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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Loko v snegu, 
kakršno poznamo z Grohar-
jeve slike, smo doživeli zgolj 
dva decembrska dneva. 
Loko v snegu z njenim ži-
vahnim decembrskim doga-
janjem pa doživljamo že ves 
mesec, od prižiga luči v sta-
rem mestnem jedru do od-
prtja Izložb domišljije in le-
tos prvič tudi Mestnega dr-
sališča. Stoji na Trgu pod 
gradom in bo še ves januar, 
od tod prek Mestnega in 
Cankarjevega trga pa vse do 
Štemarij, kjer zadnja dva te-
dna stoji velik prireditveni 
šotor, pa se na prazničnih 
prizoriščih že ves mesec vr-
stijo prireditve. 
Drugo leto zapored so se ob 
ponedeljkih zbirale pletilje 
Breje preje in pletle kape za 
dober namen. Prodajna raz-
stava ves december poteka v 
Galeriji Ivana Groharja. "Le-
tos so kape nekaj posebne-
ga, saj so narejene iz podar-
jene volne trgovine LevoDe-
sno. Med njimi najdete pra-
va luksuzna vlakna, kot so 
kašmir, alpaka in svila. Lani 
smo prodale za dobrih tisoč 
evrov kap, ves denar je šel za 
dober namen, za projekt Bo-
trstvo," je v imenu letošnje-
ga Štrikeraja povedala Nina 
Arnuš. Tudi letošnji izkupi-
ček bodo namenili Botrstvu. 

Decembrske prireditve so 
namenjene vsem generaci-
jam. Za otroke so pripravili 
filmski in gledališke pred-
stave ter ustvarjalne delavni-
ce, decembra jih obiščejo 
tudi trije dobri možje, za-
dnji, Dedek Mraz, jih bo 
obiskal v soboto, 28. decem-
bra, ob 17. uri na Trgu pod 
gradom. Tudi odrasli radi 
prisluhnejo pripovedim, 
njim so namenili pripovedo-
valsko-glasbeni večer Vroča 
župa. Osem koncertov za-

znamuje praznični utrip, od 
zasedba Ensemble Ankaran, 
ki je zaigrala ob prižigu pra-
zničnih luči, Peneče klasike 
orkrestra Amadeo, koncerta 
za prijatelje Rudija Bučarja 
do Radeta Šerbedžije z Za-
padnim kolodvorom. Pod 
šotorom na parkirišču Šte-
marje pa se bodo do konca 
leta zvrstili še Diskölöka v 
snegu v petek, Samuel Lu-
cas in Groove Stattion ter 
Pero Lovšin s predskupino, 
v torek, 31. decembra, pa bo 

na Mestnem trgu (v prime-
ru slabega vremena pa prav 
tako pod šotorom na Šte-
marjih) tradicionalno silve-
strovanje na prostem s sku-
pino Double Trouble. 
Pestri december je z Loko v 
snegu priložnost, da se v 
mestu srečujejo številni lju-
dje vseh generacij in zani-
manj, ki sem prihajajo z raz-
ličnimi nameni: zaradi za-
bave, druženja, nakupov.

Loka v snegu
Pod tem imenom v Škofji Loki ves december potekajo prireditve, ki v mesto vabijo k zabavi, druženju, 
nakupovanju, dobrodelnosti ... Tudi letos pletejo kape za dober namen, izkupiček bo šel projektu 
Botrstvo v Sloveniji.

Praznična okrasitev z voščilom Ločanom v pisavi iz darilne listine iz leta 973 

42. stran

Ana Šubic

Železniki – Zaskrbljeni za-
radi zadnjih zapletov, pove-
zanih s projektom poplavne 
varnosti Železnikov in iz-
gradnje obvoznice mimo 
starega dela mesta, so v Do-
melu prejšnji teden sklicali 
sestanek vseh ključnih ak-
terjev projekta. Za skupno 
mizo so sedli predstavniki 
največjega železnikarskega 
podjetja, občine in civilne 
iniciative ter projektant, 
pristojni z direkcij za vode 
in infrastrukturo ter izvajal-
ci pridobivanja potrebnih 
zemljišč. Sestanek so skli-
cali s ciljem uskladiti pri-
stope za čim zanesljivejše 
nadaljevanje projekta, ki je 
za Domel strateškega po-
mena, je pojasnil predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar. Pristoj-
ni so zagotovili, da projekt 
zaradi nedavne odprave 
okoljevarstvenega soglasja, 
ki jo je dosegla domačinka s 
tožbo na upravnem sodi-

šču, ni ogrožen in da ga še 
vedno lahko izpeljejo do 
konca leta 2023, ko so na 
voljo evropska sredstva. 
Predstavnik direkcije za in-
frastrukturo Tomaž Willen-
part in direktor direkcije za 
vode Tomaž Prohinar me-
nita, da izvedba projekta ni 
ogrožena niti, če načrtova-
nega roka slučajno ne bi 
ujeli, saj da se je država na-
menila rešiti problem po-
plavne varnosti Železnikov 
in bo to tudi storila.
Župan Anton Luznar je po-
vedal, da so jih pristojni za 
zdaj uspeli pomiriti. Na ude-
ležence je apeliral, da bi od-
slej njihova skupna srečanja 
potekala vsak mesec v Lju-
bljani. Čemažar je spomnil, 
da je vodna ujma leta 2007 
v Domelu povzročila kar 8,5 
milijona evrov škode ter 
ogrozila redne dobave in de-
lovna mesta, poleg tega je 
bilo na parkirišču tovarne 
uničenih 120 avtomobilov.

Železniki bodo 
poplavno varni
To so na nedavnem strokovnem sestanku v 
Železnikih zagotovili ključni akterji pri projektu 
poplavne varnosti Železnikov. Okoljevarstveno 
soglasje naj bi bilo ponovno izdano marca. 

48. stran
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Pravljična 
dežela Gorajte 
že desetič
V Gorajtah pri Škofji Loki 
najdete v gozdičku skrito 
Pravljično deželo, kjer živijo 
pravljični junaki

stran 3

ŠKOFJA LOKA

Mladim približali 
dediščino
Z razstavo in sklepno slove-
snostjo so v Škofji Loki na 
začetku decembra zaokrožili 
mednarodni projekt Refresh, 
s katerim so želeli kulturno 
dediščino približati mladim.

stran 4

GORENJA VAS - POLJANE

O problematiki zveri
Sindikat kmetov Slovenije je 
v Gorenji vasi pripravil okro-
glo mizo z naslovom Pode-
želje na razpotju: zveri ali 
obdelana krajina, na kateri 
so se zavzeli za učinkovitej-
še upravljanje z zvermi.

stran 7

ŽELEZNIKI

Glasbeniki v Innichenu
Predstavniki Občine Železni-
ki so z učenci in mentorji 
Glasbene šole Škofja Loka 
gostovali v Innichenu. Mladi 
glasbeniki so izpeljali adven-
tni koncert.
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ŽIRI

Starejši bolj mobilni
Humanitarnemu projektu 
Prostofer, s katerim si priza-
devajo povečati mobilnost 
starejših in gibalno oviranih 
oseb, se z novim letom pri-
družuje tudi Občina Žiri.

stran 10

Nagradili 
športnike
Na prireditvi Športnik 
leta občine Železniki 
tokrat trinajst priznanj, 
najvišje Domnu Prevcu

stran 9
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Loški glas, torek, 24. decembra 2019

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 12/let nik VIII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 24. decembra 2019.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
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 od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O

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 – Koncesijska 
pogodba za izvajanje stori-
tev pogrebne in pokopali-
ške dejavnosti na območju 
občine Škofja Loka je pod-
pisana. S tem se je končal 
postopek prilagoditve izva-
janja pogrebne in pokopali-
ške dejavnosti pravnemu 
redu države, torej zakonu o 
pogrebni in pokopališki de-
javnosti.
Občinski svet je leta 2018 
sprejel oba potrebna odloka, 
s katerima se je omogočilo 
izvajanje storitev pogrebne 
in pokopališke dejavnosti po 
določilih zakona, letos pa je 
potekal postopek javnega 
razpisa za izbiro izvajalca 
javnih služb. Koncesijsko 
pogodbo so podpisali župan 
Občine Škofja Loka kot 
predstavnik koncedenta in 
direktorja pogrebnega pod-
jetja Akris ter podjetja Grad-

beništvo Šink, ki nastopa 
kot partner. Od 1. januarja 
2020 naprej koncesionar 
Akris prevzema storitve po-
grebne in pokopališke dejav-
nosti za celotno območje 
občine Škofja Loka. 
S področja pogrebne dejav-
nosti bo za celotno območje 
občine izvajal 24-urno de-
žurno službo, kar pomeni, 
da svojci, zavodi in druge 
službe, v primeru smrti po-
kličejo izključno pogrebno 
podjetje Akris, da prepelje 
pokojnika od kraja smrti do 
svojih hladilnih prostorov 
(kontaktni številki izvajalca 
pogrebne službe sta:
041 756 173 in 031 742 011). 
Enako je koncesionar poo-
blaščen, da pokojne odpelje 
na odrejeno ali želeno ob-
dukcijo in jih nato prepelje 
do svojih prostorov na ob-
močju občine ali na lokacijo 
pogreba. Na področju poko-
pališke dejavnosti bo kon-

cesionar v upravljanje pre-
vzel vseh šest pokopališč v 
občini. Skladno s tem poo-
blastilom bo skrbel za ure-
jenost pokopališč (vzdrže-
vanje pokopališč, zelenic, 
drevja, poti, skrbel bo za 
odvoz odpadkov, objekte in 
infrastrukturo, letno in 
zimsko čiščenje ipd.). Ob-
čani, uporabniki javnih sto-
ritev, bodo pri koncesionar-
ju urejali vse, kar zadeva 
najem groba, plačilo grob-
nine, ureditve groba, posta-
vitev nagrobnika. Skrb kon-
cesionarja bo tudi "prva 
ureditev groba" po pogrebu 
(zasip jame in odvoz odveč-
ne zemlje, po določenem 
času tudi odstranitev cvetja 
in vencev). 
Svojci pokojnika bodo še 
vedno lahko pogreb oziro-
ma tisti del obreda (storitev, 
postopka), ki se po zakonu 
"izvaja na trgu", naročili pri 
kateremkoli izvajalcu po-

grebnih storitev, ki je vpi-
san v seznam pri pristoj-
nem ministrstvu, in njemu 
poravnali vse stroške pogre-
ba. Občina Škofja Loka je iz 
nabora dejavnosti pokopali-
ške dejavnosti obdržala pri-
stojnost nad urejanjem po-
kopališč, kar po zakonu po-
meni graditev in/ali širitev 
obstoječih pokopališč ter 
opustitev. Te naloge bo ob-
čina izvajala v sodelovanju s 
področnimi krajevnimi 
skupnostmi in koncesio-
narjem. Medtem ko vse sto-
ritve pogrebne in pokopali-
ške dejavnosti krijejo upo-
rabniki javnih storitev (na 
podlagi cen, ki jih potrdi 
občinski svet) financiranje 
urejanja pokopališč prevze-
ma občinski proračun. 
Koncesionar bo v nekaj na-
slednjih mesecih vsem naje-
mnikom grobov na obmo-
čju občine poslal novo, eno-
tno najemno pogodbo. 

Izbrali koncesionarja za 
pokopališko in pogrebno dejavnost
V občini Škofja Loka so izbrali koncesionarja za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.  
To delo bo opravljalo podjetje Akris. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kamniti most 
je v 14. stoletju dal zgraditi 
freisinški škof Leopold. Da-
nes je most eden najstarej-
ših primerov tovrstne gra-
dnje v Evropi, izjemen arhi-
tekturno-urbanistični spo-
menik in ena najznameni-
tejših mestnih ikon. 
V občini Škofja Loka se za-
vedajo pomena te izjemne 
kulturne dediščine, zato pri-
pravljajo projekt za izvedbo 
celovitih konservatorsko-re-
stavratorskih posegov na Ka-
mnitem mostu. Celovita 
prenova bo vključevala ob-
novo jedra osnovnega ka-
mnitega mostu, sanacijo 
betonskih površin pločnika 
za pešce in obnovo kovane 

ograje. Izvedli bodo sonda-
žo, ki bo omogočila vpogled 
v stanje celotne konstrukcije 
mostu in bo v pomoč pri do-
ločitvi oziroma izboru naju-
streznejših tehničnih po-
stopkov in rešitev pri njego-
vi celoviti obnovi. Sondažna 
dela je izbrani izvajalec pod-
jetje Gnom iz Šentvida pri 
Stični, ki izvaja storitve na 
področju ohranjanja kultur-
ne dediščine, začel izvajati 
prejšnji teden in se bodo 
končala v prvi polovici leta 
2020. Kot navajata Barbara 
Pokorn z oddelka za okolje, 
prostor in redarstvo in Jer-
nej Tavčar iz službe za stike 
z javnostjo, za izvajanje pre-
liminarnih konservatorsko-
-restavratorskih del ne bodo 
potrebne cestne zapore.

Obnovili bodo 
Kamniti most

Začela se je obnova Kamnitega mostu. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škofja Loka pod taktir-
ko Romana Grabnerja bo za praznike spet pričaral lepo glas-
beno doživetje. V sredo, 25. decembra, ob 19.30 namreč v 
športni dvorani na Trati prireja božično-novoletni koncert. 
Lepe stvari se nam začnejo dogajati takrat, ko jim odpremo 
vrata in jih povabimo k sebi, pravijo mestni pihalci in oblju-
bljajo lep večer.

Božično-novoletni koncert

Mesto je praznično okraše-
no. "Okrasitev je voščilo pre-
bivalcem in obiskovalcem 
mesta – voščila so izpisana v 
pisavi, ki izvira iz darilne li-
stine, s katero je leta 973 na-
stala Škofja Loka. Pisava 
simbolizira bogastvo in inte-
lektualno moč srednjeveške-
ga mesta. Okrasitev dopol-
njuje simbol, izpeljan iz črke 
S, ki upodablja sončno kolo. 
Kolo je tudi prispodoba časa 
in kroženja, ki presega prete-
klost in sega v prihodnost s 
svežo energijo, močjo, jasno-
stjo in zavedanjem. Sončno 
kolo je nedvoumno voščilo 
napredka. Simbol, oblikovan 
prav za to priložnost, je zna-
menje rojstva sonca in sve-
tlobe, kar sovpada s prazno-
vanjem prehoda leta tako v 
krščanski kot v staroverski 
tradiciji pa tudi v drugih kul-
turah," simboliko decembr-
ske okrasitve pojasnjuje Jana 
Fojkar, ki je na občini odgo-
vorna za prireditve.
Letos so za praznično okra-
sitev na območju celotne ob-
čine, ki zajema božično-no-
voletno okrasitev starega 
mestnega središča Škofje 
Loke, praznično okrasitev 
cestnih vpadnic in okrasitev 
po posameznih krajevnih 
skupnostih, namenili okoli 
45 tisoč evrov, za vse progra-
me in vsebine letošnjih pri-
reditev Loka v snegu pa oko-
li 32 tisoč evrov. Nov strošek 
je letos drsališče, stroški po-
stavitve so znašali 27 tisoč 
evrov. 

Loka v snegu
31. stran

Škofja Loka je letos prvič dobila drsališče. / Foto: Gorazd Kavčič

Sončno kolo, prispodoba časa in večnega kroženja / Foto: Gorazd Kavčič

Stara Loka – Na silvestrovo Župnija Stara Loka spet pripra-
vlja silvestrsko romanje z baklami in lučkami v Crngrob, kjer 
bo v tamkajšnji cerkvi zahvalna maša. Romarji se bodo 31. 
decembra zbrali ob 21.45 pred Marijino kapelico na Starolo-
škem trgu.

Silvestrsko romanje v Crngrob
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Zdaj smo že globoko v de-
cembru in v mestu poteka 
množica raznovrstnih do-
godkov. Opažam, da je pra-
znični utrip letos še poseb-
no močan in razpotegnjen 
prek celega dneva v večer. 
Zelo sem vesel, da so se prav 
v tem mesecu v mestu odpr-
li štirje novi lokali in da je 
ves čas živahno. K temu v 
veliki meri prispeva tudi 
novo mestno drsališče, ki je 
izredno dobro obiskano.
Drsališče je tu zato, ker je 
veliko občank in občanov pi-
salo na občino, mi sporočalo 
prek družbenih omrežij ali 
celo v živo, da si drsališča v 
mestu resnično zelo želijo. 
Želja se zdaj, ko je postala 
resnična, odraža tudi v odzi-
vu in obisku. Zlasti ob kon-
cih tedna novo mestno pri-
dobitev ves dan obiskuje res 
veliko drsalk in drsalcev. 
Princip delovanja, da se 
neka potreba razvije in se 
oblikuje v besedi, se prepo-
zna in s strani občine oceni, 
ali je moč kaj ukreniti v zve-
zi s tem, je zelo lastna naše-
mu projektu za prihodnji 
dve leti. Ti predlagaj je na-
mreč naslov pobude, ki pri-
naša participativni proračun 
kot orodje, s katerim bodo 
lahko občanke in občani 
sami povedali, česa si v svo-
jem kraju najbolj želijo, po-
tem pa bodo imeli v sodelo-
vanju in s finančno pomočjo 
občine to možnost dejansko 
realizirati. Če v tem konte-
kstu pogledamo le primer 
drsališča, je očitno, da je do-
bro sprejeto, saj se je ideja 
razvila iz neke potrebe ter 
dolgotrajne želje ljudi, ki so 
iskali možnosti, kako jo ure-
sničiti in so naposled – s po-
močjo občine – to tudi nare-

dili. Na tak način se dviga 
kakovost življenja v našem 
mestu za vse občanke in ob-
čane.
Če se vrnem k decembru v 
našem mestu. Letošnji krov-
ni zimski festival Loka v sne-
gu ponovno združuje veliko 
število organizacij, društev 
in posameznikov, ki so pre-
dlagali program, ki ga bomo 
skupaj v okviru festivala iz-
vedli. Veseli me, da je tudi 
zato odziv na dogodke zelo 
pozitiven in so zelo raznoliki 
dogodki polno obiskani in 
celo razprodani. Tako verja-
mem, da bomo zadnji me-
sec v letu zaključili z odlično 
obiskanimi raznovrstnimi 
prireditvami za zelo različne 
skupine ljudi in bo vsak lah-
ko našel nekaj zase. 
Na koncu naj se hkrati za-
hvalim in povabim vse, ki 
imate idejo in vam ni vsee-
no, kaj se dogaja v Škofji 
Loki, da predlagate, sodelu-
jete, skratka da ste aktivni in 
s tem prinašate srečo tudi 
drugim ljudem v Loki. Vse 
to in zdravja vam želim tudi 
v novem letu. 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Ti predlagaj

Tine Radinja

Alenka Brun

Gorajte – Konec tedna je vra-
ta odprla Pravljična dežela 
Gorajte – in to že deseto leto 
zapored, še prej pa povabila 
na posebno odprtje. Povabi-
lu so se odzvali donatorji, 
sponzorji, prostovoljci in 
uporabniki varstveno-delov-
nih centrov. Sneg je tisti pe-
tek poskrbel za res čarobno 
vzdušje, za vezni tekst pa 
radijec Miha Deželak. Priso-
tne je nagovorila Danica 
Kordež, nastopila sta Čuka 

Jože in Jernej, zaplesala ma-
skota slonček Bansi. Hrast 
Modrec je sedaj še bolj inte-
raktiven, v polurni otroški 
predstavi na prostem, katere 
tema so letos vrednote, ima-
jo glavno vlogo Smrkci. Se-
veda v predstavi precej pri-
pomoreta k zapletom tudi 
hudobni Gargamel in nje-
gov maček Azrael. Ni manj-
kalo čarovniških trikov, ogla-
sila so se še druga pravljična 
bitja, Valentina in Valentin 
na hoduljah, na saneh je v 
družbi ljubke pomočnice v 

Pravljično deželo precej 
atraktivno prispel Dedek 
Mraz in – seveda – razdelil 
darila. Otrokom nasmeh kar 
ni izginil z obraza. 
Ob koncu predstave so se to-
krat obiskovalci in akterji 
družili tudi ob torti.
Že omenjena idejna ustano-
viteljica pravljične dežele 
Danica Kordež pravi, da ko 
sta pred desetimi leti skupaj 
z Boštjanom Sečnikom za-
čela, nikakor ni mislila, da 
bo do danes vse tako napre-
dovalo, se bo zgodba dežele 

tako razvila. "Začeli smo s 
Škratovo vasjo in Palčkovo 
delavnico. To je bil takrat res 
mini projekt," se spominja.
Pravljična dežela Gorajte bo 
odprta do 29. decembra, in 
sicer vsak dan razen na bo-
žič, predstavo pa si lahko 
obiskovalci ogledajo dvakrat 
na dan: ob 15. in 17. uri, ko 
še posebno pridejo do izraza 
tudi čarobni svetlobni efekti. 
Več o poteku dogajanja in 
predstav pa lahko preberete 
na spletnih straneh Pravljič-
ne dežele.

Pravljična dežela 
Gorajte že desetič
V Gorajtah pri Škofji Loki najdete v gozdičku skrito Pravljično deželo, kjer živijo pravljični junaki.  
V predbožičnem času dežela in njeni prebivalci oživijo v simpatični predstavi.

Slavnostno odprtje je sicer pospremilo sneženje, a to je le 
še dodalo čarobnost doživetju v Pravljični deželi Gorajte.  

Otroci niso skrivali veselja ob obisku decembrskega 
dobrega moža Dedka Mraza. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prve dni de-
cembra je v prostorih 
Osnovne šole Cvetka Golar-
ja na Trati potekalo srečanje 
starejših občanov KS Trata. 
Organizirali sta ga Krajevna 
organizacija Rdečega križa 
in KS Trata, povabljeni so 
bili starejši od 80 let, gostje 
in občinski svetniki iz te 
krajevne skupnosti. V šoli so 
po besedah Slavice Kalan 
poskrbeli za okusno pogo-
stitev, v kulturnem progra-
mu sta nastopila folklorna 
skupina osnovne šole in 
mlajši harmonikar. Navzoče 
so nagovorili ravnateljica 
šole Karla Krajnik, predse-

dnica Krajevne organizacije 
RK Trata Slavica Kalan, pod-
predsednik KS Janez Dem-
šar in predsednik Območne-
ga združenja RK Škofja 
Loka Rudi Zadnik. Predse-
dnik KS Trata Blaž Jesenko 
je čestital najstarejšima ude-
leženkama in jima izročil 
šopka.  
»Srečanje je bilo organizira-
no prvič in se ga je na vese-
lje organizatorjev udeležilo 
lepo število starejših kraja-
nov. Potekalo je v veselem 
vzdušju. Ob slovesu so ude-
leženci izrazili številne po-
hvale organizatorjema z že-
ljo, da se druženje prihodnje 
leto ponovi,« je povedala 
Slavica Kalan.  

Prvo srečanje s starejšimi

Uspelo prvo srečanje starejših na Trati

Škofja Loka – V starem mestnem jedru Škofje Loke so se 
samo v decembru odprli štirje novi lokali, trije na Mestnem 
in eden na Cankarjevem trgu. Tako je nova cvetličarna, v eni 
od novih trgovin prodajajo metrsko blago, ob vhodu v Pekel 
je trgovina z igračami, na Cankarjevem trgu pa bar. V dveh 
prej praznih lokalih sta se odprla tudi dva začasna razstavna 
prostora. "Že drugo leto imamo uspešen ukrep subvencij za 
najem lokalov v starem mestnem jedru. Vsi skupaj se trudi-
mo, da bi mesto tudi na ta način spet oživelo," pove župan 
Tine Radinja. Tudi udeleženci enega od urbanih sprehodov 
Jane's Walk so ugotavljali,  da mesto delajo živo tudi lokali. 

Več novih lokalov v mestu

Škofja Loka – Revija Moje finance je med 212 občinami poi-
skala tiste, v katerih se najbolje živi. Med prvimi desetimi je 
tudi občina Škofja Loka, je na seji občinskega sveta z vese-
ljem poročal župan Tine Radinja. 

Tudi v Škofji Loki se dobro živi
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da so na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpisi:

JAVNI RAZPIS
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2020 Občina Škofja Loka 
sofinancirala iz proračuna

(kontakt: mag. Petra Mohorič Peternelj, 
petra.mohoric@skofjaloka.si, 04/ 51 12 336),

JAVNI POZIV
za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne 

dosežke v občini Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si, 

04/ 51 12 333),

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

za občino Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si, 

04/ 51 12 333),

Javni razpis je odprt od 23. decembra 2019 do 31. januarja 
2020. Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je 
na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, 
pod rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.si/Razpisi, 
ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«,  
Mestni trg 15, Škofja Loka. 
Javna poziva sta odprta do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 31. oktobra 2020.

Datum: 16. 12. 2019
 Tine RADINJA, l.r.   
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Cilj projekta 
Refresh (Mladi umetniki 
oživijo in osvežijo območja 
dediščine) iz razpisa Ustvar-
jalna Evropa je bil razviti 
nove, sveže načine predsta-
vitve kulturne dediščine v 
sodelovanju z mladimi 
umetniki v različnih kultur-
nih in ustvarjalnih sektorjih 
ter privabili in povabili k so-
delovanju vse ljubitelje kul-
turne dediščine, še posebej 
pa mlade, je ob zaključku 
projekta povedala Mateja 
Hafner Dolenc iz Združenja 
zgodovinskih mest Sloveni-
je, ki je bilo vodilni projek-
tni partner. Sodelovali so še 
partnerji iz Italije, Romuni-
je in Španije. V letu in pol 
trajanja projekta so izvedli 
osem dogodkov na osmih 
lokacijah v Italiji, v dolini 
Abruzzov, v Iasiju v Romu-
niji, v Murcii in Katageni v 
Španiji in v Sloveniji na Ptu-
ju in v Novem mestu. 
Ustvarjalo je več kot sto mla-
dih umetnikov. Pripravili so 
osem lokalnih ustvarjalnih 
delavnic, kjer je pod vod-
stvom domačih mentorjev 

ustvarjalo več kot dvesto 
mladih umetnikov različnih 
zvrsti. Mladi umetniki so ob 
zaključku vsakega od "refre-
sh" dogodkov izvedli osem 
predstav z več kot pet tisoč 
obiskovalci. Nastalo je osem 
filmskih zgodb s teh dogod-
kov in zaključni film Osve-
žena dediščina. Mladi so 
sodelovali tudi v dveh med-
narodnih natečajih, za naj-
boljši video in fotografijo. 
Javnosti so projekt predsta-
vile članice iz partnerskih 
ustanov, ob tem smo tudi 

slišali, da so bili mladi sode-
lavci navdušeni nad dogaja-
njem, kar jih je tudi spodbu-
dilo, da bodo projekt nada-
ljevali pod imenom Refresh 
+ in področje kulturne dedi-
ščine razširili še s podjetni-
štvom. V Sokolskem domu 
so svoja dela razstavili mladi 
likovni umetniki, ki so 
ustvarjali na "refresh" do-
godkih v letih 2018 in 2019 
na Ptuju, v Iasiju v Romuni-
ji in Murcii v Španiji. Sku-
paj so razstavili skoraj sto 
umetniških del. Razglasili 

so zmagovalce obeh medna-
rodnih natečajev, trije so iz 
Slovenije: Tim Milosavljević 
za video ter za fotografijo 
Lan Mohorič Bonča in Si-
mon Kovačič. Ob zaključku 
projekta je potekala okrogla 
miza o inovativnosti in 
ustvarjalnem potencialu 
kulturne dediščine za priho-
dnje generacije. Strinjali so 
se, da je kulturna dediščina 
lahko zanimiva tudi za mla-
de, da pa je treba poiskati 
načine in oblike, kako mla-
dim dediščino predstaviti na 
njim sprejemljiv način ter 
jim jo približati tako, da bo 
zanimiva, sodobna, pa hkra-
ti poučna in jim bo lahko 
predstavljala tudi poslovne 
priložnosti. 
Direktorica Motovile in vod-
ja Centra za spodbujanje so-
delovanja v kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjih (CED 
Slovenija) Mateja Lazar je 
ob koncu projekta tudi pou-
darila, kako uspešna je Slo-
venija leto za letom pri kan-
didaturi na evropskih razpi-
sih. Izkazuje kar 30-odsto-
tno uspešnost in je na še-
stem mestu po številu pro-
jektnih vodij.

Mladim približali 
dediščino
Z razstavo in sklepno slovesnostjo so v Škofji Loki na začetku decembra zaokrožili mednarodni 
projekt Refresh, s katerim so želeli kulturno dediščino približati mladim.

V Sokolskem domu so svoja likovna dela predstavili mladi 
umetniki iz projekta Refresh.

Janez Ferlan 

Bukovica – V organizaciji 
KUD Bukovica - Bukovščica 
je bil v začetku decembra v 
dvorani Kulturnega doma na 
Bukovici koncert v počastitev 
znanega pevovodje, organi-
sta, skladatelja in vodje sed-
mih pevskih sestavov Franca 
Potočnika z Bukovice. Kon-
cert je bil izveden ob dvajseti 
obletnici njegove smrti. Ob 
odličnem veznem tekstu 
med petjem posameznih se-
stavov smo se seznanili s ce-
lotno življenjsko zgodbo 
Očka, kot je večina pevcev v 
Selški dolini imenovala 
Franca Potočnika. Gre za člo-
veka, ki je kot organist in pe-
vovodja cerkvenega zbora na 
Bukovici izbral pet fantov in 
sestavil kvintet, ki so se poi-
menovali Fantje s Praprotna 
in so kasneje skupaj z An-
samblom Lojzeta Slaka po-
nesli slovensko pesem po 
vsem svetu. Ko so fantje od-
šli prepevat k Lojzetu Slaku, 
se je Franc odločil, da posku-
si še z dekleti. Dekleta, ki so 
prepevala v sekstetu pod 

imenom Dekleta z Bukovice, 
so bila ob začetku prepevanja 
stara od 11 do 13 let. Vsa leta 
prepevanja (pela so do smrti 
svojega pevovodje Franca Po-
točnika) so bile zaželene pev-
ke vsepovsod po Sloveniji in 
tudi v sosednji Avstriji. V 
letu 2019 so praznovale tudi 
petdeseto obletnico svojega 
prvega nastopa. Franc Potoč-
nik je kljub upravljanju do-
mače, Šinkarjeve kmetije ve-
dno našel čas za lepo sloven-
sko pesem. Poleg tega, da sta 
obe njegovi hčeri (Jana in 

Ema) peli v dekliškem seks-
tetu, sinova Rok in Marko pri 
Oktetu Zadružniki, vsi sku-
paj pa v Cerkvenem zboru 
Bukovica, je slaven glasbenik 
postal tudi njegov sin Tone, 
ki je odličen pianist, zagoto-
vo pa najboljši organist v Slo-
veniji. 
Na koncertu z naslovom Pe-
sem bo ostala so se spominu 
Franca Potočnika (in to z 
mnogimi skladbami, ki jih je 
Franc sam napisal ali pa pri-
redil) poklonili: Oktet Zadru-
žniki (vodil jih je 25 let), 

Kvartet Kapucini (sestava se 
je menjavala, nekatere je vo-
dil več kot četrt stoletja), že 
omenjena Dekleta z Bukovi-
ce (vodil jih je trideset let) in 
Mešani pevski zbor Bukovi-
ca. Selški Slavčki, Garažni 
decet in Kvintet mladih pevk 
iz MePZ Bukovščica pa so s 
svojo mladostjo zagotovilo, 
da pesmi Franceta Potočnika 
nikoli ne bodo šle v pozabo. 
Koncert so vsi nastopajoči ob 
pomoči poslušalcev v dvora-
ni sklenili z ljudsko pesmijo 
Nocoj je ena luštna noč. 

Vodil je sedem sestavov
Koncert v počastitev znanega pevovodje, organista, skladatelja in vodje sedmih pevskih sestavov 
Franca Potočnika z Bukovice

Vsi nastopajoči so ob koncu zapeli skupaj z občinstvom.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Na nedavnem 
sprejemu ob albanskem dr-
žavnem prazniku v Ljublja-
ni, ki je imel zaradi potresa 
v Albaniji tudi humanitarno 
noto, je veleposlanik Pël-
lumb Qazimi podelil pet pri-
znanj, štiri slovenskim drža-
vljanom in eno albanski dr-
žavljanki, ki v Sloveniji dela 
na področju izobraževanja 
Albancev. Priznanje je pre-
jel tudi Miha Ješe, nekdanji 
škofjeloški župan, zdaj pa 
na občini koordinator za 
mednarodno dejavnost. Ješe 
je v svojih dveh županskih 
mandatih razvil dobro sode-
lovanje z diplomati, akredi-

tiranimi v Sloveniji, vsako 
leto je zanje priredil spre-
jem v Škofji Loki. Priznanje 
pa je prejel tudi za sodelova-
nje z albanskim mestom 
Kruja.
Kot je povedal po prejemu 
priznanja, so albansko me-
sto Kruja vključili v medna-
rodni projekt Evropa za dr-
žavljane: Mladi in starejši – 
aktivno staranje, kjer je Ško-
fja Loka vodilni partner. 
Pred dnevi se je v tem me-
stu udeležil srečanja pred-
stavnikov partnerskih mest 
tega projekta, kjer so se ude-
leženci z občin in predstav-
niki seniorskih organizacij 
pogovarjali o problematiki 
starejših. 

Miha Ješe dobitnik 
albanske nagrade

Miha Ješe je dobitnik priznanja albanske ambasade.

 F
o

to
: G

o
ra

zd
 K

av
či

č



Občina Škofja Loka

5Loški glas, torek, 24. decembra 2019

O
bč

in
a 

Šk
of

ja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5,
 4

22
0 

Šk
of

ja
 L

ok
a

Nina Fehter

Škofja Loka – Na začetku 
leta 2017 je v Sloveniji za-
čelo delovati 15 večgenera-
cijskih centrov (VGC), ki 
jih sofinancira ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 
večkrat pa se s podporo pri-
družijo tudi občine. Na šir-
šem škofjeloškem območju 
potekajo aktivnosti Večge-
neracijskega centra Go-
renjske Škofja Loka, ki ga 
kot projektni partner Ljud-
ske univerze Kranj (LUK) 
vodi Zavod O, zavod škofje-
loške mladine, podpirata 
pa ga občini Škofja Loka in 
Gorenja vas - Poljane. O 
VGC Gorenjske – Škofja 
Loka sem se pogovarjala s 
koordinatorico Apolonijo 
Kandus.

Komu so pravzaprav name-
njeni programi VGC?
Programi VGC so namenje-
ni mladim z nizko delovno 
intenzivnostjo, otrokom in 
mladim, ki tvegajo socialno 
izključenost, mladim s po-
sebnimi potrebami, starej-
šim, migrantom, invalidom 

in družinam. Izvajamo raz-
lične delavnice, predavanja, 
vadbe. Pri tem moram pou-
dariti, da programi v posa-
meznih večgeneracijskih 
centrih po Sloveniji niso 
povsem enaki, vsekakor pa 
vsi sledimo istim ciljem. 

Kako nastaja program?
V Zavodu O, zavodu škofje-
loške mladine, smo se že v 
samem začetku izvajanja 
projekta odločili, da bomo 
programe in vse aktivnosti 
načrtovali skupaj z društvi, 
institucijami in organizaci-

jami, ki že dolgo let uspešno 
delujejo na področju naših 
ciljnih skupin. Na ta način 
so programi VGC še kvalite-
tnejši, hkrati pa se izogne-
mo potencialnemu podvaja-
nju vsebin. Program pa sou-
stvarjajo tudi udeleženci 
sami, ki mi predlagajo žele-
ne vsebine. Moja tabla je na-
mreč polna njihovih predlo-
gov, saj želje udeležencev 
vedno upoštevam, kadar je 
to izvedljivo.

Tudi v letu 2019 je bil pro-
gram VGC Gorenjske Ško-

fja Loka pester in dobro obi-
skan.
V letu 2019 se je v vsebine 
VGC vključilo več kot tisoč 
ljudi, posameznih obiskov 
vsebin pa je bilo skoraj se-
dem tisoč. Pri tem je zanimi-
vo, da pri številu udeležencev 
prednjačijo starejši, ki si ve-
dno želijo novih in novih ak-
tivnosti. Za vse naše udele-
žence je skrbelo 28 mentor-
jev in 34 prostovoljcev.

Ozriva se še v prihajajoče 
leto ...
V letu 2020 si želimo ure-
sničiti kar največ želja naših 
udeležencev, ki smo jih pri-
dobili z evalvacijo progra-
mov ter nadaljevati sodelo-
vanje z mentorji, ki so se že 
do sedaj več kot uspešno iz-
kazali s svojim delom, in 
predavatelje, ki nam s svo-
jim znanjem in modrostjo 
vedno širijo obzorja. Poleg 
ustaljenih delavnic lahko 
omenim še tečaj francoske-
ga jezika, ki ga bomo začeli 
izvajati v januarju ter ga 
obogatili s francoskimi dne-
vi. Pri tem dolgujem zahvale 
naši evropski prostovoljki 
Manon.

Večgeneracijski center
V Sloveniji dve leti deluje petnajst večgeneracijskih centrov, med njimi tudi Večgeneracijski center 
Gorenjske Škofja Loka.

Križem kapica / Foto: Apolonija Kandus

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kako se je vse 
skupaj začelo, je v svojem na-
govoru povedal predsednik 
skupine Rudi Zadnik: "Pred 
dvanajstimi leti je Društvo 
upokojencev (DU) Škofja 
Loka obiskala Dušica Kuna-
ver, publicistka in zbiratelji-
ca ljudskega izročila. Ob 
"čaju ob petih" je pripovedo-
vala o slovenskih običajih. 
Pri tem so obiskovalci spon-
tano zapeli narodno pesem. 
Sonji Dolinar se je porodila 
misel, da bi ustanovili pev-
sko skupino DU Škofja Loka, 
ki bi prepevala narodne pe-

smi. Od ideje do ustanovitve 
sta minili dve leti, pri tej ideji 
je Sonji pomagala Mana Ve-
ble, ki je povabila pevce in 
pridobila pevovodjo. Usta-
novni sestanek je bil 29. ok-
tobra 2009 v knjižnici Dru-
štva upokojencev. Na njem 
so bili prisotni: Breda Radelj, 
Cveta Škopelja, Iva Kogov-
šek, Janez Radelj, Marinka 
Mesec, Marjeta Pivk, Maruša 
Mohorič, Matevž Trilar, Sašo 
Zagoršek, Sonja Dolinar, 
Mirko Urh in Mana Veble, ki 
so s tem postali ustanovitelji 
Pevske skupine Mavrica." 
Praznovanja so se udeležili 
tudi župan Občine Škofja 

Loka Tine Radinja, predse-
dnik DU Miro Duić, predse-
dnica Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje 
Borjana Koželj, prišla je tudi 
Dušica Kunaver ter ustanov-
ni in nekdanji člani pevske 
skupine.
V programu so nastopili z 
domačimi pesmimi, ki jih 
izbral dirigent profesor Vik-
tor Zadnik. Zbrane je nago-
voril predsednik Rudi Za-
dnik, Marija Strah je s pe-
sniškim načinom prestavila 
pevce skupine, preko video 
prikaza so si lahko udele-
ženci ogledali prerez nasto-
panja in drugih programov 

skupine v tem desetletju. 
Podelili so tudi priznanja 
pevcem, ki pojejo že vse de-
setletje. Prejeli so jih: Janja 
Eržen, Franc Jesenovec, Iva 
Kogovšek, Marjeta Pivk, 
Breda Radelj, Marija Strah, 
Marjeta Štrekelj, Milka 
Šmuc in Matevž Trilar. Po-
sebno priznanje pa je preje-
la Sonja Dolinar za začetno 
misel, da se ustanovi skupi-
na. Priznanja so prejeli še: 
Društvo upokojencev Škofja 
Loka, Občina Škofja Loka, 
Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, Mana 
Veble, posebno zahvalo pa 
Dušica Kunaver. 

Pojejo deset let
Pevska skupina Mavrica je pred časom proslavila 
desetletnico prepevanja.

Člani pevske skupine Mavrica so zapeli ob desetletnici.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Celotno mla-
dinsko dejavnost, ki je zdaj 
razpršena po mestu, name-
ravajo združiti pod eno stre-
ho, in sicer na območju nek-
danje vojašnice. Projekt 
Mladinski center 2.0 so jav-
nosti predstavili Manca Štri-
tof, Tomaž Furlan, Miha 
Peternel, Sergej Novak, 
predstavniki obeh ključnih 
mladinskih organizacij v 
Škofji Loki – Zavoda O, za-
voda škofjeloške mladine, in 
Kluba škofjeloških študen-
tov. Oba letos praznujeta ju-
bileja, klub študentov štiri-
deset, Zavod O pa dvajset let 
dela. Arhitekturni vidik ob-
nove stavbe je predstavil ar-
hitekt Primož Žitnik. Kako 
se bo obnovljeni mladinski 
center dopolnjeval z ostali-
mi dejavnostmi na tem ob-
močju, kjer nastaja novo 
družbeno središče in kjer se 
oblikuje tudi novo mestno 
središče, pa sta spregovorila 
župan Tine Radinja (občina 
je namreč partner tega pro-
jekta) in prejšnji župan 

Miha Ješe, v čigar mandatu 
se je začelo urejanje družbe-
nega in društvenega centra 
v nekdanji vojašnici, ki se bo 
razvil v pravo medgeneracij-
sko središče.
Načrtovanje Mladinskega 
centra 2.0 predstavlja enega 
najpomembnejših mejnikov 
škofjeloškega mladinskega 
organiziranja v njegovi zgo-
dovini, so poudarili mladi 
govorci. Ponudil bo potenci-
al za nove vsebine, izboljšal 

dosedanje programe, ki so 
bili na vsaj dveh lokacijah v 
mestu in so bili zaradi pri-
manjkljaja v komunikaciji 
večkrat neusklajeni, z zdru-
žitvijo pod eno streho priča-
kujejo tudi večji vpliv in 
moč. Na območje vojašnice 
se bo preselil Klub škofjelo-
ških študentov, predvidena 
je obnova v treh fazah. Mladi 
želijo sodelovati pri tem po-
četju, so zatrdili. Občina 
Škofja Loka bo s tem zagoto-

vila infrastrukturne pogoje, 
da bo nevladni sektor lahko 
izvajal svoje programe, je de-
jal župan Tine Radinja. Tako 
bosta na tem območju delo-
vali dve največji organizaciji 
s širokim spektrom delova-
nja, mladi in društvo upoko-
jencev (slednje bo dobilo me-
sto v stavbi nekdanje koman-
de), to pa se dobro dopolnju-
je tudi z medgeneracijskim 
centrom, kjer se lahko sreču-
jejo skupne dejavnosti.

Pod eno streho boljši 
pogoji za delo mladih
V Škofji Loki so predstavili projekt Mladinski center 2.0, ki predvideva celovito prenovo mladinske 
infrastrukture na območju nekdanje vojašnice. 

Miha Peternel, Tomaž Furlan, Sergej Novak, Manca Štritof, župan Tine Radinja in arhitekt 
Primož Žitnik (od leve) so predstavili projekt Mladinski center 2.0.

Škofja Loka – Izložbe domišljije, s katerimi domači rokodel-
ci in umetniki vabijo k nakupovanju lokalnih izdelkov, so se 
v štirih letih dobro prijele. Prvo leto je bilo mogoče obiskati 
štiri prostore, zdaj se je njihovo število potrojilo. Nosilec je 
bil letos Rokodelski center DUO. Izdali so zloženko z ze-
mljevidom, ki popelje po vseh petnanajstih izložbah domi-
šljije od Cankarjevega prek Mestnega trga do Pepetovega 
klanca. Izložbe je ves december spremljalo več kot ducat 
dogodkov spremljevalnega programa. Organizatorji so zno-
va povabili k nagradni igri z zbiranjem žigov in žrebanjem 
nagrad vsako soboto. Sklepno žrebanje bo v soboto, 28. de-
cembra, v trgovini Rozamunda.

Izložbe domišljije še vabijo k nakupu

Med izložbami domišljije je tudi studio Amuse s polstenimi 
izdelki. / Foto: Gorazd Kavčič



6

Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 24. decembra 2019

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 8

7
, 

G
O

R
E

N
JA

 V
AS

Mateja Rant

Gorenja vas – Za datum ob-
činskega praznika so v obči-
ni Gorenja vas - Poljane iz-
brali 23. november v spomin 
na prvo omembo krajev pod 
Blegošem v pisnih virih. Le-
tos so praznovanje popestri-
li z muzikalom Mamma 
mia, pri katerem so dogaja-
nje postavili v Poljansko do-
lino in ga izvedli v poljan-
skem narečju. S podelitvijo 
priznanj pa so se nato za-
hvalili še posameznikom, 
društvom in organizacijam, 
ki so s svojim delom še po-
sebno zaznamovali preteklo 
leto v občini.

Košarkarski klub  
Gorenja vas
Za razvoj in dosežke v prete-
klih petdesetih letih je pla-
keto občine prejel Košarkar-
ski klub Gorenja vas. Začet-
ki košarke na Gorenjeva-
škem segajo v leto 1969, ko 
so delovali pod okriljem 
TVD Partizan Gorenja vas. 
Prva domača trenerja košar-
ke sta bila Izidor Selak in 
Herman Pustavrh, zadnjih 
dvajset let za vzgojo mladih 
košarkarjev skrbita Mitja 
Mohorič in Jaka Trček. Leta 

2004 so ustanovili samo-
stojno društvo, njegovo vo-
denje pa sta prevzela Tomaž 
Jenko in Ciril Krmelj, ki sta 
ob trenerju Jaku Trčku za-
služna za razvoj košarke v 
zadnjih 15 letih, so zapisali v 
obrazložitvi priznanja. Vseh 
petdeset let je imel klub 

člansko ekipo. Leta 1971 so 
igrali že v gorenjski ligi, dve 
sezoni celo v drugi slovenski 
košarkarski ligi, od leta 
1998 pa večinoma v tretji in 
četrti slovenski ligi. Kot ene-
ga od vrhuncev delovanja 
kluba so označili sezono 
2011/2012, ko se je članska 
ekipa uvrstila na visoko me-
sto v pokalnem tekmovanju 
Slovenije. "V klubu vseskozi 
skrbijo za strokovno izpo-
polnjevanje vodij dejavnosti 
in pomožnih sodnikov in so 
zgled dobre športne organi-
ziranosti na Gorenjeva-
škem." Priznanje je v imenu 
kluba prevzel nekdanji pred-
sednik Tomaž Jenko, ki je 
spomnil, da se je prav v dvo-
rani, kjer je potekala slavno-
stna akademija, košarka 
pred petdesetimi leti tudi 
začela. "Skozi naše vrste je 
šlo odtlej okrog petsto košar-
karjev." 

Osnovna šola Ivana 
Tavčarja Gorenja vas, 
Podružnična šola Lučine
Podružnični šoli Lučine so 
plaketo občine podelili za 
vpetost v življenje na Lučin-
skem. "Podružnična šola je 
za obstoj podeželja zelo po-
membna. Ob učenju, vzgoji 

in vključevanju v krajevne 
dogodke otroci pridobivajo 
pomembno pripadnost kra-
ju. Vzgojiteljice in učiteljice 
prizadevno in strokovno 
skozi različne aktivnosti skr-
bijo tudi za prepoznavnost 
kraja," so poudarili v uteme-
ljitvi priznanja in spomnili, 

da so z organiziranim šol-
stvom v Lučinah začeli leta 
1862, ko so župniki otroke 
poleg verouka učili tudi bra-
ti, pisati in računati. Leta 
1935 sta začela v Lučinah po-
učevati šolana učitelja. Šte-
vilo otrok je naraščalo in 
tako so oktobra 1939 dobili 
novo šolsko stavbo sredi 
vasi, ki je torej letos prazno-
vala osemdesetletnico. Kot 
je razvidno iz utemeljitve 
priznanja, so na številnih 
področjih orali ledino. Šola 
v Lučinah je bila tako ena 
prvih, ki je otrokom ponudi-
la malico, na območju obči-
ne Škofja Loka pa so leta 
1966 začeli malo šolo kot 
pripravo na vstop v šolo. 
Leta 2010 so odprli tudi vra-
ta vrtca s kombinirano sku-
pino otrok. Vodja lučinske 
podružnične šole Martina 
Jelovčan je ob prejemu pri-
znanja poudarila, da so k 
temu, kar danes predstavlja 
šola v njihovem kraju, pri-
pomogli učitelji, ki so z veli-
kim entuziazmom delili 
znanje številnim generaci-
jam učencev in jim privzga-
jali tudi pripadnost kraju.

Jerneja Bonča
Priznanja občine je prejela 
Jerneja Bonča za sooblikova-
nje kulturne podobe Poljan. 
"Učiteljica zgodovine Jerne-
ja Bonča s svojimi talenti in 
njihovim uresničevanjem 
močno presega svojo poklic-
no izobrazbo in obseg aktiv-
nosti, ki bi jih v svojem ži-
vljenju uresničil povprečni 
prebivalec naše občine," so 
poudarili v utemeljitvi pri-
znanja. Že nekaj desetletij je 
zvesta gledališču in je sode-
lovala praktično pri vseh po-
membnejših gledaliških 
uprizoritvah v Poljanah v 
zadnjih tridesetih letih. 
Tudi letos nastopa kot Agata 
v priredbi Visoške kronike v 
poljanskem narečju. Nekaj 
let že vodi tudi uredništvo 
lokalnega časopisa Vaščan, 
ki ga že 45 let izdaja Krajev-
na skupnost Poljane. Vtisni-
la mu je tudi svoj osebni 
pečat, saj je glasilo krajevne 
skupnosti obogatila s pri-

spevki s področja kulture 
spoštljive kakovosti. Na veči-
ni kulturnih dogodkov v kra-
jevni skupnosti ter pogosto 
tudi na občinskih priredi-
tvah sodeluje kot avtorica 
besedil, voditeljica ali pevka, 
je tudi dejavna članica 
upravnega odbora Kulturne-
ga društva Dr. Ivan Tavčar 
Poljane. Priznanje je Jerneja 
Bonča posvetila vsem, s ka-
terimi dela. "Tudi v našo 
družbo leze individualizem, 
a za Poljane, kjer se medijo 
od kulture, to ne drži." Vese-
li jo, da je nekaterim uspelo 
stopiti iz sence brezbrižno-
sti že pred njo in jo pritegni-
li zraven.

Župnik Ciril Istenič
Za sooblikovanje duhovne 
podobe Župnije Javorje so 
priznanje občine podelili 
župniku Cirilu Isteniču. V 

duhovnika je bil posvečen 
leta 1989. Kot kaplan je 
služboval v župnijah v Dobu 
pri Domžalah in v Ljubljani 
pri sv. Križu na Žalah ter 
nato kot župnik v župniji 
Šenčur, za župnika v Javor-
jah pa so ga imenovali leta 
2007. "Poslanstvo duhovni-
ka opravlja v duhu evangeli-
ja in v skrbi za bogatitev du-
hovnega življenja župljanov. 
Pozoren je do vseh krajanov, 
ki jih združuje domača cer-
kev sv. Tilna ter podružnici 
sv. Brikcija v Četeni Ravni 
in sv. Valentina na Jarčjem 
Brdu," so zapisali v uteme-
ljitvi in dodali, da s prijazno 
besedo, osebnim zgledom 
in različnimi srečanji skrbi 
za tople medsebojne odnose 
med farani. "S svojim de-
lom in poslanstvom je zgled 
in vzor pristnega dušnega 
pastirja javorske župnije." 

Ciril Istenič je ob prejemu 
priznanja poudaril, da je na-
loga župnika biti med žu-
pljani, zato se trudi, da je 
cerkev še vedno dobro obi-
skana in odprta vsem lju-
dem.

Vinko Verčič
Vinku Verčiču so priznanje 
občine podelili za upravlja-
nje vaškega vodovoda Zlati 
izvir. Za vodovod, ki z vodo 
oskrbuje 29 stanovanjskih 
hiš z gospodarskimi poslo-
pji v vaseh Robidnica, Laze, 
Lajše, Krnice in deset zaseb-
nih hiš v Gorenjih Novakih, 
ki spadajo v občino Cerkno, 
zgledno skrbi že dvanajst 
let, so priznanje utemeljili 
predlagatelji. "Opravlja me-
sečne nadzore in čiščenje 
obeh zajetij, vzdržuje zbiral-
nik in nadzira celotno 
omrežje. Poleg skrbi za ka-
kovost vode uporabnike ob-
vešča o stanju napeljave in 
potrebnem vzdrževanju ter 
količini vode in njeni higi-
enski ustreznosti. Vseskozi 
skrbno vodi finančno poslo-
vanje vodovoda." Vodovod, 
ki je v zasebni lasti uporab-
nikov, prispeva k razvoju in 
ohranjanju poseljenosti kra-
jev pod Blegošem, so še do-
dali. Vinko Verčič je ob tem 
poudaril, da se je po vrnitvi 
v rojstno vas takoj zavzel za 
gradnjo vodovoda, saj se 
sam dobro spominja časov, 

ko je vodo prinašal še v ve-
drih. S ponosom je še dodal, 
da je voda iz njihovega vodo-
voda ves čas neoporečna.

Steg Poljanska dolina 1
Za širjenje skavtskih vre-
dnot med mladimi na Po-
ljanskem si je priznanje ob-
čine prislužil tudi Steg Po-
ljanska dolina 1. Svoje ča-
stno poslanstvo, pri katerem 
sledijo izpolnjevanju skavt-
skih zakonov in pomagajo 
bližnjim, poljanski skavti ši-
rijo že 17 let. Od leta 2015 so 
samostojen steg, prej pa so 
sodelovali s škofjeloškimi 
skavti. V poljanski veji je do-
slej delovalo več kot trideset 
skavtskih voditeljev, ki so za 
svoje člane organizirali več 
kot štirideset taborov. "Vo-
dniki in voditelji so na svo-
jih aktivnostih opravili več 
kot 45 tisoč prostovoljnih ur. 

Vsako leto pripravijo kakšen 
poseben izziv – letošnji je 
bil mednarodni, saj se je 
četa na taboru v dolini Soče 
srečala z vrstniki iz Franci-
je," so zapisali v utemeljitvi 
priznanja in dodali, da so 
skavti stega Poljanska doli-
na 1 izjemen zgled prosto-
voljstva in vzgajanja zanj. 
"Med mlade skavtske nav-
dušence prinašajo krepitev 
narodne zavesti, jih učijo 
osnovnih veščin preživetja v 
naravi, predvsem pa jih 
spodbujajo, da postanejo 
boljši ljudje." Stegovodja 
Marija Možina je priznala, 
da jim kot prostovoljcem 
tako priznanje veliko pome-
ni. "Vedno pa tudi s pono-
som povemo, da prihajamo 
iz najlepšega kotička naše 
dežele."

Rožle Reven
Rožle Reven je za kolesarski 
podvig do kitajske meje pre-
jel priznanje župana. Marca 
lani se je podal na pot s ko-
lesom in v 150 dneh po de-

set tisoč prevoženih kilome-
trih prikolesaril v Almati v 
Kazahstanu. Na kolesu je 
presedel 590 ur in poleg 
Slovenije prevozil še Hrva-
ško, Srbijo, Bolgarijo, Grči-
jo, Turčijo, Gruzijo, Arme-
nijo, Iran, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Tadžikistan, 
Kirgizijo in Kazahstan. "Na 
poti je spoznal, kako dobri 
so ljudje po svetu. Od ljudi, 
ki jih je srečal na poti, je več-
krat dobil zastonj obrok ali 
prenočišče, ne da bi prosil 
za karkoli." Rožle Reven se 
je ob prejemu priznanja za-
hvalil vsem, ki so verjeli vanj 
in ga spodbujali pri njego-
vem podvigu.

Letos sedem nagrajencev
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku konec novembra v Sokolskem domu v Gorenji vasi so podelili tudi letošnja občinska priznanja in 
priznanje župana. Za uvod v praznovanje so poskrbeli učenci Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki so znova navdušili z muzikalom Mamma mia.

Tomaž Jenko, Košarkarski 
klub Gorenja vas 

Vodja Podružnične šole 
Lučine Martina Jelovčan 

Jerneja Bonča 

Župnik Ciril Istenič Vinko Verčič / Foto: Gorazd Kavčič

Marija Možina, Steg 
Poljanska dolina 1 

Rožle Reven / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas so ob občinskem prazniku znova 
navdušili z muzikalom Mamma mia. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Gorenja vas – V zadnjem 
obdobju tudi na območjih, 
kjer jih včasih ni bilo, opaža-
jo drastično širitev divjih 
zveri, ki povzročajo hude 
pokole drobnice. Posledici 
sta upad pašne reje in zara-
ščanje zelene kulturne kraji-
ne, zato so se po prepričanju 
organizatorjev okrogle mize 
znašli na razpotju – ali 
bomo imeli zveri ali obdela-
no krajino, saj oboje ni mo-
goče, so poudarili. Gostitelj 
okrogle mize župan Milan 
Čadež je bil pri tem odločen: 
"Kmetje bodo v teh krajih 
vztrajali in kmetovali naprej 
ter redili drobnico, volkov pa 
v teh krajih ni bilo in jih ne 
sme biti niti v prihodnje."
Zaradi velikega porasta števi-
la zveri se morajo kmetje so-
očati z vse večjo s škodo, ki jo 
povzročajo napadi zveri na 
pašne živali, je opozoril pod-
predsednik Sindikata kme-
tov Slovenije Roman Žve-
glič. Zato si bodo v zimskem 
času aktivno prizadevali za 
uresničitev njihovih zahtev 
po povečanem odstrelu volka 
do nove pašne sezone. "Če 
tega ne bomo uredili, bo pri-
šel maj in začetek paše, pro-
blemi pa se bodo širili še na 

območja, ki doslej še niso 
bila prizadeta." Povečan od-
strel je po njegovem edina 
rešitev, čeprav jim "vsiljuje-
jo" zaščitne ograje, s kateri-
mi pa na hribovitih predelih 
ne morejo učinkovito obva-
rovati drobnice pred napadi 
volkov. Stane Bergant, ki je 
septembra v Bruslju predsta-
vil peticijo za zmanjšanje 
števila zveri v Sloveniji, izvir-
ni greh vidi v habitatni direk-
tivi iz leta 1992. "Takrat so 
bile zveri v zahodni Evropi 
na robu izumrtja. Danes, ko 
so se Evropski uniji pridruži-
le nove države z velikimi po-
pulacijami zveri, pa je druga-

če, a jih pravni red še vedno 
strogo varuje." Z zaščito in 
prepovedjo vsakega odstrela 
se tako zveri z območij, kjer 
so bile ves čas prisotne, prek 
predalpskega širijo tudi v 
alpski prostor. "A če v tem 
prostoru ne bo mogoče kme-
tovati, tu ne bo smiselno ži-
veti," je poudaril. Roman 
Savšek iz Zveze društev rej-
cev drobnice Slovenije je 
predstavil podatek, da število 
rejcev in rejnih žival že zdaj 
drastično upada. Leta 2009 
so redili 170 tisoč živali, da-
nes le še 120 tisoč, čeprav je 
po njegovih besedah v Slove-
niji prostora za okrog petsto 

tisoč živali. "Škofjeloško ob-
močje je primerno le za rejo 
drobnice, saj prevladujejo 
strma kmetijska gospodar-
stva; če bomo umaknili 
drobnico, bo ostal le še pro-
stor za zveri." 
Zato so se na okrogli mizi 
zavzeli za določitev dopu-
stnega števila zveri, rajoni-
zacijo primernih območij za 
divje zveri, ki jim po prepri-
čanju udeležencev okrogle 
mize v predalpskem in alp-
skem prostoru ni mesta, ter 
ureditev zakonske podlage 
za hitrejše izdajanje odločb 
za odstrel in ureditev redne-
ga upravljanja z zvermi.

O problematiki zveri
Sindikat kmetov Slovenije je minuli teden v Gorenji vasi pripravil okroglo mizo z naslovom Podeželje 
na razpotju: zveri ali obdelana krajina, na kateri so se zavzeli za učinkovitejše upravljanje z zvermi.

Na okrogli mizi v Gorenji vasi so se zavzeli za učinkovitejše upravljanje z zvermi.

Mateja Rant

Gorenja vas – Zasedba Ta-
mino, ki jo sestavljajo flavtist 
Luka Železnik, violinistka 
Ana Julija Mlejnik, klarine-
tistka Urška Zupan in vio-
lončelist Sebastian Berton-
celj, je obiskovalcem Sokol-
skega doma tretjo nedeljo v 
decembru pričarala prav po-

seben večer. Predstavili so se 
s povsem novim zvokom, v 
katerega so "preoblekli" dra-
gulj operne literature, Mo-
zartovo Čarobno piščal. Izve-
dli so uverture in najlepše 
arije iz opere, ki je redno na 
programu najuglednejših 
opernih hiš že dobrih dvesto 
let. Kvartet so poimenovali 
po enem izmed osrednjih li-

kov v operi Čarobna piščal 
princu Taminu. "Princ Ta-
mino je prispodoba za člove-
ka z ideali in plemenitimi 
vrednotami poguma in čiste, 
nesebične ljubezni. Ravno te 
vrednote in vrline so zelo bli-
zu tudi nam, zato smo z ve-
seljem podprli Marjeto Kav-
čič, ko je ideja za sproščen 
glasbeni večer prerasla v do-

brodelni koncert, s katerim 
bomo skupaj pomagali lju-
dem, ki to res potrebujejo," 
so ob koncertu v Gorenji 
vasi poudarili člani zasedbe 
Tamino. Koncert so namreč 
pripravili na pobudo Marjete 
Kavčič z domačije Tešnak s 
Hotavelj, kjer so imeli inten-
zivne vaje, s koncertom pa 
so se ji oddolžili za brezplač-
no bivanje. Zbrane dobro-
delne prispevke se je Marje-
ta Kavčič odločila v celoti 
nameniti Društvu za pomoč 
osebam z motnjo v dušev-
nem razvoju Barka. Dvorano 
jim je zato brezplačno odsto-
pila občina.
Pred koncertom so v predd-
verju Sokolskega doma pri-
pravili tudi dobrodelni bazar 
z izdelki uporabnikov Bar-
ke. V njihovih delavnicah 
namreč nastajajo različni 
izdelki iz lesa, ukvarjajo se 
tudi z vezenjem in tkanjem, 
je razložil vodja skupnosti 
Barka Blaž Brešan. Ponud-
bo na stojnicah so dopolnili 
s kvačkanimi izdelki, ki so 
jih prispevale udeleženke 
delavnic, ki potekajo na 
kmetiji Tešnak, je še dodala 
Marjeta Kavčič.

Dobrodelni za Barko
V Sokolskem domu v Gorenji vasi so pripravili dobrodelni koncert kvarteta Tamino, ki so ga 
pospremili še z bazarjem, na katerem so se vsak s svojimi darovi predstavili člani skupnosti Barka. 

Na dobrodelnem bazarju so svoje darove, prelite v čudovite izdelke, predstavili člani 
skupnosti Barka.

Mateja Rant

Gorenja vas – S slovesnim 
prižigom lučk na smrečici 
na Trgu Ivana Regna so v 
Turističnem društvu (TD) 
Gorenja vas tudi letos obča-
nom zaželeli vesele prazni-
ke. Otroke so poleg Božička 
obiskali še palčici iz božične 
dežele in celo Grinch, ki pa 
je bil za razliko od njegove 
originalne različice prav 
navdušen nad veselim pra-
zničnim razpoloženjem, je 
zatrdila predsednica TD Go-
renja vas Lea Gabrovec. 
Program, ki spremlja prižig 
lučk, je vsako leto pestrejši. 

Letos je zbrane zabaval Šk'f 
band, nastopila je tudi ma-
žoretna in twirling skupina 
iz Gorenje vasi ter plesalke 
iz plesne skupine Step. 
Otroke je z bomboni razve-
selil Božiček in jim sporočil, 
da morajo biti zadovoljni 
tudi z majhnimi stvarmi, je 
razložila Lea Gabrovec. Kot 
vsako leto so pripravili še 
srečelov, s svojimi izdelki pa 
so se na posebni stojnici 
predstavile tudi članice twir-
ling skupine. "Pri organiza-
ciji prireditve pa so nam bili 
tudi letos v veliko pomoč čla-
ni Konjeniškega kluba Žiri," 
je še dodala Lea Gabrovec.

Na obisku tudi Grinch

Lea Gabrovec v družbi Božička, Grincha in palčic 

Mateja Rant

Poljane – V okviru dogodkov, 
s katerimi so v občini Gore-
nja vas - Poljane letos zazna-
movali stoto obletnico prve 
objave zgodovinskega roma-
na Ivana Tavčarja Visoška 
kronika, so pripravili tudi li-
kovno-literarni natečaj za 
osnovnošolce z naslovom 
100 let Visoške kronike – 
Vest na preizkušnji. Do 8. 
novembra, ko se je iztekel 
rok za oddajo del, je na sedež 
Občine Gorenja vas - Poljane 
prispelo 79 likovnih in se-
dem literarnih del, je poja-
snila direktorica Zavoda Po-
ljanska dolina Lucija Kavčič.
Izdelke učencev, ki so jih v 
okviru natečaja pripravili 

učenci obeh osnovnih šol v 
občini, so konec novembra 
razstavili v Šubičevi hiši v 
Poljanah, najboljše pa tudi 
nagradili. Komisijo, ki je oce-
njevala prispela dela, so se-
stavljali Saša Prosen in Boris 
Oblak za likovni del ter Ani-
ca Kumer in Polona Peter-
nelj za literarni del. Nagrade 
za likovna dela so prejele Lu-
cija Gantar, Sara Oblak, Ema 
Krek, Tjaša Jančič, Lejla Vita 
Rihtaršič in Nastja Dolenc, 
vse iz OŠ Poljane, za literar-
na dela pa so si nagrado pri-
služile Suzana Debeljak, 
Ana Kos, Lara Možina, Lara 
Oblak, Anja Luznar in Ana 
Marolt iz OŠ Poljane ter 
Nina Frelih iz OŠ Ivana Tav-
čarja Gorenja vas.

Ustvarjali na temo 
Visoške kronike
V Šubičevi hiši v Poljanah so konec novembra 
podelili nagrade učencem, ki so se najbolj 
izkazali na likovno-literarnem natečaju ob 
stoletnici Visoške kronike.

V Šubičevi hiši so podelili priznanja najboljšim učencem, ki 
so ustvarjali na likovno-literarnem natečaju ob stoletnici 
Visoške kronike. / Foto: Tinkara Kavčič
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Tiskani in elektronski mediji 
so v preteklih dneh objavili več 
prispevkov o poplavni varnosti 
Železnikov, načrtovani gra-
dnji obvoznice Na Plavžu in 
problematiki izdaje okoljevar-
stvenega soglasja. V prispevkih 
so navedeni tudi komentarji in 
pogledi gospe Marije Konjar, 
ki se je pritožila na že izdano 
okoljevarstveno soglasje. 
Gospa Konjarjeva v svojih pri-
spevkih navaja trditve in dej-
stva, ki so neresnična, nestro-
kovna in niso skladna s po-
stopki priprave dokumentacije 
za izvedbo ureditev, ki so 
predvsem namenjene zagota-
vljanju poplavne varnosti Že-
leznikov. 
Ukrepi za zagotavljanje po-
plavne varnosti Železnikov so 
se umeščali in se načrtujejo 
skladno z veljavno zakonoda-
jo. Meseca aprila 2013 je bila 
na Vladi RS sprejeta uredba o 
DPN za zagotavljanje poplav-
ne varnosti, ki je pravna pod-
laga za izdelavo projektov za 
pridobitev gradbenega dovolje-
nja, pridobitev potrebnih ze-
mljišč in samo izvedbo projek-
ta. Ves čas umeščanja in načr-
tovanja je bila in je vključena 
javnost na način, kot ga pred-
pisuje zakonodaja. Pripravlje-
nih je bilo več javnih predsta-
vitev, kot predpisuje zakono-
daja. Projekti so bili predsta-
vljeni tudi posameznikom, 
med drugim tudi gospe Ko-
njarjevi v njeni pisarni. Načrti 
so javno dostopni v papirni 
obliki v prostorih Občine Žele-
zniki in na javnem portalu 
http://www.poplavna-var-
nost.si/zelezniki/, ki ga ureja 
Ministrstvo za okolje in pro-
stor. Gospa Konjar ne želi ali 
noče ali ne zna razbrati načr-
tovanih ureditev. Njene trditve 
o zožitvah struge Selške Sore 
so neresnične in zavajajoče. 
Danes Selška Sora preplavlja 
pri desetletnih vodah (Q10). 
Večji del Železnikov se nahaja 
v razredu srednje in velike po-
plavne nevarnosti. Hitrosti 
poplavnega toka in posledično 
sile vode so tako velike, da 
ogrožajo objekte in življenja 
prebivalcev. Z načrtovanimi 
ureditvami Selške Sore skozi 
Železnike se Na Plavžu po-

plavna varnost izboljša v ra-
zred preostale nevarnosti (ob-
močje postane varno na preto-
ke s stoletno povratno dobo). 
Poplavna varnost na tem ob-
močju bo zagotovljena z od-
stranitvijo sedanjega Dermo-
tovega jezu, s poglobitvijo stru-
ge Sore za od enega do tri 
metre in širitvijo pretočnega 
prereza na povprečno širino 
od 18 do 20 metrov. Na obmo-
čju Racovnika, kjer je možno 
med zidovi izvesti le poglobi-
tev za več kot en meter, se bo 
poplavna nevarnost zmanjša-
la v razred preostale in majh-
ne nevarnosti. S poglobitvijo 
in širitvijo struge med Alple-
som in Domelom ter rekon-
strukcijo Alplesovega jezu bo 
tudi na spodnjem industrij-
skem delu Železnikov zagoto-
vljena vsaj majhna poplavna 
nevarnost. Zmanjšana po-
plavna nevarnost ne bo samo 
zmanjšala ogroženosti objek-
tov in predvsem prebivalcev, 
temveč bo omogočila nadaljnji 
razvoj proizvodnje na tem ob-
močju. Danes zaradi velike 
poplavne ogroženosti razvoj ni 
dopusten. 
Po izgradnji 2. faze, to je za-
drževalnika pod Sušo, bo na 
urbanem območju Železnikov 
realno zagotovljena poplavna 
varnost pred Selško Soro na 
dogodke, kot je bila poplava 
leta 2007. 
Glede na veliko statistično ver-
jetnost poplav se vsako leto po-
večuje verjetnost poplav (tudi 
katastrofalnih). Na srečo so 
oktobra 2014 padavine in po-
plave prizadele le območje Po-
ljanske Sore. Če bi te padavine 
zajele porečje Selške Sore, bi 
bile poplave le malo manj in-
tenzivne, kot so bile leta 2007. 
Železniki so za las ušli popla-
vama meseca decembra leta 
2009. Tudi napovedi za leto-
šnji november so bile za Žele-
znike zelo slabe. K sreči se niso 
uresničile. 
Ker so ob poplavnih dogodkih 
na območju Železnikov ogro-
ženi objekti z opremo, pred-
vsem pa človeška življenja, je 
zavlačevanje izvedbe protipo-
plavnih ukrepov z izkorišča-
njem pravne države na račun 
osebnih koristi, s širjenjem ne-
resnic in z zavajanjem neod-
govorno in izjemno škodljivo 
početje. Hazardiranje s člove-
škimi življenji presega meje 
razuma in etičnih toleranc.

Mag. Rok Fazarinc,  
univ. dipl. inž. grad., 

odgovorni vodja projekta

Prejeli smo

Odziv na objave 
o poplavni 
varnosti

Vsem bralkam in bralcem Loškega glasa
želimo lepe božične praznike,
v prihajajočem letu 2020 pa obilo zdravja,  
sreče in uspehov.

	 Župan	Anton	Luznar,		
	 občinski	svet	in	uprava
	 Občine	železniki

Po ujmi, ki je vzela tudi tri 
življenja, jim po besedah 
Čemažarja vsake večje pada-
vine povzročajo skrbi. S ci-
ljem pospešiti uresničitev 
projekta je v Železnikih ne-
davno nastala tudi civilna 
iniciativa. Kot je povedal 
njen predstavnik Aleš Pri-
možič, so že v prvih dveh 
dneh zbrali več kot tisoč 
podpisov podpore. "Naš 
skupni cilj so varni Železni-
ki," je poudaril.
Glavni projektant Rok Faza-
rinc je povedal, da so Žele-
zniki zaradi sistema prodnih 
zadrževalnikov že danes var-
nejši pred pogostimi visoki-
mi vodami, a pred katastro-
falnimi ujmami, kakršna je 
bila leta 2007, niso nič bolj 
zaščiteni kot tedaj. Z izvedbo 
prve faze protipoplavnih 
ukrepov bodo na območju 
Na Plavžu dosegli stoletno 
poplavno varnost, spodnji 
del Železnikov pa bo zavaro-
van pred poplavami s 50-le-
tno povratno dobo. Manjka-
jočo varnost nameravajo za-
gotoviti v drugi fazi projekta 
z zadrževalnikom pod Sušo, 

s čimer bi bili Železniki var-
ni pred ujmami, kakršna je 
bila leta 2007.
Direktor direkcije za vode 
Tomaž Prohinar je povedal, 
da so sredstva za dobrih 34 
milijonov evrov vreden pro-
jekt v celoti zagotovljena, do-
bro polovico jih bo prispeval 
evropski kohezijski sklad, a 
morajo projekt končati do 
konca leta 2023. "Zadnji za-
pleti z razveljavitvijo okolje-
varstvenega soglasja za zdaj 
še ne vplivajo na končne 

roke," je dejal. Po napovedih 
Agencije RS za okolje lahko 
marca pričakujejo ponovno 
odločitev o okoljevarstvenem 
soglasju, v prvi polovici pri-
hodnjega leta pa bi po napo-
vedih Prohinarja že lahko 
pridobili prva delna gradbe-
na dovoljenja. Za gradnjo po 
ocenah potrebujejo dve leti.
Ob tem intenzivno potekajo 
odkupi zemljišč. Po podat-
kih Prohinarja imajo ob Sel-
ški Sori od deset hektarov že 
pridobljenih osem hektarov 

zemljišč. Želijo si, da bi še 
pred ponovnim odločanjem 
o okoljevarstvenem soglasju 
prišli do dogovora s prito-
žnico glede njene nepremič-
nine, ki zaradi obvoznice ne 
bo več primerna za bivanje. 
Upajo, da ne bo potreba raz-
lastitev. Glede načrtovane 
obvoznice je Tomaž Willen-
part povedal, da so med več 
obravnavanimi različicami 
izbrali tisto, ki je edina opti-
malno sprejemljiva, saj bo 
zajela tako tranzitni kot tudi 
lokalni promet.
Za izvedbo prve faze projek-
ta morajo pridobiti 488 par-
cel, od katerih jih je 310 v 
lasti fizičnih in pravnih 
oseb. Zaradi izgradnje obvo-
znice bo treba odstraniti pri-
bližno deset objektov. Pred-
stavnik Ljubljanskega urba-
nističnega zavoda (LUZ), ki 
je izvajalec pridobivanja pra-
vice graditi, je povedal, da 
prav ta čas poteka vročanje 
ponudb lastnikom. Če se la-
stnik v tridesetih dneh ne 
odzove, z njim navežejo stik 
in mu dodatno obrazložijo 
projekt. V primeru, da dogo-
vora ne bodo dosegli, bodo 
morali poseči po razlastitvi. 

Železniki bodo poplavno varni
31. stran

Župan Anton Luznar v pogovoru s predstavnikom LUZ 
Matejem Hašajem, v ozadju Matjaž Čemažar in 
predstavnik civilne iniciative Aleš Primožič / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Drugo soboto v 
decembru so predstavniki 
Občine Železniki z učenka-
mi in učenci ter mentorji 
Glasbene šole Škofja Loka 
gostovali v prijateljski občini 
Innichen. Na Tirolsko se je 
odpravila 59-članska delega-
cija, v kateri je bilo kar 44 
učencev glasbene šole, ki so 
jih spremljali trije profesor-
ji. Omeniti velja tudi podžu-
pana Železnikov Mateja Šu-
bica, predsednika Turistič-
nega društva Železniki To-
maža Weiffenbacha, sode-
lavko Javnega zavoda Ratito-
vec Natašo Habjan, Bojana 
in Minco Rihtaršič, ki sta 
predlani razstavljala v Inni-
chenu, ter člana komisije za 
mednarodno sodelovanje 
Andrejo R. Megušar in 
Miho Marklja. 
"Z obiskom idiličnega Inni-
chena sem zelo zadovoljen. 
Pomembno se mi zdi, da v 
zadnjih letih s še tesnejšimi 
stiki in sodelovanjem med 
občinama Železniki in Inni-
chen utrjujemo naše zgodo-
vinske vezi, ki segajo v 13. 
stoletje, ko so se tamkajšnji 
prebivalci naselili v vasi pod 
Ratitovcem. V Innichenu le-
tos obeležujejo 1250. oble-
tnico prve omembe mesta 
in zelo smo počaščeni, da 
smo delček k temu prazno-
vanju prispevali tudi mi z 
adventnim koncertom Glas-

bene šole Škofja Loka, na 
katerem je sodelovalo veliko 
učencev iz občine Železni-
ki," je dejal podžupan, ki je 
tudi nagovoril obiskovalce 
koncerta. Dodal je, da je bilo 
lepo slišati slovensko pesem 
v nekdanji samostanski cer-
kvi. Nastopili so solisti Mar-
ko Kejžar in Maja Tarfila, 
oba kitarista, ter flavtistka 
Zala Habjan, kitarski orke-
ster pod vodstvom Luke Ve-
harja, harmonikarski orke-
ster, ki ga vodi Jernej Ho-
stnik, in učenci solo petja 
pod mentorstvom Saške 
Kolarič. 
Udeleženci so se ustavili 
tudi v Sillianu tik pred itali-

jansko mejo in začutili ad-
ventni utrip mesta, ki ga 
jim je z zgodovinske plati 
približal Miha Marklej, 
Minca Rihtaršič pa jim je 
na avtobusu predstavila da-
našnje življenje v Pustirški 
dolini. Posebej so jim pred-
stavili tudi znamenito dra-
vsko kolesarsko pot od izvi-
ra reke v neposredni bližini 
Innichena v Tobiacu, prek 
Avstrije, Slovenije in na-
prej. "Vsi na avtobusu, tako 
Ločani kot tudi občani Žele-
znikov, smo močno začuti-
li, kako zelo je zgodovinsko 
povezan prostor nekdanje 
freisinške posesti," je poja-
snila Andreja R. Megušar. 

Soričane oz. občane Žele-
znikov vsa ta leta z Inniche-
nom povezujejo freisinški 
škofi, ki jim je leta 973 
nemški cesar podaril oze-
mlje Selške doline in Škofje 
Loke. Škofje so prebivalce 
Innichena v 13. stoletju na-
seljevali tudi na območje 
Sorice z okolico. "Škofja 
Loka je pobratena s Freisin-
gom, za Občino Železniki 
pa je zelo pomembno sode-
lovanje z Innichenom," je 
dejala Megušarjeva in doda-
la, da bodo vezi s tirolsko 
občino ohranjali še naprej, 
saj jim odpirajo poti za na-
daljnje sodelovanje s sre-
dnjeevropskim prostorom.

Glasbeniki v Innichenu
Predstavniki Občine Železniki so z učenci in mentorji Glasbene šole Škofja Loka gostovali  
v Innichenu. Mladi glasbeniki so v tamkajšnji nekdanji samostanski cerkvi izpeljali adventni koncert.

Gostovanja v Innichenu se je udeležilo 59 udeležencev, prevladovali so mladi. 
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Ana Šubic

Sorica – Dve leti po izidu 
njegovega literarnega prven-
ca z naslovom Melanda Mar-
jan Peternelj iz Sorice pred-
stavlja svoj drugi roman 
Nebo nad Skalnim. Izšel je 
novembra pri založbi Pri-
mus in obsega dva dela oz. 
več kot petsto strani. Roman 
opisuje življenje in usode va-
ščanov hribovite vasice Skal-
no, ki jo je avtor umestil ob 
nekdanjo jugoslovansko-ita-
lijansko mejo, v času od prve 
do druge svetovne vojne in 
tudi v povojnem obdobju. 

"Ozadje romana bi bila lah-
ko Sorica, saj je bila v naši 
vasi v tistem času podobna 
situacija. Zgodba je izmišlje-
na, osebe prav tako, gre zgolj 
za postavitev v neki realni 
čas," pravi avtor. 
Prvi del knjige bralca popelje 
v čas prve svetovne vojne in 
tudi po njej, ko je vaščane 
Skalnega prizadela državna 
meja z Italijo. Nekoč uteče-
ne trgovske poti so zamenja-
le tihotapske steze. V knjigi 
se prepletajo različne zgod-
be domačinov. "Vrednote, 
veljavne do prve svetovne 
vojne, so propadale, pojavlja-
jo se druge, čutiti je vpliv ko-
munizma." Vaščane so pla-
šile tudi napovedi nove voj-
ne in prav z njo se začne 

drugi del romana. "Vas Skal-
no je pod hudim vplivom 
obojih: nemških okupatorjev 
in partizanov. Nekaj vašča-
nov zaide med partizane, ne-
kaj v nemško postojanko, 
nihče ravno prostovoljno. Po 
vojni so tiste, ki so bili v 
nemških postojankah, likvi-
dirali, začela pa se je gradnja 
zadružnega doma, s katero 
se je začelo manjšati hudo 
nezaupanje do nove oblasti 
..." je Peternelj razkril del 
vsebine in dodal, da se ob 
prebiranju zastavlja vpraša-
nje, zakaj toliko zla in hudo-
bije. "Čeprav se roman nave-

zuje na težke čase, sem se 
potrudil, da je napisan čim 
bolj sproščeno in nemore-
če." V prodajo bo šel po no-
vem letu, ko naj bi bil dosto-
pen tudi v knjižnicah. 
Pod svoj drugi roman se je 
avtor podpisal ne samo kot 
Marjan Peternelj, pač pa si 
je dodal še priimek Štravs. 
Gre za dekliški priimek nje-
gove matere, ki jo je izgubil 
pri svojih 23 letih, očeta pa 
že pri desetih. "Z mamo sva 
ostala sama na dokaj veliki 
kmetiji. Mama je umrla bol-
na in zgarana; kasneje sem 
spoznal, da sem se ji prema-
lo posvečal," je povedal av-
tor, ki tako z uporabo priim-
ka Štravs želi izkazati spo-
štovanje pokojni materi.

Nebo nad Skalnim
Soričan Marjan Peternelj predstavlja nov roman, 
ki bralca popelje v hribovito vasico Skalno.

Marjan Peternelj z novim romanom, ki obsega dva dela.

Železniki – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 
zavrnilo pobudo Občine Železniki za spremembo lokacije na-
črtovanega doma starejših. Menijo, da kljub nasprotovanju 
civilne iniciative in izdaji sklepa sodišča o zaznambi postopka 
za določitev pripadajočega zemljišča (stanovalci Na Kresu so 
vložili zahtevo za več funkcionalnega zemljišča okrog stol-
pnic) ni objektivnih razlogov za spremembo lokacije. Dodali 
so tudi, da se koncesijska pogodba lahko spremeni le na po-
budo obeh podpisnikov, na ministrstvu pa takšne pobude 
koncesionarja niso prejeli. "Odločitev nas je presenetila. Upa-
li smo, da bomo dom lahko gradili na sosednjem, bolj primer-
nem zemljišču, ki ga je lastnik sedaj pripravljen prodati," je 
dejal župan Anton Luznar in dodal, da jih je presenetil tudi 
očitek, da pobude ni oddal koncesionar. Avgusta so namreč 
na sestanku na ministrstvu, kamor jih je spremljal tudi pred-
stavnik koncesionarja, dobili navodilo, naj občina odda še pi-
sno vlogo za spremembo lokacije. "Verjetno bo koncesionar 
nadaljeval pripravo dokumentacije in vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na prvotnem zemljišču. Če bo upravna 
enota ugotovila, da se tam ne da graditi, bi bil to lahko pravni 
temelj za ponovno odločanje ministrstva."

Ministrstvo zavrnilo drugo lokacijo doma

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
prejšnji teden razglasili naj-
boljše športnike letošnjega 
leta. Na tradicionalni, že 22. 
prireditvi, ki poteka pod okri-
ljem Občine Železniki, izva-
ja pa jo Javni zavod Ratitovec 
(JZR), so župan Anton Lu-
znar, direktor JZR Gregor 
Habjan in predsednik stro-
kovnega sveta za šport pri 
JZR Boris Kavčič podelili 13 
priznanj športnikom, špor-
tnim delavcem in društvom.
Zlato plaketo za športnika 
leta je že tretje leto zapored 
prejel smučarski skakalec 
Domen Prevc. V lanski sezo-
ni je v skupnem seštevku 
svetovnega pokala s 542 toč-
kami zasedel 13. mesto. Med 
drugim je marca zmagal na 
posamični tekmi v poletih v 
Vikersundu in pripomogel 
tudi k zmagi slovenskih or-
lov na ekipni tekmi. V Plani-
ci je osvojil drugo mesto na 
finalni posamični tekmi in 
tretje mesto na ekipni tekmi.

Nagrajeni tudi športni 
delavec in društvi
Zlato plaketo za športnega 
delavca so podelili Janezu 
Habjanu. Leta 1996 je sku-
paj s še nekaj somišljeniki 
ustanovil Konjeniški klub 
Ratitovec Železniki, kar je bil 
tudi začetek športnega ko-
njeništva pri nas, je navede-
no v obrazložitvi. Habjan je 
klub vodil 16 let, je tudi za-
gret jahač. Podelili so tudi 
dve zlati plaketi za športna 
društva. Rokometno društvo 
Alples Železniki jo je prejelo 
v letu, ko praznuje 60-letni-
co rokometa v Selški dolini. 
Trenutno je v društvo vklju-
čenih več kot sto aktivnih 
igralcev različnih generacij, 
sicer pa je njegov cilj v igro 
rokometa vključiti čim več 
mladih. Zlate plakete so se 
razveselili še v Športnem 
društvu Dražgoše, ki je letos 

praznovalo 30-letnico. Že od 
ustanovitve je njegovo osnov-
no poslanstvo usmerjanje 
otrok, mladine in odraslih v 
športne aktivnosti.
Srebrne plakete so prejeli no-
gometaš Klemen Šturm, pla-
valka Maja Lotrič in košarka-
rica Mojca Jelenc. Šturm je 
kot nogometaš Mure v sezo-
ni 2018/19 zbral trideset na-
stopov v Prvi ligi Telekom 
Slovenije in bil uvrščen v ide-
alno enajsterice sezone. Pri-
služil si je tudi vpoklic v član-
sko B-reprezentančno selek-
cijo Slovenije za prijateljsko 
tekmo proti reprezentanci 
Kitajske do 25 let. V sezoni 
2019/20 je za Muro odigral 
obe evropski tekmi v kvalifi-
kacijah za Ligo Evropa in do-
segel tudi svoj prvi evropski 
gol. Mlada plavalka kranjske-
ga Triglava Maja Lotrič je na 
letošnjem državnem prven-
stvu osvojila absolutni držav-
ni rekord v disciplini 4 x 100 
metrov mešano, kjer je v šta-
feti triglavank odplavala del-
finovo tehniko. Kot članica 
štafete je osvojila državni na-
slov v absolutni konkurenci v 
disciplini 4 x 50 metrov me-
šano, v individualni konku-
renci pa je bila na državnem 
prvenstvu tretja na 100 in 

200 metrov delfin. Mojca Je-
lenc pa sodi med najvišje in 
najbolj nadarjene mlade ko-
šarkarice v Evropi. Igra za 
kadetsko, mladinsko in član-
sko ekipo Cinkarne Celje in 
je bila lani tudi kapetanka 
slovenske kadetske košarkar-
ske reprezentance, ki je v 
evropskem prvenstvu divizi-
je B osvojila zlato medaljo.
Bronaste plakete so prejeli 
gorski tekač in turni smučar 
Tine Habjan, smučarka Nina 
Drobnič in strelka Anja Pre-
zelj. Tine Habjan je v sezoni 
2018/19 postal mladinski dr-
žavni prvak v turnem smuča-
nju, državni podprvak v tur-
nosmučarskem vzponu in bil 
drugi v seštevku točk za slo-
venski pokal v turnem smuča-
nju. V gorskem teku se je 
med drugim udeležil evrop-
skega prvenstva v švicarskem 
Zermattu in dosegel 44. me-
sto. Nina Drobnič je aktualna 
državna prvakinja v veleslalo-
mu in superveleslalomu med 
starejšimi deklicami ter držav-
na srednješolska podprvaki-
nja v alpskem smučanju. Zelo 
uspešno je nastopala tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. 
Anja Prezelj pa sodi med naj-
perspektivnejše slovenske 
strelke, nastopa za mladinsko 

A-reprezentanco. V letošnji 
sezoni je bila med drugim 
zmagovalka v seštevku mla-
dinske in članske državne lige 
z zračno pištolo. Zmagala je 
tudi na državnem prvenstvu 
mešanih parov v zračni pištoli 
in pri tem dosegla nov mla-
dinski državni rekord.

Priznanje zlati olimpijki 
Priznanja za posebne dosež-
ke se je razveselila Simona 
Gaser, ki si je na letošnji spe-
cialni olimpijadi prikolesarila 
zlato in bronasto odličje.
Podelili so še dve priznanji za 
perspektivno mlado športni-
co, in sicer 14-letnima plaval-
ki Lani Arko in smučarski 
skakalki Niki Prevc. Lana je 
plavalka Plavalnega kluba Ra-
titovec Železniki, ki je osvoji-
la že 45 medalj, od tega je kar 
15-krat priplavala naslov dr-
žavne prvakinje. Nika Prevc 
se letos lahko pohvali s peti-
mi naslovi državne prvakinje 
v smučarskih skokih in nor-
dijski kombinaciji. Na igrah 
mladih v avstrijskem Hinter-
zartnu je osvojila prvo mesto, 
na mladinskem prvenstvu v 
nordijski kombinaciji v nem-
škem Oberhofu pa je bila 
druga in tretja.

Nagradili športnike
Na prireditvi Športnik leta občine Železniki tokrat trinajst priznanj, najvišje Domnu Prevcu

Prejemniki priznanj; manjkata Anja Prezelj in Mojca Jelenc, ki ju ni bilo na prireditvi. 

Ana Šubic

Železniki – Letošnja zima žič-
ničarjem doslej ni bila naklo-
njena. Vremenske razmere 
so bile neugodne tudi za 
umetno zasneževanje, a jim 
je na Rudnem in Soriški pla-
nini vseeno uspelo izdelati 
nekaj umetnega snega. Na 
Soriški planini so ga lahko 
izdelovali le dva dneva in pol. 
Sneg so ohranili v kupih in 
ga niso razprostrli, da ga 
bodo čim več ohranili do od-

prtja smučišča, ki ga po bese-
dah direktorice Polone Golija 
načrtujejo okoli božiča. Pred-
vidoma bosta obratovali otro-
ška vlečnica in vlečnica Sla-
tnik. Golijeva upa, da bo čim 
prej zapadel sneg oz. bo vre-
me omogočalo vsaj umetno 
zasneževanje. So pa minuli 
petek odprli novo pridobitev 
– Penzion Lajnar s 40 ležišči 
v 10 sobah in restavracijo. 
Na smučišču Rudno so člani 
Športnega društva (ŠD) Bul-
dožerji uredili otroški smu-

čarski park, ki je začel obra-
tovati sredi decembra in je 
namenjen otrokom, ki prvič 
stopijo na smuči. Ob lahki 
progi so postavili 70-metr-
sko vlečnico, ki omogoča hi-
trejše učenje prvih zavojev. 
Otroški park je doslej obra-

toval v času smučarskih te-
čajev in je bil odprt tudi za 
druge obiskovalce, predse-
dnik ŠD Mirko Gartner pa 
upa, da bodo po božiču zače-
li redno obratovati in da jim 
bo uspelo zasnežiti vsaj spo-
dnji del daljše proge.

Čakajo na sneg
Na Rudnem so uredili otroški smučarski park, na 
Soriški planini pa so odprli nov hotel. 

Na Rudnem so že pognali novo otroško vlečnico. 
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Mateja Rant

Žiri – "S projektom Prosto-
fer, ki ga izvaja zavod Zlata 
Mreža, želimo na temelju 
prostovoljstva doseči še več 
naših starostnikov. Po eni 
strani želimo povečati njiho-
vo mobilnost, po drugi pa 
povezovati starejše, ki pre-
voz potrebujejo, s starejši-
mi, ki so v takih primerih 
pripravljeni pomagati kot 
vozniki," je ob prejemu sim-
boličnega čeka v vrednosti 
dva tisoč evrov poudaril žu-
pan Janez Žakelj. Zato se je 
zahvalil Zavarovalnici Tri-
glav, ki je prisluhnila potre-
bam njihovih občanov in 
omogočila začetek izvajanja 
novega projekta. Sredstva 
bodo namenili za nakup ali 
najem avtomobila, s katerim 
bodo zagotavljali prevoze, in 
uporabo klicnega centra, ki 
bo občanom na voljo za na-
ročanje prevoza.
Po besedah direktorice 
kranjske območne enote 

Zavarovalnice Triglav Janke 
Planinc so projekt podprli v 
želji, da pripomorejo k večji 
varnosti in mobilnosti vseh, 
tudi ranljivih skupin prebi-
valcev. »Zavedamo se, kako 
pomembno je, da ima vsak-

do dostop do zdravstvene 
oskrbe, občinskih storitev 
in drugih javnih servisov,« 
je poudarila in dodala, da so 
prav zato podprli vstop Ob-
čine Žiri v humanitarni 
projekt, ki starejšim in gi-

balno oviranim prebival-
cem ne bo zagotavljal le 
boljšega dostopa do javnih 
ustanov, pač pa jih bo tudi 
medsebojno povezoval in 
tako krepil dobre odnose v 
lokalni skupnosti. Obenem 
naj bi na ta način povečevali 
varnost oseb, ki se morda 
sicer ne bi mogle odpraviti 
k zdravniku ali urediti naj-
nujnejših opravkov. Projekt 
so finančno podprli v okvi-
ru novoletnih donacij kranj-
ske območne enote zavaro-
valnice, s katerimi so začeli 
pred 22 leti namesto poši-
ljanja novoletnih voščilnic. 
Po županovih besedah je 
bila zavarovalnica prva, ki 
se je odzvala na njihovo 
prošnjo po finančni podpo-
ri projektu Prostofer, upa 
pa, da ji bo sledilo tudi kate-
ro od žirovskih podjetij. Ta 
čas jim je že uspelo pridobi-
ti tudi osem prostovoljcev, 
ki bodo opravljali prevoze, k 
sodelovanju pa vabijo še 
druge. 

Starejši bolj mobilni
Humanitarnemu projektu Prostofer, s katerim si prizadevajo povečati mobilnost starejših in gibalno 
oviranih oseb, se z novim letom pridružuje tudi Občina Žiri. Izvedbo projekta je podprla tudi 
Zavarovalnica Triglav.

Od leve proti desni: Anica Kumer iz Društva upokojencev 
Žiri, Janka Planinc iz Zavarovalnice Triglav in župan Janez 
Žakelj ob predaji simboličnega čeka

Mateja Rant

Žiri – V Prostovoljnem gasil-
skem društvu Žiri, ki letos 
praznuje 130-letnico nepre-
kinjenega delovanja, si že 
dlje časa prizadevajo zame-
njati dotrajano prikolico, ki 
služi za prevoz motorne bri-
zgalne. Ta je po besedah 
predsednice PGD Žiri Lija-
ne Mlinar nepogrešljiva 
tako pri črpanju vode pri 
gašenju kot tudi pri izlivih 
vode v objektih in zunaj 
njih. Zato so se še toliko bolj 
razveselili novice, da so bili 
izbrani v akciji Za boljši ju-
tri Zavarovalnice Triglav, v 
okviru katere so prejeli štiri 
tisoč evrov. To jim bo olajša-
lo nakup tako prikolice kot 
druge gasilske opreme.
Sedanja prikolica je po be-
sedah Lijane Mlinar stara 
štirideset let in ni več pri-
merna za uporabo. "Z no-

vejšo in zmogljivejšo priko-
lico bo prevoz lažji, varnejši 
za nas gasilce, dostop do 

nesreče pa hitrejši." Prosto-
voljna gasilska društva se 
po njenih besedah stalno 
soočajo s pomanjkanjem 
sredstev, zato jim ob večjih 
nakupih na pomoč priskoči-
jo tudi občani, ki se zaveda-
jo pomena njihovega dela. 
Za humanitarno poslan-
stvo, ki ga opravljajo, se jim 
je ob izročitvi čeka zahvalila 
tudi direktorica Območne 
enote Kranj Zavarovalnice 
Triglav Janka Planinc. "Iz-
kazujete odgovoren pristop 
in imate veliko znanja, s ka-
terim nas varujete pred po-
žari. Marsikdaj premalo ce-

nimo, v kakšno nevarnost 
se spuščate ob tem, oziro-
ma se ne znamo primerno 
zahvaliti."
Prav zato so v Zavarovalnici 
Triglav pred šestimi leti za-
snovali akcijo Za boljši jutri, 
v kateri se trudijo svoje po-
slanstvo, to je ustvarjanje 
varnejše prihodnosti za vse, 
uresničevati v praksi v oko-
lju, v katerem delujejo, tako 
da podpirajo družbeno od-
govorne projekte. Doslej so 
tako podprli že več kot 130 
projektov na področju gasil-
stva, zdravstva in civilne za-
ščite po vsej Sloveniji. 

Še polepšali so jim jubilej
V okviru preventivne akcije Zavarovalnice Triglav Za boljši jutri so štiri tisoč evrov za nakup 
prepotrebne gasilske opreme namenili tudi Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Žiri.

Žirovski gasilci so se razveselili čeka v vrednosti štiri tisoč evrov.

Sredstva bodo namenili za nakup gasilske prikolice.

Ob koncu leta je navada, da 
naredimo tudi neke vrste 
obračun s preteklim letom. 
Lahko rečem, da smo leto-
šnje leto na občini glede fi-
nanc dobro prebrodili, če-
prav je bil proračun dvakrat 
višji kot prejšnja leta. S po-
močjo zadolžitve, ki so jo 
svetniki sprejeli soglasno, 
smo končali že tri četrtine 
športne dvorane, veliko dela 
smo opravili tudi na infra-
strukturi. Na tem področju 
so največje pridobitve nova 
cesta in pločniki na Selu, 
prvi del obvoznice in cesta 
proti Logatcu.
Pred časom smo se znova 
sestali s pristojnimi na di-
rekciji za infrastrukturo, saj 
pripravljamo že nove načrte. 
Ne cesti proti Škofji Loki bo 
prišel na vrsto nevarni ovi-
nek pri Cenetu na Selu. V 
državnem proračunu so za-
gotovljena sredstva tudi za 
odsek od Starih Žirov proti 
Idriji, in sicer na ožini, ki še 
ni urejena za pešce, na pro-
jektu obvoznice pa potekajo 
odkupi zemljišč in načrtova-
nje ceste proti industrijski 
coni. Verjamem, da bi si vsi 
želeli, da bi se zadeve odvija-
le hitreje, tega bi si želel tudi 
sam; a pomembno je, da 
gremo v pravo smer, čeprav 
z majhnimi koraki, saj se 
tudi počasi daleč pride.
Glede doma za starejše ta 
čas ni veliko novega. Smo se 
pa večkrat srečali z investi-
torjem, da bi uskladili še za-
dnje podrobnosti – parkira-
nje, dostop do zdravstvene-
ga doma, ureditev parka za 
domske prebivalce … Čaka 
nas še veliko dela, a računa-
mo, da bo spomladi priho-
dnje leto investitor vendarle 
zasadil prvo lopato za zače-
tek gradnje. Zavedamo se 
namreč, da se vsi staramo in 
bo potreb po domovih, pred-
vsem dobrih domovih z 
dušo, veliko. Zato smo sku-
paj z Inštitutom Antona Tr-
stenjaka pristopili tudi k 
projektu starosti prijaznih 
občin v alpskem prostoru, ki 

ga s šolanjem prostovoljcev 
že udejanjamo. Računam, 
da se bomo ob izmenjavi do-
brih praks tudi kaj naučili 
od nam sosednjih držav, ki 
se soočajo s podobnimi izzi-
vi starajoče se družbe kot 
mi. Letos smo končali tudi 
več manjših projektov, kot 
so Šolski vrtovi, Enostavno 
na kolo, v okviru katerega 
bomo v prihodnje kupili več 
električnih koles in postavili 
električno polnilnico, v pro-
jektu Impresije Škofjeloške-
ga so naši strokovnjaki ob-
delali klekljarstvo, skupaj z 
M Soro smo sodelovali še 
pri projektu Lesni feniks. 
Nimamo pa še zadnjih do-
kumentov za industrijsko 
cesto, pri kateri čakamo do-
ber milijon evrov evropskih 
sredstev, ki naj bi jih dobili 
konec prihodnjega leta. Izzi-
vov nam tako tudi v priho-
dnje zagotovo ne bo manj-
kalo. 
Ob koncu leta bi vsem zaže-
lel sreče in zadovoljstva, pri 
čemer vse bolj opažam, da je 
najbolj srečen človek tisti, ki 
je zadovoljen s tem, kar ima. 
Prepričan sem, da ob pripra-
vljenosti za pomoč z nasme-
hom, lepo besedo in pozdra-
vom naredimo največ za so-
ljudi. V družinskem krogu 
pa je čas, posvečen doma-
čim, več vreden kot tisoč da-
ril. Tega zato želim prav 
vsem.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček 

Največ je vredna 
lepa beseda.

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Občina Žiri je pred 
dnevi objavila namero o od-
daji vrtičkov v lasti Občine 
Žiri v zakup za obdobje od 
2020 do 2025. Vloge za za-
kup vrtičkov sprejemajo do 
vključno petka, 28. februarja, 
prihodnje leto. Vloge je mo-
goče oddati osebno v vložišču 
občine oziroma jih poslati po 
pošti. Vloge morajo biti odda-
ne v zaprtih ovojnicah in s 
pripisom »Zakup vrtička 
2020–2025: ne odpiraj!«
Za potrebe vrtičkarstva so 
namenili zemljišča na Do-

bračevi, pri čemer velikost 
posameznega vrtička znaša 
petdeset kvadratnih metrov, 
so pojasnili na občini. Za le-
tni zakup vrtička je cena pol 
evra na kvadratni meter, 
cena za letni najem lesene-
ga zabojnika za orodje pa 
znaša 22 evrov. "Z upravi-
čenci za pridobitev vrtička v 
zakup bo Občina Žiri skleni-
la zakupno pogodbo, obsto-
ječi zakupniki pa morajo 
pogodbo obnoviti," so še po-
jasnili na občini. Zakupne 
pogodbe bo mogoče skleniti 
za obdobje do konca leta 
2025.

Omogočajo najem 
vrtičkov
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Mateja Rant

Žiri – Uvodnik za letošnji 
Žirovski občasnik, ki nosi 
podnaslov Zbornik za vsa 
vprašanja na Žirovskem, je 
prispeval ekonomist Aleš 
Dolenc, ki se je ob spominu 
na žirovski referendum o 
zamenjavi občine pred pol 
stoletja posvetil tudi žirovski 
prihodnosti. O referendu-
mu, na katerem so odločali, 
ali naj se Žiri priključijo ob-
čini Škofja Loka ali Logatcu, 
so v posebnem poglavju raz-
mišljali še nekateri drugi 
avtorji, posebno pozornost 
so letos namenili tudi novi 
"trofeji" Muzeja Žiri – listi-
ni, s katero je cesar Ferdi-
nand leta 1840 tedanji žiro-
vski občini podelil sejemske 
pravice. 
V treh intervjujih v tokratni 
številki predstavljajo antro-
pologinjo in dolgoletno so-
delavko Žirovskega občasni-
ka dr. Petro Leben Seljak ob 
njeni šestdesetletnici, z di-
rektorjem družbe Poclain 
Hydraulics Alešem Bizja-
kom so spregovorili o se-
demdesetletnici predhodni-
ka omenjene družbe Kladi-
varja Žiri, predstavili so še 
uspešnega oblikovalca Gre-

gorja Žaklja, ki s svojimi deli 
postaja vse bolj prepoznaven 
na slovenski in mednarodni 
oblikovalski sceni. "Sledi po-
seben razdelek z zapisi ob 
petdesetletnici legendarnega 
žirovskega referenduma ter 
dve študiji Petre Leben Se-
ljak – prva pomeni dopolni-
tev našega poznavanja žiro-
vskega obrtništva v prvi po-
lovici dvajsetega stoletja, v 
drugi pa nadaljuje serijo 
Priimki na Žirovskem skozi 
stoletja, pri čemer sta tokrat 

prišli na vrsto črki C in Č: od 
Cankarja do Črnologarja," je 
razložil glavni in odgovorni 
urednik Miha Naglič. V po-
glavjih, ki sledijo, so se po-
drobneje posvetili še cesar-
ski listini iz leta 1840, leto-
šnjim Dnevom evropske 
kulturne dediščine v Žireh 
in zgodovini smučarskih 
skokov na Žirovskem – leta 
2010 je v Žireh tekmoval 
tudi Matti Nykänen, največji 
smučarski skakalec vseh ča-
sov. Svoji zgodbi sta predsta-

vila še Andrej Seljak in Ja-
nez Potočnik, ki sta v letih 
1956 in 1957 nezadovoljna s 
svojim položajem doma po-
begnila v tujino. Spomnili 
pa so tudi na tri ustvarjalne 
osebe z žirovskimi korenina-
mi: slikarja Ivana Gluhode-
dova, umetnostnega zgodo-
vinarja Lojzeta Gostišo in 
njegovo vnukinjo pisateljico 
Bronjo Žakelj. "V Ameriki 
pa smo našli pesnico prav 
tako žirovskih korenin Patri-
cio Goodrich in smo za zače-
tek spoznavanja njenega 
opusa objavili tri njene pe-
smi dvojezično, v izvirniku 
in slovenskem prevodu," je 
pojasnil Naglič in dodal, da 
po številu prispevkov med 
avtorji izstopata Petra Leben 
Seljak in Alojz Demšar. Vsa-
ko leto imajo še likovno pri-
logo in tako je tudi letos, ko 
predstavljajo mlado kiparko 
Katjo Bogataj.
Tudi letošnja izdaja Žiro-
vskega občasnika je malce 
obsežnejša, saj so 49. števil-
ki priložili še monografijo z 
naslovom Žirovski horuk v 
nove čase avtorja Milana Ko-
pača, v kateri je raziskal ra-
zvoj gospodarskih družb v 
Žireh v letih od 1945 do 
1961. 

Spomnili tudi na 
žirovski referendum
V prostorih Muzeja Žiri so sredi decembra predstavili letošnji komplet Žirovskega občasnika, ki poleg 
49. številke občasnika prinaša tudi monografijo Žirovski horuk v nove čase avtorja Milana Kopača.

Knjižno bero Žirovskega občasnika so predstavili uredniki 
(z leve) Stane Kosmač, Petra Leben Seljak in Miha Naglič.

Mateja Rant

Žiri – Projektu z naslovom 
Smart waste managers so se 
v začetku letošnjega šolske-
ga leta pridružili tudi v 
Osnovni šoli (OŠ) Žiri. Ko-
ordinacijo projekta je pre-
vzela šola iz Španije, projekt 
pa je poleg španske in slo-
venske šole povezal še štiri 
šole iz Romunije, Turčije, 
Poljske in Portugalske. V 
novembru je potekala prva 
izmenjava v okviru projekta, 
in sicer v Istanbulu v Turči-
ji. Iz OŠ Žiri so se je udele-
žili koordinatorica omenje-
nega projekta v žirovski šoli 
Maja Brezovar ter Martina 
Jurman in Gregor Podviz.
V okviru projekta želijo 
mlade spodbuditi, da začne-
jo razmišljati o svoji potro-
šnji, pa tudi o tem, kako 
lahko stvari ponovno upora-
bijo, spodbujali bodo še 
koncept zerro waste oziro-
ma družbo brez odpadkov. 
"Za projekt se nameravamo 
zelo potruditi, zato smo 

ugotovili, da je potrebna do-
bra in transparentna komu-
nikacija med sodelujočimi 
partnerskimi šolami v vseh 
nalogah," so po prvem ko-
ordinatorskem sestanku v 
Turčiji svoje vtise strnili ži-
rovski učitelji. Gostitelji so 
jim najprej predstavili svojo 
šolo, ki jo obiskuje več kot 
1300 učencev. "Za nas so 

pripravili tudi kratek kul-
turni program z ekološkimi 
vsebinami." Turška koordi-
natorica jim je predstavila 
še primer dobre prakse so-
delovanja v eTwinningu z 
naslovom Delaj dobra dela 
in bodi prijazen, izmenjali 
so tudi informacije o šol-
skih sistemih in delu učite-
ljev v šolah držav partneric 

pri projektu. Spoznali so 
koncept STEAM – Science, 
Technology, Engineering, 
Art, Maths, pri katerem raz-
iskovanje in prenos v pra-
kso opravijo s pomočjo na-
ravoslovja, tehnologije, in-
ženiringa, umetnosti in 
matematike, ter mehke ve-
ščine 21. stoletja. "V med-
narodnih skupinah smo se 
z izzivi soočili tudi sami in 
pri tem spoznali, kako zelo 
pomembno je medsebojno 
sodelovanje, komunikacija 
in iskanje rešitev – tudi zu-
naj okvirjev – za reševanje 
problemov." Sklenili so, da 
bodo učenci na vsaki mobil-
nosti po modelu STEAM 
iskali praktične rešitve za 
probleme, povezane z dolo-
čenim tipom odpadkov, 
obravnavanim v projektu. 
Naslednja izmenjava, ki bo 
namenjena tudi učencem, 
bo predvidoma v začetku 
marca na Portugalskem, 
maja pa se bodo odpravili na 
Poljsko.

Nujna dobra komunikacija
V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom Smart waste managers (Pametni upravljavci 
odpadkov) so se trije učitelji iz Osnovne šole Žiri udeležili izmenjave v Turčiji.

V novembru je potekala prva izmenjava v okviru projekta 
Erasmus+ Smart waste managers. / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Žiri – V Združenju šoferjev 
in avtomehanikov (ZŠAM) 
Žiri so se odločili letos večjo 
pozornost nameniti preven-
tivni dejavnosti, s katero že-
lijo prispevati k večji varno-
sti vseh udeležencev v pro-
metu, je pojasnil predsednik 
ZŠAM Žiri Marijan Dole-
nec. Del teh prizadevanj je 
tudi nakup odsevnih brezro-
kavnikov, s katerimi so 
opremili zaposlene v obeh 
žirovskih vrtcih.
Ob pomoči občinskega Sve-
ta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in Občine 
Žiri so pred časom tako iz-

peljali nakup 46 odsevnih 
brezrokavnikov. Deset so jih 
razdelili zaposlenim v Vrtcu 
pri sv. Ani, ostale pa Vrtcu 
pri Osnovni šoli Žiri. Za to 
so namenili okrog 1500 
evrov, je pojasnil Dolenec. 
"Želimo, da bi bili najmlajši 
na sprehodih bolj vidni. 
Upamo, da bomo s tem vzor 
tudi drugim občinam, kako 
lahko čim bolje poskrbimo 
za varnost naših otrok." V 
ZŠAM Žiri so z namenom 
ozaveščanja pešcev, da bi 
bili na cesti bolj vidni, letos 
izpeljali tudi dve preventivni 
akciji Bodi viden, bodi previ-
den, v okviru katerih so raz-
delili šeststo odsevnih teles.

Na cesti bolj vidni

Otroci so na sprehodih zdaj bolj vidni. / Foto: arhiv ZŠAM Žiri

Mateja Rant

Žiri – Luč miru iz Betlehema 
so skavti z vsega sveta letos 
sprejeli 14. decembra na Du-
naju. "Plamen predstavlja 
mnogo več kot le svetlobo in 
toploto, saj s seboj prinaša 
pomembno sporočilo. Leto-
šnje geslo akcije je Ne boj se 
goreti!" so poudarili v Slo-
venski skavtski organizaciji.
To sporočilo so slovenski 
skavti po vrnitvi z Dunaja po-
nesli po Sloveniji na območ-
ne sprejeme, ki so potekali v 

devetih slovenskih krajih, 
med drugim v Žireh. "Posla-
nica govori o našem poslan-
stvu širjenja svetlobe in lju-
bezni, ki sta rešitev za vsake-
ga človeka, ne glede na strah, 
ki je prisoten v nas. Svetlobo 
luči miru iz Betlehema po-

trebujemo, da lahko vidimo 
stvari in ljudi v pravi, polni 
podobi." Plamen luči miru 
vsako leto delijo do božiča v 
upanju, da bi prinesel mir v 
čim več domov. Žirovski 
skavti so luč miru pretekli 
ponedeljek prinesli tudi na 
žirovsko občino.
Akcija ima sicer še dobro-
delni namen. Zbrana sred-
stva bodo namenili progra-
mu  Naj mladih ne vzgaja 
ulica društva Žarek, podprli 
bodo misijonarje v Albaniji 
in tako na poletnem taboru 

polepšali  poletje albanskim 
otrokom, del sredstev pa 
bodo namenili še misijonar-
kam, sestram salezijankam 
v Braziliji za celovito obnovo 
kuhinje v ustanovi OSAF, to 
je salezijanski ustanovi za 
bratsko podporo.

Širijo svetlobo in 
ljubezen

Regijski sprejem luči miru iz Betlehema so 
slovenski skavti letos pripravili tudi v Žireh.

Žirovski skavti so luč miru prinesli tudi na občino. 
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Nedavna raziskava* med populacijo 56.000 
otrok v Veliki Britaniji je pokazala zaskrbljujo-
če razlike med temi, ki imajo svoje knjige in 
tistimi, ki knjige nikoli niso dobili. Otroci, ki 
imajo svoje knjige, dosegajo kar 6x večji 
nivo branja kot tisti, ki svojih knjig nima-
jo! Je potrebno navesti, da je veščina bra-
nja in s tem razumevanje besedila, osnov-

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
( 0 4 )  5 1 1  2 5  0 5
( 0 5 1 )  3 4 1  1 2 6

Veliko zdravja in dobrih knjig vam tudi v letu 2020 
želimo iz Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

NOVOLETNA VOŠČILA IN DARILA – MISLITE Z NJIMI RESNO 
ALI JIH PONAVLJATE LE IZ VLJUDNOSTI?

na za uspeh človeka v življenju, ne glede 
na to, kakšen poklic bo opravljal!
Domača raziskava Knjiga in bralci VI 
(2019)** ugotavlja zaskrbljujoč trend bral-
ne kulture v Sloveniji. Ne le, da se je števi-
lo nebralcev povečalo, upadlo je tudi šte-
vilo tistih, ki intenzivno berejo knjige. Po-
leg tega pa je tudi pokazala, da le 30% 
naših staršev bere svojim otrokom. Na 
Norveškem je takih staršev kar 70%, in 
podobne številke najdemo tudi v drugih 
skandinavskih državah. 
Verjamemo, da želite otrokom in svojim naj-
bližjim s prazničnimi voščili in darili le naj-
boljše, zato bi bilo darilo v obliki plačane 
knjižnične članarine za odrasle ali knjiga 
iz knjigarne za otroke res najboljše darilo. 

*https://www.independent.co.uk/news/education/ 
education-news/children-books-reading-skills-school- 
library-closures-national-literacy-trust-a9228316.html   

*https://www.bukla.si/knjigarna/druzbene-vede/ 
knjiga-in-bralci-vi.html

Igor Kavčič

Gorenja vas – Kos potice, 
dve figi, konkreten kos sla-
nine in steklenica jeruza-
lemčana. Namig za veselo-
decembrsko malico, zgolj 
ena od nenavadnih kulina-
ričnih kombinacij ali pa ne-
kaj povsem drugega – reci-
mo rezultat kreativnega mi-
šljenja in v njegovi posledi-
ci likovna obdelava rekla-

mnih svežnjev, ki dnevno 
polnijo naše poštne nabiral-
nike. Ste se kdaj vprašali, 
kaj storiti z vsemi temi re-
klamami? "Jaz sem se. Od-
govor so razstavljeni kola-
ži," moji prvi radovednosti 
zadosti Franc Temelj, ki se 
je med rodnimi Žirmi in 

Škofjo Loko, kjer živi, s svo-
jimi fotokolaži tokrat usta-
vil v prostorih knjižnice v 
Gorenji vasi.

Le kam bi z reklamami
Ne, v Puštalu, kjer živi z 
ženo, na nabiralniku ni na-
lepke, ki bi poštarju dala 
vedeti, naj gre z reklamnim 
svežnjem mimo. "Vse stva-
ri so do neke mere kori-

stne, če jih znaš prav upo-
rabiti, tudi številne rekla-
me, ki jih dobivamo na 
dom. Trgovci nam sicer 
želijo prodati tudi tisto, če-
sar ni v akciji ali v ponudbi 
ugodno, a z nekaj pameti 
se lahko naučimo tudi nji-
hovih taktik in ravnamo po 

svoje," pove Franc Temelj, 
ki reklame, potem ko pre-
gleda, kje je kaj dobro in 
ceneje, spremeni v materi-
al za ustvarjanje. "Le kaj 
naj bi z vsem tem odpa-
dnim papirjem? Bi se ga 
dalo, še preden ga odpelje-
mo na odpad, uporabiti še 
za kaj?" je razmišljal. 
Franc, po stroki in v poklicu 
elektrotehnik, svoj službeni 
vek pa je preživel v Kladi-
varju, je v prostem času že 
od nekdaj iskal ustvarjalni 
izziv v fotografiji, po upoko-
jitvi pa se je lotil različnih 
zbirk. Še posebno odmevna 
je njegova zbirka žigov, ki 
so bili v prvi polovici prej-
šnjega stoletja v uporabi na 
Žirovskem, po muzejski 
razstavi pa je dokumentira-
na še v knjigi Žirovski žigi. 
"Pri zbirkah je precej dela 
za računalnikom, kjer se z 
leti tudi preveč utrujajo oči, 
zastarala pa je tudi moja fo-
tografska oprema, zato sem 
nov izziv našel v ustvarja-
nju kolažev. To je idealno 
delo za upokojence – potre-
buješ le reklame, prospekte, 
stare revije ter papir, škarje 
in lepilo. Pa seveda precej 
prostega časa," pove avtor 
fotokolažev; da pa ni nujno, 
da vsak, ki si ga zamisli, 
tudi uspe. Včasih mora ko-
laž za nekaj časa odložiti, da 
ga potem lahko vidi povsem 
drugače. Najprej je začel iz 
izrezkov sestavljati krajine, 
več kot 150 jih ima, potem 

razglednice s portreti iz sve-
ta umetnosti, ki jih je ustva-
ril vsaj sto, v cikel "ljubo 
doma" uvršča tiste z detajli 
notranje opreme, ob delu za 
tokratno razstavo pa je brž-
kone razmišljal o jesen-
skem času, ko se živa nara-
va nekoliko utiša in se pri-
bliža stanju, kot ga lahko 
začutimo na vsakem tihoži-
tju. 

Kulinarika in likovno
"Ko sem se dogovarjal za 
razstavo v Gorenji vasi, sem 
pomislil prav na tihožitja, 

da bi bila ta lahko zanimiva, 
saj bodo ljudje gotovo pre-
poznali, od kod so izrezki, 
ki jih sestavljajo." Temelj 
jih je označil za Tihožr(i)tja, 
saj je v motive sestavljal raz-
lične prehranske kombina-
cije. "Ob vsakem večjem 
dogodku ali druženju je 
zraven tudi hrana, posebno 
pred novim letom je te res 
povsod dovolj. Zato v naslo-
vu žrtje, a ob pogledu na 
kolaže gledalci vseeno lah-
ko prepoznajo tihožitja." 
Sicer se današnja kulinari-
ka marsikdaj povezuje tudi 
z obliko in estetiko, Teme-
lja pa je pri sestavljanju ti-
hožitij vendarle vodila pred-
vsem likovnost in skladnost 
posameznih kompozicij. 
Frančeva natančnost pri iz-
delavi kolažev je izjemna, 
saj ga je marsikdo od obi-
skovalcev spraševal, v kate-

rem računalniškem progra-
mu jih je sestavljal. "Seveda 
je pri delu treba imeti pre-
cej potrpljenja, na srečo mi 
tega ne manjka."

Nov izziv so vlaki
"Drži, da sem nekaj časa 
bil pozoren, kakšni pre-
hrambni izdelki bolj sodijo 
skupaj, da je ob klobasi 
pivo in ne vino, a sem ka-
sneje le popustil," je v du-
hovitem tonu dejal Franc 
Temelj, ki je za tokratno 
razstavo izbral enajst kola-
žev, ki bodo v gorenjevaški 
knjižnici na ogled do konca 
januarja. Trenutno ga že 
zaposluje nov cikel kolažev 
– na temo železnice in vla-
kov. Nekaj jih je že izdelal, 
in ko jih bo za dober izbor, 
jih bo – če bo le mogoče – 
tudi predstavil javnosti.

Fotokolaži s prednovoletnih miz
V Krajevni knjižnici Gorenja vas, enoti Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, je na ogled razstava fotokolažev Franca Temelja z naslovom Tihožr(i)tja.

Franc Temelj se je v zadnjih letih izmojstril v fotokolažu. / Foto: Igor Kavčič

Eno od razstavljenih prehrambnih tihožitij za pokušino

"Izdelovanje fotokolažev je idealno delo za 
upokojence – potrebuješ le reklame, prospekte, 
stare revije ter papir, škarje in lepilo. Pa seveda 
precej prostega časa."

"Ob vsakem večjem dogodku ali druženju je 
zraven tudi hrana, posebno pred novim letom je 
te res povsod dovolj. Zato v naslovu žrtje, a ob 
pogledu na kolaže gledalci vseeno lahko 
prepoznajo tihožitja."

Igor Kavčič

Škofja Loka – Na Loškem 
odru so že devetinštiridesetič 
podelili vsakoletne Severjeve 
nagrade za igralske stvaritve 
v slovenskem poklicnem gle-
dališču, v ljubiteljskem gleda-
lišču in za študente dramske 
igre. Osrednji nagradi za po-
klicne igralske stvaritve v za-
dnjih dveh letih sta prejeli 
Nina Ivanišin, članica igral-

skega ansambla SNG Drama 
Ljubljana, in Ana Urbanc, 
članica igralskega ansambla 
Drame SNG Maribor. Nagra-
di za igralsko stvaritev štu-
dentov dramske igre sta pre-
jela Lara Wolf Završnik in 
Gal Oblak, nagrada Sklada 
Staneta Severja za igralsko 
stvaritev v slovenskem ljubi-
teljskem gledališču pa je šla 
Anžetu Zupancu, članu KUD 
Franc Kotar Trzin.

Podelili Severjeve nagrade

Osrednji Severjevi nagrajenki Ana Urbanc in Nina Ivanišin 
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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
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Lepe praznike in  

srečno 2020!

Ved

Želimo vam

vesele praznike in

srečno novo leto!
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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 2020.

Kolektiv Cirlesa

Cirles d.o.o.  
Tupaliče 21, 4205 Preddvor

Ciril 041 629 415
Klemen 041 422 067 

info@cirles.si

Samo Lesjak

Škofja Loka – V Puštalu si že 
vrsto let podajata roko dve 
veji umetnosti, glasbena in 
likovna. Prva razstava pu-
štalskih likovnih ustvarjal-
cev v puštalski graščini, kjer 
domuje loška glasbena šola, 
je bila na ogled že pred ena-
indvajsetimi leti, novembra 
2010 pa so se prvič predsta-
vili v Sokolskem domu, že 
tedaj v družbi puštalskih 
glasbenih kolegov. Koncert 
učiteljev Glasbene šole, aka-
demsko izobraženih glasbe-
nikov, je po besedah ravna-
telja šole Klemena Karlina 
poklon tej trdoživi ustvarjal-

ni pobudi in hkrati darilo 
mestu, ki živi in diha z glas-
beno šolo že sedemdeset let.
Vsem ustvarjalcem ter cenje-
nim gostom, tudi županu Ti-
netu Radinji, se je v uvodu 
zahvalila Agata Pavlovec, ob 
tej priložnosti pa je JSKD 
Škofja Loka podelila prizna-
nja. Posebni priznanji sta 
prejela Valentin Bogataj ter 
Avgust Babnik, v mnogočem 
najbolj zaslužna za tradicijo 
razstav. Na letošnji, ki bo na 
ogled do 8. januarja, se pred-
stavlja sedemnajst puštalskih 
ustvarjalcev. Nadvse obsežen 
in vsebinsko bogat zbornik 
ob 70-letnici glasbene šole z 
naslovom Na krilih glasbe je predstavila glavna urednica 

Marjetka Kocjančič, nato pa 
so oder zasedli učitelji glasbe-
ne šole, ki so postregli z izvr-
stnim koncertom.
V zbornik ob jubileju je odlič-
ni poznavalec puštalskih li-
kovnih ustvarjalcev umetno-
stni zgodovinar Boštjan So-
klič v svojem pregledu s po-
menljivim naslovom Puštal-
ski umetniški Babilon med 
drugim zapisal: "Želja po 
razpoloženjskem podajanju 
narave in krajine je temeljna 
značilnost puštalskih tvorcev, 
upodabljajo pa tudi vedute, 
tihožitja in žanrske prizore. 
Ker so doživetja puštalskih 

umetnikov različna, je pestra 
in raznolika tudi njihova 
umetnost. Med njimi so sli-
karke in slikarji, fotografi, ki-
parji in rezbarji ... Zavedanje 
obstoja neraziskanih možno-
sti v omejenih, umetnosti ne 
preveč naklonjenih razme-
rah, izpričuje močno umetni-
ško hotenje, kar je v okviru 
dejavnosti sorodnih sloven-
skih združenj redko." Razsta-
ve Puštalcev, vedno pospre-
mljene s kulturnim progra-
mom, kjer domači glasbeni, 
gledališki in drugi izvajalci 
požlahtnijo dogodek, so že 
davno postale nepogrešljiv del 
loškega kulturnega dogajanja.

Puštalski umetniški 
Babilon
Tradicionalna prireditev Puštuci u Lok je tokrat potekala v znamenju razstave puštalskih likovnih 
ustvarjalcev, koncerta učiteljev ter predstavitve zbornika ob 70-letnici Glasbene šole Škofja Loka.

Obiskovalci si vedno z zanimanjem ogledajo razstavo, ki jo 
v Sokolskem domu pripravijo puštalski likovni ustvarjalci. 

Vrhunski koncert učiteljev loške glasbene šole v Kristalni 
dvorani / Foto: Tone Štamcar
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Škofja Loka – V Športni 
dvorani na Trati se je spisa-
la še ena uspešna glasbena 
predbožična zgodba: na 
odru so moči združili An-
sambel Saša Avsenika, Gre-
gor Avsenik ter Kvatropirci. 
Trije glasbeni izvajalci, dva 
glasbena melosa, en kon-
cert za vse okuse – pod tem 
sloganom so se na koncer-
tnem večeru, poimenova-
nem Jadraj z menoj, preple-
tale dalmatinske melodije 
ter slovenske narodno-za-
bavne klasike, številne že 
ponarodele Avsenikove 
viže. Veselja, sreče in rado-
sti je Ansambel Saša Avse-
nika z Gregorjem Avseni-
kom zaželel v uvodu kon-
certa, na katerem sta se 
predstavila tudi nova člana 
zasedbe, pevka Lucija Se-
lak, ki prihaja z Dolenjske-
ga, ter klarinetist Tommy 
Budin iz okolice Trsta. Zelo 
dobro razpoloženi so bili 
tudi Kvatropirci, ki so svo-
jim uspešnicam dodali še 
nekaj znanih dalmatinskih 
pesmi in na zadovoljstvo in 
v veselje občinstva, ki je na-
polnilo dvorano na Trati, na 
odru zapeli tudi z Ansam-
blom Saša Avsenika.

Praznični valovi 
melodij

Škofja Loka – Ob častitljivem jubileju, sedemdesetletnici de-
lovanja Glasbene šole Škofja Loka, so izdali tudi zbornik. Iz-
daja zbornika zaokrožuje niz številnih dogodkov, od slavno-
stnih koncertov do preglednih razstav, s katerimi so obeležili 
visok jubilej loške glasbene šole. Zbornik, naslovljen Na krilih 
glasbe, je pomemben zlasti v skrbi za zgodovinski spomin 
ustanove, ki že 70 let širi glasbeno in splošno omiko ter soo-
blikuje kulturno življenje na Loškem. Vsebinsko bogat in ob-
sežen zbornik pod uredniškim vodstvom Marjetke Kocijančič 
na skoraj dvesto straneh na pregleden, zanimiv ter bralcu 
prijazen način predstavi zgodovinsko pot glasbene šole, vse 
od njenih začetkov pa do današnjih dni. Preko zapisov, foto-
grafij, listin in koncernih programov zaživijo spomini na ne-
štete dosedanje dosežke šole oz. njenih vrhunskih učiteljev 
ter marljivih učencev, pa tudi zgodbe zunanjih sodelavcev, 
raznovrstnih umetniških ustvarjalcev ter ustanov, s katerimi 
glasbena šola vseskozi plodno sodeluje. Ob bogati preteklo-
sti pa glasbena šola po besedah ravnatelja Klemena Karlina 
ohranja tudi jasno vizijo za prihodnost, obenem pa ohranja 
status šole, ki pri mladih spodbuja veselje do življenja ter jih 
vzgaja v smislu ne le glasbene, temveč splošne kulture.

Na krilih glasbe
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Vilma Stanovnik

Gorenja vas – Začetki gore-
njevaške košarke segajo v 
leto 1969. Takrat so na pobu-
do gimnazijcev Srečka Trčka, 
Mirana Ferlana in Janeza Ča-
deža pritrdili prvi koš v dvo-
rani TVD Partizan. Kon-
struktor prve košarkarske ta-
ble z obročem je bil Jože No-
vak, izdelal pa jo je kovač 
Franc Kokalj iz Podgore.
Klub je tako sprva deloval 
pod okriljem TVD Partizan, 
leta 2004 pa je KK Gorenja 
vas postal samostojno dru-
štvo. Nov polet je klub dobil 
letos, ko je Gorenja vas dobi-
la sodobno športno dvorano, 

v jubilejnem letu pa je vode-
nje prevzela ambiciozna 
mlada ekipa na čelu s pred-
sednikom Gašperjem Do-
lencem. Kot pravijo, je nji-
hov glavni cilj popularizacija 
košarke, množičnost, do-
stojno nastopanje v vseh 
tekmovanjih, vzgoja lastnih 
strokovnih kadrov in skrb za 
zdravje vseh članov društva.
Na praznovanju, ki so ga 
člani kluba pripravili v sobo-
to, 30. novembra, so točno 
ob 12. uri na parket stopili 
igralci in igralke drugih ter 
tretjih razredov. Za njimi so 
po vrsti sledili mladi do 11 
let, do trinajst let in do 15 let. 
Sledile so tekme starejših 

članov, veteranov in za vrhu-
nec še tekma legend. 
Prav tekma legend je prepri-
čala tako mlajše kot starejše 
gledalce, da je košarka v Go-
renji vas že dolgo priljubljen 
šport. Za legende so v modri 
ekipi zaigrali Jani Bogataj, 
Janez Čadež, Herman Pu-
stovrh, Pavle Oblak, Drago 
Trček, Metod Kos, Andrej 
Šubic, Zvone Dolenec in Iz-
idor Selak, ki je imel tudi 
funkcijo trenerja ekipe. Za 
rumeno ekipo so igrali: Bo-
jan Ferlan, Marjan Arnolj, 
Damjan Ažbe, Roman For-
tuna, Zdravko Bogataj, 
Branko Grošelj, trener pa je 
bil Branko Selak. Sicer pa so 

bile vse ekipe razdeljene na 
rumene in modre, skupni 
rezultat na koncu vseh te-
kem pa je bil 83 : 92 v korist 
modrih ekip. 
Seveda pa je bil ta rezultat 
zgolj simboličnega pomena, 
edina tekma, ki se bo zapisa-
la v statistiko, je bila večerna 
tekma članske ekipe, ki letos 
nastopa v četrti SKL in se je 
pomerila z moštvom Straži-
šča. Boljši so bili gostje, ki 
so slavili s 73 : 77.  
»V klubu imamo trenutno 
pet mlajših selekcij, za kate-
re skrbimo štirje trenerji, in 
člansko ekipo, ki jo vodi Pe-
ter Hafner. Mlajše kategori-
je nastopajo v državnem pr-

venstvu, najmlajše pa na 
medobčinski ravni,« je po-
vedal Jaka Trček in pojasnil, 
da imajo šolo košarke tudi v 
Poljanah in Lučinah.
»Želimo si, da bi se naša 
članska ekipa spet uvrstila v 
tretjo SKL, in trenutno kar 
dobro kaže. Prav tako je naš 
cilj vzgajati mlade selekcije 
in imeti dobro domačo eki-
po, ki bo lahko igrala v čim 

višji ligi,« je dodal predse-
dnik Gašper Dolenc in poja-
snil, da so veseli, ker lahko 
jubilej praznujejo v novi 
dvorani, letos pa so dobili 
tudi občinsko priznanje, na 
kar so prav tako ponosni. 
Prav tako so bili ponosni, da 
se je jubileja udeležilo več 
kot štiristo navijačev, ki so 
uživali v predstavah vseh ge-
neracij košarkarjev.

Košarkarji so proslavili jubilej
Letos mineva petdeset let, odkar so v Gorenji vasi ustanovili košarkarski klub, zato so pred kratkim pripravili priložnostni turnir s tekmami vseh generacij, 
vrhunec prireditve pa je bila tekma legend, ki so jo odigrali tudi ustanovitelji kluba.

Predsednik kluba Gašper Dolenc

Na tekmi legend so se zbrali nekdanji gorenjevaški košarkarji in navdušili zbrane navijače na polnih tribunah nove 
športne dvorane. / Foto: Vito Debeljak

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Čeprav je do 
Pokala Loka še slaba dva me-
seca, so se ta mesec na seji že 
zbrali organizatorji, ki jih kot 
predsednica organizacijske-
ga odbora tudi letos vodi Bar-
bara Kürner Čad. Pokal Loka 
bo 15. in 16. februarja priho-
dnje leto potekal v že petin-
štirideseti izvedbi, pri smu-
čarskem klubu Alpetour pa 
po uspešno zaključenem 
smučarskem sejmu načrtu-
jejo tudi ostala tradicionalna 
tekmovanja, tako naj bi 4. in 
5. janurja na Starem vrhu 

pripravili FIS-veleslalom za 
moške in ženske, 11. januarja 
je na sporedu tekma za Po-
kal Ciciban, 18. in 19. januar-
ja pa, prav tako na Starem 
vrhu, načrtujejo tekmi držav-
nega prvenstva v kategorijah 
do štirinajst in do šestnajst 
let. Na začetku februarja bo 
na Starem vrhu regijski vele-
slalom za kategorije do deset 
in dvanajst let, sledil pa mu 
bo državni veleslalom. Po 
Pokalu Loka naj bi organiza-
torji iz Smučarskega kluba 
Alpetour 15. in 16. marca pri-
pravili še FIS-slalom za mo-
ške in ženske. 

Pripravljajo se na 
februarski Pokal Loka

Po uspešnem smučarskem sejmu se pri Smučarskem 
klubu Alpetour že pripravljajo na organizacijo tekmovanj.
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SKRBNIKA PRODAJNEGA VOZNEGA PARKA  
novih in rabljenih vozil.  
 

Izobrazba, delovne izkušnje in starost 
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Nudimo delo v mladem kolektivu ter 
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Z igranjem 
devetega kola v balinarski 
superligi je v soboto ekipa 
Trate zaključila prvi del tek-
movanja. Branilci naslova 
na odmor ne odhajajo kot 
vodilni, saj to mesto pripada 
Agrochem Hrastu, ki so 
tako jesenski prvaki.
V številni in kakovostno 
močni ekipi iz Škofje Loke 
ob pričakovanih nosilcih 
igre Damjanu Sofronievske-
mu, Gregorju Oprešniku, 
Tadeju Premruju, Dejanu 
Korenu, Mihi Tomšetu in 
Urošu Veharju letos točke 
pridno zbira tudi Luka Ko-
kelj. Pred zadnjim jesen-
skim kolom so bili na dru-
gem mestu s šestimi zmaga-
mi in dvema porazoma.
Drugi del tekmovanja v bali-
narski superligi, v kateri na-

stopa deset ekip, se bo začel 
18. januarja s tekmami dese-
tega kola. Vmes bo tudi pre-
stopni rok, in sicer med 6. 

in 12. januarjem. Zaključni 
turnir najboljše četverice bo 
4. in 5. aprila, ko bo znano, 
kdo bo državni prvak.

Branilci naslova po 
prvem delu niso na vrhu
Za balinarji Trate je prvi del tekmovanja v superligi.

Miha Tomše (levo) in Dejan Koren, balinarja škofjeloške 
Trate / Foto: Balinarska zveza Slovenije

Maja Bertoncelj

Poljane – Za smučarskimi 
skakalkami sta prvi postaji 
tekem svetovnega pokala: 
Lillehammer na Norveškem 
in Klingenthal v Nemčiji. Po 
treh tekmah je na visokem 
tretjem mestu v skupnem 
seštevku Ema Klinec. Ska-
kalka SSK Žiri iz Poljan je 
bila dvakrat četrta, v Nemčiji 
pa je desetič v karieri skočila 
na stopničke – na drugo me-
sto. To je še posebej velik 
dosežek, saj so bile to njene 
prve stopničke po poškodbi, 
do katere je prišlo lani ko-
nec decembra na državnem 
prvenstvu v Planici.
"Čez celo poletje sem gara-
la. Skoki so na visoki ravni. 

Stopničk sem zelo vesela. 
Četrti mesti na Norveškem 
sta me še bolj motivirali. V 

tem mesecu moramo pri-
pravljenost na treningih še 
dvigniti. Treba je delati in 

potem bomo videli, kako se 
bo odvilo v nadaljevanju," je 
bila uspeha vesela Ema Kli-
nec. Lani je državno prven-
stvo zaključila s poškodbo, 
na letošnjem, ki je bilo v te-
dnu po Klingenthalu, je po-
stala državna prvakinja. 
"Tekma je bila res zelo tež-
ka, pogoji so bili zelo zahtev-
ni. Dekleta smo bile po toč-
kah zelo skupaj. Imela sem 
tudi nekaj sreče, saj so dese-
tinke šle v mojo korist," je 
povedala po tekmi v Planici, 
na kateri je tretje mesto 
osvojila njena klubska kole-
gica Nika Križnar. Nika je 
dobro pripravljenost poka-
zala tudi že na tekmah sve-
tovnega pokala. V skupnem 
seštevku je na osmem me-

stu. "Pred mano je še kar 
veliko dela. Večji korak na-
prej moram narediti na teh-
niki, še posebej na preletu. 
Sedaj bo veliko časa za iz-
boljšave in upam, da bom 
spet skakala tako kot poleti. 
Potem bom zelo zadovolj-
na," pravi Nika Križnar. Se-
zona bo še dolga. Skakalke 
jo bodo nadaljevale 10. janu-
arja v Sapporu na Japon-

skem. Skakalni konec tedna 
v domačem Ljubnem pa bo 
od 21. do 23. februarja.
Z začetkom sezone je zado-
voljen tudi Žirovec Zoran 
Zupančič, glavni trener žen-
ske skakalne reprezentance: 
"Začeli smo po načrtih. V 
pripravljalnem delu smo 
proti koncu imeli nekaj te-
žav z vremenom, a smo bili 
odločeni, da gremo na prvo 
tekmo svetovnega pokala 
brez skokov na snegu. To se 
ni zgodilo prvič. Dekleta so 
na visokem nivoju in tako so 
tudi začele. Razveseljivo je, 
da so vse svoje skoke sto-
pnjevale in vse so osvojile 
tudi točke. Trenutno držimo 
drugo mesto v pokalu naro-
dov, kar je super."

Ema Klinec leto po poškodbi 
znova skočila na stopničke
Slovenske smučarske skakalke so dobro začele novo sezono. Po treh tekmah je Ema Klinec v skupnem seštevku svetovnega pokala na tretjem mestu, 
Nika Križnar je osma.

Ema Klinec je z uvodom v sezono lahko zadovoljna. Na 
tekmi svetovnega pokala v Nemčiji je prvič po poškodbi 
skočila na stopničke. Bila je druga. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Železniki – Rokometaši 
igrajo tekme 2. kroga Pokala 
Slovenije. Med šestnajst naj-
boljših ekip se je uspelo uvr-
stiti tudi rokometašem RD 
Alples Železniki. V izredno 
napeti in zanimivi tekmi so 
si zmago in napredovanje 

proti Grosupljemu pred do-
mačimi gledalci zagotovil po 
dveh podaljških, po 80 mi-
nutah igre. Končni rezultat 
je bil 34:33 (12:12, 23:23, 
26:26, 29:29, 32:31). Tekma 
2. kroga pa še čaka rokome-
taše RD Urbanscape Loka. V 
petek, 24. januarja, se bodo 
v gosteh pomerili z MRD 

Dobova. V rokometnih vr-
stah je minuli teden sicer 
odmevala novica, da ima 
slovenska članska reprezen-
tanca novega selektorja. To 
je 46-letni Šved Ljubomir 
Vranješ. Ta teden bodo za-
čeli s pripravami na evrop-
sko prvenstvo, ki bo januar-
ja na Švedskem. 

Rokometaši iz Železnikov zmagali 
po dveh podaljških

Smučarske skakalke 
bodo sezono 
svetovnega pokala 
nadaljevale 10. 
januarja v Sapporu na 
Japonskem. 
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Novo leto je kot bel nepopisan list … 
Pobarvajte ga s sanjami, 
posujte z ljubeznijo, 
popišite z neverjetnimi dosežki 
in okrasite s čudeži!

     Srečno 2020 
            vam želi
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   Eva
Černe

     Vlado Kreslin

Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra
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Žirovski besednjak 
ni slovar, je zbirka 
500 mini esejev, 
sestavljena iz razlag 
500 značilnih besed. 
Žiri so prvi večji 
kraj v Sloveniji, ki 
ima svojo zgodbo 
povzeto na ta način 
– z avtorsko razlago 
izbranih besed. Te 
niso le žirovske, 
veliko je gorenjskih, 
vseslovenskih in 
svetovljanskih. 
Knjiga torej ni le 
lokalna, v svoji 
individualnosti je 
hkrati univerzalna.

Avtor knjige je 
dolgoletni sodelavec 
Gorenjskega glasa.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

24,90600 strani, mehka vezava

EUR

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V škofjeloški 
enoti VDC Kranj, ki izvaja 
socialnovarstveni storitvi za 
odrasle osebe z motnjo v du-
ševnem razvoju, so združili 
praznovanje dneva človeko-
vih pravic (10. december), 
dan odprtih vrat, obisk žu-
pana Tineta Radinje in pred-
novoletno srečanje s starši 
oz. zakonitimi zastopniki 
uporabnikov. V enem do-
godku povezane priložnosti 

postajajo tradicionalna obli-
ka, saj se zavod s petimi 
enotami in izvajanjem dveh 
socialnovarstvenih storitev 
iz leta v leto širi, navajajo v 
škofjeloški enoti.
"V letošnjem letu smo pred-
vsem v Škofji Loki v obe sto-
ritvi vključili nove upravi-
čence iz seznama čakajočih, 
saj smo načrtovali zaključek 
investicije in s tem pridobi-
tve novih, zlasti prostorskih 
pogojev," je dejala direktori-
ca Mirjana Česen. Na sreča-

nju je Česnova nagovorila 
udeležence in predstavila 
uspehe tega leta ter izzive in 
načrtovane projekte za leto 
2020. Spregovoril je tudi žu-
pan Tine Radinja in poudaril 
pomen poslanstva, ki ga 
opravlja socialnovarstvena 
ustanova, in njen pomem-
ben prispevek k ustvarjanju 
enakopravnejše in vključujo-
če lokalne skupnosti. Prav 
tako je s posluhom sledil na-

črtovanim projektom in 
nam pri tem zagotovil tudi 
podporo občine. Obiskoval-
cem so se uporabniki pred-
stavili s kulturnim progra-
mom. Obiskovalci so si ogle-
dali prostore, ki so jih pred 
obiskom okrasili s pravljični-
mi hiškami luči, povsem no-
vim izdelkom lastnega pro-
grama iz gline. S hiškami se 
VDC Kranj predstavlja tudi v 
Izložbah domišljije v mestu.  

Odprli vrata obiskovalcem
V škofjeloški enoti VDC Kranj so decembra pred prazniki pripravili dan odprtih vrat. 

Pevski nastop uporabnikov VDC / Foto: Arhiv VDC                              

Med gosti je bil tudi župan Tine Radinja / Foto: Arhiv VDC                   

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Železniki – Pihalni orkester 
Alples Železniki vabi na 
Slavnostni koncert ob 40-le-
tnici, ki bo v četrtek, 26. de-
cembra, ob 17. uri v Športni 
dvorani Železniki. "Letos 
smo v goste povabili Tilna 
Artača, violončelista, imita-
torja in voditelja. Skupaj 
bomo izvedli štiri skladbe; 
dve bosta iz oddaje Znan 
obraz ima svoj glas, pri 
dveh pa nas bo spremljal z 
violončelom. Vmes bo na-
stopil tudi samostojno, bo 
pa tudi povezovalec progra-
ma. Tako kot zadnja leta 
smo pripravili raznolik pro-
gram, da bo zadostil čim 
več okusom. Nekaj bo za-
bavne glasbe, glasbe iz mu-
zikala in seveda nekaj slo-
venske narodno-zabavne 
glasbe," je napovedal pred-
sednik orkestra Matic Prevc 
in dodal, da bodo s koncer-
tom sklenili jubilejno leto, v 
katerem so praznovali 40-le-
tnico delovanja.

Slavnostni koncert 
pihalnega orkestra 

Stara Loka – V gorenjskih krajih na štefanovo obujajo star 
običaj "žegnanja" konj. Včasih so konji v vsakdanjem življe-
nju veliko pomenili, lastnikom predvsem preživetje, zato je 
nastal običaj, da so za srečo in zdravje prosili svetega Štefa-
na, zavetnika živali. Tradiciji blagoslova konj (in tudi oslov) 
sledijo tudi v Stari Loki, kjer bo letošnje "žegnanje" v četrtek, 
26. decembra, ob 11.30 na parkirišču pred cerkvijo na Fari. V 
petek, 27. decembra, pa društvo Lonka iz Stare Loke ob 18. 
uri na Starološkem trgu prireja božični koncert in predstavi-
tev knjižice Miklavževanje skozi čas. O miklavževanju so le-
tos priredili razstavi v Stari Loki in Sokolskem domu.

Blagoslovitev konj in božični koncert


