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Naročnina na Gorenjski 
glas je lepo darilo!
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V mestu so 
najprej poskrbeli za okrasi-
tev: ob vhode na Mestnem 
trgu so postavili rastoče 
smrečice in jih okrasili z 
lučkami, praznične ambien-
talne okrasitve je bil deležen 
tudi letos obnovljeni Can-
karjev trg, ki s sosednjimi 
ulicami predstavlja novo pri-
zorišče za mestno dogaja-
nje. Okrašen je tudi Spodnji 
trg, nad katerim se pne z 
lučkami pričarano zvezdno 
nebo. Ob večerih praznično 
zažarita tudi Kamniti most 
in Škofjeloški grad, praznič-
ni pozdrav mestu pa pred-
stavlja okrašena smreka pri 
Petrolu. Naravna okrasitev 
je v veljavi že tretje leto, me-
sto pa bo tako okrašeno vse 
do 7. januarja, je povedala 
Mateja Hafner Dolenc z Ob-
čine Škofja Loka.
Na natečaju za pripravo pra-
zničnih prireditev je bilo le-
tos spet izbrano Turistično 
društvo Škofja Loka, ki sku-
paj z drugimi organizatorji 
meščanom in obiskovalcem 
ponuja niz dogodkov. Če-
prav so praznike napovedali 
že Miklavžev sejem, Loški 
umetniški festival LUFt in 
srečanje z vinarji zadnjo no-
vembrsko soboto, pa so de-
cembrske prireditve zares 
začeli 12. decembra s kon-
certom skupine Čedahuči. 

Do novega leta se bo bodo 
na več prizoriščih v mestu 
zvrstili številni koncerti raz-
ličnih glasbenih žanrov, od 
rocka, jazza, šansona do ir-
ske glasbe. Prednost so dali 
domačim glasbenikom in 
uveljavljenim slovenskim, je 
povedal Marko Pleško iz Tu-
rističnega društva Škofja 
Loka, ki je še posebej pono-
sen, da je uspel v Loko dobi-
ti vrhunski glasbeni par, 
Uroša Perića in Primoža 
Grašiča. Ta dva bosta živah-
no božično-novoletno doga-

janje zaokrožila po novem 
letu, 3. januarja, na koncertu 
v Sokolskem domu. Beli de-
cember je poskrbel ne le za 
različne okuse, pač pa tudi 
za vse generacije. V sodelo-
vanju z vrtci, Društvom pri-
jateljev mladine  in Rokodel-
skim centrom duo potekajo 
otroške delavnice, v soboto 
so otroci doživeli pohod s 
svetilkami in srečanje z Bo-
žičkom, v treh počitniških 
dneh prihodnji teden bo za-
nje v okviru aktivnosti Dobi-
mo se ob pol desetih poskr-

belo društvo prijateljev mla-
dine, v prireditvenem pro-
storu nasproti avtobusne 
postaje jih bo v četrtek zve-
čer zabaval Ribič Pepe, pri-
hodnji torek, 30. decembra, 
so povabljeni na brezplačno 
projekcijo otroškega filma v 
kino Sora, po predstavi pa 
ob 18. uri na Mestni trg na 
srečanje z dedkom Mrazom. 
Že tradicionalno bodo otroci 
iz vrtca in šol voščili Loča-
nom za praznike. 

V mestu je Beli december
Sredi decembra se je v Škofji Loki začel Beli december, ki je združil okoli trideset prireditev na 
različnih mestnih prizoriščih. Posebno živahna je bila minula sobota, prav tako bo za božič in novo 
leto. Slednjega bodo Ločani in obiskovalci spet pričakali na prostem. 

Posebno praznično je mesto zvečer, ko se prižgejo luči... / Foto: Andrej Tarfila
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Za rakom na debelem čreve-
su in danki v Sloveniji vsako 
leto zboli več kot 1200 ljudi, 
približno 700 pa jih zaradi 
te bolezni umre. Rak te vrste 
se večinoma razvije iz pre-
drakavih sprememb na ste-
ni črevesa, polipov. Če jih 
odkrijemo in pravočasno 
odstranimo, to obliko raka 
lahko preprečimo, pri dovolj 
zgodaj odkritih rakavih 
spremembah pa je zdravlje-
nje lahko zelo uspešno, bol-
niku pa ne ohrani le življe-
nja, ampak tudi njegovo ka-
kovost. Program Svit omo-
goča, da to obliko raka od-
krijemo dovolj zgodaj tudi 
pri ljudeh, ki še nimajo oči-
tnih zdravstvenih težav.
Na letošnjih Svitovih dnevih 
so predstavili odzivnost v 
program Svit v Sloveniji. 
Ker občina Železniki sodi 
med najbolj odzivne v Slove-
niji, je bil k besedi povabljen 
tudi župan te občine Anton 
Luznar. Odzivnost je v slo-
venskih zdravstvenih regi-
jah od 58- do 65-odstotna, 
gorenjska je s 65,71 odstotka 
na prvem mestu. Med obči-
nami pa so na vrhu prav Že-
lezniki, kjer je odzivnost v 
program Svit v zadnjih petih 
letih 73,5-odstotna, nekoliko 
višja je pri ženskah (77,4 od-
stotkov) kot opri moških 
(69,7 odstotkov). Železni-
kom sledi sosednja občina 

Gorenja vas - Poljane. Od-
zivnost v letošnjem prvem 
polletju je bila celo nekoliko 
nad petletnim povprečjem 
– 78,48 odstotka, od tega pri 
ženskah 79,43 in pri mo-
ških 77,67 odstotka. 
Zakaj tako dobra odzivnost? 
Eden od vzrokov je oddalje-
nost od diagnostičnih cen-
trov, sicer pa gre takšen re-
zultat pripisati tudi dejstvu, 
da program Svit omogoča 
brezplačno testiranje, ki za-
gotavlja intimnost, kar je 
tudi pomemben dejavnik 
pri odločitvi. Življenje v le-
pem, a geografsko izolira-
nem okolju, pa ljudi tudi 
povezuje, kar se je doslej že 
izkazalo ob različnih preiz-
kušnjah.  Najpomembnejša 
pa so izobraževanja o zdrav-
ju, ki v tem okolju povečuje-
jo ozaveščenost ljudi o po-
menu skrbi za lastno zdrav-
je. Pri tem so se izkazale 
zlasti ženske.
"Že pred 25 leti so društva 
podeželskih žena začela z 
organiziranimi preventivni-
mi pregledi, od ginekolo-
ških pregledov in preventiv-
nih pregledov dojk, poleg 
tega pa prirejala tudi števil-
na zdravstvena predavanja. 
O pomenu preventivnih 
pregledov so žene osveščale 
tudi svoje družinske člane. 
Vse to vpliva tudi na dobro 
odzivnost na program Svit," 
je prepričan župan Železni-
kov Anton Luznar.

Najbolj odzivni  
v programu Svit
V nacionalem zdravstvenem programu Svit, ki 
skrbi za preventivo pri raku debelega črevesa in 
danke, se najbolje odziva prebivalstvo gorenjske 
zdravstvene regije, od občin pa Železniki. 

Na toplem in 
pod varno streho
Ob koncu novembra so v 
Železnikih slovesno predali 
namenu obnovljeni plavalni 
bazen, ki so ga letošnje poletje 
energetsko obnavljali in zamenjali 
tudi streho. 
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Sokolski dom 
dobil novo 
podobo
Po končani energetski sanaciji 
nekdanjega Doma občine, ki so 
ga preimenovali v Sokolski 
dom, zdaj želijo čim prej 
usposobiti veliko dvorano.
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ŠKOFJA LOKA

Že utečena ekipa
Podžupana v občini Škofja 
Loka ostajata Tine Radinja in 
Robert Strah, ki ju je župan 
Miha Ješe imenoval že v 
prejšnjem mandatu. Enake 
ostajajo njune zadolžitve.

stran 2

GORENJA VAS - POLJANE

Vladimir Kavčič častni 
občan
Konec novembra so v Polja
nah pripravili slovesnost ob 
občinskem prazniku, ki je 
bila letos v znamenju 
dvajset letnice ustanovitve 
občine, in podelili letošnja 
občinska priznanja.
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ŽELEZNIKI

Začeli so obnavljati 
vodovod
Ključni investicijski projekt 
prihodnjega leta, obnova 
javnega vodovodnega siste
ma v Železnikih, za katerega 
so dobili tudi evropski de
nar, se je že začel.
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ŽIRI

Zanimive o žirovskem 
plemenu
Izšla je nova številka Žirov
skega občasnika, ki so mu 
dodali knjigo Kratke žirov
ske. Nekaj vprašanj o tem 
smo postavili uredniku in 
avtorju Mihu Nagliču.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 23. decembra 2014

Iz da ja telj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od gO vOr na ured nI ca
Ma ri ja Volč jak

urednIca
Danica Zavrl Žlebir

nO vI nar jI
Igor Kavčič, Samo Lesjak, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Danica Zavrl Žlebir

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

FO tO gra FI ja
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Matej Rant, Andrej Tarfila,  
Matic Zorman

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Lo ški glas, št. 12/let nik III je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 23. decembra 2014.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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V letu 2014 smo bili priča 
najbolj intenzivnemu inve-
sticijskemu ciklu v zgodovi-
ni občine Škofja Loka, konč-
ne rezultate pa pričakujemo 
v glavnem v letu 2015. Od 
večjih projektov smo letos 
končali le ureditev Cankar-
jevega trga in Blaževe ulice, 
ki je dodana vrednost uredi-
tve starega mestnega jedra 
Loke v okviru ureditve kana-
lizacijskih in vodovodnih 
omrežij in istočasno zasno-
va, kako bo videti urejeno 
staro mestno jedro čez neka-
ko deset let. 
Za naslednje leto pa večkrat 
omenim, da bo leto "ma-
šnc", saj bo zaokroženih 
pet velikih projektov. Ob 
dokončanju (sicer državne-
ga) projekta, obvoznice v 
Poljansko dolino, bomo pri-
pravili veliko slavje, saj je 
pomemben ne le za naše 
občane, pač pa tudi za vso 
Poljansko dolino in severno 
Primorsko. Hkrati pomeni 
tudi velik razvojni potencial 
za staro mestno jedro, ko 
bomo po umestitvi tranzi-
tnega prometa izven me-
stnega jedra uredili Lontrg 
in Poljansko cesto. Dogaja-
nje v mestu bo živahnejše 
in tudi prometno dostopno, 
vse s ciljem dviga kvalitete 
življenja prebivalcev in ra-
zvoja turizma, kulture, 
športa. 
Končujemo tudi največje 
medobčinske investicije: 
sredi leta bo končana gra-
dnja primarnega kanaliza-
cijskega omrežja in konec 
poskusnega obratovanja 
obeh čistilnih naprav, jese-
ni bodo napeljani vsi pri-
marni vodovodi, do konca 
leta zgrajena vsa sekundar-
na kanalizacijska omrežja, 
v začetku leta 2016 pa 
bomo dokončali še manj-
kajoče dele infrastrukture 
na območju Puštala, za ka-
tero nismo dobili nepovra-
tnih sredstev. Pomemben 
projekt, ki bi moral biti 

končan že leta 2009, je 
tudi južna dovozna cesta v 
industrijsko cono, ki bo 
omogočila normalen do-
stop tovornega in osebnega 
prometa in razbremenitev 
območja okoli železniške 
postaje. 
Leto 2014 je bilo leto veli-
kih izzivov, naporov in pre-
živetja. V začetku leta ni-
smo videli vseh virov, s ka-
terimi bi naredili vse načr-
tovano, a nam je z dobrim 
usklajevanjem del in fi-
nančnih tokov uspelo reali-
zirati predvidene projekte. 
To nam je uspelo s sodelo-
vanjem večine občanov in 
vseh štirih občin na Lo-
škem, ki izjemno sinhrono 
delujemo, kar bo tudi v pri-
hodnje pogoj za pridobiva-
nje državnih in evropskih 
sredstev. V zadnjih letih je 
bilo skladno z zakonodajo 
poskrbljeno zlasti za urbani 
del občine, od leta 2017 na-
prej pa moramo poskrbeti 
tudi za mala kanalizacijska 
omrežja v drugih naseljih 
in za pomoč pri namestitvi 
malih čistilnih naprav posa-
meznikom.
Peti veliki projekt priho-
dnjega leta pa bo uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona, o če-
mer pa kaj več prihodnjič.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Leto "mašnc"

Miha ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka – Tine Radinja 
je zadolžen za obsežno po-
dročje družbenih dejavno-
sti, kadrovske zadeve, voli-
tve in imenovanja ter statu-
tarno komisijo, Robertu 
Strahu pa enako kot v prej-
šnjem mandatu ostajajo po-
dročja cestno-komunalne 
infrastrukture, urejanje pro-
stora, gospodarske javne 
službe in prometna varnost.
Področje družbenih dejav-
nosti zajema vse generacije. 
Tako na področju predšol-
ske vzgoje Tine Radinja na-
poveduje, da občina tudi v 
tem mandatu zasleduje cilj, 
da bi zagotovili prostor v vrt-
cu za vsakega otroka, katere-
ga starši si to želijo. Temu 
se nameravajo približati z 
gradnjo vrtca na območju 
vojašnice. Posebna skrb je 
namenjena mladim in mla-
dinskim organizacijam, ki 
jim občina povečuje podpo-
ro. "Članstvo v mladinskih 
organizacijah raste in obči-
na z večjo podporo odgovar-
ja na dogajanje v občini," 
pravi Radinja in med dru-
gim omenja uspešno delo-
vanje treh mladinskih cen-
trov v občini, ki imajo izje-
men preventivni pomen. 
Mladim (in ne le njim) je 
namenjen tudi center Loko-
motiva, podjetniški inkuba-
tor in co-working center, ki 
vsem z dobro podjetniško 
idejo in voljo, da jo razvijajo, 
ponuja strokovno pomoč in 
skupne delovne prostore za 
začetek lastne podjetniške 
poti. "Lokomotivo moramo 
še do konca zagnati, za zdaj 
potekajo predavanja in izo-
braževalne delavnice, razvili 
pa naj bi še co-working, in-
kubator, mentorski program 

in tudi koristne mednaro-
dne povezave," pove Tine 
Radinja. V občini namerava-
jo zagotoviti tudi pogoje za 
ustvarjanje v društvih. Raz-
mišljajo o skupnih prostorih 
zanje, kje natanko bi bili, pa 
je povezano s prihodnjimi 
načrti za knjižnico. Za naj-
starejše prebivalce občine pa 
želijo poskrbeti v smislu iz-
boljšanja oskrbe na domu, 
kar bi zagotovila večja mre-
ža ponudnikov, izvajalcev, 
ki bi oskrbo zagotavljali se-
dem dni v tednu. V sodelo-
vanju s Centrom slepih, sla-
bovidnih in starejših, Cen-
trom za socialno delo, Dru-
štvom upokojencev in dru-
gimi pa želijo razvijati tudi 
dnevni center za starejše, 
kjer bi bilo poskrbljeno ne le 
za dnevno bivanje starostni-
kov, medtem ko so njihovi 
svojci odstotni, temveč tudi 
za njihovo družabnost in ak-
tivnost. Tine Radinja v okvi-
ru družbenih dejavnosti ne 

obide niti širokega socialne-
ga področja, glede kulturne 
in družabne dejavnosti pa 
poudari obuditev prireditve-
nega prostora na gradu. Ta 
bi lahko postal osrednje pri-
reditveno prizorišče: da je to 
mogoče, potrjuje letošnje 
poletno dogajanje.
Da je ekipa sodelavcev že iz 
prejšnjega mandata dobro 
vpeljana, pravi tudi drugi 
podžupan Robert Strah. Na 
področju, ki ga pokriva, pra-
vi, da bodo nadaljevali z ure-
sničevanjem zavez, spreje-
tih s strategijo občine 2025. 
"Nadaljevali bomo s projekti 
urejanja porečja Sore, gra-
dnjo poljanske obvoznice, 
južne dovozne ceste v indu-
strijsko cono, prednostno 
urejali kritična območja, ki 
terjajo protipoplavno zašči-
to," našteva Strah. "Nadalje-
vali bomo z gradnjo krožišč 
(prioritetno je nad Plevno 
proti zdravstvenemu domu), 
pri čemer bomo uredili tudi 

enosmerni promet na Stari 
cesti in tam razširili mo-
žnost parkiranja. Ob projek-
tu urejanja kanalizacije in 
vodovodov bomo izboljšali 
tudi več kilometrov cest v 
občini. Med lokalnimi, ki 
bodo v tem obdobju deležne 
ureditve, naj omenim ceste 
Groharjevo naselje–Sv. 
Duh, Strmica in turistično 
cesto proti Staremu vrhu. 
Pri urejanju okolja bomo 
občane aktivno vključili v 
učinkovito urejanje prosto-
ra. Nedavno sprejeti občin-
ski prostorski načrt se bo 
namreč spreminjal, na tem 
področju bo potreben dialog 
glede prostorskih potreb, 
prisluhnili bomo pobudam 
iz gospodarstva, najti je tre-
ba nove površine za obrtno 
cono."Dodaja, da bodo sku-
šali zagotoviti 80-odstotno 
pokritost območij v občini s 
širokopasovnim telekomu-
nikacijskim omrežjem. Na-
poveduje umeščanje severne 
obvoznice v prostor in pove-
zave Trata–Meja. Javni po-
tniški promet bodo še širili, 
v povezavi s sosednjimi obči-
nami se bodo potegovali za 
ureditev kolesarskih pove-
zav, nadaljevali z energetsko 
sanacijo javnih stavb z na-
menom varčne rabe energi-
je. Območja, ki ne bodo po-
vezana z javno kanalizacijo, 
bodo uredili z malimi kana-
lizacijskimi sistemi in sub-
vencionirali male komunal-
ne čistilne naprave. Dotraja-
na vodovodna omrežja bodo 
obnovili, na področju pro-
metne varnosti pa še naprej 
dajali prednost preventivi in 
ukrepom za izboljšanje pro-
metne infrastrukture, ki 
bodo ščitile zlasti ranljive 
udeležence v prometu, ter 
skrbeli za varne šolske poti.

Že utečena ekipa
Podžupana v občini Škofja loka ostajata tine radinja in robert strah, ki ju je župan Miha ješe 
imenoval že v prejšnjem mandatu. enake ostajajo njune zadolžitve. 

Še isti dan, ko je bil izvoljen za župana, je Miha ješe 
napovedal, da bo za podžupana vnovič imenoval tineta 
radinjo in roberta straha. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka – "Sodelovali 
bomo predvsem in najprej 
za dobro Škofje Loke z željo, 
da bo Občina vsem svojim   
prebivalcem zagotavljala vi-
soko kakovost življenja in vi-
soko raven storitev. Zavezali 
smo se, da bomo nadgrajeva-
li infrastrukturne in organi-
zacijske rešitve, ki bodo dvi-
gale kakovost življenja v naši 
občini in ki bodo spodbujale 
gospodarski, družbeni, eko-
loški in turistični razvoj Ško-
fje Loke. Zavezali smo se k 
pristopu, ki bo temeljil na 
strateškem načrtovanju in 
upošteval strategijo Škofja 

Loka 2025+, vključeval ob-
čanke in občane ter transpa-
rentno služil javnemu intere-
su," so zapisali v koalicij-
skem dogovoru. 
Prednostne naloge v man-
datu 2014–2018 bodo: stabi-
lizacija javnih financ in v 
zvezi s tem določitev spreje-
mljivega ter vzdržnega ko-
munalnega prispevka, opre-
delitev nosilnih lokalnih 
projektov za novo evropsko 
finančno perspektivo in 
ukrepi za ohranjanje ter pri-
dobivanje novih delovnih 
mest; na področju družbe-
nih dejavnosti krepitev sta-
novanjske politike, zagotovi-
tev zadostnega števila mest 

v vrtcih ter spodbujanje ne-
formalnega in vseživljenj-
skega izobraževanja ter pod-
pora prostovoljni dejavnosti 
v občini; nadaljevali bodo z 
realizacijo največjih občin-
skih infrastrukturnih pro-
jektov, ureditev porečja Sore 
in Poljanske obvoznice, iz-
boljšanje komunalne in ce-
stne infrastrukture na pode-
želju, krepitev civilne zašči-
te in izvajanje protipoplav-
nih ukrepov, izgradnja juž-
ne dovozne ceste v industrij-
sko cono ter nadgradnja 
mestnega potniškega pro-
meta; na področju trajno-
stnega razvoja krepitev Ško-
fje Loke kot turistične desti-

nacije, efektivno in celostno 
prostorsko urejanje ter sis-
temsko načrtovanje urejanja 
javnih površin, nadaljevanje 
energetskih sanacij javnih 
stavb, sofinanciranje izgra-
dnje malih kanalizacijskih 
sistemov na podeželju ter 
zagotovitev visoke pokritosti 
s širokopasovnimi interne-
tnimi povezavami.
To bodo uresničevali z ekipo 
svetnic in svetnikov štirih 
strank, odprti pa so tudi za 
sodelovanje vsakogar, ki si 
želi sodelovanja pri ključnih 
občinskih projektih in je pri-
pravljen nositi svoj del odgo-
vornosti, pravijo koalicijski 
partnerji.  

Sklenili koalicijski dogovor
v občini Škofja loka je že sklenjena koalicija: programsko-koalicijski dogovor so sklenile lista Miha 
ješe in prijatelji loke ter stranke sds, sd in desus.
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Škofja Loka – Občinska Ko-
misija za ocenjevanje ško-
de ob naravnih in drugih ne-
srečah je na podlagi prejetih 
vlog oškodovancev končala z 
ocenjevanjem škode na stva-
reh (kmetijskih zemljiščih, 
objektih in infrastrukturi), 
ki je nastala zaradi posle-
dic jesenskih poplav v obči-
ni Škofja Loka. Skupna ško-
da, ki jo je skladno z metodo-
logijo Uprave RS za zaščito 
in reševanje (URSZR) oceni-
la pristojna občinska komi-
sija, znaša: 1.571.865 evrov. 
"Ocenjena škoda po posa-
meznih področjih in kate-
gorijah oškodovancev pa je 
naslednja: na kmetijskih ze-
mljiščih: 75.630 evrov, uni-
čeni objekti (uničena gara-
ža s skladiščem v Puštalu) 
21.749 evrov, delno poško-
dovani stanovanjski in kme-
tijski objekti: 178.807 evrov, 
škoda na občinski cestni in-
frastrukturi in vodovodu pa 
1.295.677 evrov. Dejanska 
škoda, ki jo je utrpela obči-
na Škofja Loka in vključuje 
tudi stroške ustreznih sana-
cij, pa bo predvidoma znaša-
la pet milijonov evrov," je po-
vedal poveljnik Civilne zašči-
te v občini Nikolaj Kržišnik, 
ki dodaja, da bo občina inter-
ventne stroške poravnavala 
iz proračunske postavke ob-
činske rezerve, obenem pa 
se bo prijavila tudi na vse raz-
pise, ki jih bodo za sanacijo 

nastale škode objavile pri-
stojne državne službe.
Vlada je v okviru akcijskega 
načrta interventnih aktivno-
sti zaradi poplav že pripravi-
la ukrepe in zanje namenila 
okoli 37 milijonov evrov. Z 
akcijskim načrtom pa ni za-
gotovila nobenih sredstev za 
sanacijo občinske javne in-
frastrukture, na kateri so 
imele občine največ škode. 
Sredstva namreč namenjajo 
zgolj za sanacijo vodotokov, 
ki so v državni lasti, in 
držav nih cest. Nad tako od-
ločitvijo so razočarani župa-
ni treh občin na Škofjelo-
škem, ki so oktobra v popla-
vah utrpele veliko škodo. 
Župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe ob tem pravi: 
"Vse je naše in v državnem 

proračunu so tudi sredstva 
naših občanov. Zato bi pri-
čakovali, da bi v poplavah, ki 
so največ škode v naši občini 
prizadejale ravno na občin-
ski infrastrukturi, da se v 
akcijski program sanacije 
vključijo tudi občinske ce-
ste. Vemo, da na državnih 
cestah vsaj na našem obmo-
čju skoraj ni bilo škode, pač 
pa je bila na lokalnih ob 
vseh desnih pritokih Poljan-
ske Sore in Sore." Ješe je si-
cer zadovoljen z aktivnim 
sodelovanjem ministrice za 
okolje Irene Majcen in 
Agencije RS za okolje iz 
Kranja, da so se sedaj ven-
darle lotil ureditve vodoto-
kov. Decembra so začeli z 
deli v Hrastnici in nadaljuje-
jo v Bodoveljski grapi, spo-

mladi bodo še na drugih naj-
bolj ogroženih območjih. 
"Na sedmih območjih so že 
delovišča predvidena," ugo-
tavlja Miha Ješe. "Zadovoljni 
pa smo, da je po dveh dese-
tletjih obveljal strokovni pri-
stop k urejanju vodotokov, 
namreč urejanje zgornjih 
delov hudourniških prito-
kov. Če bomo zadržali to 
vodo, je bo manj prišlo v do-
lino, tudi čas dotoka se bo 
podaljšal, to pa zmanjša po-
plavno ogroženost v spo-
dnjih tokovih vodotokov. Ne 
smemo pa pozabiti, da je 
bila občinska infrastruktura 
poškodovana zaradi neureje-
nih vodotokov in zato upra-
vičeno pričakujemo od drža-
ve del sredstev za sanacijo 
škode zaradi tega vzroka."

Največ škode  
na lokalnih cestah
Ugotovljena je škoda, ki je nastala zaradi posledic poplav 22. oktobra v občini Škofja Loka.

V oktobrskih poplavah zalito kopališče v Puštalu / Foto: Uroš Golob

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letos popol-
noma obnovljena Cankarjev 
trg in Blaževa ulica postajata 
imeniten prireditveni, tržni 
in družabni prostor. Ta prej 
precej zapostavljeni mestni 
predel je z novimi urbanimi 
ureditvami, ureditvijo tlakov 
in mestno opremo dobil 
povsem nov značaj. Funkci-
onalna ureditev specifične-
ga mestnega prostora nare-
kuje tudi nov režim zimske 
službe. Ta je bila sicer že 
nekaj časa potrebna nekate-
rih prilagoditev, saj celotno 
mestno središče zahteva 
drugačno organizacijo vzdr-
ževanja mestnih ulic, trgov 
in pločnikov, sporoča Jernej 
Tavčar z Občine Škofja 
Loka.
Nov pristop upošteva upora-
bo manjših vozil in plugov s 
plastičnim spodnjim delom 
ter frezanje snega. V času 
sneženja bodo prehodnost 
in prevoznost območja naj-
prej zagotavljali z ožjimi 
potmi, potem pa temeljiteje 
urejali zimski videz mestne-
ga jedra, saj želijo zmanjšati 
možnost nastanka nezgod 
in poškodb. Tudi pluženje 
in vzdrževanje pločnikov bo 
potekalo z manjšimi vozili, 
katerih teža ne presega 3,5 
tone. Ker je teh vozil malo, 
vsi   pločniki najverjetneje 
ne bodo spluženi takoj, skla-
dno s prioritetami bodo naj-

prej urejene ceste, nato pa 
tudi pločniki, saj bodo sneg 
z vozišča najprej nalagali na 
pločnike. 
"Stanovalce tudi prosimo, 
naj ne odlagajo odvečnega 
snega z dvorišč na pločnike 
oziroma na vozišče, še po-
sebno, ko so ti že dokončno 
očiščeni. Stanovalce prosi-
mo tudi, da pred napoveda-
nim sneženjem svojih vozil 
ne puščajo na in ob pločni-
kih, saj potem zimska vzdr-
ževalna služba ne more 
ustrezno očistiti vozišč in 
pločnikov. Ker letos posku-
sno vpeljujemo kar nekaj 
novosti pri izvajanju zimske 
službe, občane prosimo za 
strpnost in razumevanje, da 
nove postopke najprej ustre-
zno preizkusimo in jih teh-
nično in operativno vpelje-
mo za prihodnja leta. Izvaja-
lec bo z optimalno organiza-
cijo zimske službe v okviru 
svojih možnosti in zmoglji-
vosti poskušal upoštevati 
tudi želje oziroma stvarne 
potrebe občanov. Ob tej pri-
liki pa prosimo tudi občane, 
da naj bodo tako oni sami 
kot njihovi avtomobili pri-
merno opremljeni in prila-
gojeni zimskemu letnemu 
času in vremenskim ter pro-
metnim razmeram, saj opa-
žamo, da vse več ljudi poza-
blja oziroma ne upošteva 
zakonitosti letnih časov in 
zimskih razmer," se sporo-
čajo z Občine Škofja Loka.

Nov režim  
zimske službe

Po živahni predbožični so-
boti, ki je vabila na božično 
tržnico in božični LUFt, 
osrednji božični koncert v 
športno dvorano na Trati in 
še nekaj drugih dogodkov, 
vključno z Božičkom, se do-
gajanje nadaljuje. V nedeljo 
je bil na parkirišču nasproti 
avtobusne postaje v šotoru 
že prvi glasbeni nastop, dru-
gi bo v četrtek, 25. decem-
bra, najprej z Ribičem pepe-
tom, nato s skupino Čuki. V 
petek, 26. decembra, vabijo 
v Loški pub na irski večer, v 
soboto na Mestni trg, kjer 
bo zaigrala domača glasbe-
na skupina OF - Over Fourty 
s predskupino Prevara iz 
Železnikov. V soboto, 27. 
decembra, bo v Sokolskem 
domu zvečer novoletni ples, 

naslednji večer pa nastop 
Nine Pušlar s skupino Aco-
ustic in gosti. Torek, 30. de-
cembra, je dogajanje name-
njeno predvsem otrokom, 
odrasle pa bo potolažil kon-
cert skupine San Di Ego v 
Loškem pubu. 

Spet bo silvestrovanje na 
Mestnem trgu, z Iztokom 
Orepnikom - Dinom in sku-
pino, ki bo goste zabaval od 
23. do 3. ure zjutraj. "Priča-
kujemo okoli tri tisoč obi-
skovalcev," pravi Marko Ple-
ško in obljublja še posebno 

presenečenje. Po novem 
letu pa bodo, kot že omenje-
no, praznično dogajanje za-
okrožila Uroš Perić in Pri-
mož Grašič. Od sobote na 
pročelju ene od hiš na Can-
karjevem trgu vsak večer po-
teka video animacija kratkih 
risanih filmov. 
V prazničnem vzdušju utri-
pa tudi okolica. 18. decem-
bra je odprla vrata Pravljična 
dežela Gorajte. Gre za hu-
manitarni projekt društva 
Oddih, ki je za praznike 
adrenalinski park v Gorajtah 
spremenilo v pravljično va-
sico, kjer otroke vsak dan 
pričakajo pravljični junaki s 
svojimi zgodbami. Prihaja 
tudi dedek Mraz. Pravljična 
dežela Gorajte je odprta vsa-
ko popoldne, predstave so 
ob 15. in 17. uri, razen na 
božič, 25. decembra.   

V mestu je Beli december
31. stran

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 60. člena ob uporabi 50. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (popr. 106/10), 43/11 - 
ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US) Občina Škofja 
Loka obvešča javnost o

OBJAVI STALIŠČA DO PRIPOMB IN 
PREDLOGOV JAVNOSTI 

 na dopolnjeni osnutek 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA 
»LIVADA ŽOVŠČE« V ŠKOFJI LOKI

Obveščamo vas, da je župan dne 19. 12. 2014 na podlagi skle-
pa Občinskega sveta št. 34 (3. redna seja dne 18. 12. 2014) 
sprejel stališče do pripomb in predlogov, podanih v času  
javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka OPPN 
»Livada Žovšče«.

Stališče je objavljeno na spletni strani Občine Škofja Loka na 
e-naslovu: www.skofjaloka.si pod rubriko »Javne razgrnitve«.

Na vpogled je tudi na oglasni deski Občine Škofja Loka v  
poslovnem času Občinske uprave ter na Oddelku za okolje in 
prostor Občine v času uradnih ur Občinske uprave, Mestni trg 
15, Škofja Loka. 

Številka: 35013-5/2005
Škofja Loka, dne 19. 12. 2014
 Občina Škofja Loka
 Mag. Miha Ješe
 Župan
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Danica Zavrl Žlebir

Bili ste prvi režiser ponovne 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona v letih 1999 in 
2000. Kako je pravzaprav 
prišlo do te zgodbe?
»V kulturnem društvu Dr. 
Janez Evangelist Krek Selca 
smo v letu 1997 postavili na 
prostem zgodovinsko igro 
Turški križ, delo omenjene-
ga avtorja. Predstavo sta si 
ogledala tudi takratni škofje-
loški župan Igor Draksler in 
vodja oddelka za družbene 
dejavnosti na občini Jure 
Svoljšak. Menila sta, da bi 
kaj podobnega lahko naredi-
li tudi v Škofji Loki. Pri tem 
sta mislila na Škofjeloški pa-
sijon, ki so ga v Loki že ne-
kaj časa želeli uprizoriti 
(pred tem je bil že kakšen 
neuspešen poskus izvedbe). 
Ker se osebno nismo pozna-
li, smo prišli v stik prek mo-
jega brata Antona. Ko smo 
opravili prve pogovore, kjer 
sem predstavil osnovno za-
misel o izvedbi, me je župan 
povabil k sodelovanju. Sam 
sem nato še razmišljal in 
tehtal, ali bi se lotil projekta. 
Našel sem zanimive potrdi-
tve za pozitivno odločitev, za 
katere tukaj ni prostora. Mo-
goče samo na kratko ome-
nim nenavadno srečanje z 
dr. Markom Marinom, ki ga 
nisem poznal, pred uršulin-
sko cerkvijo v Ljubljani. Dal 
mi je pogum kot eden tistih, 
ki so poznali prejšnje po-
skuse uprizoritev in vedeli, 
zakaj do tega ni prišlo. Odlo-
čil sem se, nato pa napravil 
neke vrste režijsko knjigo, ki 
je bila pretehtana in sprejeta 
na občini. K sodelovanju so 
pristopili tudi bratje kapuci-
ni, iz vrst katerih je izšel pi-
sec Škofjeloškega pasijona, 
p. Romuald, in ki so lastniki 
originala pasijona. V poseb-
no oporo mi je bil kapucin 
p. Metod Benedik, ki je stro-
kovno in tudi praktično so-
deloval pri izvedbi. Tako se 
je začelo in potem nadalje-
valo v iskanje sodelavcev, 
nastopajočih itd.« 

Kaj vam osebno pomeni 
Škofjeloški pasijon?
»Škofjeloški pasijon mi naj-
prej pomeni prikaz Kristu-
sovega trpljenja in zmage 
nad smrtjo, ki je za moje ži-
vljenje temeljnega pomena 
(po uprizoritvi prvega in 
drugega leta sem se odločil, 
da postanem duhovnik in 
redovnik - jezuit). Prek la-
stne izkušnje trpljenja se v 
dogodkih v zvezi s Kristu-
som lahko najde vsak. Sam 
na sebi je zame pasijon ple-

menito sporočilo v kulturno 
okolje, kjer se izvaja. Potem 
je to najstarejši ohranjeni 
spomenik slovenske drama-
tike in priča umetniškega 
jezika tistega časa; torej ima 
močan simbolni naboj. 
Osebno zelo rad berem sta-
ra besedila v slovenščini, saj 
so to vrata v svet, iz katerega 
Slovenci izhajamo; še danes 
nosimo (če hočemo ali noče-
mo) nekatere plemenite po-
teze prednikov. Še posebno 
pa je zame Škofjeloški pasi-
jon zanimiv kot proces pri-
prave, saj vedno sproži krea-
tivnost na različnih podro-
čjih ter povezuje generacije 
(od otrok preko mladih do 
starejših) ter različne poklic-
ne profile. Močno poseže v 
kulturno jedro škofjeloške-
ga območja, najbrž pa tudi 
širše slovenskega. Gledati 
samoiniciativno ustvarjal-
nost v ljudeh je gledati čisto 
lepoto. V socialnem smislu 
pasijon povezuje ljudi, saj 
tako veliko število sodelav-
cev omogoča široko socialno 
mrežo, ki se medsebojno 
plemeniti v skupnem ustvar-
janju. Osebno sem pri pasi-
jonu srečal čudovite ljudi in 

z nekaterimi od njih smo 
ostali zelo dobri prijatelji vse 
do danes. 
Mislim, da pasijon tudi 
ustreza sodobnemu času 
(naj za marsikatera ušesa 
zveni še tako čudno), ki se 
rad retrospektivno ozira na-
zaj v preteklost v iskanju ko-
renin in identitete. Tam je 
mogoče najti nadčasovne 
elemente, ki so nam lahko 
duhovna hrana za danes.« 

Česa se iz obdobja, ko ste 
režirali pasijon, še posebno 
radi spominjate?
»Še posebno rad se spomi-
njam omenjenega ustvarjal-
nega procesa nastajanja, ki 
se je razširil tudi na podro-
čja, kjer ga nismo pričakova-
li. Nastajale so nove in nove 
samoiniciativne pobude. Po-
leg omenjenih pobud mi v 
okviru tega procesa močno 
ostajajo v spominu osebna 
srečanja z različnimi sode-
lujočimi in njihovimi ži-
vljenjskimi zgodbami. Od 
konkretnih dogodkov se naj-
bolj spominjam generalne 
vaje vseh sodelujočih po 
Škofji Loki, ko sem tudi sam 
prvič fizično ugledal pasijon 

v celoti in ki je vsem vključe-
nim dokončno dala razume-
ti, kako se vse skupaj odvija. 
Zame je bil to po eni strani 
eden najbolj napornih dni v 
življenju, po drugi pa eden 
najlepših. Tisti večer se je 
pasijon nekako rodil in sam 
zaživel.« 

Ste si ogledali tudi katero od 
predstav leta 2009?
»Ogledal sem si eno od 
predstav in bil vesel spre-
memb in izboljšav, ki jih je 
uvedel novi režiser Borut 
Gartner. Z veseljem lahko 
samokritično rečem, da je 
predstavo izpeljal mnogo 
bolje kakor jaz, jo napravil 
še bolj gledljivo in povezano 
v celoto. Videl sem, da Ško-
fjeloški pasijon ne bo nikoli 
zaprt v stereotipno ponavlja-
nje, ampak bo prinesel ve-
dno kaj novega. Borut je ve-
liko vložil v proces nastaja-
nja, poglobil se je v pasijon, 
tudi v nekatere pomembne 
detajle. Še posebno sem ve-
sel, da je pristopil k testu in 
k sodelujočim s spoštova-
njem. Očitno je razumel, da 
tekst in okolica z ljudmi, 
kulturo, kjer je nastal, sami 
narekujejo, kakšen naj bo 
način izvedbe oz. pristop. 
Razumel je, da gre za služe-
nje, za tanko poslušanje, kaj 
se dogaja, kaj je v zraku, da 
bi uspel povezati vse, kar je 
dobrega na tistem prostoru 
in v tistem času, v ustvarjal-
no celoto. Njegovi izkušnji 
lahko priključim svojo; je 
zelo podobna. Po mojem je 
pasijon tip predstave, ki ne 
dovoljuje zgolj subjektivne 
zaprte interpretacije oz. sa-
mouprizoritve režiserja. Na-
sprotno; ustvarjalnost se ro-
jeva ravno v neprestanem 
dialogu z vsem, kar režiserja 
obdaja v toku priprave. Zato 
menim, da bo ta predstava 
režiserja in najbližje sode-
lavce vedno močno zazna-
movala; to je njena skrivno-
stna lastnost, ki ni tako zelo 
vidna na prvi pogled.« 

Kaj pričakujete od uprizori-
tve 2015 in kako morebiti od 
daleč spremljate priprave 
nanjo?
»Od uprizoritve 2015 mogo-
če pričakujem prej omenje-
no tanko poslušanje vsega; 
od teksta navzven in konte-
ksta navznoter; torej upošte-
vanje celote. Vidim, da se 
ustvarjalci trudijo, da bi na-
pravili čim bolje. Ostalo 
vem, da je odvisno od mno-
gih dejavnikov, zato se ne 
želim zasidrati v nekem či-
sto določenem pričakova-
nju. Puščam se presenetiti.«

Pasijon ima močan 
simbolni naboj
V preteklosti je moč najti nadčasovne elemente, ki so nam lahko duhovna hrana za danes, zato 
pasijon ustreza tudi današnjemu času, razmišlja Marjan Kokalj, duhovnik jezuit, ki sedaj živi v Rimu, 
sicer pa režiser Škofjeloškega pasijona 1999.

Marjan Kokalj / Foto: osebni arhiv Marjana Kokalja

Škofjeloški pasijon je zame zanimiv kot proces 
priprave, saj vedno sproži kreativnost na 
različnih področjih ter povezuje generacije (od 
otrok prek mladih do starejših) ter različne 
poklicne profile. Močno poseže v kulturno jedro 
škofjeloškega območja, najbrž pa tudi širše 
slovenskega. 

Samo Lesjak

Škofja Loka – Na okrogli 
mizi, ki jo je vodila Monika 
Tavčar, so svoje misli s šte-
vilnim občinstvom v dvora-
ni delili štirje zanimivi go-
stje, vsi dobri poznavalci 
pasijona, pri katerem vsak 
na svoj način ves čas tudi 
tvorno sodeluje.

Tako je teolog in zgodovinar 
pater Metod Benedik izpo-
stavil misel, da nas zavest 
duhovnega in kulturnega 
bogastva, ki ga vsebuje izvir-
ni rokopis Romualdovega 
Pasijona, najstarejšega 
ohranjenega dramskega be-
sedila v slovenskem jeziku, 
nastalega leta 1721, zavezuje 
tako danes kot tudi v priho-
dnosti. »Škofjeloški pasijon 
nas vse povezuje, vendar se 
bogate kulturne dediščine 
naših prednikov še vedno 
premalo zavedamo. Truditi 
se moramo ohranjati vre-
dnote, ki so nam izročene, 
živeti iz njih ter jih posredo-
vati tudi prihodnjim rodo-
vom,« je opozoril Benedik.
Igralec in dramatik Gregor 
Čušin je podal svojo izku-
šnjo doživljanja pasijona 
skozi igralsko perspektivo, 
kjer se meja med umetno-
stno-dramaturškim ter člove-
ško-religioznim poljem hitro 
zabriše, ter poudaril metafi-
zično-alegorično plat Kristu-
sovega trpljenja: »Pasijon 
lahko razumemo kot trplje-
nje vsakega posameznika, ki 
skozi svoje doživljanje lažje 
nosi breme vsakdana.«

Režiser zadnjega Škofjelo-
škega pasijona iz leta 2009 
Borut Gartner je v ospredje 
postavil izjemno pomemb-
no delo, ki so ga opravili vsi 
že od samega začetka leta 
1999 naprej. »Začetki so 
bili vse prej kot lahki – ljudi 
v domači regiji, predstavni-
ke vseh generacij, različnih 
svetovnih nazorov in vero-

vanj je bilo treba na pravilen 
način vzpodbuditi in prite-
gniti k udeležbi. Sedaj to 
število ob vsaki ponovitvi 
pasijona narašča, kar je hva-
levredno, toda to se ni zgodi-
lo kar čez noč in brez tru-
da,« je v prepričljivem slogu 
pojasnil Gartner. Zdajšnji 
režiser Milan Golob se je 
pridružil misli sogovornikov 
o duhovni transcendenci, ki 
jo v svojem jedru nosi pasi-
jon: »Škofjeloški pasijon po-
vezuje in druži med seboj 
ljudi iz celotnega © loškega 
gospostva© . Zato gre za veli-
ko več kot samo predstavo – 
pasijon je procesija z glo-
bljim pomenom.« Okroglo 
mizo je sklenil pater Bene-
dik z ganljivimi mislimi v 
duhu prazničnega časa, naj 
božič dojemamo predvsem 
kot praznik, ki poglablja 
našo ljubezen in odnos do 
boga ter sočloveka, ne pa 
zgolj kot kopičenje ter raz-
kazovanje materialnih do-
brin. Ob dogodku so pripra-
vili tudi kulturni program 
ter odprli fotografsko razsta-
vo avtorja Petra Pokorna 
mlajšega z motivi zadnjega 
pasijona.

Duhovne 
dimenzije pasijona
V Sokolskem domu so pripravili okroglo mizo, na 
kateri so izbrani gostje spregovorili o duhovnih 
razsežnostih in vplivih Škofjeloškega pasijona.

Udeleženci okrogle mize Gregor Čušin, Metod Benedik, 
Milan Golob in Borut Gartner ter voditeljica Monika Tavčar  
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Stara Loka – Prejšnji teden so v Stari Loki okrasili božično 
drevo, mimo pa je že prva iz sklopa treh prireditev Na sta-
rološkem trgu od božiča do treh kraljev, ki jih prireja Kultur-
no-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. V pričakovanju 
božiča so pred Marijino kapelico na Fari otroci prisluhnili 
otroški zgodbi o Marijinem osličku pripovedovalca Jana Ber-
tonclja. Sledita še dve prireditvi: Na štefanovo s Štefanovimi 
v petek, 26. decembra, ob 19. uri (prav tako pred kapelico na 
Fari), ko bodo peli in igrali člani družine Hawlina, Štefanovi 
iz Lipice, ter Trikraljevski večer v torek, 6. januarja, ob 19. uri 
pod naslovom Poklon Novorojenemu. Sodelovali bodo sta-
rološki koledniki in Grudnove šmikle pod vodstvom Marjete 
Naglič. 

Od božiča do treh kraljev
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – LuFt se je v 
Škofji Loki začel lansko po-
mlad, v dveh sezonah pa se 
jih je v mestu zvrstilo že pet-
najst, zadnji je bil minulo 
soboto božični LUFt. Stojni-
ce z unikatnimi ročno izde-
lanimi izdelki ustvarjalcev 
od vsepovsod spremlja tudi 
dodatno dogajanje, ob bo-
žičnem LUFt-u denimo 
Grajska gostija s ponudbo 
eksotične hrane, kuhano 
vino in pivo domačih pivo-
varn, peka palačink, zabav-
na popestritev .... LUFt se je 
udomačil na Cankarjevem 
trgu in sosednjih ulicah, Lo-
čani in obiskovalci pa so ga 
že takoj sprejeli za svojega, 
pravita njegovi duhovni ma-
teri, mladi Tina Vidovič in 
Mateja Štruc. Ustvarjalci in 
obiskovalci ga vsak mesec 
nestrpno čakajo, pravita, kar 
vsakokrat potrjuje zelo do-
ber obisk. Loka je takšno do-
gajanje očitno potrebovala.
Kako sta se Tina in Mateja 
domislili LUFt-a? Malo za 
šalo malo zares pravita, da 
nek sobotni večer ob mojitu. 
Takšne sejme sta dotlej obi-

skovali v Ljubljani, zakaj ne 
bi poskusili tudi v Loki! Po-
skus je uspel in doslej se je 
zvrstilo že petnajst dogod-
kov. Tina in Mateja sta še 
vedno nosilni organizatorki, 

pomagata jima prijateljici 
Katjuša Orešnik in Jerneja 
Stanišič, veseli pa bi bili še 
kakih sodelavcev, ki bi bili 
pripravljeni to delati "za 
dušo".

Kaj vse najdemo na stojni-
cah, ki jih organizatorki vsa-
kokrat najameta pri doma-
čem turističnem društvu? 
"Tekstil, nakit iz različnih 
materialov, torbice, kerami-
ka, leseni in stekleni izdelki, 
mozaiki, pletenje, kvačkanje, 
ilustracije, ročno izdelana 
mila, naravna kozmetika ... 
Poudarjamo unikatno, narav-
no, ekološko, pogosto recikli-
rano, ročno izdelano," pravita 
sogovornici, prepričani, da je 
bolje kupiti nekaj unikatne-
ga, iz domače obrtne delavni-
ce, kot pa nekaj cenenega 
uvoženega. Ker to filozofijo z 
njima deli veliko ljudi, je 
LUFT dobro obiskan, ustvar-
jalci pa svoje izdelke tudi 
uspešno prodajajo. Pomemb-
no je, da se imajo ljudje prije-
tno. Če je hkrati v mestu še 
kak dogodek, je obisk še bolj-
ši, ugotavljata Tina in Mateja. 
Rekordni je bil letošnji Mi-
klavžev LUFt s 75 ustvarjalci 
na 54 stojnicah. 
"Sobota z LUFt-om je v Loki 
že postala navada, ljudem je 
postal domač. Zdaj gre za šti-
ri mesece na dopust, maja pa 
se spet vrne," sta napovedali 
Mateja in Tina. 

Ob mojitu rojena 
zamisel o LUFt-u
Vsako drugo soboto v mesecu od maja do oktobra v Škofji Loki živi LUFt, Loški umetniški festival,  
ko ponudniki iz vse Slovenije na stojnicah ponudijo unikatne ročno izdelane izdelke. 

Mateja Štruc in Tina Vidovič / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Sporazum 
oziroma listino o pobratenju 
med mestom Freising na 
Bavarskem in Občino Škofja 
Loka so podpisali pred dese-
timi leti s ciljem, da staro-
davni mesti obudita in vzdr-
žujeta spomin na več stoletij 
skupne zgodovine in da ob 

tesnejšem sodelovanju sto-
pita hitreje tudi na pot ure-
sničevanja ideje o združeni 
Evropi. V minulih desetih 
letih in še celo desetletje 
pred podpisom listine sta 
mesti s stiki zgradili trdne 
temelje mostov sodelovanja 
na raznih področjih dela in 
življenja prebivalcev obeh 
mest. "Kot ambasadorka 
Škofje Loke za Freising sem 
se tako kot moji predhodni-
ki na tem položaju trudila, 
da sodelovanje med mesti 
ne poteka samo prek ura-
dnih kontaktov na ravni žu-
panstev obeh mest, ampak 
čim več z neformalnimi sti-
ki različnih skupin, organi-
ziranih v društvih, glasbe-
nih in drugih umetniških 
skupinah ali izobraževalnih 
institucijah. Prijateljske vezi 
se lahko uspešno razvijajo 
in krepijo, če obstajajo mo-

žnosti, da se ljudje osebno 
spoznavajo, da imajo mo-
žnost obiskovati mesta in se 
na ta način neposredno se-
znanjajo s kulturno-zgodo-
vinsko dediščino, običaji in 
aktualnim kulturnim utri-
pom," o obletnici pobratenja 
pravi Mirjam Jan Blažič, 
ambasadorka Škofje Loke za 
Freising. 

Jan Blažičeva navaja zelo po-
srečeno misel dr. Bernharda 
Hasslbergerja, pomožnega 
škofa nadškofije Münchna in 
Freisinga, ki jo je izrekel v 
pozdravnem nagovoru ob 
občinskem prazniku, posve-
čenemu sv. Korbinianu, 
ustanovitelju Freisinga, no-
vembra letos: »V preteklosti 
smo izgubili naše posesti 
izven Nemčije, v zameno pa 
smo dobili veliko prijateljev«. 
Desetletni jubilej sta župana 
Freisinga in Škofje Loke To-
bias Eschenbacher in Miha 
Ješe oznanila na družabnem 
večeru vseh pobratenih mest 
Freisinga na občinskem pra-
zniku v Freisingu novembra 
letos, slovesnost pa bodo pri-
pravili tudi v Škofji Loki v 
času Historiala junija nasled-
nje leto, ko bo Škofjo Loko 
obiskala uradna delegacija 
mesta Freising.

Izgubili posest, 
dobili prijatelje
Letos je minilo deset let od pobratenja Škofje 
Loke z mestom Freising in dvajset let od 
začetkov sodelovanja.

Škofja Loka in Freising sodelujeta 1041 let, pravi 
župan Miha Ješe. Uradno pobratenje je bilo 
sklenjeno pred desetimi leti, dejansko pa sta 
pred dvema desetletjema začela sodelovati 
glasbena šola iz Freisinga in Javni sklad za 
kulturno dejavnost iz Škofje Loke. Ob tej 
obletnici so v Freisingu dobili v dar zanimivo 
staro glasbilo, na novo izdelano ob obeh 
obletnicah. 

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljen naslednji javni natečaj:

 R A ZPIS
za prostovoljko, prostovoljca in prostovoljski 

projekt leta 2014 v Občini Škofja Loka
(kontakt: Alojz Bogataj, 04/ 51 12 332),

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka, Loška hiša, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Rok za prijavo na razpis je do 20. 1. 2015.

Datum: 17. 12. 2014
 Mag. Miha Ješe   
 ŽUPAN
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Nina Fehter

Škofja Loka - V petek, 19. de-
cembra, se je v soorganizaciji 
Zavoda O, zavoda škofjelo-
ške mladine, Kluba škofjelo-
ških študentov in Kulturno 
umetniškega društva Jadran 
pričel tradicionalni Ostrigin 
maraton.   Kot vsako leto 
bodo s pestrim devetdnev-
nim dogajanjem v MKC Pri 
Rdeči Ostrigi obeležili konec 
koledarskega leta.
Za nami je že tradicionalni 
Disko! večer s pripadajočim 
lovom na medico, sobotni 
nastop mlade zasedbe Alter-
fiction in ene vodilnih sku-
pin na slovenski metal sceni 
Metalsteel, nedeljsko dru-
žabno – igričarsko popoldne 
ter ponedeljek z otroškimi 
delavnicami in potopisnim 
večerom. V torek in sredo se 
nadaljuje popoldanski pro-
gram s kreativnimi in cirku-
škimi delavnicami za otro-
ke.  Torkov večerni program 
bo namenjen ljubiteljem 

improvizacije, saj v goste 
prihajajo vrhunski improvi-
zatorji KUD Kiks. Predbo-
žični večer bo s trance glas-
bo odet v psihadelične rit-
me, na božični večer pa se 
bo praznovalo desetletni-

co   Ekstremno športnega 
kluba Mungo.  Na zadnji le-
tošnji petek dijaki pod vod-
stvom KŠŠ-ja pripravljajo 
dijaško zabavo Žuramus, 
maraton pa se bo na zares 
veličasten način zaključil v 

soboto. Sobotni večer v soor-
ganizaciji UPB (Ustanove 
nevladnih mladinskega po-
lja Pohorski bataljon) se bo 
sicer pričel že pozno popol-
dne z okroglo mizo na temo 
samoniklih prizorišč, v ve-
černih urah pa bo doživel 
vrhunec. Na oder najprej 
stopijo Pet letnih časov,  
obetavna in aktualna mlada 
škofjeloška zasedba, ki je 
svojo funkoidno – psihade-
lično - rockovsko mešanico 
začinila s ščepcem popoi-
dnosti, a hkrati ostala zelo 
daleč od povprečnih osla-
dnih muzik. Za njimi pa na 
oder stopijo slovenski glas-
beni velikani, ljubljanski 
PANKRTI, prve jugoslovan-
ska in slovenska punk sku-
pina, ki jo nedvomno mora-
mo prištevati med ključnej-
še igralce eks-jugoslovan-
skega rocka. Uspehe so ni-
zali predvsem v Ljubljani, 
Zagrebu in Beogradu. Vsto-
pnice v predprodaji so na 
voljo preko spleta (Kulturno 
umetniško društvo Jadran), 
na Klubu škofjeloških štu-
dentov ter v Jesharni. Velja 
poudariti, da je število vsto-
pnic omejeno.
Ostrigin maraton lahko 
spremljate na socialnih 
omrežjih (Facebook, Twit-
ter), več informacij o progra-
mu pa lahko najdete na 
spletni strani Rdeče Ostrige 
(www.ostriga.org).

Ostrigin maraton  
v polnem zamahu
Z Ostriginim maratonom zaznamovan konec koledarskega leta

Pankrti se bodo na Ostrigin oder zavihteli v soboto,  
27. decembra / Foto: Vid Hohnjec 

Najbolj rekordno je bil doslej obiskan Milavžev 
LUFt, na katerem je na 54 stojnicah razstavljalo 
75 razstavljalcev. 
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Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 23. decembra 2014

Mateja Rant

Poljane – Praznovanje je 
zaznamovalo kar nekaj po-
membnih obletnic v zgodo-
vini občine, v središču pa je 
bila dvajsetletnica njene 
ustanovitve. Ob tej prilo-
žnosti je zato slavnostni go-
vornik, župan Milan Čadež, 
posebej pozdravil prvega in 
dolgoletnega župana Jožeta 
Bogataja ter mu izrazil vse 
pohvale za njegovo delo. 
¹ Bilo je težko, saj ni bilo na 
voljo ne prostorov ne ka-
drov, dela pa je bilo veliko,“ 
je poudaril Čadež in dodal, 
da je občina kljub temu v 
dvajsetih letih dosegla velik 
napredek. ¹ In to je tisto, kar 
je največ vredno. V vseh teh 
letih smo namreč tudi sami 
ugotovili, da je mogoče 
marsikaj narediti in da je 
mogoče uresničiti številne 
ideje, če le držimo skupaj,“ 
je še poudaril Čadež in do-
dal, da imajo veliko načrtov 
tudi v prihodnje.
Za občinski praznik so v 
občini Gorenja vas Poljane 
izbrali 23. november, dan, 
ko je bila leta 973 zapisana 
darilna listina cesarja Oto-
na II. kot najstarejši pisni 
vir, v katerem so prvič ome-
njeni kraji v današnji Obči-
ni Gorenja vas - Poljane. 
Občinski praznik pa je vsa-
ko leto tudi priložnost, da 
se poklonijo vsem, ki so s 
svojim delovanjem pustili 
pečat. Letos so podelili se-
dem priznanj. Najvišje pri-
znanje, naziv častni občan, 
je posthumno pripadlo leto-
šnjemu Prešernovemu na-
grajencu Vladimirju Kavči-
ču za njegovo obsežno pisa-
teljsko delo. V njegovem 
imenu je nagrado prevzela 
njegova žena Barbara Bre-
celj. Vladimir Kavčič se je 
rodil leta 1932 v Podgori in 
potem del otroštva preživel 
v Žireh. ¹ Že kot trinajstle-
tnik je bil na klasični gim-
naziji v Ljubljani aktiven na 
področju urednikovanja in 
pisane besede. Leta 1958 je 
diplomiral na pravni fakul-
teti v Ljubljani. Ta poklic je 
izbral tudi zato, da se je lah-
ko čim bolj posvetil pisa-
nju,“ so poudarili v obrazlo-
žitvi priznanja in dodali, da 
so po letu 1950 izpod njego-
vega peresa leto za letom 
nastajali novi romani, krat-
ka proza za mladino, dra-
me, novele in radijska igra. 
Njegov literarni opus tako 
obsega več kot štirideset na-
slovov, za kar je prejel več 
nagrad, včasih tudi z gren-
kim priokusom, so zapisali 
v obrazložitvi. Leta 1976 so 
mu namreč dodelili nagra-
do Prešernovega sklada za 

roman Zapisnik, a je bila 
zaradi sporne tematike pre-
klicana. Prejel jo je dve leti 
pozneje za roman Pustota. 
Leta 1977 je prejel Prešer-
novo nagrado gorenjskih 
občin. Dobil je še dve Kaju-
hovi in leta 2005 Županči-
čevo nagrado. ¹ Tisto pravo 
Prešernovo nagrado so mu 
podelili šele letos, pri 82 le-
tih.“ Za sokrajane, so še do-
dali, pa bo vedno ostal po-
znan kot ¹ Trčkov Lado“.
Plaketo Občine je prejelo 
PGD Poljane za prostovolj-
stvo in požrtvovalnost v 
preteklih 120 letih ter uspe-
šno soočanje z gasilskimi 

izzivi sodobnega časa. ¹ Za 
PGD Poljane lahko trdimo, 
da je ambasador prostovolj-
stva v Poljanah. Skorajda ni 
družine, ki ne bi katerega 
od svojih članov delila s 
skupno, gasilsko družino. 
Prostovoljstvo, pogum in 
odgovornost so tri kopja, ki 
jim pomagajo pri soočanju 
z gasilskimi izzivi sodobne-
ga časa,“ so poudarili v ute-
meljitvi priznanja in doda-
li, da je bila sprva osnovna 
naloga gasilstva gašenje 
požarov, vendar pa se način 
in hitrost življenja bliskovi-
to spreminjata, zato se v 
izziv ponujajo nove naloge, 
ki jih pripravi ločnica med 
človekom in naravo: popla-
ve, plazovi, suše, žled ¼  
PGD Poljane v svojih vr-
stah združuje 412 članov, 
od tega 39 operativnih, 81 
mladih, 72 članic, 38 pri-
pravnikov, 26 veteranov in 
226 prostovoljnih gasilcev. 
Poleg preventivnega in 
operativnega dela se ukvar-
jajo še z organizacijo kon-
certov, veselic, kresovanj, 
pobiranjem železa, z orga-
nizacijo raznih gasilskih in 
športnih tekmovanj, izvaja-
jo redarstva na različnih 
prireditvah ... ¹ Obilo ener-
gije namenjajo vzgoji mla-
dih gasilcev, ti pa na tek-
movanjih višjega ranga po-
segajo po najvišjih mestih, 
zato so v društvu nanje 
upravičeno ponosni.“ Kako 
zelo so gasilci pomembni v 
družbi, so še dodali v ute-
meljitvi, se je pokazalo ob 
nedavnih oktobrskih popla-
vah, saj so prav oni sredi 
noči prvi priskočili na po-
moč krajanom. ¹ PGD Po-
ljane s svojim delovanjem 
postavlja zgled investiranja 
v dragocene medosebne 
odnose, zgled dobro opre-
mljene in usposobljene 
osrednje gasilske enote ter 
zgled postavitve dobrih te-
meljev za delo z otroki in 
mladino.“
Priznanja Občine so prejeli 
Breda Bogataj za dolgoletno 
prostovoljno delo v občin-
skem odboru Rdečega križa 
Gorenja vas in desetletno 
vodenje skupine Zarja, 
Društvo podeželskih žena 
Blegoš za ohranjanje in ra-
zvoj pestrih podeželskih de-
javnosti, Planinsko društvo 
Gorenja vas za uveljavljanje 
planinstva v preteklih štiri-
desetih letih in PGD Sovo-
denj za požrtvovalno delo 
in pomoč krajanom v prete-
klih šestdesetih letih. Pri-
znanje župana pa je prejel 
Gregor Stanonik za izje-
mne rezultate na najtežjih 
mednarodnih gasilskih tek-
movanjih.

Vladimir Kavčič 
častni občan
Konec novembra so v Poljanah pripravili slovesnost ob občinskem prazniku, ki je bila letos v 
znamenju dvajsetletnice ustanovitve občine, in podelili letošnja občinska priznanja.

V imenu Vladimirja Kavčiča 
je nagrado prevzela njegova 
žena Barbara Brecelj.

PGD Poljane je prejelo 
plaketo občine.

Priznanje Občine je prejela 
Breda Bogataj.

Priznanje Občine je prejelo 
Društvo podeželskih žena 
Blegoš.

Priznanje Občine je prejelo 
Planinsko društvo Gorenja 
vas.

Priznanje Občine je prejelo 
PGD Sovodenj.

Priznanje župana je prejel 
Gregor Stanonik.

Gorenja vas - Poljane – Pri gradnji gorenjevaške obvoznice 
uspešno lovijo pogodbene roke, saj so delavci v minulih 
dneh že začeli z asfaltiranjem cestišča. Gradnjo dobrih šest-
sto metrov dolge obvozne ceste z dvema križiščema s sre-
dinskima prometnima otokoma in dvema avtobusnima po-
stajališčema naj bi končali marca prihodnje leto. "Kot kaže, 
jim bo to uspelo," je zadovoljen župan Milan Čadež. Celo-
tna naložba je po ocenah vredna 5,5 milijona evrov, od tega 
gradbena dela 2,3 milijona evrov. Do 85 odstotkov upraviče-
nih stroškov investicije krije Evropski sklad za regionalni 
razvoj, preostanek pa republiška direkcija za ceste in občina 
Gorenja vas - Poljane. Občina bo prispevala skoraj sto tisoč 
evrov za gradnjo pločnikov in kolesarskih stez ter avtobu-
snih postajališč. "Glede na to, da intenzivno gradijo tudi 
škofjeloško obvoznico, bo prihodnje leto četrta razvojna os 
v večjem delu narejena, kar bo zanesljivo največ pomenilo 
prav prebivalcem Poljanske doline," je še dejal župan.

Obvoznico že asfaltirajo

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

V Loških razgledih leta 1980 
pod naslovom Kako v Poljan-
sko dolino lahko preberemo 
sledeče:
»Odkritje urana na območju 
Žirovskega vrha v letu 1960 
in odločitev o gradnji jedrske 
elektrarne v Krškem je nare-
kovala resnejši pristop k 
zgraditvi rudnika urana ter 
obrata za predelavo uranove 
rude z namenom, da se s 
proizvodnjo uranovega kon-
centrata zagotovi JE Krško 
potrebna surovina za gorilne 
elemente. V letu 1974 je bil 
rudnik urana Žirovski vrh 
uvrščen v paket z Jedrsko 
elektrarno Krško. To in pa 
izredno hiter gospodarski ra-
zvoj ter z njim v zvezi nova 
spoznanja so narekovali po-
trebo po dokončni trasi ceste 
v Poljansko dolino. Zato je 
bilo potrebno pristopiti k 
preverjanju urbanističnega 
načrta.«
Prejšnji teden smo si z inve-
stitorjem, nadzorniki in izva-
jalci gradbenih del ogledali 
obvoznico Gorenja vas, ki je 
skoraj dokončno zgrajena. 
Ugotovili smo, da leto ni bilo 
naklonjeno gradbincem na 
terenu, saj je bilo neverjetno 
veliko deževnih dni in so de-
lali v nič kaj prijaznih razme-
rah. Vseeno pa moram po-
hvaliti delavce in priznam, 
da je na tem gradbišču vlada-
la disciplina, zato tudi skoraj 
tri mesece prehitevajo rok 
izvedbe. Ko sem se med le-
tom pogovarjal z občani, je 
bilo največ vprašanj, ali bo 
izvajalec zdržal in ali bo vse 
poplačano. Glede na dogod-
ke v naši državi v zadnjih le-

tih je bila to zanesljivo prava 
skrb in vprašanja na mestu. 
Glede na videno in ustvarje-
no pa lahko ugotovimo, da se 
je do danes vse srečno izte-
klo, v prvih pomladanskih 
dnevih bo položena še samo 
fina asfaltna prevleka in zari-
sane talne označbe, nato sle-
di pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predaja objekta 
v namen, kmalu za tem pa še 
obvoznice mimo Škofje loke.
Torej, pred štiridesetimi leti 
je padla odločitev za gradnjo 
ceste v Poljansko dolino 
mimo Škofje Loke in naprej, 
danes po dobrih štiridesetih 
letih pa dobro kaže, da se 
bomo po tej trasi tudi peljali. 
Ne morem mimo pomemb-
nega vprašanja, ali je bilo res 
potrebnih štirideset let? 
Mi gremo naprej v naslednjo 
zgodbo, Škofja loka–Medvo-
de–Ljubljana, upam, da prej, 
kot v štiridesetih letih!

Milan Čadež, župan 

Županov kotiček 

Promet v Poljansko 
dolino

Milan Čadež
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Sokolski dom dobil 
novo podobo
Po končani energetski sanaciji nekdanjega Doma občine, ki so ga preimenovali v Sokolski dom, zdaj 
želijo čim prej usposobiti veliko dvorano.

Mateja Rant

Gorenja vas – Poljane – So-
kolski dom je z novo fasado 
zdaj skoraj natanko tak, kot 
je bil ob odprtju pred dobri-
mi devetdesetimi leti. "Zno-
va smo uredili objekt, kot so 
ga gradili naši predniki," je s 
ponosom poudaril župan 
Milan Čadež, ki ga veseli, da 
so to podprli tudi občinski 
svetniki. Nekateri so se na-
mreč bolj nagibali k temu, 
da bi stavbo podrli in na nje-
nem mestu zgradili novo. 
"A sam nisem župan, ki bi 
podiral. Cenim našo stavb-
no dediščino in delo naših 

prednikov ter tudi naše spo-
mine na ta objekt." Za gra-
dnjo doma, ki so ga odprli 
na binkoštno nedeljo leta 
1923, so bili po njegovih be-
sedah najbolj zaslužni v So-
kolskem društvu Gorenja 
vas-Poljane oziroma kar vsi 
prebivalci Poljanske doline. 
S prenovljeno podobo, s ka-
tero so v večjem delu ohra-
nili prvotno podobo, pa so 
domu vrnili tudi prvotno 
ime, torej Sokolski dom.
Novo podobo je Sokolski 
dom dobil v okviru energet-
ske sanacije tega objekta, ki 
so jo končali v preteklih 
dneh. Energetska sanacija je 

bila po županovih besedah 
vredna okrog 250 tisoč 
evrov, kar so uspeli pokriti s 
sredstvi z razpisa ministr-
stva za promet in infrastruk-
turo. Vsa dela pri obnovi 
doma, ki vključujejo tudi 
statično sanacijo in preure-
ditev vseh prostorov, pa 
bodo skupaj vredna dober 
milijon evrov. V naslednjem 
koraku, je napovedal župan, 
se bodo trudili najprej ure-
diti veliko dvorano, pred-
vsem zaradi velikega pov-
praševanja po najemu tega 
prostora. Ob tem se bodo 
potrudili v okolici doma za-
gotoviti tudi zadostno števi-

lo parkirišč, je še obljubil. 
Dvorana namreč lahko 
sprejme od 150 pa tudi do 
300 obiskovalcev, odvisno 
od dogodka. Dvorano naj bi 
po pričakovanjih uredili do 
sredine prihodnjega leta, do 
konca prihodnjega leta pa se 
bo v nove prostore v Sokol-
skem domu preselila tudi 
občinska uprava. "A to ni 
naša prioriteta, najprej bi 
radi usposobili dvorano in 
objekt dali v uporabo našim 
občanom," je poudaril Ča-
dež. Predvidoma konec pri-
hodnjega leta bodo v Sokol-
skem domu uredili še nove 
prostore knjižnice.

Sokolski dom leta 1921 ¼ ¼ in danes

Mateja Rant

Gorenja vas – Ta dan so jim 
namreč za zajtrk postregli 
dobrote z okoliških kmetij. 
Poskušali so lahko različne 
vrste sira in sirnih namazov, 
ob katerih so si postregli z 
več vrstami domačega kruha, 
na katerega so lahko namaza-
li tudi med bližnjih čebelar-
jev. Zraven so si lahko privo-
ščili še jogurt, žejo pa potešili 
z zeliščnim čajem. Za posla-
dek pa so z užitkom žvečili 
jabolčne krhlje. "Otroci si ta 
dan lahko sami izberejo, kaj 
bodo jedli. To jim je zelo 
všeč, zato vsako leto že komaj 
čakajo ta dan," je pojasnila 
pomočnica ravnatelja Jana 
Rojc. Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje želi skupaj s 
partnerji tako otrokom pribli-
žati lokalno pridelano hrano 
in zdrav način prehranjeva-
nja in življenja, javne zavode 
pa spodbuditi k nakupom 
hrane v domačem okolju.
Prav to pa je bilo v središču 
pogovora z ministrom za 

javno upravo Borisom Ko-
privnikarjem, ki se je udele-
žil tradicionalnega sloven-
skega zajtrka v gorenjevaški 
šoli. Vodstvo šole in župan 
občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež so ga ob poku-
šanju dobrot z okoliških 
kmetij opozorili na težave, 
ki jih imajo šole pri naroča-

nju hrane lokalnih ponudni-
kov. Koprivnikar je poudaril, 
da je naloga občine, da pove-
že lokalne dobavitelje in za-
gotovi stabilno oskrbo. Pri 
tem pa je ravnatelj Izidor 
Selak opozoril, da marsika-
terega kmeta odvrne preob-
sežno ukvarjanje s papirji, 
čeprav si v šoli zelo prizade-

vajo, da bi lokalni prideloval-
ci našli pot v njihovo kuhi-
njo in jedilnico. "Zato raz-
mišljamo o tem, da bi naro-
čanje hrane pri lokalnih 
kmetih urejale recimo ra-
zvojne agencije. Če bi kmet 
že vnaprej vedel, da bo mo-
ral zagotoviti toliko in toliko 
jabolk, bi lažje vnaprej načr-
toval," je opozoril Selak in 
dodal, da bi se tako obenem 
lažje dogovorili za spreje-
mljivo ceno. S tem se je stri-
njal tudi župan, ki nalogo 
občine vidi predvsem pri 
usklajevanju z različnimi 
ponudniki. "Le tako bodo 
naši otroci lahko uživali hra-
no, ki je jasnega izvora." 
Zato je bil še toliko bolj ve-
sel ministrovih besed, ko je 
obljubil poenostavitev po-
stopkov pri javnih naročilih. 
"Želim si konkretnih premi-
kov, da bi lokalno pridelana 
hrana našla mesto v naših 
šolah. Zaenkrat je to še ve-
dno omejeno samo na en 
dan v letu," je še z obžalova-
njem ugotavljal župan.

Jabolčni krhlji za posladek
Tretji petek v novembru, na dan slovenske hrane, so tudi v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas 
otroci lahko uživali v tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Otroci v gorenjevaški šoli so z užitkom posegali po hrani, 
ki so jo zanje pripravili okoliški kmetje.

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – Žu-
pani gorenjevaško-poljan-
ske, škofjeloške in žirovske 
občine so bili sicer zadovolj-
ni, da se je vlada s pripravo 
akcijskega načrta tako hitro 
odzvala in pripravila nabor 
ukrepov za sanacijo škode 
po oktobrskih poplavah, za 
kar so namenili skoraj 37,5 
milijona evrov. Zmotilo pa 
jih je, da niso zagotovili no-
benih sredstev za sanacijo 
občinske javne infrastruktu-
re, na kateri so imele občine 
največ škode. Sredstva na-
mreč namenjajo zgolj za sa-
nacijo vodotokov, ki so v dr-
žavni lasti, in državnih cest.
"Dejstvo je, da smo prav ob-
čine že takoj prvi dan po po-
plavah na svoje stroške izva-
jale ključna interventna dela 

na vodotokih, da bi preprečili 
še večjo škodo. Vzdrževalci 
vodotokov, ki so prvi odgo-
vorni za to področje, so na 
prizorišče prišli šele teden ali 
dva po poplavah," je poudaril 
župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež in do-
dal, da je škoda na občinski 
infrastrukturi nastala prav 
zaradi slabega vzdrževanja 
vodotokov, saj odgovorni dol-
ga leta niso opravljali svoje 
ključne naloge. "Odločitev 
vlade nam zato ni razumljiva 
in jo ostro kritiziramo, saj je 
odsev nepoznavanja dejan-
skega stanja na terenu. Vsi 
skupaj pričakujemo, da bo ta 
napaka odpravljena in bomo 
občine deležne pomoči vsaj v 
enakem obsegu kot ostali 
sektorji, ki jih obravnavajo v 
interventnem programu," je 
še poudaril Čadež.

Na občine povsem 
pozabili
V občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in 
Žiri razočarano ugotavljajo, da vlada v okviru 
akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi 
poplav ni zagotovila sredstev za sanacijo 
občinske javne infrastrukture.

Zapreval – "Na Starem vrhu je vse pripravljeno za začetek 
nove smučarske sezone. Uspelo nam je že tudi izdelati ne-
kaj snega, ki smo ga pustili v kupih, saj nam je ta čas zago-
dlo vreme. Zdaj čakamo na sneg ali vsaj mraz, da bi lahko 
nadaljevali z zasneževanjem," je pretekli teden pojasnil vrši-
lec dolžnosti Smučarsko turističnega centra Stari vrh Janez 
Pelipenko, ki ostaja optimist in verjame, da bodo smučarji 
prve zavoje po strminah Starega vrha lahko naredili že do 
novega leta. Zadovoljen je tudi z izkupičkom predprodaje 
smučarskih vozovnic, ki so jo podaljšali do 7. decembra. "S 
tem denarjem smo lahko nakupili nekaj energenta in opra-
vili servis žičniških naprav," je razložil Pelipenko.

Čakajo le še sneg in smučarje

Mateja Rant

Gorenja vas – Poljane – Pod 
naslovom Medkulturni dia-
log kot priložnost za regiji 
Koroška - Slovenija se je mi-
nuli teden odvijalo srečanje 
občinskega partnerstva v 
Vrbi na Koroškem. Udeležil 
se ga je tudi župan občine 
Gorenja vas – Poljane Milan 
Čadež. "Ob prihodu sta nas 
pozdravila župan Občine 
Vrba/Velden in predsednik 
Koroške občinske zveze Fer-

dinand Vouk ter predsednik 
Alpsko-jadranskega centra 
za čezmejno sodelovanje 
Bernard Sadovnik. Sledila je 
vsebinska razprava o mo-
žnostih sodelovanja občin v 
okviru novega programa 
Evropske unije v obdobju 
2014–2020 na področju tu-
rizma, gospodarstva in ener-
gije," je razložil Milan Ča-
dež in dodal, da je beseda 
tekla tudi o sodelovanju in 
pobratenju gorenjskih in 
koroških občin.

Srečanje občinskega 
partnerstva v Vrbi
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Občina Železniki
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Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Ob koncu no-
vembra so v Železnikih slo-
vesno predali namenu ob-
novljen plavalni bazen, ki so 
ga letošnje poletje energet-
sko obnavljali in zamenjali 
tudi streho. 
Bazen je bil zgrajen leta 
1976, pobudnik za gradnjo in 
predsednik takratnega grad-
benega odbora je bil direktor 
Alplesa Jože Demšar. Takrat 
so imeli v Železnikih veliko-
potezne načrte: zgraditi so 
želeli tudi športno dvorano in 
hotel, takrat so zasnovali tudi 
toplarno. Športno dvorano 
jim je uspelo zgraditi šele 
pred nekaj leti, hotela doslej 
še ne. Glavna vira financira-
nja sta bila takrat samopri-
spevek in denar tovarn v Že-
leznikih. Do predlani je bil 
bazen last krajevne skupno-
sti, odslej je v lasti občine, od 
leta 2005 pa ga upravlja Javni 
zavod Ratitovec. Po zaslugi 
bazena so imeli v Železnikih 
največ plavalno "pismenih" 
otrok, smo še slišali ob odpr-
tju obnovljenega plavalnega 
bazena, kjer si želijo, da bi bil 
spet dobro obiskan kot ne-
koč. V ponudbi bazena so 
tudi savna, teniško igrišče, 
balinišče in bife, v njegovih 
prostorih pa je tudi mladin-
ski center.

Obnova pravi mali čudež
Za bazen so doslej dobro 
skrbeli, toda nekaj manj kot 
štiri desetletja stara stavba je 
bila potrebna obnove, zlasti 
energetske, pa tudi streha ni 
bila več kos zimskim bre-
menom. Odgovorne je naj-
bolj skrbelo letos pozimi, ko 
je po naših krajih pustošil 
žled in bi se streha lahko 
vdala pod težo. "Vedno nas 
je skrbelo, kako bomo preži-
veli zimo," je ob odprtju ba-
zena dejal direktor JZ Rati-
tovec Gregor Habjan. "Sedaj 
nam ne bo več treba skrbeti, 
pri oknih ne bo več pihalo, 
plavalcev pod tušem ne bo 
več zeblo in kurjava nam ne 
bo več uhajala v prazno. Ob-
noviti bazen v časih sedanje 
krize je pravi mali čudež in 
lahko rečemo, da se je v Že-
leznikih zgodil. Sedaj spet 
lahko sprejemamo kopalce: 
osnovnošolske otroke iz Že-
leznikov in nekaterih škofje-
loških šol, tečajnike, skupi-
ne rekreativcev, najmlajše v 
plavalni šoli, pa seveda člane 
Plavalnega kluba Ratitovevc. 
Ob koncih tedna znova pri-
hajajo rekreativni plavalci, 
veliko je družin ... Lepo bi 
bilo, ko bi lahko v bazenu 
uredili še otroški kotiček." 

Zime jih ne bodo več 
skrbele

Veselje nad uspelo obnovo je 
izrazil tudi župan občine Že-
lezniki Anton Luznar: "Veseli 
smo, da nam je v teh časih 
uspelo obnoviti plavalni ba-
zen. V občinskem svetu smo 
se več let pogovarjali o tem, 
kje izbrskati denar za obnovo, 
saj zgolj iz občinskega prora-
čuna tega zalogaja ne bi zmo-
gli. Priložnost se je pokazala 
na javnih razpisih za energet-
ske sanacije. Prijavili smo se 

na tri sklope (za energetsko 
sanacijo kulturnega doma v 
Železnikih, centralne in po-
družničnih šol ter plavalnega 
bazena) in uspeli. Za bazen 
smo od Ministrstva za infra-
strukturo in prostor dobili 
405 tisoč evrov, 350 tisočakov 
smo zagotovili iz občinskega 
proračuna, potem ko je ob-
činski svet decembra lani 
sklenil, da gremo v obnovo, 
50 tisoč evrov je prispevalo 
podjetje Domel. Načrtovali 
smo, da bo obnova, ki je poleg 
energetske sanacije obsegala 

tudi menjavo strešne kon-
strukcije in kritine, končana 
že septembra, a se je zaradi 
letošnjega slabega vremena 
nekoliko zavlekla. 24. oktobra 
pa smo za bazen dobili upo-
rabno dovoljenje. Rad bi se 
zahvalil vsem, ki so sodelovali 
pri obnovi, plavalcem pa hva-
la za potrpežljivost. Uporab-
nikom želim, da bi se v baze-
nu dobro počutili, plavalne-
mu klubu pa veliko uspehov."

Pokazali, kaj znajo
Plavalni klub Ratitovec Žele-
zniki, ki ga vodi Marko Čen-
čič, deluje od letošnjega fe-
bruarja, na noge so ga poma-
gali postaviti v prijateljskem 
klubu Triglav Kranj. Zato so 
se ob odprtju člani kluba iz 
Železnikov zahvalili Kranjča-
nom za njihovo pomoč, zla-
sti Alešu Aberšku in Roniju 
Pikcu. Iz Kranja prihaja tudi 
trener mladih upov iz Žele-
znikov, uveljavljeni plavalec 
Emil Tahirovič. Kot je pove-
dal Marko Čenčič, imajo se-
daj enajst kategoriziranih 
plavalcev. Ob odprtju bazena 
so plavalci prikazali plavalne 
tehnike in za obiskovalce pri-
redili plavalno revijo, v priho-
dnje pa pričakujejo, da bodo 
v bazenu tudi pomembna 
tekmovanja. Potrebujejo še 
nekaj dodatne opreme. Pri 

Na toplem in pod 
varno streho
Plavalni bazen v Železnikih je bil letos obnovljen, pred časom pa so ga po obnovi uradno in slovesno 
odprli. V njem se prvih plavalnih zamahov učijo najmlajši, trenirajo plavalci domačega plavalnega 
kluba, plavat prihajajo šolarji iz Železnikov in Škofje Loke pa tudi rekreativni plavalci.

Obnovljen plavalni bazen so slavnostno odprli (od leve) 
predsednik gradbenega odbora Leopold Nastran, župan 
Anton Luznar in direktor JZ Ratitovec Gregor Habjan. 

Domači plavalci so s prikazom tehnik plavanja pokazali 
svoje veščine. / Foto: Andrej Tarfila

Kmalu se bo končalo kole-
darsko, za občino pa tudi 
proračunsko leto. Ocenju-
jem, da je bilo leto, ki se 
izteka, uspešno. O dosežkih 
leta 2014 je na tem mestu 
že večkrat tekla beseda, 
tako naj se tokrat bolj po-
svetim načrtom za leto 
2015. Največji projekt pri-
hodnjega leta je obnova vo-
dovodnega sistema Žele-
zniki, za kar smo na razpi-
su Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo le-
tos dobili odobrena evrop-
ska strukturna sredstva in 
bo veljal 1,4 milijona evrov. 
Dokončali smo že gradnjo 
čistilne naprave, opravljen 
je bil tehnični pregled, za-
čenjamo s poskusnim obra-
tovanjem celotne čistilne 
naprave. Poskusno obrato-
vanje bo trajalo do aprila, 
ko se bo projekt tudi v celo-
ti finančno zaključil. Fi-
nančno bomo sklenili tudi 
prenovo bazena. V priho-
dnjem letu bomo urejali 
tudi kanalizacijo na obmo-
čju Racovnika. Po energet-
skih sanacijah šol in bazena 
v tem letu v prihodnjem 
načrtujemo še energetsko 
obnovo starejšega dela vrtca 
v Železnikih. S tretjo fazo 
bomo nadaljevali obnovo 
šole v Dražgošah. V Dolenji 
vasi se bomo lotili gradnje 
športnega igrišča, kar nas 
bo stalo okoli 120 tisoč 
evrov, večji del za urejanje 
igrišča, precejšnji del pa 
tudi za izvoz na regionalno 
cesto. Naj še dodam, da 
smo se prijavili na razpis 
Fundacije za šport, kjer 
upamo, da bomo dobili 32 
tisoč evrov, polovico zneska 
za gradnjo igrišča. Eden ve-
čjih zalogajev je tudi kanali-
zacija v Spodnjih Danjah, s 
čimer bomo dokončali delo, 
ki so ga v tej vasi pred leti 
začeli s samoprispevkom.

Decembra smo opravili 
prvo branje proračuna za 
leto 2015. Za zdaj še ne 
vemo, kako bo s povprečni-
no in investicijskimi sred-
stvi države občinam, zato 
smo ga zasnovali še po sta-
rih podatkih. Januarja pa bo 
že znano, kako se bodo v 
državi odločili glede finan-
ciranja občin, tako da se 
bomo temu lahko do druge-
ga branja še prilagodili. Ker 
bi nam znižanje teh sred-
stev precej omejilo finanč-
ne možnosti, upamo, da do 
tega ne bo prišlo.
Pred kratkim je Železnike 
obiskala ministrica za oko-
lje Irena Majcen, ki so ji v 
podjetju Domel predstavili 
svoje trajnostne rešitve. 
Spodbudna novica je, da je 
ob tej priložnosti obljubila 
ponovni razpis za projekt 
vodnih ureditev Železni-
kov, ki bo zajel celotno tra-
so od Alplesa do Dolenčeve-
ga jezu, v projektiranje pa 
bo vključena tudi obvozna 
cesta. 
Želim vam vesele božične 
praznike, v novem letu pa 
naj vas spremljajo sreča, 
zdravje, uspeh in osebno 
zadovoljstvo. 

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Načrti za leto 2015

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Svetnice in sve-
tniki v Železnikih so se prej-
šnji teden sestali že na tretji 
seji v novem mandatu, to-
krat je bil osrednja točka 
dnevnega reda proračun za 
leto 2015. Na drugi, novem-
brski seji pa so imenovali 
člane občinskih odborov, in 
sicer odbora za gospodarske 
dejavnosti, odbora za druž-
bene dejavnosti, odbora za 
komunalno dejavnosti in 
varstvo okolja, poleg tega pa 
še komisijo za statut in prav-
na vprašanja in nadzorni od-
bor občine. Imenovanih je 
bilo tudi več županovih ko-
misij, ki imajo strokovno in 
posvetovalno vlogo.
Na novembrski seji pa je žu-
pan Anton Luznar svetnice 
in svetnike seznanil tudi z 

imenovanjem podžupana. 
To nalogo bo v mandatu 
2014–2018 opravljal Matej 
Šubic. Podžupansko funkci-
jo bo opravljal nepoklicno.  

Župan imenoval 
podžupana

Matej Šubic 
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Anton Luznar

Župan Anton Luznar: "Več let smo se pogovarjali, kje izbrskati denar za obnovo bazena." 

nakupu opreme jim je po-
magalo podjetje Domel. 
"Plavalnemu klubu smo že-
leli omogočiti, da se ne bi 
prekinil dobrega dela, zato 
smo ga podprli finančno in z 
opremo. Veselimo se njiho-
vih dobrih rezultatov in upa-
mo, da bo iz teh vrst nekoč 
prišel tudi kak olimpijski tek-
movalec," je dejal svetovalec 
uprave Domela Štefan Ber-
toncelj, ki še omenja, da je 
začasno v tukajšnjem plaval-
nem bazenu trenirala tudi 
olimpijka Sara Isaković. 
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Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Prve dni decem-
bra je ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen obi-
skala podjetje Domel v Žele-
znikih, ki je prejelo več na-
grad za energetsko učinko-
vitost svojih izdelkov, med 
drugim na Okoljskem sreča-
nju nagrado za okolju prija-
zen izdelek, visoko učinko-
vit elektronsko komutirani 
motor za klime. Delovanje 
in vizijo podjetja sta mini-
strici predstavila dr. Jožica 
Rejec, predsednica uprave 
Domel Holdinga, in Zvone 
Torkar, direktor Domela, 
srečanja pa se je udeležil 
tudi župan Občine Železni-
ki Anton Luznar.
Domel, družbeno odgovor-
no podjetje z notranjim la-
stništvom, je visoko tehno-
loško podjetje, ki proizvaja 
visokoenergetsko in snovno 
učinkovite električne pogo-
ne in njihove komponente 
za belo tehniko, vrtno opre-
mo, prezračevalne sisteme, 
avtomobilsko industrijo in 
industrijske aplikacije. Do-
brih 90 odstotkov proizvo-
dnje je namenjenih medna-
rodnim trgom. Kot družbe-
no odgovorno podjetje si 
Domel tradicionalno priza-
deva za trajnostni razvoj in 
ekološko osveščenost. V tem 

smislu so opazni njihovi do-
sežki pri zmanjševanju 
obremenitve okolja in pove-
čevanju energetske in snov-
ne učinkovitosti motorjev 
ter zmanjševanju emisij to-
plogrednih plinov, v sodelo-
vanju z raziskovalnimi orga-
nizacijami pa izvajajo tudi 
druge projekte, ki vključuje-
jo ekološke rešitve, kot so 
vodikove tehnologije.
Ob obisku Železnikov pa se 
ministrica ni mogla izogniti 
vprašanju o urejanju poplav-
ne varnosti, tako v podjetju 
Domel, ki želi širiti svojo 
proizvodnjo in napredovati, 
kot tudi sicer v Železnikih, 

kjer državni prostorski načrt 
v prihodnje predvideva 
ukrepe za poplavno varnost. 
"Projekt, namenjen varova-
nju Železnikov pred poplava-
mi, je narejen fazno in je za-
jet v operativni program 
2014–2020. Po predračunu 
je finančna vrednost blizu 25 
milijonov. V naslednjem letu 
se začenja projektiranje in 
pridobivanje dokumentov za 
gradnjo, lokalna skupnost 
nam bo pomagala s služno-
stnimi pogodbami. Nato se 
začenja gradnja, leta 2019 pa 
naj bi bili Železniki poplavno 
varni," je dejala ministrica 
Irena Majcen. Razpis za izva-

jalca projektov pa je bil pred 
časom razveljavljen in ga na-
meravajo ponovno objaviti. 
Po zagotovilu ministrice in 
njenih sodelavcev naj bi novi 
razpis obsegal celotno traso 
Selške Sore skozi Železnike 
(po zdaj razveljavljenem raz-
pisu bi vodne ureditve zajele 
le dva odseka), kar je po bese-
dah župana Antona Luznarja 
boljša rešitev, zlasti še, če 
bodo v prvi fazi poleg vodnih 
ureditev upoštevali že gra-
dnjo obvozne ceste. 
Prvi del ureditve poplavne 
varnosti so torej vodne ure-
ditve od Alplesa do Dolenče-
vega jezu in obvozna cesta, 
drugi del pa zadrževalnik. 
"Glede na to, da je le vodar-
ski del © težak©  25 milijonov, 
je predvideno, da bi se upo-
rabila tudi sredstva Evrop-
ske unije iz finančne per-
spektive 2014–2020," napo-
veduje v. d. direktorja direk-
torata za vode Leon Behin. 
"V okviru operativnega pro-
grama 2014–2020 je za Slo-
venijo trenutno predvidenih 
okoli 80 milijonov evrov. 
Kot prioritetna so navedena 
nadaljevanje urejanja Savi-
nje in Drave, ki potekata že 
v tekoči finančni perspekti-
vi, prednostno pa sta uvršče-
na še projekta, za katera 
imamo izdelane načrte: za 
Železnike in Ljubljano." 

Ministrica v Železnikih
Na obisku v podjetju Domel, ki si prizadeva za trajnostni razvoj in ekološko osveščenost, s 
predstavniki Občine Železniki pa tudi o izvedbi projektov za poplavno varnost v naslednjih letih.

Ob ogledu Železnikov (od leve): župan Anton Luznar, 
ministrica za okolje Irena Majcen, predsednica uprave 
Domelovega holdinga Jožica Rejec in Leon Behin, v. d. 
direktorja direktorata za vode / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Pogodbo z Go-
renjsko gradbeno družbo za 
gradnjo vodovoda so podpi-
sali 21. novembra, takoj za-
tem je bil izvajalec uveden v 
delo, po terminskem planu 
pa mora biti gradnja konča-
na do 30. avgusta 2015. Z 
deli je že začel, in sicer na 
odseku od regionalne ceste 
do čistilne naprave, to pa za-
radi rekonstrukcije dovoza 
do čistilne naprave (ta bo 
opravljena spomladi).
Pri celotnem projektu gre za 
obnovo javnega vodovodne-
ga sistema v Železnikih v 
dolžini 6,8 kilometra.
¹ Vzporedno z vodovodom 
delamo tudi kanalizacijo Ra-
covnik. Na tem območju bo 
zasebnik menjal tudi cevi za 
hidroelektrarno, položili 
bomo cevi za optiko, teleko-
munikacije, električne kable 
in javno razsvetljavo. Z na-
črti smo seznanili tudi To-
plarno Železniki, da se bo 
lahko odločila o možnosti 
vgradnje vročevoda. Do kon-
ca decembra bodo pripra-
vljeni projekti. Januarja 

bomo objavili razpis za 
gradbenega izvajalca za ka-
nalizacijo. V ta namen ima-
mo v proračunu predvide-
nih 250 tisoč evrov,“ vzpore-
dni projekt predstavita žu-
pan Anton Luznar in sveto-
valec za investicije Peter 
Košir. 
Obnova javnega vodovodne-
ga sistema v Železnikih bo 
veljala okoli 1,4 milijona 
evrov, od tega so na razpisu 
Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo uspe-
šno pridobili za 1,117 milijo-
na nepovratnih sredstev. To 
predstavlja 85 odstotkov fi-

nanciranja, gre pa za evrop-
ska strukturna sredstva. Ob-
čini pri tej naložbi ostane 
200 tisoč evrov lastnih sred-
stev. Cilj naložbe je nemote-
na oskrba s pitno vodo, moč-
no naj bi se zmanjšale tudi 
izgube.
¹ Izvajalec bo januarja pri-
pravil podrobni terminski 
plan, ljudi pa bomo sproti 
obveščali, na katerih odse-
kih bo potekala gradnja in 
kako se bo zapirala voda. 
Trenutno poteka priprava 
služnostnih pogodb za la-
stnike zemljišč. Načrtuje-
mo, da bomo pred izvedbo 

na posameznih odsekih la-
stnike zemljišč in krajane v 
neposredni bližini seznanili 
z načrtovanimi deli. Enako 
smo storili na območju Stu-
dena,“ dodajata sogovorni-
ka. Občinska uprava sicer 
navaja 13 odsekov, kjer bo 
potekala obnova dotrajanega 
vodovoda: od vrtine Jeseno-
vec do Tehtnice, Racovnik, 
od mostu za Ovčjo vas do 
zdravstvenega doma, od Ra-
covnika do podjetja Niko, 
Log, Češnjica, Studeno, Ru-
dno, Otoki, Na Plavžu, od 
vodohrana Škovine do ceste, 
Trnje in Na Kresu.

Začeli so obnavljati vodovod
Ključni investicijski projekt prihodnjega leta, obnova javnega vodovodnega sistema v Železnikih, se je 
že začel.

Obnova vodovoda v Železnikih se je začela na Studenem. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Andrejev sejem v 
Železnikih je tudi letos pope-
stril zadnjo soboto pred ad-
ventom. Sivo in malce mokro 
vreme pa ni odvrnilo stojni-
čarjev in obiskovalcev, ampak 
so se v velikem številu zbrali 
na trgu pred cerkvijo sv. An-
tona Puščavnika in poskrbeli 
za dobro vzdušje. »Popoldne 
so na stojnicah ponujali pe-
ster izbor izdelkov: suho in 
sveže sadje, izdelke iz medu, 
pecivo, kruh in sire naših do-
mačih gospodinj, izdelke iz 
volne, usnjene izdelke, nego-
valno zeliščno kozmetiko, 
dražgoške kruhke, suho robo, 
adventne venčke, novoletne 

voščilnice, ročno izdelan na-
kit ter naše priznane čipke za 
obdarovanje najbližjih ¼ « je 
povedal predsednik Turistič-
nega društva Železniki To-
maž Weichenbach. »Prvič pa 
smo v turističnem društvu 
poskrbeli za brezplačno de-
lavnico adventnih venčkov, ki 
so se je udeležili mali in veli-
ki, željni izdelati svoj adven-
tni venček. Odlično obiskana 
delavnica je popestrila dogaja-
nje na "plac", za ubrane ritme 
domače glasbe so poskrbeli 
harmonikarji, seveda pa je za-
dišalo tudi po kuhanem vinu. 
Organizatorji tako že kujemo 
načrte za prihodnji, enain-
dvajseti Andrejev sejem v Že-
leznikih.«

Andrejev sejem  
je bil živ

Na "plac" pred cerkvijo je zadnjo soboto v novembru spet 
vabil Andrejev sejem. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – V Železnikih so 
že šestič po vrsti priredili do-
brodelni koncert Sončki do-
brote. Smisel koncerta je po-
magati ljudem, ki se znajde-
jo v stiski, tako finančno kot 
z upanjem na boljše čase.
Tudi letos je bilo veselo in 
dobrodelno, je dejala Majda 
Tolar. "Letos z izkupičkom 
koncerta (1705 evrov) poma-
gamo družini Kemperle iz 
Železnikov, kjer je po očeto-
vi smrti ostalo kup neure-
sničenih želja, nedokonča-
nih nalog in neporavnanih 
obveznosti. Želimo jim, da 
bi se tudi z našo pomočjo 
postavili na noge in zaživeli 
dostojno življenje. Preje-
mnika sicer izberejo tako, 
da v kraju, pri društvih in 
organizacijah poizvedo o 

ljudeh, ki so se znašli v sti-
ski. Če izbrana družina po-
moč sprejme, pa se dogovo-
rijo, ali z zbranim denarjem 
kaj kupiti, poravnati račune 
ali kaj podobnega. Lani so 
tako pomagali družini Bevk 
iz Davče, da so prišli do 
nove motorne žage in nekaj 
nujnega orodja. V družino z 
enajstimi otroki je namreč 
posegla očetova bolezen in 
jim otežila življenje. Trije 
otroci iz družine Bevk so se 
za lansko pomoč letos za-
hvalili na poseben način. 
Nenapovedano so zaigrali 
na koncertu Sončki dobrote. 
Letos so na koncertu nasto-
pili: Murnovi godci iz Pod-
blice, ansambel Grajski 
kvintet, mažoretke Mažore-
tnega društva Železniki in 
vsakoletni gostje, kvintet 
Sonček iz Pivke. 

Šestič dobrodelni

"Venček" nastopajočih na Sončkih dobrote
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Mateja Rant

Žiri – Načrtovani proračunski 
prihodki naj bi bili v primer-
javi s preteklim letom po be-
sedah župana Janeza Žaklja 
nižji za približno deset od-
stotkov. Za naložbe bo tako 
na voljo le manjši del sred-
stev, pri čemer ima prednost 
dokončna ureditev Muzeja 
Žiri, za kar so prejeli tudi 
evropska sredstva. Radi pa bi 
se lotili tudi ureditve območja 
Pustotnika, kjer nadaljujejo z 
razvojem turistično-rekreacij-
skega centra.
Omenjeno naložbo so po žu-
panovih besedah načrtovali 
že pred oktobrskimi poplava-
mi, zato so imeli svetniki kar 
nekaj pomislekov, ali je v tej 
situaciji smiselno načrtovati 
še nove projekte. Za sanacijo 
škode po poplavah, ki je na-
stala na občinski infrastruktu-
ri, bodo morali namreč na-
meniti znaten del razpoložlji-
vih investicijskih sredstev. 
Kljub temu se je večina stri-
njala, da zaradi omenjene na-
ravne nesreče ni smiselno 
ustaviti vseh drugih projek-
tov, pa čeprav v teh časih de-
lujejo skoraj kot © luksuz© . "S 
projektom ureditve Pustotni-
ka v višini okrog 75 tisoč evrov 
smo kandidirali na razpisu 
Fundacije za šport," je poja-
snil Žakelj. Obenem se že v 
proračunu za prihodnje leto 
odražajo tudi nekateri projek-
ti, s katerimi nameravajo v 

prihodnje kandidirati na raz-
pisih za pridobitev evropskih 
sredstev. ¹ V proračunu smo 
tako ohranili tudi sredstva za 
načrtovanje gradnje nove 
večnamenske dvorane ob 
osnovni šoli in medgenera-
cijskega centra ter ureditev 
središča Žirov pa tudi nada-
ljevanje urejanja kolesarske 
poti v Žireh in njeno naveza-
vo na sosednje občine." Glav-
nina investicijskih sredstev 
pa bo seveda namenjena za 
obnovo poškodovane infra-
strukture po poplavah, in si-
cer kar 470 tisoč evrov, je do-
dal župan. Za najnujnejšo 
sanacijo po poplavah so sicer 
že namenili 120 tisoč evrov 
intervencijskih sredstev. Po-

pisana škoda je namreč samo 
na občinski infrastrukturi 
presegla 800 tisoč evrov. "To 
pomeni za dvajset let sredstev 
iz obvezne proračunske re-
zerve za naravne nesreče," je 
razložil župan.
Že z rebalansom proračuna, 
ki so ga sprejeli na prejšnji 
seji, pa so poplačali neugo-
dno posojilo, ki ga je občina 
pred leti najela za nakup ob-
činske stavbe. "S tem smo 
razpolovili svojo zadolžitev, 
ki zdaj znaša 58 evrov na ob-
čana, kar pomeni šestnajst 
odstotkov povprečne zadolži-
tve slovenske občine," je po-
jasnil Žakelj in dodal, da so 
to storili namenoma, saj na-
črtujejo večje projekte, za ka-

tere se bo znova treba zadol-
žiti. Ob tem upajo, da država 
ne bo zmanjševala povpreč-
nine. "Če se zniža povprečni-
na na napovedano, nam to 
pobere polovico investicij-
skega potenciala oziroma kar 
vsega, če bomo morali sana-
cijo škode po poplavah sami 
pokriti." Na sestanku na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor, 
je poudaril, jim namreč za to 
v prihodnjem letu niso oblju-
bili niti evra, čeprav je škoda 
nastala tudi zaradi neaktivno-
sti države, ki je v preteklosti 
premalo pozornosti posvečala 
poplavni varnosti, je še opo-
zoril. "Zato bomo vztrajali, da 
nam država nameni sredstva 
za sanacijo."

Prihodki za desetino 
nižji kot lani
V občinskem proračunu za prihodnje leto načrtujejo 4,7 milijona evrov prihodkov, kar je nekoliko 
manj kot pretekla leta.

Na območju Pustotnika bodo nadaljevali z razvojem turistično-rekreacijskega centra. 
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Žiri – Preventivno akcijo Bodi 
viden, bodi previden – stopi-
mo iz teme zdaj pripravljajo 
že nekaj let zapored, je poja-
snil njen vodja Vojko Jezer-
šek, in sicer na območju ob-
čin Žiri in Gorenja vas - Polja-
ne. Akcijo vedno izpeljejo v 
zimskem času, ko se hitro 
znoči, k slabši vidljivosti pa 
prispevata tudi megla in dež. 
"Kot profesionalnega voznika 
me je bilo vedno najbolj strah, 
da bi na cesti spregledal pešca 
ali kolesarja," je kot razlog, da 
so se odločili za tovrstne akci-
je, navedel Vojko Jezeršek, ki 
sicer opaža, da so pešci in ko-
lesarji vsako leto bolj osvešče-
ni in sami poskrbijo, da jih 
vozniki hitreje opazijo.
Kljub temu pa so v okviru za-
dnje akcije izrekli kar nekaj 
opozoril. "Največ kršitev 

smo opazili pri kolesarjih, 
saj jih je bila v času akcije 
približno polovica brez ustre-
zne opreme. Ne samo, da na 
kolesu nimajo luči, po nava-
di nimajo niti kresničke ali 

odsevnega traku," je kritičen 
predsednik ZŠAM Žiri Mari-
jan Dolenec. Tem so prepo-
vedali nadaljnjo vožnjo, obe-
nem pa so jim podarili kre-
sničko oziroma odsevni trak. 

Skupaj so v dveh urah in pol, 
kolikor je trajala akcija, razde-
lili okrog šestdeset odsevnih 
trakov in sto kresničk. Ob 
tem pa niso bili redki tudi 
taki, ki so priznali, da se jim 
kresničke kopičijo doma. "Po-
zvali smo jih, naj jih v priho-
dnje raje uporabljajo," je poja-
snil Jezeršek. Akcijo, v okviru 
katere so tudi na območju 
občine Gorenja vas - Poljane 
razdelili 45 kresničk in 35 od-
sevnih trakov, je Dolenec oce-
nil za uspešno, saj verjame, 
da so uspeli ljudi prepričati, 
naj © stopijo iz teme© . Ob tem 
je še poudaril, da se vsak, ki bi 
to želel, še vedno lahko obrne 
nanje za kresničko ali odsevni 
trak. Januarja pa v žirovski 
šoli načrtujejo tudi predava-
nje o varnosti na cesti, pri če-
mer bodo poseben poudarek 
namenili vstopanju na avto-
bus in izstopanju z njega.

Pešci in kolesarji stopili iz teme
V Zvezi šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri so konec novembra znova pripravili akcijo  
Bodi viden, bodi previden.

Člani ZŠAM Žiri so pešce opozarjali, naj stopijo iz  
teme. / Foto: Matej Rant

V zadnjih letih se zdi, kot da 
je vsako leto prelomno. In 
tako tudi letošnje, ki je poseb-
no že zaradi lokalnih volitev, 
zaznamovalo pa ga je tudi 
končanje evropske finančne 
perspektive in s tem tudi ne-
katerih največjih investicij v 
naši občini, ki so bile vezane 
tudi na evropska sredstva. 
Vse te prelome smo po moji 
oceni kar dobro prestali.
Investicije v zvezi z ureja-
njem porečja Sore smo kon-
čali kot prva občina na Škofje-
loškem. Letos se nam je uspe-
lo tudi razdolžiti, tako da smo 
pripravljeni na nove izzive v 
prihodnje. Med drugim smo 
že pripravili več projektov, ki 
jih bomo prihodnje leto pred-
stavili na občinskem svetu. 
Gre za področja, ki doslej še 
niso bila urejena, v ta okvir pa 
sodijo načrtovani medgenera-
cijski center, športna dvorana 
ob osnovni šoli in turistično 
rekreacijski del na območju 
Pustotnika. Veseli me, da 
nam je v preteklem manda-
tnem obdobju v občinskem 
svetu uspelo ustvariti ozračje 
tvornega sodelovanja, tako da 
se nismo brez potrebe delili 
na pozicijo in opozicijo, am-
pak smo skupaj delali v dobro 
kraja. Prepričan sem, da se 
bomo vsi skupaj trudili, da bi 
nam to uspelo tudi v priho-
dnje, saj smo le tako lahko 
uspešni.
Leto, ki se izteka, pa je na ža-
lost zaznamovala tudi vre-
menska ujma, ki je močno 
prizadela našo občino. A če 
na to poskušam gledati opti-
mistično, verjamem, da 

bomo tudi na podlagi te izku-
šnje iz zadnje katastrofe izšli 
še bolje pripravljeni na more-
bitne nove vremenske ne-
všečnosti. Tudi poplavna štu-
dija, ki smo jo izdelali v prete-
klem letu, podaja nadaljnje 
usmeritve, kako moramo 
ravnati z vodotoki in njihovo 
okolico. Čeprav se včasih zdi, 
da to prinaša večje stroške, pa 
se je tudi ob tokratnih popla-
vah pokazalo, da se bo dolgo-
ročno zagotovo povrnilo.
Ob koncu leta bi vsem zaže-
lel mirno praznovanje božiča 
in veliko sreče v novem letu. 
Upam, da bomo tudi v priho-
dnjem letu uspeli še naprej 
delovati složno. Treba bo do-
ločiti prioritete in z denar-
jem, ki ga bo sicer na voljo 
manj kot v preteklih letih, 
narediti predvsem tisto, kar 
bo za večino naših občanov 
pomenilo izboljšanje kakovo-
sti življenja.

Janez Žakelj, 
župan občine Žiri

Županov kotiček

"Tradicija" prelomnih let

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Občinski svetniki so 
na zadnji seji razpravljali 
tudi o priključitvi občine 
Žiri k medobčinskemu in-
špektoratu in redarstvu Vrh-
nika ter pooblastili župana, 
da izpelje nadaljnje postop-
ke v zvezi s tem. 
"Občine moramo imeti ure-
jene inšpekcijske službe, 
zato smo se po ukinitvi sku-
pnega inšpektorata z obči-
nama Škofja Loka in Gore-
nja vas - Poljane odločili, da 
se pridružimo medobčin-

skemu inšpektoratu na Vrh-
niki, ki pokriva šest občin," 
je razložil župan Janez Ža-
kelj. Potem ko so pred tre-
mi leti zaradi težav in neu-
činkovitosti ukinili medob-
činski inšpektorat z občina-
ma Škofja Loka in Gorenja 
vas - Poljane, v občini ta čas 
nimajo institucije, ki bi 
bdela nad izvajanjem ob-
činskih predpisov. Za pri-
ključitev k vrhniškemu in-
špektoratu so se odločili na 
podlagi zahtev veljavne za-
konodaje pa tudi pogostih 
pritožb občanov.

Priključili bi se 
vrhniškemu inšpektoratu
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Žiri – V Prostovoljnem gasilskem društvu Žiri bodo tudi le-
tos poskrbeli za veselo razpoloženje v zadnjih decembrskih 
dneh. Od 27. do 29. decembra se bo pred Zadružnim do-
mom odvijal pester program, v okviru katerega bo vsak lah-
ko našel kaj zase. V soboto bodo najprej pripravili rock žur 
s skupino Odpisani, v nedeljo pa sledi Vandranje s harmo-
niko. "Predstavili se bodo lahko vsi lokalni harmonikarji. 
Pridruži se lahko vsak, kdor želi," je poudaril predsednik 
PGD Žiri Branko Pečelin. V ponedeljek bo nato mogoče pri-
sluhniti še potopisnemu predavanju, na katerem bosta 
Branko Pečelin in Roli Plantan predstavila svojo pot z mo-
torjem po Gruziji in Armeniji. "V primeru slabega vremena 
bo predavanje v dvorani DPD Svoboda." Vse prireditve se 
bodo začele ob 20. uri.

Veseli december v Žireh
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Mateja Rant

Žiri – Helena Žigon je zelo 
posebna ženska, je že na za-
četku poudarila Milena Mi-
klavčič, ki je vodila pogovor z 
njo. Prav tako pa tudi druga 
gostja tega večera, Jasmina 
Kozina Praprotnik, ki je ži-
vljenje Helene Žigon popisa-
la v knjigi z naslovom Bela 
dama, roman v 42 tisoč kora-
kih. Obema je skupno, da 
jima tek pomeni skoraj življe-
nje. Antropologinja in kultu-
rologinja Jasmina Kozina 
Praprotnik je namreč tudi 
sama tekačica, ki je med za-
dnjo nosečnostjo štiri dni po 
predvidenem roku poroda 
pretekla polovičko Ljubljan-
skega maratona. Osnova za 
knjigo Bela dama, je pojasni-
la, je nastala med tekom, in 
sicer na istrskem maratonu, 
ki sta ga skupaj pretekli ravno 
na Helenin rojstni dan, 13. 
aprila. ¹ Želela sem, da bralec 
teče z njo, vse do prvega ma-
lega piva, ki si ga privošči po 
teku,“ je razložila Jasmina 
Kozina Praprotnik. Tako je 
po njenih besedah nastala 
knjiga o življenju, o katerem 

razmišljaš, medtem ko tečeš.
Helena Žigon se je rodila na 
Selu pri Žireh, a tam ni nikoli 
živela, je pojasnila. Odraščala 
je namreč pri očetu, ki jo je 
pri dveh mesecih odpeljal od 
mame. In prav odraščanje ob 
očetu in mačehi je bilo po nje-
nem razlog, da teče že vse ži-
vljenje. ¹ Tekla sem že doma 
pred očetom in mačeho. Ka-
mor sem šla, bi morala že 
prej priti domov, preden sem 

se sploh odpravila,“ je brez 
grenkobe v glasu pripovedo-
vala Helena Žigon, ki je vsee-
no priznala, da je mačehi 
oprostila, nikoli pa ne bo po-
zabila, saj je morala ob njej 
veliko pretrpeti. Še bolj pa jo 
je prizadelo, da je mama, ki je 
imela potem še tri otroke, na-
njo čisto pozabila. ¹ Prav ta 
njena moč, da je kljub težke-
mu življenju vedno videla 
lepo okrog sebe, me je najbolj 

prevzela,“ je ob tem poudarila 
Jasmina Kozina Praprotnik. 
Pri tem je Helena Žigon pri-
znala, da ji je pri premagova-
nju vsakodnevnih težav po-
magal tudi tek. ¹ Ko nisem 
bila razpoložena, sem šla teč 
in pozabila na vse. Ko tečem, 
ne premišljujem o ničemer, 
le uživam v teku.“ 
Prvega organiziranega teka se 
je udeležila pri 17 letih na pri-
govarjanje kolegic iz službe. 
Tekla je v krilu in v cilj prite-
kla prva. Potem si je kupila 
opremo in se s tekom začela 
resneje ukvarjati. A takrat to 
ni bilo običajno početje za 
ženske, je priznala. Ženske 
tudi niso tekle na daljših pro-
gah, se spominja, ampak so 
recimo v Beogradu za ženske 
pripravili zgolj dvokilometr-
ski tek. Danes je Helena Ži-
gon postala simbol Ljubljan-
skih maratonov, kot jo je 
označila Milena Miklavčič, 
saj se je udeležila vseh doslej. 
Tudi letos, čeprav si je tokrat 
izbrala krajšo, desetkilometr-
sko progo. V prihodnje, je še 
pojasnila, se bo tekmova-
njem odpovedala, tekla bo le 
še za svoj užitek.

V teku preprosto uživa
Na pogovornem večeru Tek je moje življenje, ki so ga v začetku decembra pripravili v galeriji  
DPD Svoboda, so gostili 86-letno tekačico Heleno Žigon.

Milena Miklavčič je na pogovornem večeru gostila tekačico 
Heleno Žigon (v sredini) in avtorico knjige o njej Jasmino 
Kozina Praprotnik (na levi).

Igor Kavčič

 Kako ste odbirali osrednje 
teme za letošnjo izdajo Žiro-
vskega občasnika oziroma 
na kakšna vprašanja na žiro-
vskem bodo bralci tokrat na-
šli odgovore?
»Našli bodo odgovore na vpra-
šanja: kaj je na svojem za-
dnjem srečanju z Žirovci 
povedal pisatelj Vladimir 
Kavčič, kako visoko je Spo-
menka Hribar ocenila knji-
go Milene Miklavčič o "ti-
stih rečeh", kako sta dva Ži-
rovca pretresla slovenski 
politični vrh, kako živi, dela 
in slika žirovski zdravnik 
Dušan Sedej, kaj počne eko-
loginja Erika Oblak, katere 
delokrog sega od Žirov do 
perujskega deževnega pra-
gozda, v katerih hišah so 
bile prve žirovske šole, kako 
so se Žirovci znašli v prvi 
svetovni vojni, katere so 
nove knjige, ki so jih v za-
dnjem letu napisali Žirovci 
ali pa se v njih piše o Žireh 
in še čem ¼ «

Mar izvemo tudi, ali se je 
pokojni pisatelj Vladimir 
Kavčič imel za Žirovca ali 
Gorenjevaščana?
»Doma je bil v Podgori v Po-
ljanski dolini, do očetovih 
Žirov in Žirovcev pa je imel 
poseben odnos. Na svojem 
zadnjem srečanju z Žirovci 

maja letos v Muzeju Žiri je 
izjavil: »Če so me spraševali, 
ali sem Poljanec ali Žirovec, 
sem želel biti Žirovec.« Žiro-
vec je bil njegov oče in na 
očetovem domu je živel, ko 
je v Žireh hodil v prvi razred 
osnovne šole. »V Žireh sem 
zmeraj imel občutek, da jo to 
eno prijazno okolje, za razli-
ko od druge Poljanske doli-
ne. Tu so ljudje bolj prijazni, 
bolj odprti, bolj razumevajo-
či drug do drugega, imel sem 
občutek, da si tudi bolj po-
magajo med seboj ¼ «

Prva svetovna vojna in obdo-
bje po njej sta na Žirovskem 
pustila mnoge sledi. Zani-
mivo branje so zagotovo 
tudi spomini na temo na Ži-
rovskem nekoč, kjer se od-
kriva marsikatera družinska 
zgodba …
»To pot lahko preberemo, 
kako se je med obema svetov-
nima vojnama živelo v Rače-
vi, dolini, ki vodi iz Žirov pro-
ti Vrhniki. O tem piše devet-
desetletni Stanko Mlinar, 
upokojeni učitelj, ki živi v 
Zagrebu, starejši brat sociolo-
ga Zdravka. Upokojeni če-
vljarski strokovnjak Milan 
Močnik pa piše o tem, kakšna 
vojaška disciplina je vladala v 
internatu prve čevljarske šole 
v Žireh po drugi svetovni voj-
ni, ko so morali v internatu 
živeti tudi učenci iz Žirov.«

Jagoda na smetani so zago-
tovo Kratke žirovske v doda-
tni knjigi, kjer popisuješ in 
pred pozabo rešuješ tako 
duhovite in vesele kot žalo-
stne zgodbe, ki so dajale sol 
življenju Žirovcev v zadnjih 
sto letih ...
»V Kratkih žirovskih se iz-
kazuje duhovitost žirovske-
ga plemena. Ob duhovitosti 
pa še erotičnost, "gavnar-
stvo", posebnost in original-
nost pa tudi nesrečnost in 
junaštvo. V teh zgodbah se 
izraža differentia specifica 
žirovskega plemena, tisto, 
po čemer smo Žirovci dru-
gačni od drugih. V drugih 
krajih imajo morda podob-
ne, a so se zgodile drugim 
ljudem in v drugih pojavnih 
oblikah.«

Imena si v nekaterih prime-
rih spretno zakrival, a do-
mačini najbrž vedo, za koga 
gre v posamezni zgodbi. 
»Domačini to seveda vedo, 
zlasti starejši. Sicer pa ni po-
anta v "zakrivanju". Ne gre 
za to, čigav ali kdo je bil kdo, 
gre za dogodivščine in za 
zgodbe same. Mnoge pa de-
jansko najbolj zanima, kdo 
je kdo. Ko grem v teh dneh 
skozi Žiri, me marsikdo 
ogovori in kaj pripomni.« 
Na koncu si namignil na na-
daljevanje ... mar meniš, da 
bodo kratke zgodbe postale 

daljše (ko se bo kdo pritožil, 
da ni bilo ravno tako) ali pri-
čakuješ doslej še ne poveda-
na "nova odkritja"?
»Eno in drugo, a bolj dru-
go. Pojavile se bodo različi-
ce že zapisanih zgodb, a 

bolj pomembno je, da zapi-
šemo tiste, ki sploh še niso 
bile zapisane, v ustnem iz-
ročilu pa še živijo. A kako 
dolgo še? V digitalni dobi 
ustno izročilo zamira še hi-
treje, kot je v industrijski. 

Glavno je torej, da čim več 
takih zgodb zapišemo, tudi 
če sploh (še) niso za objavo, 
ker so pač prehude. Takih 
imam kar nekaj, a potrebu-
jejo do objave še nekaj ča-
sovne distance.«

Zanimive o žirovskem plemenu
Izšla je nova številka Žirovskega občasnika, ki so mu dodali knjigo Kratke žirovske. Nekaj vprašanj o tem smo postavili uredniku in avtorju Mihu Nagliču.

Urednik Miha Naglič s sodelavci je Žirovski občasnik in Kratke žirovske predstavil  
v začetku decembra v Krajevni knjižnici Žiri. / Foto: Jožica Kacin

Mateja Rant

Žiri – V Krajevni knjižnici 
Žiri je ena sreda na mesec 
rezervirana za delavnice roč-
nih spretnosti za otroke, pa 
tudi mladino in starejše. De-
cembrske so bile po besedah 
vodje delavnic Vide Cankar 
bolj praznično obarvane, saj 
so se lotili izdelave novole-
tnih okraskov.
Otroci so iz papirja izrezali 
motive snežakov, jelenčkov, 
zvezdic in podobno, nato pa 
so jih še okrasili z bleščica-
mi. Z njimi so med drugim 
okrasili tudi smrečico v knji-
žnici, je pojasnila Vida Can-

kar. Delavnice za otroke so 
namreč namenjene pred-
vsem skupnemu ustvarja-
nju, pri čemer veliko upora-
bljajo odpadne materiale, iz 
katerih potem izdelajo kaj 
novega. "Na delavnicah za 
mladino in starejše pa po-
skušamo obujati tudi nekate-
re ročne spretnosti, na katere 
smo že skoraj pozabili, kot 
sta kvačkanje in pletenje," je 
razložila Vida Cankar. Nava-
dno se na delavnicah zbere 
od deset pa do dvajset ljudi. 
"Posebno dobro so delavnice 
obiskane v zimskem času, ko 
se zunaj hitro zmrači," je še 
dodala Vida Cankar.

Izdelovali okraske  
iz papirja

Otroci so na decembrskih delavnicah v knjižnici izdelali 
okraske za novoletno smrečico. / Foto: Matej Rant
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Žiri – V dvorani DPD Svoboda bodo v četrtek, 25. decembra, 
ob 19.30 pripravili božično-novoletni koncert pihalnega or-
kestra Alpina Žiri. Predstavili se bodo s svojim klasičnim 
repertoarjem, ki obsega skoraj vse glasbene zvrsti, od swin-
ga in džeza do narodnih in klasike. Na koncertu bo s svojo 
zasedbo nastopil še učiteljski zbor glasbene šole, ki so jo v 
okviru pihalnega orkestra ustanovili lani. Že na današnji ge-
neralki pa bo mogoče prisluhniti tudi učencem omenjene 
glasbene šole, ki jo letos obiskuje trideset otrok.

Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra

Igor Kavčič

 Da je Loka njen edini pravi 
dom, je vselej govorila, zato 
so v Loškem muzeju njeno 
izjavo tudi uporabili za na-
slov tokratne spominske 
razstave, ki sta jo ob direkto-
rici Jani Mlakar pripravili 
muzealki Biljana Ristić in 
Mojca Šifrer Bulovec. »Letos 
bi bila stara sto let, zato smo 
ob tej obletnici iz njenega ak-
tivnosti polnega življenja iz-
brali niz različnih trenutkov 
in dogodkov ter jih sestavili v 
mozaik spominov nanjo,« je 
na odprtju razstave uvodoma 
povedala Mlakarjeva in doda-
la, da je bila gospa Jeja, kot so 
jo klicali, prava kulturnica od 
nog do glave in kot taka še po-
sebno naklonjena Loškemu 
muzeju in Muzejskemu dru-
štvu. Napisala je številne član-
ke za Loške razglede, več kot 
dvajset let pa je bila tudi nji-
hova lektorica. Loški muzej je 
podedoval tudi del njene de-
diščine, iz katere je v precej-
šnji meri nastala tudi tokra-
tna razstava, na kateri je ori-
sano njeno otroštvo v Škofji 
Loki, kasnejše šolanje, profe-
sorski poklic in tudi potova-
nja, ki so ji v odraslih letih 
© zlezla pod kožo© .
Marija je živela v Kaibetovi 
hiši na Mestnem trgu. Njena 
mama Katarina Langerholc je 
k trgovcu Kaibetu prišla za 
pomoč v trgovini. Pridno in 
delovno dekle, Kaibetova sta 
jo klicala Katka, se je pri njih 
naučila brati, pisati in računa-

ti. Ker trgovca nista imela 
otrok, se je poslovni odnos do 
Katke počasi spremenil v lju-
beče družinsko razmerje. V 
trgovino je zahajal tudi Tone 
Jamar, ki je študiral za zdrav-
nika. Zaljubil se je v Katko in 
leta 1908 sta se poročila. V 
letu začetka prve svetovne voj-
ne se jima je januarja rodila 
hči Marija Antonija Jamar. 
Tudi njo so Kaibetovi imeli 
zelo radi, zato so jo klicali z 
različnimi ljubkovalnimi 
imeni. Njena mama Katka pa 
se je nekoč sklanjala nad otro-
kovo posteljo in ji govorila: 

»Marija si! Reci Marija!« 
Otrok pa je ponavljal Majeja, 
Majeja. In pri tem je ostalo, 
odtlej so punčko klicali Jeja in 
to ime se jo je držalo vse ži-
vljenje. V Škofji Loki je preži-
vela le prva otroška leta, šolala 
pa se je v Ljubljani, kjer je 
kasneje preživela tudi večji 
del svoje poklicne dobe. Bila 
je profesorica na ljubljan-
skem učiteljišču, ob tem pa je 
bila zelo dejavna slavistka in 
je s kolegi in kolegicami pri-
pravila prva povojna sloven-
ska berila za vse štiri razrede 
srednjih šol ter za četrti in 
peti razred osnovne šole. Pre-
vajala je tudi iz francoske lite-
rature. 
Vse življenje se je vračala tudi 
v Škofjo Loko, očarana nad 
mestom, njegovo okolico in 
zgodovino. Pridružila se je 
Muzejskemu društvu in bila 
dolga leta plodna sodelavka. 
Svoje delo je kronala z lepo-
slovnim, domoznanskim de-

lom Kaibetova hiša na škofje-
loškem Placu 1511–1914, za 
katerega je prejela tudi občin-
sko priznanje srebrni grb ob-
čine Škofja Loka. S tem de-
lom je postavila spomenik 
Škofji Loki in Ločanom.
Ob odprtju so spregovorili 
tudi nekateri Ločani, ki so jo 
poznali, med drugim Janez 
Plantarič, katerega starša sta 
se veliko družila z njo in nje-
nim soprogom Janezom Le-
gatom. Spomin nanjo je obu-
dil škofjeloški župan Miha 
Ješe, v daljšem nagovoru o 
pomenu izobraženk iz Škofje 
Loke pa tudi Viktor Žakelj, ki 
je bil njen učenec na učitelji-
šču. Marija Bogatič je na raz-
stavo prišla iz Grosupelj, je s 
ponosom pokazala na foto-
grafijo njenega razreda na 
učiteljišču leta 1962. Ob raz-
stavi, ki bo odprta do konca 
januarja prihodnje leto, je iz-
šla tudi lična knjižica, ki jo je 
oblikovala Nana Žargi. 

Loka, Marijin  
edini pravi dom
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled spominska razstava o življenju in delu profesorice francoskega 
jezika in slovenske književnosti Marije Jamar Legat (2014–2003). V Škofji Loki je preživela otroška leta 
in se v odrasli dobi vedno znova vračala vanjo.

Danes štiriinsedemdesetletna Marija Bogatič iz Grosuplja 
se je poiskala na fotografiji z učiteljišča v Ljubljani iz leta 
1962, ko je bila njena razredničarka Marija Jamar  
Legat. / Foto: Igor Kavčič

Na odprtju razstave: (z leve) Biljana Ristić, Miha Ješe, Jana Mlakar, Viktor Žakelj, Mojca 
Šifrer Bulovec, Nana Žargi in Janez Plantarič / Foto: Igor Kavčič

Marija Jamar s svojimi učenci pred učiteljiščem  
v Ljubljani / Hrani Loški muzej

Igor Kavčič

 Igralec, operni tenorist, 
zborovodja, režiser in dra-
maturg se je rodil v Puštalu 
v še danes odlično ohranjeni 
Nacetovi hiši. Zaradi revšči-
ne v družini sprva ni mogel 
študirati, saj je lahko študi-
ral le brat Anton, kasneje 
znan slovenski biolog. Tako 

se je šele po drugi svetovni 
vojni leta 1946 vpisal na 
AGRFT v Ljubljani in junija 
1954 diplomiral na Oddelku 
za igro. Poleg tega je študi-
ral solopetje na Srednji glas-
beni šoli v Ljubljani pri Kse-
niji Kušej in zasebno pri 
prof. Juliju Betettu. Jeseni 
1951 je bil sprejet za operne-
ga solista – tenorista v Operi 
SNG v Ljubljani, kjer je de-
loval do maja 1955. Istega 
leta jeseni je nastopil službo 
v operni hiši Sarajevo, kjer 
je do leta 1963 pel kot vodil-
ni tenorist v znanih operah 
(Pikova dama, Trubadur, 
Aida, Carmen, Tosca, Ča-
robna piščal idr.). Leta 2006 
je bilo v fonoteki Radia Ko-
per najdenih pet magneto-

fonskih trakov s samospevi, 
ki jih je v letih od 1956 do 
1961 odpel Polde Polenec ob 
spremljavi pianistke Marice 
Vogelnik.
Vsa leta tako pred vojno kot 
tudi po njej je delal v amater-
skih kulturnih društvih. Pred 
vojno kot knjižničar, po njej 
pa kot režiser in igralec. Re-
žiral je prek dvajset premier-

nih predstav. Zelo mu je bila 
pri srcu Tavčarjeva Visoška 
kronika, ki so jo trikrat – leta 
1951, 1963 in 1973 – uprizori-
li kar na prostem. Od leta 
1967 do 1971 je vodil cerkve-
ni moški pevski zbor župnije 
Škofja Loka skupaj s France-
tom Štuklom, v zboru pa je 
pel prvi tenor. Ko se je iz Sa-
rajeva vrnil v rodno Škofjo 
Loko, je živel v rojstni Nace-
tovi hiši, zanimivo pa je 
tudi, da se je zadnjih deset 
let pred smrtjo (tako kot v 
vojnih letih), preživljal kot 
kmet z delom na posestvu v 
rodnem Puštalu. Šele za-
dnje leto pred smrtjo je do-
bil skromno pokojnino. 
Razstava bo na ogled do 4. 
januarja.

V spomin  
Poldetu Polencu
V Sokolskem domu je na ogled razstava o 
opernem pevcu Poldetu Polencu (1912–1974).

Na odprtju razstave je na harmoniko zaigral slikar Nejč 
Slapar, dijakinje in dijaki Gimnazije Škofja Loka pa so 
zaigrali odlomek Visoške kronike. / Foto: arhiv Sokolskega doma

Žiri – V Galeriji DPD Svoboda v Žireh bo danes, v petek, 19. 
decembra, ob 20. uri odprtje razstave del Likovne skupine 
Evridika z naslovom Govorica barv. Skupina je nastala v 
Groharjevi rojstni vasi Sorica pred štirinajstimi leti. Danes 
deluje v okviru Umetniškega društva Groharjeva hiša Sorica. 
Skupino od vsega začetka vodi in z njo ustvarja slikar iz 
Sorice Miro Kačar. Tokrat bodo razstavljali: Darinka Čadež 
Mlinar, Fanči Vidmar, Irma Kopač, Martina Lotrič, Meta Ha-
bjan, Meta Markelj, Minka Gačnik, Nina Mavsar, Pavla Pe-
ternelj, Tatjana Pavlic, Franc Šetina, Janez Habjan, Miha 
Jerina, Stane Berčič in Miro Kačar.

V Svobodi razstavlja Likovna skupina Evridika
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Vilma Stanovnik

Društvo športnih novinarjev 
Slovenije je tudi letos v začet-
ku decembra pripravilo glaso-
vanje za najboljšega športni-
ka v iztekajočem se letu. Naj-
več naklonjenosti in glasov si 
je v ženski konkurenci zaslu-
žila Tina Maze, ki je z olim-
pijskih iger v Sočiju prinesla 
dve zlati medalji, v moški 
konkurenci pa je zanesljivo 
slavil Peter Prevc iz Dolenje 
vasi, ki je zbral 318 glasov ter 
drugouvrščenega hokejskega 
zvezdnika Anžeta Kopitarja 
prehitel za več kot sto glasov. 
22-letni Peter, sicer član 
kranjskega Triglava, si je na-
klonjenost novinarjev in seve-
da navijačev zaslužil ne le s 
srebrno in bronasto medaljo 
v Sočiju, temveč je na poletih 
na Kulmu osvojil mali kristal-
ni globus, odličen občutek za 
letenje pa je potrdil s tretjim 
mestom na svetovnem prven-
stvu v Harrachovu. Za zaklju-
ček sezone je na prenovljeni 
Bloudkovi velikanki v Planici 
postavil rekordno znamko 
142 metrov ter zmagal pred 
domačimi navijači.
Vsi ti rezultati pa tudi odličen 
start v novo sezono, ko je Pe-
ter že stal tudi na zmagoval-
nem odru, so bili tako prepri-
čljivi, da si je drugo leto zapo-

red priboril naslov najboljše-
ga športnika Slovenije. "Seve-
da sem vesel priznanja, ven-
dar naj hkrati povem, da to še 

zdaleč ne pomeni, da mislim, 
da sem pokazal največ, kar 
znam. Mislim, da sem vedno 
lahko še boljši, da še vedno 

lahko napredujem," je s kip-
cem v roki povedal Peter 
Prevc, ki ima vsako sezono 
več navijačev, o tem, da bi ga 
bilo pred tekmo strah, pa 
sploh ne razmišlja. 
"Nekaj treme pred tekmami 
je samo pozitivo, strahu pa ni. 
Izgubiš ga, ker treniraš posto-
pno iz manjše na večjo ska-
kalnico. Tako telo in glava ve-
sta, da je vse v redu. Morda 
kdaj po padcu dobiš v glavi 
tudi kakšno zavoro, vendar jo 
tudi hitro premagaš," pozitiv-
no razmišlja Peter, ki ve, da 
uspehov ne bi bilo brez do-
brih trenerjev in tudi podpore 
domačih. 
"Zagotovo je vsaka medalja 
pa tudi kipec malce tudi nji-
hov. Eden brez drugega ne 
moremo. Vesel sem, da 
imam za seboj dobro ekipo," 
je tudi povedal Peter Prevc, ki 
ima pred seboj v sezoni še ve-
liko ciljev, največji pa je, da 
sezono zaključi na domači 
letalnici v Planici, ki se trenu-
tno še gradi. "Zaključek sezo-
ne doma v Planici je res nekaj 
posebnega. Lepo je že, če je 
tekma na manjši skakalnici. 
Če nam bo marca uspelo po-
leteti na prenovljeni velikan-
ki, kar upam, da nam bo, pa 
bo še toliko lepše," še pravi 
najboljši slovenski športnik 
Peter Prevc.

Peter je najboljši 
Smučarski skakalec Peter Prevc si je z dvema medaljama na olimpijskih igrah v Sočiju in ostalimi 
odličnimi rezultati drugo leto zapored zaslužil naziv najboljšega športnika leta v Sloveniji.

Peter Prevc s kipcem za najboljšega slovenskega športnika 
v letu 2014 / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Vrsto športnih dejavnosti go-
jijo pri Društvu upokojencev 
Škofja Loka, saj se dobro za-
vedajo, da je gibanje za ohra-
njanje zdravja in vitalnosti še 
kako pomembno. Tako radi 
kegljajo, straljajo, balinanjo, 
kolesarijo, smučajo, plavajo 
in počnejo še mariskaj. Za-
vzeto sodelujejo na medob-
činskih športnih igrah, zelo 

radi pa hodijo tudi v hribe. Do 
pred dvajsetimi leti so hodili 
vsak po svoje ali so se pridru-
žili planincem DU Kranj, v 
hribe so hodili z besniškimi 
in Iskrškimi planinci. 
Tako sta Nežka Trampuš in 
Julija Jenko na enem od orga-
niziranih pohodov začeli raz-
mišljati, da bi tudi pri loškem 
Društvu upokojencev imeli 
planinsko sekcijo. Ustanovili 
so jo leta 1994. Na prvi pohod 

so odšli štirje, na drugega se-
dem planincev, proti koncu 
leta se jih je zbralo že šest-
najst. "Na prve pohode smo 
se odpravili izpred društva, 
kjer smo se zbirali in nato od-
šli v okoliške hribe. Kasneje 
smo se vozili že z avtomobili 
ali rednimi linijami avtobu-
sov, tako da smo lahko šli tudi 
kam dlje. Prvi organiziran iz-
let z avtobusom pa smo pri-
pravili leta 1997, ko se nas je 

32 planincev podalo na Slav-
nik. Dolga leta smo malico 
nosili v nahrbtniku in se na 
pohodih pogovarjali, kam bi 
šli naslednjič. Ob zahtevnej-
ših pohodih je Nežka prosila 
za vodnika v planinskem dru-
štvu Škofja Loka. Tako ji je 
predsednik Planinskega dru-
štva Škofja Loka Jože Stano-
nik predlagal, naj sama nare-
di izpit. Res je naredila izpit 
za vodnico A-kategorije na 
državni ravni, in to pri 67 le-
tih," se spominja Julija Jenko, 
ki je vesela, da Nežka že vsa 
leta skrbno vodi tudi evidenco 
o udeležbi pohodnikov in 
opravljenih poteh. Že deset 
let ji pri obveščanju planincev 
pomaga Martina Eržen, pri 
vodenju pa Slavica Laznik, 
Dragica Gartner in Slavko Ba-
šelj, ki ob koncu leta skrbno 
naredijo tudi načrt za novo 
sezono.
Letos so imeli člani planin-
ske sekcije zadnji pohod na 
Lubnik, saj so prav s poho-
dom na Lubnik začeli pred 
dvajsetimi leti. Jubilej sekcije 
so proslavili s pohodom in 
srečanjem pri Skledniku v 
Žireh.

Jubilej planinske sekcije
Pri škofjeloškem društvu upokojencev veliko skrbi namenjajo športu in rekreaciji, pred kratkim  
pa so proslavili dvajset let planinske sekcije, ki je v društvu zelo pomembna in številčna.

Loški upokojenci so navdušeni planinci in radi hodijo na pohode. / Foto: Slavica Laznik

Vilma Stanovnik

Res veliko smolo je imela ob 
začetku letošnjega leta na 
tekmi alpskega pokala v ita-
lijanskem Predazzu članica 
SSK Alpina Žiri Ema Kli-
nec, saj je po uspešni pole-
tni sezoni, ko je zmagala na 
tekmi svetovnega pokala v 
Courchevelu, odlično začela 
tudi zimske nastope. Ker si 
je strgala sprednje križne 
vezi v kolenu jo je namesto 

nastopa na olimpijskih 
igrah v Sočiju čakala po-
škodba in rehabilitacija. 
Kljub temu, da je poleti že 
pridno trenirala na prvi 
letoš nji tekmi svetovnega 
pokala ni nastopila, jo pa 
prvi nastopi na tekmah ča-
kajo kmalu po novem letu.

Kako se počutite skoraj leto 
dni po poškodbi?
"Lahko povem, da je rehabili-
tacija po operaciji potekala 
zelo dobro, saj nisem imela 
veliko težav. Ni me preveč bo-

lelo, tudi težav zaradi zateka-
nja ni bilo veliko, tako da sem 
se lahko začela kmalu pripra-
vljati na novo sezono. Tako 
sem fizično trenutno pripra-
vljena bolje kot kdajkoli prej, 
seveda pa spomini še vedno 
ostajajo malce v podzavesti. 
Mislim, da je treba samo iti 
na tekmo in jih pospraviti."

Kdaj računate, da boste na-
stopili na prvi tekmi?
"Če bo vse po sreči, bo to 
tekma alpskega pokala v za-
četku januarja v Žireh."

Pri šestnajstih letih ste še 
mladinka. Kakšne cilje ste si 
zastavili za to sezono?
"Rada bi dobro nastopila na 
mladinskih olimpijskih 
igrah EOF v Avstriji in na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu v Kazahstanu."

Za cilj kariere ste si zastavili 
nastop na olimpijskih igrah. 
Do naslednjih so še več kot 
tri leta?
"Gotovo so olimpijske igre 
ostale moj daljni cilj, treba pa 
si je zastavljati cilje, ki so bliže. 
Skozi mladinske in članske 
tekme se želim izpolnjevati ter 
tako priti do glavnega cilja ka-
riere, kar pa gotovo ostaja na-
stop na olimpijskih igrah."

Ste bili razočarani, ker ste 
pozimi namesto na tekme 
in olimpijske igre morali na 
operacijo?
"Vsaka stvar se zgodi z dolo-
čenim razlogom in mislim, 
da ni nobena stvar tako slaba, 
da se iz nje ne bi naučila kaj 
novega."

Ema Klinec  
se vrača na tekme
Ena naših najperspektivnejših smučarskih 
skakalk Ema Klinec se po operaciji in 
rehabilitaciji po novem letu vrača na tekmovanja, 
najprej pa bo nastopila na domači tekmi v Žireh.

Ema Klinec

Rokometaši ekipe Urbanscape, ki so letošnjo sezono začeli 
kot novinci med prvoligaši, so po jesenskem delu tekmova-
nja uvrščeni na sredino lestvice. Ne le dobri rezultati, pač pa 
tudi borbenost, krasijo varovance trenerja Robija Bradeška, ki 
so se izkazali tudi na zadnjih tekmah pred domačimi navijači. 
Tako so visoko premagali ekipo Krke iz Novega mesta, tudi 
prvakom iz ekipe Celje Pivovarna Laško pa so se dobro upi-
rali, čeprav so jim na koncu morali čestitati za zmago. Po 
novem letu loške rokometaše čaka nekaj počitka, ki ga bodo 
izkoristili za priprave na nadaljevanje sezone, reprezentanti, 
med njimi tudi Škofjeločana Matej Gaber in Jure Dolenec, ki 
sta sicer člana ekipe Montpelliera, pa bodo v drugi polovici 
januarja nastopili na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Rokometaši razveseljujejo navijače

Pred polnimi tribunami so se loški rokometaši na zadnji letošnji 
tekmi pomerili z ekipo prvakov iz Celja. / Foto: Primož Pičulin



14

Zanimivosti

Loški glas, torek, 23. decembra 2014
w

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

                      + p oštnina

9,9,9,9,9,9,9999999,999,9,9,999,999,999,9,9,999,
EUREUREUREUREUREUR

Knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4, 
Kranj, jih naročite po telefonu št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si

Cena za komplet treh knjig le

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Cena za komplet treh knjig le

Tri knjige po neverjetni ceni! 
Velike tiskane črke, primerno 
branje do drugega razreda 
osnovne šole. Videli boste, 
kako ljubki mali Čukec želi 
uveljaviti svojo voljo.  Odlično 
darilo za male nadobudneže! 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4, Kranj, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Zaradi velikosti knjige priporočamo prevzem 
na Gorenjskem glasu!
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Ogromno knjigo zdaj lahko dobite po  
neverjetni ceni, samo 25 EUR (namesto 49,90 
EUR). Primerno darilo prav za vsak okus in starost.

Razveselite  
sebe in svoje 
najdražje  
s prečudovito 
knjigo, ki bi 
morala krasiti 
vsako knjižno 
polico. Gorska 
veriga Alp  
z višav neba 
ob tistem delu 
dneva, ko je 
najbolj očarljiva: 
zarana ali ob 
večernem mraku. 
Vse fotografije je 
posnel Matevž 
Lenarčič.

                        +  poštnina

25 
EUR

V prazničnem pričakovanju
Prve dni decembra je starodavna Loka zažarela v prazničnem vzdušju in ponudila obilo dogodkov, ki praznično pričakovanje vodijo do vrhunca v 
prihodnjih dneh. Ponujamo vam nekaj slikovnih utrinkov, da boste laže pričakali božič in novo leto.

Danica Zavrl Žlebir

Učenci Osnovne šole Jela Janežiča so se spet razveselili Miklavževega obiska, ki ga jim 
vsako leto zagotovijo prijatelji iz Rotary kluba Škofja Loka. / Foto: Matic Zorman

Staro mestno jedro so okrasili z rastočimi smrečicami, ki zvečer osvetljene z lučkami 
zažarijo v prazničnih barvah. / Foto: Matic Zorman 

Škofjeloški rokodelci v centru DUO že ves december 
razstavljajo in prodajajo svoje izdelke, kakšnega pa lahko 
zadenete tudi z nakupom srečke. / Foto: Andrej Tarfila

V soseščini je oživela Pravljična dežela Gorajte, ki otroke 
vsako popoldne popelje v svet najlepših pravljic. Pride tudi 
Dedek Mraz. / Foto: Matic Zorman

tiha sobota
21. marec 2015
ob 20.00

tiha nedelja
22. marec 2015
ob 16.00

cvetna sobota
28. marec 2015
ob 20.00

cvetna nedelja
29. marec 2015
ob 16.00

velikonočni
ponedeljek
6. april 2015
ob 16.00

bela sobota
11. april 2015
ob 20.00

bela nedelja
12. april 2015
ob 16.00

2015
©kofja Loka

www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu Eventim Si:
Hiše vstopnic Eventim Si (Tivoli Ljubljana, Citypark Ljubljana,
Kino Siška Ljubljana, Križanke Ljubljana, Mestni trg Ljubljana,
Europark Maribor, Citycenter Celje, Klicni center: 01 420 5000)
in partnerska prodajna mesta: Pošta Slovenije, Big Bang,
Kompas, (K)kiosk, 3DVA Trafika, Mercator Hipermarket,
M Holidays in Alpetour potovalna agencija.

Prodaja vstopnic:
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Čiščenje odpadnih voda v porečju Sore z učinkom do Črnega morja
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Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Sore

Projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju Sore – 
Občina Škofja Loka, za katerega 
izvedbo je vir financiranja pro-
račun Občine Škofja Loka, so-
financira pa ga tudi Kohezijski 

sklad Evropske unije in proračun RS, bo z 
ureditvijo komunalne infrastrukture ogro-
mno doprinesel k čistejšemu okolju. Projekt 
obsega izgradnjo primarnega kanalizacij-
skega sistema, izgradnjo nove komunalne 
čistilne naprave v Retečah ter nadgradnjo 
in posodobitev Centralne čistilne naprave 
Škofja Loka.

Čiščenje odpadne vode ima v bčini Škofja Loka že zelo 
dolgo tradicijo. Ledino so orali še v bivši državi, saj Cen-
tralna čistilna naprava Škofja Loka neprekinjeno deluje 
že od leta 1974. Že takrat je ponudila inovativne in za ta-
krat revolucionarne ideje čiščenja in uporabe stranskih 
produktov čiščenja – predvsem uporabo bio plina za so-
proizvodnjo električne energije. Na isti lokaciji danes stoji 
sodobna čistilna naprava. Bivša naprava je bila v okviru 
projekta Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju 
Sore – Projekt Občina Škofja Loka nadgrajena in posodo-
bljena. Taka posodobitev in nadgradnja sta bili potrebni, 
ker je bila stara naprava postala tehnološko zastarela, 
naprave in objekti pa tudi dotrajani. Predvsem pa mora 
delovanje vsake čistilne naprave zadostiti strogi okoljski 
zakonodaji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bazenih, kjer se odpadna voda nenehno meša, mikroorganizmi 
v ugodnih pogojih čistijo vodo. 

Čiščenje širše palete snovi

Bivša naprava je bila projektirana za čiščenje oglji-
kovih spojin, nova pa bo dosegala zahtevano tretjo 
stopnjo čiščenja. To pomeni, da bo poleg ogljikovih 
spojin čistila tudi dušikove in fosforjeve. Poleg no-
vih objektov in naprav ter opreme se z obratovanjem 
nove naprave spreminja tudi tehnologijo in proces 
čiščenja, vse z namenom, da lahko čisti večjo pale-
to snovi in je bistveno bolj učinkovita od nekdanje. 
Učinki čiščenja so pri poskusnem obratovanju do 
zdaj zelo visoki, čeprav naprava še ni polno obre-
menjena in v celoti sinhronizirana.

 
Mikroorganizmi čistijo vodo

Zelo pomembni pri čiščenju odpadne vode so mikroor-
ganizmi, ki se hranijo z odpadno vodo, zato jim je treba 
v bazenih, kjer se zbira odpadna voda, dovajati zrak in 
zagotoviti pravo temperaturo, da se dobro počutijo. Ti 
mikroorganizmi se potem hranijo z umazanijo. S tem, ko 
svojo hrano predelajo, čistijo vodo. Z izvedbo projekta Od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina 
Škofja Loka bo v reko Soro pritekala čistejša voda, kar je 
izjemnega pomena veliko širše kot samo za bčino Škofja 
Loka. Reka Sora se namreč izliva v Savo, potem Donavo 
in naprej v Črno morje. Čistejša reka Sora torej pomeni 
čistejše okolje v celotnem ekosistemu do Črnega morja. 
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija poteka v okviru Operativnega programa razvo-
ja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; predno-
stne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
vod«. 

Posodobitev in nadgradnja naprave sta obsegali 
med drugim tudi izgradnjo velikega laboratori-
ja, kjer strokovnjaki že opravljajo vsakodnevne 
meritve in analize, ki so nujne za odgovorno 
upravljanje tako velike komunalne čistilne 
naprave. 

o

o

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Študentje uni-
verze za tretje življenjsko 
obdobje se od študentov 
drugih univerz razlikujejo 
po tem, da ne študirajo za 
poklic in kariero, temveč za 
svoje veselje, pa seveda po 
svojih letih in pretežno sivih 
glavah. Tudi v škofjeloški je 
tako, a vendarle ne povsem 
enoznačno. Ena od ustanov-
nih članic univerze še vedno 
hodi v službo, med slušatelji 
ruščine je 25-letna študent-
ka, foto krožek pa je v prete-
klosti obiskovala tudi brez-
poselna udeleženka. Loška 
univerza namreč želi sode-
lovati tudi z zavodom za za-
poslovanje in svoje raznoli-
ke programe poleg upoko-
jencev ponuja tudi drugim 
ljudem, smo slišali na ne-
davnem regijskem posvetu, 
ki ga je v Škofji Loki pripra-
vila Slovenska univerza za 

tretje življenjsko obdobje. 
Slišali smo tudi, da upoko-
jenci iz univerze radi sode-
lujejo tudi s študenti. A saj 
so tudi sami študentje, ki so 
se v poznih letih znova vrni-
li v šolske klopi.
"Za letošnje študijsko leto 
smo ponudili 42 krožkov, 
med katerimi največje zani-
manje vlada za tuje jezike," 
je povedala voditeljica uni-
verze v Škofji Loki Borjana 
Koželj. "Angleščini in nem-
ščini se je pridružila tudi 
francoščina, kjer smo začeli 
s samo štirimi slušatelji, 
imamo tudi dva krožka ru-
ščine, začetni in nadaljeval-
ni, mentorico pa Rusinjo. 
Slušatelji so že nastopili v 
ruskem centru v Ljubljani in 
se pri tem dobro izkazali." 
Privlači tudi umetnost, od 
likovne in glasbene do foto-
grafskega in gledališkega 
krožka ter slovenskega ljud-
skega izročila. Ponudili so 

tudi več delavnic: kuharske, 
izdelavo dražgoških kruh-
kov, klejkljanja, oblikovanja 
gline in nakita. Privlačijo 
tudi krožki za zdravje in 
osebnostni razvoj, zeliščar-
stvo, hortikultura, računal-
ništvo ... Med slušatelji je 
tretjina moških, povedo v 
Univerzi za tretje življenj-
sko obdobje v Škofji Loki, 
kjer v krožkih raziskujejo 
tudi zgodovino domačega 
mesta (ena skupina v zgodo-
vinskem arhivu, druga v Lo-
škem muzeju).
"Vpisanih je blizu dvesto 
slušateljev, skupaj je štiristo 
vpisov, kar pomeni, da sko-
raj vsak slušatelj obiskuje 
dva krožka. Naša povprečna 
mladost je 64,7 let in se dvi-
ga, kar pripisujemo pred-
vsem poznejšemu upokoje-
vanju. Želimo pa h krožkom 
pritegniti več mlajših upoko-
jencev," pojasnjuje Borjana 
Koželj. Nekaj tem organizi-

rajo študentje v MMC PUl-
sar, kar je dobra popotnica 
medgeneracijskemu sodelo-
vanju na področju izobraže-
vanja.
Škofjeloška univerza za tre-
tje življenjsko obdobje delu-
je deset let in je bila prej pod 
okriljem Društva upokojen-
cev Škofja Loka. Letos se je 
osamosvojila, z upokojen-
skim društvom pa še vedno 
tesno sodeluje na več podro-
čjih. Srečujejo se pri glasilu 
Mi o sebi, v Marinkini knji-
žnici, v galeriji Hodnik. Delo 
edine gorenjske univerze za 
tretje življenjsko obdobje, ki 
deluje kot društvo, pohvalijo 
tudi na Slovenski univerzi za 
tretje življenjsko obdobje, ki 
ima po vsej Sloveniji mrežo 
47 univerz. Njena predse-
dnica dr. Ana Krajnc pravi, 
da je škofjeloška v lokalnem 
okolju pomemben socialni 
subjekt, podpira pa jo preda-
no prostovoljno delo.

Študente najbolj zanimajo tuji jeziki
Število študentov Univerze za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki je vsako leto večje, letos jih je v 42 krožkov vpisanih že blizu dvesto. Vsak je v 
najmanj dveh krožkih. 

Borjana Koželj (levo) s predsednico Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje dr. Ano Krajnc / Foto: Tina Dokl
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Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Tako kot lani 
so bili tudi letos pobudniki 
oživitve spomina na nekda-
nje gimnazijske plese v Par-
tizanu odgovorna urednica 
radia Sora Tanja Barašin, 
njen Igor, ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja Marko 
Primožič in njegova Duša. 
Seveda je nekdanja plesna 
dvorana sedaj lepša in prei-
menovana v Kristalno dvora-
no, kar pa obiskovalcev pri 
obujanju spominov še malo 
ni motilo. Pozdravili so tudi 
zamisel, da na prireditev ni 
vstopnine, so pa zato prispe-
vali v škatlo za prostovoljne 
prispevke. Med plesom se je 

nabralo več kot štiristo evrov, 
denar pa so namenili v sklad 
Gaudeamus, ki na Gimnaziji 
Škofja Loka deluje že enajsto 
leto. Kot je povedala predse-
dnica sklada Irena Florjan-
čič, je vedno več dijakov, ki 
jim pomagajo predvsem pri 
plačevanju dejavnosti iz ob-
veznih izbirnih vsebin, za-
dnja leta tudi pri plačilu uč-
benikov in malice. Zato so 
zelo hvaležni vsem, ki jim 
pomagajo. Tokrat so bili to 
udeleženci prireditve Loka 
pleše, ki so se vrteli ob zvo-
kih domače skupine OF, v 
kateri je strune kitare ubiral 
tudi (domači) minister za 
javno upravo Boris Koprivni-
kar.

Loka je spet plesala
V Kristalni dvorani je bil prvo decembrsko soboto dobrodelni ples.

Prireditev Loka pleše naj bi po drugi ponovitvi postala 
tradicionalna, saj se Ločani radi družimo in tudi 
zaplešemo. / Foto: Igor Martinšek

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – "Ime kraja pri-
ča, kako je nastalo večje na-
selje v alpski dolini. V Žele-
znikih so dolga stoletja to-
pili železovo rudo, ki so jo 
pridobivali z Jelovice. Talili 
so jo v visoki talilni peči ali 
plavžu. Zato se naselje 
imenuje Na plavžu. Znan 
je kot edini plavž take vrste, 
ohranjen v Evropi," nam je 
pred časom napisala bralka 
Marija Bertoncelj z Godeši-
ča, ki jo je navdihnila ta 

mogočna zgradba z vidnim 
spodnjim delom s kuri-
ščem, piramidastim je-
drom in štiristranim di-
mnikom, najstarejši plavž 
na Slovenskem.
Plavž že dolgo ne žari več 
zaradi svoje osnovne funk-
cije, taljenja rude. Danes ta 
spomenik kulturne dedišči-
ne značilno označuje kraj, 
ki je ime dobil po železovi 
rudi. Zažari pa še v decem-
brskih dneh, ko ga osvetlijo 
v pričakovanju božično-no-
voletnih praznikov.  

Plavž znova zažarel

Plavž v Železnikih žari v praznični podobi. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Že tradicionalni božično-novoletni koncert Pihal-
nega orkestra Alples Železniki bo v petek, 26. decembra, ob 
17. uri v športni dvorani v Železnikih. S pihalci bodo nasto-
pile tudi domače mažoretke, kot gostje pa člani Folklorne 
skupine Sava Kranj. Praznični koncert bo lepo zaokrožil ju-
bilejno leto. Pihalni orkester iz Železnikov je namreč letos 
praznoval 35 let.

Praznični koncert pihalnega orkestra

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V petek in so-
boto, 21. in 22. novembra 
se je ekipa Škofjeloškega 
pasijona skupaj z občinsko 
delegacijo ter skupino roko-
delk iz Rokodelskega centra 
DUO odpravila na predsta-
vitev v bavarsko mesto Frei-
sing. Predstavili so se okvi-
ru njihovega tradicionalne-
ga dogodka Korbinianfest, 
katerega del je tudi tržnica. 
»V sodelovanju z ambasa-
dorko pobratenega mesta 
Mirjam Jan Blažič smo se 
dogovorili za več oblik pro-
mocije, in sicer s predstavi-
tveno stojnico na tržnici ter 
posebno predstavitvijo med 
slovesno večerjo, med kate-
ro je novi župan Freisinga 

Tobias Eschenbacher Ško-
fjeloški pasijon posebej iz-
postavil in povabil prisotne 
na uprizoritev,« je povedal 
Matej Mohorič Peternelj, 
vodja projekta.
Dodaja še spodbudno infor-
macijo, da sta iz Fresinga 
že napovedana dva avtobu-
sa gostov, ki si bodo v pri-
hodnjem letu ogledali Ško-
fjeloški pasijon. Obisk v 
Freisingu je sovpadal tudi z 
10-letnico pobratenja s Ško-
fjo Loko in ob tej priložno-
sti je župan Miha Ješe poz-
dravil vse prisotne, se za-
hvalil za gostoljubje ter si z 
županom Eschenbacher-
jem izmenjal slavnostna 
darila v znak prijateljstva in 
prijetnega medsebojnega 
sodelovanja.

Škofjeloški pasijon se je 
predstavil v Freisingu
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