šest ur. 
Premikal se ni, če ni bilo 
zares nujno. Poleg vztrajno-
sti in poznavanja navad ži-
vali mora fotograf imeti tudi 
dobro opremo in vedeti, 
kako jo uporabljati. Po dol-
gih urah ob mokriščih je sle-
dilo delo v digitalni temnici, 
kjer se je lotil obdelave naj-
boljših posnetkov, pri čemer 
pa vselej teži k temu, da je 
fotografija čim boljši odraz 
stanja v naravi. 
Čufar je po osvojenih nagra-
dah eden najuspešnejših 
slovenskih fotografov. Lani 
je osvojil rekordnih 211 na-
grad, večinoma v tujini. Kot 
prvi slovenski fotograf je pri 
mednarodni fotografski or-
ganizaciji pridobil naziv 
Excellence FIAP diamant 3, 
že sedem let zapored pa na-
grade osvaja na vseh konti-
nentih.

Prvi na naslovnici
Aleksander Čufar iz Železnikov se je s prispevkom o žabah, ki ga spremlja izbor čudovitih fotografij, 
prebil v ameriško revijo PSA Journal in kot prvi slovenski fotograf tudi na njeno naslovnico.

Čufarjeva fotografija na naslovnici prikazuje plavčka iz 
okolice Veržeja. 

Ana Šubic

Železniki – V Galeriji Muze-
ja Železniki je od minulega 
petka na ogled razstava Slo-
venci, začenjajo se novi časi 
... (1918–1920), ki so jo pri-
pravile sodelavke Zgodovin-
skega arhiva Ljubljana 
(ZAL). Ta je predlani pra-
znoval 120-letnico in v okvi-
ru jubileja je nastala tudi 
razstava, v kateri so se štiri 
soavtorice, med njimi tudi 

Elizabeta Eržen Podlipnik 
in Judita Šega iz škofjeloške 
enote arhiva, osredotočile 
na prva leta po koncu prve 
svetovne vojne, ki je prine-
sla razpad habsburške mo-
narhije in rojstvo nove drža-
ve južnih Slovanov, v katero 
so se vključili tudi Slovenci.
Postavitev razstave, ki bo v 
Železnikih gostovala do 12. 
junija, je pregledna, bogatijo 
jo številne fotografije in za-
nimivi dokumenti ter podat-

ki. Naslov razstave 'Sloven-
ci, začenjajo se novi časi' so 
si avtorice izposodile iz do-
kumenta, v katerem Italijani 
Slovencem obljubljajo lepše 
čase. V središču je mali člo-
vek, ki je najbolj občutil po-
sledice vojne in političnih 
sprememb, ki so odločilno 
krojile njegov vsakdan. Iz 
bogatega spisovnega in foto-
grafskega gradiva so izbrale 
nekaj ključnih dokumentov, 
ki prepričljivo odražajo duh 
in čas, ki je bil prelomen in 
je ljudem veliko obetal, a je 
bil za marsikoga zelo težak. 
Razstava obiskovalcu pribli-
ža konec vojne, umik vojske 
in izgradnjo nove jugoslo-
vanske države. Ljudje dobijo 
novega vladarja, uradni slo-
venski jezik, novo zastavo, 
državni grb, himno. Pred-
stavljene so problematika 
številnih beguncev in vojnih 
invalidov, avtorice so se do-
taknile tudi razsajanja špan-
ske gripe in drugih nalezlji-
vih bolezni ter denarja, ki je 
izgubljal veljavo.

O letih po prvi vojni
Galerija Muzeja Železniki ta čas gosti razstavo Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana z naslovom Slovenci, začenjajo se novi časi ... (1918–1920).

Razstava bo na ogled do 12. junija. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – V Osnovno šolo 
Železniki in njene podružni-
ce se je po ponovnem odpr-
tju v začetku minulega te-
dna vrnilo vseh 215 učencev 
od prvega do tretjega razre-
da, 45 odstotkov jih je vklju-
čenih tudi v podaljšano bi-
vanje. "Razdeljeni so v sku-
pine do 15 učencev, kar zah-
teva več učilnic in več učite-
ljev. To je tudi glavna težava 
pri sedanjem načinu dela. 
Poučujejo tudi učitelji, ki so 
pred tem imeli druge zadol-
žitve. Na daljši čas tak način 
dela ne bi bil možen in tudi 
vrnitev vseh učencev v šolo 
pod takimi pogoji ni mo-
žna," je pojasnil ravnatelj 
Franc Rant. Poudaril je, da 
je pouk prve dni potekal 
zelo dobro in da so se učen-
ci držali dogovorjenih pra-
vil. S tem tednom so se v 
šolske klopi vrnili še deveto-
šolci. "Nihče se ni odločil za 
nadaljevanje pouka na da-
ljavo," je razložil ravnatelj in 
dodal, da so pouk prilagodi-
li. Učenci so skoraj pri vseh 
predmetih razdeljeni v ena-
ke skupine, kot so bili pred 
tem pri slovenščini, mate-
matiki in angleščini. "Pred-
videvam, da bodo na tak 
način tudi končali deveti ra-
zred," je še dejal Rant.

Doma ni ostal nihče

Ana Šubic

Železniki – V Vrtec Železni-
ki se je po ponovnem odpr-
tju v minulem tednu vrnilo 
132 od 280 otrok. Razporeje-
ni so v 16 oddelkov. "Pro-
storskih in kadrovskih kapa-
citet imamo dovolj," je poja-
snila vodja vrtca Martina 
Markelj in dodala, da so vsi 
otroci pri svojih vzgojitelji-
cah. Trudijo se, da se otroci 
kljub ukrepom dobro počuti-
jo, sicer pa so se na druga-
čen vsakdan hitro prilagodili 
in uživajo v manjših skupi-
nah. Staršem mlajših otrok 
kljub vsemu omogočajo, da 
jih pripeljejo do vrat igralni-
ce. Nimajo jutranjega in po-
poldanskega združevanja 
otrok, zato so ves čas v isti 
igralnici. Skrbijo, da ni sre-
čevanja otrok med skupina-
mi po hodnikih in v sanitari-
jah. Veliko časa preživijo 
zunaj, kjer so razdelili vrtove 
in terase. "Ob rahljanju 
ukrepov pričakujemo, da bo 
junija prišla v vrtec večina 
otrok. Glede organizacije 

dela pričakujemo dodatna 
navodila pristojnih. Ob pri-
sotnosti večine otrok vseh 
trenutnih ukrepov ne bomo 
mogli izvajati," je opozorila 
Markljeva.
Tudi v Antonovem vrtcu po 
napovedih staršev junija pri-
čakujejo večino otrok. V pr-
vih dneh po ponovnem odpr-
tju se je vrnilo 12 od 42 otrok, 
v tem tednu pa je prijavlje-
nih 16, je razložila ravnatelji-
ca Nežka Čufar. Ob majhni 
vključenosti za zdaj nimajo 
težav ne s prostorom ne s ka-
drom. "Ker imamo trenutno 
malo otrok, se jim res lahko 
posvetimo, hkrati pa izvaja-
mo vsa higienska priporoči-
la," je pojasnila. Ohranili so 
dosedanjo dnevno rutino, so 
pa zaradi priporočil NIJZ 
morali opustiti samopostre-
žni način prehranjevanja, ki 
otrokom veliko pomeni. 
Vzgojiteljice namenijo veli-
ko pozornosti čustvenemu 
doživljanju otrok, da se po-
čutijo prijetno in varno, velik 
poudarek je tudi na bivanju 
na prostem.

Otroci so se prilagodili

Ana Šubic

Davča – Pr' Zalarju v Davči 
je prvo soboto v maju prišlo 
do požara. Nekoč opuščeno 
domačijo zadnja leta obna-
vljajo in na mestu nekdanje-
ga hleva so imeli v izgradnji 
stanovanjsko-gospodarski 
objekt, v katerem je izbruh-
nil požar. Opazili so ga do-
mačini s sosednjega brega, 
saj na domačiji ni bilo niko-
gar. Z ognjem se je borilo 
od 45 do 50 gasilcev iz PGD 
Davča, Zali Log, Železniki 
in Selca. Ostrešje in stano-
vanjski del, zgrajen iz hlodo-
vine, sta zgorela vse do be-
tonske plošče, pod katero je 
zidan gospodarski del. »Ker 
je bil požar že razvit do kon-
ca, smo v glavnem branili 
bližnjo staro hišo, ki je osta-
la nedotaknjena,« je poja-
snil vodja intervencije, pod-
poveljnik davških gasilcev 
Jernej Peternelj. Dodal je, 
da so imeli srečo, da je blizu 
zajetje za lastno elektrarno 
na domačiji, iz katerega so 
črpali vodo.

Domnevajo, da je požar pov-
zročil samovžig krp, prepo-
jenih z lanenim oljem. Z 
njim so dan pred tem na 
domačiji premazovali opa-
žne deske in so mastne 
krpe, ki so jih uporabili za 
brisanje, po odhodu v nagli-
ci pustili na kupu. Nastalo 
naj bi za okoli 60 tisoč evrov 
škode, je ocenil Alojzij Štra-
vs iz Železnikov, oskrbnik 
domačije v lasti njegovega 
tasta. Objekt še ni bil zavaro-
van, kljub temu pa upajo, da 
jim ga bo do zime znova 
uspelo spraviti pod streho.
Konec aprila pa je prišlo do 
požara v industrijski coni 
Alples. Zagorel je elektro-
motor, ki ga ima Alples za 
odsesavanje lesnih delcev iz 
njihove proizvodnje do silo-
sa pri Toplarni, ogenj pa se 
je nato razširil še na ostrešje 
skladišča podjetja Vesles. 
Ob hitri intervenciji, ki jo je 
vodil poveljnik PGD Žele-
zniki Jože Kamenšek, ni na-
stala velika škoda. Sodelova-
lo je trideset gasilcev iz Žele-
znikov in 23 iz PGD Selca. 

Požar v Davči
Na domačiji Pr' Zalarju je zgorela novogradnja. 

Zgorela sta ostrešje in stanovanjski del objekta. 
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Zakorakali smo že globoko 
v pomlad in počasi se nor-
malizirajo tudi razmere po 
"koronakrizi". Na občini si 
želimo, da bi bile posledice 
krize za naše občane čim 
manj občutne, čeprav se že 
nakazuje, da bosta poletje 
in jesen drugačna, kot smo 
vajeni. Zato je prav, da se 
pripravimo tudi na morebi-
tne nove valove izbruha bo-
lezni.
Za starejše, ki so bili v času 
bolezni covid-19 najbolj na 
udaru, imam veselo novico, 
da se nadaljuje delo pri gra-
dnji doma za starejše. Prva 
lopata je bila sicer že zako-
pana, ko smo izvedli po-
trebne omilitvene ukrepe. 
Lahko pa napovem, da bo 
poleti zakopana tudi lopata 
za začetek gradnje. Že sko-
raj v celoti je zbrana vsa po-
trebna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja, investitor je že iz-
bral tudi izvajalca. Pri skrbi 
za starejše je žal zastalo 
delo skupine za pomoč sta-
rejšim, tudi prostovoljci se 
niso srečevali. Smo pa pre-
tekli teden dobili električni 
avto za prevoze starejših v 
okviru projekta Prostofer. 
Petrol, s katerim smo po-
godbo podpisali že pred 
meseci, nam je dostavil vo-
zilo, tako da se bomo lahko 
posvetili nadaljnjemu izva-
janju projekta. Želimo, da 
bi to uslugo lahko izkoristi-
lo čim več starejših, ki ima-
jo težave pri iskanju prevo-
za do zdravnika oziroma po 
drugih nujnih opravkih.
Pretekli teden so se znova 
odprla vrata vrtcev in šol. 
Zahvalil bi se vzgojiteljem, 
učiteljem in vodstvu, da so 
poskrbeli za varnost pri 
vračanju otrok v vrtec in 
šolo. V vrtcu je malo manj 
kot polovica otrok. Ta čas 
se iztekata tudi oba razpisa 
za sprejem otrok v vrtec, in 
kot kaže, bomo vsem star-
šem, ki potrebujejo varstvo 
za svoje otroke, lahko po-
nudili to možnost. Letos bo 
veliko lažje zagotoviti do-
volj mest v vrtcu, saj smo z 
novo naložbo v povezovalni 
del med šolo in novo špor-
tno dvorano pridobili tudi 
dodatne prostore za vrtec. 
Prvič po izbruhu epidemije 

so se sredi maja na seji 
zbrali občinski svetniki. 
Rebalans proračuna nam 
bo poleg izpeljave določe-
nih projektov – v mislih 
imam predvsem Industrij-
sko cesto in obvoznico – 
omogočil tudi izpeljavo za-
ključka projekta Lesni fe-
niks, s katerim bomo na 
kopališču Pustotnik in ob 
Sori omogočili dodatno po-
nudbo za kopalce in spre-
hajalce. Letošnje poletje 
bodo najbrž številni preži-
veli v domači občini, zato 
se bomo potrudili, da bo 
bivanje v domačem kraju 
čim bolj prijetno. Zadnja 
seja občinskega sveta je po-
stregla z nekaterimi spre-
membami tudi na področju 
športa. Spreminja se finan-
ciranje, občina pa bo za 
šport z novo dvorano na-
menila nekoliko več denar-
ja. Tako bomo poskrbeli, da 
bomo za športne navdušen-
ce, teh pa je v Žireh veliko, 
možnosti za rekreacijo in 
vadbo še obogatili. Kljub 
višjim stroškom čiščenja 
odpadnih voda zaradi več 
kot dvakratnega povečanja 
odvoza blata iz čistilne na-
prave pa so občinski svetni-
ki odločili, da se ta cena 
subvencionira in se to povi-
šanje občanom v denarnici 
ne bo poznalo. Občinski 
svetniki so potrdili še leto-
šnje občinske nagrajence. 
Kot vedno bi si tudi tokrat 
osebno želel nagraditi več 
zaslužnih občanov, saj jih 
veliko posveča svoj čas in 
znanje za blaginjo vseh 
nas.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Življenje se 
normalizira

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – V Zdravstveni postaji 
v Žireh se je zdravnikoma 
splošne medicine Ivanu Pe-
cevu in Jaki Strelu pred ča-
som pridružila še zdravnica 
Metka Kržič. Z obnovo pro-
storov bodo tako zagotovili 
ustrezne pogoje za delo še 
tretje zdravnice, obenem pa 
bodo omogočili tudi delo 
specialistov, med drugim 
medicine dela in psihiatrije, 
je razložil župan Janez Ža-
kelj. Naložba je vredna do-
brih dvajset tisoč evrov.
Občina bo kot lastnica stav-
be poskrbela za obnovo pro-
storov, zdravniki pa bodo 
zagotovili potrebno opre-
mo, je pojasnil župan. "Gre 
za adaptacijo prostorov, ki 
so potrebni zaradi novih 
standardov in storitev, ki jih 
uvajajo zdravniki." Dela, ki 
naj bi jih končali do konca 
meseca, potekajo v prvem 

nadstropju, kjer je bila vča-
sih ambulanta zdravnika 
Dušana Sedeja. Občanom 
tako po županovih besedah 
želijo omogočiti čim več 
zdravstvenih storitev v do-

mačem kraju. "Sedanja epi-
demija je pokazala, kako 
pomembno je, da imamo 
storitve na voljo blizu 
domu, kar je še posebno po-
membno za kronične bolni-

ke." Zato ga veseli, da se 
ponudba zdravstvene oskr-
be v občini širi in je storitve 
možno dobiti brez vožnje v 
oddaljene zdravstvene usta-
nove.

Boljši pogoji za delo
V Zdravstveni postaji Žiri za potrebe treh novih zdravnikov splošne medicine ta čas poteka obnova 
prostorov v prvem nadstropju.

V zdravstvenem domu obnavljajo prostore v prvem nadstropju. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Žiri – Skupna višina prora-
čunskih prihodkov se bo z 
rebalansom povišala za sla-
bih 29 tisoč evrov, kar je pol 
odstotka več glede na spreje-
ti proračun. Spreminjajo se 
tudi odhodki, ki bodo nižji 
za 15 tisoč evrov.
Med glavnimi razlogi za pri-
pravo rebalansa je župan Ja-
nez Žakelj navedel zamik 
začetka projekta Industrij-
ske ceste, ki se bo začel ka-
sneje zaradi epidemije, pa 
zaključek investicije v gra-
dnjo večnamenske dvorane 
in povezovalnega dela šole 
ter umestitev obratovanja 
večnamenske dvorane v ob-
činski proračun. "Dobrih sto 
tisoč evrov stroškov, ki smo 
jih za dvorano načrtovali že 
lani, smo prenesli v letošnje 
leto. Tako so vse obveznosti 

za dvorano že poplačane, pri 
čemer smo pogodbeno vre-
dnost presegli zgolj za dober 
odstotek," je razložil župan 
in dodal, da to pomeni, da 
so projekt dvorane uspešno 

končali. Občinski svetniki 
so obenem potrdili načrt iz-
delave projektne dokumen-
tacije za rušitev stare dvora-
ne. "Na mestu stare telova-
dnice so predvidena dodatna 

parkirišča, ki bodo zagotovo 
dobrodošla."
Z rebalansom so v proračun 
umestili tudi spremembe 
sistema financiranja na po-
dročju športa na osnovi no-
vega odloka o sofinancira-
nju letnega programa športa 
in pravilnika o uporabi špor-
tnih objektov, potrebne so 
bile tudi prve korekcije gle-
de na pričakovane posledice 
epidemije bolezni covid-19. 
"Za dobrih 180 tisoč evrov 
so se povečala tudi sredstva 
iz naslova višje povprečnine 
za občine, ki jo je sprejela 
vlada," je pojasnil župan in 
dodal, da jim bo to še letos 
omogočilo izpeljati projekt 
obnove Prvomajske ulice. Z 
rebalansom so predvideli še 
sredstva za ureditev središča 
Žirov. "To je projekt, ki so 
ga občani v strategiji razvoja 
postavili na prvo mesto."

Končana naložba v dvorano
Občinski svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli rebalans letošnjega proračuna, v katerega so 
vključili tudi višjo povprečnino za občine, ki jo je sprejela vlada.

Z rebalansom so predvideli tudi sredstva za ureditev 
središča Žirov. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Za sprejem omenje-
nih odlokov in pravilnikov 
so se po besedah župana Ja-
neza Žaklja odločili, ker so 
tako obstoječe odloke želeli 

uskladiti z novo zakonodajo 
na področju športa na ravni 
državi. Obenem pa se je z 
novo dvorano izkazala po-
treba po novem načinu ob-
računavanja najemnine vad-
benih prostorov.

Nova zakonodaja na podro-
čju športa, ki je v veljavi že 
nekaj časa, med drugim 
spreminja način financira-
nja nekaterih dejavnosti. 
"Na podlagi dosedanjega od-
loka o sofinanciranju letne-

ga programa športa smo 
sredstva dodeljevali tudi 
društvom, ki po novem ne 
sodijo več med športne ak-
tivnosti, to so taborniki, 
skavti, upokojenska in inva-
lidska športna društva ter 
kinologi," je razložil župan. 
Zato so te dejavnosti izvzeli 
iz omenjenega odloka, sofi-
nanciranje njihove dejavno-
sti pa omogočili prek druge-
ga pravilnika. S pravilnikom 
o uporabi športnih objektov 
in površin za šport v naravi 
ter merilih za oblikovanje 

cen v občini Žiri pa so med 
drugim določili pogoje in 
način oddajanja javnih špor-
tnih objektov in površin za 
šport v naravi. Pokazala se je 
namreč potreba po norma-
tivni ureditvi tega področja. 
"Predvsem se je to izkazalo 
pri oblikovanju cenika upo-
rabe večnamenske dvorane, 
saj je manjkala ustrezna 
pravna podlaga za izvajanje 
zastavljenega sistema obra-
čunavanja uporabe." V prvi 
vrsti si namreč želimo, da bi 
bila uporaba dvorane dosto-

pna čim širšemu krogu ob-
čanov in bi tako resnično 
zaživela." Športnim dru-
štvom, ki bodo izvajala pro-
grame športa za osnovnošol-
ce, bo omogočena brezplač-
na uporaba dvorane, občina 
bo subvencionirala polovico 
najemnine tudi ostalim iz-
vajalcem letnega programa 
športa. Že v aprilu so predvi-
deli tako odprtje dvorane za 
šolarje kot izpeljavo držav-
nega prvenstva v judu, a jim 
je epidemija novega korona-
virusa to preprečila.

Za čim širšo dostopnost
Občinski svetniki so potrdili tudi odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini ter pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju društvenih in 
drugih dejavnosti.
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Mateja Rant

Žiri – "Namen muzejske de
javnosti je, da ohranja in ob
varuje pred uničenjem dela 
prednikov. / …/ Prav zaradi 
tega smo ob ustanovitvi dru
štva prevzeli peščeno uro v 
svoj simbol kot prispodobo 
preteklosti in sedanjosti," so 
se ob petdesetletnici spo
mnili besed prvega predse
dnika društva Alfonza Zaj
ca. Tako jim je tudi v Žireh 
uspelo rešiti nekatera dela 
njihovih prednikov, preden 
se jim je peščena ura izte
kla. Mnogi so svoje mesto 
našli na razstavah v Muzeju 
Žiri, ki ga upravlja društvo, 
še več pa jih hranijo v depo
ju. 
"Pobudo za širitev muzejske 
dejavnosti tudi v Žiri je pro
fesorjema Pavletu Blazniku 
in Francetu Planini predsta
vila takrat še študentka Ma
rija Stanonik," je pojasnil 
dolgoletni predsednik Mu
zejskega društva Žiri Miha 
Naglič, ki je vodenje društva 
lani predal Alojzu Demšar
ju. Tako so se 20. maja 1970 
srečali na sestanku v Zadru
žnem domu v Žireh, ki naj 

bi bil zgolj informativen, a 
se je kasneje izkazal za usta
novnega, je pojasnil Naglič. 
Poleg Ločanov Pavleta Bla
znika, Franceta Planine, An
dreja Pavlovca in Lojzeta 
Malovrha so se sestanka 
udeležili tudi številni ugle
dni Žirovci, med njimi Izi
dor Rejc, Vili Kavčič, Franc 
Kavčič, Karel Bernik, Milan 

Žakelj, Zdravko Krvina, Al
fonz Zajec, Janez Sedej, An
drej Bolčina in Marija Sta
nonik. Ustanovili so žirovski 
pododbor Muzejskega dru
štva Škofja Loka, ki se je leta 
1975 na podlagi novega za
kona o društvih osamosvojil 
in 26. decembra 1975 for
malno prerastel v samostoj
no Muzejsko društvo Žiri. 

Leta 1973 so v prostorih Sta
re šole odprli prvi stalni raz
stavi o čevljarstvu in kleklja
nju na Žirovskem. Leta 
1978 se jima je pridružila 
razstava o narodnoosvobo
dilnem boju v Žireh, dve leti 
kasneje pa še razstava del 
žirovskih slikarjev Franja 
Kopača, Maksima Sedeja, 
Tomaža Kržišnika, Staneta 

Kosmača, Ivana Gluhodedo
va, Jožeta Peternelja in Ko
nrada Peternelja. Stara šola 
je tako postala sedež žiro
vskega muzeja, čeprav Mu
zej Žiri kot institucija še da
nes formalno ne obstaja, je 
pojasnil Naglič. Novo življe
nje so zbirkam vdahnili po 
prenovi Stare šole, ki se je 
začela leta 2002. Muzejsko 
društvo je v sodelovanju z 
Občino Žiri pripravilo štiri 
nove stalne razstave. Leta 
2007 so odprli zbirko o de
diščini rapalske meje 'Poz
dravljeni, ljubitelji utrdb!'. 
Dve leti kasneje so razstavili 
izbrana dela najvidnejših ži
rovskih likovnih umetnikov, 
v letih 2010 in 2012 pa so 
postavili še novo razstavo o 
žirovskem čevljarstvu, naj
prej o razvoju žirovskega če
vljarstva do ustanovitve Al
pine, nato pa še razstavo o 
razvoju blagovne znamke 
Tovarne obutve Alpina Žiri. 
Leta 2012 so omenjene zbir
ke dopolnili še s temeljno 
razstavo Žiri in Žirovci sko
zi čas, ki vodi skozi 16 »po
staj« žirovske zgodovine. 
Pomemben del ohranjene 
dediščine pa predstavlja tudi 

sama stavba Stare šole, v ka
teri domuje muzej, saj je to 
edina stara posvetna stavba 
v Žireh, ki se je prenovila na 
ustrezen način, je poudaril 
Naglič. Gre tudi za osrednjo 
stavbo nastajajočega Kultur
nega središča Stare Žiri, ki 
vključuje še zunanji priredi
tveni prostor, restavrirane 
ostanke podrte Štalarjeve 
hiše, utrdbo Rupnikove lini
je, vaško perišče na Studen
cu, prezbiterij nekdanje ži
rovske župnijske cerkve in 
smiselno tudi Kržišnikov 
vrt.
Glavna dejavnost muzej
skega društva tako ostaja 
vodenje muzeja, ob tem pa 
pripravljajo še občasne raz
stave, predavanja in muzej
ske izlete ter izdajajo raz
lične publikacije. Zadnjih 
petnajst let pod njihovim 
okriljem izhaja tudi Žiro
vski občasnik, ki sicer letos 
praznuje štiridesetletnico 
izhajanja. Društvo od leta 
2013 sodeluje tudi v skupni 
akciji evropskih držav pod 
okriljem Sveta Evrope in 
Evropske komisije Dnevi 
evropske kulturne dedišči
ne.

Abraham muzejskega društva
V Muzejskem društvu Žiri so minuli teden zaznamovali petdesetletnico muzejske dejavnosti na Žirovskem, 20. maja 1970 je bil namreč ustanovljen 
žirovski pododbor Muzejskega društva Škofja Loka.

Glavno dejavnost Muzejskega društva Žiri predstavlja vodenje Muzeja Žiri. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Tončka Stanonik je 
doslej objavila dvanajst sa
mostojnih knjig, med kate
rimi so najbolj znane Pra
vljice za Ajčko Bajčko in 
mamico, Podobe iz čipkaste 
preje, Lučka na klekljarskih 
počitnicah in Zaklad na 
Oglarjevem podstrešju. 
Aprila, ravno sredi epidemi
je novega koronavirusa, je 
izšla njena nova knjiga, ki jo 
je naslovila Najina dvojina.
Izid romana je bil sicer na
črtovan šele konec leta, je 
priznala Tončka Stanonik, 
ki zato tudi epidemiji pripi
suje razlog, da je knjiga luč 
sveta ugledala že aprila. 
"Morda je ta 'prazni tek' v 
delovnih ustanovah, povzro
čen zaradi pandemije, pri
pomogel k temu, da je bil 
roman 'vržen skupaj' v 
enem samem mesecu." V 
središče zgodbe je postavila 
Julijo, povprečno žensko s 
povprečnim življenjem, kot 
jo opiše. Tako kot pri svojih 
drugih knjigah je tudi pri 
novem romanu snov črpala 
iz lastnega življenja, je poja
snila Tončka Stanonik in 

dodala, da seveda vse, kar 
napiše, pregnete še s fikcijo. 
"Tudi če bi se lotila znan
stvene fantastike, bi moje 
pisanje temeljilo na izkus
tvu, pridobljenem v času, 
kulturi, znanosti, ki jo ži
vim, ki se me dotika." V ro
manu Najina dvojina opisu
je zdaj bolj, drugič manj za
pletene odnose glavne juna
kinje z najbližjimi, vse sku
paj pa 'začini' tudi s humor
jem in odtenki cinizma.

Dvojina Tončke 
Stanonik
Aprila je pri založbi Primus izšel nov roman v 
Ljubljani živeče Žirovke Tončke Stanonik z 
naslovom Najina dvojina.

Naslovnica nove knjige 
Tončke Stanonik

Mateja Rant

Žiri – Pomlad je v Žireh vsa
ko leto tudi v znamenju kle
kljarskih dni, v okviru kate
rih članice Klekljarskega 
društva Cvetke pokažejo, kaj 
so ustvarjale čez zimo. A 
epidemija je letos prekrižala 
načrte tudi žirovskim kle
kljaricam, saj izvedba do
godka v običajnem terminu 
ni bila mogoča. Zato so se 
odločile izdelke na razstavi 
predstaviti prek video po
snetka na spletu. V 18mi
nutnem filmu, ki ga je po
snel Darjan Kacin, se spre

hodijo po postavljenih raz
stavah v Galeriji Svoboda, 
dopolnili pa so ga še z nago
vori avtorjev gostujočih raz
stav, podpredsednice dru
štva Mojce Albreht in župa
na Janeza Žaklja.
"Sprva se je pod vprašajem 
znašla celo osrednja razsta
va, a ko sem 23. marca ostala 
doma na čakanju na delo, 
sem začela sestavljati nastale 
čipke in jih kombinirati med 
seboj. Počasi jih je bilo že to
liko, da jih nisem imela kam 
dati, zato sva skupaj s sinom 
začela v galeriji Svoboda po
stavljati razstavo," je razloži

la predsednica društva Cvet
ke Tanja Mlinar. Takrat se 
namreč tudi klekljarice, ki so 
se prej redno srečevale, zače
le ostajati doma, zato je bila 
pomoč znotraj družine še 
kako dobrodošla, je priznala 
Tanja Mlinar. Za letošnjo 
osrednjo razstavo so pripra
vili miniature iz čipk vseh 
barv in oblik. Obenem so v 
manjšem prostoru galerije 
postavili še razstavo čipk, ki 
so prispele na letošnji nate
čaj Pomladno veselje. Ko so 
razmišljali, kako bi razstavi 
predstavili tudi širši javnosti, 
pa so prišli na idejo o krat

kem filmu, v katerem bi se 
sprehodili skozi čipke na 
razstavah. "Obenem so ne
kaj besed gledalcem name
nili vsi, ki sodelujejo pri kle
kljarskih dnevih," je razloži
la Tanja Mlinar. V vlogi po
vezovalke se je dobro znašla 
Agnes Cankar, saj tovrstne 
izkušnje nabira že od osnov
ne šole naprej, snemanje pa 
je prevzel izkušeni filmski 
ustvarjalec Darjan Kacin. 
"Sama sem napisala vezne 
tekste, ki jih je potem obliko
vala še Jožica Kacin," je poja
snila Tanja Mlinar. V filmu 
so poleg razstav zaobjeli tudi 
tradicijo klekljanja v Žireh in 
predstavili celoten kraj. "Pri
siljeni smo bili namreč osta
jati doma, zato smo začeli 
odkrivati lepoto naše okoli
ce, ki smo jo nato vključili 
tudi v film." 
Video posnetek klekljarskih 
dni je dostopen na spletni 
strani Občine Žiri in Face
book profilu Slovenske kle
kljarice. Ob tem pa Tanja 
Mlinar še vedno računa, da 
jim bo tudi letos uspelo iz
peljati klekljarske dneve, 
morebiti v sklopu kakšnega 
drugega dogodka, ki se bo v 
prihodnje odvijal v Žireh.

Med čipke zgolj virtualno
Epidemija novega koronavirusa je konec aprila onemogočila klasično izvedbo Slovenskih klekljarskih 
dni v Žireh, zato je pripravljene razstave za zdaj mogoče občudovati zgolj na filmu, ki je dostopen na 
spletu.

Med čipkami z letošnje razstave se je za zdaj mogoče sprehoditi zgolj virtualno.
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ZA TOPLO ZIMO IN POMLAD, 
KURILNO OLJE DOSTAVLJA HUBAT!

DOSTAVA KURILNEGA OLJA  www.hubat.si

Brezplačen 
prevoz ali 
plačilo na 
obroke

 080 22 36

Samo Lesjak

Škofja Loka – Po nekajme-
sečnem premoru zaradi vi-
rusne epidemije sedaj konč-
no svoja vrata odpirajo neka-
teri muzeji ter galerije – se-
veda ob upoštevanju varno-
stnih navodil NIJZ. V gale-
rijskih prostorih Sokolskega 
doma so tako do sredine ju-
nija na ogled slikarska dela 
Janka Orača. Kot je novome-
škega avtorja predstavil 
umetnostni zgodovinar Da-
mir Globočnik, ustvarjalče-
ve slikarske in grafične 
kompozicije povezuje soro-
den način gradnje likovnega 

polja in razumevanja barve 
kot osrednjega podobotvor-
nega dejavnika. Zanima ga 
interakcija likovnih elemen-
tov, barvnih nanosov, likov, 
ploskev. Njihova medseboj-
na usklajenost tvori prepri-
čljive in dovolj razgibane 
slikarske kompozicije.
Od 27. maja pa bo vse pole-
tje v Galeriji Ivana Groharja 
na ogled razstavni projekt 
Zornica. Gre za nadgradnjo 
interaktivnega in interme-
dijskega projekta, sicer izpe-
ljanega lani v cerkvi Mariji-
nega oznanjenja v Crngro-
bu. Pri projektu so moči 
združili umetniški ustvarjal-

ci Janez Jocif in Capella Car-
niola, Agata Pavlovec, An-
drej Perko, Tone Štamcar 
ter Maja Šubic, kustosa raz-
stave pa sta Barbara Sterle 
Vurnik in Janez Jocif, ki sta 
projekt tudi predstavila.
Razstavni projekt Zornica 
temelji na konceptu povezo-
vanja bogate lokalne kultur-
ne dediščine in živahne so-
dobne umetniške produkcije 
na Škofjeloškem. Obe sta v 
Škofji Loki in njeni okolici 
močno zastopani ter tvorita 
neločljivo podobo stoletja 
dolge in kontinuirane ume-
tnostne tradicije. Ustvarjalci 
so poiskali navdih v enem od 

najpomembnejših in najlep-
ših ne le loških, temveč tudi 
slovenskih umetnostnih 
spomenikov srednjega veka, 
v cerkvi Marijinega oznanje-
nja v Crngrobu. Šlo je za en-
kratni dogodek, ki se je odvil 
ob nenavadnem času – ob 
zori. Skozi ritualno izvajanje 
žive glasbe, plesni perfor-
mans in vizualne umetniške 
intervencije so se sodelujoči 
poklonili crngrobški dedišči-
ni, hkrati pa na simbolni rav-
ni osvetlili pomen kozmič-
nih sil prehoda teme v sve-
tlobo. Dogodek je pospremil 
noč v dan ter s tem opozoril 
na magičnost naravnih ci-

klov, ki določajo naš univer-
zum. Ker je ta zanimivi pro-
jekt videlo le malo ljudi, se je 
rodila ideja, da ga širši javno-
sti predstavijo v obliki ambi-
entalne razstave v galeriji, a 
ne v smislu ponovitve do-
godka, temveč njegove nad-
gradnje in razširjenega pri-
kaza vpliva crngrobške cer-
kve na današnjo umetniško 
produkcijo. Tako je zasnova-
na tudi postavitev razstave, 
saj skuša ustvariti atmosfe-
ro, kot so jo doživeli akterji 

takratnega dogodka, hkrati 
pa tudi pričarati vzdušje, kot 
ga doživljajo umetniki, ko 
prihajajo v stik s to cerkvijo.
Sicer Loški muzej vabi tudi 
v Galerijo Loškega gradu na 
ogled pregledne razstave ob 
40-letnici delovanja Združe-
nja umetnikov Škofja Loka, 
ki bo na ogled še do konca 
maja, že v juniju pa se obe-
tajo novi projekti in razsta-
ve. Kulturno dogajanje na 
Loškem se tako vsekakor 
prebuja.

Prebujanje kulturnega dogajanja
V galeriji loškega Sokolskega doma je na ogled slikarska razstava Pot na Goro avtorja Janka Orača, medtem ko Galerija Ivana Groharja ponuja razstavni 
projekt Zornica.

Koordinatorka razstavnega programa v Sokolskem domu 
Agata Pavlovec ob delu Janka Orača Triptih Tinsko 

Zornica: povezovanje bogate kulturne dediščine in živahne 
sodobne umetniške produkcije na Škofjeloškem 

Dvorana Sokolskega doma, ki je običajno med letom 
gostila okoli dvesto dogodkov, za zdaj še sameva.

Samo Lesjak

Škofja Loka – "Hvaležni 
smo za možnost, da lahko 
kljub siceršnji socialni dis-
tanci skupaj muziciramo v 
družinskem krogu: flavtist 
Luka Železnik, violonistka 
Ana Julija Mlejnik in čelist 
Miloš Mlejnik. Da bi vam 
omogočili kar se da izvirno 
izkušnjo koncerta na dalja-
vo, smo se povezali z Bori-
som Bizjakom, ki bo posnet-
ke uredil v končno obliko, 
zelo pa smo veseli tudi pod-
pore s strani Občine Škofja 
Loka in Sokolskega doma," 
je projekt predstavila Ana 
Julija Mlejnik, sodelujoči 
glasbeniki pa se že vnaprej 
iskreno zahvaljujejo za pod-
poro.
Koncert namreč postane 
koncert šele, ko se izvajal-
cem pridruži tudi občinstvo 
– tokrat na daljavo. Za konč-
no izvedbo koncerta, ki je 
nastal ob sodelovanju glas-
benikov ter Inštituta E-Art, 
pa potrebujejo tudi vašo po-
moč, zato vabijo, da s svojim 
prispevkom podprete delo 
glasbenikov. S tem boste 
omogočili objavo koncerta 
na spletu in si zagotovili 

prednosten ogled treh 
skladb iz zakladnice klasič-
ne glasbe. T. i. crowdfun-
ding ali množično financira-
nje je način zbiranja sred-
stev v obliki manjših finanč-
nih prispevkov s strani posa-
meznikov za namen uresni-
čitve projektov. Cilj sodelu-
jočih je zbrati 1500 evrov, 
akcija pa traja do 5. junija 
2020. Vsak donator bo ob 
koncu akcije po e-pošti pre-
jel povezave do treh video 
posnetkov koncerta. Svoj 
prispevek lahko oddate na 
spletni strani: https://www.
adr i fund .com/pro jec t /

view/939. Program koncer-
ta bo naslednji: Joseph Hay-
dn: Londonski trio št. 1 v C-
-duru, Heinrich Ignaz Franz 
von Biber: Sonata št. 1 (Ma-
rijino oznanenje) iz cikla 
Sonate rožnega venca ter 
Ludvig van Beethoven: Vari-
acije na temo La ci darem la 
mano. "Posnetki so nastali v 
čudoviti marmornati Galeri-
ji Sokolskega doma, ki ga 
lahko tokrat izkusite na pov-
sem nov način. Stik z vami 
je za nas pomemben, saj s 
svojo pozornostjo soustvar-
jate kulturno življenje v me-
stu," so še dodali glasbeniki. 

Koncert na daljavo
V času, ko obisk koncertov še vedno ni mogoč, so priznani glasbeniki v 
Sokolskem domu pripravili koncert klasične glasbe na daljavo.

Na koncert vabijo glasbeniki Miloš Mlejnik, Luka Železnik 
in Ana Julija Mlejnik. / Foto: Samo Mlejnik

Samo Lesjak

kofja Loka – Tradicionalna 
kolonija Iveta Šubica, ki jo 
organizira Združenje ume-
tnikov Škofja Loka, je med 
likovnimi dogodki posebna, 
saj umetniki vsako leto 
ustvarjajo na določeno temo 
z aktualno noto. Kot sporoča 
predsednica združenja ume-
tnica Maja Šubic, ustvarjal-
no druženje v Poljanah letos 
žal ni mogoče, zato so se 
odločili, da člani, skupaj s 

povabljenimi umetniki svo-
ja ustvarjalna razmišljanja o 
času, ki ga ta trenutek živi-
mo, podelijo med seboj in z 
vami na spletu – izvrstna 
umetniška dela 48 slikarjev, 
kiparjev, ilustratorjev, poe-
tov in drugih ustvarjalcev si 
lahko ogledate na strani: 
https://www.facebook.com/
events/587627818626265/. 
V poletnih mesecih bodo 
dela razstavljena tudi v gale-
riji loškega Sokolskega 
doma.

Kolonija Iveta Šubica
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Škofja Loka – Glasbena šola 
Škofja Loka obvešča, da zbi-
ra prijave k sprejemnemu 
preizkusu za posamezne in-
štrumente, petje in balet do 
vključno 27. maja 2020. 
Sprejemni preizkusi bodo 
potekali v času od 1. do 19. 
junija 2020; o točnih termi-
nih bodo kandidati obvešče-
ni naknadno. H glasbeni 
vzgoji in baletu vabijo tudi 
najmlajše. Več informacij na 
spletni strani šole; kontakt: 
tajnistvo@gsskofjaloka.si 
ali tel.: 041 637 337.

Vpis učencev v 
glasbeno šolo
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Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Sedemsto let 
stari Strahlov grad v Stari 
Loki že vrsto let propada. 
Leta 1979 se je iz njega izse
lil današnji Center slepih, 
slabovidnih in starejših 
(CSS) Škofja Loka, nekaj 
časa je služil kot muzej, zdaj 
pa je stavba, ki jo je država 
razglasila za kulturni spo
menik državnega pomena, 

prazna in v njej ni nikakr
šne dejavnosti. CSS ostaja 
upravljavec, čeprav v njem 
že vrsto let ne izvaja svoje 
dejavnosti, je pa zanj veliko 
stroškovno breme, čeprav je 
v lastnica država. Samo zne
sek namembnosti stavnega 
zemljišča gradu je v letu 
2019 znašal 3000 evrov, po

leg drugih stroškov. Center 
za vzdrževanje kot javni so
cialno varstveni zavod ne 
more namenjati finančnih 
sredstev. Center in pristojno 
ministrstvo se tudi strinjata, 
da se stroški za vzdrževanje 
gradu ne smejo kriti dobese
dno iz oskrbnin stanovalcev, 
samo zato, ker država ne 
uspe določiti drugega uprav
ljavca, denimo ministrstva 
za kulturo, navajajo v CSS 

in dodajajo, da so se izjalovi
li tudi vsi njihovi dosedanji 
poskusi, da bi stavba dobila 
novega lastnika, ki bi ji vdih
nil življenje. 
Opozarjajo pa na dejstvo, da 
se je zlasti zadnje leto na ob
močju gradu občutno pove
čala še frekvenca parkiranja, 
tudi na sprehajalnih poteh, 

namenjenih sprehajanju in
validnih oseb, slepih, slabo
vidnih in starejših oseb. 
Tudi vandalizem se pojavlja, 
razbita stekla in opeka, ki 
odpada s propadajočih po
možnih objektov, pa ogroža
jo varnost mimoidočih. 
"Skratka grad v svoji zapu
ščenosti postaja vedno bolj 
nevaren svoji okolici, pose
bej pa mimoidočim skozi 
del grajskega dvorišča, kar je 

tudi ugotovil Zavod za kul
turno dediščino ob ogledu 
gradu. V izogib vsem tem 
dogodkom je bila sprejeta 
odločitev, da se začasno  
prepovesta prehod in vožnja 
za motorna vozila mimo 
gradu, kakor tudi parkiranje 
ob gradu in grajskih poslo
pjih. Morebitno  gibanje in 

prehod mimo gradu in graj
skih objektov pa je le na las
tno odgovornost," navajajo v 
CSS. Center se že nekaj let 
trudi tudi s pridobivanjem 
soglasja Občine Škofja Loka 
za ureditev intervencijske 
poti in obenem dostopa za
poslenim do bližnjega par
kirišča, pripravljen v skladu 
s kriteriji in smernicami dr
žavne direkcije za ceste, so 
še povedali v centru. Tako bi 
dobili intervencijsko pot, po
trebno za zagotavljanje var
nosti pred požarom tako za 
center kot tudi za bližnjo 
okolico Stare Loke. Z  mo
žnostjo dostopa vseh zapo
slenih na parkirišče z glavne 
ceste bi se občutno zmanjšal 
tudi promet skozi Staro 
Loko in tudi mimo stavbe 
doma, stanovalcem centra 
in ostalim obiskovalcem, ki 
se sprehodijo po tamkajš
njem senzoričnem parku 
čutil,  pa bi omogočili varno 
gibanje. 

Prepovedujejo prehod 
mimo gradu
Upravljavec Starološkega gradu, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, bo začasno 
prepovedal prehod in vožnjo mimo gradu, saj je propadajoča stavba mimoidočim nevarna.

Pozabljeni starec iz Stare Loke, kot ga označujejo njegovi upravljavci, se trudi, da bi zdržal 
breme svojih let. Mu bodo uspeli pomagati?  

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora v okviru pro
jekta SPOT svetovanje Go
renjska vabi še na eno brez
plačno spletno delavnico. 
Potekala bo v sredo, 3. juni
ja, od 17. ure do 19.15 pod 
naslovom (Ne)obvezni inter
ni akti v podjetju in obvezne 
evidence na področju dela in 
socialne varnosti. Cilj delav
nice je podjetnikom in po
tencialnim podjetnikom 
predstaviti vsebino s kon
kretnimi napotki in priporo
čili za pripravo vseh aktov in 
evidenc v podjetju. Predava

la bo Nina Scortegagna 
Kavčnik, vodja službe za 
pravne, kadrovske in splo
šne zadeve in vodja svetoval
nega in izobraževalnega 
centra pri Obrtnopodjetni
ški zbornici Slovenije. 
Delavnica bo potekala onli
ne. Udeleženci za njeno 
udeležbo potrebujejo raču
nalnik z internetno poveza
vo. Število mest je omejeno, 
prijave so obvezne, zbirajo 
jih do vključno četrtka, 28. 
maja, na tel. št. 04 50 60 
220 (Jana Šifrar) ali enaslo
vu jana.sifrar@rasora.si. 
Na istih kontaktih so na vo
ljo za dodatne informacije.

Spletna delavnica

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V minulih 
dveh mesecih so zaščitne 
maske postale naša nova re
alnost. Ukrepi za zajezitev 
koronavirusa so se doslej že 
omilili, še naprej pa moramo 
skrbeti, da ne okužimo sebe 
in drugih, in tako moramo v 
nekaterih primerih še vedno 
nositi maske. V zdravstvu so 
nujne, z njimi so zaščiteni 
obiskovalci in stanovalci do
mov upokojencev in seveda 
pri vsakdanjem delu tudi 
osebje, nosijo jih prodajalke 
v trgovinah ... Zaščita z ma
sko je pomembna, saj ob 

upoštevanju ostalih higien
skih ukrepov, kot so pravilno 
kašljanje, kihanje, pravilno 
umivanje rok ter izogibanje 
dotikanju obraza in sluznic, 
še dodatno zmanjšujejo ne
varnost prenosa okužbe. Pri 
tem je zelo pomembno, da 
masko pravilno namestimo, 
nosimo in tudi odstranimo. 
Ves čas nošenja maske se 
oseba ne sme dotikati osre
dnjega dela maske, saj bi na 
ta način lahko prišlo do one
snaženja rok in nevarnosti 
prenosa okužbe na druge 
osebe. Poleg nošenja maske 
pa je treba upoštevati tudi 
razdaljo med ljudmi.

Maske naše vsakdanje

Maske pri svojem delu z ljudmi nosijo tudi prostovoljci 
Karitasa. / Foto: Župnijska karitas Škofja Loka

Škofja Loka – Kino Sora je bil zaradi koronavirusa zaprt dva 
meseca in pol. V tem obdobju bi sicer predvajali približno 
trideset filmov oziroma sedemdeset projekcij. Tea Oblak 
potrdi, da to za kino pomeni zelo velik izpad prihodka, saj 
je to ravno obdobje, ko je v kinu največji obisk. "Kino bo 
ponovno odprl svoja vrata konec maja oziroma na začetku 
junija. Upoštevali bomo vsa navodila NIJZ, ki določajo var-
nostno razdaljo med sedeži in vrstami ter maksimalno šte-
vilo petdeset gledalcev," dodaja Oblakova.

Spet na ogled filmov v kino

Dva meseca in pol je bil Kino Sora zaprt, zdaj pa dvorana 
spet pričakuje obiskovalce. /Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Trata – Ob koncu maja bodo 
končana gradbena dela za 
knjižnico na Trati, čez pole
tje naj bi v nove prostore 
preselili knjige, septembra 
pa bi jo odprli, načrte v zvezi 
z novo knjižnico na Trati 
razkriva direktor Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka 
Matjaž Eržen. 
Velikih novih prostorov se 
že zelo veselijo, saj so bili v 
dosedanjih precej na te
snem. Imeli so 114 kvadra
tnih metrov površine, šlo pa 
je za prostore dveh nekda
njih stanovanj, ki za takšno 
dejavnost niso bili najbolj 

primerni. Nova knjižnica 
bo obsegala en sam velik 
odprt prostor, ki meri dve
sto kvadratnih metrov, po
leg pa bo za okoli štirideset 
kvadratnih metrov velik 
večnamenski prostor za bli
zu petdeset ljudi. V njej bo 
čitalnica, prostor za različ
ne prireditve in sestanke, 
kajti knjižnica si ga bo deli
la s krajevno skupnostjo. 
Občina je za naložbo name
nila 210 tisoč evrov, vendar 
brez opreme. Knjižnico 
bodo deloma opremili s po
licami, ki so še v stari knji
žnici, vendar jih namerava
jo pred namestitvijo še ob
noviti. 

Septembra nova knjižnica

Nov velik in svetel prostor bo prihodnja knjižnica na Trati. 
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Današnji Center 
slepih, slabovidnih in 
starejših (CSS) Škofja 
Loka se je leta 1935 
naselil v 700 let 
starem Strahlovem 
gradu v Stari Loki. 
Leta 1979, ko je bil 
zgrajen nov center, so 
se izselili, nato pa je 
grad začel svojo 
osamljeno, zapuščeno 
pot, ta kulturni 
spomenik državnega 
pomena pa zdaj  
nezadržno propada.  
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Vilma Stanovnik

Trata – Med športnimi orga-
nizacijami, pri katerih so se 
odločili, da prvenstvo s pro-
glasitvijo epidemije korona-
virusa zgolj prekinejo, in ne 
zaključijo, je bila tudi Bali-
narska zveza Slovenije 
(BZS). Njihov izvršni odbor 
je nato na majski izredni ko-
respondenčni seji sprejel 
soglasno odločitev, da se bo 
v moški superligi tekmova-
nje nadaljevalo v juniju, 
medtem ko so ostale držav-
ne in območne lige zaklju-
čene. Tako bodo boj za nov 
naslov najboljših v državi 
nadaljevali tudi balinarji 
Trate.
"Tudi v letošnji sezoni smo 
se borili po najboljših mo-
čeh in pred prekinitvijo lige 
smo vodili na lestvici. Enako 

število točk je osvojila še eki-
pa Hrasta, mi pa imamo 
boljšo razliko. Pred končni-
co bi morali odigrati še dva 
kroga, a je bilo tekmovanje 
prekinjeno. Tako nas v na-
daljevanju čakata še dva kro-
ga. Najprej bomo v 17. krogu 
13. junija gostovali pri ekipi 
Antene, v zadnjem krogu pa 
bomo 20. junija doma igrali 
z ekipo Krima. Prepričani 
smo, da bomo v obeh obra-
čunih zanesljivo zmagali in 
končnico začeli s prvega 
mesta," pravi predsednik 
Balinarskega kluba Trata 
Bojan Buden in dodaja, da 
bo zaključni turnir za naslov 
državnega prvaka odigran 
27. in 28. junija. 
"Kjer bo zaključni turnir, še 
ni jasno, saj so se pri BZS 
odločili, da bo po dolgih le-
tih turnir potekal na nevtral-

nem igrišču. To nam ni 
všeč, saj ekipa, ki je bila po 
rednem delu prva, nima no-
bene prednosti. Kot nava-
dno smo želeli igrati odločil-
ne boje na domačem igri-
šču, saj na Trati ob tej prilo-
žnosti vedno pripravimo 
praznik balinanja. Udeležijo 
se ga tako navijači kot župan 
in predstavniki sponzorjev," 
pravi Bojan Buden in doda-
ja, da je naslov prvakov ve-
dno najlepše proslavljati 
doma.
Ločani, ki imajo tudi letos 
močno moštvo na čelu z iz-
kušenim Damjanom Sofro-
nievskim, Tadejem Premru-
jem, Gregorjem Oprešni-
kom, Urošem Veharjem pa 
tudi Luko Kokaljem, Miho 
Tomšetom, Dejanom Kore-
nom, Matjažem Progarjem, 
Branetom Dolinarjem, De-

janom Mlinarjem in Alejem 
Midžanom, imajo v svoji 
zbirki petnajst naslovov dr-
žavnih prvakov in vrsto me-
dalj iz največjih tekmovanj 
na svetu. 
"Imamo več manjših spon-
zorjev, ne pa glavnega. 
Upam, da ga bomo v leto-
šnji sezoni našli, čeprav 
vemo, da bo po epidemiji in 
težavah v gospodarstvu to 
še težje," pravi predsednik 
Buden in dodaja, da imajo 
srečo, ker imajo svojo dvo-
rano. "Ob izbruhu epidemi-
je smo popolnoma ustavili 
treninge, od prejšnjega me-
seca pa spet treniramo. Spr-
va so bili predpisi strogi, v 
zadnjih dneh pa imamo že 
skupne treninge, tako da 
bomo za nadaljevanje lige 
dobro pripravljeni, " še pra-
vi Bojan Buden.

Balinarji za nov naslov prvakov
Dva kroga pred koncem rednega dela tekmovanja so morali balinarji v superligi prekiniti prvenstvo, ki pa se bo junija vendarle nadaljevalo. Vodilna ekipa 
Trate bo branila naslov državnih prvakov. Tračani iščejo novega glavnega sponzorja.

Ekipa Trate bo v zaključku sezone branila naslov prvakov.

Vilma Stanovnik

Žiri – Reprezentance so bile 
marca na tekmah na Norve-
škem, ko je Mednarodna 
smučarska zveza sprejela 
sklep, da se zaradi koronavi-
rusa predčasno konča leto-
šnja sezona svetovnega po-
kala v smučarskih skokih za 
skakalke in skakalce. Tako 
so vsi, kar je bilo moč hitro, 
odpotovali proti domu, kjer 
so po krajšem odmoru kma-
lu spet začeli vadbo za novo 
sezono. O tem, kako se je 
znašla naša reprezentanca 
deklet v smučarskih skokih, 
sva se pogovarjala z glavnim 
trenerjem Zoranom Zupan-
čičem.

Tudi za vas se je zadnja sezo-
na končala nepričakovano, 
saj ste imeli na sporedu še 
nekaj tekem. Kako ste spre-
jeli odločitev o zaključku?
Odločitev o zaključku sezone 
je za nas pomenila, da smo 
na koncu izpustili tekme v 
Trondheimu in celo rusko 
turnejo. Ker so dekleta v dru-
gem delu sezone stopnjevale 
formo, nam je bilo zaradi od-
povedanih tekem kar malo 
žal, saj bi gotovo v seštevku 
točk še napredovali. Kljub 
temu sta Nika Križnar in 
Ema Klinec na koncu osvojili 
odlični sedmo in osmo me-
sto. Kljub temu da je bila eki-
pa skoraj celo sezono brez 
ene močne tekmovalke, Urše 
Bogataj, smo v ekipni razvr-
stitvi na koncu peti.

Kdaj ste spet začeli trenirati?
Glede na to, da smo sezono 
prej končali, smo tudi prej 
začeli trenirati. Najprej je 
bilo treba narediti rehabilita-
cijske treninge za Uršo Bo-
gataj, ki smo ji morali pri-
skrbeti primeren prostor. 
Imeli smo srečo, ker je za 
nas pomlad tako rekoč mr-
tva sezona, vseeno pa so de-
kleta aprila najprej trenirala 
sama doma. Ko smo imeli 
dovoljenje, sem šel tudi k de-
kletom na dom in so nekaj 
treningov lahko naredila 
tudi pod kontrolo. Po spro-
stitvi razmer smo začeli tre-
nirati skupaj, sedaj pa treni-
ramo tudi že na skakalnicah. 
Tako smo poskrbeli za nor-
malno telesno, tehnično in 
psihološko pripravo, zaveda-

mo pa se, da je v vrhunskem 
športu potreben tudi razvoj, 
ki velikokrat naredi razliko 
med najboljšimi. Tukaj gre 
predvsem za razvoj opreme, 
kar je odvisno od financ.

Omenili ste, da ste te dni že 
na skakalnicah. Katerih?
Vsako leto začnemo najprej 
skakati na manjših skakal-
nicah. Udeležujemo se tudi 
klubskih tekmovanj, od tek-
me parov v Mostecu, pokala 
Žirov, pokala v Velenju ... 
Letos so tekme odpadle, 
tako da sedaj na teh skakal-
nicah samo treniramo. 
Tako za zdaj skačemo zgolj 
na manjših skakalnicah, na 
devetdesetmetrskih pa 
bomo začeli trenirati sredi 
junija.

Kdaj vas čakajo prve poletne 
tekme?
Prva tekmovanja poletne ve-
like nagrade so že odpoveda-
na, kot trenutno kaže, pa bo 
prva tekma na sporedu 15. 
avgusta na Češkem. V sep-
tembru pa naj bi bili dve tek-
mi v Kazahstanu, nato pa 
konec septembra še v ru-
skem Čajkovskem in finale 
oktobra v Klingentalu v 
Nemčiji. Seveda nič od tega 
še ni zanesljivo.

So dekleta zdrava?
Razen Bogatajeve vsa ostala 
dekleta trenirajo po progra-
mu. Treningi v tem obdobju 
so namreč težki, obremeni-
tve so hude in občasno se 
pojavljajo bolečine. Treba je 
stisniti zobe, prav tako ima-
mo sedaj fizioterapevta in je 
vse laže.

Ste si že lahko zadali cilje za 
novo sezono?
Cilji so določeni. Lahko re-
čem, da imamo močno eki-
po, v kateri so vsaj tri dekle-
ta sposobna skakati med 
deset najboljših. Upam, da 
bosta tudi najmlajši napre-
dovali in da ne bo kakšne 
poškodbe, kot se nam je 
zgodila lani z Emo Klinec in 
v minuli sezoni z Uršo Bo-
gataj. Če bo vse po sreči, v 
ekipni razvrstitvi v pokalu 
narodov ciljamo na drugo 
mesto. Bo pa sezona napor-
na, saj je na sporedu, sku-
paj s svetovnim prven-
stvom, kar osemindvajset 

tekmovanj. Na svetovnem 
prvenstvu v Obestdorfu je 
naš cilj medalja, predvsem 
ekipna. V posamični kon-

kurenci načrtujemo uvrsti-
tev do šestega mesta z ori-
entacijo na kolajno.

Razvoj smučarskih skokov 
pri dekletih hitro napreduje. 
Kako si to razlagate?
Ženski smučarski skoki so 
se res začeli razvijati precej 
kasneje kot moški, razvoj pa 
je šel naprej bistveno hitre-
je. Dekleta, tako kot fantje, 

sedaj trenirajo vsak dan, 
moje mnenje pa je, da so 
ženski smučarski skoki zelo 
pridobili na veljavi. To kaže-

jo tudi televizijski prenosi in 
ogledi. Prav tako se je pove-
čalo število tekmovanj. 
Manjkajo nam samo še 
olimpijske igre in svetovno 
prvenstvo na veliki skakalni-
ci, za kar v zadnjem obdobju 
že potekajo konkretni pogo-
vori. Morda so malce bolj 
oddaljeni poleti, mislim, pa, 
da se bo v nekaj letih zgodilo 
tudi to.

Dekleta hitro napredujejo
Glavni trener slovenskih smučarskih skakalk Zoran Zupančič iz Žirov je prepričan, da je pred dekleti lepa prihodnost, saj njihove teme spremlja vedno več 
gledalcev, smučarske skakalke pa se vedno bolj spogledujejo tudi s poleti.

Zoran Zupančič iz Žirov je že tretjo sezono na čelu naše 
ženske reprezentance v smučarskih skokih. / Foto: Gorazd Kavčič

Nika Križnar iz Delnic v Poljanski dolini je bila s sedmim 
mestom v skupni uvrstitvi naša najboljša tekmovalka v 
svetovnem pokalu. / Foto: Gorazd Kavčič

"Ženski smučarski skoki so se res začeli razvijati 
precej kasneje kot moški, razvoj pa je šel naprej 
bistveno hitreje. Dekleta, tako kot fantje, sedaj 
trenirajo vsak dan, moje mnenje pa je, da so 
ženski smučarski skoki zelo pridobili na veljavi."
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Junij v Škofji 
Loki je bil zadnja leta tudi v 
znamenju Teka štirih mo-
stov, množične rekreativne 
prireditve, ki je privabila 
udeležence z različnih kon-
cev Slovenije pa tudi iz tuji-
ne. Organizatorji so zaradi 
ukrepov, povezanih s covi-
dom-19, tek prestavili. Pred 
kratkim so objavili nov ter-
min: 14. november. Podrob-
nosti je v pogovoru predsta-
vil Igor Drakulič, direktor 
prireditve.

Odločitev, da teka v juniju 
ne bo, je pričakovana, niste 
pa ga odpovedali.
Pomembno se nam zdi, da 
tradicijo teka v Škofji Loki 
nadaljujemo tudi letos. Po 
prvotnih načrtih bi moral 
tek potekati 20. junija. Je 
prestavljen, bomo pa takrat 
– kot večina ostalih organi-
zatorjev – pripravili virtual-
no različico teka. V celoti bo 
obarvan humanitarno. Več 
podrobnosti bomo objavili 
na začetku junija.

Je bila odločitev za prestavi-
tev težka in kaj prinaša, kar 
se tiče organizacije?
Odločitev po eni strani ni 
bila težka, saj smo bili v to 
prisiljeni. K sreči se je vse 
ustavilo že v prvi polovici 
marca, tako da do takrat ni-
smo imeli veliko stroškov. 
Po drugi strani ni bilo lahko, 
saj je za nami že osem uspe-
šno izpeljanih prireditev. 
Tako tekači kot navijači so 
bili navajeni, da je tretjo so-
boto v juniju Tek štirih mo-
stov. Morda so prestavitev 
termina še najtežje prenesli 
junaki 3. nadstropja, ki so 
komaj čakali na svoj tek, na 
druženje, srečanje z drugi-
mi, aplavz in solze vseh pri-
sotnih. Trenutno je tako, da 
namesto da bi se ukvarjali z 
organizacijo teka, se ukvar-
jamo z obveščanjem o pre-
stavitvi termina. Obvestiti 
smo morali udeležence, iz-
vajalce, sponzorje in vse, ki 
so povezani s tekom.

Določili ste že tudi nov da-
tum, ki je sredi novembra.
Najprej smo razmišljali o 
začetku septembra, pa tudi 
o oktobru, a smo hitro ugo-
tovili, da sta oba meseca že 
polna dogodkov. Že brez 
epidemije covida-19 so bili 
vsi konci tednov zasedeni, 
zdaj so pa številni organiza-
torji prestavili svoje priredi-
tve na ta dva meseca. Ker se 
pozno jeseni na tekaškem 
področju ne dogaja skoraj 

nič, smo se odločili za no-
vembrski termin. Tek ne bo 
zvečer, pač pa popoldne, za-
ključek pa bo na suhem in 
toplem v dvorani Poden. 

Kako ste bili sicer zadovoljni 
z dosedanjim pridobiva-
njem sponzorjev in predpri-
javami tekačev?
Pridobivanje sponzorjev je 
potekalo nad pričakovanji. 
Pozna se, je tek že uvelja-
vljen, zato smo bili v dogo-

vorih z nekaterimi novimi 
večjimi sponzorji, pri čemer 
smo ohranili svojo doseda-
njo bazo sponzorjev, za kar 
se vsem najlepše zahvaljuje-
mo. Pri predprijavah se je 
poznalo, da marca in aprila 
zaradi koronavirusa nismo 
nič vlagali v promocijo. Tudi 
tekači so kmalu ugotovili, da 
teka v junijskem terminu 
verjetno ne bo, zato se niso 
prijavljali v takšnem številu 
kot v preteklih letih. 

Kako je glede tekačev, ki so 
že plačali prijavnino?
Vse tekače, ki so že plačali 
prijavnino, bomo povabili 

na novembrski tek. Če teka 
v jesenskem terminu ne 
bomo mogli izvesti, jim 
bomo ponudili prenos prija-
ve na leto 2021. Kdor bo že-
lel, bo prijavnino seveda do-
bil nazaj.

Bo program novembra ostal 
tradicionalen ali bo okrnjen?
Program bo okrnjen. Ne bo 
petkove testeninke, tekaški 
program pa bo bolj strnjen. 
Še najmanj sprememb bo 

pri vrtčevskih tekih, ki se 
bodo tako kot doslej začeli 
ob 10. uri. Podobno velja za 
Tek junakov 3. nadstropja, 
ki se bo začel po koncu vr-
tčevskih tekov med 11. in 12. 
uro. Šolski teki se bodo za-
čeli okrog poldneva, tek na 
10 km pa med 14. in 15. uro. 
Okrnjena bo tudi športna tr-
žnica na Mestnem trgu. Za-
ključek teka ne bo na Trgu 
pod gradom, pač pa v dvora-
ni Poden, kjer bo zagotovo 
toplo in suho. Na Podnu 
bodo na voljo tudi garderobe 
in tuši (seveda če se situacija 
s koronavirusom ne bo po-
daljšala vse do takrat), tam 

bodo razglasitev, druženje 
in koncert.

Kakšne bodo vaše aktivnosti 
v prihodnjih mesecih?
Najprej nas čaka obveščanje 
o spremembi datuma. Ob-
vestiti moramo vse udele-
žence, javnost, sponzorje, 
izvajalce in sodelavce. Hkra-
ti se bomo lotili priprave vir-
tualnega Teka 4 mostov, po-
leti pa bomo nadaljevali or-
ganizacijo novembrskega 
teka.

In spremljali situacijo glede 
koronavirusa?
Seveda. Priprave za novem-
brski tek bodo potekale z 
"rezervo". Spremljali bomo 
priporočila Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje in 
upali na nadaljnje rahljanje 
ukrepov v zvezi z organiza-
cijo množičnih prireditev. 
Veliko bo odvisno tudi od 
tega, kaj se bo dogajalo dru-
gje po svetu. Če bodo mno-
žične športne prireditve do-
voljevali drugje, ne vidim 
razloga, da se to ne bi zgodi-
lo tudi pri nas, sploh glede 
na to, da smo ena od držav z 
najmanjšim številom oku-
ženih s covidom-19 na števi-
lo prebivalcev. 

Kakšen novembrski Tek šti-
rih mostov si želite?
Zavedamo se, da junijskega 
vzdušja ne moremo presta-
viti v november, prepričani 
pa smo, da bo tudi novem-
brski T4M nekaj posebne-
ga. Po eni strani zato, ker je 
takrat po navadi zelo malo 
tekov in se bodo tekači z ve-
seljem pomerili tudi v tako 
poznem terminu. Zadnja 
leta zime tako niso več tisto, 
kar so bile nekoč. Lahko se 
zgodi, da bo 14. novembra 
krasen, topel in sončen je-
senski dan, ko nas bo boža-
lo sonce. Lahko se zgodi 
tudi povsem nasprotno in 
bo traso pobelil sneg. V vsa-
kem primeru bomo poskr-
beli, da bodo imeli tekači 
ustrezne in varne razmere 
za tek, zaključek pa bo, kot 
že rečeno, v dvorani Poden, 
tako da vreme ne bo igralo 
posebne vloge. V težjih raz-
merah se bosta še bolj izka-
zala tekaški značaj in trma, 
Ločanom pa ne manjka ne 
enega ne drugega. Za navi-
jače pa vemo, da bodo v naj-
večjem številu spodbujali 
vse udeležence – od prvega 
do zadnjega. "Zimski" T4M 
bo neke vrste ogrevanje za 
9. Nočni T4M v juniju 2021, 
bo pa to dogodek, ki si ga 
bomo vsi zapomnili. O tem 
ni dvoma. 

Tek štirih mostov 
novembra  
Tek štirih mostov v Škofji Loki je prestavljen na 14. november. Več o tem je povedal Igor Drakulič, 
direktor prireditve, ki pravi, da boste v tradicionalnem, junijskem terminu lahko traso pretekli v 
virtualni različici.

Igor Drakulič, direktor prireditve Tek štirih mostov, je 
sporočil, da so dogodek prestavili na 14. november, kar 
prinaša tudi nekaj sprememb v samem programu. Upajo, 
da bodo razmere v zvezi s koronavirusom dovoljevale 
izvedbo vsaj v tem novem terminu. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – Organizatorji iz Atletskega društva Železniki so 
morali odpovedati tradicionalni mednarodni Tek na Ratiti-
vec, ki bi v petindvajseti izvedbi moral biti 6. in 7. junija. Štel 
bi za Pokal Slovenije v gorskih tekih za vse kategorije in za 
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih gor-dol za dečke in dekli-
ce. "Glede na trenutne ukrepe pri obvladovanju koronaviru-
sa in s tem povezanimi zahtevami za organizacijo tekaških 
prireditev smo se žal morali odločiti za odpoved letošnjega 
teka. Za izvedbo tekmovanja smo sicer vse pripravili, vendar 
ga ne moremo izpeljati v obliki, kot bi želeli in ki bi bila tudi 
za tekače primerna," sporočajo iz organizacijskega odbora 
prireditve in hkrati vabijo na Tek na Ratitovec prihodnje leto. 
Znan je že termin, in sicer 6. junij.

Letošnji Tek na Ratitovec odpovedali

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Kljub temu da 
se minula sezona za hokeji-
ste ni končala po razporedu 
in pričakovanjih, pa so se v 
naših klubih že začeli pri-
pravljati na novo. 
Tudi najboljši slovenski 
članski hokejski moštvi, SŽ 
Olimpija in Sij Acroni Jese-
nice, sta v tem mesecu že 
začeli sestavljati moštvo za 
novo sezono. Ljubitelji go-
renjskih šampionov so se 
razveselili vesti z jeseniške-
ga tabora, da je novinec v 
ekipi 20-letni Škofjeločan 
Maj Tavčar.
Maj Tavčar je bil do sedaj 
sicer član ekipe kranjskega 
Triglava, v Kranju pa je 
igral tudi večino svoje karie-
re. V zadnjih dveh sezonah 
se je preizkušal v severnoa-
meriški mladinski ligi, 
NCDC, kjer je bil član ekip 
Boston Jr. Bruins in Utica 
Jr. Comets. Prav tako je 
stalni član mladinske in 
mlade reprezentance Slove-
nije. Leta 2017 je na Bledu 
osvojil zlato medaljo na SP 
I Divizije skupine B do 18 
let, dve leti kasneje je dose-
gel enak uspeh z mladimi 
risi do 20 let na SP I Divizi-
je skupine B na Poljskem, 
na zadnjem svetovnem pr-
venstvu v Minsku pa se je 
poškodoval in zato ni več 
odpotoval čez lužo. Sezono 
je zaključil pri Triglavu, se-
daj pa je že član jeseniškega 
moštva. 

"V novi sezoni si želim čim 
večji ekipni in individualni 
napredek. Upam, da se bom 
čim bolje razvil kot igralec 
in s tem pripomogel ekipi. 
Všeč mi je, da veliko fantov 
že poznam, in vem, da so 
super igralci z ogromno že-
ljo po uspehu, zato se trdega 
dela z njimi in s štabom, ob 
veliki podpori navijačev, 
zelo veselim," je ob podpisu 
pogodbe povedal simpatični 
180 centimetrov visoki na-
padalec Maj Tavčar.
"Maj je zanimiv igralec. 
Spremljam ga že lep čas. 
Vsakič, ko sem imel prilo-
žnost gledati njegove pred-
stave, se mi je dopadel. Všeč 
mi je njegov karakter. Za-
dnjo sezono in pol je odigral 
v Severni Ameriki, sedaj se 
vrača v domovino. Vesel 
sem, da smo v ekipo pripe-
ljali mladega talenta tudi od 
drugod, ne le z Jesenic, » je 
pojasnil športni direktor Je-
senic Marcel Rodman.

Za Jesenice bo igral tudi 
Maj Tavčar

Škofjeloški hokejist Maj Tavčar bo pomembna 
pridobitev jeseniškega napada.

Maj Tavčar bo v novi sezoni 
igral v rdečem dresu.

Škofja Loka – Po predčasno končani sezoni se rokometaši 
Urbanscape Loke že pripravljajo na novo. Ekipa bo imela v 
novi sezoni dva mlada igralca iz Srbije: Matijo Nikoliča in 
Davor Čauševića. Za škofjeloške prvoligaše bo zaigral tudi 
Urban Pipp, 20-letni desnokrilni igralec, bivši kadetski in 
sedanji mladinski reprezentant, mlajši brat že Matica Pippa. 
Zadnjo sezono je MRK Ljubljana pomagal k uvrstitvi v prvo 
NLB-ligo. V tem mesecu so v klubu sodelovanje sklenili še z 
novim vratarjem Brunom Čopičem, v domače vrste pa se je 
vrnil tudi 23-letni krožni napadalec Andrej Bergant. »V pri-
hajajoči sezoni pričakujem, da se bomo z ekipo borili za 
zgornji del lestvice in da bomo zahteven nasprotnik prav za 
vsako ekipo, sploh v naši dvorani Poden. Najbolj všeč pri 
ekipi Urbanscape Loka mi je to, da glavnino ekipe sestavlja-
jo domači igralci, s katerimi se večinoma že poznam. To pa 
mislim, da je tudi največja prednost, saj se tako tudi novi 
igralci lahko hitro vključijo v ekipo in njen sistem igre. Kot 
boljšo lastnost, ki bo pomagala ekipi, bi poudaril borbenost 
in prvoligaške izkušnje," je povedal Andrej Bergant.

Škofjeloški rokometaši z več novinci

"Pomembno se nam zdi, da tradicijo teka v 
Škofji Loki nadaljujemo tudi letos. Po prvotnih 
načrtih bi moral biti 20. junija. Je prestavljen, 
bomo pa takrat – kot večina ostalih 
organizatorjev – pripravili virtualno različico 
teka. V celoti bo obarvan humanitarno."



16 Loški glas, torek, 26. maja 2020

Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

T O  J E  

POLNJENJE KLIME

PREJMETE 20€Ob nakupu 4 
pnevmatik Nokian

za premontažo
Vianor

Več o akciji na www.petrol.si

konkurenčne cene in možnost nakupa na obroke
brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenca

Obiščite nas! ZA BREZSKRBNO 
POLETJE

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Gorajte – Ustvarjalci Pra
vljične dežele Gorajte, ki de
cembra prinaša veselje otro
kom od blizu in daleč, so že 
nekaj časa razmišljali, kako 
bi pravljični gozdiček zaži
vel tudi med letom, in našli 
rešitev. "Junaki Pravljične 
dežele Gorajte bodo otroke 
zabavali vsako nedeljo od 7. 
junija dalje ob 16. in ob 17. 
uri," napoveduje Danica 

Kordež, ki od začetka vodi ta 
projekt. "Pravljični gozdiček 
se bo za pol ure spremenil v 
živo pravljico, v kateri bodo 
otroci burili domišljijo in po
doživljali pravljice v družbi 
svojih najljubših junakov. 
Polurna predstava bo vsebo
vala izsek različnih pravljic. 
Skozi simpatično predstavo 
jih bo vodil animator in po
skrbel, da bo to pravljično 
doživetje otroku ostalo v ne
pozabnem spominu. Otroke 

na pravljični poti lahko spre
mljajo starši. Pravljični juna
ki bodo poskrbeli za posebno 
vzdušje, ob dodani vrednosti 
unikatne glasbene spremlja
ve in prelepe pravljične scen
ske postavitve." 
Organizatorji projekta Prav
ljična dežela Gorajte bodo 
po novem razveseljevali 
otroke tudi s praznovanji 
otroških rojstnih dni, v okvi

ru katerih bo možen celo 
paintball za otroke. Pravljič
no deželo bo mogoče obi
skati tudi med tednom, ta
krat predstav sicer ne bo, 
pravljična scenografija pa je 
privlačna  sama po sebi. 
Prav ljična dogajanja lahko 
spremljamo tudi na FBpro
filu Pravljična dežela Goraj
te (več na www.pravljicnade
zelagorajte.si). 

Pravljice tudi med letom
Pravljična dežela Gorajte, ki jo otroci obiskujejo decembra, je zaživela tudi med letom.

Škratova vas v pravljični deželi /Foto: arhiv Pravljične dežele Gorajte

Hrast modrec bo pozdravil otroke tudi ob poletnih 
doživetjih Pravljične dežele Gorajte /Foto: Primož Pičulin

Brode – V Brodeh gradijo oporni zid, zaradi česar je od prej-
šnjega tedna ob stari cesti v Poljansko dolino vzpostavljena 
popolna dolgotrajna zapora prometa, in sicer na delu stare 
ceste Dolgi travniki–Brode–Gabrk. Cesta bo zaprta še do 29. 
maja. Za dostop do stanovanjskih objektov se stanovalci 
lahko dogovarjajo z izvajalcem gradbenih del. 

V Brodeh gradijo oporni zid


