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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – A ravno prvi 
decembrski teden je bil zim-
sko čaroben. Zapadel je 
sneg in Škofjo Loko odel v 
podobo, kakršno poznamo z 
Groharjeve slike Loka v sne-
gu, po kateri so tudi poime-
novali decembrski festival. 
V takem vzdušju so 5. de-
cembra prižgali praznično 
osvetlitev in dogajanje pred-
vajali na spletni strani in na 
družbenih omrežjih. Obča-
ne je ob tej priložnosti nago-
voril tudi župan Tine Radi-
nja. Lučke so zažarele v sre-
dišču mesta, na novo pa se 
letos praznična osvetlitev 
nadaljuje čez avtobusno po-
stajo na Šolsko ulico, s či-
mer se svetlobno povezuje 
stari del mestnega središča 
z novim. Praznična okrasi-
tev sledi konceptu sončnega 
kolesa, ki je gibalo napredka 
in svetlobe. Prinaša novo 
živ ljenje, veselje, radost in 
toplino v naša srca. V tem 
času jih še bolj potrebujemo 
kot kadar koli. 
Potrebujemo pa tudi drug 
drugega. December je za-
znamovala vrsta dobrodel-

nih akcij, ki so jih združili 
pod naslovom Kdor pomaga 
drugim, pomaga sebi. S 
podporo Občine Škofja Loka 
so dobrodelne organizacije 
pozvale k solidarnosti s tisti-
mi, ki so v materialni, a tudi 
drugačni stiski, ki jo je v 
tem letu še poglobila epide-
mija. Odziv je dober, pra-

znična darila so dobili otroci 
iz socialno ogroženih dru-
žin, starostniki v domu upo-
kojencev in tisti doma so bili 
deležni voščil in prazničnih 
misli, če že niso bili mogoči 
obiski, pomoči so bile dele-
žne družine, osamljeni, in-
validi ... Letos smo zaradi 
vsesplošne stiske nemara še 

bolj sočutni in pripravljeni 
pomagati. Občani so v za-
bojnik v vojašnici lahko od-
ložili tudi star papir, ki ga 
organizatorji zbirajo za pro-
grame pomoči otrokom v 
Zvezi prijateljev mladine 
Moste - Polje.

Mesto je decembra 
praznično zasijalo
Čeprav so zaradi letošnjih razmer odpadli dogodki vsakoletnega decembrskega festivala Loka v 
snegu, pa so v mestu na začetku decembra zasijale praznične luči. Druženja letos ne bo, prazniki 
bodo intimnejši. 

Letos so na novo praznično osvetlili Šolsko ulico in z njo Alejo zaslužnih Ločank in 
Ločanov. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Vesel sem, da 
smo sklenili vse dogovore v 
tem letu, in verjamem, da bo 
prehod miren in ga bodo ob-
čanke in občani kar najmanj 
opazili, saj se bodo izvajale 
dejavnosti skoraj enako kot 
doslej. Sprejeli smo tudi 
cene za prihodnje leto, ki se 
prav tako ne spreminjajo 
bis tveno. Zaposleni, ki so 
prej delali v Loški komunali, 
bodo poslej v javnem podje-
tju. Vodil ga bo direktor Pri-
mož Ržen, potrjen je bil na 
seji občinskega sveta. Nje-
mu in njegovim sodelavkam 
in sodelavcem želim srečno 
pri izvajanju te izjemno po-
membne službe v naši obči-
ni. Želim pa si, in to je tudi 
cilj ustanovitve javnega pod-

jetja, da bi v tesnem sodelo-
vanju med občino in javnim 
podjetjem lahko naredili še 
več za ohranitev okolja, da 
bodo ekološki cilji v ospred-
ju delovanja in da bodo 
kakovos tno izvedene storitve 
za občanke in občane," je 
novemu Javnemu podjetju 
Komunala Škofja Loka za 
dober začetek zaželel župan 
Tine Radinja. 
Občinski svetniki so na de-
cembrski seji potrdili ime-
novanje direktorja Primoža 
Ržena, sprejeli pa so tudi 
spremembe in dopolnitve 
lani sprejetega odloka o 
vzpostavitvi Javnega podje-
tja Komunala Škofja Loka, v 
katerem so opredeljeni tudi 
organi podjetja in njihove 
pristojnosti.
 

Delovati začne javno 
komunalno podjetje
S 1. januarjem začne delovati Javno podjetje 
Komunala Škofja Loka, ki bo od tega datuma 
naprej izvajalo gospodarske javne službe na 
območju občine Škofja Loka in delno občine 
Železniki.

Gospodarske javne službe na področju okolja s 1. januarjem 
prevzema Javno podjetje Komunala Škofja Loka. 

44. stran

42. stran

Fotogenična 
Loka
Škofja Loka "nastopa" v 
več filmih in videospotih, 
tudi v zadnjem Jana 
Plestenjaka, zelo 
fotogenična pa je v 
prazničnih dneh.
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Uspešni 
loški 
fotografi

Na 42. regijski fotografski 
razstavi Ujeti pogledi 
2020 so Ločani dosegli tri 
nagrade in tri diplome.
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ŠKOFJA LOKA

Imajo proračuna  
za dve leti
Decembra je občinski svet v 
Škofji Loki sprejel proračuna 
za leti 2021 in 2022. Skoraj 
tretjino denarja bodo name-
nili za naložbe.
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GORENJA VAS - POLJANE

Hiša generacij
Prihodnje leto naj bi v Gore-
nji vasi začeli obnovo stare 
šole, v kateri bodo uredili 
enoto dnevnega varstva in 
enoto začasnih namestitev 
za starejše.
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ŽELEZNIKI

Kmalu bodo varnejši
Občina Železniki se namera-
va s pomočjo državnih sred-
stev lotiti prvega dela sanaci-
je pobočja nad naseljem Na 
plavžu, kjer že vrsto let pri-
haja do proženja kamnitega 
materiala.
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ŽIRI

Jubilejna številka
Muzejsko društvo Žiri je sre-
di decembra zaradi epidemi-
je na daljavo na spletni apli-
kaciji Zoom predstavilo 
novo številko jubilejnega Ži-
rovskega občasnika.
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Loški glas, torek, 22. decembra 2020

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 12/let nik IX, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 22. decembra 2020.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Škofja Loka – V Rdečem kri-
žu, Območnem združenju 
Škofja Loka, že tradicional-
no pomagajo ljudem v soci-
alni stiski, vsakokrat se izka-
žejo tudi v prazničnem času. 
Letos so skupaj s škofjelo-
škimi taborniki pod naslo-
vom Škrat za en dan že ob-
darili otroke iz socialno 
ogroženih družin – 66 otrok 
je dobilo darilca, v katerih so 
bile sladkarije, kakšen higi-
enski pripomoček, igračke, 
pobarvanke, tudi kako obla-
čilo ... "Običajno smo za 
otroke srečanje z obdaritvijo 
pripravili v šoli, letos pa 
nam razmere tega ne dovo-
ljujejo. Darila za otroke smo 
izročili njihovim staršem, v 
darilni zavojček pa priložili 
pismo za otroka, v katerem 
smo jim pojasnili, zakaj je 
letos drugače," je povedala 
sekretarka škofjeloškega 
združenja Fani Mikš. 
Tudi hrano za socialno ogro-
žene letos delijo pod poseb-
nimi pogoji. Hrano dobijo iz 
blagovnih rezerv, kjer jo za-
gotavlja Sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim, iz 
nacionalnega Rdečega križa 
ali iz FIHO. Pošiljko dobijo 
enkrat na mesec ali na dva 
meseca, takrat pokličejo pro-
silce in jih naročajo, da drug 
za drugim prihajajo po po-
moč na 15 minut, da zadosti-
jo vsem zahtevam NIJZ gle-
de omejevanja okužb s koro-

navirusom. Letos bodo svoje 
pakete izboljšali s prispevki 
kupcev v enem od škofjelo-
ških trgovskih centrov. V ak-
ciji Za boljši svet že od 1. 
decembra v Lidlu stoji koša-
ra, v katero kupci lahko odla-
gajo živila z daljšim rokom 
uporabe. Kupci lahko v koša-
ro prispevajo nakup za soci-
alno ogrožene soobčane vse 
do 9. januarja, k solidarnosti 
vabi Rdeči križ.
Rdeči križ prav tako vedno 
pomaga občanom, ki se znaj-
dejo v nenadni stiski. Tako je 
bilo tudi v primeru Tomaža 
Benedičiča iz Lajš, ki je v po-
žaru ostal brez hiše. Nakazila 
še naprej zbirajo na transak-
cijskem računu SI56 0700 
0000 0187 397 (sklic: 00 

243, namen: pomoč Tomažu 
Benedičiču ob požaru). Za 
pomoč pa je zaprosil tudi 
Miha Nardoni, mladenič, ki 
mu je bila že ob rojstvu ugo-
tovljena anomalija leve roke 
in obeh nog, in sicer pri na-
kupu novega elektromotor-
nega invalidskega vozička. 
Del stroškov mu pokrije 
zdravstvena zavarovalnica, 
razliko do nadstandarda 
mora prispevati sam. Kot je 
povedala Fani Mikš, se je 
Miha Nardoni tudi tokrat 
sam angažiral pri zbiranju 
denarja pri donatorjih in se 
je tudi zelo hitro zbral načr-
tovani znesek. Akcijo je zato 
že ustavil in se ob tem zahva-
lil vsem, ki so darovali, in 
prijateljem, ki so mu pri tem 

pomagali, da bo lahko dobil 
nov invalidski voziček, ki 
ustreza njegovemu življenj-
skemu slogu. Ko smo z Mi-
hom pred kratkim govorili in 
ga vprašali, kako prenaša tre-
nutne razmere, saj velja za 
človeka, ki se rad druži, je 
povedal, da se je tudi sam 
okužil in da izkušnja nikakor 
ni bila lahka. Vsekakor pa 
težko pričakuje, da se bo ži-
vljenje spet normaliziralo.
Humanitarne akcije, ki v 
prazničnem decembru pote-
kajo v Škofji Loki, podpira 
tudi občina in občane vabi, 
da na tak način polepšajo ži-
vljenje sebi in drugim ob 
letošnjih praznikih, ki mi-
nevajo precej drugače kot 
prejšnja leta.

Praznični čas je čas 
solidarnosti
S sodelovanjem v kateri od humanitarnih akcij lahko polepšamo življenje ljudem v stiski, s tem pa ga 
polepšamo tudi sebi. 

V košaro Rdečega križa v nakupovalnem centru lahko še do 9. januarja prispevamo 
trajnejša živila. / Foto: Primož Pičulin 

Letošnji december je popol-
noma drugačen od vseh pra-
zničnih decembrov, ki smo 
jih imeli doslej priložnost 
doživeti. V tem mesecu ni 
druženj ob čaju in kuhanem 
vinu, ni velikih prireditev, ki 
so pričarale praznično 
vzdušje, nas povezovale in 
nam omogočale številne pri-
jetne priložnosti, da sreča-
mo sorodnike, sosede, prija-
telje, znance in z njimi po-
klepetamo. Letos ne smemo 
obstati, ampak se moramo 
tega lotiti povsem drugače. 
Menim, da se moramo po-
truditi še bolj in znotraj svo-
jega mehurčka varnih stikov 
izkoristiti priložnosti, da 
pričaramo čim toplejše pra-
znike svojim najdražjim. 
Vsekakor pa se moramo po-
truditi tudi, da na varen na-
čin sežemo ven iz mehurčka 
in pokličemo, pa naj bo to 
po videokonferenci ali po 
navadnem telefonu, še koga 
in skušamo to decembrsko 
poslanstvo bližine in medse-
bojnega druženja v največji 
meri vseeno uresničiti. Ne 
pozabimo na tiste, ki so 
sami in nimajo toliko prilo-
žnosti za izpolnitev svojih 
socialnih stikov. Mi jim lah-
ko s preprosto gesto, z nekaj 
darovanega časa, omogoči-
mo lepše trenutke.
V tem drugačnem decem-
bru se na občini trudimo, da 
se godi vsaj nekaj praznično 
obarvanih dogodkov, sple-
tnih, varnih, ki si jih v teh 
časih lahko privoščimo. 
Tudi zato, da pokažemo, 
kako povezana lokalna sku-
pnost smo in da se je vredno 

potrditi za ohranjanje teh 
stikov z občankami in obča-
ni ter jim ne nazadnje pove-
mo, da smo tu zanje.
Decembrski dnevi so prine-
sli tudi zadnjo sejo občin-
skega sveta v tem letu in s 
tem proračuna za 2021 in 
2022. Kar močno smo že 
vpeti v načrtovanje vseh 
projektov, ki jih bomo izve-
dli v prihodnjih dveh letih, 
in s tem tudi optimistično 
zremo v prihodnost, da bo 
naša začrtana pot res ta-
kšna, kot smo si jo zadali, 
ne glede na zunanje okoli-
ščine. Verjamemo, da bomo 
tudi s sodelovanjem občank 
in občanov epidemijo pre-
magali, presegli in se lotili 
za občino pomembnih ra-
zvojnih projektov.
Občankam in občanom že-
lim, da ohranijo optimizem, 
da najdejo iskrico v teh ča-
sih in da skupaj vstopimo v 
novo leto, ki naj bo polno 
zdravja, veselja in smeha.

Tine Radinja, župan 

Županov kotiček

V novo leto  
z optimizmom

Tine Radinja

Škofja Loka že sicer velja za 
mesto prostovljstva, letos pa 
znova tudi formalno z razpi-
som izbirajo prostovoljko 
oziroma prostovoljca leta. 
Epidemija je nemara nekoli-
ko oslabila tudi potrošniško 
mrzlico, ki nas je zajela de-
cembra vsako leto, a prilo-
žnosti za nakupe in obdari-
tve se odpirajo drugje. Na-
kupujemo po spletu ali pa 
pri manjših lokalnih ponu-
dnikih, rokodelcih in ume-
tnikih. V Škofji Loki so to 
možnost ponudile Izložbe 
domišljije, prav tako z naku-
pi po spletu. Virtualen je bil 
tudi LUFt, loški umetniški 
festival. In celo prvi decem-
brski dobri mož Miklavž je 
otroke "obiskal" po spletu. 

Nove informacijske tehnolo-
gije omogočajo marsikaj, 
seveda pa ne morejo nado-
mestiti živega stika med lju-

dmi. Toda z zmanjšanjem 
števila okužb, k čemur 
bomo z doslednim upošte-
vanjem ukrepov za zajezitev 

širjenja virusa v veliki meri 
pripomogli tudi sami, se 
bomo postopoma lahko vr-
nili v življenje pred virusom. 

Mesto je decembra 
praznično zasijalo
31. stran

V prazničnih lučkah žarijo tudi mostovi. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Miklavževanje je v Škofji Loki letos potekalo 
po spletu, s srečanji v aplikaciji Zoom ob urah, ko so se 
otroci vsako leto zbrali v gledališču. Miklavževo obdarova-
nje otrok, ki ga pripravlja Prosvetno društvo Sotočje, se je 
sicer začelo že pred več kot tridesetimi leti. Društvo je za-
dnja leta pripravilo že več kot 350 daril iz lastnih sredstev in 
iz donacij. Vsem donatorjem, brez katerih miklavževanja ne 
bi bilo, se lepo zahvaljujejo. Letos so obdarovali tristo otrok.

Miklavž po spletu



Občina Škofja Loka

3Loški glas, torek, 22. decembra 2020

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, M

E
S

TN
I T

R
G

 1
5

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dveletni pro-
račun je v občini Škofja 
Loka po decembrski seji ob-
činskega sveta dokončno 
sprejet. Špela Justin, direk-
torica občinske uprave, je 
svetnikom pojasnila glavne 
spremembe od prve obrav-
nave, ko se je med drugim 
nekoliko povečal priliv iz dr-
žavnih virov. Štiri odstotke 
skupne primerne porabe se 
bodo povečala sredstva pri-
hodnje leto, za dva odstotka 
pa sredstva brezobrestnega 
kredita na podlagi zakona o 
financiranju občin. V letu 

2022 se to razmerje spre-
meni v prid nepovratnih vi-
rov, kjer bodo dobili pet od-
stotkov skupne primerne 
porabe, za odstotek več pa 
bodo lahko dobili na osnovi 
brezobrestnega posojila. V 
letu 2021 bo tako v proraču-
nu 24,8 milijona evrov, v 
letu 2022 pa 24,4 milijona.
Kot navaja Špela Justin, kar 
56 odstotkov vse proračun-
ske porabe v prihodnjem 
letu predstavljajo tri "naj-
močnejša" področja: izobra-
ževanje, promet in prostor-
sko planiranje, v letu 2022 
pa le odstotek manj. Investi-
cijam namenjajo nekaj 

manj kot tretjino denarja: 
prihodnje leto 7,7 milijona 
evrov, leto pozneje 7,3 mili-
jona. Upajo tudi na evropski 
denar. Postopoma se znižu-
je tudi zadolževanje občine, 
ob koncu leta 2022 bo za-
dolžena še za 8,5 milijona 
evrov. Svetniki so proračuna 
sprejeli, eno samo dopolnilo 
pa je predlagala svetniška 
skupina stranke SDS, ki je v 
okviru postavke za zaščito 
in reševanje predlagala večji 
delež denarja za delovanje 
društva Gorska reševalna 
služba Škofja Loka. Uteme-
ljitev je prepričala svetnike, 
da so ga podprli, enako tudi 

proračuna za obe leti. Kot je 
na koncu dejal župan Tine 
Radinja, bo verjetno trajalo 
nekaj časa, da bodo ublažili 
vse ekonomske posledice 
letošnje epidemije, zato 
bodo temu ustrezno v pri-
hodnje prilagajali tudi pro-
računa. Med trenutnimi 
ukrepi je denimo tudi opro-
stitev najemnin najemni-
kom prostorov v lasti obči-
ne za čas, ko zaradi epide-
mije niso mogli delovati. 
Svetniki so predlagali, naj 
se na enak način oprostijo 
najemnin tudi nevladne or-
ganizacije, ki delajo v pro-
storih v občinski lasti. 

Imajo proračuna  
za dve leti
Decembra je občinski svet v Škofji Loki sprejel proračuna za leti 2021 in 2022. Skoraj tretjina denarja 
za naložbe.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Naziv branju 
prijazna občina od leta 2017 
podeljujejo Združenje splo-
šnih knjižnic, Skupnost ob-
čin Slovenije in Ministrstvo 
za kulturo tistim občinam, 
ki izkažejo, da imata bralna 
kultura in bralna pismenost 
zanje izjemen pomen. Obči-
na Škofja Loka je to dokaza-
la s podporo številnim no-
vim bralno-literarnim pro-
jektom v preteklih treh letih 
in si tako prislužila podaljša-
nje naziva do leta 2023.
Sedemčlanska komisija je 
odločitev o podaljšanju na-
ziva utemeljila z naslednji-
mi besedami: "Posebna in 
pomembna pridobitev je 
nova knjižnična enota na 

Trati, za katero je občina 
kupila in uredila nove pro-
store. Vsebinsko projekti 
kažejo na veliko vsebinsko 
raznovrstnost, usmerjenost 
k različnim ciljnim skupi-
nam, še posebna skrb je na-
menjena mladim, in k 
spodbujanju ustvarjalnosti 
ob hkratnem nagovarjanju 
literarne kulturne dedišči-
ne. Inovativen je razpis Na-
tečaj za najlepšo pravljico 
Škofje Loke za lokalne av-
torje in avtorice, ki bo nati-
snjena in podarjena vsem 
novorojenčkom v občini. 
Občina Škofja Loka izkazu-
je velik vsebinski in finanč-
ni vložek v področje knjige 
in branja, zato se ji naziv 
podaljša za obdobje od leta 
2020 do 2023.

Še naprej branju 
prijazni

Gorajte – Pravljična dežela Gorajte je običajno odprla svoja 
vrata 11. decembra, ko so pripravili tudi predstavo, obisk 
dedka Mraza in praznično obdaritev. Letos se to ni zgodilo, 
Pravljična dežela Gorajte 2020 pa v svojem običajnem ter-
minu (od 11. do 29. decembra) ne bo delovala. Projekt pre-
stavljajo na čas, ko bo vlada z ukrepi dovolila ponovna dru-
ženja. Podpornike projekta bodo na ogled predstav vabili 
brezplačno, za naključne obiskovalce pa bodo uvedli simbo-
lično vstopnino, navaja vodja projekta Danica Kordež. Ob-
daritev oseb iz varstveno-delovnih centrov pa so letos že 
izpeljali, od daleč jih je pozdravil tudi dedek Mraz. 

Letos brez Pravljične dežele Gorajte

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V občini Ško-
fja Loka imajo precej razve-
jano mrežo avtomatskih ek-
sternih defibrilatorjev 
(AED). Nameščeni so na iz-
branih dobro dostopnih in 
frekventnih lokacijah. Mre-
ža se je izoblikovala in se 
dopolnjuje postopoma, po-
leg defibrilatorev, ki jih je na 
izbrane javne objekte na jav-

nih površinah postavila lo-
kalna skupnost, vključuje 
tudi tiste, ki so jih v javni 
sistem prispevali in postavili 
različna društva, klubi in za-
sebna podjetja.
Nov avtomatski zunanji de-
fibrilator je pred kratkim na 
kozolcu ob svojih poslovnih 
prostorih na Kidričevi cesti 
22a postavila tudi Mesarija 
Štajnbirt, kjer pravijo: "V 
Mesariji Štajnbirt smo se 

letos v prazničnem času od-
ločili za drugačen način 
prazničnega obdarovanja. 
Namesto običajnih daril 
smo se odločili za potezo, ki 
se nam zdi za naše stranke 
in širšo javnost koristnejša, 
za postavitev zunanjega av-
tomatskega defibrilatorja. 
Na to pridobitev smo zelo 
ponosni, saj nam omogoča, 
da lahko v primeru srčnega 
zastoja potencialno neko-

mu rešimo življenje. Da 
bomo lahko defibrilator in 
njegove prednosti maksi-
malno izkoristili, bomo pri-
pravili usposabljanje za za-
poslene in sosede, da bodo 
znali prepoznati znake srč-
nega zastoja in pravilno 
ravnati z aparatom. Pri na-
kupu defibrilatorja nam je s 
svojim strokovnim zna-
njem pomagal Gašper 
Štremfelj.''

Postavili nov zunanji 
avtomatski defibrilator

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob koncu mi-
nulega tedna se je iztekel 
razpis, s katerim Zavod O, 
zavod škofjeloške mladine 
in Zavod 973 pod pokrovi-
teljstvom Občine Škofja 
Loka iščeta prostovoljca ozi-
roma prostovoljko leta 2020. 
Naziv bodo podelili posame-
znici ali posamezniku, ki je 
s svojim prostovoljnim de-
lom pripomogel h kakovo-
stnejšemu življenju občanov 
in občank ali pa je s svojim 
prizadevanjem zaslužen za 
uspešno delovanje društev, 
organizacij, zavodov, projek-
tov v letu 2020. Z razpisom 
želijo promovirati prosto-

voljstvo in izraziti vsaj mini-
malno gesto hvaležnosti za 
vse, kar prostovoljci in pro-
stovoljke prispevajo za lokal-
no skupnost. Rok za oddajo 
prijav se je iztekel minuli pe-
tek, podelitev naziva izbrane-
mu ali izbrani bo še pred 
novim letom, takoj po pra-
znikih pa tudi predstavitev, 
upajo, da v živo. Kot pravi 
vodja razpisa Nina Milinko-
vič, ki je bila leta 2018 razgla-
šena za prostovoljko na naci-
onalni ravni, želijo na ta na-
čin prostovoljstvo spodbujati 
vsako leto. V občini Škofja 
Loka so prostovoljko oziro-
ma prostovoljca leta že izbi-
rali: prvič leta 2012, nazadnje 
pred tremi leti.

Razglasili bodo 
prostovoljca leta
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Z novo sklad-
bo Meni dobro je Jan Pleste-
njak napoveduje izid 15. stu-
dijskega albuma z enajstimi 
novimi skladbami, ki bo iz-
šel v drugi polovici priho-
dnjega leta. Videospot je po-
snet v različnih krajih po 
Sloveniji, v njem pa najde-
mo tudi prizore iz Janove 
rojstne Škofje Loke: prehod 
Pekel, stopnišče nunske cer-
kve, Hudičevo brv ...
Škofja Loka pa ne "nastopa" 
le v skladbi Jana Plestenja-

ka. Če odmislimo domače 
filme, kakršen je bil denimo 
letošnji promocijski film 
Razvojne agencije Sora o 
Škofji Loki, ki jo predstavlja 
brat kapucin Jožko Smuka-
vec, in je bil celo nagrajen v 
turistični kampanji, Loko v 
večji ali stranskih vlogah 
najdemo marsikje. Za nas je 
nekatere najbolj značilne 
zbral Jernej Tavčar, človek 
za stike z javnostjo iz župa-
novega kabineta, sicer pa 
domačin s Placa. "Škofja 
Loka je zagotovo eno najbolj 
slikovitih – in filmičnih – 

(ne le) slovenskih mest. S 
svojo podobo ustreza klišeju 
privlačnega romantično-no-
stalgičnega srednjeevrop-
skega mesteca in ponuja 
imenitne lokacije producen-
tom igranih in reklamnih 
filmov. Zato Škofja Loka le 
redko nastopa v vlogi same 
Škofje Loke, v večini prime-
rov mesto s svojimi slikoviti-
mi ambienti zastopa oziro-
ma nastopa kot kako drugo 
realno oziroma izmišljeno 
mestece, ki je pogosto sesta-
vljeno iz izbranih lokacij po-
dobnih mest(ec). Danes so 
sicer posnete realne lokacije 
pogosto tudi digitalno nad-
grajene," pravi Tavčar.

Od filmske klasike ...
Kar zadeva obdobje klasič-
nega filma, so bili leta 1954 
(oz. 1953) v Škofji Loki po-
sneti deli britanskega filma 
Razdvojeno srce (The Divi-
ded heart). Ultimativno na-
cionalno ljubezensko zgod-
bo Cvetje v jesen (Matjaž 
Klobčič, 1973), so posneli na 
več lokacijah na Loškem, vi-
dno vlogo ima tudi Crn-
grob. Sredi osemdesetih je 
Škofja Loka v biografskem 
TV-filmu o ameriškem alp-
skem smučarju, dobitniku 
zlate kolajne v smuku na OI 
v Sarajevu 1984 Billu John-
sonu (Going for the gold: 
The Bill Johnson Story, 
1985) odigrala celo vlogo 

mondenega avstrijskega 
smučarskega zimskošpor-
tnega središča Kitzbühel. 
Ob koncu osemdesetih pa 
je srbski črnovalovec Dušan 
Makavejev posnel film Ma-
nifesto (1988). "To je bila za 
tisti čas precej razkošna in 
profesionalna produkcija: 
na Homanovem vrtu je bilo 
pokopališče, na sredi Me-
stnega trga je bil postavljen 
ogromen spomenik konje-
nika, po Loki pa je igral in 
šarmiral Rade Šerbedžija," 
navaja Jernej Tavčar. 

... do oglasov in 
videospotov
V postmodernih časih Ško-
fjo Loko videvamo pretežno 
v video spotih in oglasih. 
Leta 1999 v Loki posnamejo 
delček videospota za zma-
govalno popevko festivala 
Melodij morja in sonca 
1999 pop skupine Panda 

Sive ceste. Leta 2012 je tu 
nastal reklamni spot za novi 
model Audi A5 (The Swan), 
še pred tem je v Škofji Loki 
Audi posnel nekaj fotografij 
za svoj koledar. V zadnjih 
letih so tu snemali rekla-
mne spote za Pivovarno La-
ško – (pivo Eliksir), trgovsko 
verigo Mercator, v seriji 
atraktivnih reklamnih spo-
tov za Cocktino kampanjo 
Ugrizni me! pa se je Loka 
prelevila v čisto pravo vam-
pirsko mesto, poimenovano 
Nevergreen. Poleg tega so 
tu posneli tudi reklamni 
film za eno od slovenskih 
pekarn, ponudnika mobilne 
telefonije, švedsko loterijo, 
v neposredni okolici Škofje 
Loke pa je bila posneta tudi 
reklamna akcija za trgovsko 
verigo Tuš – Vaš slovenski 
trgovec. Med večjimi pro-
dukcijami pa kaže omeniti 
reklamna spota za Milko in 

za Mercedes. Naposled se je 
letos v domače mesto vrnil 
tudi Jan Plestenjak, kjer so 
za Mercator posneli slikovi-
to božično-novoletno rekla-
mo, in tako napovedal tudi 
nov album. 
"Kar zadeva filmsko (oz. 
igrano) produkcijo, pa v za-
dnjem času nismo bili tako 
zelo oblegani, v Loki so po-
sneli nekaj prizorov neke 
skandinavske produkcije, od-
krili so nas tudi Korejci, ki so 
prav tako v Loki posneli del 
korejske televizijske serije 
Črni vitez (Black Knight), 
lani pa so v Loki posneli tudi 
sekvenco domače TV-nada-
ljevanke V imenu ljudstva," 
sklene Jernej Tavčar. Od 
glasbenih videospotov pa 
nam pride na misel še eden 
iz domačih logov: glasbenika 
Tomaža Hostnika, ki je na 
ulicah domačega mesta pre-
peval Ireni.

Fotogenična Loka
V prazničnem decembru se je na televizijskih ekranih začel vrteti video 
posnetek, ki napoveduje izid novega albuma Jana Plestenjaka. Posnet je bil 
v več slovenskih krajih, tudi v Janovi domači Škofji Loki.

Od pekla do raja poje Jan Plestenjak, v novem videospotu 
pa se sprehodi skozi prehod Pekel. / Foto: Primož Pičulin

V reklamnem filmu za hip ujamemo tudi stopnišče Nunske cerkve. / Foto: Primož Pičulin

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A

Drage občanke in občani, 

z novim letom izvajanje komunalnih stori-
tev od Loške komunale, d. d., prevzema  
občinsko Javno podjetje Komunala Škofja 
Loka, d. o. o., ki si bo prizadevalo za kako-
vostno izvajanje storitev, za dobro okolja, 
ljudi in Loke. Nov začetek smo obeležili s 
svežo grafično podobo, izboljšave pa bomo 
v svoje delovanje vpeljali tako, da od vas ne 
bodo terjale dodatnega prilagajanja. V letu 
2021 se bodo gospodarske javne službe 
varstva okolja izvajale v enakem obsegu in 
na enak način kot do zdaj, z istimi zaposle-
nimi in vozili. Zbiranje odpadkov se bo  
izvajalo nespremenjeno, uporabljali boste 
iste zabojnike, prav tako pa obratovalni čas 
zbirnih centrov ostaja enak.

Novo leto za nov začetek

Ob tej priložnosti naj vam zaposleni Loške komunale in  
Javnega podjetja Komunala Škofja Loka zaželimo  
mirne, zdrave in – razmeram navkljub – čim prijetnejše praznike.  
Potrudili se bomo, da bomo v letu, ki prihaja,  
skupaj z vami ustvarili še čistejše in prijaznejše okolje,  
na katerega bomo lahko iskreno ponosni.

Od lanske odločitve, da bo z 
gospodarskimi javnimi služ-
bami v občini gospodarilo 
javno podjetje, in ne več za-
sebno podjetje Loška komu-
nala, so svetniki tudi na vsa-
ki seji prisluhnili poročilu o 
napredovanju procesa pre-
nosa teh dejavnosti na javno 
podjetje. Na decembrski seji 
so slišali že šesto, iz njega 
pa med drugim izvedeli 
tudi, da je javno podjetje pri-
dobilo dolgoročno posojilo 
za nakup delnic Loške ko-
munale, izvedlo nakup in 
postalo 98,66-odstotni la-
stnik, potekajo pa še dogo-
vori o nakupu preostalih 
delnic. Med javnim podje-
tjem in Loško komunalo po-
tekajo priprave za prenos 
dejavnosti s 1. januarjem 
2021 in načrtujejo tudi vse 
potrebno za pripojitev. Na 
javnem razpisu je bil izbran 
direktor, pripravljen je bil 
predlog za spremembo prej 
omenjenega odloka. Loška 
komunala kot delodajalec 

prenosnik in Javno podjetje 
Komunala Škofja Loka kot 
delodajalec prevzemnik sta 
skladno z določbami zakona 
o delovnih razmerjih obve-
stila sindikat Loške komu-
nale o dejstvih in namerah v 
zvezi z zaposlenimi v Loški 
komunali.
 Novi direktor pa je tudi že 
predstavil elaborate o cenah 
storitev, ki so bile pripravlje-
ne v sodelovanju z Loško 
komunalo. Metodologija, ki 
je bila prej utemeljena na 
koncesiji, se nekoliko spre-
minja, cene pa se občutno 
ne spreminjajo in občinski 
svet jih je potrdil. Svetniki 
so izrazili zadovoljstvo, da 
so v letu dni na tak način re-
šili izvajanje gospodarskih 
javnih služb (in da niso de-
nimo dali tega področja ko-
munalam večjih sosednih 
občin) in da se je zgodba 
razpletla v korist občanov. 
Prav pa bi bilo, da bi o cenah 
razpravljal tudi svet potro-
šnikov javnih dobrin. Žal je 
neaktiven, zato ga bo župan 
pozval k aktivnosti.

Delovati začne javno 
komunalno podjetje
31. stran
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred prazniki 
je za humanitarne organiza-
cije poleg reševanja materi-
alnih stisk ljudi pomembna 
tudi povsem človeška po-
moč. Tako denimo prosto-
voljke iz Župnijske karitas 
(ŽK) Škofja Loka v želji, da 
je človek slišan, vsaj dvakrat 
na leto pred prazniki obi-
skujejo starejše in bolne po 
župniji in jih razveselijo z 
obiskom in pogovorom. "Le-
tos na žalost samo po telefo-
nu in z voščilnico po pošti," 
pravi Mateja Gartner.

Solidarni z zgledom
Letos je novembra zaradi 
epidemije žal odpadel vsa-
koletni dobrodelni srečelov. 
"Smo pa z donacijami zbrali 
kar precejšnjo vsoto, da 
bomo v tem času lahko obo-
gatili pakete hrane pred-
vsem družinam, ki imajo 
otroke, ali pa nabavili manj-
kajočo hrano. Pri tem nam 
pomaga tudi Karitas iz Stare 
Loke, ki nam podari pečene 
dobrote staroloških gospo-
dinj, da z njimi polepšamo 
praznike prosilcem hrane. 
Veseli nas, da tudi družine 
kot celota prepoznajo stisko 
drugih in na tak način tudi 
svojim otrokom pokažejo, 
kaj pomeni pomagati ali pa 
se odpovedati. Javila se je 
družina z otroki, ki bo eni 

od družin kupila hrano za 
božično večerjo in jih obda-
rovala. Sproti rešujemo ne-
nadne stiske posameznikov 
in družin, ravno v teh časih 
smo pomagali z nakupom 
drv in reševanjem drugih 
stisk ljudi, ki potrebujejo 
večkrat tudi nadaljnjo napo-
titev k ustreznim strokov-
njakom. Skavti bodo osa-
mljenim bolnim in invali-
dom na različne konce po-
nesli betlehemsko lučko 
miru," našteva Gartnerjeva. 
Zaradi epidemije je zaprta 
razdelilnica oblačil, ker pa 
se stiske pojavljajo, lahko 
ljudje pokličejo in jim pri-
pravijo oblačila, ki jih potem 
brezkontaktno prevzamejo. 
Gospe pa so pripravile tudi 
večjo količino oblačil za 
Afriko in oblačil in potreb-
ščin za Slovence, ki se zara-
di nepredstavljive material-
ne stiske vračajo živet v do-
movino svojih prednikov. 
Letos so prišli na pomoč 
mlajši prostovoljci, ki so na-
domestili sodelavce, ki spa-
dajo v rizične skupine, za 
kar se jim zahvaljujejo. Do-
brodošla je tudi pomoč kme-
tov, ki so darovali ozimnico. 
"Opažamo pa, da je hujša 
stiska tista nematerialna, ki 
gloda v srcih ljudi: osamlje-
nost, zapuščenost, morda 
odvisnost, nerazumevanje v 
družini in družbi, čustvena 
stiska ob izgubi službe … Za 

vse te potrebe pa je po pred-
hodnem dogovoru ob sre-
dah popoldne odprta sveto-
valna pisarna Karitas," skle-
ne sobesednica.

Darila ostarelim in 
bolnim
Tudi v Župnijski karitas Sv. 
Duh ugotavljajo, da je epide-
mija nekoliko okrnila njiho-
vo delovanje. S februarsko 
dobrodelno prireditvijo vsa-
ko leto zberejo denar, letos 
so ga namenili 22-letnemu 
tetraplegiku Aljoši, ki je pri 
skoku v vodo utrpel hude 
poškodbe. Družinam (zlasti 
tistim z več otroki) pomaga-
jo pri nakupu šolskih po-
trebščin, večkrat plačajo tudi 
položnice enostarševskim 
družinam ali ostarelim, ki 
imajo zelo nizke prihodke. 
Vse leto zbirajo lepo ohra-
njeno obleko in obutev in jo 
oddajo na ŽK Škofja Loka, 
kjer imajo skladišče. "V do-
mači ŽK se ljudje težko od-
ločijo, da prosijo za pomoč, 
zato so vsi seznanjeni, da 
lahko dobijo prehrambne 
predmete na ŽK Škofja Loka 
ali pri Rdečem križu v Škofji 
Loki, ki ima tudi tam skladi-
šče," navaja tajnica ŽK Sv. 
Duh Majda Kemperle. Jese-
ni pri domačih kmetih tudi 
oni zbirajo ozimnico, ki je 
nekaj razdelijo v domačem 
kraju, nekaj pa darujejo dru-
štvu Barka iz Zbilj, kjer je na 

kosilu vsak dan trideset va-
rovancev in prostovoljcev. 
"Vsako leto smo ostarele in 
bolne povabili na srečanje s 
sveto mašo v župnišču, ve-
dno so bili zelo veseli, ker so 
se srečali. Prav v teh dneh 
pa pripravljamo čestitke in 
skromno darilo za približno 
devetdeset ostarelih in bol-
nih, tudi za tiste, ki so v do-
movih starejših. Letos se je 

darovanju pridružila tudi 
Krajevna skupnost Sveti 
Duh. Animatorji bodo nesli 
darila in čestitke pred vrata 
ostarelih, pozvonili, ne bodo 
se srečevali z ljudmi. Letos, 
ko že skoraj vse leto ni jav-
nih svetih maš, ljudje ne 
morejo darovati za potreb-
ne, tudi jih ne smejo obisko-
vati, upamo pa, da jih več-
krat pokličejo po telefonu. 

Hvala vsem, ki sodelujejo in 
se trudijo, da bi tudi v tem 
času pomagali ljudem, zlasti 
bolnim in ostarelim, da se 
ne čutijo preveč zapuščeni 
in osamljeni," se zahvaljuje 
Kemperlova. 
V ŽK Stara Loka, kjer nima-
jo svojih prostorov in deluje-
jo kot nekaka podružnica 
ŽK Škofja Loka, so se do le-
tošnje epidemije posvečali 
predvsem obiskovanju sta-
novalcev Centra slepih, sla-
bovidnih in starejših (CSS) 
in njihovemu spremljanju k 
verskim obredom. "Že od 
marca v CSS ne hodimo več 
zaradi preprečevanja vnosov 
okužb. Občasno smo izvedli 
kako samostojno dobrodel-
no akcijo, sicer pa sodeluje-
mo pri nekaterih akcijah ŽK 
Škofja Loka. Vsako leto v 
decembru pripravimo pa-
ketke domačega peciva za 
prejemnike paketov hrane, 
ki jih razdeljuje ŽK Škofja 
Loka. Običajno smo imeli v 
CSS na veliko noč in ob bo-
žiču praznično mašo za sta-
novalce. Takrat smo vse sta-
novalce obiskali, jim voščili 
in izročili darilca. Ker letos 
to ne bo mogoče, jim bomo 
spekli pecivo in napisali vo-
ščilnice, ki jih bo nato ose-
bje razdelilo stanovalcem. S 
tem jim želimo pokazati, da 
mislimo nanje in da jih ima-
mo radi," pa pove tajnica ŽK 
Stara Loka Marija Jezeršek. 

Vse večje so nematerialne stiske
V župnijskih karitas v Škofji Loki tudi v spremenjenih razmerah pomagajo potrebnim pomoči, bodisi materialno bodisi s pogovorom ali z nasvetom,  
saj so se ljudje znašli tudi v drugačnih stiskah. 

Starejši, še zlasti tisti, ki so osamljeni, se veselijo vsake 
drobne pozornosti. Tudi gospa Marta Benedičič iz Centra 
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, ki so jo z 
voščilom razveselili učenci OŠ Cvetka Golarja. / Foto: arhiv CSS

Nina Fehter

Zaradi znane zdravstvene si-
tuacije bo tokrat potekal v 
spletni ediciji – s prenosi v 
živo. Od 21. do 27. decembra 
se bo zvrstila množica kul-
turnih dogodkov, od pogo-
vornih in kulinaričnih pa vse 
do koncertnih večerov. Več o 
pestrem enotedenskem do-
gajanju nam je razkril Mar-
tin Štamcar, delegat organi-
zacijskega kolektiva Ostrigi-
nega maratona.

Očitno Ostrigin maraton bo 
...
Odločili smo se, da neugo-
dnim razmeram navkljub 
izvedemo Ostrigin mara-
ton, in to na način, ki je in 
bo varen za zdravje. Po 
odlični izkušnji s Hafnerje-
vim memorialom, izpelja-
nim na spletu, smo se odlo-
čili, da tako storimo tudi z 
letošnjim Ostrigin marato-
nom in na ta način pripelje-
mo kulturo v dnevne sobe 
potencialnih obiskovalcev, 

če se že ne moremo srečati 
v živo.

Uvodoma boste predstavili 
novo številko revije Osmi-
šljevalokalnik.
Ostrigin maraton bomo od-
prli s predstavitvijo nove šte-
vilke Osmišljevalokalnika, 
ki nastaja pod okriljem Za-
voda O v tesnem sodelova-
nju s Klubom škofjeloških 

študentov. Rdeča nit in po-
glavitna značilnost revije je, 
da jo ustvarjajo Ločani in 
Ločanke za Ločane in Ločan-
ke, njen namen pa je pred-
vsem to, da (neuveljavlje-
nim) lokalnim ustvarjalcem 
različnih kulturno-umetni-
ških in literarnih vsebin po-
nudimo priložnost, da svoje 
stvaritve pokažejo javnosti.

Zanimivo se mi zdi tudi, da 
bo nastopil ameriški blueso-
vski glasbenik.
Frederick Joe Evans IV. je 
kitarist zasedbe Left Lane 
Cruiser, ki smo jo spoznali 
na Hafnerjevem memoria-
lu. Vseeno je tu nujno pove-
dati, da nas Freddie ne bo 
obiskal v Škofji Loki, ampak 
bo posebej za nas in vas 
igral v domači sobi. 

Sledita Mladaroladaton in 
kulinarični večer.
O kulinaričnem večeru ne 
bi rad razkril preveč, Mlada-
roladaton pa je posebni 
"maratonski" projekt glas-

beno-izobraževalnega kolek-
tiva Mladarolada, ki podpira 
mlade škofjeloške produ-
cente elektronske glasbe in 
skrbi za prirast tudi na tem 
področju.

Ob koncu tedna bomo uži-
vali na koncertih. 
V petek se obeta tradicionalni 
Black Christmas Fest, ki ga 
letos pripravljamo v sodelo-
vanju s Hafnerjevim memo-
rialom in na katerem bosta 
nastopili zasedbi The Cany-
on Observer in Black Reaper, 
v soboto pa nas obišče eden 
najprepoznavnejših domačih 
hitrogovorcev N'toko.

Ostrigin maraton se bo za-
ključil v nedeljo.
Tako je, umirjeno, s pogo-
vornim večerom. Skozi po-
govor, ki ga bo vodila Nina 
Milinkovič, boste spoznali 
člane in članice prepoznav-
ne cirkuške alt-art skupine 
Mismo nismo, ki vam bodo 
skušali približati cirkuški 
svet.

Ostrigin maraton bo na spletu
Ob koncu decembra se v Škofji Loki obeta tradicionalni Ostrigin maraton, ki ga tudi letos skupaj 
pripravljajo Zavod O, KŠŠ – klub škofjeloških študentov in Kulturno-umetniško društvo Jadran.

Martin Štamcar, delegat 
organizacijskega kolektiva 
Ostriginega maratona 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prosvetno 
društvo Sotočje Škofja Loka 
bo v času od 23.  decembra 
do 6. januarja 2021 pri Ma-
rijinem znamenju na Mes-
tnem trgu v Škofji Loki tudi 
letos postavilo jaslice. Izde-
lal jih je akademski kipar 
Jože Toenig, postavljene so 
v slovenski kozolec in mi-
moidočim polepšajo pra-
znične dni. Prve jaslice so 
postavili ministranti in ka-
plan Igor Dolinšek pri cer-
kvi sv. Jakoba leta 1997. Že 

prihodnje leto so jih posta-
vili člani Prosvetnega druš-
tva Sotočje na Mestnem 
trgu pri Marijinem zname-
nju. "Žal se bo letos pra-
znično vzdušje preselilo v k 
nam domov, v naše druži-
ne, in bo božič zares dru-
žinski praznik. Zunanja 
znamenja, kot so jaslice, pa 
bodo na to opomnila vse 
mimoidoče," ob letošnjih 
posebnih praznikih, ko se 
ne moremo družiti in bo 
božič intimnejši kot vsa 
leta doslej, navajajo v druš-
tvu Sotočje. 

Jaslice na Mestnem trgu

Jaslice na Mestnem trgu /Foto: Arhov Prosvetnega društva Sotočje
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Mateja Rant

Gorenja vas – Občina Gore-
nja vas - Poljane je skupaj s 
Centrom slepih, slabovidnih 
in starejših (CSS) Škofja 
Loka v juniju oddala prijavo 
na razpis ministrstva za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti za so-
financiranje vlaganj v infra-
strukturo, namenjeno izva-
janju dnevnih oblik varstva 
in začasnih namestitev za 
starejše. Že septembra so 
jih z ministrstva obvestili, 
da so bili na razpisu uspe-
šni, saj so dosegli vse mo-
žne razpisne točke, konec 
novembra pa so dobili tudi 
podpisano pogodbo za iz-
vedbo 1,4 milijona evrov vre-
dnega projekta Hiša genera-
cij. "To pomeni, da so sred-
stva zagotovljena in da 
bomo v drugi polovici priho-
dnjega leta lahko začeli 
adaptacijo objekta stare 
šole," so pojasnili na občini.
V Hiši generacij bodo po ob-
novi vzpostavili enoto dnev-
nega varstva in omogočili 
začasno namestitev za sta-
rejše, izvajanje storitev pa 
bo zagotavljal CSS Škofja 
Loka. V enoti dnevnega var-
stva, ki je namenjena starej-
šim osebam, ki živijo doma, 
nimajo pa potrebnega celo-
dnevnega varstva oziroma 
oskrbe s strani svojcev, bodo 
lahko sprejeli od šest do 

osem uporabnikov dnevno. 
"Ta oblika varstva vsaj delo-
ma razbremeni svojce pri 
skrbi za starejše v domačem 
okolju, hkrati pa jim omogo-
ča, da čim dlje ostanejo v 
domačem okolju oziroma 
lažje premostijo čas do spre-
jema v celodnevno instituci-
onalno varstvo," so pojasnili 
na občini. Obenem bo upo-
rabnikom na voljo še šest-
najst mest v enoti začasnih 
namestitev, ki je namenjena 
posameznikom, ki zaradi 
poslabšanja zdravstvenega 
stanja, poškodbe, rehabilita-

cije po odpustu iz bolnišni-
ce ali začasne odsotnosti 
svojcev potrebujejo celo-
dnevno oskrbo, pri čemer 
začasni sprejem traja po do-
govoru oziroma največ de-
vetdeset dni. 
Gradnjo bodo po podpisani 
pogodbi v celoti financirali z 
nepovratnimi sredstvi 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, ki za projekt 
prispeva sto odstotkov upra-
vičenih stroškov projekta, 
občina pa krije stroške pro-
jektne dokumentacije. "Z 
izgradnjo Hiše generacij za-

gotavljamo širitev ponudbe 
v skupnosti z izvajanjem vi-
sokokakovostne storitve so-
cialnega varstva starejših, 
od katerega si veliko obeta-
mo, saj bomo na ta način 
zagotovili možnost izbire in 
ustvarili pogoje, da lahko 
starejši čim dlje ostanejo v 
domačem okolju," so pou-
darili na občini in dodali, 
da je uspeh, ki so ga dosegli 
na razpisu, rezultat odlične-
ga sodelovanja s CSS Škofja 
Loka, ki jih je podprl s svo-
jim bogatim strokovnim 
znanjem in izkušnjami.

Hiša generacij
V drugi polovici prihodnjega leta naj bi v Gorenji vasi začeli obnovo objekta stare šole, v kateri bodo 
uredili enoto dnevnega varstva in enoto začasnih namestitev za starejše.

V stari šoli bodo uredili Hišo generacij. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Gorenja vas – Proračun je 
po novem "težak" 11,5 mili-
jona evrov, povišanje pa je 
po besedah Katarine Dolenc 
iz Občine Gorenja vas - Po-
ljane mogoče na račun ne-
katerih višjih prihodkov in 
višjega stanja na računu ob 
koncu letošnjega leta. Davč-
ni prihodki so po novem viš-
ji za 415 tisoč evrov, kapital-
ski prihodki pa za 174 tisoč 
evrov. Na ta račun so za do-
brih 250 tisoč evrov povišali 
sredstva za vzdrževanje cest, 
več sredstev pa so lahko na-

menili tudi za nekatere na-
ložbe, ki jih bodo izvajali v 
prihodnjem letu.
Za prizidek k Vrtcu Agata, 
ki bo vreden skoraj 1,3 mili-
jona evrov, so zagotovili še 
190 tisoč evrov, tako da 
bodo večji del investicije 
lahko izvedli v prihodnjem 
letu. Za štirideset tisoč 
evrov so povišali še sredstva 
za projekt Hiše generacij, 
dodatnih trideset tisoč 
evrov so zagotovili za obno-
vo obzidja in parkirišča na 
pokopališču Stara Oselica, 
15 tisoč evrov pa za prenovo 
prostorov v Zdravstvenem 

domu Gorenja vas. Glede 
na usklajen plan varstva 
pred naravnimi nesrečami 
so več sredstev namenili še 
za gasilstvo, in sicer skoraj 
trideset tisoč evrov, je razlo-
žila Katarina Dolenc. Med 
največjimi naložbami v pri-
hodnjem letu bo poleg pri-
zidka k Vrtcu Agata še 1,2 
milijona evrov vredna gra-
dnja vodovoda Todraž–Lu-
čine in Vršajn–Brda, za kar 
so pridobili tudi nepovratna 
sredstva Evropske unije. 
Med tekočimi odhodki 
bodo največ namenili za do-
plačilo programa vrtca, in 

sicer 1,4 milijona evrov, sle-
dijo pa tekoče letno in zim-
sko vzdrževanje cest, prevo-
zi otrok v šolo, vzdrževanje 
kanalizacijskih sistemov in 
strošek zbiranja in ravnanja 
z odpadki. "Kljub visokim 
tekočim stroškom zlasti na 
področju vzgoje in izobra-
ževanja ter tekočega vzdrže-
vanja komunalne infra-
strukture nam je torej uspe-
lo zagotoviti investicijsko 
naravnanost proračuna in 
okrepiti vlaganja na podro-
čju obsežne cestne infra-
strukture," je poudarila Ka-
tarina Dolenc.

Več denarja za naložbe
Na zadnji letošnji seji so občinski svetniki med drugim potrdili drugi predlog proračuna za prihodnje 
leto, ki je v primerjavi s prvim predlogom višji za skoraj milijon evrov.

Mostovi so že od nekdaj po-
menili povezovanje čez 
reko, dolino ali sotesko. Lju-
dje so čez mostove prehajali, 
se povezovali, sodelovali, se 
obiskovali in veliko bi še lah-
ko našteval. Letošnje leto je 
bilo na tem področju res bo-
gato, saj smo zgradili kar 
osem mostov, na novo smo 
se povezali s Centrom sle-
pih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka pri projektu 
Hiša generacij Gorenja vas 
in še izboljšali sodelovanje 
na vseh področjih.
Dva mostova sta zgrajena 
čez Brentežev graben, eden 
je za promet, drugi bo za 
pešpot, ki bo vodila do cer-
kve svetega Martina. Tretja 
in četrta sta mostova čez 
grapco pred Hotovljo, eden 
je za glavni promet, manjši 
bo pa za pešpot po Polah. 
Tudi čez Ločivnico sta dva 
nova, peti in šesti, eden za 
peš, drugi za prometni do-
stop domačinom. Sedmi je 
pa glavni most čez Poljan-
sko Soro, ki bo povezoval 
Poljane s Predmostom in 
Hotovljo z zaledjem in je se-
daj pravi lepotec v naši Po-
ljanski dolini in tudi širše, 
nestrpno pa čaka, da mu bo 
družbo delalo še novo kroži-
šče. Po sedmih letih po iz-
gradnji obvoznice mimo 
Gorenje vasi smo nazaj po-
stavili še Fortunovo brv, ki 
jo zapišem kot osmi most v 
letošnjem letu.
S CSS Škofja Loka sodeluje-
mo že kar nekaj let na pro-
jektu oskrbe starejših na 
domu. Veliko je bilo pogovo-
rov na temo starejših in kaj 
bi še lahko storili skupaj, da 
bi popestrili in polepšali sta-
rost našim občanom. Ko 
smo izvedeli, da se pripravlja 
razpis pristojnega ministr-
stva za sofinanciranje izvaja-
nja dnevnih oblik varstva in 
začasnih namestitev za sta-

rejše, smo spet staknili glave. 
Takoj smo ugotovili, da je 
lahko pred nami lepa skupna 
zgodba, in zavihali smo roka-
ve. Za prenovo z ustrezno 
vsebino smo prijavili Staro 
šolo v Gorenji vasi, ki je še 
edini objekt v lasti občine, ki 
je bil zgrajen v času Avstro-
-Ogrske oziroma cesarja 
Franca Jožefa. Sam sem pre-
pričan, da vsega, kar so zgra-
dili naši predniki, ni treba 
kar podreti, ampak je mogo-
če z ustrezno statično sanaci-
jo spet narediti lep objekt, 
kar smo že dokazali. Sep-
tembra smo prejeli obvestilo, 
da smo bili zelo uspešni na 
razpisu, dober mesec kasne-
je pa smo prejeli podpisano 
pogodbo, kar pomeni, da 
bomo lahko sredi naslednje-
ga leta začeli adaptacijo 
objekta. Ta bo trajala dobro 
poldrugo leto in potem bomo 
tudi v naši občini imeli Hišo 
generacij, ki je in bo plod so-
delovanja in povezovanja. 
Ob prihajajočih praznikih 
vam voščim vesel Božič in 
čestitam ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti. Za novo 
leto 2021 pa vam želim, da 
bi bilo veselo, zadovoljno in 
predvsem polno trdnega 
zdravja. 

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Leto povezovanja 
in sodelovanja

Milan Čadež

Vinharje – Z asfaltiranjem celotnega odseka so konec no-
vembra zaključili obsežno sanacijo petstometrskega odseka 
ceste v Vinharje, ki je potekala od septembra dalje. "Na 
novo je izveden celoten ustroj cestišča, sanacija pa je obse-
gala tudi obnovo in novogradnjo obsežnih opornih zidov, ki 
so bili zaradi bližine vodotoka poškodovani ob preteklih po-
plavah," so razložili na občini in dodali, da se je s tem kon-
čala celovita rekonstrukcija ob zadnjih poplavah le interven-
tno saniranega odseka ceste Hotovlja–Vinharje.

Nova cesta v Vinharje
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Gorenja vas, Poljane – Po podpisu pogodbe o sofinancira-
nju v septembru so konec novembra slovesno prevzeli novo 
reševalno vozilo, za nakup katerega je na razpisu ministr-
stva za zdravje uspešno kandidirala Občina Gorenja vas - 
Poljane. Novo reševalno vozilo bodo uporabljali za potrebe 
nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Škofja 
Loka in bo namenjeno občanom celotne upravne enote Ško-
fja Loka, obenem pa bo prispevalo tudi k izboljšanju oskrbe 
na območju občine Gorenja vas - Poljane, so pojasnili na 
občini. Preostanek potrebnih sredstev za nakup vozila je v 
celoti prispevalo Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Novo reševalno vozilo
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Mateja Rant

Gorenja vas, Hotavlje – Po-
tem ko so za nekatera druga 
območja občine Gorenja vas 
- Poljane že strnili zapise o 
tamkajšnjih ljudeh in do-
godkih skozi zgodovino, so 
zdaj v zborniku Gorenjeva-
ško in Hotaveljsko skozi čas 
popisali še bogato zgodovi-
no krajev in ljudi na ome-
njenih dveh območjih, ki 
predstavljata dve močni in 
značilni lokalni središči. 
Pri zborniku, ki je nastajal 
zadnji dve leti, je sodelovalo 
77 avtorjev, ki so s strokov-
nim znanjem, splošno raz-
gledanostjo in izkušnjami 
(so)oblikovali posamezne 
prispevke, ki so razdeljeni v 
devet tematskih sklopov. Ti 
prinašajo zgodbe o tamkaj-

šnjih krajih in ljudeh, odsti-
rajo preteklost, se zazrejo v 
prelomne čase in prizadeva-
nja za boljši kos kruha. Do-
taknejo se vzgoje in izobra-

ževanja ter skrbi za zdravje 
na teh območjih, svoje me-
sto so v njem dobili tudi vi-
dnejši posamezniki in sou-
stvarjalci vsakdana iz teh 
krajev. Popisali so še dru-
štveno in družabno življenje 
ter vse skupaj obogatili s 
673 fotografijami in 122 do-

kumenti, med katerimi so 
številni objavljeni prvič. 
"Mnogi prispevki kar kličejo 
k nadaljnjim poglobljenim 
raziskavam, katerih zapisi bi 

lahko izšli kot samostojne 
publikacije v seminarskih, 
diplomskih in drugih nalo-
gah," je poudaril urednik 
zbornika Valentin Bogataj 
in dodal, da v knjigo recimo 
ni bilo mogoče uvrstiti zapi-
sov o etnološki dediščini teh 
območij pa tudi opisov vi-

dnejših domačih rodbin, 
najstarejših kmetij in še 
marsičesa drugega.
Pobudo za nastanek zborni-
ka je dal župan Milan Ča-
dež, izpeljavo projekta pa so 
zaupali Krajevni skupnosti 
Gorenja vas, ki je aprila 
2018 imenovala uredniški 
odbor. Poleg urednika Va-
lentina Bogataja so bili člani 
uredniškega odbora še Mir-
jana Možina, Damjana Pe-
ternelj in Silvo Pivk. Nastala 
knjiga je po besedah Mirja-
ne Možina neke vrste enci-
klopedija obeh obravnava-
nih območij, ki sta v zadnjih 
150 letih doživeli številne 
spremembe. "Vsa ta dogaja-
nja zaslužijo zapis ter s tem 
ohranitev spomina na delav-
nost, vztrajnost in duhovno 
moč njunih prebivalcev. 

Spoštovanje naših predni-
kov, njihovih prizadevanj za 
obstoj in preživetje, boj za 
boljši vsakdan ... so vredni 
trajnega spomina tudi v pi-
sani besedi in knjižni obli-

ki," je poudaril Bogataj, ki je 
prepričan, da naj bi imela 
knjiga zaradi bogate vsebine 
in sporočilnosti mesto v vsa-
kem domu z omenjenih ob-
močij.

Bogato zgodovino 
strnili v zborniku
V zborniku Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti so na 
več kot šeststo straneh zbrali spomine na življenja ljudi in dogodke na teh območjih v različnih 
zgodovinskih obdobjih do današnjih dni.

Naslovnica zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas 
– Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti

Zbornik je mogoče dobiti v prostorih KS 
Gorenja vas ob sredah med 15. in 17. uro ter pri 
članih uredniškega odbora, 26. decembra pa ga 
bo od 9. do 13. ure mogoče kupiti tudi v 
gasilskem domu na Hotavljah.

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Na-
ročilo za obnovo odseka na 
Fužinah so oddali podjetju 
CVP kot najugodnejšemu 
ponudniku, katerega po-
nudba je bila vredna 4,6 
milijona evrov. "Odločitev 
je pravnomočna, zato je iz-
vajalska pogodba že v pod-
pisovanju, rok za zaklju-
ček del je v drugi polovici 
leta 2022," so pojasnili na 
občini. 
V novembru so podpisali 
tudi sofinancerski spora-
zum z direkcijo za infra-

strukturo za obnovo obvo-
zne poti Sovodenj–Javorjev 
Dol, kjer bo direkcija krila 
približno dvajset odstotkov 
stroška obnove ceste, oce-
njene na 320 tisoč evrov. 
Kot so razložili na občini, 
so sporazum sklenili zaradi 
obvozov pri popolni zapori, 
ki je bila potrebna pri izved-
bi gradbenih del v okviru 
sanacije brežine Jelični 
Vrh. "Občina je dolžna pri-
praviti projektno dokumen-
tacijo in izvesti javno naro-
čilo, začetek del pa je načr-
tovan v drugi polovici pri-
hodnjega leta."

Na občini so se v novembru 
razveselili še enega podpisa-
nega sporazuma o sofinan-
ciranju, in sicer za ureditev 
regionalne ceste Lučine–
Dolge Njive, na podlagi ka-
terega bodo lahko objavili 
javno naročilo za izbiro izva-
jalca del, so pojasnili na ob-
čini. "Gre za prvo fazo obno-
ve ceste, ki obsega 700-me-
trski odsek ceste iz Lučin 
skozi naselje Dolge Njive." 
Po oceni bo naložba vredna 
773 tisoč evrov, pri čemer 
delež občine znaša 144 tisoč 
evrov. "V pripravi je tudi 
druga faza obnove ceste v 

dolžini 860 metrov do križi-
šča Suhi dol," so razložili na 
občini in dodali, da bodo na 
celotni trasi zgradili štiri 
nove podporne zidove, skozi 
naselje bodo uredili tudi 
pločnik in javno razsvetlja-
vo. Še v tem mesecu na ob-
čini pričakujejo tudi podpis 
sofinancerskega sporazuma 
z direkcijo za obnovo ceste 
Gorenja vas–Todraž, ki bo 
vredna 3,3 milijona evrov, 
pri čemer bo 15 odstotkov 
zneska investicije krila obči-
na. Dela bodo izvajali na od-
seku Gorenja Dobrava–To-
draž v dolžini 1500 metrov.

Po novi cesti čez dve leti
Direkcija RS za infrastrukturo je sredi novembra objavila odločitev o oddaji javnega naročila za 
obnovo kilometer in pol dolgega odseka ceste Trebija–Sovodenj s sanacijo zidov in brežin.

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V so-
delovanju z zavodom Zlata 
mreža projekt Prostofer, s 
katerim povečujejo mobil-
nost starejših in gibalno ovi-
ranih oseb, po novem zago-
tavljajo tudi v občini Gore-
nja vas - Poljane. Občani, ki 
potrebujejo prevoz, lahko 
pokličejo na brezplačno tele-
fonsko številko 080 10 10 
vsak delavnik med 8. in 18. 
uro, rezervacijo prevoza pa 
je treba najaviti vsaj tri dni, 
preden potrebujejo prevoz, 
so pojasnili na občini.
Pri projektu po besedah 
Jane Oblak z občine ta čas 
sodeluje šest voznikov pro-

stovoljcev. Izobraževanje za 
voznike in praktično vožnjo 
so 1. decembra izvedli indi-
vidualno ob upoštevanju 
priporočil za preprečevanje 
širjenja okužb z novim ko-
ronavirusom. "Prevozi se 
izvajajo od 7. decembra da-
lje in od takrat smo opravili 
tri vožnje," je pojasnila Jana 
Oblak in dodala, da je zani-
manje za prevoze sicer veli-
ko, največkrat pa uporabni-
ki potrebujejo prevoz za 
obisk zdravnika oziroma 
specialista v Ljubljani ali na 
Jesenicah. Ob tem se je za-
hvalila vsem prostovoljcem, 
ki že izvajajo prevoze, k so-
delovanju pa vabijo še nove 
prostovoljce.

Začeli izvajati 
prevoze
Od začetka decembra naprej je mogoče tudi v 
občini Gorenja vas - Poljane rezervirati prevoz v 
okviru klicnega centra Prostofer.

Storitve Prostoferja je že mogoče uporabljati tudi v občini 
Gorenja vas - Poljane. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Gorenja vas – Čez Poljan-
sko Soro v Gorenji vasi so 
sredi decembra postavili 
novo, 28,6-metrsko jekleno 
konstrukcijo Fortunove brvi 
za pešce. Dela je izvajalo 
podjetje SGP Zidgrad Idrija, 
celotno jekleno konstrukcijo 
brvi pa je izdelal podizvaja-
lec Petrič iz Ajdovščine, so 
razložili na občini in dodali, 
da so utrditev temeljnih tal 
desnega mostnega opornika 

s pilotiranjem sicer izvedli 
že poleti, medtem ko je bil 
levi opornik zgrajen že ob 
gradnji gorenjevaške obvoz-
nice. "Ob montaži je nova 
brv uspešno prestala tudi 
obtežbeni test nosilnosti 
mostne konstrukcije." Vre-
dnost naložbe znaša 131 ti-
soč evrov, vsa dela pa mora-
jo biti končana v začetku 
prihodnjega leta, so še razlo-
žili na občini. Za zdaj tako 
nove brvi še ni mogoče upo-
rabljati, opozarjajo.

Nova Fortunova brv  
že stoji
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Trenutno na direkciji za 
vode potekajo zaključne ak-
tivnosti pri pridobivanju ze-
mljišč za prvo fazo protipo-
plavnih ureditev od Alplesa 
do Jesenovca in za tri prito-
ke. Hkrati pospešeno pripra-
vljajo vso potrebno doku-
mentacijo za pridobitev del-
nih gradbenih dovoljenj. Vse 
vloge za izdajo gradbenih 
dovoljenj želijo oddati po sta-
ri zakonodaji, ki velja do kon-
ca letošnjega leta. Do konca 
novembra so že vložili vloge 
za izdajo gradbenega dovo-
ljenja za tri od štirih odsekov 
pri urejanju vodnih ureditev 
na Sori. Do konca leta bodo 
oddali vloge za pridobitev 
delnih gradbenih dovoljenj 
za tri pritoke: Češnjico, Da-
šnico in Prednjo Smolevo. 
Nekaj zemljišč je še v prido-
bivanju, vendar so postopki 
tako daleč, da bodo pravice 
graditi pridobljene najkasne-
je v začetku prihodnjega leta. 
Do konca leta bo direkcija za 
vode oddala tudi skupno vlo-
go za odsek, kjer se poleg vo-
dnih ureditev gradi tudi ob-
vozna cesta. Pri tem ji bo po-
magala direkcija za infra-
strukturo, ki bo pripravila vso 
dokumentacijo za obvozno 
cesto. Tudi za obvozno cesto 
so zemljišča večinoma prido-
bljena, z nekaj lastniki pa so 
dogovori v zaključni fazi. 
V drugi polovici decembra 
bo direkcija za vode objavila 
skupen razpis za vsa dela. V 
prvem koraku bodo izbrali 
nekaj usposobljenih gradbe-
nih izvajalcev. V drugem ko-
raku razpisa, ki bo v marcu, 
pa bodo izmed teh že izbra-
nih usposobljenih izvajalcev 
izbrali tistega, ki bo ponudil 
najbolj ugodno ceno. Predvi-
doma bo izvajalec gradbenih 
del izbran v prvi polovici leta 
2021, v drugi polovici leta pa 
bodo začeli graditi. Dela 
bodo začeli pri Alplesu in na-

daljevali v smeri proti toku 
reke navzgor. Vzporedno 
bodo gradili tudi na pritokih. 
Okoljevarstveno soglasje za 
prvo fazo ni potrebno. Prav 
tako ni potrebno za drugo 
fazo za gradnjo zadrževalni-
ka pod Sušo. Na direkciji za 
vode pravijo, da so že zaklju-
čili postopek okoljevarstve-
ne presoje.
Tudi za drugo fazo že pote-
kajo geološke raziskave, po-
stopki parcelacij in odkupov 
zemljišč. Inženir je že iz-
bran. Zaključuje pa se tudi 
postopek izbire izvajalca za 
projektiranje in gradnjo. Di-
rekcija za vode načrtuje, da 
bodo v letu 2021 začeli s pro-
jektiranjem, nadaljevali 
bodo z odkupi zemljišč in 
pripravo dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. Predvidoma se bo za-
čelo graditi v letu 2022, celo-
tni projekt pa mora biti izve-
den do konca leta 2023.
Kot vemo, je za vse protipo-
plavne ureditve na razpolago 
34 milijonov evrov evropskih 
in državnih sredstev, ki jih 
moramo izkoristiti do konca 
leta 2023, za obvozno cesto 
pa bo direkcija za infrastruk-
turo skupaj z občino zagoto-
vila šest milijonov evrov.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Protipoplavna 
varnost Železnikov

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Po prejemu ob-
vestila ministrstva za okolje 
in prostor, da so v programu 
nujnih ukrepov za odpravo 
posledic nestabilnosti tal v 
letošnjem in prihodnjem 
letu predvideli tudi sofinan-
ciranje sanacijskih ukrepov 
na pobočju nad hišami in 
državno cesto na Na plavžu, 
je Občina Železniki končala 
postopek izbire izvajalca za 
izvedbo prve faze sanacije. 
Izvedlo jo bo podjetje Eho 
Projekt s partnerjema Miha 
Doles, s. p., in podjetjem 
Kaskader ter podizvajalcem 
Fenix +. Vrednost del po po-
nudbi znaša 657 tisoč evrov 
(z DDV).
Kot je pojasnil občinski sve-
tovalec za komunalno dejav-
nost Rok Pintar, so sklep o 
izbiri izvajalca v prvih dneh 
decembra, takoj po pravno-
močnosti, poslali na mini-
strstvo, sedaj pa čakajo, da 
jim pošljejo v sopodpis po-
godbo o sofinanciranju. Po 
Pintarjevih besedah načrtu-
jejo, da bo občina za sanaci-
jo prispevala približno 140 
tisoč evrov, preostalo naj bi 
zagotovilo ministrstvo. 
"Upamo, da bo pogodba čim 
prej podpisana in da bo izva-
jalec, če bodo vremenske 
razmere dopuščale, dela za-
čel čim prej po novem letu," 
je napovedal.
V prihodnjem letu namera-
vajo izpeljati prvo fazo načr-
tovane celovite zaščite Gore-
njega konca pred padajočimi 
skalami, kjer so na dolžini 
okoli osemsto metrov tek-
tonsko močno pretrte skalne 
brežine. Na tem območju 
prihaja do rednega proženja 
kamnitega materiala, zadnji 

večji podor pa se je zgodil 
januarja letos. "Prva faza za-
jema izvedbo celotne spo-
dnje linije ograj na odseku 
med objekti Na Plavžu 1–77, 
kjer je v vrzeli med njimi iz-
postavljena tudi državna ce-
sta Podrošt–Češnjica. Za iz-
vedbo bo najprej treba pose-
kati drevesa na trasi dosto-
pne poti in urediti pot do 
območij gradnje s sočasno 
namestitvijo začasne lahke 
lovilne palisade višine dva 
metra za zaščito objektov 
pred valjenjem kamnitega 
drobirja ob izvajanju del. 
Predvideno je tudi fiksiranje 
najbolj nevarnih obstalih 
skal in večjih labilnih lese-
nih debel na pobočju. Za va-
rovanje pred padajočim ka-
menjem je predvidena iz-
vedba štirih podajno-lovilnih 

sistemov v skupni dolžini 
več kot štiristo metrov. Pred-
videni so sistemi z lovilnimi 
kapacitetami 1000–3000 ki-
lojoulov in višine štiri do pet 
metrov. Izvedena dostopna 
pot bo v prihodnje omogoča-
la tudi ustrezno vzdrževanje 
varovalnega gozda in izvede-
nih lovilnih zaslonov," je še 
pojasnil Pintar.
Informacije o odobritvi sred-
stev za sanacijo so bili kraja-
ni, na ogroženem območju 
jih živi blizu sto, zelo veseli. 
"Problematika proženja skal 
se je v zadnjih letih stopnje-
vala. Vsako leto je na kakšno 
novo mesto priletela večja in 
težja skala, zato imamo na 
vrtovih za hišami kar malo 
slab občutek in se tam ne za-
držujemo preveč sproščeno. 
Prebivalci Gorenjega konca 

upamo, da se bodo dela za-
čela v najkrajšem možnem 
času, da se zavarujejo v prvi 
vrsti življenja meščanov, da 
se zavarujejo hiše, podjetja, 
muzej in državna cesta. Zelo 
smo veseli, da se je projekt 
začel odvijati tako hitro in 
smo hvaležni vsem, ki so se 
za to aktivirali," je poudaril 
domačin Janez Bertoncelj. 
"Zavedamo se, da je to prva 
faza izvedbe lovilnih mrež, 
vsi skupaj pa si želimo in 
prizadevamo, da bi bilo za-
ščiteno celotno območje do 
hišne številke 93 ter na naj-
bolj izpostavljenih mestih, 
kjer so največje skalne gmo-
te, pečine in robovi, dodatno 
ojačani lovilni sistemi, da bo 
Gorenji konec varen pred 
padajočimi skalami," je še 
dodal Bertoncelj.

Kmalu bodo varnejši
Občina Železniki se namerava s pomočjo državnih sredstev lotiti prvega dela sanacije pobočja nad 
naseljem Na plavžu, kjer že vrsto let prihaja do proženja kamnitega materiala. 

Na Občini Železniki upajo, da bodo z ministrstvom čim prej podpisali pogodbo o 
sofinanciranju sanacije brežine Na plavžu in da bo izvajalec, če bodo vremenske razmere 
dopuščale, dela začel čim prej po novem letu.

Železniki – Javni zavod Ratitovec (JZR) bi ta mesec moral 
izpeljati že 23. prireditev Športnik leta občine Železniki. Kot 
je povedal predsednik strokovnega sveta za šport pri JZR 
Boris Kavčič, bodo športnika leta in druge prejemnike pri-
znanj vsekakor izbrali, komisija se sestane prav ta teden. 
Podelitev načrtujejo marca prihodnje leto, če bodo razmere, 
povezane s koronavirusom, to dopuščale.

Priznanja športnikom prihodnje leto

Bralkam in bralcem  
Loškega glasa  
želimo lepe in mirne  
božične praznike,  
v letu 2021  
pa veliko zdravja, sreče  
in zadovoljstva.

Župan Anton Luznar,  
občinski svet in uprava  
Občine Železniki

Ana Šubic

Železniki – V natečaju Pro-
stovoljec leta, ki ga pod ča-
stnim pokroviteljstvom 
predsednika republike Bo-
ruta Pahorja prireja Mla-
dinski svet Slovenije, so ko-
nec novembra za naj mla-
dinsko voditeljico lanskega 
leta razglasili 26-letno Mir-
jam Tolar iz Železnikov. 
Predlagalo jo je Združenje 
slovenskih katoliških skav-
tinj in skavtov.
Mirjam Tolar je lani opravi-
la kar osemsto prostovoljnih 
ur, večinoma pri skavtih, 
kjer je vodja lokalnega stega 
Železniki 1, poleg tega pa je 
dejavna tudi na državni rav-
ni v skavtskem združenju, 
kjer je tri leta vodila skupino 
voditeljev, ki so bili odgovor-

ni za boljše delovanje staro-
stne skupine od 12 do 15 let. 
Septembra letos je bila izvo-
ljena v izvršni odbor združe-
nja na mesto poverjenice za 
skavtsko vzgojo, s katero se 
bo ukvarjala do leta 2024. 
Priznanja za naj mladinsko 
voditeljico je bila izjemno 
vesela. "Za tem je veliko 
dela, predvsem pa me obda-
ja ogromna hvaležnost, ker 
se mi zdi, da sem iz vsega 
skupaj dobila več, kot pa 
sem dala. Želim si, da bi 
čim več mladih okrog mene 
imelo izkušnjo skavtstva, ki 
te oblikuje za celo življenje." 
Bogate izkušnje, pridoblje-
ne ob prostovoljskem delu, 
ji pridejo prav tudi pri njeni 
službi. Zaposlena je kot uči-
teljica razrednega pouka na 
eni od škofjeloških šol.

Mirjam Tolar naj 
mladinska voditeljica

Selca – Kulturno društvu (KD) dr. Janez Evangelist Krek Selca 
je v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Škofja Loka v za-
četku decembra na spletu objavilo enajsti Krekov večer, po-
svečen priznanemu geologu in paleontologu prof. dr. Anto-
nu Ramovšu, rojenemu v Dolenji vasi. Večer so pripravili kot 
uvod v obeleževanje desete obletnice Ramovševe smrti, ki 
bo prihodnje leto. Njegovo življenje in raziskovalno delo sta 
v pogovoru osvetlila magister geoloških znanosti Matija Kri-
žnar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Alojzij Pavel 
Florjančič, ki se je upokojil kot geolog raziskovalec v Rudniku 
urana Žirovski vrh. Oba sta Ramovša osebno poznala. Pogo-
vora je dostopen na spletni strani www.janezevangelistkrek.
si in profilu KD dr. Janez Evangelist Krek na Facebooku.

Krekov večer o geologu Antonu Ramovšu 

Lajše – Tomaž Benedičič iz Lajš je konec novembra v poža-
ru izgubil hišo, v kateri je živel skupaj z odraslim sinom. Po 
nesreči sta se začasno vselila v stanovanje v Železnikih, ki 
ga je odstopilo podjetje Domel, kjer je Benedičič zaposlen. 
Škofjeloško območno združenje Rdečega križa je sprožilo 
akcijo zbiranja finančne pomoči. Stroški novega doma bodo 
visoki, starejša hiša, ki je pogorela, ni bila zavarovana. Vsak 
prispevek bo prišel še kako prav. Nakazila zbira Rdeči križ 
Slovenije – Območno združenje Škofja Loka (Kidričeva ce-
sta 1, 4220 Škofja Loka) na transakcijskem računu SI56 
0700 0000 0187 397 (sklic: 00 243, namen: pomoč Tomažu 
Benedičiču ob požaru).

Pomoč Tomažu Benedičiču po požaru
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Ana Šubic

Železniki – V običajnih raz-
merah bi Pihalni orkester 
Alples Železniki tako kot že 
vrsto let doslej 26. decem-
bra pripravil tradicionalni 
božično-novoletni koncert. 
Prvega so organizirali leta 
1999, ko je orkester prazno-
val 20-letnico, nato pa so jih 
nemoteno prirejali vse do 
lani, ko so imeli slavnostni 
koncert ob 40-letnici. V 
dveh desetletjih so tako iz-
peljali kar 21 koncertov, le-
tos pa jim je koronavirus 
prekrižal načrte. "Ker se je 
že septembra nakazovalo, 
da letošnjega koncerta ne 
bo, smo malo razmišljali o 
krajšem nastopu z našim 
železnim repertoarjem na 
dan samostojnosti, 26. de-
cembra, a je epidemiološko 
stanje veliko slabše, kot je 
kdorkoli pričakoval, tako da 
smo opustili tudi to mo-
žnost. Sicer pa vaj nimamo 
že vse od začetka oktobra, 
ko je v veljavo stopil odlok o 
prepovedi zbiranja," je pove-

dal predsednik orkestra Ma-
tic Prevc. 
Dodal je, da je bilo letošnje 
leto za orkester zelo nenava-
dno. V začetku leta so začeli 
vaje in se pripravljali na na-
stop v Osnovni šoli Železni-
ki, ki bi ga morali imeti apri-
la. Sredi marca so vaje preki-
nili. "Za tradicionalno prvo-
majsko budnico smo se orga-
nizirali tako, da smo se z av-
tom peljali po običajni trasi, 
iz zvočnikov pa so doneli 

zvoki našega orkestra. Posne-
tih imamo kar nekaj skladb, 
ki smo jih predvajali. Nato 
smo se šele v juniju spet sre-
čali in naredili nekaj vaj. Or-
ganizirali smo tudi piknik za 
člane in tako sklenili prvo 
polovico leta," je pojasnil 
Prevc. Po poletnem premoru 
so se na vajah znova srečali 
avgusta, ko so imeli tudi leto-
šnji prvi nastop, in sicer so 
enemu od njihovih članov 
igrali na poroki. "Septembra 

smo nastopili tudi na okrnje-
nih Čipkarskih dnevih, igrali 
smo v Železnikih pred cer-
kvijo po maši za klekljarice. Z 
vajami smo vztrajali do kon-
ca septembra, z oktobrom pa 
smo jih žal morali zaključiti," 
je razložil Prevc. Upa, da se 
bodo razmere v novem letu 
čim prej normalizirale, da 
bodo tudi v pihalnem orke-
stru lahko znova normalno 
delovali in na nastopih razve-
seljevali poslušalce.

Virus prekinil tradicijo
Pihalni orkester Alples je zaradi koronarazmer moral prekiniti tradicijo božično-novoletnih koncertov.

Eden redkih letošnjih nastopov: septembra po maši za klekljarice na Čipkarskih dnevih

Ana Šubic

Selca – Konec letošnjega 
leta bo minilo 35 let od usta-
novitve Športnega društva 
(ŠD) Selca. Že pred tem so v 
Selcih potekala različna tek-
movanja, nato pa so se de-
cembra 1985 ob podpori 
Zveze telesnokulturnih or-
ganizacij občine Škofja Loka 
in Krajevne skupnosti (KS) 
Selca odločili za ustanovitev 
ŠD Selca, društva za šport in 
rekreacijo, s ciljem, da pod 
svoje okrilje združi vse špor-
tne aktivnosti v okviru KS in 
nadaljuje tradicijo TVD Par-
tizan Selca ter prevzame v 
upravljanje in vzdrževanje 
športne objekte na Rovnu.
"V preteklih 35 letih je bila 
dejavnost društva raznovr-
stna po posameznih obdo-
bjih s poudarkom na različ-
nih športih: nogomet, košar-
ka, ulična košarka, smuča-
nje, smučarski tek, namizni 
tenis, kegljanje, tenis, od-
bojka na mivki, tarok ter or-
ganizacija tečajev in turnir-
jev za otroke. Tekmovanja 
in druženja z najdaljšo tra-
dicijo v Selški dolini so ali so 
bila: Divja liga v nogometu 
na travi, Praznik slofutsala, 
Športno srečanje podjetij 
Selške doline, Hura prosti 
čas za otroke in Sredini pri-
jetni popoldnevi. Športni 
park Rovn je osrednji pro-
stor za organizacijo tekmo-
vanj. Ogromno napora smo 
vložili v izgradnjo in vzdrže-
vanje športnih igrišč, po po-
plavah 2007 pa smo morali 
popolnoma na novo zgraditi 
športni park. Glavne proble-
me, ki smo jih imeli s finan-
ciranjem obnove po popla-
vah, smo kolikor toliko 
uspešno rešili," je razložil 
predsednik ŠD Selca Brane 
Bertoncelj.
Povedal je tudi, da so bili na 
občnem zboru pred slabim 
letom dni člani soglasni, da 
društvo nadaljuje svoje ak-
tivnosti in upravljanje špor-
tnega parka kljub težavam z 
zagotavljanjem denarja za 
najnujnejša vzdrževalna 

dela. "Če pa se v okviru Ob-
čine Železniki ali KS Selca 
pojavi interes ali interesna 
skupina, ki bi bila pripra-
vljena prevzeti športni park 
v lastništvo in upravljanje, 
pa ne vidimo težav, ker je 
ŠD Selca v tem primeru pri-
pravljen lastništvo brezplač-
no prenesti na lokalno sku-
pnost. Športni park Rovn bo 
ostal v Selcih ne glede na 
lastništvo in upravljanje," je 
poudaril.
Dejavnosti društva so letos 
precej okrnile koronarazme-
re. Določeno obdobje so bila 
vsa igrišča zaprta, kar velja 
tudi v tem času, so pa poleti 
uspeli organizirati Divjo ligo 
v nogometu. Bertoncelj upa, 
da bodo v prihodnjem letu 
pogoji za delovanje boljši.
Ob 35-letnici društva name-
ravajo 20. januarja izdati 
bilten v tiskani in elektron-
ski obliki, v katerem bodo 
opisali dejavnost po letih in 
dodali še obsežno slikovno 
gradivo. "Vse, ki razpolagajo 
s kakršnimkoli gradivom, 
prosimo, da nam ga posre-
dujejo, saj želimo biti čim 
bolj verodostojni. Vsaka ma-
lenkost iz preteklosti se nam 
zdi pomembna in zanimi-
va," pravi Bertoncelj. Gradi-
vo bodo zbirali še do konca 
leta, v zvezi s tem se lahko 
obrnete na e-naslov brane.
bertoncelj@alples.si in tele-
fonsko število 031 613 272. 

Ob jubileju 
pripravljajo bilten
Januarja bo izšel bilten ob 35-letnici Športnega 
društva Selca. Gradivo zbirajo do konca leta. 

Predsednik ŠD Selca Brane 
Bertoncelj
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Ana Šubic

Zali Log – Jaslice, ki jih Ivan 
Čerin že leta postavlja na po-
kriti terasi pred vhodom v 
domačo hišo, so tudi letos 
prava paša za oči. "Vsako leto 
kaj spremenim, da niso ena-
ke." Lani sta jih, denimo, 
krasili njegovi maketi cerkva 
z Zalega Loga in iz Suše, le-
tos pa se je odločil za kuliso 
Betlehema. Čerin, ki je tudi 
ljubiteljski slikar, je že pred 
leti za jaslice ustvaril več raz-
ličnih kulis, ki jih nato me-
njava. Betlehem je upodobil 
po fotografiji, sicer pa je Je-
zusovo rojstno mesto pred 
leti imel priložnost tudi obi-
skati. Kulisa prikazuje nočni 
Betlehem, ki ga razsvetljuje 
luna, iz njega pa se po jasli-
cah vijejo osvetljene poti. 
Izdelava jaslic, ki se razpro-
stirajo na od deset do dva-

najst kvadratnih metrih po-
vršine, Čerinu predstavlja 
poseben izziv. "S postavitvi-
jo se zamudim približno en 
teden. Mah sem nabral že 
pred snegom, nekaj imam 
še starega iz prejšnjih let, 
shranjujem tudi korenine in 
kamne," je razložil. V jasli-
cah ima okoli dvesto figur, 
že ovc je več kot sto, letos je 
na novo dodal lani izdelano 
maketo voza. Te dni se že 
posveča jaslicam v zaloški 
cerkvi, kjer jih postavlja sku-
paj z Dragom Mihelčičem.

Unikatne jaslice iz skrila
Čerin se je s svojim slikar-
skim znanjem z veseljem 
pridružil tudi sovaščanu Bo-

janu Benedičiču pri izdelavi 
unikatnih jaslic iz skrila, ki 
velja za eno od značilnosti 
Zalega Loga. Benedičič se z 
obdelavo skrila ljubiteljsko 
ukvarja približno deset let. 
Tega se je deloma naučil od 
pokojnega strica, ki je bil 
krovec in je s skrilom pokril 
številne kapelice, uporablja 
tudi nekaj njegovega orodja. 
Za jaslice je Benedičič iz sta-
rega skrila oblikoval figure 
svete družine. "Obdelave 
sem se lotil s kladivom, ne-
kaj sem tudi obsekal in ob-
rezal. Za ene jaslice pora-
bim dobri dve uri, če ni ka-
kšnih težav. Odvisno je od 
materiala; če se ti skril zlo-
mi, se moraš lotiti na novo," 
je razložil. Za poslikavo je 

nato poskrbel Čerin, ki je na 
koncu tudi pritrdil jaslice na 
brezovo desko. Benedičič je 
letos ustvaril le nekaj pri-
merkov takšnih jaslic, ki jih 
je poklonil sorodnikom, 
prve pa je izdelal lani in jih 
je Kulturno in turistično 
društvo (KTD) Zali Log po-
stavilo ob krožni poti v Sušo, 
kjer so tudi letos.
Benedičič in Čerin sta sicer 
v preteklosti že večkrat sou-
stvarjala izdelke iz skrila, 
tako priložnostna darila za 
znance kot tudi spominke 
za potrebe KTD Zali Log, 
kot so denimo ure iz skrila. 
Če bo zanimanje, bodo na-
slednje leto v božičnem času 
v ponudbo vključili tudi ja-
slice.

Vsakič malo drugačne
Ivan Čerin z Zalega Loga je tudi letos pred domačo hišo postavil velike jaslice, tokrat s kuliso 
Betlehema. Bojan Benedičič, prav tako Založan, pa se je lotil izdelave unikatnih jaslic iz skrila, ki jih je 
poslikal Čerin, sicer tudi ljubiteljski slikar. 

Jaslice Ivana Čerina (levo) si je z zanimanjem ogledal tudi njegov kolega Bojan Benedičič.

Jaslice iz skrila

Železniki – Na Soriški planini so minuli petek začeli novo 
smučarsko sezono, poleg tega pa so uredili še otroško sanka-
lišče in dva kilometra dolgo tekaško progo za drsno tehniko. 
Obiskovalce pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil in 
ukrepov, ki so jih uvedli za preprečitev širjenja okužb s koro-
navirusom. Tudi na smučišču Rudno je treba upoštevati 
predvidene ukrepe. Naprave so pognali minuli konec tedna. 
Smučati je bilo možno na lahki progi v otroškem parku in na 
zahtevnejši progi, ki so jo zasnežili do polovice. Kot je ob 
odprtju smučišča pojasnil predsednik Športnega društva Bul-
dožerji Mirko Gartner, je obratovanje v dneh do počitnic od-
visno predvsem od vremenskih pogojev in obiska. "Smučar-
ski tečaji za otroke in alpska šola za zdaj niso možni, in če 
bomo odvisni samo od individualnih smučarjev, je obratova-
nje lahko vprašljivo," je dejal. Pričakuje pa, da bodo od božiča 
dalje obratovali neprekinjeno. "Napovedana je tudi ohladitev; 
če bo trajala vsaj dva dneva, lahko zasnežimo celo smučišče, 
kar bo vplivalo tudi na boljši obisk," je še dejal Gartner.

Na smučiščih že pognali naprave
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Občina Žiri

Loški glas, torek, 22. decembra 2020
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Končuje se po eni strani 
uspešno leto za občino, ki 
pa je bilo po drugi strani 
tudi zelo posebno – ne samo 
za Žirovce, ampak zaradi 
bolezni covid-19 za vse na 
svetu. Zahvalil bi se vsem 
občanom, ki so se v veliki 
meri držali sprejetih ukre-
pov. Zato nismo imeli viso-
kih številk glede okužb, zla-
sti ne v prvem valu, v dru-
gem pa smo bili prav tako 
med gorenjskimi občinami 
z najmanjšim številom 
okužb. Za to sem hvaležen 
našim občanom, saj očitno 
znamo čuvati drug drugega 
oziroma smo solidarni. 
To se kaže tudi na drugih 
področjih – spomladi smo 
uvedli brezplačne prevoze 
za starejše Prostofer in smo 
dobili že kar nekaj zahval za 
ta projekt. Tudi vozniki pro-
stovoljci se pohvalijo z zelo 
pozitivnim odzivom uporab-
nikov te storitve. V tem 
predprazničnem času pa so 
dobrodošle tudi akcije, ki 
krepijo skrb za soljudi. Tako 
se bodo v akcijski skupini 
Starosti prijazne občine ob 
koncu leta obdarili kot "skri-
ti prijatelji". Mogoče na prvi 
pogled to deluje malce otro-
čje, a po moje je prav vsak 
vesel kakšne drobne pozor-
nosti in je to treba spodbuja-
ti.
Velik uspeh je bila letos iz-
gradnja športne dvorane in 
povezovalnega dela šole, 
vsaj tako pomembna pa je 
tudi gradnja novega doma 
za starejše. Investitor je že 
objavil povabilo za nove za-
poslitve v domu, kmalu 
bomo objavili tudi povabilo 
za prijavo samih stanoval-
cev. Z akcijsko skupino za 
starejše, v kateri so člani 
društev, ki so že zdaj aktivni 
na tem področju, bomo s 
skupnimi močmi združili 
projekte, ki že potekajo, z 
novimi vsebinami, ki jih bo 
dom pripeljal v Žiri. V pri-
hodnjem letu pa se nam 
obetajo predvsem infra-

strukturni projekti – na vr-
sto bo prišla tako cesta v in-
dustrijsko cono kot cesti na 
Breznico in proti Račevi, 
poleg tega pa še nekatere 
ulice. Poudaril pa bi tudi 
projekt, ki je bil kot ključen 
opredeljen že v strategiji ra-
zvoja občine iz leta 2015, to 
je ureditev središča Žirov. 
Določene aktivnosti se že iz-
vajajo, zato računamo, da bo 
projekt v prihodnjem letu že 
tako daleč, da bomo vedeli, 
kako naj bi bil v prihodnje 
videti center. Tako kot pri 
drugih projektih tudi pri 
tem računam na konstruk-
tivno sodelovanje vseh, saj 
menim, da je zelo pomemb-
no, da nam tudi tokrat uspe 
doseči čim večji konsenz in 
bomo ta projekt vsi lahko 
vzeli za svojega.
Vsem želim miru in upanja 
polno praznovanje božičnih 
praznikov, v novem letu pa 
predvsem zdravja, ki je v 
tem času še kako pomemb-
no, pa tudi dobre volje in 
optimizma ter da bi se v kro-
gu svojih domačih čim bolje 
počutili in se ob tem zaveda-
li, da tudi ta izolacija ne bo 
trajala večno. Prej, ko nam 
bo uspelo znižati številke 
okuženih in se bomo cepili, 
prej bomo lahko zadihali z 
bolj polnimi pljuči in se 
znova veselili – pa čeprav z 
maskami na obrazih – tudi 
druženja zunaj "balončka". 

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Uspešno, čeprav 
posebno leto

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Lastniki in uporabniki 
industrijskih zemljišč in 
objektov v industrijski coni 
so s peticijo pristojne na ob-
čini pozvali, naj odstranijo 
grbino in uredijo prometne 
razmere v industrijski coni. 
Prepričani so namreč, da 
tako imenovani ležeči poli-
caj na tej cesti ni potreben, 
saj je vozišče na tem delu 
zoženo in zato vozniki že 
tako ali tako zmanjšajo hi-
trost. Predlagajo uporabo 
drugih metod za prehitre 
voznike, kot na primer pro-
metne znake ali radarske 
kontrole. Župan Janez Ža-
kelj je pojasnil, da osnovni 
namen grbine ni umirjanje 
hitrosti, ampak je njeno po-
stavitev zahtevala direkcija 
za vode kot enega izmed 
omilitvenih ukrepov v sklo-
pu gradnje športne dvorane 
in novega šolskega dela.
Z "ležečim policajem" je po 
prepričanju uporabnikov 
cone občina močno otežila 
prevoz tovornega blaga, saj 
pri prevozu čez grbino pri-
haja do večjih sil na nalože-
no blago in posredno na 
dostavna tovorna vozila. Ta 
rešitev se jim zato ne zdi 
sprejemljiva za normalno 

delovanje podjetij v coni in 
transport. V peticiji so opo-
zorili še na dostop v cono iz 
smeri Škofja Loka, saj so 
prepričani, da ta cesta kma-
lu ne bo več vredna svojega 
imena, saj po njihovem bolj 
spominja na kolovoz. Zato 
so se zavzeli za ureditev 
vseh dovoznih poti v cono 
in tudi dostopov do posa-
meznih podjetij. Župan je 
ob tem pojasnil, da so grbi-
no postavili na zahtevo di-
rekcije za vode kot enega 

izmed ukrepov za zagotovi-
tev varnosti novim objek-
tom in obenem ne poslab-
šanja razmer obstoječim 
objektom na tem delu, saj 
so s tem zagotovili iztok 
vode s cestišča nazaj v po-
tok Račevo. "Sem pa sode-
lavcu, ki je na občini pristo-
jen za promet, naročil, da 
takoj, ko bodo razmere do-
voljevale, naroči prilagodi-
tev grbine tako, da bo služi-
la namenu, obenem pa bo 
čim manj ovirala osebni 

promet in logistiko v indu-
strijsko cono in iz nje."
Zato je tudi zavrnil trditev iz 
peticije, da se na občini ne 
zavedajo potrebe po ureditvi 
prometnih razmer v indu-
strijski coni. "V dogovore 
glede potrebnih postopkov 
izboljšanja infrastrukture v 
industrijski coni in širše so 
bili v zadnjih desetih letih 
neposredno ali posredno 
vključeni tudi mnogi podpi-
sniki peticije." Občina je že 
v preteklosti preplastila več 
cest v industrijski coni in se 
bo po županovih besedah 
tudi v prihodnje trudila 
vzdrževati red in urejenost, 
za kar so po njegovem pre-
pričanju odgovorni tudi 
sami uporabniki cone. V 
proračunu za prihodnje leto 
so predvideli še sredstva za 
pripravo občinskega po-
drobnega prostorskega na-
črta za industrijsko cono, s 
katerim bodo podjetjem 
omogočili nove gradnje in s 
tem širitev cone. To bo omo-
gočila tudi nova povezoval-
na cesta, ki vodi od nekda-
nje Žage mimo Etikete in 
Alpine do Norike. Za 2,4 
milijona evrov vredno nalož-
bo so pridobili tudi 1,24 mi-
lijona evrov evropskih kohe-
zijskih sredstev.

Peticija zaradi grbine
Občina Žiri je v drugi polovici novembra na južni dovozni poti v industrijsko cono uredila grbino,  
kar je povzročilo nejevoljo pri nekaterih lastnikih in uporabnikih zemljišč in objektov v coni.

V peticiji so se zavzeli tudi za ureditev dostopa v cono iz 
smeri Škofja Loka. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Žiri – V Žireh so konec no-
vembra predstavili rezultate 
skoraj dve leti trajajočega 
projekta Domače in ume-
tnostne obrti – dediščina in 
sodobnost, ki je povezal par-
tnerje na temo čevljarstva v 
Žireh. "Z izjemnim občut-
kom ljubezni in predanosti 
se v Žireh, ki veljajo za zi-
belko čevljarstva, še poseb-
no trudijo, da temeljito 
ohranjajo in razvijajo vse vi-
dike čevljarstva, katerega 
prenos izročila v 21. stoletje 
je danes pomemben tako za 
posameznika v lokalnem 
okolju kot tudi širšo javnost 
in ne nazadnje svet, v kate-
rem živimo," je poudarila 
Kati Sekirnik iz Rokodelske-
ga centra DUO Škofja Loka, 
ki deluje pod okriljem Ra-
zvojne agencije Sora (RAS). 
Poleg RAS so pri projektu 
sodelovali še Lokalna akcij-
ska skupina loškega pogor-
ja, Občina Žiri ter Alpina in 
čevljarska delavnica AK 
Alojz Karner.
S pomočjo projekta Domače 
in umetnostne obrti – dedi-

ščina in sodobnost so v Ži-
reh pripravili prerez zgodo-
vine čevljarstva in ga preple-
tli z optimističnim pogle-
dom v prihodnost. "Rdeča 
nit projekta je bila povezava 
preteklosti in sedanjosti ozi-
roma tradicionalnega in in-
dustrijskega načina izdelave 
obutve ter povezava te go-
spodarske panoge s turistič-
no ponudbo, ki bi omogoči-
la razvoj celotne žirovske 
kotline in tudi širšega ško-
fjeloškega območja," je ra-
zložila Kati Sekirnik. Tradi-
cionalno znanje izdelave 
obutve v Žireh še vedno 
ohranja Aleš Kacin iz če-
vljarske delavnice AK Alojz 
Karner. Delavnica je dobila 
ime po njegovem starem 
očetu, ki je bil kot modelir 
zaposlen v žirovski tovarni 
obutve Alpina, v prostem 
času pa je v svoji domači če-
vljarski delavnici iskal stične 
točke med tradicionalno roč-
nim in industrijskim nači-
nom načrtovanja, oblikova-
nja ter izdelovanja obutve. 
To zdaj nadaljuje vnuk Aleš 
Kacin, ki je s pomočjo lokal-
nih čevljarjev ustanovil tra-

dicionalno čevljarsko delav-
nico AK Alojz Karner, v ka-
teri izdeluje visokokakovo-
stno obutev po meri. Ob 
njegovi delavnici so v sklopu 
projekta uredili tudi prostor 
za predstavitev čevljarske 
dediščine. Poleg njegove de-
lavnice si bodo obiskovalci 
Žirov lahko ogledali še proi-
zvodne prostore podjetja Al-
pina ter se tako pobližje spo-
znali z zahtevnimi procesi 
izdelovanja obutve in doži-
veli pristen čevljarski utrip 

Žirov, je razložil Blaž Bene-
dik Ivanov iz Alpine. "Oba 
načina – tako ročnega kot 
tudi industrijskega – čevljar-
skega udejstvovanja pa spre-
mlja zgodovinski pregled 
razvoja čevljarstva, ki si ga 
lahko obiskovalci ogledajo 
skozi interaktivno razstavo v 
Muzeju Žiri," je dodala Kati 
Sekirnik. Celotno doživetje 
čevljarskega vzdušja bodo 
lahko popestrili še s pristno 
čevljarsko malico v restavra-
ciji Sklednik. 

Ohranjajo čevljarsko tradicijo
Žirovski čevljarji odpirajo vrata vsem, ki se želijo pobližje spoznati z zahtevnimi procesi izdelovanja 
obutve in doživeti pristen čevljarski utrip Žirov.

Zgodovinski pregled razvoja čevljarstva v Muzeju Žiri  
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Žiri – Potem ko je župan Janez Žakelj minuli mesec podpi-
sal pristopno izjavo k Dogovoru o spodbujanju zmanjšanja 
uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah, pobudo 
vodstva občine pa so že prej podprli tudi občinski svetniki, 
je sredi decembra tudi Občina Žiri prejela certifikat Brez 
plastike. S pristopom k dogovoru, ki je prostovoljen, se 
občine zavežejo, da na prireditvah in sestankih, ki jih orga-
nizirajo, ne nudijo plastičnega pribora, so pojasnili na ob-
čini in dodali, da bodo odslej hrano in pijačo stregli v oko-
lju prijazni trajnostni embalaži. Na občini si tudi sicer z 
različnimi aktivnostmi in ukrepi prizadevajo za ohranjanje 
čistega okolja, pri čemer so poudarili ločeno zbiranje od-
padkov in oddelek za ponovno uporabo rabljenih stvari v 
zbirnem centru v Osojnici ali evropski projekt Lesni feniks 
za ponovno uporabo materialov iz lesa. Verjamejo, da so 
ključna sredstva za dosego tega cilja ozaveščanje, vzgoja in 
izobraževanje. "Temu sledi tudi pobuda občana Marka Šu-
bica za zmanjšanje uporabe ustekleničene pitne vode v 
naši občini, pri čemer se občinska uprava trudi, da se na 
dogodkih v organizaciji občine in ko je to mogoče toči pi-
tno vodo iz vodovoda." Namen izvajanja ukrepov iz dogo-
vora v občini Žiri je spodbuditi pospešen prehod v krožno 
gospodarstvo.

Brez plastičnega pribora na občinskih dogodkih
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Mateja Rant

Žiri – "Zaradi jubilejev smo 
že na začetku leta sklenili, 
da bi redni številki dodali še 
spominski zbornik. A med 
nastajanje besedil smo ugo-
tovili, da bi jih bilo težko 
razdeliti, zato smo se odloči-
li za eno knjigo, a to zaje-
tnejšo," je pojasnil urednik 
Miha Naglič. Pričakovali so, 
da bodo v njej zbrali štiride-
set prispevkov za štirideset 
let, a jih je na koncu nastalo 
bistveno več, tako da so jubi-
lejno številko naslovili Več 
kot 40 prispevkov za 40 let. 
Izšla je na 408 straneh v 
barvnem tisku in trdi vezavi, 
prinaša pa 68 avtorskih pri-
spevkov, od tega 33 besedil 
in 35 likovnih del. Za obliko-
vanje je poskrbel Stane Ko-
smač.
V uvodniku prve številke Ži-
rovskega občasnika je Miha 
Naglič zapisal, da naj bi bila 
dejavnost literarne sekcije 
DPD Svoboda Žiri, ki so jo 
ustanovili leta 1980, trojna: 
izdajanje glasila, občasno 
sodelovanje na proslavah in 
literarnih večerih, predvsem 
pa naj bi se nekateri člani 
sekcije lotili posameznih 
raziskovalnih nalog na teme 
iz žirovske preteklosti in se-
danjosti. Iz tako zbranega 
gradiva naj bi nato ob 40. 
obletnici osvoboditve Žirov 
izdali Žirovski zbornik. "A 

tega ni bilo in ga še danes 
ni. Izšlo pa je z zadnjo knji-
go vred petdeset številk Ži-
rovskega občasnika v 42 
zvezkih in poleg tega še 27 
knjig v zbirki Knjižnica Ži-
rovskega občasnika. Skupaj 
torej 69 zvezkov, kar je veli-
ko več kot ena sama debela 
knjiga," v uvodniku tokratne 
jubilejne številke poudarja 
Miha Naglič. Že na samem 
začetku so si žirovski obča-
snikarji postavili za eno 
glavnih nalog, da povečajo 
vedenje o žirovski preteklo-
sti. "Upam, da ne pretira-

vam, če zatrdim, da je bil 
Žirovski občasnik v ka-
kšnem dejanju tudi prvi v 
Sloveniji. Takšno dejanje je 
bila po mojem objava sezna-
ma vseh žrtev druge svetov-
ne vojne med Žirovci," je 
dejal Naglič.
Ekipa prve številke Žiro-
vskega občasnika je bila še 
maloštevilna, v kolofonu so 
bili našteti Miha Naglič kot 
glavni in odgovorni urednik, 
poleg njega pa še Tone Eni-
ko, Franc Temelj, Anuška 
Kavčič ter Tomaž Kržišnik 
in Helena Zorjan kot likov-

na urednika. Kasneje so k 
sodelovanju povabili "vse, ki 
so po rodu Žirovci, pa naj 
živijo v Žireh ali po svetu, in 
še vse tiste, ki so z Žirmi in 
Žirovci tako ali drugače po-
vezani, nas poznajo, z nami 
sodelujejo ali vsaj simpatizi-
rajo". Ekipa se je tako iz šte-
vilke v številko krepila. "Ta 
že več desetletij šteje okrog 
trideset posameznikov, če bi 
prišteli še 15 že pokojnih 
stalnih sodelavcev, pa bi nas 
bilo skupaj več kot štiride-
set," je razložil Naglič. 
Jubilejna številka poleg in-
tervjuja z ustanoviteljem in 
od vsega začetka glavnim 
urednikom Mihom Nagli-
čem prinaša še pogovore z 
direktorjem Etikete tiskarne 
Primožem Kokaljem, uprav-
nikom sodelavnega centra 
Mizarnica Matejem Kala-
nom in avtorjem monogra-
fij o vaseh v župniji Stara 
Oselica Antonom Bogata-
jem. Besedila, ki sledijo, pa 
so združili v tri večje sklope: 
raziskovalni članki oziroma 
citizen science, priložnostni 
zapisi ter leposlovni prispev-
ki in ocene. V Žirovskem 
občasniku so ves čas razme-
roma veliko pozornost na-
menjali tudi likovnim pri-
spevkom in letos je to še bolj 
očitno, je poudaril Naglič. 
"Vseh likovnikov, ki so po-
slali posnetek svojega dela, 
je kar 35." 

Jubilejna številka
Muzejsko društvo Žiri je sredi decembra zaradi epidemije na daljavo na spletni aplikaciji Zoom 
predstavilo novo številko Žirovskega občasnika, ki praznuje kar dva jubileja – prvič je izšel pred 
štiridesetimi leti, to pa je že petdeseta številka.

Miha Naglič z jubilejno številko Žirovskega občasnika

Žiri – V razstavni vitrini v Krajevni knjižnici Žiri so v začetku 
decembra postavili razstavo izdelkov članic skupine za roč-
na dela Društva invalidov Žiri. Razstavile so izdelke, ki so 
nadvse primerni za praznični čas. Ob obisku si je tako mo-
goče ogledati razne kvačkane okraske in druge izdelke ter 
novoletne voščilnice, je pojasnila vodja knjižnice Majda Tre-
ven in povabila tudi k obisku spletne strani Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka ali njihovega profila na Facebooku, kjer 
si je razstavo mogoče ogledati s pomočjo fotografij.

Praznično obarvana razstava v knjižnici
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Žiri – Društvo, ki danes šteje 
77 članov, so leta 2000 naj-
prej ustanovili kot zasebno 
združenje laikov katoliške 
cerkve pod imenom Društvo 
šmarnični romarji, še isto 
leto pa je njihov statut potrdi-
la tudi upravna enota. Ob le-
tošnji obnovi statuta so se 
preimenovali v Romarsko 

društvo ŠmaR Žiri, je poja-
snil predsednik društva ozi-
roma božjepotnik Matjaž 
Oblak. Še vedno so edino to-
vrstno društvo v Sloveniji, ki 
je registrirano tako po civil-
nem kot kanonskem pravu.
Društvo je nastalo iz pobude 
dveh ustanovnih članov, An-
tona Beoviča in Franca Te-
melja, ki sta se leta 1987 
odločila, da bosta obudila 

peš romanje na Brezje, na 
katerem se jima je pridruži-
la še Beovičeva žena. Roma-
nje sta nato ponovila že leto 
kasneje, sčasoma pa se jima 
je pridružilo vedno več ro-
marjev, s katerimi so se nato 
odpravili tudi na daljša ro-
manja. Počasi je tako nasta-
la ideja o oblikovanju dru-
štva, ki je registrirano tako 
po kanonskem kot civilnem 
pravu. Posebnost društva so 
zato tudi nazivi organov ozi-
roma funkcionarjev: uprav-
ni odbor je vrh, predsednik 
je božjepotnik, tajnik orga-
nizator in blagajnik kronist. 
Matjaž Oblak društvo vodi 
zadnji dve leti, pred njim pa 
so vlogo božjepotnikov opra-
vljali še Anton Beovič kot 
prvi ter za njim Franci Te-
melj, Jože Stanonik in Ciril 
Vidmar. Njihova člana Fanči 
in Ciril Vidmar sta za uspe-
šno delo v društvu letos pre-
jela tudi občinsko priznanje, 
je še poudaril Oblak.

Od 77 članov jih je 62 šmar-
ničnih romarjev. Omenjeni 
naziv člani dobijo, ko trikrat 
romajo na Brezje in dvakrat 
na daljše romanje, je razlo-
žil Temelj. Vsako leto sicer 
opravijo od štiri do pet kraj-
ših romanj, poleti pa še eno 
daljše, letos je bilo to v Belo 
krajino k Trem faram. V 
vseh dvajsetih letih doslej so 
po Oblakovih besedah izpe-
ljali 114 romanj, na katerih 
so skupaj prehodili okrog 
5500 kilometrov. "Za roma-
nje društva ŠmaR se šteje le 
tisto, ki se začne v Žireh." 
Društvo pa je znano tudi po 
organizaciji razstav v galeriji 
v zvoniku cerkve sv. Marti-
na. V njej so doslej pripravi-
li 49 različnih razstav, pov-
prečno štiri na leto. Za orga-
nizacijo razstav so v prete-
klosti skrbeli Jože Stanonik, 
Franci Temelj in Fani Vid-
mar, zadnje leto pa so to 
delo zaupali akademski ki-
parki Katji Bogataj.

Začelo se je z Brezjami ...
V društvu ŠmaR so nameravali letos z razstavo in zbornikom zaznamovati dvajsetletnico delovanja,  
a jim je načrte prekrižala epidemija, zato so oboje zamaknili v čas po njej.

Vsako leto opravijo štiri ali pet krajših romanj, poleti pa še 
eno daljše. / Foto: Janez Urh

Mateja Rant

Žiri – V Krajevni knjižnici 
Žiri so za obiskovalce pri-
pravili vrečke, v katerih jih 
čaka zanimiv izbor gradiva, 
ki jim bo polepšal zimske 
dneve in večere. Gradivu pa 
so dodali tudi nagradno 
srečko, in kot je prišepnila 
vodja knjižnice Majda Tre-
ven, čisto vsaka prinese do-
bitek.
Vrečka presenečenja bral-
cem omogoča takojšnjo iz-
biro in izposojo gradiva brez 
iskanja knjig po policah in 
nepotrebnega srečevanja z 
ostalimi uporabniki knjižni-
ce, kar v tem času ni pripo-
ročljivo, je pojasnila Majda 

Treven. V vrečki so za vsake-
ga obiskovalca pripravili pet 
knjig, za katere so v knjižni-
ci prepričani, da jih bodo z 
veseljem prebrali. "Med na-
šimi knjigami smo skrbno 
izbrali dobre, kakovostne 
romane, ki vam bodo krajša-
li zimske večere." Ob knji-
gah pa v vrečki vsakega čaka 
še presenečenje. V njej se 
namreč skriva tudi srečka, 
ki jo je treba ob naslednjem 
obisku prinesti s seboj v 
knjižnico. Srečke prinašajo 
darila, ki že čakajo pod no-
voletno smreko v knjižnici. 
Majda Treven upa, da bodo 
bralcem všeč darila, še bolj 
pa knjige, ki so jih pripravili 
zanje.

Poleg knjig tudi 
presenečenje
Obiskovalce Krajevne knjižnice Žiri v decembru 
razveseljujejo z akcijo Vrečke presenečenja.

Vrečke presenečenja v žirovski knjižnici / Foto: arhiv knjižnice



ROKODELSTVO: V okviru 
RAS deluje Rokodelski center 
DUO Škofja Loka, ki povezuje 
rokodelce na območju Škofje-
loškega. Poleti smo razvili pro-
dukt Rokodelska doživetja – 
"Roka dela čarovnije", kjer 
so obiskovalci skupaj z našimi 
rokodelci soustvarjali svoje ro-
kodelsko doživetje. Z mojstri 
rokodelci smo razvili novo li-
nijo desetih uradnih spomin-
kov "Paket ustvarjalnosti 
Škofjeloškega". Zaključili 
smo projekt DUO – dediščina 
in sodobnost: Žiri, čevljar-
sko mesto, kjer smo ohranjali 
in nadgrajevali čevljarsko de-
diščino. Skupaj z BSC Kranj in 
Centrom za kreativnost vzpo-
stavljamo Podporne točke 
za ustvarjalce na področju 
KKI. Pridobili smo projekt CCI-
4TOURISM, v katerem bomo 
povezovali bogato ustvarjal-
nost našega območja z dru-
gačno, trajnostno turistično 
ponudbo. December pa za-
ključujemo z Izložbami do-
mišljije, kjer kljub epidemiji 
povezujemo lokalne ponu-
dnike in poudarjamo pomen 
ustvarjalnosti, kulture, roko-
delstva.
TURIZEM, ki deluje v okviru 
RAS, predstavlja Škofjeloško 
skupaj z Idrijo kot eno od vo-
dilnih destinacij v Sloveniji. 
Škofjeloško smo predstavili 
na sejmu Alpe Adria s pou-
darkom na kulinariki v sklopu 
Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije. Velik pouda-
rek smo dali digitalni promo-
ciji ter se usmerili v privablja-
nje slovenskih gostov. Izdelali 
smo promocijski film z bra-
tom kapucinom v okviru po-
bude Slovenske turistične or-
ganizacije Obrazi slovenskega 
turizma "Zdaj je čas. Moja 
Slovenija", za katerega smo 
prejeli tudi prvo nagrado STO. 
Poleti smo izvajali digitalno 
kampanjo "Zdaj je čas za 
Škofjeloške slike" – "Moja 
Slovenija", v okviru katere 
smo izdelali štiri promocijske 
filmčke za Škofjo Loko, Poljan-
sko in Selško dolino. Jeseni 
smo za turistične ponudnike 
izvedli strokovno ekskurzijo 
na Roglo (Pohorje) ter nada-
ljevali digitalno promocijo 
Škofjeloškega v sodelovanju z 
Jernejem Tozonom. V sode-
lovanju z občinami pa smo 
začeli pripravljati tudi novo 
Strategijo razvoja turizma 

za Škofjeloško območje 
2021–2027. 
PODJETNIŠTVO: Izvajali smo 
različne informativno-izobra-
ževalne programe, delavnice, 
usposabljanja, svetovanja, po-
stopke, povezane z registraci-
jo podjetij, oglede dobrih 
podjetniških praks ter druge 
podporne podjetniške stori-
tve. Izvedli smo 16 različnih 
podjetniških dogodkov, šol-
ske krožke ter zaključili pro-
gram Inovativno na pot 
podjetništva za podjetnike 
začetnike. V okviru RAS deluje 
tudi Kreditna shema, ki pod-
jetjem in nosilcem dopolnil-
nih dejavnosti na kmetijah 
omogoča financiranje njihove 
dejavnosti. V sodelovanju z 
izbrano banko ponujamo 
kratkoročne in dolgoročne 
kredite z ugodno obrestno 
mero.
OKOLJE: Zaključili smo pro-
jekt NEKTEO, katerega cilj je 
bila za vsaj pet odstotkov 
manjša poraba energija. Za-
čeli smo izvajati projekt ALP-
TREES, ki se ukvarja s tujero-
dnimi drevesnimi vrstami in v 
okviru katerega smo izvedli 
nacionalno in regionalno de-

lavnico z različnimi deležniki. 
Tema delavnic je bila trajno-
stna raba in upravljanje s tu-
jerodnimi drevesnimi vrsta-
mi. V okviru projekta Lesni 
feniks smo izvedli serijo sple-
tnih okoljskih predavanj in 
projekcijo dokumentarnega 
filma "Ne meč'mo hrane 
stran!" V okviru Energetsko-
-svetovalne pisarne svetu-
jemo gospodinjstvom na 
temo učinkovite rabe energi-
je. V sodelovanju z Jamar-
skim društvom Kranj smo 
obiskovalce popeljali tudi na 
voden ogled kraškega pod-
zemlja v naši bližini, in sicer 
jame Konasnice na Jelovici.

PODEŽELJE: V okviru projek-
ta Stara hišna imena smo 
razdelili 282 označevalnih ta-
blic s hišnimi imeni v narečju. 
Zaključili smo projekt Odprta 
vrata kmetij, v okviru katere-
ga smo razvili programe pre-
nosa znanja in izkušenj pride-
lave sadja, jagodičevja in se-
nenega mleka. V sodelovanju 
z različnimi ponudniki na po-
deželju smo jeseni izvedli že 
18. Teden podeželja na Lo-
škem. Konec leta 2020 bo bla-
govna znamka Babica in De-
dek, naravni izdelki iz ško-
fjeloških hribov dopolnila 
dvajset let. V primerjavi z de-
vetimi drugimi kolektivnimi 
znamkami po Sloveniji se je 
obdržala najdlje in je najsta-
rejša ter obsega najširšo po-
nudbo različnih živil. Na leto-
šnje javno povabilo za vključi-
tev novih izdelkov v blagovno 
znamko, ki se zaključuje v tem 
mesecu, je osem ponudni-
kov oddalo deset vlog za 
dvajset novih predlaganih 
izdelkov. V okviru projekta 

Okusi Škofjeloškega smo iz-
vedli srečanje z gostinskimi 
ponudniki, turističnimi kmeti-
jami in ponudniki živil s ku-
harskim mojstrom Urošem 
Štefelinom s ciljem oblikova-
nja lokalnih menijev in izved-
bo kulinaričnega festivala. 
RAS je tudi vodilni partner 
LAS loško pogorje, ki podpi-
ra projekte, namenjene spod-
bujanju razvoja lokalnega 
okolja.
Vsem občankam in občanom 
na Škofjeloškem želimo lepe 
praznike in polno optimizma 
v letu 2021!
Gašper Kleč, direktor  
Razvojne agencije Sora, d. o. o.

RAZVOJNA AGENCIJA SORA  
OB LETU OSOREJ
RAZVOJNA AGENCIJA SORA, d. o. o., je razvojno-podpor-
na institucija in deluje na območju občin Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Podpira in razvija raz-
lična področja ter dviguje kvaliteto življenja na območju. 
Leto 2020 nam je postavljalo veliko izzivov, saj smo mora-
li zaradi epidemije precej prilagoditi svoje delovanje. 
Kljub vsemu smo ponosni na številne vsebine in področja, 
ki nam jih je v tem letu skupaj z našimi partnerji uspelo 
razviti, in z optimizmom zremo v leto 2021. 
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OGLASNO SPOROČILO / RAZVOJNA AGENCIJA SORA, POLJANSKA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

Blagovna znamka Babica in Dedek, naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov, praznuje 20 let 
svojega obstoja. Značilnosti ponudbe bla-
govne znamke so:
  tradicionalen ali ekološki način izdelave oz. 

predelave,
  uporaba kvalitetnih lokalnih surovin brez 

konzervansov ali drugih dodatkov,
  doseganje priznanj na senzoričnih ocenje-

vanjih prehrambnih izdelkov,
  pridobljen certifikat domače in umetnos-

tne obrti za rokodelske izdelke oz. pozitiv-
no mnenje ocenjevalne komisije za bla-
govno znamko.

Blagovna znamka ohranja svoje osnovno po-
slanstvo – povezovati ponudnike kvalite-
tnih izdelkov na Škofjeloškem. Ponudbo 
prehrambnih in drugih izdelkov trenutno 
ustvarja 50 ponudnikov na Škofjeloškem s 
skupno več kot 500 izdelki, med njimi je naj-
več dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in no-
silcev osebnega dopolnilnega dela. 
Po številu uporabnikov znamke prevladuje ob-
čina Gorenja vas - Poljane z 18 nosilci dejavno-
sti, sledi škofjeloška občina z 16 nosilci, občina 
Žiri jih ima 9 ter občina Železniki 7. Glede na 
ponudbo prevladujejo pekovski izdelki. Iz-
delke se lahko kupi v Domačih kotičkih Loške 
zadruge in M Sore v Žireh, na lokalnih tržnicah 
in tudi širše, kar nekaj ponudnikov pa si je ure-
dilo tudi svojo lastno trgovino.

Izvedli smo tudi senzorično ocenjevanje izdel-
kov, katerih kakovost so želeli preveriti ponu-
dniki sami, nekaj izdelkov pa je bilo nenapove-
dano odvzetih tudi s strani Razvojne agencije. 
Od skupno 21 izdelkov, ki so bili ocenjeni 
na Biotehniški fakulteti in BC Naklo, jih je 
11 prejelo zlato priznanje, 6 srebrno, 3 iz-
delki so bili bronasti, enemu pa je do brona 
zmanjkalo le pol točke. 
Po opravljenih senzoričnih ocenjevanjih Ra-
zvojna agencija Sora enkrat letno objavi Javno 
povabilo za vključitev novih ponudnikov in 
novih izdelkov v znamko. Letos smo prejeli 
10 vlog za 20 novih predlaganih izdelkov. 

Letos smo sodelovali pri monitoringu znamke 
in raziskavi njenih učinkov, ki jo je izvajal dok-
torski študent geografije Erik Logar. Ključne 
ugotovitve so bile:
  naša znamka je najstarejša znamka v Slove-

niji, saj se je na tržišču obdržala 20 let,
  kot edina v Sloveniji je rezultat razvoja do-

polnilnih dejavnosti in sistematičnega ra-
zvojnega dela na Škofjeloškem,

  ponudniki v upravljavcu znamke, Razvoj-
ni agenciji, prepoznavajo pozitiven dopri-
nos k razvoju podeželja na Škofjeloškem; 
kritični so le glede vzpostavitve nekaterih 
embalaž. 

Znamko bomo razvijati tudi v prihodnje, ji za-
gotavljati stalno promocijsko podporo ter jo 
širili tudi na druga področja. Dodatne informa-
cije o blagovni znamki: kristina.miklavcic@ 
ra-sora.si in 04/ 50 60 225.

BLAGOVNA ZNAMKA BABICA IN DEDEK
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Škofjeloško predstavlja skupno območje – 
destinacijo občin Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri – oziroma kot pravi sku-
pni znak destinacije: "Ena Loka, dve dolini, tri 
pogorja, neskončno zgodb." 
V Razvojni agenciji Sora smo v partnerstvu z 
vsemi štirimi občinami in zavodi na območju 
jeseni pristopili k pripravi nove skupne stra-
tegije turizma, s katero želimo oblikovati ja-
sne razvojne in trženjske osnove za okrepitev 
pozicije naše skupne destinacije, s tem pa tudi 
vsake od štirih občin.
V proces želimo povabiti vse, ki na tem obmo-
čju živite, tu ustvarjate oziroma v njem iščete 
prostor za rekreacijo in navdih. K strategiji 
smo pristopili tako, da jo gradimo od spo-
daj navzgor: da ocenimo stanje, izzive, prilo-
žnosti in ključne projekte za vsako od štirih 
občin, nato pa iščemo sinergije in se povezuje-
mo tako, da smo skupaj močnejši na trgu, vi-
dnejši in s tem uspešnejši. 

Zakaj nova strategija?
Škofjeloško ima do konca letošnjega leta še 
aktualno strategijo turizma, ki je bila pripravlje-
na v letu 2014. V tem času smo na tem obmo-
čju močno presegli cilje – v letu 2013 so štiri 
občine opravile dobrih 15.000 prenočitev, v 
strategiji smo si za cilj postavili podvojitev, a 
smo leta 2019  zabeležili več kot 63.500 preno-
čitev.
A razlogov za nov skupen načrt je več. Pred 
nami je nova finančna perspektiva; zato je po-
membno, da natančno opredelimo vse ključne 
razvojne projekte. V zadnjih letih se je zelo 

okrepil pomen destinacij. Obiskovalec danes 
išče dobro organizirane, zaupanja vredne in 
varne destinacije, in ne zgolj postelje. Destina-
cijske organizacije imajo vse kompleksnej-
šo odgovornost upravljanja destinacije – a v 
osnovi moramo vsi delati za to, da razvijamo 
prijetno okolje za življenje, saj bo s tem tudi 
privlačnejše za obisk. Nov izziv je prinesla pan-
demija, zaustavitev turistične panoge in potre-
bo po krepitvi odpornosti. To lahko dosežemo 
zgolj skozi zelo osredotočeno delo, ki se posve-
ča zeleni in butični ponudbi.

Želimo vaš pogled na prihodnji razvoj  
vašega kraja
Pripravili smo spletno anketo, ki je na voljo na 
povezavah v nadaljevanju, za vsako občino po-
sebej. Želimo vaš pogled, predloge in ideje za 
vaš kraj, hkrati pa, da z nami delite svoj pogled 
na skupno destinacijo. 
Anketo najdete na naslednjih povezavah:
 za občino Škofja Loka na:  

https://www.1ka.si/loka
  za občino Gorenja vas - Poljane na:  

https://www.1ka.si/gorenjavas
  za občino Železniki na:  

https://www.1ka.si/zelezniki
 za občino Žiri na: https://www.1ka.si/ziri

Navodila so na prvi strani ankete. Prijazno vas 
prosimo za 15 minut vašega časa. Anketa bo 
odprta do 15. januarja 2021. Že vnaprej se 
vam najlepše zahvaljujemo za vaš prispevek. 
Za vsa dodatna vprašanja pa se lahko obrnete 
na e-naslov andreja.kriznar@visitskofjaloka.si. 
Razvojna agencija Sora, d. o. o.

KAKO VIDITE TURIZEM NA OBMOČJU 
SVOJE OBČINE IN SKUPNE DESTINACIJE 
ŠKOFJELOŠKO?
Vabimo vas k sodelovanju v kratki spletni anketi 
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ŽIRI, ČEVLJARSKO MESTO – OBRT, KI ŽIRI IN SLOVENIJO  
UMEŠČA NA ZEMLJEVID SVETA

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

V Žireh, ki veljajo za zibelko čevljar
stva pri nas, se trudijo, da celostno 
ohranjajo in razvijajo čevljarstvo, ki 
ima tako za lokalno kot tudi širšo 
javnost izjemen pomen pri ohranja
nju delovnih mest in kulturnem ter 
gospodarskem razvoju. S pomočjo 
projekta Domače in umetnostne 
obrti – dediščina in sodobnost so 
žirovski čevljarji odprli vrata svojih 
prostorov ustvarjalnosti in omogo
čili, da se lahko sleherni posameznik 
na različne načine navdušuje nad to 
izjemno gospodarsko panogo.
Kljub pandemiji, ki pri mnogih po
sameznikih ustvarja občutek nego
tovosti, sta ohranjanje obrti in tradi
cija ročnega načina dela še kako 
pomembna, saj krepita pomembne 
vire samouresničevanja in temelje 
te gospodarske panoge. Z izjemnim 
občutkom ljubezni in predanosti se 
v Žireh, ki veljajo za zibelko čevljar
stva, še posebno trudijo, da temelji
to ohranjajo in razvijajo vse vidike 
čevljarstva, saj je prenos njegovega 
izročila v 21. stoletje pomemben 
tako za posameznika v lokalnem 
okolju kot tudi širšo javnost ter ne
nazadnje svet, v kateremu živimo. S 

pomočjo projekta Domače in ume
tnostne obrti – dediščina in sodob
nost so v Žireh pripravili prerez zgo
dovine čevljarstva ter ga prepletli z 
optimističnim pogledom v priho
dnost. Žirovski čevljarji so z interak
tivnim pristopom prikazali ključne 
mejnike te izjemne gospodarske 
panoge in dokazali, da je inovativ
nost ključno gonilo njihovega 
ustvarjanja skozi celo zgodovino.

Z LEGENDARNIM ŽIROVSKIM 
GOJZARJEM V SVET
Zgodovina čevljarstva v Žireh sega 
v 14. stoletje, ko je v virih prvič ome
njen kajžar Peter Schuster (šuštar – 

čevljar). Iz manjših čevljarskih delav
nic so se zelo hitro razvile zadruge, 
iz katerih je po drugi svetovni vojni 
leta 1947 nastala tovarna obutve Al
pina. Ta letnica zaznamuje tudi roj
stvo legendarnega žirovskega goj
zarja, ki je zanetil iskro izjemno 
uspešne zgodbe. Že takrat se je žiro
vsko čevljarstvo postavilo na sve
tovni zemljevid in še danes velja za 
proizvajalca vrhunskih tekmovalnih 
čevljev za smučarski tek, nadvse 
inovativnih čevljev za alpsko smu
čanje (prvi smučarski čevelj z inte
griranim sistemom gretja), poho
dništvo in alpinizem, prednjači pa 
tudi v razvoju funkcionalnih rešitev 
usnjene modne obutve.

LJUBEZEN DO ČEVLJARSTVA  
IN PRENAŠANJE  
TRADICIONALNEGA ROČNEGA 
OBLIKOVANJA OBUTVE
Kljub industrializaciji čevljarske pa
noge se je v Žireh do danes ohrani
lo izročilo ročnega čevljarstva, pri 
katerem je pomembno vlogo igral 
Alojz Karner. Bil je vrhunski čevljar, 
kot modelir zaposlen v Alpini. V 
prostem času je v svoji domači čev

ljarski delavnici iskal stične točke 
med tradicionalno ročnim in indu
strijskim načinom načrtovanja, 
oblikovanja ter izdelovanja obutve. 
Zadnji par ročno izdelanih gle
žnjarjev je podaril vnuku Alešu Ka
cinu. Aleš, arhitekt po izobrazbi, je 
v svoji osebni zgodbi začutil po
sebno priložnost in odgovornost 
za prenos čevljarskih znanj, ki bi si
cer izginila. S pomočjo lokalnih če
vljarjev je ustanovil tradicionalno 
čevljarsko delavnico AK Alojz Kar
ner, kjer pod taktirko precizne 
osebnosti, natančnosti in za esteti
ko izurjenega očesa ohranja dedi

ščino ročnega izdelovanja visoko 
kakovostne obutve po meri.

DOŽIVITE PRISTNO ČEVLJARSKO 
BIT V ŽIREH TUDI VI
S tem namenom vrata v Žireh odpi
rajo vsem, ki želijo pobližje spoznati 
zahtevne procese izdelovanja obu
tve ter doživeti pristen čevljarski 
utrip Žirov. Različnim kombinacijam 
ogledov proizvodnih hal tovarne 
Alpina in tradicionalne čevljarske 
delavnice AK Alojz Karner so dodali 
tudi možnost ogleda čevljarske raz
stave v Muzeju Žiri.
Celotno doživetje čevljarskega 
vzdušja pa so popestrili s pristno če
vljarsko malico v restavraciji Skle
dnik. Z vključevanjem čevljarske pa
noge v doživljajski turizem so obliko
vali različne turistične pakete, ki po
leg čevljarske panoge vključujejo 
tudi druge naravne in kulturne zna
menitosti Žirovske kotline. Verjame
jo, da bodo ti v prihodnosti po
membno vplivali na razvoj kraja in s 
tem obogatili turistično ponudbo 
Žirov in širše okolice, ki poleg čudo
vite narave ponuja tudi biser dedišči
ne čevljarstva.
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Legendarni žirovski gojzar
Foto: arhiv Alpina Žiri

Aleš Kacin vodi čevljarsko  
delavnico AK Alojz Karner. 
Foto: Jana Jocif

AKTIVNO LETO 2020 ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LOŠKEGA POGORJA

S koncem poletja oziroma v začet
ku jeseni sta Ministrstvo za gospo
darski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
ter Agencijo za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (AKTRP) uradno 
potrdila vse štiri projekte, ki so bili 
uspešni na šestem javnem pozivu 
LAS loškega pogorja. Aktivnosti se 
pri vseh štirih projektih (Aktivno 
proti invazivkam, Prepletanja, Hid
den Hills trail in Živi ŽIVO – življenj
ske veščine odraščanja) že inten
zivno izvajajo. Vsebinsko projekti 
pokrivajo področja varovanja oko
lja, vključevanja ranljivih skupin v 
družbo, kolesarskega turizma in 
socialnih veščin posameznikov. 
LAS loškega pogorja je bila zelo 
uspešna tudi na petem javnem raz
pisu Agencije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, kjer je skupaj s 
partnerji pridobila sredstva za dva 
projekta sodelovanja med sloven
skimi lokalnimi akcijskimi skupina
mi, in sicer za projekta Rokodelci 
in Kolesarska veriga na podeželju. 
Škofjeloško območje je pridobilo 
dodatnih 151.651,78 evra sredstev 
za njuno izvedbo. Projekt Roko

delci se bo usmeril na področje 
dokumentiranja tradicionalnih ro
kodelskih znanj, njihovega preno
sa, nadgradnje s strokovnimi smer
nicami in predstavitve ter trženja 
rokodelstva. V sklopu Kolesarske 
verige na podeželju pa bomo pri
dobili dodatno kolesarsko infra
strukturo, ki bo spodbujala trajno
stno mobilnost na območju LAS. 
Konec septembra se je zaključil sed
mi javni poziv LAS loškega pogorja, 
v okviru katerega je bil razpisan pre
ostanek sredstev CLLD iz tega pro
gramskega obdobja. Na poziv se je 
prijavilo kar osem projektnih pre
dlogov. Največ, štirje, so se prijavili 
na ukrep Ohranjanje naravnih virov 
in varovanje okolja. Izbirni postopek 
je v sklepni fazi, prijavitelji pa bodo 
do konca leta prejeli sklepe o potr
ditvi ali zavrnitvi operacije. Šest pro
jektnih idej bo šlo naprej v potrjeva
nje na AKTRP in MGRT. 
Skupno sta do konca leta 2020 AK
TRP in MGRT potrdila 19 projektov, 
dodatna sredstva pa smo pridobili 
še v okviru šestih projektov sodelo
vanja med slovenskimi LAS. Števil

ni rezultati zaključenih projektov in 
tistih, ki se še izvajajo, so vidni in na 
tak ali drugačen način prisotni v lo
kalnem okolju. 
V začetku oktobra smo uspešno iz
vedli tudi strokovno ekskurzijo za 
člane LAS loškega pogorja in izva
jalce projektov v Belo krajino. Na 
ekskurziji smo si ogledali številne 
primere dobrih praks (Učni vrt dr. 
Derganca, Muzejsko hišo Semič, 
Hišo dobrot Bele krajine, Turistično 
kmetijo Jakljevič), okušali lokalne 
dobrote in poslušali uspešne zgod
be tamkajšnjih ponudnikov. 

Konec novembra pa nas je razve
selilo obvestilo MGRT, na podlagi 
katerega smo prejeli dodatna 
sredstva Evropskega sklada za re
gionalni razvoj (ESRR) v višini 
103.932,82 evra. Sredstva bodo 
namenjena izvajanju lokalnega ra
zvoja, ki ga vodi skupnost, in se 
nanašajo na zaključujoče se pro
gramsko obdobje 2014–2020. V 
začetku leta 2021 tako LAS načrtu
je pripravo spremembe Strategije 
lokalnega razvoja LAS loškega po
gorja v programskem obdobju 
2014–2020, na podlagi katere se 

bodo po ukrepih prerazporedila 
dodeljena dodatna sredstva. 
V letu, ki prihaja, LAS loškega po
gorja poleg rednih aktivnosti čaka 
kar nekaj izzivov: nadgradnja sple
tne strani, sprememba Strategije 
lokalnega razvoja LAS loškega po
gorja v programskem obdobju 
2014–2020, animacija deležnikov v 
lokalnem okolju ter postopna pri
prava na oblikovanje Strategije lo
kalnega razvoja za prihajajoče pro
gramsko obdobje. V okviru tega 
pisarna LAS načrtuje številne aktiv
nosti z lokalnimi deležniki – foku
sne skupine, delavnice za prijavite
lje in izvajalce projektov, srečanja 
in delavnice z lokalnimi deležniki 
ipd. Ob tej priložnosti k članstvu v 
LAS loškega pogorja vljudno vabi
mo nove člane. 
Vse aktualne novice o dogodkih, 
razpisih in projektih lahko spre
mljate na spletni strani LAS loške
ga pogorja (www.laspogorje.si) 
ali pa informacije dobite v pisarni 
LAS loškega pogorja na Razvojni 
agenciji Sora, d. o. o., Poljanska ce
sta 2, Škofja Loka.

Ob izteku leta 2020 pisarna LAS 
loškega pogorja vsem skupaj želi 
vse dobro v prihajajočem letu in 
upa na nadaljnje uspešno sodelo
vanje tudi v letu, ki je pred nami. 
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Strokovna ekskurzija v Belo krajino / Foto: arhiv LAS

Leto 2020 je bilo za Lokalno akcijsko skupino (LAS) loškega pogorja 
zelo dinamično in uspešno. Smo ena izmed 37 slovenskih lokalnih 
akcijskih skupin. Pokrivamo območje občin Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka, Železniki in Žiri. Naš vodilni partner je Razvojna agencija 
Sora, d. o. o. 
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 trgovina z lesom

 ročna in strojna 
sečnja

 žično in traktorsko  
spravilo lesa

 prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije

 priprava drv in  
biomase

  sanacija  
in nega gozdov

 izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Želimo vam  
lepe božične in  

novoletne praznike  
ter zdravja in  

poslovnih uspehov  
v novem letu 2021.

Kolektiv Cirlesa

Na izobraževanje na daljavo 
smo učitelji in dijaki dobro pri-
pravljeni. V kratkem času smo 
usvojili mnoga nova informa-
cijsko-komunikacijska znanja 
in nadgradili stara, vendar v 
drugem valu moramo poleg 
pouka tudi ostale dejavnosti 
organizirati na daljavo, saj nas 
je epidemija prizadela na za-
četku šolskega leta.

Na GFP izobražujemo na dalja-
vo že od leta 2005, ker se je na 
naši gimnaziji vedno šolalo veli-
ko dijakov športnikov, ki so po-
gosto odsotni od pouka. Izo-
braževali so se tudi tako izvrstni 
športniki, kot so: Primož Ro-
glič, brata Peter in Domen 
Prevc, Žan Košir, Vesna Fa-
bjan, Anamarija Lampič, Gre-
ga Žemlja, Peter John Ste-

vens, Štefan Hadalin, Alex Ci-
sar in mnogi drugi. Tudi danes 
se v vseh programih – špor-
tnem oddelku ekonomske 
gimnazije, gimnaziji in eko-
nomski gimnaziji – izobražuje 
veliko dijakov športnikov. 
Avtorja eAsistent-a, naša nek-
danja dijaka Vladimir Balukčić 
in Mihael Mirt, si ob njegovem 
snovanju leta 2009 verjetno ni-
sta predstavljala, da bo prišel 
čas, ko bo celotno izobraževa-
nje potekalo na daljavo. Pono-
sni smo, da nam je pri poučeva-
nju na daljavo v pomoč pripo-
moček, ki so ga razvili naši dija-
ki in ki ga danes uporablja 
mnogo slovenskih šol. 
V drugem valu epidemije na 
GFP veliko pozornosti name-
njamo tudi osnovnošolcem. 
Devetošolci kot tudi dijaki če-
trtih letnikov potrebujejo in-
formacije, da se bodo lažje od-
ločili, na kateri srednji šoli ozi-
roma fakulteti nadaljevati šola-
nje. Nekatere osnovne šole že 
organizirajo virtualne dogod-
ke karierne orientacije, na ka-
terih sodelujemo tudi GFP-jev-
ci s predstavitvijo programov 
ter šolskih in obšolskih dejav-
nosti. Trudimo se, da bodo 
osnovnošolci dobili potrebne 
informacije o naši gimnaziji 
tudi na daljavo. Letos smo za-
čeli z mesečnimi virtualnimi 

dnevi odprtih vrat, na katerih 
predstavljamo našo šolo. Po-
trudili smo se, da smo posneli 
različne predstavitvene filme. 
GFP lahko spoznajo skozi oči 
dijakov, profesorjev in izjav ne-
katerih nekdanjih in sedanjih 
uspešnih dijakov: Domna 
Prevca, smučarskega skakalca, 
Alexa Cisarja, dvakratnega 
mladinskega svetovnega prva-
ka v biatlonu in zlatega matu-
ranta, Vladimirja Balukčića, 
podjetnika in ustanovitelja eA-
sistenta, Vesne Fabjan, dobi-
tnice olimpijske medalje v teku 
na smučeh, Katje Bidovec, fo-
tografinje, prejemnice mnogih 
fotografskih nagrad, Tomaža 
Valjavca, poslovneža, vodje 
mednarodne ekipe strokov-

njakov v Microsoftu, Neže Co-
lje, odlične plesalke, ki je raz-
peta med treningi v Sloveniji in 
Italiji, od koder je njen soplesa-
lec, Jerneja Mišiča, harfista, ki 
v italijanskem Vidmu obiskuje 
akademski študij in v Sloveniji 
GFP, in Jorga Zupana, kulina-
ričnega mojstra, dobitnika Mi-
chelinove zvezdice.
Nasičenost z informacijsko-ko-
munikacijsko tehnologijo od 
nas še bolj zahteva, da pri dija-
kih razvijamo tudi njihova dru-
ga močna področja in mehke 
veščine. Mladostnike življenje 
z osiromašenimi socialnimi sti-
ki bolj prizadene kot odrasle, 
zato je pomembno, da jim uči-
telji pomagamo in jih motivira-
mo. Tudi na daljavo razvijamo 

kompetence prihodnosti in 
veščine, kot so: timsko delo, re-
ševanje konfliktov, prilagodlji-
vost, ustvarjalno in kritično 
razmišljanje, etična presoja, 
pogajalske spretnosti, komuni-
kacija, delo z ljudmi, čustvena 
inteligenca …, ki so nepogreš-
ljive v današnjem svetu. Trudi-
mo se čim kakovostneje in na 
različne načine posredovati in-
formacije tistim, ki jih nujno 
potrebujejo. Učenci devetih 
razredov in dijaki četrtih letni-
kov se bodo morali, ne glede 
na epidemiološke razmere, čez 
nekaj mesecev odločiti, kje na-
daljevati svojo izobraževalno 
pot, in kdor ima različne pri-
merljive informacije, ima mo-
žnost kakovostne odločitve.

Gimnazija Franceta Prešerna na daljavo
Časi, ki jih preživljamo zadnji dve šolski leti, so zaradi epidemioloških razmer zahtevni, obenem pa tako dijake kot učitelje postavljajo  
pred neprestano nove izzive.

OGLASNO SPOROČILO / GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KIDRIČEVA 65, KRANJ

Igor Kavčič

Škofja Loka – V začetku de-
cembra so v škofjeloški ob-
močni izpostavi JSKD uspe-
šno zaključili prvi del 42. re-
gijske fotografske razstave 
Ujeti pogledi 2020. Zaradi 
aktualnih epidemioloških 
razmer so podelitev nagrad 
in diplom ter projekcijo foto-
grafij v sodelovanju z doma-
čim FK Anton Ažbe pripravi-
li na spletu. Na razstavi je 
sodelovalo 66 avtorjev iz ce-
lotne Gorenjske, ki so na dve 
tekmovalni temi – Naključja 
in Prosta tema – poslali kar 
494 fotografij. Žirija v sesta-
vi umetnostni zgodovinar 
Boštjan Soklič ter fotografa 
Vinko Skale (MF FZS MFI-
AP) in Tomaž Lanišek (MF 
FZS, EFIAP/g) je za projek-
cijo izbrala 153 del, desetim 
najboljšim pa je namenila 
nagrade in diplome.
Odlično so se odrezali člani 
FK Anton Ažbe. V kategoriji 
Naključja je drugo nagrado 
za fotografijo Tudi on tega ni 
pričakoval prejel Janez Pod-

nar, eno od petih diplom pa 
Aleš Frelih za fotografijo 
Sprehajalec. V Prosti temi pa 
sta v škofjeloški foto klub šli 
prvi dve nagradi. Prvo nagra-
do je prejel Janez Podnar za 
fotografijo Slovo noči, drugo 
pa Janez Beguš za Stopnice. 
Tudi v tej kategoriji je žirija 
podelila šest diplom, med 
drugim tudi Petru Pokornu 
za fotografijo Fasade 3 in Ja-
nezu Ribnikarju za fotografi-
jo Windows. 

Razstavo so s projekcijo in 
podelitvijo nagrad virtualno 
odprli na Zoom konferenci, 
pripravili pa so tudi tiskan 
katalog razstave. Sledil bo 
še drugi del razstave Ujeti 
pogledi 2020, in sicer ta-
krat, ko se bodo omejitve 
gibanja in druženja sprosti-
le do te mere, da si bo naj-
boljše fotografije mogoče 
ogledati v galeriji Martinove 
hiše na Mestnem trgu v 
Škofji Loki.

Uspešni loški fotografi
Na 42. regijski fotografski razstavi Ločani dosegli tri nagrade in tri diplome.

Druga nagrada na Prosto temo: Janez Beguš, Stopnice

Igor Kavčič

Zgodovina Šolske košarkar-
ske lige (ŠKL) je dolga in bo-
gata in poleg košarke, s kate-
ro se je vse začelo, vključuje 
tudi odbojko ter navijaške in 
plesne skupine. O tem je bil 
letos posnet dokumentarni 
film. A kot pravi Vojko Ko-
rošec, srce in duša ŠKL, je 
njeno celotno zgodovino 
težko zaobjeti v enem filmu, 
je pa to mogoče narediti v 
knjigi. Na skoraj petsto stra-
neh so poleg zgodovine ŠKL 
zabeleženi vsi rezultati fi-
nalnih prireditev od leta 
1995 do danes. Objavljene 
so fotografije vseh finalistov 
košarke, odbojke, plesnih in 

navijaških skupin ter tudi 
imena in priimki vseh, ki so 
nastopali v finalih. Ena naj-
boljših šol v okviru projekta 
ŠKL je bila OŠ Cvetka Golar-
ja, ki se je izkazala na podro-
čju krožkov (video, foto, no-
vinarski, likovni, računalni-
ški), še posebej pa so bile 
uspešne navijaške skupine 
– Cvetke. V knjigi je poseb-
no poglavje plesnih in navi-
jaških skupin od ustanovitve 
ŠKL naprej. Knjigo je mogo-
če naročiti na internetni 
strani www.skl ali po elek-
tronski pošti skl@skl.si. 
Cena knjige, v katero je všte-
ta poštnina, je 24 evrov, 
knjigo pa je mogoče kupiti 
tudi na poštah po Sloveniji. 

Šport tisočerih obrazov

V sezoni 2008/2009 so bile Cvetke z OŠ Cvetka Golarja 
najboljša navijaška skupina. / Foto: arhi ŠKL
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Tourne mobi l  d .o.o.  je proizvajalec 
avtodomov za sodobno izkušnjo mobilnosti, 
potovanj in kampiranja. Funkcionalno, 
trajnostno in prilagodljivo. Harmonično,  
jasno in preprosto. 

Najpomembnejša je pot! Pridruži se ji!

P R O I Z V O D N J A  AV T O D O M O V 
(na voljo več delovnih mest različnih profilov: montažerji, inštalaterji, 
elektro inštalaterji, mehanična dela)

Pričakujemo visoko stopnjo natančnosti in zanesljivosti, 
pripravljenost na timsko delo in proaktivnost, ročne spretnosti, IV., V. 
ali VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri.

N U D I M O  dinamično delo v uspešnem in rastočem podjetju, 
organizirano, urejeno in čisto delovno okolje, pozitivno naravnan 
kolektiv usmerjen k skupnemu doseganju ciljev, možnost 
napredovanja in osebnega razvoja, dobro plačilo in stimulativne 
dodatke.

Zavzete, inovativne, kompetentne in pozitivno naravnane 
kandidate vabimo, da nam prijave s CV pošljete po e-pošti. 

V  S V O J O  S R E D I N O  VA B I M O  
N O V E  S O D E L AV C E  I N  S O D E L AV K E

Z A P O S L I T E V@T O U R N E - M O B I L . C O M 

W W W.T O U R N E - M O B I L . C O M

Tourne mobil d.o.o. | Ljubljanska 16,1360 vrhnika

Z A  V E Č  I N F O R M A C I J  O  T O U R N E  M O B I L  I N  
D E L U  P R I  N A S ,  S K E N I R A J T E  P R I L O Ž E N O  KO D O

Maja Bertoncelj

Poljane – Vaščan je glasilo 
Krajevne skupnosti Poljane. 
Novembrska izdaja je posve-
čena 50-letnici Športnega 
društva Poljane, ki jo pra-
znujejo v letu 2020. Na 80 
straneh so številni zanimivi 
prispevki, ki med drugim 
prikazujejo polstoletno tra-
dicijo delovanja društva in 
uspešna poljanska športna 
imena včasih in danes. 

Ob ustanovitvi paradna 
disciplina smučanje
ŠD Poljane je imelo skozi 
zgodovino deset predsedni-
kov. Prvi je bil Drago Kiso-
vec, sledili so Darko Oblak, 
Anton Krek, Jože Debeljak, 
Aleš Hren, Aleš Šubic, Ga-
šper Debeljak, Janez Čadež, 
David Oblak in sedanji pred-
sednik Gašper Klinec, ki 
društvo vodi od leta 2017. 
Slednji je v uvodniku med 
drugim zapisal, da je bil 
šport v Poljanah prisoten že 
pred ustanovitvijo društva: 
"V šestdesetih letih pretekle-
ga stoletja so v okviru TVD 
Partizan Gorenja vas pri 
Podbregarju trenirali in or-
ganizirali tekme v smučar-
skih skokih. Pred ustanovi-
tvijo društva so se ukvarjali z 
odbojko, badmintonom, na-
miznim tenisom, malim no-
gometom, smučarskim te-
kom in alpskim smučanjem, 
ki je bilo ob ustanovitvi tudi 

paradna disciplina društva. 
V prvih leti njegovega delo-
vanja so uredili smučišče na 
Golavi. Za ŠD Poljane ima 
velik pomen, saj se je tam 
začela pisati njegova zgodo-
vina." Kot je pojasnil v nada-
ljevanju, je društvo v začetku 
devetdesetih let prevzela 
mlada generacija, ki je želela 
razširiti krog športov, ki še 
niso bili uradno pod okri-
ljem društva. "Nastajale so 
nove sekcije, se razvijale in z 
njimi se je razvijalo tudi dru-
štvo," pove Klinec. Po letu 
2000 se je nadaljevala rast 
posameznih dejavnosti. 
Ustanovljena sta bila najprej 
samostojni smučarski klub 
SK Poljane in nato še samo-
stojno časomerilsko podjetje 
Timing Poljane. Pojavil se je 
nov šport floorball, na prelo-
mu tisočletja so začeli z or-
ganizacijo Visoškega teka in 
Kolesarske dirke na Stari 
vrh. Slednjo jim je uspelo or-
ganizirati tudi v letošnjem 
letu. Ustanovljena sta bila 
šolsko športno društvo ŠD 
Mladi vrh in Karate klub Ro-
nin, pozneje še plezalno 
društvo Cempin. "Osamo-
svojitev največjih dveh dejav-
nosti je prinesla društvu 
nove okvire delovanja. Leta 
2014 so se lotili široke rekre-
ativne akcije Rekreativka. 
Ideja v Poljanah je bila, da se 
na poti proti Visokemu ure-
di trim steza, vendar smo se 
po tehtnem premisleku od-
ločili, jo postavimo na Gola-

vi, kar nam je z nekaj delov-
nimi akcijami tudi uspelo. 
Skupaj z Občino Gorenja 
vas - Poljane smo jo letos ob-
novili in na novo uredili dva 
otoka s petimi orodji," opiše 
Klinec, hkrati pa doda, da je 
nekoliko bolj žalostna zgod-
ba s smučiščem Golava, saj 
se je zaradi slabih zim v za-
dnjem desetletju na njem 
smučalo le malokrat. "Tam 
postavljena vlečnica je kazila 
podobo Golave, zato smo jo 
odstranili in prodali, denar 
pa namenili za ureditev trim 
steze. Želje po samem smu-
čišču na Golavi ni več, saj bi 
bila potrebna zelo velika na-
ložba v infrastrukturo." 

Društvo ne ugaša, le 
uglasitev je drugačna
Klinec poudarja, da jim idej 
za prihodnost ne manjka in 
da se bodo potrudili, da bo v 
Poljanah šport tako ali dru-
gače vedno prisoten. "Mor-
da se včasih zdi, da društvo 
danes ne deluje na polnih 
obratih. Polni termini rekre-
acijske vadbe, Trim steza 
Golava in polna dvorana, ko 
igra Polanska banda, kažejo 
drugače. Društvo ne ugaša, 
le uglasitev je drugačna. Iz 
smučarske sekcije je zrasel 
nov klub SK Poljane, iz ča-
somerilske sekcije je nastalo 
nastalo samostojno podjetje, 
mali nogomet je zamenjal 
floorball, Visoški tek je doži-
vel dvajseto izvedbo, ŠvicBol 

je postal največji turnir v 
Sloveniji, Blatfejst je na Vi-
soko štiri leta zapored priva-
bljal blata in sprostitve želj-
ne obiskovalce, kolesarska 
dirka je letos praznovala 
dvajset let – in ne nazadnje 
ŠD poljane praznuje časti-
tljivih petdeset let, v katerih 
se najde skoraj vsak Polja-
nec in Poljanka."
Za konec je dodal še misel, 
zapisano ob ustanovitvi dru-
štva: "Glavno vodilo je orga-
nizacija mladih ljudi, s kate-
ro bi jih navajali na zdravo 
športno življenje."

Petdeset let društva
Petdesetletnici Športnega društva Poljane je posvečena slavnostna številka Vaščana.

Slavnostna številka Vaščana je posvečena 50-letnici 
Športnega društva Poljane. Zgodovina in sedanjost je 
strnjena na 80 straneh, ki prinašajo zanimive prispevke.

 

k l j u c av n i c a r s t vo - m a r ce t a @ g m a i l . co m

Želimo srečno  
in zdravo leto 2021. 

I z d e l u j e m o  i n  m o n t i ra m o  
ra z l i č n e  ko v i n s ke  
ko n s t r u kc i j e  –  
p o c i n k a n e,  b a r v a n e  t e r 
n e r j ave če  i z ve d b e.

4220 Škofja Loka, Reteče 46, T: 21 513 251, GSM: 041 335 841
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Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

T O  J E  

 

– avtoličarstvo
– avtokleparstvo
–  avtoservis za vse tipe vozil
– poliranje vozil

–  prodaja originalnih 
rezervnih delov

–  polnjenje klimatskih 
naprav

–  prodaja, montaža in menjava pnevmatik

Lepe praznike in  
srečno 2021!

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Iztekajoče se 
leto je mnogo negotovosti 
prineslo tudi športu. Naša 
rokometna reprezentanca, 
ki je imela pred seboj velike 
cilje, med katerimi je bil 
tudi boj za nastop na olim-
pijskih igrah, ga je začela na 
januarskem evropskem pr-
venstvu na Švedskem, Nor-
veškem in v Avstriji ter na 
koncu osvojila odlično četrto 
mesto. Izenačenje drugega 
najboljšega rezultata v zgo-
dovini nastopov na zaključ-
nih turnirjih stare celine ni 
ostalo neopaženo. Izmed 115 
športnih novinarjev ji je glas 
za najboljšo ekipo leta na-
menila več kot polovica, zato 
so se prejšnji teden razvese-
lili prestižnega pokala. 

Prireditev ob razglasitvi naj-
boljših športnikov, športnic 
in ekip je bila v svoji 53. iz-
vedbi sicer malce drugačna, 
kot smo vajeni, saj je pote-
kala v studiu Televizije Slo-
venija z neposrednim pre-
nosom in prvič v zgodovini 
brez gledalcev. So pa zato ti 
lahko prisluhnili našim nek-
danjim in sedanjim dobitni-
kom priznanj, med drugim 
tudi kapetanu najboljše eki-
pe, Juretu Dolencu, ki se 
nam je na novinarski konfe-
renci pridružil kar iz Barce-
lone, kjer igra zadnja leta. 
"Nagrada oziroma priznanje 
za najboljšo ekipo leta je za 
nas velika čast, saj se ime 
rokometne reprezentance 
pojavlja skupaj z odličnimi 
športniki, kot sta kolesar 
Primož Roglič, ki je najbolj-

ši v moški konkurenci, in 
smučarska tekačica Anama-
rija Lampič, ki je najboljša v 
državi v ženski konkurenci. 
Ponosen sem, da sem lahko 
kapetan te ekipe, priznam 
pa, da bi to priznanje zame-
njal za medaljo, ki smo jo 
osvojil leta 2017. Takrat so 
nas med najboljšimi sloven-
skimi ekipami pri glasova-
nju prehiteli košarkarji. 
Zato mislim, da to prizna-
nje ni le nagrada za letošnje 
leto, temveč za več zadnjih 
sezon, ko smo redno med 
najboljšimi ekipami na sve-
tu. Hkrati nam pomeni 
spodbudo pred letom 2020, 
ko nas čaka res veliko izzi-
vov," je povedal Jure Dole-
nec, ki ga z ekipo Barcelone 
še letos, 28. in 29. decem-
bra, v Kölnu čaka zaključni 
turnir evropske lige prvakov 
za minulo sezono. Polfinal-
na para sta Kiel – Veszprem 
in Barcelona – PSG.
"Vse drugo kot prvo mesto 
bo za nas poraz. Ne bojimo 
se vloge favoritov, v ligi pr-
vakov imamo več kot dvajset 
zmag, imamo res odlično 
ekipo. Dejstvo pa je, da v 
treh letih in pol, odkar sem 

v Barceloni, lige prvakov še 
nismo osvojili," je tudi pove-
dal Dolenec, ki bo takoj po 
turnirju prišel domov in se 
pridružil reprezentanci.
Slovensko moško člansko 
rokometno reprezentanco 
namreč v januarju čakata 
dva izziva. Najprej bo proti 
Nizozemski odigrala svoji 
prvi kvalifikacijski tekmi za 
evropsko prvenstvo leta 
2022, za tem pa se podala 
na svetovno prvenstvo v 
Egipt. Na priprave je selek-
tor Ljubomir Vranješ pova-
bil 21 rokometašev, med nji-
mi tudi tri Ločane: poleg 
Jureta Dolenca tudi Mateja 
Gabra in Darka Cingesarja. 
Gaber, sicer član madžar-
skega moštva Pick Szeged, 
se v izbrano vrsto vrača po 
lanskem oktobru, ko je zai-
gral na pripravljalnih tek-
mah proti Srbiji in Nizo-
zemski. Sodelovanje na 
evropskem prvenstvu na 
Švedskem mu je preprečila 
poškodba dlančnice, novem-
brski zbor pa je izpustil za-
radi okužbe s koronaviru-
som. Ta 29-letni in 197 cen-
timetrov visoki orjak je v 
dresu z državnim grbom 

odigral že 120 tekem, na ka-
terih je zabil 166 golov. Dar-
ko Cingesar, ki je našo re-
prezentanco pred leti okre-

pil na levem krilu, je za iz-
brano vrsto odigral 76 te-
kem, 30-letnik pa je trenu-
tno član Trima Trebnje.

Z Ločani so 
rokometaši močnejši
Naša rokometna reprezentanca je bila zasluženo izbrana za najboljšo slovensko ekipo v tem letu. Kot 
pravi kapetan Jure Dolenec, je priznanje za najboljšo ekipo nagrada za večletne uspehe, pri katerih 
sta poleg njega sodelovala še dva Ločana: Darko Cingesar in Matej Gaber. Izzivov jim tudi v novem 
letu ne manjka, saj so vsi trije znova na reprezentančnem seznamu selektorja Ljubomirja Vranješa.

Jure Dolenec / Foto: Gorazd Kavčič

Darko Cingesar /Foto: Gorazd Kavčič

Matej Gaber /Foto: Gorazd Kavčič
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV


