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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dogajanja, ki 
so napovedala praznični čas, 
pa so se začela že prej. Že 
28. novembra so svoja vrata 
odprle Izložbe domišljije, 
prodajne razstave umetni
kov in rokodelcev. Druga za 
drugo so se v starem mes
tnem jedru odpirale razsta

ve v Galeriji Ivana Groharja, 
Rozamundi, v Ateljeju 
Amuse, trgovini Paleta, v 
Galeriji in trgovini Čipke 
Mojca, Rokodelskem centru 
DUO, delavnici Mojdom in 
Sokolskem domu Škofja 
Loka. Odprte bodo vse do 
konca decembra. 

Mesto je praznično 
zažarelo
Praznične luči so v Škofji Loki zažarele petega 
decembra, ko je otroke obiskal tudi prvi od 
dobrih decembrskih mož, Miklavž.

Svetlobni pozdrav Loki v snegu / Foto: Andrej Tarfila
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Kranj – Na prvem natečaju 
Branju prijazna občina, ki je 
potekal od Prešerna do Pre
šerna, torej od slovenskega 
kulturnega praznika v febru
arju do dneva Prešernovega 
rojstva v decembru, je sode
lovalo 27 občin. Osemnajst 
jih je bilo izbranih in tem so 
na slovesnosti v Kranju, ki 
na dan Prešernovega rojstva 
praznuje občinski praznik, 
podelili certifikate. Med do
bitniki je tudi šest gorenj
skih občin, med njimi tudi 
Škofja Loka. Župan Miha 
Ješe, ki je priznanje prejel iz 
rok Vesne Horžen, predse
dnice Združenja splošnih 
knjižnic, je ob tem dejal: "To 
ni le priznanje naši občini, 
temveč tudi priznanje za 
Knjižnico Ivana Tavčarja in 
za celotno loško območje, 
kjer knjižnica širi bralno 
kulturo med prebivalci. Za
jetih je še cela vrsta z bra
njem povezanih dejavnosti, 
med njimi denimo bralna 
značka za upokojence. Sicer 
pa smo na natečaj prijavili 
kar dvesto dogodkov, vklju
čenih je okoli štirideset usta
nov, ki prinašajo kulturo ši
rokim ljudskim množicam. 
Priznanje gre torej okolju, 
kjer je pred stoletji nastal 
Škofjeloški pasijon, prvo 

dramsko besedilo v sloven
skem jeziku, ki je bilo lani v 
tem času vpisano na Unes
cov seznam nesnovne kul
turne dediščine človeštva."
Nagrajene občine so ob po
delitvi nagovorili predse
dnik državnega zbora Milan 
Brglez, tudi ambasador pro
jekta Branju prijazna obči
na, minister za kulturo An

ton Peršak in župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar. 
Ob podelitvi certifikatov 
smo prisluhnili tudi pogovo
ru s pokrovitelji projekta in 
ambasadorji branja, poleg 
Milanu Brglezu in Antonu 
Peršaku tudi pisateljici 
Manci G. Renko. Predsedni
ca Združenja splošnih knji
žnic Vesna Horžen, ki je 

podelila priznanja, je dejala, 
da so želeli s projektom bra
nju nameniti široko družbe
no pozornost in s tem spod
bujati povezovanje med ob
činami, knjižnicami in vse
mi drugimi v lokalnih sku
pnostih. Velik poudarek so 
pri merilih, ki so jih morale 
izpolnjevati občine, dali 
delu z mladimi, kjer se kaže 
največji upad v navadah bra
nja. Slovenci namreč malo 
beremo, dve petini odraslih 
prebivalcev vse leto ne pre
bereta niti ene knjige, zato 
ima akcija Branju prijazna 
občina, ki spodbuja lokalne 
skupnosti k razvoju bralne 
pismenosti, branja in bralne 
kulture, še poseben pomen. 
Pri nagrajenih občinah so 
prepoznali dobro prakso, 
kar navdaja z optimizmom, 
kakor tudi podatki o 11 mili
jonih obiskovalcev knjižnic 
in 25 milijonih izposojenih 
knjig. Kot je dejal minister 
Anton Peršak, so nagrajene 
občine mreža, enakomerno 
razporejena po Sloveniji, in 
so tako lahko dober zgled 
sosedom, kamor bodo lahko 
širile svoj pozitiven vpliv. 
Kot je še dejal, gre pri izbra
nih občinah za takšne, ki se 
izkazujejo tudi na ostalih 
področjih in tako predstav
ljajo elito med lokalnimi 
skupnostmi.    

Prijazni tudi branju
Občina Škofja Loka, prijazna prostovoljstvu, pešcem in še čemu, je pridobila še eno priznanje. 
Postala je ena od osemnajstih branju prijaznih občin. Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin 
Slovenije in Ministrstvo za kulturo so namreč podelili te nazive občinam, ki s svojimi dobrimi 
praksami dajejo zgled za spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture. 

Župan občine Škofja Loka Miha Ješe s certifikatom branju 
prijazna občina ob Vesni Horžen, predsednici Združenja 
splošnih knjižnic / Foto: Tina Dokl 

"Bojevniki"  
iz ranljivih 
družbenih skupin
V projektu Vključujemo in 
aktiviramo tudi delavnice v 
Sopotnici v Društvu Projekt Človek
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Smučišči 
že odprti
Obe smučišči v 
občini Železniki sta 
začeli obratovati 
devetega decembra.
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ŠKOFJA LOKA

Želeli bi si skupen 
projekt
V inkubatorju in coworking 
centru Lokomotiva so v za-
četku decembra pripravili 
srečanje sodelovnih centrov 
Gorenjske.
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GORENJA VAS - POLJANE

Nezadovoljni z vodo
Na zboru krajanov v Javorjah 
o problematiki pitne vode, 
lokalnih cest v krajevni sku-
pnosti, prostorski stiski v 
vrtcu in šoli

stran 7

ŽELEZNIKI

Športnik leta Domen 
Prevc
Na sinočnji, že 20. prireditvi 
Športnik leta občine Železni-
ki so podelili enajst priznanj, 
športnik leta je Domen Prevc.

stran 8

ŽIRI

Bolj trajnostno 
načrtovanje prometa
V sklopu izdelave Celostne 
prometne strategije Občine 
Žiri prvi dve javni razpravi z 
naslovom Spremenimo po-
tovalne navade za boljši jutri
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 19. decembra 2017

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 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, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Andrej Tarfila, Matic Zorman

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

Lo ški glas, št. 12/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 101, ki je iz šel 19. decembra 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Simon Šubic

Škofja Loka – Gasilska enota 
Škofja Loka, ki je zadolžena 
za intervencije v predoru 
Sten, je dve leti po odprtju 
predora vendarle prejela 
tudi specialno vozilo za re-
ševanje v predorih. Direkci-
ja RS za infrastrukturo 
(DRSI) ga jim je dostavila 
konec oktobra, uradno pa so 
ga prevzeli 7. decembra. Pet 
dni prej so novo vozilo pre-
izkusili tudi v reševalni vaji 
v primeru prometne nesre-
če, ki je v organizaciji DRSI 
potekala v predoru Sten, na 

njej pa je sodelovalo 107 
vadbencev z vrst gasilcev, 
policije, Rdečega križa ter 
drugih enot sil zaščite, reše-
vanja in pomoči. 
Škofjeloški gasilci so na 676 
tisoč evrov vredno predor-
sko vozilo čakali kar dve leti, 
ker je bilo treba najprej do-
polniti krovno uredbo, po 
kateri je bilo specialno vozi-
lo zahtevano le za predore, 
daljše od 1000 metrov, 
medtem ko je dolžina pre-
dora Sten 712 metrov, je ra-
zložila Nevenka Zakrajšek z 
DRSI, skrbnica načrta zašči-
te in reševanja v predoru 
Sten.

Poveljnik PGD Škofja Loka 
Jaka Sušnik je razložil, da so 
s predorskim vozilom do 
uradnega prevzema opravili 
že približno deset interven-
cij in podobno število uspo-
sabljanj, zato v glavnem z 
njim že znajo dobro rokova-
ti. Nove pridobitve so sicer 
zelo veseli, saj jim omogoča 
kakovostnejše posredovanje 
v primeru nesreč v predoru 
Sten. Prednost predorskega 
vozila pred običajnim gasil-
skim vozilom predstavljata 
predvsem zalogovnik zraka 
in termovizijska kamera, 
nameščena pred vozilom, z 

zaslonoma za voznika in so-
voznika v kabini vozila, kar 
omogoča predvsem kasnejši 
in varnejši umik iz zadi-
mljenega predora, če bi pri-
šlo do večjega požara. 
"Ob drugi obletnici odprtja 
predora so gasilci dobili tudi 
vozilo. Nanj smo čakali ne-
koliko dlje, kot smo pričako-
vali, ampak upam, da ga ni-
koli ne bo treba uporabiti v 
predoru. Sicer pa naj bo vo-
zilo čim večkrat na interven-
cijah, saj ima veliko boljšo 
opremo kot vsa naša doseda-
nja vozila," pa je ob tej prilo-
žnosti povedal škofjeloški 
župan Miha Ješe. 

Vozilo prevzeli in 
tudi že preizkusili

Novo vozilo so gasilci že preizkusili tudi v predoru Sten, 
resda samo za vajo. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Škofja Loka – Na srečanju v 
prostorih Lokomotive so se 
predstavili podjetniki in 
uporabniki sodelovnih cen-
trov s celotne Gorenjske. 
Svoja področja delovanja in 
podjetniške zgodbe so med 
seboj delili predstavniki 
Plavža z Jesenic, Kovačnice 
iz Kranja, Mizarnice iz Ži-
rov in Lokomotive iz Škofje 
Loke.
Uvodno besedo so prepusti-
li gostitelju, Tinetu Škrbcu 

iz Lokomotive, ki tretje leto 
deluje pod okriljem Razvoj-
ne agencije Sora (RAS). 
"Sprva je bil ta prostor pra-
zen, zato smo si želeli vanj 
pripeljati nove vsebine in 
nove ljudi," je pojasnil Škr-
bec in dodal, da se zdaj šte-
vilo uporabnikov veča, tako 
da je prostor zaživel, kar je 
bil tudi njihov prvotni na-
men. Povezujejo pa se tudi 
z Mizarnico iz Žirov, saj 
skupaj snujejo projekt "zu-
naj okvirjev", kot se je izra-
zil Škrbec. Prostori se hitro 

polnijo tudi v Kovačnici v 
Kranju, ki je pred časom za-
znamovala drugo obletnico 
delovanja, je poudarila Ni-
ves Justin, ki je ob tem pri-
znala, da je prvo leto tudi 
sama skoraj obupala. "Vča-
sih se je zgodilo, da smo bili 
na delavnicah samo trije – 
midva z Domnom (Dolen-
cem, op. a.) in predavatelj," 
se je pošalila s kančkom sa-
moironije. Ta čas pa imajo 
že več kot dvajset uporabni-
kov, in čeprav so prostore že 
dvakrat povečali, spet posta-

jajo premajhni, prav tako so 
njihovi dogodki polno zase-
deni. Zato se bodo po bese-
dah Domna Dolenca v pri-
hodnje osredotočili pred-
vsem na selekcijo in graje-
nje skupnosti. Prvi koraki 
so bili težki tudi pri vzposta-
vljanju sodelovnega centra 
na Jesenicah, je dejal Grega 
Škufca. A tudi njim se obe-
tajo boljši časi, saj je zdaj že 
13 uporabnikov, pri čemer si 
jih pet prizadeva vzpostaviti 
skupnost. Podobno zgodbo 
ima tudi Mizarnica iz Žirov, 
ki so jo odprli junija lani. 
"Najtežje je dobiti ljudi, ki 
bi se v sodelovnem centru 
družili vsak dan," je opozo-
ril Matej Kalan in dodal, da 
so ta čas samo trije, čeprav 
se je od začetka delovanja v 
Mizarnici zvrstilo že več kot 
deset mladih podjetnikov, 
ki so najeli mizo.
Kot je ob koncu ugotavljal 
direktor RAS Jurij Bernik, 
so imeli prav vsi sodelovni 
centri na Gorenjskem enake 
"porodne" težave. "Zgodbe 
so si zelo podobne – na za-
četku je veliko entuziazma, 
potem pa padeš v 'luknjo'," 
se zaveda, da je to tek na dol-
ge proge. Zato si želi, da bi v 
prihodnje gorenjski sode-
lovni centri zastavili tudi ka-
kšen skupni projekt.

Želeli bi si skupen projekt
V inkubatorju in coworking centru Lokomotiva so v začetku decembra pripravili srečanje sodelovnih 
centrov Gorenjske.

V inkubatorju in coworking centru Lokomotiva so v začetku decembra pripravili srečanje 
sodelovnih centrov Gorenjske.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Partnerji, ki so 
se prijavili na prvi javni po-
ziv LAS loškega pogorja – 
projekt Lokalna hrana v šole, 
so Razvojna agencija Sora, 
podjetje P-INO, Inovacije in 
razvoj podeželja in Kmetij-
sko gozdarski zavod Kranj, 
cilj projekta pa je povečanje 
prehranske samooskrbe za 
povečanje lokalne pridelave, 
predelave in potrošnje lokal-
no pridelane hrane, obliko-
vanje kratkih dobavnih verig 
za lokalne šolske obroke in 
razvoj uravnoteženih šolskih 
obrokov iz lokalnih živil. 
Danes, ko je na trgu vse več 
uvožene hrane in prehran-
skih izdelkov, ki pa ni vselej 
tudi zdrava in kakovostna, 
vse več potrošnikov povpra-
šuje po lokalno pridelani 
hrani. Tudi v šolah na Ško-
fjeloškem želijo na šolske 
jedilnike uvrstiti čim več 
zdrave domače hrane, pri-
delane v soseščini. In tudi 
lokalni pridelovalci in pre-
delovalci želijo dobavljati 
šolam. Med prvimi naloga-

mi projekta je po besedah 
Jerneje Klemenčič Lotrič iz 
Razvojne agencije Sora po-
vezava enih z drugimi, saj 
želijo čim bolj uskladiti lo-
kalno ponudbo s povpraše-
vanjem oziroma potrebami 
lokalnih šol po hrani. „Sko-
zi projekt se bo preverila 
možnost vključevanja obro-
ka iz lokalno pridelane hra-
ne v šolske jedilnike, pri-
pravil tehnološki načrt in 
ocenili stroški. S tem bi se 
čim več šolam omogočila 
možnost vključitve lokalne-
ga obroka na njihove jedil-
nike. Spodbujali se bodo 
tudi ponudniki, da s pove-
zovanjem zagotovijo zado-
stne količine ter pestrost 
ponudbe,“ pravi Klemenčič 
Lotričeva. 
Da bi bili lokalni jedilniki 
čim bolj zdravi in prilagoje-
ni okusom otrok, so k sode-
lovanju povabili kuharskega 
mojstra Uroša Štefelina, 
znanega po uporabi lokal-
nih sezonskih sestavin in po 
obujanju tradicionalnih slo-
venskih jedi. Srečal se bo s 
kuharskim osebjem osmih 

šol na Škofjeloškem in z nji-
mi pretresel možnosti zdra-
vih jedilnikov iz živil lokal-
nega porekla, kakršni bodo 
všeč tudi otrokom. Z obiski 
je že začel: prejšnji teden je 

obiskal šole v Poljanski doli-
ni, ta teden ga pričakujejo v 
Poljanah, Bukovici, Buko-
vščici, na Lenartu in v Žele-
znikih, prve dni januarja pa 
še v Retečah in Žireh.

Lokalna hrana v šole
Povečanje lokalne prehranske samooskrbe in vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo 
prehranjevanje otrok je namen projekta Lokalne akcijske skupine (LAS) loškega pogorja, s katerim 
želijo na šolske jedilnike uvrstiti čim več zdrave hrane iz lokalnega okolja.

Jerneja Klemenčič Lotrič / Foto: Primož Pičulin
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Prva decembrska sobota je 
razveselila meščane in obi-
skovalce s tradicionalnim 
srečanjem vinarjev in Mi-
klavževim LUFtom. Sreča-
nje z vinarji je bilo jubilejno, 
dvajseto po vrsti, z rekordno 
udeležbo 15 ponudnikov iz-
vrstnih vin iz vseh vinoro-
dnih slovenskih pokrajin. 
Najzvestejše, ki so zraven že 
od začetka, so za zvestobo 
tudi nagradili, je povedal 
Marko Pleško iz Turistične-
ga društva Škofja Loka, ki 
vsako leto gosti srečanje vi-
narjev. "Kar osemdeset po-
nudnikov je na stojnicah po-
nujalo različne kakovostne 
izdelke, od domače in ume-
tnostne obrti do kmetijskih 
pridelkov, kot sta domače 

meso in med. Letošnja po-
sebnost je bila velika ponud-
ba hrane, pripravljene na 
ulicah, nekakšna odprta ku-
hinja. Za pokušino vin smo 
pripravili priložnostne keli-
he, ki so jih obiskovalci lah-
ko odnesli s seboj. Za dobro 
razpoloženje smo poskrbeli 
s prijetnim programom pa 
tudi vreme je bilo naklonje-
no naši prireditvi." Nastopili 
so mali folklorniki, imenova-
ni Groharčki, zapel je kvin-
tet Patina, kjer poje tudi ško-
fjeloški župan Miha Ješe. Ta 
je v uvodu tudi pozdravil vi-
narje. Stojnicam na Me-
stnem trgu so se na sose-
dnjem Cankarjevem pridru-
žili tudi ustvarjalci Loškega 
umetniškega festivala LUFt, 
ki je bil tokrat namenjen Mi-
klavževim nakupom.

Miklavž je z angeli in par-
keljni Škofjo Loko obiskal 5. 
decembra. Srečali so se na 
Mestnem trgu, ki je tega 
dne že zažarel v praznični 
podobi. Prižgali so se napisi 
z voščili čez trg, prižgali so 
svetlobne krogle, ob me-
stnih portalih znova stojijo 
rastoče smrečice. Miklavž je 
otroke pospremil v gledali-
šče in na Loškem odru so 
doživeli predstavo in prejeli 
Miklavževa darila. S tem do-
godkom se je začelo decem-
brsko dogajanje, letos poi-
menovano Loka v snegu. 
Dogajajo se otroške predsta-
ve, pravljice, koncerti, glas-
beno-literarni večer, ustvar-
jalne delavnice, komični 
šov, otroški in animirani fil-
mi, za Miklavžem še Boži-
ček in Dedek Mraz, obdaro-

vanje, predstave, božični 
LUFt z uličnim gledališčem 
Ana Mraz (letos na novem 
Trgu pod gradom), čisto za 
konec pa tudi silvestrovanje 
z glasbeno skupino Joške 
v'n. Minuli teden je Loka do-
živela tudi dva koncerta, ki 
so ju organizirali v sodelova-
nju z madžarskim in češkim 
veleposlaništvom: koncert 
madžarskega organista Dó-
bisza Árona in koncert bo-
žičnih pesmi Otroškega 
glasbenega ansambla in 
pevskega zbora Glasbene 
šole Leoša Janáčka iz Ostra-
ve na Češkem. 
In še čisto sveže povabilo: 
drevi ob 19.30 bo Loko v 
snegu popestril glasbeno-li-
terarni večer s Ferijem Lain-
ščkom in člani orkestra 
Amadeo, vstop je prost.

Mesto je praznično 
zažarelo
31. stran

Prvi decembrski LUFt je bil Miklavžev, drugi bo ta konec 
tedna božični.  / Foto: Andrej Tarfila

Otroke je obiskal Miklavž, prvi od treh decembrskih 
dobrih mož. / Foto: Andrej Tarfila 

Druženje z vinarji je bilo že dvajseto po vrsti. / Foto: Andrej Tarfila Decembra vabijo obiskovalce tudi Izložbe domišljije. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je okrepila svojo mrežo 
javno dostopnih defibrila-
torjev. Dva nova so postavili 
na Pošti na Kapucinskem 
trgu in na objektu Krajevne 
skupnosti Trata v Franko-
vem naselju. 
K širitvi mreže defibrilator-
jev jih je spodbudil tudi raz-
pis Ministrstva za zdravje za 

prijavo predlogov investicij-
skih projektov za sofinanci-
ranje investicij na primarni 
ravni zdravstvene dejavno-
sti v Sloveniji za leto 2017. 
"Občina je bila na omenje-
nem razpisu uspešna in 
tako smo v novembru mon-
tirali dva nova avtomatska 
zunanja defibrilatorja. V so-
delovanju z vodstvom Zdra-
vstvenega doma Škofja Loka 
sta bili izbrani dve dobro in 

stalno dostopni lokaciji na 
območjih z veliko frekvenco 
obiskovalcev oziroma na ob-
močju goste stanovanjske 
poselitve, torej pri pošti ob 
glavni avtobusni postaji in v 
Frankovem naselju," poja-
snita Alojz Bogataj in Jernej 
Tavčar s škofjeloške občin-
ske uprave. "Strošek dobave 
in montaže novih zunanjih 
defibrilatorjev je znašal 
4500 evrov, od tega nam je 

ministrstvo zagotovilo 2200 
evrov. Občina je na obeh lo-
kacijah dodatno uredila tudi 
elektro priključek, na kate-
rega je priključen defibrila-
tor. Verjamemo, da bo ta 
nova investicija pripomogla 
k boljši dostopnosti in kako-
vosti nudenja nujne prve 
pomoči – v korist vseh ob-
čank in občanov naše obči-
ne ter obiskovalcev našega 
mesta."

Širijo mrežo defibrilatorjev

Sklepamo prvo leto, odkar je 
naš Škofjeloški pasijon do-
bil potrditev Unesca za prvo 
slovensko uvrstitev na nji-
hov reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne. Vesel sem, da so letos 
sledili kurenti, in še bolj 
bom vesel, ko bo sledila tudi 
klekljana čipka, pri kateri 
tudi Škofja Loka pridno po-
maga. To je plod dobro za-
stavljenega cilja, prave poti 
do njega in predvsem velike-
ga števila deležnikov, ki so 
pri tem sodelovali. Najbolj 
zaslužni za to imenovanje 
so naši pasijonci, več kot ti-
sočerica prostovoljcev, ki 
tvorijo največjo prostovolj-
sko organizirano skupino v 
Sloveniji.
Kvalitetno delamo tudi v na-
ših občinah nasploh. Zado-
voljen sem, da smo našli pot 
sodelovanja v okviru vseh 
štirih občin na Loškem in z 
obema sosednjima občina-
ma na območju porečja Sor, 
z Medvodami in Kranjem. 
Uspehi se kažejo na sku-
pnih projektih, to pa so 
predvsem ceste, čiste vode, 
zrak, iz tega izhajajoča turi-
zem in razvoj podeželja, 
skratka dvig kakovosti življe-
nja naših občank in obča-
nov, kar se je lepo pokazalo 
v spomladanski anketi kvali-
tete življenja časnika Finan-
ce. Iščemo in tudi naprej 
bomo še iskali področja in 
projekte, ki nas združujejo. 
Tak pristop se kaže na dveh 
ključnih projektih, ki jih 
urejamo skupaj z ministr-
stvom za infrastrukturo: 
umestitvijo nove cestne vpa-
dnice skozi Škofjo Loko od 
industrijske cone do Meje in 
priključitev našega območja 
na avtocestno omrežje, kjer 
bomo iskali najboljše vari-
ante in jih vključevali v pro-
storski načrt. Med ceste sodi 
tudi severna loška obvozni-
ca, ki čaka na drugo branje 
januarja na občinskem sve-
tu. Drug projekt so kolesar-
ske povezave. Direkcija za 
infrastrukturo je prepoznala 
pomen kvalitetnih in varnih 
tranzitnih in družinskih ko-
lesarskih poti, za katere 

predvidevamo, da bomo 
predvidoma januarja z mi-
nistrom Gašperšičem na Lo-
škem gradu podpisali dogo-
vor vseh šestih občin s pore-
čja reke Sore. 
To so na videz manjši pro-
jekti, a tako sodelovanje 
daje dober občutek, da na 
Loškem lahko za naše ob-
čanke in občane nekaj sku-
paj naredimo. Po obdobju 
intenzivnih vlaganj v ekolo-
ško komunalno infrastruk-
turo je prišel čas tudi za in-
vesticije, ki neposredno 
vplivajo na boljšo kakovost 
življenja vseh nas, in pre-
pričan sem, da bomo v bli-
žnji prihodnosti te načrte 
tudi uresničili. Ena teh na-
log je tudi asfaltiranje naših 
makadamskih poti, ki smo 
jih letos asfaltirali rekor-
dnih šest kilometrov. 
Za naprej želim občankam 
in občanom ter številnim 
klubom in društvom (v naši 
občini jih je več kot štiristo) 
tako dobrega sodelovanja še 
naprej. Hvala vsem, ki svojo 
energijo in svoj čas name-
njajo družbi in soljudem. 
Občina je orientirana na jav-
ni interes in skupaj z ostali-
mi deležniki ga skušamo 
tudi realizirati. Hvala tudi 
sodelavcem iz občinske 
uprave, ki s svojim marlji-
vim in zagnanim delom 
skušajo nuditi našim obča-
nom čim boljši servis. 
Vsem želim mirne in zado-
voljne božične praznike ter 
zdravo, srečno, uspešno in 
sodelovanja polno novo leto.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Leto se izteka

Miha Ješe

Škofja Loka – Ena od nalog občine je asfaltiranje klancev na 
makadamskih poteh. Župan Miha Ješe pove, da so lani sku-
paj s predsedniki krajevnih skupnosti (KS) naredili obhod in 
pregledali, koliko je še cest, ki jih je v občini še treba asfalti-
rati. "Ustavili smo se pri številki dobrih 26 kilometrov in z 
velikim veseljem in ponosom lahko povem, da nam je z 
dobrim sodelovanjem z vsemi podeželskimi KS, z izvajalci 
in občinskimi uradniki uspelo preplastiti več kot šest kilo-
metrov makadamskih cest," je zadovoljen župan. "Tako 
nam za naslednje obdobje ostaja še 20 kilometrov. Predvi-
doma pet kilometrov jih bo preplastenih v naslednjem letu. 
Potem nam za naslednji mandat ostane še 15 kilometrov, 
kar pomeni, da bomo v prihodnjih petih letih opravili vsa 
potrebna asfaltiranja in se bomo lahko nato posvetili obnovi 
dotrajanih že asfaltnih cest."

Asfaltirali šest kilometrov cest

Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škofja Loka vabi na tra-
dicionalni božično-novoletni koncert. Nastopil bo v ponede-
ljek, 25. decembra, ob 19.30 v športni dvorani na Trati. Vsto-
pnice dobite pol ure pred koncertom na blagajni ŠD Trata.

Praznični koncert loških godbenikov
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P r e v e n t i v a

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dva med nji-
mi sta plod povezovanja več 
lokalnih akcijskih skupin v 
Sloveniji in na Hrvaškem. 
Več lokalnih akcijskih sku-
pin (LAS loškega pogorja, 
LAS s CILjem, LAS Meži-

ške doline in LAG Istočna 
Istra) se je povezalo tudi pri 
projektu Med-O-Vita. Skozi 
projekt se bo razvil nov turi-
stični produkt Čebelar za 
en dan, ozaveščanje o av-
tohtoni kranjski čebeli in 
čebelarstvu, razvoj progra-
ma oseb z motnjami v du-
ševnem razvoju. Vzpostavil 
se bo čebelarski muzej, po-
vezava in sodelovanje čebe-
larjev iz partnerskih obmo-
čij, oblikovala se bo brošura 
z recepti jedi z medom, 
uredili bodo učno čebelar-
sko pot, pojasni svetovalka 
za regionalni razvoj pri Ra-
zvojni agenciji Sora Tina 
Čadež. Na začetku decem-
bra so izpeljali že prvo ak-
tivnost, in sicer sodelovanje 
na drugem ocenjevanju 
medu Ripenda v hrvaškem 
Labinu.

Zgodba ima korenine v pre-
teklosti, ko so loški čebelarji 
vozili svoje čebele na pašo v 
hrvaško Istro. Pozneje je so-
delovanje zamrlo, ko pa so se 
z vzhodno Istro povezali 
Idrijčani, so se spomnili so-
delovanja z Ločani in tako so 
se stiki obnovili, je povedala 

Tatjana Bogataj, v Razvojni 
agenciji Sora svetovalka za 
razvoj podeželja. Čebelarji s 
Škofjeloškega so z ocenjeva-
nja medu v Labinu prinesli 
sama zlata odličja, osvojili so 
deset priznanj za gozdni in 
kostanjev med, in sicer člani 
ČD Škofja Loka Rudi Bizovi-
čar, Aleš Demšar, Janez Kle-
menčič, Ivan Skledar, Gre-
gor Flerin, Janez Kožuh in 
tudi Čebelarsko društvo Ško-
fja Loka, Rado Lotrič (ČD Že-
lezniki) in Jože Frelih (ČD 
Žirk), Janez Klemenčič pa je 
osvojil prvo mesto med vse-
mi poslanimi vzorci za goz-
dni med. V Labin so šli tudi 
predstavniki društva Sožitje 
in obiskali tamkajšnji center 
za inkluzijo. Naslednje leto 
bodo obisk vrnili, in sicer 
maja, ko bo na svetovni dan 
čebel srečanje v Brodeh. 

Povezal jih je med
Na Škofjeloškem izvajajo več projektov, ki so bili 
potrjeni na razpisih Lokalne akcijske skupine 
(LAS) loškega pogorja. 

Tina Čadež in Tatjana Bogataj / Foto: Primož Pičulin

Li-An Kozmelj 

Pogled nazaj, korak naprej
November 2016. 
Sedem dam, prostovoljk, 
članic Lokalne akcijske sku-
pine za preprečevanje zasvo-
jenosti Škofja Loka, prihaja 
na dogovorjeni sestanek. 
Vsaka prinaša del sebe, svo-
jega znanja, idej, karizme. 
Na mizi plakat, barvni svinč-
niki. Čaka nas plan dela za 
obeležitev obletnice. Dvajse-
tletnica! Ni kar tako, kajne? 
Najprej rdeča nit – nit, ki bo 
povezala in prepletla vse ti-
ste, s katerimi sodelujemo 
in jih želimo povezati in ki 
bo vsakemu posamezniku 
dala košček nečesa novega. 
Ob 20-letnici smo začutile, 
da je čas za spremembo. Za 
začetek smo želele spreme-
niti logotip: mogočno drevo 
z močnimi koreninami. Že-
lele smo, da je novi znak od-
raz dosedanjega skupnega 

dela in načrtov za priho-
dnost. Kar smo v dvajsetih 
letih s koreninami načrpali 
iz rodovitne zemlje, je zdaj 
kot roka usmerjeno v delje-
nje, pomoč, povezovanje in 
širjenje. Deblo je tako posta-
lo roka, dlan, razvejana kro-
šnja, ki združuje različne 
elemente. Noben list v njej 
ni pravilne oblike, saj nihče 
od nas ni popoln, a listi sku-
paj tvorijo celoto. Delčki se 
lahko spremenijo v človeške 
možgane, ki so postali rdeča 
nit slavnostnega leta. Od 
tega trenutka dalje so ideje 
deževale na papir. Vsaka se 
je našla v nečem in prevzela 
del nalog. 
November 2017. Pogled na-
zaj.
Aprila 2017 smo se srečale 
in se zahvalile vsem svojim 
dosedanjim članom za nji-

hov doprinos k delovanju 
LAS-a. Povezale smo ga s 
predstavitvijo in ogledom 
filma Še žal ti bo! (Spijt!), 
ki govori o nasilju med 
mladimi in je bil namenjen 
vsem VIZ-institucijam na 
območju Škofje Loke. V 
film nas je popeljala pred-
stavnica Kinodvora, ob 
koncu pa je sledil pogovor 
z mag. soc. ped. Ingrid Kle-
menčič. Film nas ni pustil 
ravnodušnih.
Šola za starše. Predavanja, 
namenjena staršem osnov-
nih in srednjih šol. Skrbno 
izbrani predavatelji in aktu-
alne teme. Oktobra nas je s 
predavanjem v polni preda-
valnici navdušila dr. Roma-
na Salecl, v januarju pa nas 
čaka še predavanje dr. Sane-
le Banović in v marcu preda-
vanje patra Karla Gržana.

Veter v Laseh – s športom 
proti odvisnosti. Dopoldan-
ski del je namenjen četrto-
šolcem, ki preko telesa in 
duha spoznavajo športne 
panoge in presegajo sami 
sebe. Aktivno sodelujejo 
tako učenci kot njihove uči-
teljice. Popoldanski del pa je 
namenjen družinam. Te se 
družijo ob športu in glasbi 
ter med seboj tkejo nepre-
cenljive vezi.
Družinska rekreacija. Del 
sobotnih zimskih popoldne-
vov je namenjen družinam, 
ki ob gibanju in skupnih 
igrah aktivno preživljajo 
svoj čas. Dejavnost, na kate-
ro smo zelo ponosne, saj po-
teka že od prvih začetkov 
LAS-a. Športna dejavnost je 
tista, ki lahko mlade odvrača 
od negativnih pojavov v so-
dobni družbi in jih vodi 

mimo številnih pasti, s kate-
rimi se soočajo v času odra-
ščanja. Tako so sobote rezer-
virane za skupna družinska 
doživetja.
Strokovno srečanje Upora-
bljam možgane. Kaj pa ti?, 
namenjeno strokovnim de-
lavcem VIZ-ustanov. Sreča-
nje, na katerem je vsak iz-
med prisotnih lahko dobil 
nekaj zase, mogoče idejo, ki 
jo bo uporabil pri svojem 
delu, nova spoznanja ali pa 
je ponovil in poglobil svoje 
znanje. Skozi srečanje so 
nas popeljali dr. Tina Bre-
gant, dr. Zvezdan Pirtošek 
in prof. Andreja Brenčič 
Vukmir.
Ponosno vstopamo v 21. leto 
delovanja z novimi izku-
šnjami, idejami in veliko od-
govornostjo. V preventivi 
vsak korak šteje. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pri teh letih je 
zadnji čas, da človek izpre-
že, se ustavi in umiri, je pre-
pričan upokojeni zdravnik 
Tone Košir, ki je maja, ko je 
dopolnil osemdeset let, pre-
nehal tudi s predavanji za 
Rdeči križ, s katerim je sicer 
zelo dolgo sodeloval. Tem 
nalogam se je res odpove-
dal, ne pa tudi raziskovanju 
in pisanju. Zbranih ima toli-
ko podatkov in v zvezi z nji-
mi povezanih načrtov, da bi 
imel dela do svojega stočetr-
tega leta, se pošali. Njegovi 
priljubljeni temi sta zdrav-
stvo in domoznanstvo. "Ra-
ziskujem zgodovino zdrav-
stva na Škofjeloškem, zad-
njih šest let predvsem roko-
pise padarskih bukev, pri 
pisanju domoznanskih član-
kov in knjig pa izpolnjujem 
dolg svojim rojakom," pravi 
Tone Košir, ki so ga za izvir-
ne opise krajev, ljudi in živ-
ljenja na Lučinskem pred 
kratkim nagradili z občin-
skim priznanjem v občini 
Gorenja vas - Poljane.
To pa ni edino priznanje, ki 
ga je bil deležen v letu svoje-
ga življenjskega jubileja. 
Muzejsko društvo in Ob-
močno združenje Rdečega 
križa Škofja Loka sta mu do-
delila naslov častnega člana. 
Sam skromno meni, da je 
teh časti že skoraj preveč, a 
njegovi društveni kolegi so s 
tem pokazali, kako cenijo 
njegovo delo. V pomenku s 
Tonetom Koširjem se dota-

kneva njegovega otroštva. 
Rojen je bil na Dolgih Nji-
vah pri Lučinah v družini s 
15 otroki, 12 jih je preživelo, 
petleten je odšel živet v Suhi 
Dol, od koder je izviral oče-
tov rod. Šolal se je v Luči-
nah, Gorenji vasi, Ljubljani 
študiral medicino, pozneje 
je opravil tudi magistrski 
študij s področja javnega 
zdravstva. Služboval je kot 
družinski zdravnik v Žele-
znikih in Škofji Loki, pozne-
je pa postal pomočnik direk-
torja Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, v prvi slovenski 
vladi je bil namestnik takra-
tne ministrice za zdravstvo 
Katje Boh, delal na Inštitutu 
za varovanje zdravja, pred 
dvema desetletjema se je 
upokojil. Ob funkcijah je še 

naprej dežural kot zdravnik 
v Loki, v dispanzerju za bor-
ce, v centru slepih, v Žireh 
... Pravi, da mu je dežuranje 
pustilo rahel spanec in se 
ponoči pogosto prebuja. Ta-
krat mu prav prideta bele-
žnica in svinčnik na nočni 
omarici, da si buden zapiše 
misli, ki ga obhajajo ponoči. 
"Ko sem se upokojil, sem 
sklenil, da bom raziskoval in 
pisal," pravi sogovornik, ki 
je že kot majhen šolar za na-
logo, naj narišejo, s katerim 
poklicem se bodo v življenju 
ukvarjali, narisal kup knjig. 
In res se je, pa ne le z bra-
njem. Pisal je učbenike, 
strokovne članke za različne 
medicinske revije in zborni-
ke, posvetil se je zgodovini 
zdravstva na Škofjeloškem. 

Nastale so knjige Petdeset 
let Zdravstvenega doma 
Škofja Loka, Babištvo na Lo-
škem, Rdeči križ, stoletnica 
prostovoljne dobrodelnosti 
na Loškem, poleg njih pa še 
pet domoznanskih knjig, v 
katerih raziskuje zgodovino 
rojstnega kraja in okoliških 
vasi. Kar dela, je v sozvočju z 
uredniško politiko Loških 
razgledov, kjer prav tako ob-
javlja svoje prispevke.
V njegovem delovnem pro-
storu, kjer teče pomenek, so 
polne knjižne police, med 
njimi tudi knjig, ki jih je 
sam napisal. Danes je zado-
voljen, da mu pri raziskova-
nju ni treba vedno obiskova-
ti arhivov in drugih ustanov, 
pač pa se lahko do marsiče-
sa dokoplje tudi prek spleta. 

Začeti je korajža, 
nehati je modrost
Tako pravi Tone Košir, upokojeni zdravnik, ki je ob letos dopolnjenem osemdesetem letu starosti 
odložil vse funkcije, ki jih je imel. Nadaljuje le še z neumornim raziskovanjem zgodovine zdravstva na 
Škofjeloškem in domoznanskimi temami.

Tone Košir /Foto: Tina Dokl
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da so na spletni strani Občine 

Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpisi in pozivi:

JAVNI  R A ZPIS
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2018
Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna

(kontakt: Petra Mohorič Peternelj, 04/51 12 336),

JAVNI  R A ZPIS
za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj  

odraslih, ki jih bo v letu 2018 Občina Škofja Loka  
sofinancirala iz proračuna

(kontakt: Marija Ferjan, 04/51 12 334),

JAVNI  R A ZPIS
o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih 

dejavnosti v letu 2018
 (kontakt: Sabina Gabrijel, 04/51 12 330),

JAVNI  R A ZPIS
za sofinanciranje zdravstvenih letovanj za otroke  

z območja občine Škofja Loka v letu 2018
(kontakt: Sabina Gabrijel, 04/51 12 330),

JAVNI  R A ZPIS
za sofinanciranje programov na področju tehnične  

kulture v občini Škofja Loka v letu 2018
(kontakt: Damjana Uršič, 04/51 12 333),

JAVNI  POZIV
za dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2018  

za izjemne dosežke v občini Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, 04/51 12 333),

JAVNI  POZIV
finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam  
in zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena  

za občino Škofja Loka v letu 2018
(kontakt: Damjana Uršič, 04/51 12 333),

JAVNI  POZIV
za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim 

bo v letu 2018 Občina Škofja Loka iz proračuna 2018  
sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka

(kontakt: Katja Štucin, 04/51 12  312),

Vsebine javnih razpisov in razpisna dokumentacija so na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, pod 
rubriko Javni razpisi in natečaji/Objave in pozivi ter v spreje-
mni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, 
Škofja Loka.

Datum: 14. 12. 2017
 Mag. Miha Ješe l.r.   
 ŽUPAN

Nina Fehter

Škofja Loka – Večdnevni do-
godek je sicer potekal v or-
ganizaciji Kulturno umetni-
škega društva Jadran, ki se 
mu je kot koproducent to-
krat pridružil Zavod O, za-
vod škofjeloške mladine, 
delno pa ga je podprla tudi 
Občina Škofja Loka.
Štiridnevno spoznavanje Be-
lorusije se je začelo s petko-
vim koncertnim dogodkom 
v Rdeči Ostrigi, kjer je ob 
podpori hrvaške zasedbe 
Svemirko in VJ-a Dimensio-
na nastopila mlada beloru-
ska zasedba Super Besse. 
Glas o njej je segel že daleč 
na Zahod, saj se nad njo 
navdušujejo tudi eminentni 
glasbeni akterji, kot je John 
Robb. Ob prihodu na oder 
jih je pričakala lepo napol-
njena dvorana, prisotne pa 
je navdušila s svojo različico 
post-punka in cold-wava ter 
interpretacijo pesmi v mate-

rinščini, za prijeten konec 
večera so kasneje poskrbeli 
veseljaki Svemirko. Še bolj 
zanimivo je bilo v naslednjih 
dneh, saj so člani beloruske 
zasedbe ustvarjali in bivali v 
virloški umetniški rezidenci, 
kjer so bili zainteresiranim 
tudi na voljo za druženje in 
razgovore. Pridno so se zapi-
sovali vtisi, veliko je bilo po-

govorov z domačini. »Večina 
pogovorov je tekla o sloven-
ski in beloruski kulturi, ne-
kateri so primerjali jezika, 
drugi so (o)risali gospodar-
sko-politično situacijo,« pri-
poveduje Ana Bassin, pred-
sednica društva. »Mi se tu-
kaj počutimo kot doma. Or-
ganizatorji so zares čudoviti, 
prebivalci prijazni, tudi kon-

cert je odlično uspel,« zado-
voljno doda Maksim Kulsha, 
vokalist zasedbe. »Nekaj je 
sicer dober koncert, nas pa 
(je) vsekakor zanima(lo) še 
več. Želeli smo izvedeti več o 
njihovi kulturni sceni, raz-
merah za ustvarjanje, zani-
mali so nas razni finančni 
mehanizmi na področju kul-
ture itd.,« razlaga Ana. »V 
Belorusiji nimamo podob-
nih centrov podtalne oz. al-
ternativne kulture, v Sloveni-
ji jih je mnogo. Pri nas oko-
lje za ustvarjanje tako ni naj-
bolj ugodno, zato tudi ni veli-
ko posameznikov in posame-
znic, ki bi bili pripravljeni 
vlagati v svoj glasbeni talent. 
Lastniki prizorišč so namreč 
– za razliko od vaše scene – v 
klasičnem podjetniškem od-
nosu z glasbeniki, kar pome-
ni – plačaj za prostor in igraj. 
Tako je glasbeno ustvarjanje 
precej tvegan 'posel', saj niti 
v dvomilijonskem Minsku ni 
dovolj kritične mase za po-
slušanje novih zasedb,« pri-
poveduje Maksim, ki je med 
bivanjem v Škofji Loki vzpo-
stavil prijateljske in tesne 
vezi z lokalnimi kulturnimi 
producenti. Ob zaključku 
zanimivega projekta, ki je 
vsekakor obogatil lokalno 
okolje in naš kulturni pro-
stor, so si organizatorji zaže-
leli uspešnega nadaljevanja 
v naslednjem letu, ko naj bi 
se na podoben način spo-
znavali s Češko.

V Belorusiji ni 
prizorišč, kot je Ostriga
V drugi polovici novembra se je v Škofji Loki odvil projekt Spoznaj drugo 
kulturo – Belorusija, ki nam je na zanimiv in inovativen način približal in 
predstavil tako življenje v tej državi kot tudi njeno kulturno produkcijo.

Maksim Kulsha, vokalist beloruskih Super Besse 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt sicer 
izvajajo po vsej Sloveniji, 
vanj pa vključujejo osebe z 
motnjami v duševnem razvo-
ju, ljudi s težavami v dušev-
nem zdravju, zapornike v 
fazi odpusta in osebe, ki se 
zdravijo odvisnosti od prepo-
vedanih drog. Edina skupina 
(od osmih v Sloveniji) na Go-
renjskem je skupina v Sopo-
tnici, kjer je v projektu sode-
lovalo deset uporabnikov. 
Kot pravi koordinatorica pro-
jekta pri Javni agenciji za 
knjigo Mojca Bergant Draže-
tič, je cilj delavnic krepitev 
kompetenc in zmožnosti, ki 
jih v skladu z evropskim refe-
renčnim okvirjem vsi posa-
mezniki potrebujejo za oseb-
no izpolnitev, razvoj, dejavno 
državljanstvo, socialno vklju-
čenost in zaposlitev. Projekt 
finančno podpira Evropska 
unija iz socialnega sklada. 
Ob koncu so pripravili javne 
predstavitve tistega, kar so 
med letom ustvarili, izdali so 
tudi zbornik, kjer so zbrane 
literarne stvaritve udeležen-

cev. Skupina iz Sopotnice se 
je predstavila z literarno-glas-
beno prireditvijo Bojevniki 
na poti v Kašči v Škofji Loki, 
kjer so udeleženci brali pe-
smi in prozo, ki je pod men-
torstvom Cvetke Bevc nasta-
jala na njihovih delavnicah. 
V njihovih izdelkih je slutiti 
boj, ki ga bijejo s svojo odvi-
snostjo. To odraža tudi lut-
kovna predstava avtorice 
Cvetke Bevc Modri med. Go-
vori o tem, kako je medvedka 

v gozdu podlegla mamljive-
mu okusu modrega medu. 
Vse je storila, da bi ga dobila, 
zapravila je prihranke, celo 
denar, ki ga je namenila za 
sinov rojstni dan, zanemarila 
je družino in čakala samo še 
na podlasico, ki ji je prinašala 
modri med. A potem se je s 
pomočjo svojih najbližjih iz-
vila iz primeža te odvisnosti. 
Mentorica Cvetka Bevc je s 
skupino delala od januarja 
in spoznala: "Skupina ima 

specifično dinamiko, in ko 
sprejmejo mentorja, on po-
stane eden izmed njih. Sku-
pina se je lepo povezala, 
stkala so se prijateljstva in v 
takšnih odnosih so lahko 
nastali dobri izdelki, kar se 
je pokazalo tudi na sklepni 
prireditvi. Na delavnicah 
smo brali slovenske avtorje, 
se o prebranem pogovarjali, 
se pomenkovali z zanimivi-
mi gosti (med njimi sta bila 
tudi igralec Boris Cavazza in 
pesnik in pisatelj Andrej 
Rozman - Roza), brali smo 
tudi Prešerna, vadili kreativ-
no pisanje. Vse, kar so naši 
'bojevniki' počeli v času de-
lavnic, je okrepilo njihovo 
samopodobo in samozavest 
ter zavest, da lahko stvari, ki 
si jih zastavijo, izpeljejo od 
začetka do konca. Spoznali 
so, da je pomembno vztraja-
ti in izpopolnjevati začeto 
delo. Naposled so se pokaza-
li še na javnem nastopu." 
Vse to izboljšuje socialne 
veščine teh ljudi, da se lažje 
vključujejo v družbo in po-
sledično na trg dela, kar je 
tudi cilj tega projekta.

"Bojevniki" iz ranljivih 
družbenih skupin
Javna agencija za knjigo končuje prvo polovico štiriletnega projekta Vključujemo in aktiviramo. V 
projektu so slovenske pesnike in pisatelje povezali s pripadniki ranljivih družbenih skupin. Delavnice 
so potekale tudi v Sopotnici v Društvu Projekt Človek.

Od leve: mentorica Cvetka Bevc in koordinatorici projekta 
Mojca Bergant Dražetič in Zarika Snoj Vrbovnik 
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Škofja Loka – Društva in klube namerava občina v prihodnje 
naseliti v zahodno krilo komande nekdanje vojašnice in tam 
vzpostaviti medgeneracijski center. "Prva društva se že selijo 
na to lokacijo. V naslednjem letu bomo poskrbeli za streho, 
ki je na več mestih že nevarno načeta, in za splošne varno-
stne in energetske pogoje. V letih 2019 in 2020 pa računamo 
na ureditev celotne zgradbe, da bo ta center resnično polno 
zaživel in bodo imela naša društva idealne pogoje za delo. To 
bo dobra osnova za še boljše medsebojno sodelovanje in še 
večje uspehe v naslednjih letih," pravi župan Miha Ješe. 

V prihodnosti medgeneracijski center

V zahodnem krilu komande nekdanje vojašnice načrtujejo 
medgeneracijski center. / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Gorenja vas – Ob občin-
skem prazniku so se spo-
mnili tudi ljudi, ki so s svo-
jim delom še posebno za-
znamovali preteklo leto v 
občini. Posthumno so pode-
lili naziv častni občan, razen 
tega so podelili še tri plake-
te, štiri občinska priznanja 
in priznanje župana.
Za dolgoletno zgledno pa-
storalno delo in skrb za 
ohranjanje cerkvene stavb-
ne dediščine Župnije Trata 
- Gorenja vas so naziv častni 
občan posthumno podelili 
Alojziju Oražmu. Priznanje 
je prevzel gorenjevaški žu-
pnik Gregor Luštrek. Alojzij 
Oražem je v župnijo Trata-
-Gorenja vas prišel leta 1976 
in v njej ostal 28 let. Leta 
2004 je prevzel župnijo Tr-
boje, kjer je duhovniško 
službo opravljal do svoje 
smrti 10. septembra letos. 
Na gospodarskem področju 
so že prvo leto po njegovem 
prihodu v Gorenjo vas stekli 
postopki za izgradnjo nove-
ga župnijskega doma, ki je 
bil dokončan leta 1981. V 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v 
Gorenji vasi so najprej ob-
novili električno napeljavo 
in uredili zunanjo osvetlitev, 
največjo prenovo pa je doži-
vela leta 2002, ko je dobila 
današnjo podobo. Skrb je 
posvečal tudi obnovi podru-
žničnih cerkva. Pod njego-
vim vodstvom so tako poskr-
beli, da so vse podružnične 
in farna cerkev z župnijskim 
domom lepo urejeni in 
skrbno vzdrževani spomeni-
ki kulturne dediščine za pri-
hodnje rodove.
Za obsežno gledališko in 
književno ustvarjanje v Po-
ljanah je plaketo občine pre-
jel Andrej Šubic, po poklicu 
zdravnik družinske medici-
ne, deluje pa tudi kot ljubi-
teljski igralec, režiser in or-
ganizator s posebnim čutom 
za preprosto, razumljivo 
estetiko, so zapisali v obra-
zložitvi in dodali, da dviga 
raven kulturne ljubiteljske 
dejavnosti in predvsem goji 
ljubezen do svojega doma-
čega narečja in kulture. 
Za šeststoletno duhovno po-
slanstvo ter za ustvarjanje in 
ohranjanje kulturne dedišči-
ne v Poljanski dolini so pla-
keto podelili župniji Polja-
ne. Priznanje je prevzel žu-
pnik Jože Stržaj. Župnija 
Poljane je nastala kot prva 
samostojna župnija z zave-
tnikom sv. Martinom za ce-
lotno Poljansko dolino leta 
1417 iz pražupnije sv. Jurija 
v Stari Loki. Kot so poudarili 
v obrazložitvi, župnija zgle-
dno skrbi za kulturno dedi-
ščino ter je močno vpeta v 
družabno življenje kraja in 
neguje duhovno življenje ne 
le Poljan, ampak tudi širše-
ga okolja že šeststo let.

Ob petstoti obletnici posve-
titve cerkve sv. Urha je pla-
keto prejela še župnija Le-
skovica. Priznanje je prevzel 
župnik Jože Dolenc. Cerkev 
sv. Urha je bila leta 2008 
razglašena za kulturni spo-
menik lokalnega pomena. 
Do leta 1735 je bila podru-
žnica poljanske fare, leta 
1853 pa je postala župnija. 
"Vsi dogodki in aktivnosti v 
okviru praznovanja petstole-
tnice so prispevali k večji 
povezanosti faranov pa tudi 
tistih, ki so se iz župnije iz-
selili, a so se prav zavoljo 
jubileja z veseljem vrnili do-
mov," so med drugim ute-
meljili priznanje.
Za izvirne opise krajev, ljudi 
in življenja na Lučinskem je 
priznanje občine prejel 
Tone Košir. Po upokojitvi se 
je lotil raziskav s področja 
zdravstva, načrtno je razi-
skoval tudi zgodovino do-
mačih krajev. "Njegov izje-
men čut za zgodovinsko te-
matiko in ustvarjalnost se 
izkazujeta tudi v okviru Mu-
zejskega društva Škofja 
Loka, katerega častni član je 
postal letos," so poudarili v 

obrazložitvi in dodali, da je 
priznanje tudi zahvala za 
njegovih 80 ustvarjalnih let.
Za oblikovanje kulturnega 
utripa v minulih 70 letih so 
priznanje občine podelili 
Kulturno umetniškemu 
društvu Sovodenj. Priznanje 
je prevzel predsednik dru-
štva Jernej Kokelj. Leta 1947 
so ustanovili Svet ljudske 
kulture in ga leta 1950 prei-
menovali v Kulturno ume-
tniško društvo Boštjan Je-
zeršek, od devetdesetih let 
prejšnjega stoletja ustvarjajo 
pod imenom KUD Sovo-
denj. "Društvo ob 70-letnici 
deluje mladostno in snuje 
ideje za prihodnje delova-
nje," so med drugim navedli 
v obrazložitvi.
Za vpetost šole v življenje 
krajevne skupnosti so pri-
znanje podelili Podružnični 
šoli Javorje. Priznanje je 
prevzela vodja šole Maja Ko-
kalj. Šolstvo v Javorjah ima 
več kot stoletno zgodovino. 
Letos šolo, ki deluje kot po-
družnica OŠ Poljane, obi-
skuje 45 učencev, v vrtcu ob 
šoli je 25 otrok. V obrazloži-
tvi so šolo označili kot kraj, 

kjer se družijo nasmejani 
obrazi učencev in otrok, uči-
telji pa skrbijo za njihovo 
varno in dobro počutje ter 
za medsebojno spoštovanje.
Za opise življenja in ljudi v 
Krajevni skupnosti Sovo-
denj in fari Nova Oselica je 
priznanje občine prejel ure-
dniški odbor knjižnih izdaj 
Moj kraj skozi čas, 1. in 2. 
del. Priznanje je prevzel 
predsednik Krajevne sku-
pnosti (KS) Sovodenj Stan-
ko Bajt. Obe knjigi sta izšli 
pod okriljem KS Sovodenj v 
letih 2007 in 2017 in sta bo-
gati kroniki prostora, časa, 
življenja in ljudi pod Erma-
novcem, Bevkovim vrhom 
in Sivko ter predstavljata 
edinstveno literaturo za se-
danje in prihodnje rodove.
Priznanje župana pa je pre-
jel mladi gospodar leta Ja-
kob Dolinar. Skupaj s starši, 
mamo Danico in očetom 
Zvonkom, obdeluje 57 hek-
tarjev veliko hribovsko kme-
tijo, ki jo je prevzel pri 25 
letih. Usmerjeni so v živino-
rejo ter prirejo in predelavo 
mleka v različne izdelke, ki 
jih prodajajo na domu.

Devet nagrajencev
Na slovesnosti ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo v spomin na prvo omembo krajev v občini, 
so v Sokolskem domu v Gorenji vasi podelili tudi letošnja občinska priznanja.

Gregor Luštrek  Andrej Šubic Jože Stržaj

Jože Dolenc Tone Košir Jernej Kokelj

Maja Kokalj Stanko Bajt Jakob Dolinar
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Leto, ki mineva, je v občini 
Gorenja vas - Poljane vseka-
kor zaznamovala stota oble-
tnica izida znamenite pove-
sti Cvetje v jeseni. V naši 
Poljanski dolini smo skupaj 
pripravili res imenitno pra-
znovanje, pozitivna energi-
ja je bila tako močna, da 
smo imeli oblast tudi nad 
vremenom, poudarjam pa, 
da sreča in božja pomoč ve-
dno spremljata le pogumne 
… Od nove knjige povesti v 
poljanskem narečju, nove 
zbirke v dvorcu, odlično 
obiskanega muzikala, teni-
sa v belem pa do nove Tav-
čarjeve pohodne poti – to 
nas je združevalo ob delu. 
Praznovanje smo zaključili 
s slovesno postavitvijo do-
prsnega kipa dr. Ivana Tav-
čarja v kapelici nad njegovo 
grobnico. Zgodba njegove 
znamenite povesti je bila 
rdeča nit tudi na akademiji 
ob občinskem prazniku, ki 
so jo Poljanci čudovito zre-
žirali in uprizorili. Tudi Jer-
bas domačih, ki je bil že 
deseto leto in postaja tradi-
cionalen, je sprejel to Tav-
čarjevo delo za svoje in na 
poseben način podoživel 
zgodbo. Moram pa še ome-
niti, da je preteklo delo na 
področju kulture letos bo-
gato obrodilo, saj je bil viso-
ški ambient s Tavčarjevim 
dvorcem in Debeljakovo do-
mačijo razglašen za kultur-
ni spomenik državnega po-
mena, kar si osebno je-
mljem za izjemen uspeh, 
seveda pa ga v prihodnosti 
želim deliti z vami. 
Mogoče sem ob zadnjem le-
tošnjem pisanju spet preveč 
poudarka namenil našemu 

rojaku in njegovemu naju-
spešnejšemu delu, vendar 
je to namenoma. Povest 
Cvetje v jeseni je zanesljivo 
najbolj gledan film tega po-
dročja, knjiga zelo brana in 
v knjižnicah nepogrešljiva 
in med ljudmi zelo, zelo 
znana in prepoznavna. Te 
zgodbe, ki so se dogajale v 
povesti pred sto leti, se do-
gajajo tudi danes – in to 
nam naj bo šola za priho-
dnost. Vsakega začetka je 
enkrat konec, kot bo konec 
letošnjega leta in smo že v 
pričakovanju novega.
Vsem bralcem ob sklepu 
leta Cvetja voščim bogate 
bere novih zrn ustvarjalno-
sti, sodelovanja, enotnosti in 
povezovanja, s katerim naj 
bodo še posebej prežeti tudi 
prihajajoči božični prazniki 
in praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti naše 
države, v novem letu pa 
predvsem obilo sreče, trdne-
ga zdravja in medsebojnega 
sodelovanja.
Pa vkup mor'mo držat'! 

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Leto se izteka

Milan Čadež

Mateja Rant

Poljane – V sklopu praznova-
nja občinskega praznika je 
bilo konec novembra v telo-
vadnici Osnovne šole Polja-
ne mogoče prisluhniti tudi 
koncertu orkestra Slovenske 
vojske. Kot posebni gost ve-
čera je nastopil operni solist 
Janez Lotrič. "Čudovito ui-
gran orkester je s pestrim 
glasbenim programom po-
novno navdušil polno dvora-
no, ki je zato ob sklepu kon-

certa navdušeno ploskala v 
ritmu slovite skladbe Johan-
na Straussa Radetzky March; 
za dirigentsko palico pa je na 
povabilo dirigentke Andreje 
Šolar samozavestno poprijel 
kar učenec gostujoče šole," 
so pojasnili na občini in do-
dali, da so bili obiskovalci 
nad letošnjim že drugim to-
vrstnim koncertom znova 
navdušeni, zato so že odloče-
ni, da bodo orkester priho-
dnje leto spet povabili v Po-
ljansko dolino.

Nepozaben večer z 
orkestrom Slovenske vojske
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Mateja Rant

Javorje – Sklic izrednega 
zbora krajanov Javorij so 
zahtevali v Iniciativi za pra-
vično, pošteno in pregle-
dno poslovanje, pri čemer 
so zbrali podpise prek šest-
deset krajanov, prvi podpis 
je prispeval Matevž Dem-
šar. Predlagali so dnevni 
red s kar štirinajstimi vse-
binskimi točkami, ki jih je 
župan Milan Čadež strnil v 
dve, in sicer je bila prva na-
menjena predstavitvi opra-
vljenega dela v omenjeni 
krajevni skupnosti, pod 
drugo točko pa so obravna-
vali še ostale predloge in 
pobude krajanov.
Direktorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec je v uvo-
du najprej poudarila, da so v 
preteklih letih prav na ob-
močju KS Javorje izpeljali 
največje projekte v občini, 
saj so za vodovod in kanali-
zacijo pridobili tudi nepo-
vratna sredstva v višini 1,1 
milijona evrov, naložbe pa 
so bile skupaj vredne okrog 
tri milijone evrov. »Sočasno 
z gradnjo kanalizacije smo 
obnovili tudi cesto, zgradili 
pločnike in uredili javno 
razsvetljavo.« Župan Milan 
Čadež pa je spomnil, da so 
bili na takratnem razpisu za 
razvoj regij edina občina, ki 
so jim nepovratna sredstva 
dodelili za dva projekta, in 
oba sta bila vezana na kra-
jevno skupnost Javorje. 
A kot se je izkazalo skozi 
razpravo, prav voda iz novo-
zgrajenega vodovoda najbolj 
razburja krajane. "Podpisni-
ki zahteve za sklic zbora kra-

janov iz vasi Podvrh, Četena 
Ravan in Zapreval smo nad 
vodovodom zelo razočarani. 
Voda je pogosto umazana in 
močno klorirana." Kristina 
Knific iz oddelka za okolje, 
prostor in infrastrukturo je 
pojasnila, da vodo iz vodovo-
da Podvrh–Zapreval redno 
nadzirajo in je kakovostno 
ustrezna. Zaradi občasne 
prisotnosti koliformnih bak-
terij na izviru pa se voda za-
radi varnosti od septembra 
začasno klorira. "Kloriranje 
se izvaja z več kot dvakrat 
nižjimi koncentracijami, to 
je od 0,1 do 0,25 miligrama 
na liter prostega klora, od 
priporočenih, ki znašajo od 
0,3 do 0,5 miligrama na li-
ter." Kloriranje bodo v začet-
ku prihodnjega leta zame-
njali z dezinfekcijo z ultravi-
joličnimi žarki.

Krajani so posebej omenili 
še problem prostorske sti-
ske v šoli in vrtcu v Javorjah. 
V šoli manjka za eno nad-
stropje prostorov, zato načr-
tujejo njeno nadzidavo. »V 
primeru, da bomo gradili 
samo z lastnimi sredstvi, bo 
šola dograjena čez pet let, se 
pravi ravno takrat, ko bo v 
šolo stopila močna generaci-
ja otrok, rojenih leta 2016, 
kar pomeni šestnajst otrok,« 
je razložil župan in dodal, 
da bo do poletja znano, ali 
se lahko nadejajo tudi nepo-
vratnih sredstev za to nalož-
bo. Ob tem je nekatere star-
še zanimalo, ali v vmesnem 
obdobju ne bi bilo mogoče 
oddelka vrtca urediti recimo 
v gasilskem domu. Župan je 
pojasnil, da je po dosedanjih 
izkušnjah iz Poljan, kjer so 
oddelek vrtca organizirali v 

lovskem domu, zelo težko 
zadostiti vsem kriterijem, 
zlasti problematična je orga-
nizacija prehrane. Predstav-
niki občinske uprave so od-
govarjali še na očitek glede 
slabega vzdrževanja lokal-
nih cest. Po besedah Eliza-
bete Rakovec so se ravno le-
tos po odsekih lotili temelji-
te rekonstrukcije ceste proti 
Javorjam. Krajevne skupno-
sti so tudi pozvali, naj jim 
posredujejo nov nabor ce-
stnih odsekov, ki jih bodo 
obnavljali v sklopu skupne-
ga javnega naročila za celo-
tno občino. Po mnenju do-
mačinov ima že predolgo 
brado tudi načrtovana gra-
dnja poslovilne vežice v Ja-
vorjah. Predsednik krajevne 
skupnosti Ciril Alič je poja-
snil, da morajo najprej dobi-
ti ustrezno zemljišče.

Nezadovoljni z vodo
V prostorih Osnovne šole Javorje je konec novembra potekal zbor krajanov Javorij, ki so v ospredje 
postavili predvsem problematiko pitne vode in lokalnih cest v krajevni skupnosti, opozorili so tudi na 
prostorsko stisko v vrtcu in šoli.

Zbora krajanov se je udeležilo okrog osemdeset domačinov. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Poljane – V sanacijo infra-
strukture v dolini Hotovlje 
so po poplavah v letu 2014 
vložili skoraj milijon evrov, 
a takratna sredstva niso za-
doščala, da bi obnovo tudi 
končali. Zato je občina na 
ministrstvo za okolje in pro-
stor podala novo vlogo in v 
sredini letošnjega leta so 
jim odobrili dodatna sred-
stva, s katerimi so lahko na-
daljevali sanacijo, je pojasni-
la direktorica občinske upra-
ve Elizabeta Rakovec.
V septembru so tako začeli 
obnovo tristometrskega naj-
bolj plazovitega in zato naj-
bolj kritičnega odseka, ki je 
po besedah župana Milana 
Čadeža že več desetletij ča-

kal na vrsto, v poplavah pa je 
bil popolnoma uničen. "Gre 
za odsek Hotovlja–Drnov-

šek, ki smo ga po poplavah 
samo interventno uredili, 
zdaj pa smo izvedli celovito 

sanacijo," je razložil župan 
in dodal, da so v začetku de-
cembra že položili grob as-
falt, na fin asfalt pa bo treba 
počakati do prihodnje po-
mladi oziroma začetka pole-
tja. Še pred asfaltacijo so 
uredili podlago, sanirali pla-
zovit teren in uredili zelo 
strme brežine. Dokončanje 
obnove je bilo po županovih 
besedah še toliko pomemb-
nejše, ker gre za povezoval-
no cesto proti Polhovemu 
Gradcu. 
Celotna letošnja naložba je 
bila vredna 180 tisoč evrov, 
od tega bo ministrstvo pri-
spevalo 129 tisoč evrov. 
Sredstva jim bodo nakazali v 
dveh letih. V nadaljevanju 
jih čaka še ureditev odseka 
proti Vinharjam.

Končali sanacijo v Hotovlji
Po pridobitvi dodatnih sredstev za odpravo posledic poplav pred tremi leti je občina poskrbela za 
ureditev še najzahtevnejšega odseka v dolini Hotovlje.

V Hotovlji so končali sanacijo po poplavah, ki so to dolino 
prizadele pred tremi leti. / Foto: arhiv občine

Gorenja vas, Poljane – Župani treh občin s škofjeloškega ob-
močja so na direkcijo za infrastrukturo naslovili predlog za 
preplastitev ceste od Zminca do Poljan. V predlogu, pod ka-
terega so se podpisali župan občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež, župan Škofje Loke Miha Ješe in župan Žirov 
Janez Žakelj, so opozorili, da je bila cesta po Poljanski dolini 
zgrajena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V prvi vrsti 
so jo zgradili za potrebe takrat ustanovljenega Rudnika ura-
na Žirovski vrh. "V času delovanja rudnika je bilo po cesti 
opravljenega ogromno težkega transporta. Po štiridesetih 
letih je cesta iz leta v leto bolj 'utrujena'," so poudarili župa-
ni in dodali, da je direkcija najbolj poškodovan odsek od Po-
ljan do Gorenje vasi v preteklih letih že obnovila, na obnovo 
pa še čaka dobrih devet kilometrov dolg odsek od Zminca do 
Poljan. Zato župani predlagajo, da se navedeni odsek čim 
prej uvrsti v plan preplastitev, najbolje že prihodnje leto.

Pobuda za ureditev ceste od Zminca do Poljan
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Mateja Rant

Gorenja vas – Prižig lučk 
na praznični jelki na trgu 
Ivana Regna v Gorenji vasi 
so tudi letos pospremili z 
glasbo in s plesom ter ko-
zarčkom kuhanega vina ali 
čaja. Za veselo razpoloženje 
pa je poskrbel Ansambel 
dveh dolin.

Prižig lučk je bil tokrat še 
bolj bleščeč kot lani. Poleg 
napisa turističnega društva, 
s katerim občanom zaželijo 
lepe praznike, jelko namreč 
letos krasi kar dva tisoč barv-
nih lučk, je pojasnila pred-
sednica TD Gorenja vas Lea 
Bašelj. Obenem so poskrbe-
li za še pestrejše dogajanje 

ob prižigu lučk, saj so poleg 
plesalk iz plesne skupine 
Step nastopile tudi gorenje-
vaške mažoretke. Otrokom 
so odštevanje do prižiga pra-
znične osvetlitve polepšali s 
palačinkami, obiskal pa jih 
je tudi dedek Mraz in jih 
razveselil s sladkarijami za 
vse otroke. Njihovi starši pa 
so lahko kupili voščilnice, ki 

so jih izdelali učenci iz gore-
njevaške osnovne šole.
V prazničnem decembr-
skem vzdušju pa niso poza-
bili niti na živali. Po bese-
dah Lee Bašelj so se povezali 
z društvom Srce za bulle ter 
tako zbirali hrano, odeje in 
prostovoljne prispevke za 
zapuščene mačke in pse.

Na jelki zažarele 
praznične lučke
V Turističnem društvu Gorenja vas so tudi letos 
s prižigom lučk na novoletni jelki poskrbeli za 
vesel uvod v praznike.

Takole je pretekli teden smreka na trgu Ivana Regna čakala, 
da bo zasijala v praznični razsvetljavi. / Foto: Denis Bozovičar
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Ana Šubic

Železniki – Občinski svetni-
ki se bodo pojutrišnjem se-
stali na zadnji letošnji seji. 
Najpomembnejša točka na 
dnevnem redu bo druga 
obravnava proračuna za pri-
hodnje leto. Ta je vreden 6,8 
milijona evrov, od tega na-
meravajo dobro tretjino oz. 
2,4 milijona evrov nameniti 
investicijam. Največja naj bi 
bila ureditev industrijske 
cone Alples, pri čemer moč-
no upajo, da bodo pridobili 
evropska sredstva.
Kot je pojasnil župan Anton 
Luznar, proračuna od prve 
obravnave niso bistveno 
spreminjali, so pa vanj doda-
tno vnesli nekaj manjših in-
vesticij. Postavko za investi-
cije in investicijsko vzdrževa-
nje cest so povečali za 96 ti-
soč evrov. Po novem predvi-
devajo tudi ureditev križišča 
pri žagi v Topoljah pri odce-
pu za Nemilje (20 tisoč 
evrov). "Nekaj dodatnega de-
narja, gre za manjše zneske, 
smo dodatno namenili tudi 
za ceste v Martinj Vrhu, Dav-
či in Sorici," je razložil.
Za slabih 22 tisoč evrov so po-
večali sredstva za izgradnjo 
pločnika v Dolenji vasi, ki že 
poteka. Vrednost letošnjih del 
je 32 tisoč evrov, kar je manj, 
kot so načrtovali, zato so pri-
hodnje leto predvideli nekaj 
več denarja (70 tisoč evrov). 

Pločnik gradijo na ozkem 
ovinku mimo nekdanje Špa-
nove gostilne, ki je za pešce 
eden najnevarnejših odsekov 
v tem naselju. Izvajalec naj bi 
gradnjo prvega dela pločnika, 
ki poteka ob polovični zapori 
ceste, končal v teh dneh, pri-
hodnje leto, ko bodo vremen-
ske razmere dopuščale, pa 
bodo gradnjo nadaljevali do 
obstoječega pločnika. Poskr-
beli bodo še za javno razsve-
tljavo in pri avtobusni postaji 
zarisali prehod za pešce.
V proračun so na novo vne-
sli tudi postavko za izdelavo 
projektne dokumentacije 
(20 tisoč evrov) za dodatno 
cestno povezavo z regional-
ne ceste mimo bazena do 
parkirišča pri stolpnicah Na 

Kresu. "Od Mercatorja smo 
dobili odgovor, da se načelo-
ma strinjajo s tem in da naj 
nadaljujemo postopke, v na-
daljevanju pa bomo iskali 
potem soglasje na projektno 
zasnovo," je pojasnil župan. 
Pet tisoč evrov so predvideli 
tudi za ureditev kolesarnice 
nasproti pošte v Železnikih. 
Predvideli so še 25 tisoč 
evrov za projektno doku-
mentacijo kolesarske steze 
Železniki–Dolenja vas, ki 
naj bi jo v prihodnjih letih 
gradili s pomočjo evropskih 
in državnih sredstev.
Dodali so še šest tisoč evrov 
za odkupe zemljišč za pove-
čanje parkirišča pri ribiškem 
domu, ki ga uporabljajo tudi 
obiskovalci smučišča na Ru-

dnem, v Dražgošah, kjer so 
že prej predvideli fino asfalti-
ranje do šole, pa še 16 tisoč 
evrov za sofinanciranje gra-
dnje mrliških vežic. 
Svetniki bodo odločali tudi o 
novih cenah programov v 
vrtcih za leto 2018. Osnovna 
šola Železniki je pripravila 
predlog, da se v njihovem 
vrtcu cene povišajo za 1,5 od-
stotka, kot razlog so navedli 
plače, nekaj več je odpravnin 
in jubilejnih nagrad. Podo-
ben razlog so v predlogu za 
4,5-odstotno povišanje cen 
navedli v Antonovem vrtcu. 
Če jih bodo svetniki potrdili, 
bo cena za starše otrok v An-
tonovem vrtcu enaka kot v 
Vrtcu Železniki, saj bo razli-
ko pokrila občina.

Dopolnili proračun
V predlogu proračuna za 2018 po novem tudi projektna dokumentacija za dodatno cestno povezavo 
do parkirišča pri stolpnicah Na Kresu, odkup zemljišč za povečanje parkirišča pri ribiškem domu na 
Rudnem, sofinanciranje mrliških vežic v Dražgošah … 

Gradnja prvega dela pločnika v Dolenji vasi mimo nekdanje Španove gostilne bo 
predvidoma končana še letos. / Foto: Andrej Tarfila

Leto 2017 se počasi približu-
je koncu. Mislim, da smo 
lahko kar zadovoljni, če se 
ozrem nazaj. K sreči nam je 
bilo prizaneseno pri narav-
nih nesrečah, tudi v nedavni 
vremenski ujmi z vetrom 
smo jo za razliko od drugih 
krajev kar dobro odnesli.
Letošnje investicije smo 
uspešno pripeljali do konca. 
Največ denarja smo vložili v 
cestno infrastrukturo, re-
konstruirali smo ceste 
Šurk–Ravne, Sivar–Logar 
proti Megušnici, Gotnar–
Kovač v Podlonku, nadalje-
vali smo gradnjo pločnika in 
kanalizacije na Studenem, v 
plavalnem bazenu smo pre-
novili garderobe in vhodno 
avlo, na OŠ Železniki smo 
obnovili jedilnico in njeno 
dotrajano streho …
V tem letu smo posebno po-
zornost namenili dr. Janezu 
Evangelistu Kreku. Ob stoti 
obletnici smrti pomembne-
ga rojaka iz Selc smo v Žele-
znikih razglasili Krekovo 
leto, vse leto pa so različna 
društva, še zlasti Kulturno 
društvo dr. Janez Evangelist 
Selca, prirejala prireditve, na 
katerih smo občani imeli pri-
ložnost spoznati vsestran-
skost dr. Kreka. Z vsebinsko 
bogatejšimi Čipkarskimi 
dnevi smo se potrudili vsem 
generacijam približati našo 
dediščino in obrti, ki so na-
šim prednikom dajale kruh 
in jim pomagale preživeti 
tudi najbolj krizne čase. Ve-
seli me podatek, da našo Čip-
karsko šolo Železniki letos 
obiskuje več kot 130 učenk in 
učencev. Prav tako nam je 
skupaj s Soričani uspelo po-
globiti stike s tirolsko občino 
Innichen, od koder izvirajo 
njihovi predniki.
Naša največja želja oz. upa-
nje za novo leto pa je, tako 

kot že kar nekaj zadnjih let: 
da bi država končno poskr-
bela za celovito poplavno 
varnost Železnikov. Začetek 
izvedbe se zamika iz leta v 
leto, septembra pa je minilo 
že deset let od katastrofal-
nih poplav. Veliko obljub 
smo že slišali in močno 
upamo, da bo zadnja, da 
bodo v drugi polovici priho-
dnjega leta začeli graditi, 
vendarle uresničena.
Včeraj smo že dvajsetič 
razglasili naj športnike ob-
čine Železniki. Naj ob tej 
priložnosti še enkrat česti-
tam vsem prejemnikom. 
Lahko smo zelo ponosni na 
svoje odlične športnike, ki 
so zgled mladim in prispe-
vajo k prepoznavnosti na-
ših krajev tako doma kot 
tudi v tujini. Seveda ne gre 
spregledati tudi aktivnih 
prizadevnih športnih de-
lavcev in športnih društev, 
v katerih mladi začenjajo 
športno pot.
Pred nami so božično-novo-
letni prazniki, zato bi vam 
zaželel, da jih preživite lepo, 
v novem letu pa vam privo-
ščim veliko zdravja, sreče in 
osebnega zadovoljstva.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Letošnje leto se 
poslavlja

Anton Luznar

Železniki – Športna dvorana Železniki bo čez teden dni, v to-
rek, 26. decembra, ob 17. uri gostila tradicionalni božično-no-
voletni koncert Pihalnega orkestra Alples Železniki, ki so ga 
tokrat poimenovali Prijatelji, ostanimo prijatelji. Osrednji gost 
bo nekdanji član orkestra, sedaj pa operni pevec Tone Habjan. 
"Program letošnjega koncerta je sestavljen tako, da se bo prav 
za vsakega našlo nekaj. Vanj smo uvrstili domače skladbe, 
filmsko glasbo pa tudi zborovsko glasbo, saj bomo gostili tudi 
Mladinski pevski zbor OŠ Železniki. Seveda bodo prisotne 
tudi mažoretke Mažoretnega društva Železniki," je napovedal 
predsednik pihalnega orkestra Matic Prevc. Priprava božično-
-novoletnega koncerta je sicer ena njihovih glavnih aktivnosti.

Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra

Selca – Na štefanovo, 26. decembra, bo Turistično društvo 
(TD) Selca že tretjič organiziralo Štefanov sejem, tokrat v 
okrnjeni obliki, le z lastno stojnico, kjer bodo po 10. uri pekli 
kostanj, obiskovalcem ponudili topel čaj … V dvorani kultur-
nega doma bo razstava lesenih palčkov, ki jih bodo izdelali 
otroci v selški podružnični šoli. Obiskovalci bodo njihove 
izdelke tudi ocenili. Člani društva bodo izdelovali bakle, saj 
TD Selca na prvi dan novega leta prireja tradicionalno Bakla-
do. Pohod v soju bakel bo 1. januarja ob 18. uri izpred pošte 
v Selcih in izpred bara v Dolenji vasi, od koder se bodo od-
pravili proti Podbabniku. Na cilju bodo tudi razglasili avtor-
je najboljših lesenih palčkov in jih nagradili. Palčke bodo 
sicer postavili po Palčkovi poti, ki poteka od športnega par-
ka Rovn proti Sv. Miklavžu.

Štefanov sejem in Baklada
Ana Šubic

Železniki – Strokovni svet za 
šport Javnega zavoda Ratito-
vec in Občina Železniki sta 
včeraj v veliki športni dvora-
ni v Železnikih priredila že 
dvajseto prireditev Športnik 
leta, na njej pa so občinska 
priznanja podelili enajstim 
zaslužnim športnikom, 
športnikom šole, športnim 
delavcem in društvom. Pri-
znanja za posebne dosežke 
na področju rekreacije letos 
niso podelili. 
Zlato plaketo za športnika 
občine Železniki je prejel 
osemnajstletni smučarski 
skakalec Domen Prevc, ki je 
v novembra lani v Ruki dose-
gel svojo prvo zmago v sve-
tovnem pokalu, kasneje pa je 
nanizal še tri zmage v Klin-
gentalu, Lillehammerju in 
Engelbergu. Kot vodilni v 
svetovnem pokalu je tako za-
čel novoletno turnejo, ki jo je 
končal na devetem mestu. 
Poleg tega se je v sezoni 
2016/17 še dvakrat uvrstil na 
zmagovalni oder, z ekipo pa 

osvojil tudi tretje mesto v Za-
kopanah. V celotni minuli 
sezoni se je najmlajši od bra-
tov Prevc kar 14-krat uvrstil v 
prvo deseterico na tekmah 
svetovnega pokala. Za konec 
sezone je kot eden najmlaj-
ših v zgodovini nastopil še v 
smučarskih poletih za sve-
tovni pokal v Planici, kjer je 
dosegel osebni rekord 243,5 
metra. Za zgodovinski trenu-
tek pa je Domen skupaj z 
bratoma Petrom in Cenetom 
poskrbel januarja letos v Wil-

lingenu, ko so vsi trije prvič 
skupaj nastopili na ekipni 
tekmi svetovnega pokala.
Domnov najstarejši brat Pe-
ter Prevc, večkratni športnik 
leta v zadnjih letih, je letos 
prejel srebrno plaketo, sku-
pno že deveto priznanje za 
športnika Občine Železniki. 
Po zmagoviti sezoni 2015/16 
je v minuli sezoni dosegel 
zmago in tretje mesto na po-
samičnih tekmah v Ruki in 
Saporu ter tretje mesto eki-
pno v Zakopanah. 
Bronaste plakete so prejeli 
mladi gorski tekač Tine Ha-
bjan, ena najperspektivnej-
ših slovenskih strelk Anja 
Prezelj in gorski kolesar v 
spustu Rudi Pintar.  
Zlato plaketo za športnega 
delavca je prejel Iztok Gar-
tner, ki v športu aktivno de-
luje že več kot 30 let. V letih 
1984–1994 je v takratnem 
smučarskem klubu Iskra 
Elektromotorji opravljal tre-
nersko delo, v zadnjih 18 le-
tih pa je nepogrešljiv dela-
vec na Smučišču Rudno. 
Dejaven je tudi v Atletskem 

klubu Železniki, aktiven pa 
je tudi kot rekreativen tekač. 
Zlato plaketo za društvo je 
prejel Plavalni klub Ratito-
vec Železniki, ki so ga febru-
arja 2014 ustanovili z name-
nom, da ohrani in nadaljuje 
tečaje plavanja za otroke, 
rekreativno plavanje ter tek-
movalno plavanje v Selški 
dolini.  
Priznanji za perspektivnega 
mladega športnika Občine 
Železniki so podelili mladi-
ma smučarjema Nini Drob-
nič in Anžetu Gartnerju. 
Štirinajstletna Nina je aktu-
alna državna prvakinja v ve-
leslalomu in podprvakinja v 
superveleslalomu pri mlaj-
ših deklicah ter državna šol-
ska prvakinja med kategori-
ziranimi tekmovalci. Anže 
pa je med drugim aktualni 
državni prvak v veleslalomu 
ter podprvak v kombinaciji 
slaloma, veleslaloma in su-
perveleslaloma med starejši-
mi dečki. Priznanji za špor-
tnico in športnika OŠ Žele-
zniki sta prejela Erin Rant 
in Lovro Vrhunc.

Športnik leta Domen Prevc
Na sinočnji, že 20. prireditvi Športnik leta občine Železniki so podelili enajst priznanj.

Domen Prevc / Foto: Gorazd Kavčič
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Ana Šubic

Železniki, Soriška planina – 
Na Soriški planini so v pr-
vem obratovalnem koncu 
tedna našteli šeststo obisko-
valcev, s čimer so bili, glede 
na ne preveč prijazno vre-
me, zadovoljni. Naprave so 
pognali prej kot v zadnjih 
nekaj sezonah. Lani so deni-
mo sezono začeli na božič 
in jo končali 19. marca, na-
šteli pa so okoli 20 tisoč 
smučarjev, kar je četrtino 

več kot leto poprej. V minu-
lem tednu jim vreme ni bilo 
naklonjeno, zato ob delavni-
kih niso obratovali. Naprave 
so znova pognali konec te-
dna, kot napoveduje direkto-
rica Polona Golija, pa bodo 
od petka, 22. decembra, ver-
jetno obratovali neprekinje-
no.
Pred letošnjo sezono so ure-
dili proge ob izteku smuči-
šča, s čimer so pridobili več 
prostora za otroški park ob 
vlečnici Lucija in zagotovili 

boljši pretok smučarjev. "Iz-
peljali smo drugo fazo pro-
jekta zasneževanja, s kate-
rim sedaj lahko uspešno za-
snežimo celoten spodnji del 
smučišča," je povedala Goli-
jeva. Vložek v posodobitev 
sistema zasneževanja je bil 
velik; za nakup materiala in 
najem gradbene mehaniza-
cije so odšteli 80 tisoč evrov. 
"Prišteti je treba še delo in 
izvedbo, kar je težko oceniti, 
saj so naši delavci skoraj vso 
pripravo in montažo izvedli 

sami. Zamenjali pa smo 
tudi snežni teptalec z novej-
šim modelom," je še razloži-
la Golijeva.
Na Soriški planini so pred 
dobrim letom tudi začeli 
graditi lesen hotel s trideseti-
mi ležišči. Dela potekajo po 
načrtih, ta čas v notranjosti 
objekta. Hotel, ki naj bi stal 
dobre pol milijona evrov, naj 
bi odprli prihodnje leto. Z 
zasedenostjo kapacitet ob 
prihajajočih božično-novole-
tnih praznikih so lahko za-
dovoljni. "Večinoma so vse 
kapacitete v okolici, vključno 
z njihovo Brunarico, polno 
zasedene od 27. decembra, 
do takrat se pa še najde ka-
kšna soba," je razložila. O 
prihodnjih načrtih je pove-
dala, da si želijo predvsem 
izboljšati letno in zimsko 
ponudbo za obiskovalce: 
"Osredotočili se bomo na ra-
zvoj drugih zimskih aktivno-
sti – poleg smučanja, poleti 
pa na ureditev pohodnih in 
kolesarskih poti ter ureditev 
Rapalske meje. Poskusili 
bomo pripraviti celostno po-
letno destinacijo. Želimo pa 
si tudi urejene prometne in-
frastrukture z vseh treh stra-
ni."

Postavili bi brunarico
Smučišče na Rudnem je 
bilo za prve zavoje pripra-
vljeno že nekaj dni pred ura-
dnim odprtjem, a sprva za 
alpsko šolo, tečaje, treninge 
in najavljene skupine. Smu-
čišče so morali dodatno za-
snežiti, saj je naravni sneg 
zadoščal zgolj za podlago. 
"Lani smo začeli 4. decem-
bra, bila je ena boljših se-
zon, saj je trajala blizu 90 
dni. Letos je sezona zaradi 
večje količine dežnih in sne-
žnih padavin precej drugač-
na od lanske, ko je bilo suho 
in zelo mrzlo," ugotavlja 
predsednik Športnega dru-
štva društva Buldožerji Mir-
ko Gartner.
Prva skupina tečajnikov že 
pridno nabira znanje. V eni 
sezoni običajno izpeljejo tri 
tečaje, te pa na Rudnem iz-
vaja tudi Športno društvo 
Dražgoše, tako da imajo 

skupaj okoli 250 tečajnikov. 
"Zelo aktivna je tudi naša 
alpska šola, ki jo obiskuje 
okoli petdeset otrok," je ra-
zložil Gartner in dodal, da 
številne smučarje privablja-
jo tudi večerne vožnje med 
vratci z merjenjem časa.
Pred letošnjo sezono so v Av-
striji za 7600 evrov kupili 
rabljen snežni top. "Star je 
dobrih deset let in je zmo-
gljivejši od ostalih. Trenutno 
imamo skupaj pet topov, a je 
eden za rezervo, saj smo 
omejeni z elektriko, ki trenu-
tno omogoča zasneževanje z 
največ štirimi topovi naen-
krat," je pojasnil. V priho-
dnje si želijo, da bi ogrevan 
šotor končno zamenjala bru-
narica. "Smo v fazi pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja. 
Upamo, da jo letošnja sezo-
na dobra in jo bomo lahko 
postavili že do naslednje 
zime," je še dejal Gartner.

Smučišči že odprti
Obe smučišči v občini Železniki sta začeli obratovati devetega decembra. V novo sezono so vstopili z 
nekaj pridobitvami: na Soriški planini so posodobili sistem zasneževanja, kupili so teptalec, na 
Rudnem pa dodatni snežni top.

Na Rudnem pridobivajo gradbeno dovoljenje za brunarico. / Foto: Andrej Tarfila

Smučišče na Soriški planini naj bi od 22. decembra 
obratovalo neprekinjeno. / Foto: arhiv GG

Ana Šubic

Železniki – Okoli 130 stano-
valcev stolpnic Na Kresu v 
Železnikih se je zaradi na-
sprotovanja predvideni gra-
dnji doma na bližnjem ze-
mljišču povezalo v civilno 
iniciativo (CI). Gradnji 
doma sicer ne nasprotujejo, 
ne zdi pa se jim primerna 
izbira lokacije na tako gosto 
naseljenem območju, kjer je 
že zdaj problematičen dovoz 
do stolpnic, trgovine in ba-
zena, poleg tega pa bi bilo 
treba zaradi doma prestaviti 
teniško igrišče, transforma-
tor in električno polnilnico 
za avtomobile, je pojasnil 
Boštjan Demšar, vodja od-
bora CI Na Kresu, kjer so 
obudili tudi idejo po lastni 
krajevni skupnosti (KS). 
Prav o slednjem so se pred-
stavniki CI prejšnji teden 
pogovarjali z vodstvom Ob-
čine Železniki, vodstvom 
KS Železniki in svetnikom s 
tega območja, medtem ko 
bo glede doma starejših tre-
ba najprej počakati na odlo-
čitev ministrstva o podelitvi 
koncesije zasebnemu inve-
stitorju, ki naj bi bila znana 
marca.
Kot je po sestanku na občini 
povedal Demšar, so na njem 
spregovorili o aktualnih pro-

blemih ter soočili mnenja 
glede velikosti zdajšnje KS 
Železniki in želje CI, da se 
ustanovi nova KS Kres oz. 
mestni odbor v okviru obsto-
ječe KS. Po mnenju CI je 
namreč zdajšnja organizira-
nost KS Železniki neprimer-
na, ker zajema tako mesto 
kot okoliške vasi, ki imajo 
precej drugačne probleme in 
potrebe. Skozi konstruktiven 
pogovor sta se na koncu izo-
blikovali dve ideji, je razložil 
Demšar. Prva je, da bi obsto-
ječo KS Železniki pri Dome-
lu razdelili na zgornji del, ki 
bi zajemal vasi, in spodnji, 
mestni del. Druga ideja pa je 
osnovanje mestnega odbora 
in prenos sredstev prispevka 
zemljiškega nadomestila na 
poseben konto, o katerem bi 
odločal mestni odbor že s 1. 
januarjem 2018. "V CI smo 
nakazali na možnost, da je 
zanimiva tudi druga ideja in 
da se na svet KS Železniki 
pošlje dopis o oblikovanju 
mestnega odbora v njenem 
okviru. V primeru, da bi ugo-
tovili, da se zadeve ne izbolj-
šujejo, pa še vedno obstaja 
možnost, da gremo v smer 
delitve krajevne skupnosti. 
Stanovalce pozivamo, naj se 
nam pridružijo in aktivno 
pristopijo k predlaganju 
idej," je še dejal Demšar.

Občani Na Kresu 
nezadovoljni

Ana Šubic

Železniki – Konec novembra 
je bil v dvorani na Češnjici 
deveti dobrodelni koncert 
Sončki dobrote v organizaci-
ji istoimenske skupine, ki 
sedaj deluje kot sekcija KUD 
France Koblar Železniki. Or-
ganizatorji so bili enotni, da 
je bil to eden boljših koncer-
tov, če ne celo najboljši. Dvo-
rana je bila polna, okoli 230 
obiskovalcev pa navdušenih 
nad programom. Zadovoljni 
so bili tudi z izkupičkom, saj 
so s prostovoljnimi prispevki 
zbrali 2100 evrov, ki jih bodo 
namenili močno naglušne-
mu osemletnemu Galu iz 
Železnikov.
Kot je v pismu, ki so ga pre-
brali na prireditvi, zapisala 
njegova mati, Galu le s po-
močjo različnih tehničnih 
pripomočkov uspe "ujeti" 
kakšen zvok. "Z izgubo slu-
ha pa so okrnjene tudi druge 
življenjske funkcije, pred-
vsem fina motorika, še bolj 
pa gibanje in ravnotežje, 
zato potrebuje dodatne po-
sebne terapije," je pojasnila. 
Gal obiskuje drugi razred 
Zavoda za gluhe in naglušne 

v Ljubljani. Ogromno časa 
in truda vlagajo v razumeva-
nje besed in njihovega po-
mena pa tudi v učenje stavč-
nih zvez. "Kajti če jezika ne 
sliši, se ga mora učiti na pa-
met, to pa je izredno težko 
delo tako za Gala in za vse, 
ki mu pomagamo pri uče-
nju. Kljub vsemu je Gal bo-
rec in postopno napreduje," 
je zapisala njegova mati in 
dodala, da bo izkupiček kon-
certa namenila za premago-
vanje ovir na poti v Galovo 
samostojno življenje, za do-
datne terapije in tehnične 

pripomočke, ki bodo njegov 
svet tišine naredili prijaznej-
ši in bolj razumljiv.
Koncert je začela Hribovska 
banda, skupina mladih fan-
tov iz Davče pod mentor-
stvom Marka Bevka. Fantje, 
ki jih družita prijateljstvo ter 
veselje do igranja kitare in 
petja, so predstavili prvo la-
stno skladbo, ki so ji dali na-
slov Hribovska banda, nato 
pa so skupaj z dvema davški-
ma dekletoma zaigrali še 
skeč o ljubezenskih težavah. 
Obiskovalci so bili nad mladi-
mi iz Davče zelo navdušeni, 

nasmejali pa so se tudi člani-
cama KUD France Koblar, ki 
sta v svojem skeču dali vede-
ti, da tudi v starosti ne gre 
brez takih in drugačnih te-
žav. Nastopili so še Moška 
vokalna skupina Cerkljanski 
zven, kitarski Duo Jasa, ki ga 
sestavljata Monika Breuss in 
Luka Vehar, Folklorna skupi-
na KUD Mali Vrh Nemilje - 
Podblica ter ansambla Rau-
barji in Veseli Begunjčani. 
Slednji so v družbi ostalih 
nastopajočih z Avsenikovo 
Planico tudi sklenili tokratni 
dobrodelni koncert.

Sončki dobrote greli za Gala
Obiskovalci dobrodelnega koncerta so uživali v pestrem programu in obenem pomagali močno 
naglušemu dečku, ki mu le s pomočjo različnih tehničnih pripomočkov uspe "ujeti" kakšen zvok.

Obiskovalci so bili nad nastopi mladih iz Davče zelo navdušeni. / Foto: Andrej Tarfila
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Leto se izteka in to je nava-
dno priložnost, da pogleda-
mo, kaj ga je najbolj zazna-
movalo in s čim se lahko 
pohvalimo. Lahko rečem, da 
smo letos veliko naredili, 
obenem pa smo zastavili 
tudi delo vnaprej. 
Že nekaj let smo se pripra-
vljali na gradnjo športne 
dvorane in povezovalnega 
dela v šoli. To je za Žiri in 
tudi na splošno velik pro-
jekt, zato je bilo potrebnih 
veliko priprav. Drug po-
memben projekt je medge-
neracijski center. Zelo sem 
vesel, da nam je uspelo do-
biti investitorja, ki je na raz-
pis pristojnega ministrstva 
oddal popolno vlogo. Zdaj 
čakamo na odločitev, ki bo 
znana v treh do štirih mese-
cih. Ker se populacija stara, 
je še kako pomembno, da 
ustrezno naslovimo te izzi-
ve. V programu, ki smo ga 
pripravili za razpis, smo 
predvideli ne samo dom, 
ampak tudi dnevno varstvo, 
programe medgeneracijske-
ga sodelovanja in druge pro-
jekte, ki omogočajo, da sta-
rejši lahko čim dlje ostanejo 
doma. Ko morajo v dom, pa 
je ta v znanem, domačem 
okolju. Če bomo dobili kon-
cesijo, sem prepričan, da bo 
to projekt, po katerem se 
bodo zgledovali tudi drugi.
Intenzivno potekajo tudi 
priprave na gradnjo ceste v 
industrijsko cono. Veseli 
smo, da se podjetja širijo in 
da je njihova glavna težava 
pridobiti dovolj kakovostne 
delovne sile, zato si ne mo-
remo privoščiti, da bi razvoj 
zaustavljala infrastruktura. 
Ta čas potekajo odkupi ze-
mljišč ter projektiranje in 
usklajevanje z vsemi sogla-
sodajalci. Kot kaže, nam bo 
ta dobra dva milijona evrov 
vreden projekt v prihodnjih 
letih uspelo izpeljati tudi s 
pomočjo evropskih sredstev.
Ob tem pa je odprtih še veli-
ko manjših projektov, ki 
prav tako zagotavljajo kako-
vostno življenje občanov. Na 
področju zdravstvenega var-
stva se bo odprla referenčna 
ambulanta – občina bo ure-
dila prostor, zdravniki pa 
ostalo. Novost je tudi nova 
šolska zobozdravnica, ki bo 
začela z delom v začetku pri-

hodnjega leta. Vesel sem, da 
tudi podatki lekarne kažejo, 
da se v Žireh v zadnjem 
času proda več zdravil, pa ne 
zato, ker bi bili manj zdravi, 
ampak ker po novem tudi 
pediatrinja predpisuje zdra-
vila, ki smo jih prej starši 
kupovali v Škofji Loki. Spod-
budni so še podatki o zdra-
vstvenem varstvu, za katere-
ga skrbijo trije zdravniki 
družinske medicine. Poleg 
tega so pomembni tudi kul-
turni projekti in kulturni do-
godki. Pretekli petek smo 
praznovali sedemdesetletni-
co pihalne godbe, v okviru 
katere deluje tudi glasbena 
šola, za katero bo občina v 
prihodnje namenila tudi fi-
nančna sredstva.
Precej načrtov imamo tudi 
za prihodnje leto. Ob vsem 
delu, ki ga opravljamo, pa se 
pogosto zgodi, da nam 
zmanjkuje časa za medčlo-
veške odnose. Ravno priha-
jajoči božično-novoletni pra-
zniki ponujajo priložnost, da 
se ustavimo in si povemo 
kaj, za kar v vsakodnevni na-
glici ne najdemo časa. Nič 
ne stane, če se dobimo s pri-
jatelji, gremo z otroki ven ... 
Na občini bomo skupaj z go-
stinci in gasilci poskrbeli za 
vesel vstop v novo leto. Treba 
si je le vzeti čas in z nekaj 
dobre volje si človek lahko 
napolni baterije in tudi za 
sočloveka naredi kaj lepega. 
Vsem občanom želim lepo 
praznovanje, da bi bili zado-
voljni s tem, kar ste dosegli 
letos, in da boste z veseljem 
pričakovali prihodnje leto, ki 
naj bo za vse še lepše.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Uspešno leto

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – V proračunu za priho-
dnje leto so predvideli 5,5 
milijona evrov prihodkov, 
odhodke pa načrtujejo v viši-
ni 6,3 milijona evrov. Razli-
ko bodo pokrili s sredstvi, ki 
bodo ostali na računu konec 
leta, obenem pa se bodo za-
dolžili za sedemsto tisoč 
evrov.
Med večjimi naložbami, ki 
jih načrtujejo v prihodnjem 
letu, je gradnja športne dvo-
rane s povezovalnim delom. 
Na zadnji seji so namreč 
svetniki potrdili tudi predin-
vesticijsko zasnovo prve faze 
rekonstrukcije in dozidave 
Osnovne šole Žiri z večna-
mensko športno dvorano. 
Občina je za omenjeno inve-
sticijo po besedah župana 

Janeza Žaklja v teh dneh že 
pridobila gradbeno dovolje-
nje. Po oceni bo naložba v 
gradnjo športne dvorane vre-
dna okrog pet in pol milijo-
na evrov, dva in pol milijona 
evrov pa bo stal povezovalni 
del, pri čemer so svetniki ob 
potrditvi predinvesticijske 
zasnove sprejeli tudi doda-
ten sklep, da bodo v prime-
ru, če bo najnižja ponudba 
na javnem razpisu višja od 
omenjenega zneska, posto-
pek ustavili. Obenem so se 
na občini zavezali, da bodo 
storili vse, da bi dosegli kar 
najvišji delež sofinanciranja. 
Nadejajo se namreč financi-
ranja iz Eko sklada, pri če-
mer se nameravajo na razpis 
prijaviti takoj po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. Ra-
zen tega se bodo znova prija-

vili na razpis ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport za gradnjo povezoval-
nega dela z učilnicami in 
večnamenskim prostorom. 
Glavni zunanji vir financira-
nja predstavlja dolgoročna 
zadolžitev v višini 2,5 milijo-
na evrov. 
V sklopu gradnje šolsko-
-športnega kompleksa ne 
bodo gradili le nove večna-
menske dvorane, ampak jim 
bo to omogočilo tudi reševa-
nje prostorskih problemov 
osnovne šole in vrtca ter do-
trajane kuhinje v povezoval-
nem delu med šolo in dvora-
no, poleg tega bodo na novo 
uredili zajeten kos prome-
tne in ostale komunalne in-
frastrukture v okolici šole, 
vključno s prvim odsekom 
obvoznice. »Z direkcijo za 

infrastrukturo smo namreč 
v decembru sklenili sofinan-
cerski sporazum za izvedbo 
prvega odseka obvoznice, ki 
zajema tudi gradnjo uvoza v 
šolsko-športni kompleks,« 
so pojasnili na občini in do-
dali, da bo dela financirala 
država, občina pa bo za gra-
dnjo pločnikov, javne raz-
svetljave in komunalne in-
frastrukture v proračunu za 
prihodnje leto zagotovila 
164 tisoč evrov. Med večjimi 
naložbami v prihodnjem 
letu je še gradnja pločnikov 
na Selu, ki bo skupaj vredna 
okrog 1,2 milijona evrov, od 
tega bo občina za svoj del 
zagotovila 230 tisoč evrov. 
Sedemdeset tisoč evrov so v 
proračunu namenili še za 
asfaltacijo nekaterih lokal-
nih cest v občini.

Največja naložba telovadnica
Občinski svetniki se bodo v četrtek na zadnji letošnji seji znova posvetili proračunu za prihodnje leto, 
predlog katerega so sprejeli že na novembrski seji.

Mateja Rant

Žiri – Celostna prometna 
strategija predstavlja strate-
ški dokument, ki je name-
njen reševanju izzivov obči-
ne, ki so povezani s prome-
tom. "Gre za nov način raz-
mišljanja, ki pomeni korak 
k bolj trajnostnemu načrto-
vanju prometa v občini," je 
poudaril Grega Mlinar z ob-
čine in dodal, da projekt iz-
vajajo s pomočjo sredstev 
ministrstva za okolje in pro-
stor v okviru sklada za pod-
nebne spremembe. 
V sklopu izdelave Celostne 
prometne strategije Občine 
Žiri so se že v septembru se-
stali predstavniki občine in 
strokovna projektna skupina, 
pretekli teden pa so v njeno 
pripravo vključili tudi širšo 
javnost. Javne razprave, ki ji 
je sledil tudi ogled razmer na 
terenu, se je po besedah Gre-
gorja Mlinarja udeležilo 15 
udeležencev. Ključnega po-
mena za uspešno izvedbo 
projekta je namreč po njego-
vih besedah tesno sodelova-
nje strokovne projektne sku-
pine z občinskimi predstav-
niki in seveda z občani, da bi 
tako odkrili čim več črnih 
točk na področju prometa v 
občini. Aktivno so raziskovali 
Žiri in se spraševali, kako 
različna okolja vplivajo na 
nas, naša življenja in zdravje. 
Pozornost so posvetili zazna-
vanju prostora, zasebnim in 
javnim prostorom, prometu, 

infrastrukturi, merilu, pogle-
dom, elementom in materia-
lom ... "Skratka vsemu, kar 
nam daje informacije, zakaj 
nam je neki prostor všeč ali 
ne, a tega običajno ne znamo 
dovolj jasno pojasniti," je ra-
zložil Mlinar. Med drugim so 
v okviru javne razprave opo-
zorili na problematiko izvo-
zov s parkirišč, neurejeno 
avtobusno postajo, ovire na 
pločnikih predvsem zaradi 
parkiranih avtomobilov, po-
nekod je problematična tudi 
širina ali višina pločnikov. 
Pogrešajo tudi policijo pri 
preventivi v cestnem prome-
tu, potrebna bo omejitev hi-
trosti na glavnih in stranskih 
cestah. Oviro za promet 
predstavljajo neurejene žive 

meje in oglasne table, pone-
kod bi bilo treba dodatno ure-
diti prehode čez cesto. Ob-
močje okrog šole in telova-
dnice je po ugotovitvah ude-
ležencev sprehoda po nekate-
rih kritičnih točkah neureje-
no in nevarno za pešce in 
kolesarje, podobno je pred 
občino in v industrijski coni. 
Manjka urejena peš povezava 
središča z zaledjem, za invali-
de pa so urejena zgolj parkir-
na mesta in klančine s ploč-
nika na prehod za pešce, vse 
ostalo pa ni ustrezno urejeno 
oziroma prilagojeno gibalno 
oviranim.
"Sprejeta celostna prome-
tna strategija bo prispevala 
k doseganju ravnotežja med 
družbeno enakostjo, kako-

vostjo življenjskega okolja 
in uspešnostjo gospodar-
skega razvoja z iskanjem 
nabora ukrepov za izboljša-
nje možnosti za kolesarje-
nje, pešačenje, uporabo jav-
nega potniškega prometa in 
ostalih vidikov trajnostne 
mobilnosti v občini," je še 
poudaril Mlinar, ki v priho-
dnjih mesecih napoveduje 
še več dogodkov na temo 
trajnostne mobilnosti. K so-
delovanju oziroma posredo-
vanju predlogov bodo pova-
bili vse občane, ki si tako 
lahko prislužijo tudi prak-
tične nagrade. Celostno 
prometno strategijo Občine 
Žiri bodo po pričakovanjih 
sprejeli maja prihodnje 
leto. 

Bolj trajnostno 
načrtovanje prometa
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Žiri so preteklo sredo pripravili prvi dve javni 
razpravi z naslovom Spremenimo potovalne navade za boljši jutri.

Preteklo sredo so pripravili prvo javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne 
strategije Občine Žiri. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Žiri – Najdaljšo noč v letu bo 
v Žireh tudi letos mogoče 
preživeti v družbi sokraja-
nov, prijateljev in znancev v 
središču Žirov. Na občini na-
mreč pripravljajo tradicional-
no silvestrovanje pred Za-
družnim domom, ki se bo 
začelo že ob 15.30 s silvestro-
vanjem za najmlajše v druž-
bi animatorja. Od 21.30 dalje 

bo zbrane zabavala skupina 
Strmina, s katero bodo obi-
skovalci tudi pričakali novo 
leto. Petek in soboto pred no-
vim letom pa bodo popestrili 
žirovski gasilci s prednovole-
tnimi večernimi srečanji. 
Dne 29. decembra ob 20. uri 
bodo v preddverju kinodvo-
rane pripravili potopisno 
predavanje, 30. decembra ob 
21. uri pa vabijo na rokovski 
žur s skupino Narisani.

Silvestrovanje s skupino 
Strmina
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Miha Naglič

Žiri – Spet se je pokazalo, da 
je Žirovski občasnik (ŽO) 
več kot časnik, tudi letos sta 
kar dve knjigi: 47. številka in 
knjiga Franjo Kopač – Mate-
vžkov malar. Žirovski obča-
snik je uredil Miha Naglič, 
knjigo pa Tončka Stanonik, 
oboje je oblikoval Stane Ko-
smač.
Iz vsebine novega ŽO izpo-
stavimo najprej dva inter-
vjuja. Prvi je z inženirjem 
in menedžerjem Bojanom 
Gantarjem, direktorjem Al-
pine od aprila lani. Prvi 
mož Alpine je ustvaril ekipo 
sodelavcev, ki premaguje te-

žave, za seboj je potegnila 
cel kolektiv in vanj zanesla 
novo vzdušje. Direktor je 
optimist: »Čevlje bomo pro-
izvajali v Žireh, odgovorno 
do okolja in ljudi.« Drugi 
intervjuvanec je akademski 
slikar Stane Kosmač, likov-
ni urednik ŽO, ki samoza-
vestno zatrdi: »Ne, ne nav-
daja me občutek izpolnje-
nosti. Imam še nekaj načr-
tov …« Sodelavci ŽO so 
opravili več dragocenih in 
izvirnih raziskav, ki prina-
šajo povsem nova spozna-
nja. Alojz Demšar piše o 
Žirovcih v Napoleonovi voj-
ski, Janez Jereb o babištvu 
na Žirovskem, Franc Kri-

žnar o duhovniku in glasbe-
niku Don Kosti – Jerneju 
Seljaku (1893–1968), Žirov-
cu, ki je ustvarjal v Dalmaci-
ji, bil sodobnik Antona Job-
sta in dober skladatelj, a o 
njegovi glasbi širša javnost 
nič ne ve. Petra Leben Se-
ljak se loteva nove in ambi-
ciozne raziskave – popisati 
vse žirovske priimke. Za za-
četek objavlja tiste na A. 
Slovaropiska Milka Bokal 
piše o svojem delu, o tem, 
kako nastane sodobni slo-
var. Tu sta zgodbi Miha 
Mazzinija in Tončke Stano-
nik in pesmi Antona Žaklja 
- Rodoljuba Ledinskega. In 
še cela vrsta krajših člankov. 

Spomenka Hribar je napisa-
la kratek, a zelo dragocen 
članek o svojem starem oče-
tu Jakobu Mravljetu (1894–
1945). Ta je bil kot vojak na 
ruski fronti ujet, potem pa 
se je aktivno udeležil okto-
brske revolucije pred sto 
leti, po vrnitvi iz Rusije pa 
postal prvi »pravi« komu-
nist na Žirovskem. Pravi v 
tem, da je svoje prepričanje 
izkazoval z dejanji. Likovna 
priloga prinaša slike Marice 
Trček in fotografije Lojzeta 
Gostiše, ki je na Brionih za-
dnji fotografiral Jožeta Pleč-
nika pred njegovo smrtjo. 
Letošnjemu zvezku je doda-
na knjiga o slikarju Franju 
Kopaču (1885–1941), očetu 
arhitekta Vlasta. Knjiga be-
sedil in slik, ki jo je po raz-
ličnih virih uredila Tončka 
Stanonik, oblikoval pa Stane 
Kosmač, je bralno zanimiva 
in tudi očem prijazna. Pri 
njeni pripravi se je še enkrat 
pokazalo, da bi bil res že čas 
za strokovno celovit prikaz 
Kopačevega slikarskega 
opusa. To bi moralo biti 
delo umetnostnega zgodovi-
narja, ta pa bi moral najprej 
evidentirati še tisti del opu-
sa, ki ga še ne poznamo, 
vemo pa, da se nahaja v Spli-
tu, kjer je slikar preživel za-
dnjih 15 let življenja. Ker nič 
ne kaže, da bi takšna pobu-
da prišla iz prestolnice, bi jo 
morali izpostaviti Žirovci in 
takšen projekt tudi finančno 
podpreti. Kopačev opus si to 
zasluži in upati je, da bo ta-
kšno predstavitev nekoč tudi 
dočakal.

Dodali knjigo  
o Franju Kopaču
V Kulturnem središču Stare Žiri so v začetku decembra predstavili 47. številko Žirovskega občasnika 
in knjigo Franjo Kopač – Matevžkov malar.

Na predstavitvi letošnje bere Žirovskega občasnika. Z leve: oblikovalec Stane Kosmač, 
Tončka Stanonik, urednica knjige o Franju Kopaču, in glavni urednik Miha Naglič. Na 
desni slika Marice Trček. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Na območju štirih lo-
ških občin se na področju 
zagotavljanja zdravstvene 
dejavnosti soočajo s številni-
mi izzivi, povezanimi z za-
gotavljanjem zadostnega 
obsega programov in kadrov 
ter dostopnostjo zdravstve-
nih storitev za občane. Stra-
tegijo so pripravili z name-
nom, da se vse štiri občine 
dogovorijo za pristop k ra-
zvoju zdravstvene dejavno-
sti na lokalni ravni in reše-
vanju prepoznanih neskla-
dij, pomanjkljivosti in izzi-
vov.
Ob obravnavi omenjene 
strategije so bili tako župan 

Janez Žakelj kot občinski 
svetniki kritični predvsem 
do krovnega zavoda na po-
dročju zdravstva na Gorenj-
skem, to je Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske (OZG). 
"Zadolženo naj bi bilo tudi 
za strategijo razvoja zdra-
vstva. A vemo, kako se v naši 
državi razvija zdravstvo, 
brez tega, da sami 'pljune-
mo v roke', ni nič," je pou-
daril župan in spomnil, da 
je občina lani z lastnimi 
sredstvi obnovila zdravstve-
no postajo v Žireh, letos so 
poskrbeli tudi za širitev pro-
storov za referenčno ambu-
lanto v prvem nadstropju. V 
prihodnje jih čaka še nalož-
ba v povečanje energetske 

učinkovitosti. V objektu si-
cer ta čas delujejo tri splo-
šne ambulante za odrasle, 
ena za otroke in šolajočo 
mladino, zobna ambulanta 
za odrasle, fizioterapija in 
patronažna služba, prost pa 
je prostor za ginekologijo. V 
objektu so še dejavnosti le-
karne, optike in zasebne 
zobne ordinacije.
Župan je ob tem še opozo-
ril, da OZG v Kranju v celo-
ti financira naložbe v zdra-
vstvene domove, v manjših 
upravnih enotah se delež 
sofinanciranja razpolovi, 
manjše občine pa so glede 
tega v celoti prepuščene 
same sebi. "Zato bodo naše 
pripombe mogoče signal 

OZG, da smo vsi na istem 
čolnu ter da se vse občine 
spopadamo s prostorsko in 
kadrovsko stisko na podro-
čju zdravstva," je župan od-
govoril tudi na nekatere 
pomisleke svetnikov, da bi 
bilo morebiti delež v OZG 
najbolje kar prodati, saj od 
tega nimajo nič. Župan je 
prepričan, da bodo sicer 
tudi v prihodnje morali ra-
čunati predvsem na lastne 
sile in lastno pamet, kljub 
temu pa v sprejeti strategiji 
vendarle vidi tudi orodje, 
da občine na Škofjeloškem 
nastopajo skupaj in na ta 
način močnejše dosežejo 
izboljšanje na tem podro-
čju.

Kritični do krovnega zavoda
Občinski svetniki so na novembrski seji sprejeli strategijo razvoja zdravstva na območju občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki do leta 2030.

Mateja Rant

Žiri – Na adventnem bazar-
ju, ki je tokrat zaradi slabega 
vremena potekal v dvorani 
Partizana, so svoje izdelke 
na 25 stojnicah razstavljali 
ponudniki od blizu in daleč. 
Del denarja, ki so ga v KŽŠ 
zbrali s prijavnino za najem 
stojnic, so tudi letos podarili 
v dobrodelne namene.
Na stojnicah so razstavljavci 
ponudili najrazličnejše iz-
delke, od otroških oblačil, 
pletenin in starih lego kock 
do sirov in mlečnih izdel-
kov, čajev ter naravnih krem 
in mil, je razložil predse-
dnik KŽŠ Tilen Justin. Eno 
od stojnic so zasedli tudi ta-
borniki, ki so za obiskovalce 
sproti pripravljali slastne 
palačinke. Del sredstev, ki 
so jih zbrali z bazarjem, so 
namenili šolskemu skladu 
Osnovne šole Žiri za pomoč 
učencem iz socialno šibkih 
družin, je pojasnil Tilen Ju-

stin. Zelo veseli pa so bili 
tudi odziva pri stojnici repu-
bliškega zavoda za transfu-
zijsko medicino, ki so jo v 
najem ponudili brezplačno. 
Strokovna sodelavka je vpi-
sovala v register vse potenci-
alne darovalce krvotvornih 
matičnih celic v starosti od 
18 do 46 let. "Na seznam 
potencialnih darovalcev se 
je v Žireh na novo vpisalo 
okrog sto darovalcev," je bil 
zadovoljen Tilen Justin.
V večernih urah pa se je 
dvorana Partizana spreme-
nila v prizorišče brucovanja, 
v okviru katerega so pripra-
vili tudi krst brucev. V svojo 
sredo so žirovski študentje 
simbolično sprejeli dvajset 
brucev, ki so morali prej 
opraviti številne zabavne na-
loge in iti skozi zabavno za-
prisego. Nato so se lahko 
enakovredno pridružili sko-
raj šeststo študentom na 
koncertu skupin Gemuse, 
Flirrt in Big Foot Mama.

Študentje tudi 
dobrodelni
V Klubu žirovskih študentov (KŽŠ) so drugo 
soboto v decembru pripravili adventni bazar,  
ki mu je zvečer sledilo brucovanje.

Adventni bazar je bil zelo dobro obiskan. / Foto: Tanja Mlinar

Obiskovalci so lahko izbirali med izdelki na kar  
petindvajsetih stojnicah. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Na dan samostojne in enotne Slovenije, to je 26. de-
cembra, goduje tudi zavetnik konj sv. Štefan. V Konjeniškem 
klubu Žiri zato na ta dan že tradicionalno pripravljajo "že-
gnanje" konj pri brunarici njihovega kluba. Blagoslov se bo 
začel ob 10.30, poskrbljeno pa bo tudi za jedačo ob kozarcu 
žlahtne kapljice, obljubljajo v Konjeniškem klubu Žiri.

Blagoslov konj

Žiri – Klub žirovskih študentov bo v sodelovanju z Zavodom 
za šport Škofja Loka tudi letos organiziral novoletni turnir v 
odbojki. Turnir se bo odvijal 23. decembra od 9. ure dalje v 
telovadnici Osnovne šole Žiri, na njem pa lahko sodeluje 
največ dvanajst ekip. Turnir šteje tudi za točkovanje na 37. 
športno rekreacijskih igrah, še dodajajo v Klubu žirovskih 
študentov.

Novoletni turnir v odbojki
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Odkup bukove hlodovine-goli. 
Takojšnje plačilo. 

www.biomasa-markun.si

T: 040 825 242

SPO, podjetje za upravljanje  
nepremičnin, Škofja Loka, d. o. o.

Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 511 2780, fax.: 04 511 2790
E-pošta: info@spo.si, www.spo.si

LETO 2017 SE IZTEKA.

V tem decembrskem prazničnem času preletimo  
dogodke v preteklem letu in s ponosom lahko  
zatrdimo, da je bilo uspešno.
Skupaj s svojimi strankami smo zaključili kar  
nekaj večjih projektov, tako da bo marsikomu v tej 
zimi doma bolj prijetno in toplo, kot mu je bilo  
v preteklih.
Leto je minilo zelo hitro in ob obilici dela in skrbi 
smo kar pozabili na čas …
… čas za naše najdražje, čas za lepe spomine, za 
druženje s prijatelji, za obdarovanje.

V prihajajočih praznikih vam želimo preprosto  
vse najlepše!
Da bi jih preživeli v krogu najdražjih, da bi vam leto 2018 
prineslo čim več prijetnih presenečenj  
in da bi se vam izpolnile vse želje, ki v preteklem letu 
morda niso prišle na vrsto.

Da vam bo v vašem domu čim bolj prijetno,  
bomo pa poskrbeli mi.

 

VAŠ UPRAVNIK

Z NOVIMI NAČRTI SLOŽNO Z VAMI 
TUDI V LETU 2018

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Na pobudo 
ravnateljice Vrtca Škofja 
Loka Janje Bogataj in teka-
ške skupine Prvi in drugi te-
kaški korak bo v Škofji Loki 
jutri, 20. decembra, Božičk-
ov tek za dober namen. 
Zbor udeležencev bo ob 19. 
uri na stadionu za OŠ Škofja 
Loka Mesto, kjer bodo zbira-
li prostovoljne prispevke, 
nato pa se bodo v božičkovih 
kapah (vsak prinese svojo s 
seboj) podali na 5 km dolg 
tek po ulicah Škofje Loke. 

Celoten izkupiček bo name-
njen 5-letnemu Matiju Krži-
šniku iz Brodov, ki je pri 
treh mesecih zbolel za respi-
ratornim sinicijskim viru-
som. Posledice so cerebral-
na paraliza pete stopnje in 
hud globalni razvojni zao-
stanek. Družina bi mu rada 
omogočila nemoteno obi-
skovanje fizioterapije in vrt-
ca. Ker se Matija ne more 
več voziti v običajnem otro-
škem avtomobilskem sede-
žu, potrebuje invalidski vo-
ziček, posledično pa družina 
tudi nov, večji avtomobil.

Dobrodelni Božičkov 
tek v Škofji Loki

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Slovenski ple-
zalci so letošnjo domačo tek-
movalno sezono državnega 
prvenstva v športnem pleza-
nju zaključili s Plezalnimi 
dnevi Kranja. Sezona je bila 
uspešna tudi za člane PK 
Škofja Loka, ki so med naj-
boljšimi v državi tako v član-
ski kot v mlajših kategorijah. 
Prvo ime je Martin Bergant, 
skupni zmagovalec državne-
ga prvenstva pri članih v te-
žavnosti. Boj je bil napet, 
rezultat pa njegova delitev 
prvega mesta z Jernejem 
Kruderjem (ŠPO Celje). Oba 
sta do vrha priplezala tudi v 
superfinalu zadnje tekme. 
Bergant je letos bolj zadovo-
ljen z nastopi na tekmah dr-
žavnega prvenstva kot na 
mednarodnih prizoriščih. 
Na evropskem prvenstvu je 
osvojil 23. mesto, v polfinale 
tekme svetovnega pokala v 
težavnosti pa se je uvrstil 
prav v domačem Kranju, 
kjer je končal na 19. mestu. 
Ta uvrstitev mu daje motiva-
cijo tudi za naslednjo sezo-
no, kot pri vsakem športni-
ku so v naboru želja seveda 
olimpijske igre. Na nasle-
dnjih leta 2020 v Tokiu 

bodo nastopili tudi plezalci. 
Poleg treninga športnega 
plezanja mu največ časa 
vzame študij. Je študent Fa-
kultete za šport. 
Med obetavnimi mladimi 
plezalci PK Škofja Loka velja 
omeniti Andreja Polaka, ki je 
v skupnem seštevku v kate-
goriji starejših dečkov osvojil 
zmago v težavnosti, na balva-
nu pa je bil skupno tretji, in 
Tima Korošča, ki je sezono v 

skupnem seštevku državne-
ga prvenstva na balvanu med 
mlajšimi dečki končal na pr-
vem mestu. Ena izmed te-
kem, ki je štela za državno 
prvenstvo v težavnosti, je bila 
na začetku novembra tudi v 
Škofji Loki. Na domači tekmi 
se je v članski konkurenci na 
tretjo stopničko iz PK Škofja 
Loka povzpel Milan Preskar, 
tekmovanje pa je bilo v zna-
menju dveh naših najboljši 
športnih plezalcev. Janja Gar-
nbret in Domen Škofic sta 
najvišje priplezala tudi v ste-
ni v Športni dvorani Poden.
Uspešna sezona pa je tudi za 
škofjeloškim paraplezalcem 
Gregorjem Selakom (ŠPD 
Gre Gor), ki zaradi multiple 
skleroze tekmuje v kategoriji 

Rp3 (z omejenim gibanjem, 
močjo ali ravnotežjem). Na-
nizal je kar nekaj uvrstitev na 
stopničke. Na uvodni tekmi 
svetovnega pokala v paraple-
zanju v Brianconu je bil tre-
tji, v Edinburgu je stopil še 
stopničko više, v Sheffieldu 
pa je bil še enkrat tretji. Poleg 
tega je na uvodu v sezono 
zmagal na paraplezalnem 
mastersu v Imstu. Zelo po-
membna bo tudi prihodnja 
sezona, ko bo znova na vrsti 
svetovno prvenstvo. Selaku je 
Zveza za šport invalidov Slo-
venije – paraolimpijski komi-
te na slavnostni prireditvi In-
valid športnik leta v začetku 
decembra v Ljubljani za tek-
movalne dosežke v letu 2017 
podelila bronasti znak.

Bergantu skupni 
seštevek v težavnosti
Športni plezalci Plezalnega kluba (PK) Škofja Loka so uspešno nastopali v državnem prvenstvu in na 
mednarodnih tekmah. Prvo ime je Martin Bergant. Uspešna sezona tudi za paraplezalca Gregorja 
Selaka, ki se je na tekmah svetovnega pokala v paraplezanju redno uvrščal na stopničke.

Maja Bertoncelj

Puštal – Pretekli mesec je v 
Italiji potekalo evropsko pr-
venstvo vlečnih psov, na ka-
terem je uspešno nastopil 
tudi Matjaž Ovsenek iz Pu-
štala. S svojima haskijema je 
v bikejoringu (vprega kolo-
-pes) osvojil tretje mesto in 
tako še povečal svojo zbirko 
medalj z velikih tekmovanj.
"Z uvrstitvijo sem zadovo-
ljen in obenem presenečen, 
ker smo lansko obdobje pri-
prav in celo zimsko sezono 
izpustili zaradi mojih težav 
s hrbtenico. Psi so bili zelo 
prikrajšani za tek, a smo le-
tos zelo dobro trenirali od 
konca avgusta naprej," je 

povedal Matjaž Ovsenek. Od 
leta 2007 je to njegova tretja 
bronasta medalja na evrop-
skih prvenstvih, dve ima 
tudi zlati. Za njim je tudi že 
nekaj treningov na snegu. 
"Naslednja večja tekma bo 
evropsko zimsko prvenstvo 
na Češkem. Upam, da bo 
zima radodarna s snegom, 
da bodo možnosti za tre-
ning dobre," je še pojasnil.
Snežni trening vlečnih psov 
je zanimiv in pretekli konec 
tedna so ga v Društvu vleč-
nih psov Slovenije namera-
vali predstaviti na Soriški 
planini. Zaradi sanacije po 
naravni ujmi je bil odpove-
dan, nov datum pa še ni 
znan.

S haskijema do medalje
Matjaž Ovsenek je na evropskem prvenstvu vlečnih psov osvojil novo bronasto medaljo.

Matjaž Ovsenek s svojima haskijema in bronasto medaljo 

Martin Bergant je letos v kategoriji članov osvojil državno prvenstvo v težavnosti.
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Ena izmed tekem, ki je štela za državno 
prvenstvo v težavnosti, je bila na začetku 
novembra tudi v Škofji Loki. Milan Preskar iz 
PK Škofja Loka je v članski konkurenci osvojil 
tretje mesto.
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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   kmetijska mehanizacija    vrtna oprema  
   rezervni deli    gozdarska oprema     
   akumulatorji, gume, olja, maziva 

   potrošni material

AKCIJA - snežne freze:
STG 8062 - 8 KM/5,9 Kw, 854 EUR z DDV

FREZA SESTAVLJENA + OLJE = GRATIS
več ponudbe na www.agrotehnika.si

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

Spoštovani poslovni partnerji, kupci in bralci 
Loškega glasa. Želimo, da bi v letu 2018  
sodelovali z veliko optimizma in dobre volje.
Imejte se radi, ljubite življenje in praznujte 
vsak dan posebej.
                                                Srečno!

Vilma Stanovnik

Novo sezono so škofjeloški 
košarkarji ekipe LTH Ca-
stings začeli z zelo previdni-
mi napovedmi, saj so prek 
poletja ekipo precej spreme-
nili, priložnost pa so dobili 
tudi nekateri mladi domači 
fantje. Prvič je člansko mo-
štvo kot glavni trener pre-
vzel 35-letni Kranjčan Jaka 
Hladnik, ki je ob in pred-
vsem po končani igralski ka-
rieri pridno nabiral trener-
ske izkušnje. Z njim sva se 
pogovarjala po prvem delu 
sezone.

V Škofji Loki niste prvič, če-
prav ste bili nazadnje trener 
na Primorskem. Zakaj ste 
se vrnili?
"Res v Škofji Loki nisem pr-
vič trener, saj sem po konča-
ni igralski karieri prevzel 
žensko člansko ekipo, ki 
sem jo treniral dve leti. Nato 
sem bil pomočnik Gašperja 
Potočnika pri moški ekipi in 
naslednje leto še pomočnik 
Saša Sekuliča. Prejšnjo se-
zono sva se s Sekuličem 
skupaj preselila na Primor-
sko. S Sixt Primorsko, kjer 
sem bil znova pomočnik tre-
nerja, pa smo se pred leto-
šnjo sezono dogovorili, da v 
Škofji Loki prevzamem me-
sto glavnega trenerja."
Kako ste v klubu sestavili 
ekipo?
"Glede na to, da pred sezo-
no nismo imeli velikega iz-
bora igralcev, smo ekipo od 
lanske sezone močno spre-
menili. Najprej je pogodbo 
podpisal izkušeni Boris Jer-
šin, iz Sixt Primorske so 
nam posodili mladega cen-
tra Radeta Lisico, iz Olimpi-
je smo dobili dva mlada 
igralca, Matevža Mlakarja in 
Davida Kralja, prav tako pa 
se nam je pridružil Kranj-
čan Jan Dornik, ki zaradi 

poškodb zadnji dve leti sko-
raj ni igral. Žal se je poško-
doval izkušeni domačin 
Tomo Čajič, na pomoč pa 
nam je priskočil Vjekoslav 
Petrović. V ekipo smo pri-
ključili mlade domače igral-
ce, na katere v naslednjih 
sezonah resno računamo, 
minutažo pa dobivajo že se-
daj. Tako naj pohvalim zla-
sti Tima Sočaka."

Prav zaradi zelo spremenje-
ne ekipe ste si pred sezono 
zadali cilj obstati v ligi. Kaj 
je vzrok, da ste sedaj tik pod 
vrhom lestvice?
"Res smo si za cilj zadali ob-
stanek v ligi in temu cilju še 
vedno sledimo. Je pa res, da 
so se želje po dokazovanju 
dveh starejših, predvsem pa 
mladih, še neuveljavljenih 
košarkarjev izkazale kot pra-
va kombinacija. Pomembno 
se mi zdi, da igramo lepo, 
atraktivno košarko. Vsi sku-
paj pa se zavedamo, da je 

pred nami še veliko dela in 
da bomo morali za napredek 
še veliko trenirati."

Sedaj ste blizu vrha druge 
lige. Ali razmišljate o vrnitvi 
med prvoligaše?
"Za zdaj je o tem še prezgo-
daj razmišljati, saj je tudi 
sistem Košarkarske zveze 
Slovenije takšen, da gredo 
prve štiri ekipe iz druge lige 
v kvalifikacije za prvo ligo in 
igrajo s predzadnjim in za-
dnjim v prvi ligi. Prvoligaši 
imajo lahko v ekipi štiri tuj-
ce, drugoligaši pa zgolj ene-
ga. Seveda pa si želimo, da 
bi se vmešali v bolj za prve 
štiri, in vse bomo naredili, 
da bi to tudi dosegli."
Kakšne imate v Škofji Loki 
pogoje za delo?
"Pogoji so dobri, saj uprava 
kluba skrbi, da imamo zado-
sti ur v dvorani na Podnu, 
poleg tega enkrat tedensko 
treniramo še na Trati. Rad 
bi se zahvalil tudi pomočni-

ku Irisu Dumenčiču, ki vr-
hunsko opravlja svoje delo."

Kakšne ambicije imate kot 
trener?
"Seveda si želim s fanti 
vztrajati in jih v eni od na-
slednjih sezon pripeljati v 
prvo ligo. Bo pa težko, saj je 
za fante, ki so letos res zelo 
napredovali, že zanimanje 
iz večjih in močnejših klu-
bov. To je seveda logično, 
saj če dobro delajo in igrajo, 
morajo pač napredovati. 
Prav tako imam tudi sam 
ambicije napredovati in se 
morda nekoč kot trener pre-
izkusiti tudi v tujini. Pri tem 
se mi zdi pomembno pove-
dati, da sta k mojemu na-
predku veliko prispevala tre-
nerja Gašper Potočnik in 
Sašo Sekulič, ki sta mi 'od-
prla košarkarske oči' in pri-
pomogla, da na košarko gle-
dam drugače, kot sem prej, 
ko sem bil igralec. Zato sem 
jima zelo hvaležen."

Velik napredek mladih
Košarkarji ekipe LTH Castings v letošnji sezoni nastopajo v 2. SKL, kljub pomladitvi ekipe pa je glavni 
trener Jaka Hladnik zadovoljen tako z rezultati kot napredkom.

Trener Jaka Hladnik s škofjeloško košarkarsko ekipo dosega lepe rezultate. / Foto: Gorazd Kavčič

ZIDARSTVO MRAK, d. o. o.

www.zidarstvo-mrak.si
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Marko Selak s.p., Kopitarjev trg 4, 1217 Vodice 

041 637 488

Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi, 
naj v miru sreča nežno Vas objame!

SREČNO IN ZDRAVO NOVO LETO VAM KLIČEJO 
IZ »MESARSTVA SELAK« IZ VODIC.

Mesne dobrote Mesarstva Selak 
dobite v njihovi trgovini 
v Vodicah, Kopitarjev trg 4 in 
v trgovini domačih dobrot »Tinček« 
na Trati pri Škofji Loki. 
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Igor Kavčič

Škofja Loka – V četrtek, 21. 
decembra, ob 19. uri bodo v 
Kristalni dvorani Sokolske-
ga doma v Škofji Loki prvič 
v Sloveniji izvedli delo ar-
gentinskega skladatelja 
Martína Palmierija Misa a 
Buenos Aires, znano tudi 
kot Misatango. Skladbo z 
znano obliko mašnega reda, 
napisano za mezzo sopran 
in mešani pevski zbor v stilu 
tango nuevo, bo izvedel 
Akademski pevski zbor 
France Prešeren iz Kranja, 
ki ga od septembra 2013 
uspešno vodi Fernando 
Mejías, po rodu Argentinec 
iz Mendoze, ki mu je Misa-
tango, ki jo krasijo domači 
ritmi iz njegovih krajev, še 
posebej pri srcu. Kot je ob 
priložnosti povedal sam 
skladatelj, v delu združuje 
svoje najpomembnejše glas-
bene izkušnje kot zborovod-
ja in tango aranžer ter inter-
pret, hkrati pa v tango maši 
združuje slogovne elemente 
iz različnih kultur. Dolžan 

uporabe nekaterih melodič-
nih in ritmičnih elementov 
iz Tanga Nueva ter sloga, ki 
ga je uveljavil Astor Piazzol-
la, pa je hkrati maša napisa-
na v formalnem jeziku cer-
kvene glasbene tradicije. 
Misa a Buenos Aires je bila 
že izvajana v številnih drža-
vah sveta, vedno z velikim 
navdušenjem in dobrimi 
kritikami. V zboru so k so-
delovanju povabili mezzoso-
pranistko Inez Osina Rues, 
bandoneonista Žana Legata, 
pianista Mirana Juvana, vio-
linistke Mojco Batič, Ano 
Krpan, Ano Cotič in Špelo 
Oder, violistko Hano La-
vrinc, violončelistko Katari-
no Kozjek in kontrabasista 
Roka Hozjana. Koncert ar-
gentinskega tanga v Sloveni-
ji ni pogost glasbeni dogo-
dek, če se s tangom združijo 
še večglasno zborovsko pe-
tje, mezosopranistka in 
odlični instrumentalisti, Mi-
setango res ne gre zamuditi. 
V enem stavku – koncert za 
užitek tako za poslušalce kot 
izvajalce.

Slovenska premiera 
"tango maše" 

APZ France Prešeren iz Kranja bo skupaj  
z instrumentalno zasedbo v Sokolskem domu 
premierno izvedel Miso a Buenos Aires.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Šport bo svoje 
mesto dobil tudi v muzeju. 
Novo stalno zbirko Šport na 
Loškem bodo na Loškem 
gradu odprli jutri, v sredo, 
20. decembra, ob 18.30, slav-
nostni govornik pa bo Mar-
jan Luževič, predsednik Od-
bora za muzej športa v Ško-
fji Loki. Da je loško območje 
v športno-zgodovinskem 
smislu predstavljalo poseb-
ne vrste fenomen, saj lahko 
spremljamo razvoj športnih 
aktivnosti vse od sredine 15. 
stoletja, kar je izpričano na 
freski Sv. Nedelje v Crngro-
bu pri Škofji Loki, so v uvod 
k razstavi zapisali v Loškem 
muzeju. Poseben mejnik v 
razvoju športa predstavlja 

nunska dekliška šola, v kate-
ri so gojenke v okviru pouka 
telovadbe igrale različico ko-
šarke. Razvedrilne in špor-
tne aktivnosti so se vedno 

bolj razvijale in se v 19. stole-
tju začele organizirati v dru-
štvih.
Eno prvih športnih društev, 
ki je bilo organizirano na Lo-

škem, je bilo planinsko dru-
štvo, telovadno dejavnost pa 
sta do druge svetovne vojne 
vzgajala in gojila sokolsko in 
orlovsko društvo. Po drugi 
svetovni vojni pa lahko sledi-
mo razcvetu športa na Lo-
škem, predvsem v ustana-
vljanju novih društev, uvaja-
nju novih športnih panog in 
množičnem vključevanju 
ljudi v rekreacijske in špor-
tne dejavnosti. 
Škofja Loka s Selško in Po-
ljansko dolino ter Žirovsko 
kotlino je v mnogih desetle-
tjih dala precej vrhunskih 
športnikov, tako olimpijcev 
kot svetovnih, evropskih ali 
državnih prvakov. Ob vsem 
razvoju športa na Loškem 
pa lahko spremljamo tesno 
povezavo loških umetnikov 
s športom. Umetnikov, ki so 
bili tudi sami športniki, in 
umetnikov, ki so svoj navdih 
črpali iz športa in zanj tudi 
ustvarjali. Stalno zbirko 
športa na Loškem so v Lo-
škem muzeju snovali v so-
delovanju z Odborom mu-
zeja za šport. 

O Športu na Loškem
Šport ima na Loškem dolgoletno tradicijo, od jutri bo imel tudi stalno 
zbirko na Loškem gradu.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Iztok Sitar, 
precej netipičen Poljanec, je 
stripar, ilustrator, karikatu-
rist, kurator, publicist in 
stripovski teoretik. Doslej je 
izdal kakih petnajst žanrsko 
različnih stripovskih albu-
mov – od erotične grafične 
novele Sperma in kri (1990) 
do zbirke ljubezenskih 
zgodb Čudaki ljubijo druga-
če (2014). Je eden naših naj-
prodornejših stripovskih 
zgodovinarjev in teoretikov 
in prav na tem področju ga 
je v Modrijanovi knjigarni 
„zaslišala“ poznavalka stripa 
Ana Bogataj. Govorilo se je 
o družbeni kritiki in politič-
nih anomalijah, ki se poja-
vljajo v mladinskih in hu-
morističnih stripih ter gra-
fičnih romanih za odrasle 
od Disneyjevih stripov do 
Tomaža Lavriča.
V knjigi Kako je Jaka Ra-
cman postal fašist, s podna-
slovom Eseji o družbeni kri-
tiki in politični (ne)korek-
tnosti v stripu, ki je to jesen 
izšla pri založbi *cf., so 
zbrane stripovske kritike in 
besedila, ki jih je Sitar obja-
vljal v različnih medijih v 
zadnjih treh letih. V njih ne 
piše le o stripih kot takih, saj 
jih postavlja v širši družbeni 
in zgodovinski kontekst. Ne 
pozabimo, da je tudi avtor 
edinstvenega knjižnega dela 
Zgodovina slovenskega stri-
pa, ki je pred dnevi izšla že v 
drugi dopolnjeni izdaji.
„Naslov knjige je vzet po 
prvi recenziji slovenskega 
prevoda knjige Kako brati 
Jaka Racmana iz leta 1971 
čilskih avtorjev Ariela Dor-

fmana in Armanda Matte-
larda, v kateri predstavljata 
Disneyjeve stripovske juna-
ke, ki so videti precej spolno 
in družbeno-socialno nedo-
ločno, ki jih označita kot ra-
siste in imperialiste. Ko je v 
Čilu prišel na oblast Pino-
chet, je bila knjiga nevarno 
čtivo in so jo celo kurili na 
grmadah. Naslov je metafo-
ra za vse stripovske junake, 
ki so na prvi pogled videti 
nedolžni, v resnici pa za se-
boj puščajo neko politično 
sporočilo,“ je v uvodu poja-
snil Iztok Sitar. Disney je bil 
do začetka 2. svetovne vojne 
član fašistične stranke, od 
katere se je distanciral šele 
po japonskem napadu na 
Pearl Harbour, še naprej pa 
je ostal zagrizen antikomu-
nist. V Disneyjevih stripih 
ni staršev, ampak gre za svet 
stricev, prastricev, nečakov 
in bratrancev. Odnosi zunaj 

družinskega kroga so hla-
dni, preračunljivi. 
Sitar je v nadaljevanju ome-
nil stripovske mega junake, 
kot sta Tintin in Asterix. Prvi 
Tintin iz leta 1929 je ime na-
slov Tintin v deželi sovjetov 
in je svaril pred nevarnostjo 
komunizma, potem se je po-
dal v Kongo, kjer so bili 
manjvredni Afričani … Kaj 
pa pri nas? „Zvitorepec Mi-
kija Mustra, ki ga je ta risal v 
letih od 1952 do 1973, je vse-
kakor najbolj pomembno 
stripovsko čtivo tistega časa. 
Je simpatičen, neškodljiv, si-
cer malce seksističen, saj 
lepe ženske nastopajo le kot 
spolni objekti, za kuho in 
ljubezen, starejše pa so obi-
čajno zlobne … Doslej je bil 
mnogokrat ponatisnjen in 
pri otrocih še vedno konku-
rira računalniku in pame-
tnim telefonom,“ se spomi-
nja Sitar, ki je prav z bra-

njem Zvitorepca začel svojo 
stripovsko bralno kariero. 
„Sledili so Zagor, Koman-
dant Mark, Blek Stena ... Iz 
stripov sem se naučil srbsko 
in hrvaško,“ je povedal Iztok 
Sitar in dodal, da so učitelji 
včasih prepovedovali branje 
stripov, češ da odvračajo po-
zornost od branja knjig in 
učenja. Danes je ravno na-
sprotno, klasična besedila se 
objavljajo kot stripi, pa tudi 
sicer pedagoška stroka pri-
poroča strip, da otroci sploh 
kaj preberejo. Govora je bilo 
tudi o zgodovini slovenskega 
stripa in njegovih avtorjih od 
Milka Bambiča, Saša Dobri-
le preko Iveta Šubica do 
Marjana Amaliettija, kultne 
Magne Purge Kostje Gatni-
ka in sodobnih avtorjev, 
med katerimi zagotovo pred-
njači Tomaž Lavrič. O novih 
stripovskih izdajah seveda v 
knjigi gornjega naslova.

Strip ni nedolžen 
Kako je Jaka Racman postal fašist, je naslov knjige stripovskih kritik Iztoka Sitarja, ki jo je predstavil 
minuli torek v Modrijanovi knjigarni v Škofji Loki.

Ana Bogataj je „zaslišala“ stripovskega avtorja in teoretika Iztoka Sitarja. / Foto: Igor Kavčič

Julija Marguč – priprava za nastop v Beogradu, 1959/60 
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Festival Festival

www.lokavsnegu.si

Nagrade: 4-krat ena vstopnica za koncerte 
Kristalnega abonmaja 2017/18 ali otroškega 
abonmaja Umetnost otrokom 2017/18 v  
Sokolskem domu Škofja Loka po izbiri. Na
grajenci naj odločitev o izbiri dogodka sporo
čijo do 15. 1. 2018 na info@sokolskidom.si.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
š lji te do srede, 3. januarja 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve la h
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Nepozaben oddih s tematiko
DOŽIVETJA ŠTEJEJO

v Termah Šmarješke Toplice

• Vabljeni na tradicionalne  
ŠMARJEŠKE TEDNE ZVESTOBE!

• Cena: 7 noči s polpenzionom in bogato  
izbiro doživljajev za samo 335 EUR.

• Termini od 28. 1. do 4. 3. 2018. 

• POTREBUJETE PREVOZ? Za brezplačen 
avtobusni prevoz se prijavite na 08 20 50 300.  
 

Cena velja za člane kluba Terme Krka. Včlanitev je brezplačna.

www.terme-krka.si 
08 20 50 300   |   booking@terme-krka.si

NAGRADE: 
brezplačen teden oddiha 

za srečnega izžrebanca in 
brezplačen prevoz za vse

loški glas

V nasprotju s prejšnjimi leti, 
ko so postopoma obnavljali 
oddelek za oddelkom, letos 
teh adaptacij ni bilo, preno-
vili pa so kotlovnico. Še za-
dnji oddelek severnega trak-
ta bodo obnovili prihodnje 
leto, in sicer oddelek za de-
mentne stanovalce v pritli-
čju, pove Silva Košnjek. Če že 
na zunaj ni videti veliko no-

vega, pa je več vsebinskih 
novosti.
"Letos smo pristopili k strate-
škemu načrtu glede dosto-
pnosti za gibalno in senzorno 
ovirane osebe, ki zajema naj-
pomembnejše javne instituci-
je v mestu, denimo pošte, av-
tobusne postaje, zdravstve-
nega doma ... Strateški načrt 
pripravlja Občina Škofja Loka 

skupaj z društvi, ki imajo po-
vezavo z invalidnimi oseba-
mi," razloži Silva Košnjek. 
"Drugi je projekt Poti ob Sori, 
ki se nanaša na učinkovito in 
okolju prijazno rabo energije. 
Povezuje pa institucije ob reki 
Sori, vrtec, osnovni in srednji 
šoli, športni center in tudi 
našo ustanovo, ki smo vsi tudi 
vključeni v energetski mene-

džement občine, gre pa za 
seznanjanje in uveljavljanje 
dobrih prask na tem podro-
čju. Naj omenim, da smo lani 
od občine dobili tudi pohvalo 
s tega področja."
Tudi med prebivalci Slovenije 
se vse bolj povečuje demenca 
in spoznanjem o tej bolezni 
tudi v Centru slepih, slabovi-
dnih in starejših namenjajo 
veliko pozornost. Pri njih je 
registrirano društvo Spomin-
čica, o demenci izobražujejo 
zaposlene, saj je tudi med sta-
novalci več dementnih, prire-
dili so že tri srečanja Alzhei-
mer Cafe, namenjena ozave-
ščanju tako svojcev, stanoval-
cev kot tudi širše javnosti o tej 
bolezni. 
Center slepih, slabovidnih in 
starejših je povsem poln, za-
znavajo tudi povečanje vlog 
za sprejem, tudi čakalna doba 
je večja, kot je bila še lani, od 
pol do enega leta, pove Silva 
Košnjek. Nekateri stari ljudje 
pa si tudi ne želijo v dom, čim 
dlje želijo ostati doma, med 
svojimi. Zato center ponuja 
več načinov pomoči svojcem, 
kako bi njihovi domači lahko 
čim dlje ostali doma. Tu imajo 
na voljo kombinacijo institu-

cionalnega varstva (z dnev-
nim in začasnim varstvom, 
pomočjo družini na domu) z 
delavnicami, ki svojce izobra-
žujejo za nego in oskrbo sta-
rostnikov na domu. Lani in le-
tos so po besedah Silve Ko-
šnjek v sodelovanju z občina-
mi na Škofjeloškem priredili 
več takih delavnic.
Kaj jim prinaša prihodnost? 
Silva Košnjek se boji, da bodo 
s sedanjim predlogom zako-
na o dolgotrajni oskrbi, ki ga 
je pripravilo Ministrstvo za 
zdravje, spremenili sedanjo 
prakso v domovih v podaljšek 
negovalnih bolnišnic, v kate-
rem ne bo več sedanjega soci-
alnega vidika, domačnosti, 
družabnosti in pristopa k indi-
vidualnim potrebam posame-
znika. 
Toda v prazničnem času želijo 
ohraniti optimizem. "Te dni se 
v domu vrstijo obiski: ne le 
svojci, stanovalce obiskujejo 
tudi predstavniki društev, ka-
terih člani ostajajo starostniki 
tudi po tem, ko ne prebivajo 
več v domačem kraju in obči-
ni. Dogajajo se prednovole-

tna srečanja, stanovalci priča-
kujejo obisk še dveh dobrih 
mož (Miklavž s parkeljni jih je 
že obiskal). Bliža se božični 
koncert Komornega pevske-
ga zbora Lek iz Ljubljane, tudi 
novoletno praznovanje z živo 
glasbo in mini ognjemetom 
bomo imeli," napoveduje Sil-
va Košnjek. Skupaj z zaposle-
nimi in stanovalci pa dodaja 
naslednje voščilo:

Koliko vsega je za nas na tem svetu,
če le imamo oči, da to opazimo,
in srce, da to vzljubimo,
in roko, da to stisnemo k sebi.
(L. M. Montgomery)

Želimo vam vesele praznike 
in srečno novo leto 2018!

Domačnost, družabnost, 
posluh za vsakogar
V dneh pred prazniki se v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki vrstijo  
praznični obiski in dogodki, stanovalci in zaposleni pa so v veselem pričakovanju.  
Ob tem se z direktorico Silvo Košnjek ozremo po novostih iztekajočega se leta.

Silva Košnjek / Foto: Tina Dokl

Predpraznično razpoložene stanovalke enega od oddelkov skupaj z direktorico Silvo 
Košnjek / Foto: Tina Dokl

Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka 
Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

Danica Zavrl Žlebir

Gorajte – Prejšnji torek, 12. 
decembra, natanko opoldne, 
je v svoj svet povabila Pra-
vljična dežela Gorajte. V njej 
decembra oživijo liki iz naj-
lepših otroških pravljic, 
otroke tam obišče in obdari 
dedek Mraz, pravljične 
predstave se vrstijo šestnajst 
dni, vse do 28. decembra, 
predstav ne bo le na božič. 
Tako je že osmo leto zapo-
red, ponosno pove vodja 
tega humanitarnega projek-
ta Danica Kordež. Poleg nje 
in Tomaža Sečnika so za 
vsakoletno izvedbo zaslužni 

tudi številni prostovoljci, 
sponzorji in donatorji. Letos 
so se pravljičnim junakom 
pridružili tudi junaki risane 
serije Smrkci.
Poleg otrok iz vse Slovenije, 
ki v spremstvu staršev obi-
ščejo decembrske predstave 
(lani je bilo obiskovalcev 15 
tisoč), na obisk povabijo tudi 
odrasle z motnjo v dušev-
nem razvoju, letos pa so tudi 
otroke iz socialno ogroženih 
družin, ki jim pravljično iz-
kušnjo omogoči Zveza prija-
teljev mladine. Razpoloženja 
ne zmoti niti slabo vreme, ki 
je tudi letos spremljalo odpr-
tje pravljične dežele. 

Pravljični svet dežele 
Gorajte

V Pravljični deželi Gorajte so se letos naselili Smrkci. 
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Škofja Loka - Na Miklavževem LUFtu je prvo decembrsko 
soboto sodelovalo 35 ustvarjalcev na 33 stojnicah. Že ta ko-
nec tedna, 22. decembra, bo sledil božični LUFt, ki bo od 17. 
do 19. ure na Trgu pod gradom. Dogodek se bo začel s cir-
kuško predstavo Medvedja usluga z žongliranjem, vrtenjem 
obročev, lovljenjem ravnotežja na stolih in rokah. Ob 18. uri 
bo prišel Božiček, ob 19.30 bo plesno-senčna predstava Ime 
mi je Vida, ob 20. uri glasbena popestritev DJ Feentz. 

Decembra še božični LUFt

Brode - Na Loškem imajo državnega prvaka v ocenjevanju 
najboljšega medu v Sloveniji za leto 2017. To je Čebelarstvo 
Klemenčič, ki je prejelo naziv državnega prvaka v senzoričnih 
lastnostih medu v kategoriji kostanjev med. Prav tako decem-
bra pa so dobili še priznanje šampiona za najboljši slovenski 
med v hrvaški Istri v Labinu. Tudi drugi loški čebelarji so se 
odlično odrezali, Klemenčičevi pa so med vsemi vzorci Hrva-
ške in Slovenije osvojili največ točk za gozdni med. 

Čebelarstvu Klemenčič naslov državnega prvaka


