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Mateja Rant

Virmaše – V Gorajtah je že 
sedmo leto v predbožičnem 
času zaživela pravljična de-
žela, kjer v ličnih lesenih hi-
škah živijo pravljični junaki. 
Otroci že pred vhodom lah-
ko srečajo Mojco Pokrajcu-
ljo ter poklepetajo in zapoje-
jo z Muco Copatarico, vrata 
v čarobni svet pa odpira ča-
rovnica Cica Mica na pro-

šnjo palčka, ki je izgubil svo-
jo pravljico in mu jo otroci 
skozi predstavo pomagajo 
iskati. 
Na sprehodu skozi pravljič-
no deželo otroci srečajo do-
bre vile, dobrodušna ata in 
mamo Škratovo, Zvezdico 
Zaspanko, Rdečo kapico ter 
požrešnega volka in tri pra-
šičke. V deželi Nije srečajo 
še Petra Pana, indijanskega 
poglavarja in kapitana Klju-

ko ter vilo Zvončico. Najve-
čje presenečenje jih čaka či-
sto na koncu potepanja po 
pravljični deželi – srečanje z 
govorečim hrastom Modre-
cem. Palčku pokaže pot do 
Sneguljčice, kjer vendarle 
najde svojo pravljico. V soju 
ognjemeta nato deželo obi-
šče še dedek Mraz, ki otroke 
obdaruje in jih povabi na 
brezplačno čajanko s piško-
ti. "Bogata scenska postavi-

tev, veličastni kostumi in 
prelepa glasba spremljajo 
tudi letošnji potep po deželi 
pravljic," pravi Danica Kor-
dež, ki je pred sedmimi leti 
skupaj z Boštjanom Sečni-
kom zasnovala pravljično 
deželo, zdaj pa skrbita, da 
vsako leto otroke pričaka s še 
pestrejšim programom in še 
lepšo pravljično postavitvijo.
Ogled vseh predstav je za 
udeležence brezplačen, ve-
seli pa so prostovoljnih pri-
spevkov. Starši morajo tudi 
sami poskrbeti za darila, s 
katerimi otroke obdaruje de-
dek Mraz. Ker vsako leto do-
dajo kaj novega, je pravljič-
na dežela zanimiva tudi za 
tiste, ki so jo obiskali že v 
preteklih letih. Pravljično 
deželo bo letos mogoče obi-
skati vsak dan do 28. decem-
bra, počitek si bodo pravljič-
ni junaki privoščili le 25. 
decembra. Predstave se 
bodo odvijale ob 15. in 17. 
uri. Čeprav je v času druge 
predstave že trda noč, poskr-
bijo, da tudi najmlajših ni 
prav nič strah. Z veliko luč-
kami, prijetno glasbo in pri-
jaznimi pravljičnimi junaki 
namreč poskrbijo za prije-
tno in nadvse čarobno 
vzdušje.

Po palčkovo 
izgubljeno pravljico
V gozdičku v Gorajtah pri Škofji Loki se bodo do 28. decembra, razen na božični dan, vsako popoldne 
odprla vrata v skrivnosten pravljični svet, v katerem otroci srečajo tudi dedka Mraza z darilom zanje.

Otroci bodo letos v Pravljični deželi palčku pomagali iskati njegovo pravljico. / Foto: Andrej Tarfila
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V NOŠO SE ODENEM 
GOST JURE IVANUŠIČ
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 Pri članih orkestra  Bazen Železniki  Brunarica Dražgoše 

 Kmetijska trgovina Češnjica  Turistična poslovalnica TD Železniki
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Začel se je 
Beli december, niz praznič-
nih dogajanj, ki Škofjo Loko 
popeljejo v novo leto. Na jav-
nem razpisu je bilo za orga-
nizacijo teh dogodkov znova 
izbrano Turistično društvo 
Škofja Loka, v sofinancira-
nje dogodkov pa vloženih 18 
tisoč evrov. K sodelovanju 
pri izvedbi prazničnih prire-

ditev so z javnim povabilom 
pritegnili tudi dve društvi: 
Prosvetno društvo Sotočje 
in KUD LUFt. Prvo je pri-
pravilo obisk Miklavža, dru-
go dva umetniška festivala 
LUFt, enega ob Miklavžu, 
drugega pred božičem, je 
pojasnila Katja Štucin, koor-
dinatorica kulturnih priredi-
tev z Občine Škofja Loka. 

Spet je  
Beli december
S srečanjem vinarjev, Miklavžem, festivalom 
LUFt in odprtjem Izložb domišljije se je v Škofji 
Loki začel Beli december.

V praznični svetlobi so zažareli tudi mostovi. / Foto: Andrej Tarfila
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Potovanje z Brejo prejo
Loški muzej in pletilska za-
druga Breja preja sta združi-
la moči in ob razstavi Poto-
vanje pripravila tudi Medna-
rodni štrikeraj, ustvarjalno 
srečanje z mednarodno 
udeležbo.
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GORENJA VAS - POLJANE

Po sledi Cvetja v jeseni
Prihodnje leto bo minilo sto 
let, odkar je Ivan Tavčar na-
pisal povest Cvetje v jeseni. 
Ob jubileju so začeli urejati 
tematsko pot, ki bo sledila 
krajem, omenjenim v tem 
delu.
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ŽELEZNIKI

Čipka središče projekta
Občina Železniki je pridobi-
la 24 tisoč evrov evropskega 
denarja za iskanje dobrih 
praks prenosa klekljarske in 
kovaške dediščine na mladi 
rod.

stran 8

ŽIRI

Dom za druženje vseh 
generacij
Idejna zasnova medgenera-
cijskega centra, ki bo združe-
val dom za starejše, oskrbo-
vana stanovanja in paliativ-
no oskrbo, namenjen bo tudi 
medgeneracijskemu druže-
nju.
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Po trnovi poti 
do Unesca
Škofjeloški pasijon je kot 
prva enota žive kulturne 
dediščine iz Slovenije doživel 
vpis na reprezentativni 
Unescov seznam nesnovne 
dediščine človeštva.
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Peter Prevc 
znova najboljši
Smučarski skakalec iz Dolenje 
vasi Peter Prevc je že četrto 
leto najboljši športnik 
Slovenije, zaslužil pa si je tudi 
zlato plaketo občine Železniki.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 20. decembra 2016

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
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 V, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 101, ki je iz šel 20. decembra 2016.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Po več letih prizadevanj je 
Škofjeloški pasijon vpisan na 
Unescov seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. 
S tem je Slovenija dobila svoj 
prvi vpis na ta reprezentativ-
ni seznam, kar je za našo dr-
žavo velik uspeh, enako tudi 
za Škofjo Loko. Gre za kolek-
tivni uspeh, pri katerem ima 
zasluge vrsta ustanov in po-
sameznikov. To so strokov-
njaki, ki so pripravljali zah-
tevno nominacijo za odloča-
nje na medvladnem odboru 
za varovanje kulturne dedi-
ščine pri Unescu: slovenski 
etnografski muzej, direkto-
rat za kulturno dediščino, 
ministrstvo za kulturo. To so 
diplomati, ki so s svojo dejav-
nostjo odpirali prava vrata: 
slovensko veleposlaništvo v 
Parizu v vlogi stalnega pred-
stavništva pri Unescu, slo-
venska nacionalna komisija 
za Unesco, ministrstvo za 
zunanje zadeve, predvsem 
pa nekdanja veleposlanica 
Magdalena Tovornik, ki je 
vodila slovensko delegacijo 
na zasedanju medvladnega 
odbora Unesca v Addis Aba-
bi in je s svojo diplomatsko 
spretnostjo učinkovito sode-
lovala pri razreševanju za-
pletov tik pred končno odlo-
čitvijo. Poleg nje so v delega-
ciji sodelovali predstavniki 
iz Škofje Loke Jože Štukl 
(Loški muzej), Aleksander 
Igličar (Muzejsko društvo 

Škofja Loka) in Jernej Tav-
čar (Občina Škofja Loka). 
Poleg stroke in politike pa je 
za uspeh zaslužna vrsta dru-
štev iz Škofje Loke, tukaj-
šnja pasijonska skupina in 
pa predvsem okoli tisoč pro-
stovoljcev, ki v našem mestu 
vsakih šest let uprizarjajo 
Škofjeloški pasijon. 
Ko me v dneh po tem uspe-
hu, primerljivem z lanskim 
odprtjem škofjeloške obvoz-
nice v Poljansko dolino, 
vprašujete po osebnih ob-
čutkih, bi dejal, da so seveda 
ugodni, a gre predvsem za 
skupno navdušenje nad tem 
velikim dosežkom. Če nam 
letos pri Unescu ne bi uspe-
lo, bi sicer znova poskušali 
in spet tri leta delali za ta 
cilj. Tako pa nam je in to za 
nas poleg zanosa in ponosa 
prinaša tudi izziv. Gre na-
mreč za našo obveznost, da 
skrbimo za ta del škofjelo-
ške kulturne dediščine in ga 
ohranjamo naprej, a pri tem 
smo stopili v večje škornje. 
Ko bo leta 2021 ob tristole-
tnici nastanka Škofjeloški 
pasijon znova uprizorjen, 
želimo, da je še veličastnej-
ši, kot je bil, da je z Unesco-
vo znamko še prepoznavnej-
ši tudi v tujini in da bo Une-
scov duh zavel tudi v zdru-
ženju evropskih pasijonskih 
mest Europassion, katerega 
članica je Škofja Loka.  

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Uspeh in izziv

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Po obnovi bo 
trg pred škofjeloško uprav-
no enoto dobil povsem nov 
urbani značaj, trg bo ureje-
na vstopna točka v mestno 
jedro in na loški grad, obe-
nem bo služil kot avditorij z 
navezavo na grajski hrib za 
različne kulturne in športne 
prireditve. Na tem območju 
bo zgrajeno tudi novo otro-
ško igrišče, imenovano Za-
morc. Po celoviti obnovi ob-
močja, ki bo končana pred-
vidoma julija prihodnje leto, 
tam ne bo več parkirišča. 
Že sedaj pa se na tem obmo-
čju spreminja parkirni re-
žim, poleg tega pa tudi na 
Pepetovem klancu in Pogo-
rišču. Od 1. decembra na-
prej ni več plačljivih parki-
rišč pred upravno enoto, za-
gotovljeno je le parkirno 
mesto, namenjeno parkira-
nju vozil invalidov za njihov 
lažji dostop do upravne eno-
te in v mestno središče. 
Od 1. do 31. decembra bo ve-
ljal začasni spremenjen par-
kirni režim tudi na območju 
Pepetovega klanca (na Grab-
nu). Tako je na zgornji polo-
vici Pepetovega klanca za 
obiskovalce starega mestne-
ga jedra in stranke upravne 
enote od 1. decembra naprej 
na 16 parkirnih mestih zača-
sno vzpostavljen režim krat-
kotrajnega (brezplačnega) 

parkiranja do največ ene ure 
med 7. in 19. uro (t. i. modra 
cona), ki zahteva obvezno 
uporabo parkirne ure oziro-
ma ustrezno označitev začet-
ka parkiranja. Prvega januar-
ja se režim in parkirna me-
sta, ki so bila pred upravno 
enoto, selijo na Pepetov kla-
nec. Na zgornji polovici Pe-
petovega klanca bo začel ve-
ljati režim plačljivega parki-
ranja. Na voljo bo 16 parkir-
nih mest (v 1. coni bo prvih 
30 minut parkiranje brez-
plačno, nadaljnja ura bo ve-
ljala en evro). Na spodnji 
polovici klanca do 31. decem-
bra še ostaja v veljavi doseda-

nji parkirni režim brez ome-
jitev parkiranja in tak režim 
bo na tem delu parkirišča 
ostal tudi po 1. januarju 
2017. Na območju Pogorišča 
bo z novim letom začel velja-
ti nov parkirni režim z mo-
žnostjo do petletnega naje-
ma parkirnih mest. Letni 
najem individualiziranega 
(oštevilčenega) parkirnega 
mesta bo znašal 180 evrov. 
Na plato parkirišča na Pogo-
rišču so z območja pred 
upravno enoto prestavili tudi 
zbiralnico odpadkov.
Hkrati bo povečano obstoje-
če parkirišče v Puštalu za 10 
parkirnih mest, kjer bo še 

naprej mogoče brezplačno 
parkiranje. Na parkirišču pri 
Tehniku so na novo uredili 
52 parkirnih mest za osebna 
vozila (od tega dve namenje-
ni invalidom), pet parkirnih 
mest za avtodome in tri par-
kirna mesta za avtobuse. Na 
tem parkirišču bo s prvim 
januarjem 2017 uveden nov 
plačljivi parkirni režim za 
osebna vozila in avtodome 
(2. cona: prvi 2 uri brezplač-
no, nadaljnja ura 0,50 evra). 
Za abonente s Spodnjega 
trga, Stare ceste in za potre-
be zaposlenih Zdravstvene-
ga doma bo tod na voljo sku-
pno 46 parkirnih dovolilnic. 

Spremenjeno tudi 
parkiranje
Začenja se obnova trga pred upravno enoto, z umikom avtomobilov s tega območja bo spremenjen 
tudi parkirni režim.

Skica prihodnje ureditve trga pred upravno enoto in otroškega igrišča

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kranjsko 
okrožno sodišče je na pre-
dlog tovarne klobukov Šešir 
oklicalo začetek stečajnega 
postopka za to škofjeloško 
podjetje. Podjetje s 95-letno 
tradicijo, ki zaposluje 30 lju-
di, je imelo težave že več let, 
od lani pa je bilo v postopku 
poenostavljene prisilne po-
ravnave. Na stečaj se je od-
zvala tudi Občina Škofja 
Loka.
Župan Miha Ješe je v zvezi s 
tem zapisal: "Z zaskrbljeno-
stjo in obžalovanjem smo 
sprejeli novico o začetku ste-
čajnega postopka za škofjelo-
ško tovarno klobukov Šešir, 

ki je del škofjeloške poslov-
ne, tekstilne in klobučarske 
identitete ter tradicije. Prav 
tako smo zaskrbljeni zaradi 
izgube okrog 30 delovnih 
mest pretežno naših obča-
nov. Na stečajnega upravite-
lja Dušana Taljata smo na-
slovili predlog za vključitev 
občine v potek postopka in 
za sestanek, na katerem želi-
mo predstaviti svoje poglede 
na potek in razrešitev stečaj-
nega postopka škofjeloške 
tovarne klobukov Šešir. Pre-
dlagamo mu, da čim prej za-
gotovi možnost ponovnega 
zagona vsaj jedrnega, zdrave-
ga dela proizvodnje. Izguba 
delovnih mest pomeni tudi 
izgubo tradicije, znanj, ve-

ščin, proizvodnega znanja, 
saj je bilo podjetje Šešir ena 
od zelo redkih tovarn v svetu, 
ki še izdeluje klobuke od dla-
ke do končnega izdelka. To 
so prepoznali tudi na razvoj-
nem programu Central Eu-
rope, v okviru katerega smo 
letos uspešno kandidirali s 
projektom razvoja industrij-
skega turizma v tovarni klo-
bukov Šešir in za ta namen 
tudi že pridobili nepovratna 
sredstva iz sklada EU." 
Bogata rokodelska in obrtni-
ška tradicija in dediščina na 
Škofjeloškem je vplivala na 
kasnejši razvoj in obstoj ne-
katerih gospodarskih panog. 
Med pomembnejšimi za 
Škofjo Loko je tudi klobučar-

ska obrt, ki je v Škofji Loki 
obstajala ob prve polovice 18. 
stoletja in skozi čas postajala 
vse bolj razširjena. Zato bi 
radi v okviru projekta EU 
vzpostavili prikaz obrtne in 
industrijske dediščine klobu-
čarstva z živim prikazom in 
demonstracijo tehnologij, 
posameznih faz procesov 
proizvodnje in odprtjem bu-
tične klobučarske trgovinice. 
Tovarna Šešir je poleg tega 
tudi na dobri lokaciji v sre-
dnjeveškem mestnem jedru, 
ki je zaščiteno kot kulturni 
spomenik, tudi stavba je pri-
mer odlično ohranjene indu-
strijske dediščine prve polo-
vice 20. stoletja.
"Občini Škofja Loka je izje-
mno pomembno tudi aktiv-
no lastništvo omenjene to-
varne na vhodu v srednjeve-
ško mestno jedro – želimo 
si odgovornega lastnika, ki 
bo prepoznal in znal izkori-
stiti ves njen razvojni poten-
cial. Skupaj lahko poiščemo 
in najdemo optimalno reši-
tev oziroma možnost ohra-
nitve in nadaljevanja zdrave-
ga jedra podjetja in prostor-
ski razvoj kompleksa tovar-
ne," zaključuje župan. 

Ohraniti vsaj zdravo 
jedro Šeširja
Občina Škofja Loka se želi povezati s stečajnim upraviteljem tovarne 
klobukov Šešir in sodelovati v postopku.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na nedavnem 
zasedanju medvladnega od-
bora Unesca za nesnovno 
kulturno dediščino v etiop-
ski prestolnici Adis Abebi je 
bil Škofjeloški pasijon kot 
prvi element iz Slovenije 
vpisan na seznam kulturne 
dediščine Unesca. Tega za-

sedanja se je udeležila tudi 
slovenska delegacija, ki jo je 
vodila nekdanja veleposlani-
ca pri Unescu, sedaj pa pod-
predsednica slovenskega od-
bora Unesca Magdalena To-
vornik, z njo pa so bili tudi 
Jože Štukl (LOški muzej), 
Aleksander Igličar (Muzej-
sko društvo Škofja Loka) in 
Jernej Tavčar (Občina Škofja 
Loka). Omenjena četverica, 
poleg njih pa še Damjana 
Pečnik, državna sekretarka 
na ministrstvu za kulturo, 
Ksenija Kovačec Naglič z di-
rektorata za kulturno dedi-
ščino, Nena Židov in Anja 
Jerin, predstavnici Sloven-
skega etnografskega muze-
ja, ki opravlja nalogo koordi-
natorja varstva nesnovne de-
diščine, ter župan občine 
Škofja Loka Miha Ješe so 
javnosti predstavili potek do-
godkov, ki so pripeljali do 
vpisa na prestižni Unescov 
seznam.
Župan, ki je za novico izve-
del tik pred zasedanjem ob-
činskega sveta 1. decembra, 

je svetnikom prinesel peni-
no, ki jo je poldrugo desetle-
tje hranil za posebne prilo-
žnosti. In vpis Škofjeloškega 
pasijona na Unescov se-
znam je bila taka priložnost. 
Župan je ob tem dejal, da 
gre za laskavo priznanje in 
obenem izziv. Ko bo leta 
2021 pasijon znova uprizor-
jen, bo še veličastnejši kot 

dosedanji, z Unescovo 
znamko pa tudi prepoznav-
nejši, je dejal Ješe in se za-
hvalil strokovnjakom, diplo-
matom, državnim in škofje-
loškim institucijam in dru-
štvom, ki so pripomogli k 
skupnemu uspehu, pred-
vsem pa tisočim pasijon-
cem, ki vsakih nekaj let upri-
zarjajo to prvo dramo v slo-
venskem jeziku.   
Prva nominacija za vpis na 
Unescov seznam leta 2012 
ni bila uspešna, spet so spro-
žili potrebne aktivnosti, do-
polnili nominacijo in jo leta 
2015 ponovno vložili. Po tr-
novi poti so doživeli uspeh, 
je dejala državna sekretarka 
Damjana Pečnik, ki ga oce-
njuje kot skupen uspeh dr-
žave in lokalne skupnosti, 
na slednji je sedaj vrsta, da iz 
tega iztrži čim več. Ksenija 
Kovačec Naglič, ki meni, da 
je vpis na Unescov seznam 
eden najvišjih izrazov varo-
vanja kulturne dediščine, je 
povedala, da je Slovenija leta 
2008 ratificirala konvencijo 

o varovanju kulturne dedi-
ščine, tudi naša država ima 
vzpostavljen register ne-
snovne dediščine, na kate-
rem je vpisanih 56 enot kul-
turne dediščine s 157 nosilci, 
in prav Škofjeloški pasijon je 
bil prvi vpisan na državni se-
znam. Z vpisom na Unescov 
seznam, ki šteje 366 ele-
mentov, pa smo se vpisali na 

svetovni zemljevid, je dejala 
Kovačec Nagličeva, prepriča-
na, da to ni zadnji vpis iz 
Slovenije. Pripravljena je že 
nominacija za vpis kurento-
vanja na Unescov seznam, 
pripravljajo pa še tri.  
Da je bila pot do Unescovega 
seznama trnova prav do kon-
ca, kaže tudi zaplet, do kate-
rega je prišlo tik pred zase-
danjem v Adis Abebi. Oce-
njevalna skupina je namreč 
zavrnila nominacijo, ker ni 
bilo izpolnjeno zagotovilo, 
da se nacionalni register ne-
snovne kulture dediščine re-
dno posodablja. Šlo je le za 
zaplet glede dostopa do po-
sodobitve oziroma za tehnič-
no spremembo, kar so pre-
dlagatelji nato pojasnili v 
Addis Abebi, je povedala 
Magdalena Tovornik, katere 
diplomatski spretnosti pripi-
sujejo precej zaslug, da je bil 
zaplet uspešno razrešen. 
Dokazali so, da je register 
stalno posodobljen in da je 
bil izpolnjen še zadnji od 
kriterijev za vpis. Svoje vide-

nje je predstavil tudi Jože 
Štukl iz Loškega muzeja, si-
cer pa uradni predstavnik 
Občine Škofja Loka v evrop-
skem združenju pasijonskih 
mest Europassion, ki je bil 
eden od pripravljavcev vse-
binskega dela nominacije. 
Za kako zahtevno stvar gre 
in kakšna merila vse je treba 
izpolniti, sta pojasnili pred-

stavnici etnografskega mu-
zeja. Aleksander Igličar iz 
Muzejskega društva Škofja 
Loka (tudi sam pasijonec, ki 
je na svojih plečih dvakrat 
nosil oder s pasijonskimi 
prizori) pa je poudaril vlogo 
38 različnih organizacij, 
ustanov in društev, ki so 
podprli kandidaturo. To 
kaže na široko vključenost 
lokalne skupnosti in na to, 
da ljudje z območja nekda-
njega loškega gospostva živi-
jo s pasijonom. Muzejsko 
društvo izdaja tudi Pasijon-
ske doneske, publikacijo z 
dokumentarno vrednostjo. 
V naslednji številki bo tudi 
zapis o vpisu na Unescov se-
znam. Vpis je izziv za vse, da 
se še bolj povežejo in se za-
vedo pomena Škofjeloškega 
pasijona, je sklenil Igličar. 
Napovedal je tudi tematski 
večer za pasijonce in zahval-
no mašo pri loških kapuci-
nih. Tam je Lovrenc Maru-
šič, oče Romuald, pred sko-
raj tristo leti tudi napisal 
Škofjeloški pasijon. 

Po trnovi poti do Unesca
Škofjeloški pasijon je kot prva enota žive kulturne dediščine iz Slovenije doživel vpis na 
reprezentativni Unescov seznam nesnovne dediščine človeštva. O dolgotrajnem procesu, ki ga 
primerjajo s trnovo potjo iz pasijona, naposled kronanem z uspehom, so spregovorili nekateri 
vpleteni v to zgodbo.

O vpisu na Unescov seznam so spregovorili številni vpleteni v proces. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mesec dni je 
potekala javna razprava z 
razgrnitvijo dopolnjenega 
osnutka občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za 
severno škofjeloško obvoz-
nico v Selško dolino. Sklicali 
so tudi javno obravnavo, ki 
je pritegnila precejšnje šte-
vilo ljudi, pretežno tistih, ki 
živijo na območju trase in 
jim ni vseeno, kako bo nova 
cesta vplivala na njihova ži-
vljenja.
V živahni razpravi so navrgli 
več pripomb in vprašanj. Za-
nimalo jih je, ali ne bo zgra-
jena cesta povečala poplavne 
ogroženosti tega območja, in 
prisluhnili rešitvam, ki jih 
stroka predlaga o speljevanju 
voda v Prifarski potok. Mno-
gi so vpraševali, kako bodo 

urejeni dostopi do njihovih 
hiš, kmetij in delavnic, pa o 
varovalnih ograjah in nasi-
pih, ki jih bodo ščitili pred 
hrupom, a hkrati omejevali 
pogled na okolico. Na trasi 
obvoznice, ki bo hkrati napa-
jalna cesta za mesto in nase-
lja ob njem, bosta tudi novi 
avtobusni postaji, zato je lju-
di zanimalo, ali bo na obvoz-
nico preusmerjen tudi avto-
busni promet. Slišali smo 
tudi predlog o morebitnem 
zamiku krožišča, s katerim 
se bo obvoznica začela (ali 
končala) v Podlubniku. Lju-
dje pa so izrazili tudi kritiko, 
ker ti postopki potekajo poča-
si in ker so na traso že več-
krat dali svoje pripombe. Že-
lijo si čim prejšnjih rešitev, 
da bodo lahko organizirali 
svoje življenje in dejavnosti 
na tem območju.  

Živahna razprava  
o severni obvoznici

Škofja Loka – V zadnjem novembrskem in mrzlem dnevu so 
predali namenu obnovljeni 700 m dolg cestni odsek Sv. An-
drej–Kadivc. Predsednik sveta KS Škofja Loka Mesto Valen-
tin Jesenovec je ob tej priložnosti orisal potek del in se za-
hvalil Občini Škofja Loka, ki je dala za cesto denar iz prora-
čunskih sredstev, namenjen za delovanje KS. Zahvalil se je 
tudi izvajalcem del, gradbenemu podjetju RIL, ki je pripravil 
spodnji ustroj in odvodnjavanje, in Gorenjski gradbeni druž-
bi, ki je položila asfalt. Zaželel je tudi vsem uporabnikom 
tega odseka srečno in varno vožnjo. Podžupan Robert Stah 
pa je poudaril pomen takih investicij v odročnih krajih. Na 
koncu pa je loški župnik Matej Nastran blagoslovil nov ce-
stni odsek, sledilo je veselo druženje. 

Zgrajen cestni odsek Sv. Andrej–Kadivc

Z odprtja obnovljenega odseka Sv. Andrej–Kadivc

Drage občanke, spoštovani občani občine Škofja Loka,
dragi Ločani.

 
Praznični decembrski dnevi so po stari slovenski tradiciji 

namenjeni prijetnemu druženju in veselemu praznovanju 
z našimi najbližjimi. 

Letošnje leto je bilo leto uspešnega dela. Pa tudi nekaterih 
življenjskih preizkušenj. 

Industrijsko cono na Trati smo neposredno povezovali 
z regionalno cesto, na Spodnji trg se spet vrača prijeten utrip, 

pred upravno enoto smo začeli urejati nov trg in 
graditi otroško igrišče. Tik pred koncem leta smo 

Škofjeloški pasijon vpisali na Unescov seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva.

Vse to pa smo lahko dosegli samo s skupnimi močmi, 
z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem. 

Skupaj in z obilo pozitivne energije nam lahko uspe 
praktično vse.  

Pred letom, ki prihaja, si vzemimo nekaj časa zase in za svoje  
najbližje. Pokažimo, da jih imamo radi. Ja, imejmo se radi. 

Potem pa pogumno naprej naproti svojim in skupnim ciljem. 

Vsem občankam in občanom Škofje Loke želimo 
vesele božične praznike, v letu 2017 pa veliko zdravja, sreče, 

zadovoljstva in dobre volje.

 Občinski svet mag. Miha Ješe Občinska uprava
 Občine župan Občine
 Škofja Loka Občine Škofja Loka Škofja Loka

Škofja Loka – Ob 25-letnici samostojne Slovenije so se v 
Škofji Loki na pogovornem večer spomnili obdobja osamo-
svojitvene vojne. Pod naslovom Škofja Loka in Ločani v osa-
mosvojitveni vojni junija 1991 so se na Blaznikovem in mu-
zejskem večeru pogovarjali takratni aktivni udeleženci vojne 
za Slovenijo: Stane Bertoncelj, tedanji poveljnik Teritorialne 
obrambe (TO) Škofja Loka, Leon Tušar, tedanji poveljnik 
čete TO, Brane Virant, tedanji vodja Policijske uprave Škofja 
Loka, Jože Stanonik, komandir oddelka TO, in Aleksander 
Igličar, udeleženec bojev na letališču Brnik. Udeleženci so si 
izmenjali svoje spomine in osebne poglede na čas osamo-
svojitve, največ pozornosti so namenili dogajanju v zvezi z 
vojašnico, ki je po dolgih in mučnih pogajanjih med JLA in 
teritorialci prešla v roke teritorialne obrambe. Na pogovor-
nem večeru so pokazali tudi dokument o predaji. V Kašči, ki 
jo je dodobra napolnilo mnogoštevilno občinstvo, večinoma 
iz vrst takratnih borcev za samostojno Slovenijo, so razsta-
vili tudi primerke takratnega orožja, ki jih hranijo v zbirkah 
Loškega muzeja. 

Spomin na osamosvojitveno vojno
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pripravil ga je 
Študijski center za narodno 
spravo v sodelovanju z Na-
rodno in univerzitetno knji-
žnico, Loškim muzejem, 
Kulturno-zgodovinskim 
društvom Lonka Stara Loka 
in Muzejskim društvom 
Škofja Loka. K uvodnemu 
nagovoru so povabili varuhi-
njo človekovih pravic Vlasto 
Nussdorfer, ki je med dru-
gim dejala, da je prav, da 
spregovorimo tudi o neslav-
ni preteklosti in kršenju člo-
vekovih pravic v dolgo za-
molčanih zgodbah. Tudi 
sama je na državo vsa leta 
naslavljala priporočila, da se 
odkrijejo posmrtni ostanki 
žrtev povojnih pobojev in se 
od njih dostojno poslovimo. 
Letos se je udeležila pokopa 
žrtev iz Hude jame na poko-
pališču v Mariboru, s čimer 
se je država deloma oddolži-
la zamolčani preteklosti. Če 
nimaš svobode misli in go-
vora, svobode, da pripovedu-
ješ tudi zamolčane zgodbe, 
potem niso spoštovane pra-
vice vsakogar, je menila va-
ruhinja človekovih pravic, 

prepričana, da mora država 
pogledati tudi nazaj, osvetli-
ti zgodbe in sprejeti krivdo 
tistih, ki so povzročili krivi-
ce, prisluhniti in slišati pa 
mora ljudi, ki te zgodbe pri-
povedujejo. 
Posvet, h kateremu so pova-
bili zgodovinarje, arhiviste, 
pravnike, sociologe, publici-
ste in druge, ki opozarjajo 
na kršenje človekovih pra-
vic, je skušal osvetliti vojni 
in povojni čas in takratno 
kršenje človekovih pravic, 
kakršno naj se ne bi več po-
navljalo. Direktorica Študij-
skega centra za narodno 
spravo Andreja Valič Zver je 
dejala, so bile Slovenija in 
sosednje države v 20. stole-
tju usodno zaznamovane s 
totalitarnimi sistemi, fašiz-
mom, nacizmom in komu-
nizmom, v katerih so bile 
drastično kršene človekove 
pravice in temeljne svobo-
ščine. Tudi Škofja Loka po-
mni težke čase. V začetku 
druge svetovne vojne so jo 
najprej zasedle italijanske 
sile, nato pa nemška vojska. 
Gestapo je maja 1941 areti-
ral nekaj prebivalcev mesta, 
26 družin je bilo izgnanih v 

Srbijo, februarja 1944 so 
nemški okupatorji za Ka-
mnitnikom ustrelili 50 tal-
cev. Tudi po drugi svetovni 
vojni je bila prizorišče stra-
hot: na Loškem gradu je bil 
zbirni center za iz Vetrinja 
vrnjene domobrance, ki so 
jih od tod vozili v smrt v Ko-
čevski rog in druga morišča 
po Sloveniji, pozneje pa za-
pori za nemške vojne ujetni-
ke in kazensko-poboljševal-
ni zavod.
Udeležence posveta je poz-
dravil tudi škofjeloški župan 

Miha Ješe, nato pa so stro-
kovnjaki na dvodnevnem 
posvetu razgrnili različne 
teme, tudi lokalne. O Lo-
škem gradu je navzoče po-
drobno seznanil Jože Štukl 
iz Loškega muzeja, pred-
vsem o njegovih lastnicah 
uršulinkah. Helena Janežič 
je spregovorila o cenzuri in 
prepovedani literaturi in 
knjižnicah v letih od 1945 
do 1991. V atriju starega žu-
pnišča je bila o tej temi tudi 
razstava, ob kateri so prire-
dili tudi branje odlomkov iz 
prepovedane literature. Med 
lokalno obarvanimi temami 
omenimo še prispevek Mil-
ka Mikole o povojnih kazen-
skih ustanovah v Škofji 
Loki, o streljanju talcev za 
Kamnitnikom je govoril 
Blaž Torkar, o življenjski 
poti in povojni usodi indu-
strialca Heinricharja Judita 
Šega, Ana Florjančič je 
predstavila dr. Janeza Vie-
derja, Alojz Pavel Florjančič 
je razmišljal o starološki An-
tigoni, Marija Gasser o do-
gajanjih na Selškem po dru-
gi vojni, Marija Stanonik pa 
o pesmih s taboriščno in 
zaporniško snovjo in njiho-
vim motivom tožbe nad člo-
vekovim rojstvom.
Posvet so sklenili z mašo v 
nunski cerkvi za žrtve vojne-
ga in povojnega nasilja na 
Škofjeloškem.  

Posvet ob dnevu 
človekovih pravic
V Škofji Loki je ob mednarodnem dnevu človekovih pravic potekal posvet Človekove pravice in 
temeljne svoboščine: Za vse čase!

Med udeleženci posveta o kršenju človekovih pravic tudi 
varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer / Foto: Tina Dokl

V atriju starega župnišča razstava o cenzuri in branje odlomkov iz prepovedane literature 

Decembrsko dogajanje se je 
začelo že s srečanjem vinar-
jev na Placu, s prvim od 
dveh decembrskih LUFtov, 
miklavževanjem in priži-
gom nove božično-novole-
tne osvetlitve. Magični lesk 
Sončnega kolesa je letos za-
žarel v ožjem mestnem sre-
dišču, prihodnje leto se bo 
razširil na preostalo mesto 
in nato v koncentričnih kro-
gih na širše območje. Nova 
okrasitev je letos pri stano-
valcih mestnega jedra pov-
zročila tudi nekaj slabe vo-
lje, češ da so pri njenem 
nameščanju poškodovali fa-
sade nekaterih hiš, tudi pro-
čelje lani obnovljenega sta-
rega rotovža. V zvezi s tem 
je občina uvedla notranji 
nadzor.
Ob mestne portale so tudi 
letos postavili okrašene ra-
stoče novoletne jelke. Pred 
božičnimi prazniki bi še 
malce snega lepo poudarilo 
praznično podobo mesta. 
Že pred decembrom so od-
prle svoja okna in vrata Iz-

ložbe domišljije, prodajna 
razstava umetnikov in roko-
delcev, ki ponujajo svoje iz-
delke, od Galerije Ivana 
Groharja, Rokodelskega 
centra Duo, trgovine Roza-
munda in ateljeja Amuse do 
Sokolskega doma.
Pravi zimski festival Beli de-
cember, ki želi po besedah 
strokovnega sodelavca Turi-
stičnega društva Marka Ple-
ška zadostiti vsem okusom 
in starostim, pa se je začel 
minuli konec tedna in se bo 
nadaljeval vse do silvestrove-
ga. Štirje glavni večerni kon-
certi na prostem ali v Sokol-
skem domu, divji ritmi festi-
vala mladih Wildrock, do-
poldanske animacije in de-
lavnice, kino, gledališka 
predstava, vmes še božični 
LUFt in božična tržnica, 
obisk Božička in dedka Mra-
za se bodo zvrstili do konč-
nega dejanja, tradicionalne-
ga silvestrovanja. Letos bo 
potekalo s skupino Hozntre-
gerji, ki igrajo glasbo vseh 
zvrsti in bodo zadostili tudi 
potrebi po narodno-zabavni 
glasbi.   

Spet je Beli december
31. stran

Izložbo domišljije v ateljeju Amuse mojstrice polstenja 
Anje Musek so v december pospremili z glasbo. 

Škofja Loka je letos okrašena in osvetljena z glavnim 
motivom Sončnega kolesa. / Foto: Andrej Tarfila

Najlepše fotografije novoletne Loke so na ogled v 
Sokolskem domu. / Foto: Andrej Tarfila
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Samo Lesjak

Škofja Loka – V Sokolskem 
domu so občinstvo z božič-
no-novoletnim koncertom 
tudi letos navdušili učenke 
in učenci loške Glasbene 
šole. Predstavili so se orke-
stri in komorne skupine z 
izjemnimi nastopi solistk in 
solistov, zaplesale pa so tudi 
mlade baletke. "Nad koncer-

tom sem zelo zadovoljen, 
program je bil odlično izve-
den, kar gre zahvala vsem 
nastopajočim in njihovim 
mentorjem," je po izvr-
stnem koncertu dejal ravna-
telj šole Peter Kopač. Drugi 
božični koncert, ki ga pri-
pravlja loška Glasbena šola, 
bo jutri, v sredo, 21. decem-
bra, ob 19. uri v cerkvi sv. 
Petra v Selcih. 

Božično-novoletni 
koncert mladih

Mladi nastopajoči loške glasbene šole so navdušili 
občinstvo v Sokolskem domu. / Foto: Andrej Tarfila
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Nina Fehter

Škofja Loka – Projekt sofi-
nancirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega skla-
da in Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport.
Zavod O, ena največjih mla-
dinskih organizacij na Ško-
fjeloškem, ki se že več kot 
ducat let ukvarja z mladimi 
in organizacijo aktivnosti za 
mlade, že dalj časa zaznava 
težave mladih pri vstopu na 
trg dela. Prav zato so se s 
projektom Služba je družba 
prijavili na javni razpis, na-
menjen spodbujanju večje 
zaposljivosti mladih, ki ga je 
letos poleti razpisalo Mini-
strstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter bili s 
prijavo uspešni. Tako bodo v 
naslednjih letih izvajali raz-
lične aktivnosti, ki bodo 
mladim pomagale do zapo-
slitve. Te se ne bodo odvijale 
samo v Škofji Loki, ampak 
tudi na Jesenicah, v Kranju, 
Cerknem in Tolminu.
»Potrebe in želje mladih na 
eni strani ter delodajalcev na 
drugi se na različnih obmo-
čjih razlikujejo, zato smo se 
povezali z organizacijami iz 
lokalnega okolja, ki potrebe 
in želje enih in drugih do-
bro poznajo. Zato se bodo 
tudi aktivnosti za udeležen-
ce projekta od mesta do me-
sta razlikovale,« razlaga vod-
ja projekta Blaž Jelenc. S 
projektom želijo realizirati 
vsaj 14 zaposlitev mladih od 
15 do 29 let na različnih po-
dročjih (videoprodukcija, in-
formacijska tehnologija, tu-
rizem, lesarstvo, strojništvo, 

mladinsko delo itd.), to pa 
bodo skušali storiti s teore-
tičnim in praktičnim izobra-
ževanjem v sodelovanju z 
mladinskimi organizacijami 
in podjetji. »Posebnost pro-
jekta je zagotovo oseben pri-
stop in nagovor mladih ter 
številne možnosti mreženja, 
ki jih tak pristop ponuja. Z 
vsakim udeležencem pro-
jekta se bomo ukvarjali indi-
vidualno, preko metode 
»mladi za mlade« pa mu 
bomo priskrbeli tudi men-
torja, ki mu bo pomagal na 
poti do zaposlitve,« dodaja 
Blaž. Poudari tudi, da se lah-
ko zainteresirani mladi v 
projekt vključijo preko pri-

javnice na spletni strani pro-
jekta Služba je družba. Po-
membno vlogo imajo podje-
tja, ki se že vključujejo v 
projekt. Tako lahko nudijo 
mentorstvo udeležencem 
pri izobraževalnem procesu, 
hkrati pa pridobijo prilo-
žnost, da v svoje vrste vklju-
čijo zagnane in motivirane 
mlade. »Ne smemo pozabi-
ti, da se danes strošek dela 
preko študentske napotnice 
in strošek dela preko pogod-
be o zaposlitvi ne razlikujeta 
več bistveno,« razlaga stro-
kovni sodelavec Tine Haf-
ner. »Tudi Zavod za zapo-
slovanje RS podpira zapo-
slovanje mladih, s povrači-

lom prispevkov za prvo za-
poslitev, davčno olajšavo za 
zaposlovanje in tudi s sub-
vencijo za zaposlitev mla-
dih. Pomembno je poudariti 
tudi to, da si z zaposlitvijo 
preko pogodbe o zaposlitvi 
mladi zagotovijo tudi dolo-
čeno socialno varnost, kar 
pomeni, da bodo začutili 
pripadnost podjetju ter s še 
večjim zadovoljstvom in še 
bolj motivirani prihajali na 
delovno mesto.« Z nekateri-
mi delodajalci so člani pro-
jektne ekipe že vzpostavili 
kontakt, zainteresirani delo-
dajalci pa se projektu lahko 
priključijo tudi preko prijav-
nice na spletni strani.

Služba je družba
V letošnjem oktobru je Zavod O, zavod škofjeloške mladine, začel z izvajanjem projekta Služba je 
družba, s katerim želijo mlade opolnomočiti za vstop na trg dela, okrepiti stike z delodajalci ter s tem 
mladim olajšati pot do zaposlitve.

Ekipa Služba je družba / Foto: Arhiv Zavoda O

Škofja Loka – V Sokolskem domu je decembra gostoval di-
jaški pevski zbor Mendik iz gimnazije v Čeških Budějovicah. 
Z božičnim koncertom je nastopil tudi v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Trnovem. Nastopu mladih je prisluhnila tudi ve-
leposlanica Češke republike Věra Zemanová.

Božični koncert za mladimi Čehi

Mladi češki glasbeniki v Sokolskem domu / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Dobrodelna akcija Luč miru iz Betlehema po-
teka v Sloveniji že 26 let. Plamen Luči oznanja veselo sporo-
čilo miru, povezanosti med narodi, sprejemanje različnosti. 
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza 
bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov, člani Slo-
venske zamejske skavtske organizacije in Zveza tabornikov 
Slovenije so skupaj z drugimi evropskimi skavtskimi organi-
zacijami sprejeli luč miru na Dunaju. V Sloveniji so regijski 
sprejemi potekali v Trstu, na Ptuju in v Škofji Loki. Luč miru 
so sprejeli v cerkvi sv. Jakoba, so nam sporočili skavti stega 
Škofja Loka 1, ki sodelujejo v tem projektu. 

Luč miru iz Betlehema

S sprejema luči miru iz Betlehema v Škofji Loki 

Stara Loka – V bivalni enoti Varstveno delovnega centra v 
Škofji Loki praznujejo veseli december. Pred kratkim jim je 
obiskal Mešani pevski zbor Vrelec, ki deluje pri Društvu 
upokojencev Škofja Loka. Pevke in pevci so pod vodstvom 
Nade Krajnčan zapeli pesmi: Roža, Dve beli brezi, Roža na 
poljani, Ženka mi v goste gre, Slavec, Bog je ustvaril zemlji-
co, vsako od njih pa opremili s spremno besedo. "Pevci so 
nam pričarali zares prijazno in domače vzdušje. Nekatere 
pesmi, na primer Vilharjevo Po jezeru, smo dobro poznali in 
smo zato zraven mrmrali. Po njihovem programu pa so na-
stopili nekateri naši ustvarjalci, glasbeni, pesniški ali govor-
ci in pokazali, da tudi mi nekaj znamo in zmoremo," je spo-
ročila Martina Cvek iz bivalne enote. "Po končani prireditvi 
smo jih povabili na klepet in pogostitev v jedilnico, jim raz-
kazali prostore bivalne enote in izdelke, ki jih delamo v 
dnevnem varstvu. Srečanje je bilo prisrčno. Tako postaja 
tudi naša bivalna enota v okolju bolj prepoznavna." 

Z Vrelcem v veseli december

Upokojenci iz zbora Vrelec so zapeli varovancem bivalne 
enote VDC Kranj v Škofji Loki.

Samo Lesjak

Škofja Loka – Štrikeraji, ne-
formalna pletilska srečanja, 
ki jih prireja Breja preja, so 
v zadnjih mesecih postala 
redna v Azilnem domu Vič, 
kjer se spletajo ne le niti, 
ampak tudi nove prijatelj-
ske vezi. Tokrat pa je ustvar-
jalno druženje v mednaro-
dni zasedbi potekalo v pro-
storih Loškega muzeja, kjer 
so na skupni delavnici kvač-
kanja in pletenja ženske iz 
Afganistana, Turčije, Irana, 
Sirije in Slovenije delila 
svoja znanja ročnih spre-
tnosti. Njihovo druženje ve-
dno poteka v duhu solidar-
nosti, tako spletene izdelke 
podarijo pomoči potrebnim 
– tokrat so se spomnili so-
malske begunke, ki je ko-

nec oktobra na Jesenicah 
rodila deklico Sabrin. 
Sproščeno popoldne so po-
pestrile tudi kulinarične 
dobrote iranske in afgani-

stanske kuhinje ter ogled 
bogate muzejske zbirke ter 
razstave Potovanje finskih 
umetnikov Kalleta Hamma 
in Dzamila Kmangerja, ki 

se v svojih delih vsak iz 
svojega zornega kota lote-
vata prevpraševanja različ-
nih oblik migracij. Do te 
pomembne globalne teme 
so ju pripeljale njune oseb-
ne življenjske zgodbe in 
dolgotrajno iskanje poti do 
večje osebne svobode in 
bolj strpnega življenjskega 
prostora.
Celoten projekt se vsebin-
sko povezuje ne le s samo 
Škofjo Loko, pač pa tudi z 
muzejskimi zbirkami Lo-
škega muzeja ter s sloven-
sko kulturno dediščino, ki jo 
zbirke predstavljajo. Na ta 
način vzpostavlja pomem-
ben medkulturni dialog in 
poudarja pomen ohranjanja 
lokalnih kulturnih raznoli-
kosti v vse bolj uniformira-
nem globalnem svetu.

Potovanje z Brejo prejo
Loški muzej in pletilska zadruga Breja preja sta združila moči in ob razstavi Potovanje pripravila tudi 
Mednarodni štrikeraj.

Mednarodni štrikeraj: poleg niti se v duhu solidarnosti 
spletajo tudi prijateljske vezi. / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Gorenja vas – Po uvodnem 
kulturnem programu, ki so 
ga oblikovali učitelji in 
učenci Osnovne šole Ivana 
Tavčarja Gorenja vas, je 
zbrane ob občinskem pra-
zniku nagovoril župan Mi-
lan Čadež. Spomnil se je 
najpomembnejših dosežkov 
v občini v preteklem letu. 
Dogodek, ki je najbolj za-
znamoval letošnje leto, je 
bilo po njegovih besedah od-
prtje obnovljenega Sokol-
skega doma, ko so ponovili 
prireditev, kot je potekala ob 
odprtju Sokolskega doma 
pred 93 leti. "Uspelo nam je, 
ker smo držali skupaj,« je 
poudaril župan. Kot velik 
uspeh je označil tudi prido-
bitev koncesije za lastno 
otroško ambulanto, ki zdaj 
deluje v prenovljenih pro-
storih, Tavčarjev dvorec na 
Visokem pa so obogatili s 
štirimi novimi stalnimi raz-
stavami.
V nadaljevanju so podelili 
letošnja občinska priznanja. 
Najvišje občinsko priznanje, 
naziv častni občan, so post-
humno podelili Alojziju 
Štremflju za dolgoletno vo-
denje in rast podjetja Mar-
mor Hotavlje ter za delo pri 
razvoju krajev pod Blego-
šem. V kamnolomu na Ho-
tavljah je začel delati kot ko-
vač leta 1950 in tam ostal 
vse do upokojitve leta 1980. 
Kar 22 let ga je vodil kot di-
rektor. "Že od začetka vode-
nja podjetja se je zavedal 
pomena znanja za njegov 
hitrejši nadaljnji razvoj. 
Podjetje je pod njegovim 
vodstvom stalno skrbelo za 
dodatno usposabljanje zapo-
slenih ter mlade vabilo in 
usmerjalo v različna izobra-
ževanja," so med drugim 

zapisali v utemeljitvi prizna-
nja. Obenem so uvajali so-
dobnejšo tehnologijo in 
stroje, ki so olajšali težka 
dela in omogočali boljše za-
služke. Dela s krampom, 
kladivom in lopato je posto-
poma zamenjala računalni-
ško vodena tehnologija. 
"Alojzij Štremfelj je svoj ži-
vljenjski cilj dosegel leta 
1980 z izgradnjo proizvo-
dne hale s sodobnimi stroji, 
vredne več, kot je bil letni 
promet podjetja. Bila je sad 
potreb ter zaupanja poslov-
nih sodelavcev, politike in 
bank kolektivu in direktorju 
Štremflju osebno," so še po-
udarili v utemeljitvi. Kot di-
rektor je bil tesno povezan 
tudi s kraji pod Blegošem. 
"Zavedal se je, da brez do-
mačih ljudi in njihove pripa-
dnosti podjetju ne bo na-
predka." Z zaposlitvijo jim 
je omogočal, da so delo našli 
v domačem kraju in tako 
zmanjševal odseljevanje. V 
podjetju so imeli posluh 
tudi za splošne potrebe v 
kraju ter so finančno in z 
materialom pomagali pri 
urejanju krajev in gradnji 
komunalne infrastrukture. 
Znali so prisluhniti tudi po-
trebam društev in organiza-
cij v kraju. Njegova dela za 
skupno dobro, so še zapisali 
v utemeljitvi, ostajajo po-
membni kamenčki v mozai-
ku "raja pod Blegošem". Pri-
znanje je v njegovem imenu 
prevzel sin Marijan Štrem-
felj, ki je ob tem poudaril, da 
je priznanje dokaz, da očeto-
vo delo še vedno cenijo. S 
tem se je po njegovih bese-
dah trajno zapisal na se-
znam ljudi, ki za seboj pu-
ščajo sledi.
Podelili so tudi pet priznanj 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne. Dr. Milena Alič je pri-

znanje prejela za prispevek 
k prepoznavnosti in družbe-
nemu življenju Javorij. Ob 
prejemu priznanja se je za-
hvalila vsem, ki so ji poma-
gali pri odkrivanju zgodovi-
ne njihovega kraja. "Krajani 
največ prispevamo k razvoju 
kraja in njegovi prepoznav-
nosti," je poudarila in doda-
la, da ima na sodelovanje s 
krajani lep spomin, saj ni-
kjer ni naletela na zaprta 
vrata. Antonu Bogataju so 
priznanje podelili za izviren 
opis rodbin in ljudi fare Sta-
ra Oselica. "Ko se lotiš take-
ga projekta, potrebuješ veli-
ko pomoči. Pri vseh druži-
nah sem naletel na veliko 
pripravljenost za sodelova-
nje," se je prav tako zahvalil 
vsem, ki so mu bili v pomoč. 
Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar Poljane je priznanje 
prejelo za oblikovanje kul-
turne podobe Poljan. "To 
razumem kot priznanje in 
zahvalo našemu štiridesetle-
tnemu delu pri ohranjanju 
kulturne tradicije," je dejal 
Anton Krek, ki je v imenu 
društva prevzel priznanje. 
Dodal je še, da jim to ne bi 

uspelo brez obiskovalcev 
njihovih predstav in koncer-
tov. Lovski družini Gorenja 
vas so priznanje podelili za 
sobivanje z naravo in odgo-
voren odnos do divjadi. Sta-
rešina Danijel Vehar je ob 
tem spomnil, da so ena pr-
vih lovskih družin v Sloveni-
ji, ki je prejela tovrstno pri-
znanje. "Lovstvo je po-
membno, saj moramo ljudje 
in živali znati sobivati," je 
poudaril. Priznanje občine 
je prejelo še Planinsko dru-
štvo Sovodenj za delovanje 
na različnih področjih pla-
ninstva in za promocijo kra-
ja. Po besedah predsednika 
društva Lovra Telbana jim 
priznanje pomeni predvsem 
spodbudo, da se bodo trudili 
še naprej.
Priznanje župana Občine 
Gorenja vas - Poljane pa so 
letos podelili Raubarjem za 
ohranjanje in negovanje 
poljanskega narečja in pro-
mocijo Poljanske doline. 
"Takega odziva ne bi bilo 
brez domače publike," so se 
na kratko svojim poslušal-
cem zahvalili vsi člani an-
sambla.

Dobili novega 
častnega občana
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku v Sokolskem domu v Gorenji vasi so konec 
novembra podelili tudi priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016.

Priznanje Alojziju Štremflju je prevzel njegov sin Marijan 
Štremfelj. / Foto: Andrej Tarfila

Letošnji nagrajenci z županom / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Gorenja vas – Darilno po-
godbo sta podpisala župan 
Milan Čadež in Alex Luck-
mann v imenu Tavčarjevih 
dedičev. Grobnica, v kateri 
je skupaj s sorodniki poko-
pan Ivan Tavčar, stoji v okvi-
ru območja Tavčarjeve do-
mačije in je skupaj z ostali-
mi tamkajšnjimi objekti za-
varovana kot kulturni spo-
menik. 

Grobnico s kapelo je ob 
ureditvi dvorca in teniškega 
igrišča postavil Ivan Tavčar 
in je bil v njej po smrti leta 
1923 tudi pokopan. V kapeli 
je na kamnitem podstavku 
stal tudi njegov doprsni kip, 
ki pa so ga pred dvema leto-
ma ukradli. Alex Luckmann 
se je obvezal, da bo naročil 
izdelavo novega kipa Tav-
čarja, da bi tako notranjost 
kapelice spet dobila popoln 
izgled. "Kapela z grobnico 
je bila relativno dobro ohra-
njena, vendar pa sta zob 
časa in vreme na njej pusti-

la svoje sledi, zato je bila 
potrebna celovite obnove," 
je pojasnil župan in dodal, 
da je občina kot lastnica 
dvorca po pooblastilu la-
stnikov grobnice naročila 
izdelavo projekta za njeno 
obnovo. V okviru obnove, ki 
sta jo financirali Tavčarjevi 
sorodnici Metka in Ruda 
Zorc, so letos na grobnici 
zamenjali streho in fasadni 
omet, restavrirali so ka-
mnoseške detajle, zamenja-

li okna in vrata ter na novo 
izdelali zunanje tlake in po-
deste. Uredili so tudi okoli-
co grobnice in dostopno pot 
do nje, je razložil župan. "V 
preteklosti smo prejeli veli-
ko klicev o zapuščenosti 
grobnice našega rojaka, 
vendar grobnica ni bila v 
naši lasti," je ob tem še po-
jasnil župan in obljubil, da 
bo občina v prihodnje odgo-
vorna lastnica in tudi upra-
vljavka pomembne dedišči-
ne svojega rojaka Ivana 
Tavčarja in njegovih soro-
dnikov.

Grobnico prenesli 
na občino
Na podlagi pretekli teden podpisane darilne 
pogodbe so dediči po dr. Ivanu Tavčarju prenesli 
Tavčarjevo grobnico v last in upravljanje Občine 
Gorenja vas - Poljane.

Alex Luckmann (levo) in župan Milan Čadež / Foto: arhiv občine

Voščilo
Mesec december je čas, ko se oziramo na prehojeno 
pot v letu, ki odhaja, in hkrati čas, ko že upiramo 
pogled v leto, ki prihaja, si zastavljamo nove cilje, 
želje za vse nas in za naše najbližje. Po stari navadi 
pravimo, da bi bilo le tako, kot je bilo letos, na naši 
Občini pa hočemo, da je vsako leto bolje. 
Nobena stvar, ki jo hočemo, ne pride sama, za to 
sta potrebna trud in delo. To za nas predstavlja 
poseben izziv, to je naše delo in v tej smeri bomo 
delali naprej, delali bomo za napredek naših krajev, 
da bo vsako leto boljše, da bomo boljše živeli. 

Vam, drage bralke in bralci Gorenjskega glasa, 
želim blagoslovljene božične praznike, 
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti, v novem letu 2017 pa obilo 
izpolnjenih pričakovanj, dobre volje, ljubezni 
in trdnega zdravja.  

 Občina Gorenja vas - Poljane
 Župan
 Milan Čadež
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Mateja Rant

Stari vrh – Na smučišču Sta-
ri vrh je bilo prve smučarske 
zavoje v novi sezoni mogoče 
narediti minulo soboto. V 
preteklih štirinajstih dnevih 
jim je namreč uspelo izdela-
ti zadostno količino ume-
tnega snega, da so odprli 
vsaj glavno progo, je poja-
snil vršilec dolžnosti direk-
torja Smučarsko turistične-
ga centra (STC) Stari vrh 
Tomaž Trobiš, ki je to funk-
cijo prevzel tik pred novo 
smučarsko sezono, zato ve-
čjih sprememb na smučišču 
tokrat še ne obljublja.

Pretekli četrtek se je končala 
tudi predprodaja smučarskih 
vozovnic, ki je bila po Trobi-
ševih besedah nekoliko slab-
ša v primerjavi z leti poprej. 
"To je bilo tudi pričakovano, 
glede na to, da je po lanski 
slabi sezoni ostalo neizkori-
ščenih še precej vozovnic, 
njihova veljavnost pa je dve 
leti." Konec tedna bodo omo-
gočili tako dnevno kot nočno 
smuko, od ponedeljka do 
petka pa bo za zdaj mogoče 
smučati zgolj ob večerih. Na 
smučišču bodo organizirali 
tudi smučarske tečaje. "Že 
med božičnimi prazniki 
bomo gostili skupino 130 

otrok, v januarju pa bomo za-
čeli tudi z individualnimi te-
čaji," je pojasnil Trobiš.
V STC Stari vrh se tako kljub 
težkim razmeram močno 
trudijo zagotavljati pogoje za 
normalno delo. Podjetje na-
mreč še vedno močno bre-
meni posojilo za nakup šest-
sedežnice. Zato se Trobiš 
zaveda, da v prihodnje ne 
bodo mogli računati zgolj na 
zimsko sezono, ampak bo 
treba dogajanje na smučišču 
razširiti na vse leto. "Dogo-
varjamo se za pet aktivnosti, 
ki bi jih lahko izvajali na Sta-
rem vrhu, kot sta recimo ko-
lesarjenje in spust po jekle-
nici," je razložil Trobiš in 
dodal, da bo najprej treba 
pridobiti soglasje lastnikov, 
obenem pa tudi prestruktu-
rirati podjetje, ki je ta čas re-
gistrirano zgolj za smučar-
sko dejavnost.

Na Starem vrhu že smučajo
Potem ko so pretekli teden hiteli z izdelovanjem zadnjih količin umetnega snega, so glavno progo na 
smučišču Stari vrh v soboto že lahko preizkusili prvi smučarji.

Tomaž Trobiš / Foto: Gorazd Kavčič

Na Starem vrhu so v soboto začeli smučarsko sezono, a ta čas obratuje le glavna proga. 

Mateja Rant

Visoko – Za zaščito brežine 
na Visokem so že podpisali 
pogodbo z izvajalcem del, ki 
bodo vredna dobrih 970 ti-
soč evrov, so pojasnili na re-
publiški direkciji za infra-
strukturo. Kot so razložili, 
bodo v sklopu sanacije izve-
dli zaščito brežine z globoko 
sidranimi mrežami, ki bodo 
preprečevale polzenje in kru-
šenje brežine. "Na ta način 
bo stabilizirana celotna povr-
šina, ki bo na koncu tudi oze-
lenjena." Z deli bodo začeli 
spomladi oziroma predvido-
ma konec februarja, če bodo 
vremenske razmere dopu-
ščale, končali pa naj bi do 
konca prihodnjega leta. Ta-
krat bodo odstranili tudi del-
no zožitev ceste na tem delu.

Predvidoma do konca leta 
bodo pri direkciji objavili 
tudi razpis za izbiro izvajal-
ca gradbenih del na odseku 
državne ceste pri Dobju, 
kjer načrtujejo ureditev no-
vega trikrakega nesemafori-
ziranega priključka s pasom 
za levo zavijanje na javno 
pot proti šoli. Obenem bodo 
uredili odvajanje vode in ce-
stno razsvetljavo ter ukinili 
obstoječi priključek za Do-
bje, ki nima urejenega pasu 
za levo zavijanje. Sočasno s 
temi deli bo občina poskrbe-
la za dodatna parkirišča ter 
obračališče in čakališče za 
šolski avtobus pa tudi javno 
razsvetljavo ob pešpoti pri 
osnovni šoli, so še pojasnili 
pri direkciji. Pričakujejo, da 
bi se gradnja lahko začela 
prihodnjo pomlad.

Po sanaciji plazu 
konec zoženja
Republiška direkcija za infrastrukturo bo 
spomladi začela urejati brežino na Visokem.

Predvidoma spomladi bodo začeli urejati brežino na 
Visokem. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Stara Oselica – Na domači-
jah Burnik in Lukač v Stari 
Oselici so se v začetku de-
cembra razveselili odprtja še 
zadnjega asfaltiranega odse-
ka ceste do njihovih domačij 
(na fotografiji). "Prve metre 
asfalta so na tej cesti dobili že 
pred desetimi leti, zdaj pa je 
končno asfaltirana v celoti," 
je pojasnil predsednik kra-
jevne skupnosti Trebija Ru-
dolf Kokelj. Pripravo spo-
dnjega ustroja ceste so mora-

li stanovalci plačati sami, 
krajevna skupnost pa je za-
gotovila okrog deset tisoč 
evrov za asfalt na 320 metrov 
dolgem odseku. Pred prvim 
decembrom so asfalt dobili 
še pri domačiji Preskar na 
cesti Trebija–Ermanovec, 
kjer so bila dela na stometr-
skem odseku izredno zahtev-
na, saj se je cesta že poseda-
la, je razložil Kokelj. Pred 
asfaltiranjem so zato morali 
poskrbeti za njeno obnovo in 
zakrpati luknje še na drugih, 
že asfaltiranih delih ceste.

Razveselili so se asfalta

Gorenja vas – Trg Ivana Regna v Gorenji vasi tudi letos krasi 
praznična smreka, ki jo vsako leto podari Ivan Šubic iz Žiro-
vskega Vrha. Prižig lučk na njej pa je bil letos še posebno 
slovesen, saj so ga pospremili z glasbo, plesom ter kozarčk-
om kuhanega vina ali čaja. Dišalo je tudi po palačinkah, nad 
katerimi so bili zlasti navdušeni otroci. "Za smreko in njeno 
okrasitev vsako leto poskrbimo v Turističnem društvu Gore-
nja vas, a doslej nihče nikoli niti ni vedel, kdo to naredi. Zato 
smo se letos, ko smo pobudo v društvu v večji meri prevzeli 
mladi, odločili, da bomo pripravili tudi uraden prižig lučk, se 
poveselili ter voščili in zaželeli lepe praznike," je pojasnila 
predsednica društva Lea Bašelj. Verjame, da bodo tako tudi v 
prihodnje marsikaterega krajana prepričali, da bo namesto 
zgolj v Ljubljano prišel na prižig lučk tudi v domačem kraju.

Prižgali lučke in zaželeli lepe praznike
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Mateja Rant

Visoko – "Prihodnje leto bo 
minilo sto let, odkar je Ivan 
Tavčar napisal povest Cve-
tje v jeseni. To nas je spod-
budilo, da smo se odločili 
pripraviti istoimensko te-
matsko pot in se tako spo-
mniti svojega rojaka ob tej 

obletnici," je pojasnil žu-
pan Milan Čadež.
V preteklih dneh so tako že 
oblikovali šestčlansko pro-
jektno skupino, ki je začela 
snovati tematsko pot, ki bo 
vodila po krajih iz omenjene 
povesti. "Opisana je pot na 
Jelovo Brdo pod Blegošem 
in naprej na Blegoš, naša pa 

bo vodila od Visokega do 
Blegoša in bo karseda točno 
sledila opisanim krajem," je 
razložil župan in dodal, da 
se bodo potrudili pot naredi-
ti pestro in zanimivo. "To 
pomeni, da bo mogoče po 
poti obiskati točke, kjer naj-
demo odprta vrata, in točke, 
ki nudijo lepe poglede in 

razglede. Skozi vso pot pa 
nas spremljajo prijazni lju-
dje." Pot bodo označili s po-
sebnimi tablami z opisi. Za-
snovo poti so začeli pripra-
vljati pred približno dvema 
tednoma, končali pa naj bi 
do konca prihodnjega leta. 
"Šlo bo za kombinacijo že 
obstoječih pohodnih, goz-
dnih in planinskih poti." Ča-
dež je prepričan, da bodo 
tako na primeren način za-
znamovali to pomembno 
obletnico, saj so tematske 
poti vedno bolj obiskane. 
"Cvetje v jeseni pa kar kliče 
po tem, da ga spravimo v ži-
vljenje," je še dodal.

Po sledi Cvetja v jeseni
Ob stoletnici Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni so začeli urejati tematsko 
pot, ki bo sledila krajem, ki so omenjeni v tem delu.
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Ta mesec nas je razveselil 
dopis, da je Občina Železni-
ki skupaj z ostalimi partner-
ji pridobila 24 tisoč evrov za 
evropski projekt, namenjen 
krepitvi pomena naše boga-
te dediščine. Če se malce 
pošalim, je pravzaprav šlo 
za Miklavževo darilo, saj 
smo novico izvedeli 6. de-
cembra. Starejše in tudi sre-
dnje generacije smo pono-
sne na kovaško in klekljar-
sko dediščino ter se zaveda-
mo njenega pomena, pri 
mlajših že ni več povsem 
tako. Zato je prav, da poišče-
mo načine, s katerimi jim 
bomo bolj približali tradicijo 
in obrti, ki so našim predni-
kom dajale kruh in jim 
omogočale, da so preživeli 
tudi najbolj krizne čase. 
Zelo ponosni smo lahko na 
čipkarsko šolo, ki bo priho-
dnje leto praznovala 110-le-
tnico ustanovitve, v njej pa 
se klekljanja uči več kot sto 
učenk in učencev. Za ohra-
njanje in prenašanje čipkar-
ske tradicije se skupaj z na-
šimi klekljaricami trudijo 
turistični delavci, ki vsako 
leto priredijo odmevne čip-
karske dneve, ki neprekinje-
no potekajo že 55 let. S pri-
dobljenimi evropskimi sred-
stvi bodo čipkarski dnevi 
prihodnje leto vsebinsko še 
bogatejši. Še naprej mora-
mo negovati tudi kovaško 
tradicijo. Prepričan sem, da 
bomo s projektom, čeprav 
gre za "mehkejše" vsebine, 
veliko pridobili, se ob pri-
merih naših partnerjev kaj 
koristnega naučili, obenem 
pa okrepili sodelovanje s po-
brateno občino Lepoglava in 
tirolskim Innichenom, s ka-
terim bi se radi pobratili v 
prihodnje. Ne nazadnje bo 

dobro sodelovanje v tem 
projektu tudi dobra referen-
ca za nadaljnje kandidature 
z večjimi projekti.  
Ko smo že pri dediščini, ne 
moremo mimo bogate zapu-
ščine, ki jo je za seboj pustil 
dr. Janez Evangelist Krek. 
Osmega oktobra 2017 bo mi-
nilo sto let od smrti našega 
rojaka in Kulturno društvo 
dr. Janez Evangelist Krek iz 
Selc je že začelo s Krekovim 
letom, prireditvami v poča-
stitev te obletnice. Ta teden 
bodo občinski svetniki na za-
dnji letošnji seji obravnavali 
tudi predlog, da bi leto 2017 
razglasili za Krekovo leto. Ne 
dvomim, da ne bi prepoznali 
veličine našega rojaka, ki je 
bil ena največjih osebnosti 
ne le na Selškem, pač pa tudi 
v slovenskem prostoru, zato 
je še toliko bolj pomembno, 
da ohranjamo spomin nanj 
in javnosti predstavljamo 
njegov pomen.
Pred nami so še zadnji dne-
vi letošnjega leta. Želim 
vam vesele božične prazni-
ke ter obilo zdravja, sreče in 
uspehov v letu 2017.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Ponosni  
na dediščino

Anton Luznar

Ana Šubic

Leopold Nastran je občinski 
svetnik že tretji mandat, iz-
voljen je na listi SD. Bil je 
učitelj športne vzgoje na 
Osnovni šoli Železniki, do-
brih šestnajst let pa tudi rav-
natelj. Več mandatov je bil 
predsednik Smučarskega 
kluba Domel, bil je tudi uči-
telj smučanja in rokometni 
trener. Kot upokojenec rad 
vrtnari in se redno rekreira.

Kaj je razlog, da vztrajate v 
lokalni politiki?
"V lokalni politiki vztrajam, 
ker sem v dosedanjem delu 
spoznal želje in potenciale 
Železnikov. Menim, da obči-
na potrebuje določene spre-
membe in novo energijo ter 
uravnoteženje občinskega 
sveta. Z aktivnim sodelova-
njem pri oblikovanju občin-
ske politike se lahko kaj na-
redi, premakne. Le s skupni-
mi močmi lahko naredimo 
nekaj za dobrobit občanov in 
občine, da bo bolj prijazna za 
bivanje, delo in sprostitev."

Ste predsednik odbora za 
družbene dejavnosti. S čim 
se ukvarjate ta čas?
"V zadnjem času smo se 
največ ukvarjali s proraču-
nom za leto 2017. S podro-
čja družbenih dejavnosti so 
najpomembnejše investici-
je nadaljnja obnova plaval-
nega bazena, obnova strehe 
na šoli v Davči, zamenjava 
kurilne naprave v muzeju, 
investicijsko vzdrževanje in 
obnova stanovanjskih 

objektov. Največ sredstev 
gre za izobraževanje – sko-
raj 1,7 milijona evrov, od 
tega za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok 900 tisoč 
evrov. Sprejeli smo letne 
programe športa, ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, 
mladinskih dejavnosti ter 
humanitarnih in invalid-
skih organizacij. Za progra-
me je zagotovljeno enako 
sredstev kot letos.

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Svetnik naj bi bil neodvisen 
pri svojih odločitvah. Gledati 
pa mora, da dela v dobrobit 
občanov in občine. Sicer je 
na občinskem nivoju manj 
politike. Treba je predvsem 
tvorno sodelovati, se dogo-
varjati, iskati kompromise."

Kateri je največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
"Treba je doseči izgradnjo 
obvoznice mimo starega 
dela Železnikov. S tem je 
povezana tudi zagotovitev 
poplavne varnosti. Vztrajati 

moramo, da bo država sku-
paj z evropskimi sredstvi 
pravočasno zagotavljala po-
treben denar, da se bosta 
obvoznica in protipoplavna 
zaščita izvajali po sprejetem 
programu."

Katere cilje zasledujete kot 
občinski svetnik?
"Še naprej bomo skrbeli za 
enakomeren razvoj občine 
z zagotavljanjem dovolj 
sredstev krajevnim skupno-
stim. Nadaljevati moramo 
obnovo cest in pločnikov, 
vodovoda in kanalizacije. V 
naslednjih letih bomo mo-
rali zagotoviti denar za sa-
nacijo centralne šole ter do-
končanje prenove šole v 
Dražgošah, da bodo krajani 
prišli do prepotrebne več-
namenske dvorane. Skupaj 
z društvom upokojencev 
moramo nekako priti do 
dnevnega centra za starej-
še. Iskati moramo možno-
sti za nadaljnjo obnovo pla-
valnega bazena, da pridemo 
do zelo želenega manjšega 
bazena za otroke."

Iskati je treba kompromise
"Občina potrebuje določene spremembe in novo energijo," meni občinski svetnik Leopold Nastran. 

Leopold Nastran 
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Ana Šubic

Železniki – »Pomembno je, 
kako ohranjati naša mesta 
živa, kreativna, da bi mladi 
ostajali in se zavedali pome-
na dediščine tudi za današnji 
čas,« je poudarila podpredse-
dnica občinske komisije za 
mednarodno sodelovanje 
Andreja Megušar ob predsta-
vitvi novega evropskega pro-
jekta Europe2gether: Starejši 
z mladimi – pomen zgodo-
vinske dediščine za razvoj 
evropskega podeželja, ki ga 
bodo v Železnikih izvajali 
prihodnje leto. Občini Žele-
zniki je za projekt, s katerim 
bodo iskali dobre prakse pre-
nosa klekljarskega in kova-
škega znanja in veščin s sta-
rejših na mlade ter umešča-
nja zgodovinske in kulturne 
dediščine za razvoj podeže-
lja, uspelo pridobiti 24 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev. 
Uspešni so bili v programu 
Evropa za državljane, Pobra-
tenje mest, na katerega so 
evropska mesta in občine le-
tos prijavili okoli 1600 pro-
jektov, odobrili pa so jih le 
260, od tega štiri slovenske 
projekte. Poleg Železnikov 
kot vodilnega partnerja v 
projektu sodelujejo tudi po-
bratena hrvaška občina Lepo-
glava, italijanski Innichen, 
od koder so se prebivalci v 13. 
stoletju naseljevali v podrati-
tovške vasi, Center za idrij-
sko čipko, Občina Šentru-

pert, Slovensko katoliško, 
pevsko in kulturno društvo 
Slomšek v Belgiji ter Javni 
zavod Ratitovec.
S pomočjo evropskega de-
narja bodo v Železnikih pri-
hodnje leto dopolnili pro-
gram 55. Čipkarskih dnevov, 
ki bodo potekali pet dni in 
vključevali tudi mednarodno 
konferenco s strokovnjaki iz 
ljubljanskih raziskovalnih 
ustanov in partnerskih mest. 
Povezovalna nit evropskega 
projekta je namreč prav čip-
ka, ki je značilna tako za Že-
leznike kot tudi za Lepoglavo 
in slovensko društvo Slom-
šek iz belgijskega Maasme-

chelna. »Lepoglavska čipka 
je lahko primer dobre pra-
kse, kako na Unescov se-
znam kulturne dedščine 
umestiti tudi slovensko čip-
ko,« meni Megušarjeva. Kot 
primer dobre prakse si bodo 
ogledali še idrijsko čipko in 
njihov center ter muzej na 
prostem v Šentrupertu, ki je 
znan po kozolcih. »Druga 
povezovalna os v projektu pa 
se navezuje na Innichen, 
mestece iz 8. stoletja z boga-
to zgodovinsko in kulturno 
dediščino. Turistično je zelo 
razvito in je lahko primer do-
bre prakse, kako se kot alp-
sko mestece ukvarjati s turiz-

mom,« je dejala Megušarje-
va. Ob zaključku bodo nare-
dili še akcijski plan, kako 
posamezne rešitve udejanjiti 
z novimi spodbudami.
Kot je pojasnil župan Anton 
Luznar, je bila prav možnost 
pridobivanja sredstev eden 
glavnih razlogov, da so se le-
tos pobratili z Lepoglavo, saj 
je bil pogoj za kandidiranje 
na nepovratna sredstva, da v 
projektu sodeluje vsaj eno 
pobrateno mesto. Občina 
Železniki se je z Lepoglavo 
pobratila ob letošnjem občin-
skem prazniku v Železnikih, 
podpis listine o pobratenju 
pa so ponovili 8. decembra 
ob občinskem prazniku Le-
poglave. S pobratenjem so 
kronali dolgoletno sodelova-
nje klekljaric, turističnih de-
lavcev in pihalnih orkestrov 
obeh mest, v prihodnje pa se 
nadejajo tudi sodelovanja na 
športnem in gospodarskem 
področju. 
Železniki pa si v prihodnje 
želijo tesneje sodelovati tudi 
z italijanskim Innichenom, 
ta želja še posebej močno tli 
v Sorici, je razložil podžu-
pan Matej Šubic, tudi pred-
sednik občinske komisije za 
mednarodno sodelovanje. 
Glede iskanja dobrih praks 
prenosa zgodovinskega zna-
nja na mlade pa je dejal, da 
odlično prakso predstavljajo 
tudi Čipkarski dnevi kot ena 
najstarejših etnografskih 
prireditev v Sloveniji. 

Čipka središče projekta
Občina Železniki je pridobila 24 tisoč evrov evropskega denarja za iskanje dobrih praks prenosa 
klekljarske in kovaške dediščine na mladi rod.

Podpis listine o pobratenju Železnikov in Lepoglave sta 
župana Anton Luznar in Marijan Škvarić ponovila še 8. 
decembra ob občinskem prazniku Lepoglave. 

Železniki – V Železnikih je bila v preteklosti že večkrat izpo-
stavljena problematika ogroženosti pešcev na regionalni 
cesti ob nogometnem igrišču. Izgradnja pločnika se je od-
mikala, ker je nova prometna ureditev tega območja predvi-
dena ob izgradnji obvoznice, ki naj bi se po zadnjih oblju-
bah državne direkcije za infrastrukturo začela v letu 2018. Za 
boljšo varnost pešcev na tem odseku je Občina Železniki 
minuli teden na klancu ob ograji nogometnega igrišča spe-
ljala asfaltirano pot širine en meter. Kot je pojasnil župan 
Anton Luznar, bi umestitev poti k regionalni cesti terjala 
dodatna soglasja, zato so se odločili za hitreje izvedljivo 
možnost in pot speljali tik ob igrišču. Okoli 6500 evrov vre-
dno naložbo bosta v polovičnih zneskih sofinancirali občina 
in Krajevna skupnost Železniki.

Ob nogometnem igrišču odslej asfaltirana pot
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Ana Šubic

Železniki – Čeprav so na So-
riški planini začetek smu-
čarske sezone sprva napove-
dovali za 16. december, jim 
je znova zagodlo vreme. 
Temperaturna inverzija je 
namreč kar nekaj časa one-
mogočala umetno zasneže-
vanje, a kot napoveduje di-
rektorica tamkajšnjega smu-
čarsko-turističnega centra 
Polona Golija, bodo začeli 
obratovati ta petek, 23. de-
cembra, ko bodo zagnali 
vsaj vlečnice ob otroških in 
lažjih progah. S tem so po-
vezane tudi rezervacije sob, 
a so kapacitete v Brunarici 
med božičem in novim le-
tom večinoma že zasedene, 
zadnje štiri dni letošnjega 
leta pa povsem polne. 
Golijeva upa, da bo čimprej 
zapadlo kaj naravnega sne-
ga. Da bi bili čim manj odvi-
sni od narave, so se letos lo-
tili posodobitve zasneževa-
nja in izboljšanja energetske 
infrastrukture, v kar so vlo-
žili okoli 70 tisoč evrov. "In-
vesticija v sistem zasneževa-
nja bo potekala še naslednji 
dve leti. Pričakujemo, da 
bomo potem zmogli zasne-
žiti večino smučišča," je po-
jasnila. Ekstremnih vremen-
skih pojavov je vse več. V 
lanski slabi sezoni so deni-
mo po toplotni inverziji, od-
jugi in vetru, ki jim je odpih-
nil sneg, vse proge uspeli 
odpreti šele 11. februarja ter 
so tako polno obratovali le 
mesec in pol. Novo sezono 
pričakujejo z optimizmom, 

pravi Golijeva: "Dobro smo 
pripravljeni, vsa vzdrževalna 
dela so bila opravljena v 
roku, upamo le, da nam bo 
vreme naklonjeno." Za novo 
sezono napoveduje tudi več 
organiziranih zimskih aktiv-
nosti.
Vreme pa je bilo letos toliko 
bolj naklonjeno prizadev-
nim članom Športnega dru-
štva Buldožerji, ki so ob niz-
kih temperaturah na smuči-
šču Rudno že konec novem-
bra zagnali snežne topove in 
sezono tako začeli že 4. de-
cembra, med prvimi v Slo-
veniji. "Lani smo sicer začeli 
še en dan prej. Vsekakor je 
bolje, da sezono začnemo 
čimprej, saj marca med 
smučarji ni več pravega nav-

dušenja za zimske športe," 
pravi predsednik društva 
Mirko Gartner. Lani so na-
šteli rekordnih 91 obratoval-
nih dni in 246 tečajnikov, 
od tega se jih je 80 učilo 
smučati preko Športnega 
društva Dražgoše. "Letošnja 
prva skupina tečajnikov bo 
smučanje končala v teh 
dneh, med božičnimi in no-
voletnimi prazniki pa bomo 
začeli s tečajem za drugo 
skupino, ki je že povsem 
polna. Po novem letu bomo 
odprli prijave za nove skupi-
ne. Odlično deluje tudi alp-
ska šola, v kateri je bilo lani 
34 otrok, letos pa jih je kar 
47," je zadovoljen Gartner. 
Na Rudnem sicer od letos 
velja vseslovenska družin-

ska smučarska vozovnica. 
Med smučarji so priljublje-
ne tudi večerne vožnje med 
vratci z merjenjem časa, ki 
jih omogočajo dvakrat te-
densko.
Tudi na Rudnem so letos 
posodobili sistem zasneže-
vanja. "Zasneževali smo lah-
ko s štirimi topovi, kar je 
odločilno pripomoglo k tako 
zgodnjemu začetku sezo-
ne," je pojasnil Gartner in 
dodal, da so ponosni tudi na 
lansko pridobitev – teptalec 
snega, ki ga je sofinancirala 
Občina Železniki. Prav bi 
jim prišel še kakšen snežni 
top, želijo pa si tudi, da bi 
ogrevan šotor zamenjali z 
brunarico.

Posodobili zasneževanje
Na Rudnem so smučarsko sezono začeli 4. decembra, smuka pa bo kmalu možna tudi na Soriški 
planini. Na obeh smučiščih so letos posodobili sistem zasneževanja.

Na Rudnem so še posebej poznani po smučarskih tečajih za otroke. / Foto: Andrej Tarfila

Dolenja vas – V Dolenji vasi so ponosni na kompleks špor-
tnega igrišča, pri katerem so letos zgradili še otroško igrišče 
in večnamenski objekt z garderobami, sanitarijami, shram-
bo orodja in rekvizitov ter prostorom za intervencijsko gasil-
sko vozilo. Asfaltirali so tudi parkirišče. Letošnja naložba je 
vredna 124 tisoč evrov, pokrili pa so jo Občina Železniki s 70 
tisoč evri, Krajevna skupnost Dolenja vas s 15 tisoč evri ter 
podjetja in krajani, ki so zagotovili 39 tisoč evrov. V celoten 
kompleks so tako v dveh letih vložili 240 tisoč evrov. Tudi 
gradnja komunalne infrastrukture, ki so jo gradili na več od-
sekih v Železnikih, je večinoma pri koncu. "Gradimo še na 
Racovniku na odseku proti hidroelektrarni, in sicer fekalno 
kanalizacijo, in na Jesenovcu, kjer ob gradnji kanalizacije 
tudi obnavljamo vodovod in polagamo cevi za javno razsve-
tljavo, Tritel pa bo poskrbel za optično omrežje. Dela bodo 
predvidoma končana do konca leta, dokončna zunanja ure-
ditev pa bo sledila marca," je povedal občinski svetovalec za 
investicije Peter Košir.

V Dolenji vasi dobili tudi otroška igrala

Športno igrišče v Dolenji vasi je dobilo končno podobo.

Železniki – Plavž, ena največjih železnikarskih znamenitosti, 
bo dobil novo streho. Izvajalec Franc Pohleven je v delavnici 
že izdelal novo ostrešje, krito s skriljem, ki ga bodo na plavž 
namestili v teh dneh. "Vrednost investicije je 12.767 evrov. V 
občinskem proračunu za prihodnje leto smo zagotovili še 
10 tisoč evrov za čiščenje celotnega objekta, obnovo po-
škodb na zidovih in zaščito železnih nosilcev," je pojasnil 
občinski svetovalec za investicije Peter Košir.

Plavž kmalu z novo streho

Selca – V sklopu Krekovega leta (1917–2017) je v dvorani 
župnišča v Selcih 10. decembra potekal prvi Krekov večer, ki 
sta ga pripravila Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek 
in župnija. Pred polno dvorano je o življenju in delu duhov-
nika, politika, sociologa in pisatelja ter pomenu njegove de-
diščine za današnji čas spregovoril njegov dober poznava-
lec Aleš Primc, vodja Gibanja za otroke in družine. Kot je 
povedal, je Krek v vsakem mladem želel videti svetlo priho-
dnost, zato je mlade učil slovenske literature, tujih jezikov, 
aktivnosti v družbi, vere in ponosa na svoje korenine pa tudi 
uporabe svojih talentov. Selca je zaradi svoje matere, ki se 
je kljub ugovarjanju staršev poročila s tamkajšnjim učite-
ljem, doživljal kot domači kraj, čeprav v njem ni veliko živel. 
Povezoval se je z ljudmi in jih nagovarjal k skupnemu delu, 
zato je z njegovo spodbudo nastalo veliko organizacij in 
zadrug. Zavračal je ponižno držo, trudil se je biti odprt do 
vseh. Po njegovem je človek ustvarjen za skupno življenje, 
ki mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju, ljubezni in 
pravičnosti. Naslednji Krekov večer v Selcih bo 14. januarja 
ob 19. uri. Gosta bosta Klemen Štibelj in Anton Kokalj.

Prvi Krekov večer

Gost prvega Krekovega večera je bil Aleš Primc. 
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Železniki – Dvorana na Češnjici je ponovno gostila dobro-
delni koncert Sončki dobrote. Na njem so nastopili Kvintet 
Sonček, ki je lani dobil sicer šestega člana, na omenjenem 
dobrodelnem koncertu pa nastopijo vsako leto; Gorenjski 
kvintet, ansambel Storžič, klapa Gallus, Francetovi orgličarji 
in Folklorna skupina OŠ Železniki. Člani KUD-a France Ko-
blar so pokrbeli za humor, mladi folklorniki (na fotografiji) 
pa s svojim plesom na obraze priklicali nasmehe, skozi kon-
cert pa je prisotne popeljal z besedo Rok Pintar. Z denarjem, 
zbranim na koncertih v preteklih letih, pogosto pa tudi s 
prostovoljnim delom nekaterih članov ter prijateljev so or-
ganizatorji Sončkov dobrote v vsem tem času storili precej 
dobrega in pomagali res pomoči potrebnim. Letos so se 
odločili, da bodo del zbranega denarja (1780 evrov) kot obi-
čajno namenili skupini Mirana Žitka, ki se naslednje leto 
odpravlja v popotresno Italijo, drugi del pa sokrajanki Kristi-
ni Klaneček in njenemu partnerju Jožetu Gergarju, ki se za-
radi Kristinine bolezni in invalidnosti srečujeta s precej fi-
nančnimi stroški, ki jih trenutno sama ne zmoreta. Pomaga-
li pa jima bodo tudi s svojim lastnim delom, iskanjem spon-
zorjev in podobnim. Prav vsi pa se veselijo že naslednjega 
leta, ko bo dobrodelni koncert dopolnil že deveti rojstni dan.

Dobrodelni sončki
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Železniki – V Antonovem vrtcu so minuli četrtek priredili 
tradicionalno decembrsko Čarobno noč, ki jo otroci vselej 
težko pričakujejo in o kateri običajno govorijo še celo leto. 
Tudi letos najbrž ne bo nič drugače, saj je bilo navdušenje 
veliko. Čarobno noč namreč starejša skupina otrok preživi v 
vrtcu, a preden ležejo v posteljo, jih čaka vrsta nepozabnih 
aktivnosti, za katere je letos poskrbela vzgojiteljica Damija-
na Leben s sodelavkami. Prav vseh 21 otrok iz starejše sku-
pine se je v poznih popoldanskih urah vrnilo v vrtec. Najprej 
so uživali v rajalnih igrah, petju in skrivalnicah, ki so bile v 
čarobno razsvetljenih prostorih še posebej zanimive, nato 
pa jih je čakala delavnica izdelovanja angelčkov iz gline in 
peka mafinov. Vmes so jim palčki puščali pisemca, v katerih 
so jim namignili, da jih zunaj čaka skriti zaklad. Po večerji 
so se s svetilkami odpravili ven in našli čarobno škatlo s 
sladkimi dobrotami. Spustili so še nekaj svetlobnih raket, 
nato pa jih je že čakal ples v pižamah. Preden so zaspali, so 
se razveselili še angelčka, ki jim je prebral pravljico.

Čarobna noč v Antonovem vrtcu

Takole so se otroci pripravljali na peko mafinov. 
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Predpraznični čas je tudi 
priložnost, da pogled upre-
mo v preteklost in priho-
dnost ter naredimo oceno, 
kaj je zaznamovalo leto, in 
si postavimo cilje za naprej. 
Žal pa tudi naš politični pro-
stor postaja podoben ameri-
škemu, torej da se vsi pred-
vsem "tržimo", vse manj pa 
se oziramo na to, kaj je do-
bro za ljudi.
Zato bom zelo pavšalno ozi-
roma na splošno ocenil, da 
smo v Žireh letos veliko na-
redili. Ob tem bi se zahvalil 
vsem svojim sodelavcem pa 
tudi svetnikom in občanom, 
ki so s potrpežljivostjo spre-
mljali projekte. Prepričan 
sem, da nam tudi v priho-
dnje ne bo zmanjkalo dela, v 
pripravi imamo že veliko 
novih projektov. Kot župan 
se namreč trudim slediti že-
ljam občanov, ki so bile ja-
sno izražene v lani sprejeti 
strategiji razvoja.
V novem letu bi vsem obča-
nov zaželel predvsem, da bi 
se znali veseliti stvari, ki jih 
imamo, namesto da čaka-
mo, da bo še boljše, ker po-
tem smo nesrečni. Opažam 
namreč, da je v tej naši doli-
ni Šentflorjanski preveč ne-
zadovoljstva. Seveda ga je 
nekaj upravičenega, veliko 
pa je tudi nepotrebnega ne-
zadovoljstva, ko ne znamo 
videti, da smo naredili tudi 
kakšno pozitivno stvar. Zato 
bi rad opozoril predvsem na 
to, da dokler bomo vsi gleda-
li zgolj na to, kaj je dobro 
izključno za nas same, in 
delali predvsem za lasten 
žep, bomo težko pričakovali, 
da bodo tisti na višjih polo-

žajih delali drugače. Preveč-
krat delo drugih ocenjujemo 
samo skozi denar, a mora-
mo se zavedati, da to ni pra-
vi način. 
Zato si želim, da bi bili v pri-
hodnjem letu vsi bolj odpr-
tih idej in odnosov. Demo-
kracija je sicer pogostokrat 
naporna, a pripelje do naj-
boljših rezultatov. V to glo-
boko verjamem in zato bi si 
želel, da prihodnje leto še 
bolj konstruktivno sodeluje-
mo. Ker je tudi v Žireh veli-
ko dobrih ljudi, ki jim je 
mar za javno dobro, verja-
mem, da nam bo uspelo, da 
bomo ta naš "voz" porivali 
naprej. V Žireh po vseh ka-
zalnikih še vedno živimo do-
bro, predvsem od nas samih 
pa je odvisno, ali bomo to 
tudi občutili. Želim si, da bi 
v tem božično-novoletnem 
obdobju vsak našel čas za 
stisk roke in pogovor, za bli-
žino, pa za kakšen nasmeh 
in mogoče kakšno dobro 
šalo.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Čas za bližino

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "Mnogo Žirovcev si že 
dolgo tudi v našem kraju želi 
dom za starejše. A vmes 
smo koncept doma močno 
spremenili, da bi odgovorili 
na vse potrebe starajoče se 
populacije," je v zvezi z načr-
tovanim medgeneracijskim 
centrom v Žireh pojasnil žu-
pan Janez Žakelj. Tudi v Ži-
reh se število ljudi nad 65 let 
povečuje in predstavljajo že 
dobrih 18 odstotkov prebival-
stva. S tem pa se povečuje 
tudi potreba po različnih 
oblikah skrbi za starejše, še 
ugotavlja župan. "Tega se za-
vedamo tudi na občini, zato 
smo pristopili k svetovnemu 
gibanju Starejšim prijazna 
občina, ki uspešno poteka že 
drugo leto." Obenem sodelu-
jejo z društvi in organizacija-
mi v kraju, ki pomagajo sta-
rejšim. Tudi z njihovo po-
močjo so oblikovali idejno 
zasnovo medgeneracijskega 
centra. 
Po besedah župana naj bi 
medgeneracijski center po-
leg doma za starejše pod 
eno streho združil še dnev-
no varstvo, paliativno oskr-
bo, nego na domu in koordi-
nacijo drugih aktivnosti za 
starejše. "Obenem naj bi bil 
to prostor za druženje vseh 
generacij." Idejno zasnovo 
stavbe so tako v grobem že 

pripravili, do začetka priho-
dnjega leta naj bi podrobne-
je opredelili še vsebine in 
izdelali investicijski pro-
gram, ki ga bodo na eni od 
prihodnjih sej občinskega 
sveta predstavili svetnikom. 
Pri projektu so po župano-
vih besedah upoštevali tudi 
predloge zdravstvene stroke 
in patronažne službe, pred-
vsem glede tega, kako pove-
zati patronažno službo ter 
socialno oskrbo in nego na 
domu. Medgeneracijski cen-
ter naj bi umestili v neposre-
dno bližino zdravstvenega 
doma, kjer ima občina že na 
voljo zemljišče. "Ta čas išče-
mo investitorja za gradnjo 
doma, ki naj bi deloval kot 

dislocirana enota enega od 
javnih zavodov v Žireh," je 
še pojasnil Žakelj.
Idejni načrt predvideva, da 
bi v medgeneracijskem 
domu omogočili bivanje 
okrog petdeset stanovalcem, 
še desetim starejšim pa bi 
bila na voljo oskrbovana sta-
novanja. Obenem so predvi-
deli možnost začasne name-
stitve za štiri starejše osebe, 
ki bi v apartmajih lahko pre-
življali dopust, v njih bi lah-
ko bivali tudi svojci stano-
valcev v paliativni oskrbi. V 
objektu so predvideli še pro-
store, namenjene medgene-
racijskemu druženju, pro-
gramom za interesno pove-
zovanje stanovalcev ter za 

povezovanje stanovalcev z 
lokalno skupnostjo in dru-
štvi. Prostori naj bi bili za-
snovani tako, da bodo zago-
tavljali ustrezno raven za-
sebnosti in domačnosti, saj 
kot poudarjajo njegovi sno-
valci, je to dom, ne hotel. 
Obenem bi bili nadzorova-
no odprti za zunanje vsebi-
ne in dejavnosti, kot so obi-
ski svojcev, druženje v klu-
bih in društvih, kavarniška 
druženja in organizacijo 
manjših prireditev. V sklo-
pu centra naj bi uredili tudi 
domsko kavarno oziroma 
okrepčevalnico, ki bi bila na-
menjena tako stanovalcem 
doma kot zunanjim obisko-
valcem.

Dom za druženje 
vseh generacij
Na občini so pripravili idejno zasnovo medgeneracijskega centra, ki bo združeval dom za starejše, 
oskrbovana stanovanja in paliativno oskrbo, del prostorov pa bi bil namenjen tudi 
medgeneracijskemu druženju.

Mateja Rant

Žiri – Na proračun, ki je bil 
do konca novembra v eno-
mesečni javni obravnavi, ni 
bilo bistvenih pripomb. 
"Nekaj manjših popravkov 
smo uskladili že pred sejo," 
je pojasnil župan Janez Ža-
kelj. V proračunu tako načr-
tujejo skoraj 4,7 milijona 
evrov prihodkov, od tega 
bodo za naložbe namenili 
približno tretjino proraču-
na.
Največ proračunskih sred-
stev so v prihodnjem letu 
namenili za ureditev zuna-
njih športnih površin pri 
osnovni šoli v sklopu pri-
prav na gradnjo večnamen-
ske dvorane, je razložil žu-
pan. Za ta namen so predvi-
deli okrog 440 tisoč evrov. 
Za dvorano so že pridobili 
vsa potrebna zemljišča, pri-

hodnje leto sledi izdelava 
gradbene dokumentacije. 
Znaten del proračunskih 
sredstev bodo namenili za 
gradnjo pločnikov na Selu, 
in sicer 153 tisoč evrov. Za 
asfaltacijo in vzdrževanje 

cest so predvideli 180 tisoč 
evrov, za ureditev središča 
pa je v proračunu 112 tisoč 
evrov, od česar je večina 
sredstev namenjenih plačilu 
drugega dela kupnine, osta-
lo pa za pripravo projektne 

dokumentacije. V proraču-
nu so tudi sredstva za gra-
dnjo in načrtovanje cest v 
industrijski coni, na vrsto za 
obnovo bodo prišle Prvo-
majska ulica in ulica Maksi-
ma Sedeja. Nadaljujejo se 
aktivnosti na projektu žiro-
vske obvoznice, za kar so 
namenili 70 tisoč evrov. 
Sredstva na tej postavki so 
namenjena za izdelavo pro-
jektne dokumentacije in od-
kupe zemljišč. Za sanacijo 
grape Pretovč - Hobovše bo 
na voljo 110 tisoč evrov. Na 
področju evropskih projek-
tov je 55 tisoč evrov name-
njenih za aktivnosti v sklopu 
projekta Kjer domujejo 
zgodbe, pri katerem se pove-
zujejo muzeji na Loškem, 
34 tisoč evrov pa za projekt 
podjetniškega združevanja v 
kreativnem centru Mizarni-
ca.

Tretjino sredstev za naložbe
Občinski svetniki so na zadnji letošnji seji sprejeli tudi proračun za prihodnje leto, ki je "težak" skoraj 
4,7 milijona evrov, od tega so dobrih 1,5 milijona evrov predvideli za naložbe.

Največ proračunskih sredstev so v prihodnjem letu 
namenili za ureditev zunanjih športnih površin pri osnovni 
šoli. / Foto: Gorazd Kavčič

Žiri – Na pobudo nekaterih občanov so se tudi s finančno 
pomočjo občine pred časom lotili obnove kapelice v nepo-
sredni bližini Kulturnega središča Stare Žiri. "Vse stavbe v 
okolici so bile v preteklosti obnovljene, zato je dotrajana 
kapelica še bolj izstopala," je pojasnil Anton Mlakar, eden 
od pobudnikov obnove, ki je znamenje, da je res čas za 
osvežitev podobe kapelice, videl tudi v vrtnicah, ki so skozi 
okno pognale dobesedno v naročje Marijinega kipa v notra-
njosti. Ker kapelica, ki so jo postavili okrog leta 1850, stoji na 
občinski zemlji, je pobudo najprej naslovil na občino, ki se 
je odločila tudi finančno pomagati. Po besedah Roka Prešer-
na z občine so predvsem za obnovo lesenih delov kapelice, 
ki so bili na nekaterih mestih že povsem strohneli, nameni-
li skoraj 5500 evrov. Preostala sredstva so po besedah Anto-
na Mlakarja zbrali s pomočjo darov občanov, veliko pa so 
vložili tudi lastnega dela. Urediti je bilo treba tako zunanjost 
kapelice, na kateri je že odpadal omet, kot notranjost, kjer 
so restavrirali tudi vse kipe in okrasje. V preteklem tednu so 
opravljali še zadnja dela pri urejanju okolice. 

"Osvežili" podobo kapelice
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Medgeneracijski center naj bi gradili v neposredni bližini zdravstvenega doma v Žireh. 
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Igor Kavčič

Kranj – Mesec gruden letos 
spet ni prinesel snega, a je 
bil zato sledeč tradiciji prete-
klih let radodaren z Žiro-
vskim občasnikom. Paket z 
dvema knjigama je že pri-
spel na domove v Žireh in 
po svetu, kjer živijo žirovski 
rojaki, seveda pa je na voljo 
tudi na običajnih prodajnih 
mestih. Žirovski občasnik že 
po tradiciji prinaša zanimi-
vosti preteklega leta, a tudi 
zapise o žirovskih rečeh dlje 
nazaj in kakšno pravo misel 
za prihodnost. Tekoča 46. 
številka Žirovskega občasni-
ka med drugim prinaša in-
tervju s pisateljico Tončko 
Stanonik; spomine Andreja 
Bolčine, višjega policijskega 
inšpektorja v pokoju, ki je bil 
v letih 1952–1965 komandir 
postaje milice v Žireh; član-
ka Vanja Moleta in Petre Le-
ben Seljak o lovu in lovcih 
na Žirovskem; esej Miha Na-
gliča o poljudnosti zgodovi-
ne po žirovsko; zgodbi Hele-

ne Maček in Tomaža Ko-
smača; v likovni prilogi strip 
Iztoka Sitarja in fotografije 
Tanje Mlinar.
Občasniku je letos dodana 
knjiga Atentat na Alpino, ki 
jo je napisalo in sooblikova-
lo trideset avtorjev, uredil pa 
Miha Naglič. Knjiga skuša 
odgovoriti na vprašanje, kaj 

se je v zadnjih dvajsetih le-
tih zgodilo z žirovsko tovar-
no. „Če bi nas kdo vprašal, 
katero je bilo v letu 2016 
glavno žirovsko vprašanje, 
bi bil odgovor gotovo tak: 
glavno je (bilo) vprašanje, 
kako rešiti Alpino. Uredniki 
občasnika odgovora seveda 
ne poznamo. Tudi denarja, 

da bi jo kupili in tako rešili 
iz krempljev upnikov, nima-
mo. Zato sem se odločil, da 
skušamo odgovoriti vsaj na 
vprašanje, kaj se je z našo 
tovarno zgodilo, zakaj in 
kako je padla v brezno dol-
gov, iz katerega se zdaj sama 
ne more izkopati. K iskanju 
odgovorov na to vprašanje 
sem povabil vse, ki bi po 
mojem lahko razložili te 
reči. Iz njihovih člankov je 
nastala cela knjiga,“ pove 
Miha Naglič, da bi lahko re-
kli, da je letos ta knjiga tudi 
„močnejša“ od rednega 
zvezka Žirovskega občasni-
ka. Kot zanimivost naj ome-
nim, da je v knjigi objavlje-
nih tudi skoraj 4800 imen 
podpisnikov peticije Naj živi 
Alpina, ki je bila v podpis na 
spletni strani Občine Žiri. 
Letošnji komplet dveh knjig 
je 29 evrov, s čimer bi štiri-
članska družina v gostilni 
bolj slabo jedla, zagotovo pa 
ji ne bi zmanjkalo kvalitetne 
duhovne hrane za prihajajo-
če zimske dni.

K občasniku letos  
še knjiga o Alpini
Zapisom o žirovskih rečeh, ki jih tradicinalno prinaša Žirovski občasnik, je letos dodana še knjiga 
Atentat na Alpino, o tem, kaj se je z žirovsko materjo tovarno dogajalo v zadnjih dvajsetih letih.

Paket Žirovskega občasnika letos poleg redne številke 
prinaša tudi knjigo Atentat na Alpino. / Foto: Igor Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Na razstavi se vsak z 
drobcem svoje ustvarjalno-
sti predstavlja deset moj-
strov rokodelcev, ki volno 
oblikujejo na tak ali druga-
čen način. "Volna je surovi-
na, ki je letno zavržemo več 
ton. Njena uporabnost sko-
raj ne pozna meja in tako 
predstavlja velik, neizkori-
ščen material, ki je mnogim 
navdih za ustvarjanje," pou-
darja Katarina Sekirnik iz 
Rokodelskega centra DUO. 
Razstavo si bo mogoče ogle-
dati do konca januarja pri-
hodnje leto.
Roman in Albina Jamnik na 
razstavi predstavljata male 
statvice in tkanje, Anja Mu-
sek se predstavlja z volneno 
posodo, Darja Rant z volne-
nim nakitom in polstenimi 
mili, Karla B. Rihtaršič z vol-
nenimi zgodbami, Lili Panj-
tar pa s polstenimi rokavica-
mi. Ladka Peneš prikazuje 
barvanje volne z rastlinami, 
kvačkane kape in copate je 
razstavila Jana Šuligoj, ple-
tene copate pa Tatjana Švab. 
Lučka Tičar predstavlja tka-
nje in pletenje ter je za raz-
stavo prispevala rokavice in 
copate.  

Kot so poudarili ob razstavi, 
imata obdelava volne in iz-
delovanje končnih volnenih 
izdelkov za vsakdanjo oseb-
no rabo in dom na Škofjelo-
škem in tudi širše v našem 
kulturnem okolju bogato de-
diščino. "To rokodelsko izro-
čilo danes nadaljujejo so-
dobne rokodelke in rokodel-
ci, ki tradicionalne tehnike 
in rokodelske veščine spaja-

jo s sodobnim oblikova-
njem. S tem pa izdelke ume-
ščajo na visoko kakovostno 
raven." Pomembno se jim je 
zdelo predstaviti celoten 
krog, od ovce in njene volne 
prek striženja, pranja, česa-
nja, predenja in barvanja 
volne z rastlinami do izdela-
ve končnih izdelkov v tehni-
kah pletenja, kvačkanja, mo-
krega in suhega polstenja, 

tkanja, kuhanja volne, klo-
bučarstva … "Volna je poleg 
vsega tudi navdih za ume-
tnike, njena toplina pa nas 
pogosto poveže z zgodbami, 
ki so nam jih pripovedovali." 
Obenem pa rokodelce tudi 
danes volnene niti trdneje 
povezujejo in z razvojem so-
dobnih skupnostnih praks 
nastajajo nove organizacije, 
društva, zadruge in podjetja.

V volno odete zgodbe
Rokodelski center DUO Škofja Loka, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Sora, je v prostorih 
Občine Žiri pripravil razstavo z naslovom Volnena zgodba.

V prostorih občine Žiri je na ogled razstava z naslovom Volnena zgodba. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – V Klubu žirovskih štu-
dentov so na parkirišču pred 
Zadružnim domom v začet-
ku decembra pripravili tra-
dicionalni adventni bazar. 
Sodelovalo je 28 razstavljav-
cev, ki so ponujali najrazlič-
nejše izdelke.
Na stojnicah je bilo tako mo-
goče najti od krem, žganih 
pijač, pletenih izdelkov, ad-
ventnih venčkov in nakita do 
domačih mesnih in mlečnih 
izdelkov ter lesenih izdelkov, 
ponujali so še piškote in sad-
je, na voljo so bili tudi različ-
ni koledarji in voščilnice, je 
naštela Neža Kopač iz Kluba 
žirovskih študentov. Žiro-
vski taborniki so poskrbeli za 
sladkanje, saj so na svoji stoj-

nici sproti pekli palačinke. 
Ob stojnici kluba študentov 
pa se je bilo mogoče pogreti 
s kuhanim vinom ali čajem. 
"Del prostovoljnih prispev-
kov, ki smo jih zbrali iz 
akontacij za stojnice, bomo 
podarili v dobrodelno name-
ne," je ob tem še poudarila 
Neža Kopač. 
Študentje so dogodek izkori-
stili tudi za ozaveščanje obi-
skovalcev bazarja o svetov-
nem dnevu boja proti aidsu, 
ki smo ga zaznamovali ne-
kaj dni prej, ter delili kondo-
me in rdeče pentljice. "Do-
bro vzdušje se je nadaljevalo 
tudi v večernih urah na bru-
covanju s skupinami Zmel-
koow, Zaklonišče prepeva in 
Lepim Daso," je še dodala 
Neža Kopač.

Dobrodelni študentski 
adventni bazar

Na stojnicah so ponujali najrazličnejše izdelke. / Foto: arhiv KŽŠ

Mateja Rant

Dobračeva – Občina je po-
skrbela za temeljito obnovo 
spomenika na pokopališču 
na Dobračevi, pod katerim 
je v skupni grobnici pokopa-
nih več deset partizanov, ki 
so padli v narodnoosvobo-
dilnem boju na območju Ži-
rov. "Spomenik smo sprva 
nameravali zgolj očistiti in 
spolirati, a se je ob začetku 
del izkazalo, da bo potreben 
precej večji poseg," je poja-
snil Rok Prešeren z občine.
Spomenik iz leta 1953 so 
pred desetletji že obnavljali, 
a zdaj ga je po besedah Roka 
Prešerna zob časa spet na-
čel. Med drugim so morali 
sanirati posedanje materiala 
pod kamnitimi ploščami, 
vse kamnite dele pa so oči-
stili ter jih po zaščiti in im-

pregnaciji ponovno utrdili. 
"Spomenik in njegove ka-
mnite površine je z obrašča-
njem načelo tudi zelenje in 
njegov koreninski sestav," je 
razložil Prešeren in dodal, 
da so vse zelenje zato od-
stranili in nato zasadili novo 
rastlinje. Dela so bila vredna 
skoraj štiri tisoč evrov.

Obnovili spomenik 
padlim partizanom
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Žiri – Od novega leta se bodo v Žireh tudi letos poslovili s 
silvestrovanjem na prostem, ki se bo začelo ob 21. uri, zbra-
ne pa bo zabavala skupina Ikebana. Že ob pol štirih popol-
dne bodo pripravili tudi praznovanje novega leta za najmlaj-
še z otroškim programom. Dan prej, 30. decembra, prav 
tako ob 21. uri bodo mladi iz PGD Žiri pred Zadružnim do-
mom pripravili prednovoletni rokovski žur s skupino Nari-
sani. Prav na božič pa bodo večer polepšali žirovski godbe-
niki z božično-novoletnim koncertom v DPD Svoboda. To-
krat bodo združili moči s skupino Josip Brass, prisluhniti pa 
jim bo mogoče kar dvakrat, ob 17.30 in ob 20. uri. 

Silvestrovanje s skupino Ikebana
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OD NEDELJE, 18. 12.,  
DO SREDE, 28. 12. 2016,

ob 15. uri in ob 17. uri 
v Virmašah pri Škofji Loki

25. 12.  2016 PREDSTAV NI

Ne zamudite ene najlepših otroških prireditev.

Več informacij o Pravljični deželi Gorajte in  
terminih predstav si oglejte na naši spletni strani  

www.pravljicnadezela-gorajte.si

  brezplačno  
  brez predhodnih prijav
  ob vsakem vremenu

Igor Kavčič

Kako je bilo v Adis Abebi, 
„novi roži“, kar naj bi v tam-
kajšnjem jeziku pomenilo 
ime glavnega mesta Etiopi-
je? Verjamem, da je Afrika 
še vedno lepa in črna, ne 
dvomim pa, da so bili čudo-
viti in svetli tudi vaši občutki 
ob vpisu Škofjeloškega pasi-
jona na seznam nesnovne 
kulturne dediščine pri Une-
scu.
"Udeležba na 11. zasedanju 
Unescovega medvladnega 
odbora za ohranjanje ne-
snovne kulturne dediščine, 
ki je potekalo v Adis Abebi v 
Etiopiji od 28. novembra do 
2. decembra, je bila zgolj 
zadnje dejanje večletnih 
prizadevanj. Zasedanja sem 
se udeležil kot uradni pred-
stavnik Občine Škofja Loka 
v okviru štiričlanske sloven-
ske delegacije, skupaj z Jer-
nejem Tavčarjem in Ale-
ksandrom Igličarjem ter z 
Magdaleno Tovornik na 
čelu. S skupnimi močmi 
smo ob spretni diplomaciji 
Magdalene Tovornik v četr-
tek, 1. decembra, ob 18.45 
po lokalnem času dosegli 
zgodovinski uspeh za Repu-
bliko Slovenijo in Škofjo 
Loko, saj nam je uspelo vpi-
sati Škofjeloški pasijon na 
reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine 
pri Unescu. Ob razglasitvi 
sem skupaj z ostalimi člani 
delegacije in celo dvorano 
delil trenutke veselja, hkrati 
pa se mi je odvalil od srca 
velik kamen, saj se je s tem 
dejanjem uspešno zaključi-
lo moje večletno poslan-
stvo."

Uspešna zgodba se je začela 
pred štirimi leti, ko ste se v 
pripravo nominacijskega 
obrazca vključili tudi vi kot 
predstavnik Loškega muze-
ja, ki v občini po strokovni 
plati bdi nad kulturno dedi-
ščino nekdanjega „loškega 
gospostva“. Kako se spomi-
njate tega obdobja? 
"Pri pripravi nominacijske-
ga obrazca sem sodeloval 
od samega začetka. Vse 
skupaj se je začelo novem-
bra pred štirimi leti, ko je 
župan Miha Ješe v svoji pi-
sarni sklical prvi sestanek 
in oblikoval delovno skupi-
no za pripravo nominacije, 
v okviru katere sem na nje-

govo pobudo prevzel zah-
tevno nalogo priprave celo-
tnega besedila nominacij-
skega obrazca. Pri tem so 
mi bili v oporo in pomoč 
člani delovne skupine, so-
delavci Ministrstva za kul-
turo in Slovenskega etno-
grafskega muzeja. Moje 
delo pri pripravi nominaci-
je je bilo zaključeno v dru-
gi polovici marca 2013, ko 
smo vse gradivo oddali na 
Ministrstvu za kulturo, 
kjer so poskrbeli za dosta-
vo v Pariz na sedež Une-
sca." 

Kaj je šlo narobe pri prvi pri-
javi in zakaj ste se odločili za 

umik in dopolnitev prvotne-
ga predloga?
"Spet je preteklo leto in pol, 
ko je konec oktobra 2014 
pred zasedanjem 9. medvla-
dnega odbora za ohranjanje 
nesnovne kulturne dedišči-
ne pri Unescu zasedal še 
strokovni odbor. Ker je bilo 
na tem zasedanju ugotovlje-
no, da vloga za vpis Škofjelo-
škega pasijona na reprezen-
tativni seznam potrebuje še 
nekatere dopolnitve in poja-
snila, sta se Ministrstvo za 
kulturo in Občina Škofja 
Loka odločila, da se predlog 
za Škofjeloški pasijon uma-
kne še pred glavnim zaseda-
njem medvladnega odbora, 

ki je mesec kasneje potekal 
v Parizu. V tem primeru je 
bila namreč dopuščena mo-
žnost, da lahko države, ki so 
to storile, svoj dopolnjeni 
predlog vložijo takoj v nasle-
dnjem ciklusu do konca 
marca 2015, v nasprotnem 
primeru pa bi veljal štirile-
tni moratorij."

Kako ste vlogo dopolnili in 
kdaj ste jo ponovno vložili?
"Kot strokovni koordinator 
delovne skupine za pripravo 
in dokončno oblikovanje no-
minacije sem skupaj s člani 
delovne skupine, predstav-
niki Ministrstva za kulturo 
in Slovenskega etnografske-
ga muzeja storil vse potreb-
no, da smo vlogo v predpisa-
nem roku ponovno vložili in 
predhodno dopolnili v skla-
du z zahtevami in pričako-
vanji Unescovega strokov-
nega odbora, ki ob zadnjem 
ocenjevanju našega predlo-
ga konec oktobra letos ni 
imel več nobenih vsebinskih 
zadržkov. S tem se je odprla 
pot, ki je na koncu vodila do 
uspešnega vpisa."

Dejansko – ali tudi v lobi-
stičnem smislu – pa ste vse 
od dopolnjene vloge lani 
marca delali na mednarodni 
promociji Škofjeloškega pa-
sijona. S prvim junijem 
2015 ste z županovim ime-
novanjem postali uradni 
predstavnik Občine Škofja 
Loka v mednarodnem zdru-
ženju Europassion in tako 
bili na Nizozemskem in 
dvakrat na Poljskem ...
"Kot uradni predstavnik Ob-
čine Škofja Loka sem se že v 
lanskem letu udeležil obiska 

v Tegelenu na Nizozem-
skem, v letošnjem letu pa 32. 
mednarodnega kongresa Eu-
ropassiona v Cieszynu in 
mednarodne konference v 
Krakovu na Poljskem. Vseh 
treh dogodkov sem se udele-
žil z namenom promocije 
Škofjeloškega pasijona. V 
strokovnem smislu je bila še 
posebej pomembna konfe-
renca v Krakovu, katere osre-
dnja tema je bilo varovanje 
in ohranjanje nesnovne kul-
turne dediščine v mestih. Tu 
smo se zbrali strokovnjaki s 
področja muzejske stroke iz 
vse Evrope. Zbranemu avdi-
toriju sem predstavil Škofje-
loški pasijon v obliki strokov-
nega predavanja. Za zbornik 
konference sem napisal ob-
sežen strokovni prispevek o 
Škofjeloškem pasijonu, ki je 
ravno v teh dneh izšel v polj-
ščini, sledila pa mu bo še ob-
java v angleškem jeziku."

Ali in v čem je Škofjeloški 
pasijon tudi priložnost za 
Škofjo Loko in državo Slove-
nijo, in ne zgolj še en certifi-
kat več obešen na steni pi-
sarne?
"Vpis Škofjeloškega pasijo-
na na reprezentativni se-
znam nesnovne kulturne 
dediščine pri Unescu pred-
stavlja izjemen dosežek za 
Škofjo Loko in za Republiko 
Slovenijo, saj je to prvi slo-
venski vpis na Unescov re-
prezentativni seznam. Ne-
dvomno bo močno prispeval 
k prepoznavnosti Škofje 
Loke in Škofjeloškega pasi-
jona, seveda pa se bomo vsi 
Ločani morali potruditi, da 
bomo dano priložnost čim 
bolje izkoristili."

Bil sem ponosen, hkrati pa se mi 
je odvalil kamen od srca
 O vpisu Škofjeloškga pasijona na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine pri Unescu in poti do tega velikega uspeha sva se pogovarjala s 
strokovnim koordinatorjem delovne skupine za vpis Jožetom Štuklom iz Loškega muzeja.

Predsednik Muzejskega društva Škofja Loka Aleksander Igličar in Jože Štukl v konferenčni 
dvorani v Adis Abebi, ponosna ob velikem uspehu Škofje Loke in Slovenije / Foto: arhiv Jože Štukl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Po Miklavže-
vem se decembra obeta še 
en Loški umetniški festival 
(LUFt), in sicer v petek, 23.  
decembra, od 17. do 22. ure 
na Cankarjevem trgu. Tokrat 
bo vzdušje zelo praznično. 
Poleg praznično obarvane 
tržnice unikatnih izdelkov se 
obeta tudi spremljevalni pro-
gram: obisk Ane Mraz z ulič-
nim gledališčem (ob 17.30 
nastopa gledališče Šugla s 
predstavo Izlet), predstavo 
Ognjeni ples Ank Piromank 
ob 20.45, koncertom Cuer-
das (mešanica latino rocka, 
ska) ob 20. uri. Seveda pa 
niso pozabili niti na male in 
najmanjše LUFtarje. Ob 

18.45 jih bo obiskal Božiček. 
Za lačne in žejne želodčke 
bo poskrbela božično obar-
vana Grajska gostija od 17. 

do 22. ure na Cankarjevem 
trgu. Tega dne bodo tudi tr-
govinice na Mestnem trgu v 
odprte do 22. ure. 

Še zadnji letošnji LUFt

Utrinek z Miklavževega LUFta, božični bo v čarobno 
osvetljenem razpoloženju /Foto: Andrej Tarfila
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Nagrade: 
1. nagrada: dve vstopnici za koncert: Jure Ivanušič & trio
2. nagrada: majica z loškim grbom
3. nagrada: monografija Škofja Loka

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 4. januarja 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.  
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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BELI DECEMBER - PROGRAM PRIREDITEV
SOBOTA, 17.12. - 31.12   
OD 18.00 DO 21.00, CAnkARjEV TRG
VIDEO AnIMACIjE 
OB 18.00: AnIMA OTVORITEV  
z MODRIjAnOM, BOžIčkOM In škRATI

SOBOTA, 17.12., OB 21.00, LOškI PuB

WILDROCk,  
kOnCERT SkuPIn THE WET, ATTIC MIST, 
STILL STRAnGERS

 SREDA, 21.12., OB 20.00, SOkOLSkI DOM
FILMSkA AFRIkA
FILMSkO POTOVAnjE PO nAMIBIjI, BOCVAnI, 
zIMBABVEju, ROk kOFOL, SHAPPA

čETRTEk, 22.12., OB 20.00, SOkOLSkI DOM

GAjAš, ARESTAnT
GLEDALIškA PRIPOVED z VLADOM nOVAkOM

PETEk, 23.12., 17.00, SOkOLSkI DOM 
OTROškA DELAVnICA AnIMIRAnEGA FILMA 

PETEk, 23.12.,18.00, kInO SORA 
SLOVEnSkI AnIMIRAnI FILMI

PETEk, 23.12.,17.00-22.00, CAnkARjEV TRG

BOžIčnI LuFT z GRAjSkO GOSTIjO

PETEk, 23.12.,18.45, CAnkARjEV TRG  

PRIHOD BOžIčkA

PETEk, 23.12., 20.00, CAnkARjEV TRG

kOnCERT LAS CuERDAS
PETEk, 23.12., 22.00, LOškI PuB

kOnCERT X-RAY
SOBOTA, 24.12., 9.00-13.00, CAnkARjEV TRG 
BOžIčnA TRžnICA     
SOBOTA, 24.12., 10.30, CAnkARjEV TRG 
LuTkOVnA PREDSTAVA STARkA zIMA 

SREDA, 28.12., 20.00, SOkOLSkI DOM 

juRE IVAnušIč & TRIO

čETRTEk, 29.12., 16.30, kInO SORA
BREzPLAčnI OTROškI kInO

čETRTEk, 29.12., OB 18.00, MESTnI TRG

DEDEk MRAz
čETRTEk, 29.12., OB 18.00, MESTnI TRG

kOnCERT WHAT DA Funk
PETEk, 30.12., 20.00, MESTnI TRG  

OMAR nABER & BAnD
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Zelo hitro širimo naše proizvodnje zmogljivosti, zato 
zaposlimo najboljše delavce v podjetju FILC tovarna filca, 

d.d., Škofja Loka 

Smo podjetje z 79-letno tradicijo, specializirano za proizvod-
njo in razvoj klasičnega in z vrhunsko tehnologijo obdelane-
ga netkanega tekstila ter večplastnih tekstilij za avtomobilsko, 
gradbeno in pohištveno industrijo.

K sodelovanju vabimo kreativne, dinamične in samostojne 
osebe za delo na delovnem  mestu:

1. UPRAVLJALEC STROJEV   
10 oseb za nadzor in vodenje procesnih linij za delo v proizvo-
dnji, ki poteka v štirih delovnih izmenah, za določen čas z  
možnostjo sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi.

Poskusna doba traja 3 mesece. 

Od vas pričakujemo:
–  IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne  tehnične smeri,
– osnovno računalniško znanje,
– natančnost in zanesljivost pri delu.

Nudimo vam:
–  dinamično delo in varno zaposlitev v urejenem delovnem 

okolju,
– možnost strokovnega izpopolnjevanja,
– nagrajevanje glede na dosežene rezultate,
– možnosti napredovanja.

Če je ponudba vzbudila vašo pozornost, se prijavite in oddaj-
te vlogo za sodelovanje  z dokazili in kratkim življenjepisom 
najkasneje do 15. 1. 2017. Upoštevane bodo izključno prijave, 
oddane preko povezave na internetni strani:
http://www.zaposlitev-filc.net/

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in jih o izidu 
razpisa obvestili v 14 dneh po izboru. 

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V Kranjski 
Gori je bilo konec novembra 
32. Evropsko prvenstvo v tra-
dicionalnem karateju, na ka-
terem sta nastopila tudi 
18-letna Škofjeločanka Dani-
ela Babčec in 19-letni Aljaž 
Šinkovec iz Podlubnika, oba 
člana Karate kluba Mladina 
iz Škofje Loke. Tekmovanja 
se je udeležilo okrog štiristo 
tekmovalcev iz 14 različnih 
držav, tudi 28 reprezentan-
tov Slovenije. Daniela Bab-
čec je tekmovala v disciplini 
kogo-kumite, kar pomeni 
prosto borbo s tremi napadi 
in tremi obrambami. Osvoji-
la je tretje mesto med mla-
dinkami. Pomerila se je še 
individualno v katah in z 2. 
mestom osvojila naslov 
evropske mladinske podpr-
vakinje. Aljaž Šinkovec pa je 
v disciplini kogo-kumite 
osvojil tretje mesto med mla-
dinci, skupaj z Alenom Škr-
bom in predsednikom Slo-
venske zveze tradicionalnega 
karateja Markom Mitro-
vićem pa so bili tretji ekipno 
v borbi v članski konkurenci. 

Sta to vajina uspeha kariere?
Daniela: "To je bil zame do-
slej najpomembnejši na-
stop. Lani sem bila tudi na 
svetovnem prvenstvu v Ko-
pru, a letošnje evropsko pr-
venstvo je bilo na Gorenj-
skem, tako da je vredno še 
toliko več. Sem pa tudi lani 
na svetovnem prvenstvu 
osvojila dve medalji, in sicer 
bronasto v katah med posa-
meznicami in srebrno v di-
sciplini kogo-kumite."
Aljaž: "Na lanskem svetov-
nem prvenstvu sem v tradi-
cionalnem karateju osvojil 
naslov svetovnega prvaka v 
disciplini kogo-kumite. Je 
pa bila letošnja izkušnja v 
Kranjski Gori posebna, saj 
sem lahko v prosti borbi na-
stopil za člane. Letošnji me-
dalji mi pomenita več." 

Sta v Kranjski Gori pričako-
vala medalji?
Daniela: "Na tekmovanje 
sem šla s ciljem, da poka-
žem največ, kar zmorem. 
Medalj nisem pričakovala, 
zato sem z rezultatom še po-
sebej zadovoljna."

Aljaž: "Vsaka medalja, ki jo 
osvojim, je presenečenje. 
Nisem vedel, kakšna bo 
konkurenca, poleg tega je 
bolje, da nič ne pričakuješ. 
Vedno pa daš vse od sebe."  
 
Kako so potekale priprave?
Daniela: "Treningi so bili kot 
običajno v Škofji Loki, poleg 
tega pa smo imeli od sep-
tembra ob sobotah še repre-
zentančne treninge. Na te-
den imam sicer tri treninge."
Aljaž: "Tudi jaz sem imel tri 
treninge na teden, od tega 
dva s klubom in ob sobotah 
tri ure reprezentančnega tre-
ninga v Ljubljani. To je bilo 
dobrodošlo, saj se naučiš ve-
liko novih stvari, vidiš, kako 
delajo drugi. V borbah je 
tako, da ne moreš trenirati 

vedno samo z enim naspro-
tnikom, ker ga predobro po-
znaš: njegovo gibanje, koliko 
je močan, hiter, kaj bo nare-
dil ... Poleg tega sem treniral 
tudi sam. Tekel sem in delal 
različne druge vaje. Za kara-
te moraš biti pripravljen tako 
fizično kot psihično."

Koliko let že trenirata karate 
in kdo vaju je navdušil?
Daniela: "Treniram deseto 
leto. Nikoli si nisem mislila, 
da bom kdaj trenirala borilne 
veščine. To se je zgodilo pov-
sem naključno. Ko sem bila 
v četrtem razredu, je karate 
začela trenirati prijateljica in 
sem rekla, da grem z njo po-
gledat na trening. Bilo mi je 
zelo zanimivo, že sama ki-
mona. Ostala sem v karateju 

in mislim, da bo to moj šport 
tudi v prihodnje. Naš trener 
Mehmed Džananović, ki nas 
vedno znova navdušuje, pra-
vi, da je to način življenja, 
kar verjetno res drži."
Aljaž: "Karate treniram dva-
najsto leto. Navdušil me je 
dedi, ki je bil včasih boksar. 
Skupaj z mano je vztrajal. 
Na začetku sem imel nekoli-
ko odpora, a me je ves čas 
spodbujal. Vozil me je na 
treninge in me tam gledal, 
doma pa sva potem naredila 
"analizo". Sedaj je vse to že 
za nama. Karate je postal 
moj način življenja." 

Kakšni so cilji za naprej?
Daniela: "Bomo videli, kam 
me bo peljala pot. V šoli 
imam kar veliko obveznosti, 
tako da je treba znati vse 
uskladiti. Sem dijakinja če-
trtega letnika Srednje šole 
za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana. Karate je zame 
zagotovo več kot le šport. 
Moj cilj je trenirati naprej in 
se uspešno udeležiti še ka-
kšne pomembne tekme."
Aljaž: "Treningi in še enkrat 
treningi. Upam, da bom še 
naprej tako uspešen. Vese-
lim se svetovnega prvenstva 
prihodnje leto v Italiji. Že-
lim še nadgraditi pripravlje-
nost, ki je bila za evropsko 
prvenstvo. Letos nisem toč-
no vedel, kako se mi bo vse 
skupaj izšlo, saj sem začel s 
študijem na zdravstveni fa-
kulteti v Ljubljani. Za enkrat 
oboje uspešno usklajujem.

Škofjeloška karateista 
Daniela Babčec in Aljaž Šinkovec sta na evropskem prvenstvu v tradicionalnem karateju skupaj 
osvojila štiri medalje, vsak po dve.

Daniela Babčec karate trenira deseto leto, Aljaž Šinkovec še 
dve leti več. /Foto: Tina Dokl

Daniela Babčec in Aljaž Šinkovec skupaj z Alenom Škrbom (članom kluba Mladina z 
Jesenice, prvi z leve) in trenerjem Mehmedom Džananovićem na evropskem prvenstvu v 
Kranjski Gori /Foto: osebni arhiv Daniele Babčec 

Škofja Loka – Končan je prvi del balinarske Superlige. Po 
sedmih krogih so na vrhu balinarji Lokateksa Trate, ki imajo 
dvanajst točk za šest zmag in en poraz. Enako število točk 
ima na drugem mestu tudi ekipa Hrast, tako da se v nada-
ljevanju obeta hud boj za naslov prvaka. Prvenstvo se bo 
nadaljevalo 14. januarja s tekmami 8. kroga.

Loški balinarji po prvem delu na vrhu lestvice

Balinarji Lokateksa Trate so v zadnjem krogu pred 
premorom doma tesno s 14:12 premagali Krim. 
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Ljubljana – Športniki invalidi so uspešno sezono končali s 
slavnostjo prireditvijo Invalid športnik leta 2016, ki je pote-
kala v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije Parao-
limpijski komite (ZŠIS-POK). Srebrni znak ZŠIS-POK za tek-
movalne dosežke v letošnjem letu je prejel tudi plezalec 
Gregor Selak. Škofjeločan, ki je pred leti zbolel za multiplo 
sklerozo, je na svetovnem prvenstvu v Parizu v športnem 
paraplezanju osvojil bronasto medaljo, poleg tega je v svoji 
prvi sezoni med paraplezalci zmagal na tekmi svetovnega 
pokala.

Srebrni znak za Gregorja Selaka

Maja Bertoncelj

Žiri – Za smučarskimi ska-
kalci in skakalkami je izje-
mno uspešen začetek nove 
sezone. Medtem ko je med 
skakalci vanjo najbolje vsto-
pil Domen Prevc (SK Tri-
glav Kranj), je pri skakalkah 
najbolj konstantno formo 

prikazala Ema Klinec (SSK 
Alpina Žiri). 
V deseterico se je uvrstila na 
vseh štirih tekmah svetovnega 
pokala, najvišje na šesto me-
sto. "Ko delam povzetke te-
kem, je v primerjavi z lani, ko 
sem imela nekaj smole z raz-
merami, pozitivno to, da so 
skoki bolj konstantni. Imam 

zelo dobro osnovo, na kateri 
lahko gradim. Upam, da v tre-
ningu do naslednjih tekem 
najdem piko na i, da bom dala 
še nekaj več, in potem bom 
videla, kam lahko posežem," 
je Ema Klinec povedala po za-
dnji tekmi v letošnjem kole-
darskem letu, ki so jo skakal-
ke imele v Nižnem Tagilu v 

Rusiji. Trikrat je točke svetov-
nega pokala v novi sezoni 
osvojila tudi njena klubska 
kolegica Nika Križnar, najviš-
je pa je bila na 16. mestu. 
Medtem ko je pred skakalci 
novoletna turneja, bodo ska-
kalke naslednje tekme imele 
v nemškem Oberstdorfu 7. 
in 8. januarja.

Na vseh tekmah v deseterici
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Skupina Domel zaradi širitve proizvodnih programov in vzpostavitve novega proizvo-
dnega obrata na Trati pri Škofji Loki, išče nove sodelavce. Vse zainteresirane, ki iščete 
zaposlitev ali si želite zgolj novih priložnosti, vabimo, da se nam pridružite.

Iščemo sodelavce s fakultetno izobrazbo s področij strojništva, elektrotehnike, me-
hatronike in informatike, za delo na razvoju izdelkov, tehnologij, orodij, avtomatizaciji 
in digitalizaciji procesov, vodenju projektov, inženiringu kakovosti, nabavni podpori 
projektov in delo z dobavitelji. 
 
Dodatne informacije in aktualne razpise najdete na naši spletni strani: 
www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta
 

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu: 
prosnje@domel.com 

ali po pošti:
Domel, d.o.o.
Kadrovski oddelek
Otoki 21
4228 Železniki 

Vilma Stanovnik

Prejšnji teden je slovenski 
rokometni selektor Veselin 
Vujović predstavil seznam 
rokometašev, ki bodo jutri v 
Zrečah začeli s pripravami 
na svetovno prvenstvo, ki bo 
januarja 2017 potekalo v 

Franciji. Na selektorjevem 
seznamu so znova tudi kar 
trije Ločani, ki sicer vsi igra-
jo v tujini: desni zunanji 
igralec Jure Dolenec 
(Montpellier AHB, Franci-
ja), levo krilo Darko Cinge-
sar (PPD Zagreb, Hrvaška) 
in krožni napadalec Matej 

Gaber (MOL Pick Szeged, 
Madžarska). 
Vsi trije so že standardni 
člani naše rokometne repre-
zentance, ki jo pred nasto-
pom na prvenstvu čakajo še 
tri pripravljalne tekme. Prva 
bo 30. decembra v Brežicah, 
kjer se bo pomerila s Saudo-

vo Arabijo. Sledili bosta dve 
tekmi v Franciji z domačo 
izbrano vrsto. Svetovno pr-
venstvo se bo za naše začelo 
s tekmo proti Angoli 12. ja-
nuarja 2017, v prvem delu 
pa se bodo naši pomerili še 
z Islandijo, Makedonijo, Tu-
nizijo in Španijo. 

Za reprezentanco trije Ločani

Vilma Stanovnik

V Cankarjevem domu v Lju-
bljani je prejšnji teden pote-
kala tradicionalna priredi-
tev, na kateri je Društvo 
športnih novinarjev Sloveni-
je proglasilo najboljše špor-
tnice, športnike in ekipo 
leta. 
Medtem ko si je naziv naj-
boljše športnice prvič prislu-
žila 26-letna judoistka Tina 
Trstenjak, ki je na olimpij-
skih igrah v Riu de Janeiru 
osvojila zlato odličje, pa se je 
naslova najboljšega športni-
ka Slovenije že četrto leto 
zapored razveselil 24-letni 
smučarski skakalec iz Dole-
nje vasi, sicer pa član kranj-
skega Triglava Peter Prevc, 
ki je navduševal vso sezono. 
Naslov najboljšega si je pri-
služil na prestižni novoletni 
turneji, zlato odličje je osvo-
jil na svetovnem prvenstvu v 
poletih ter ob koncu sezone 
še veliki in mali kristalni 
globus za skupni zmagi v 
svetovnem pokalu in v raz-
vrstitvi poletov. 

Poleg Petra Prevca se je med 
deseterico najboljših sloven-
skih športnikov s škofjeloške-
ga konca na peto mesto uvr-
stil še odlični nogometni vra-
tar Jan Oblak, na deseto me-
sto pa tekmovalec v športni 
gimnastiki Sašo Bertoncelj.
»Z veseljem vsako leto zno-
va sprejmem to čast, da po-
stanem najboljši športnik v 
državi. Še posebno v taki 
konkurenci odličnih športni-
kov,« je povedal Peter Prevc.
Peter Prevc si je zaslužil 
tudi zlato plaketo za športni-
ka občine Železniki. Srebno 
plakato je dobil Domen 
Prevc, bronasti pa Tine Ha-
bjan in Anja Prezelj. Na vče-
rajšnji prireditvi v Železni-
kih je zlato plaketo za špor-
tnega delavca prejel Jure 
Megušar, za najboljša špor-
tnika med osnovnošolci 
Nina Šmid in Gašper Kem-
perle, za najbolj perspektiv-
na pa Matjaž Krek Bašelj in 
Maja Lotrič. Priznanje za 
posebne dosežke na podro-
čju rekreacije je dobil Janez 
Kavčič.

Peter Prevc znova 
najboljši
Smučarski skakalec iz Dolenje vasi Peter Prevc je 
že četrto leto najboljši športnik Slovenije, zaslužil 
pa si je tudi zlato plaketo občine Železniki.

Peter Prevc je že četrtič dobil priznanje za najboljšega 
športnika Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v začetku decembra 
v osmini finala Pokala Slovenije za moške v domači dvorani 
na Podnu gostili moštvo Trimo Trebnje. Dolenjci so bili 
boljši le na začetku, nato pa so Ločani povedli in visoko 
prednost obdržali do konca ter slavili z 28 : 22. Z zmago so 
se Ločani uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije. Ta petek se 
bodo v Mariboru pomerili z ekipo Maribor Branika. 

Loški rokometaši v četrfinalu pokala

Košarkarji LTH Castingsa v letošnji sezoni na tekmah držav-
nega prvenstva v Ligi Nova KBM še niso imeli veliko razlo-
gov za veselje, saj so na devetih tekmah zmagali le enkrat. 
Tako med dvanajstimi moštvi na lestvici zasedajo zadnje 
mesto. Nov obračun loške košarkarje čaka v četrtek, ko 
bodo gostovali v Kopru pri ekipi Sixt Primorska. Zadnji leto-
šnji nastop ekipo LTH Castings čaka naslednji četrtek, 29. 
decembra, ko bodo na preloženi tekmi 11. kroga v domači 
dvorani gostili ekipo tajfuna. Tekma se bo začela ob 18.30. 
Bolje kot v Ligi Nova KMB pa Ločanom gre v pokalnem tek-
movanju. Z dvema zmagama nad ekipo Enos Jesenic so se 
že uvrstili v 5. krog tekmovanja.

Še enkrat pred domačimi navijači
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OMARE ZA PREKAJEVANJE,
SUŠENJE IN SHRANJEVANJE MESA

Omara OPS je namenjena za  
prekajevanje mesa, rib in sirov 
po hladnem postopku.  
Po prekajevanju nam služi tudi 
za sušenje in shranjevanje mesa.

Novoletni popust: 5 %

Tel. ++386 4 5971 400, 041 426 146
Faks ++386 4 5971 430
e-pošta: info@me-t.si

TIPI OMAR          VELIKOST v mm      CENA Z DDV  
 širina      globina       višina 

OPS - 125   900            500            1600        942,00 EUR

OPS - 250   900            600            1800    1.008,00 EUR      

Loka 121, 4290 TRŽIČ, SLOVENIJA

loški glas

Vrhunska okna 

www.m-sora.si
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Vesel božič in srečno  
     novo leto!

LOGOTIP

LOGOTIP

LOGOTIP

UREJAMO  
ZAVAROVANJE ZA  

VAŠ AVTO, DOM, PODJETJE  
IN ŽIVLJENJE

Frankovo naselje 68,  
Škofja Loka

080 123 5

04 51 55 900
www.avtomarkovic.si

Autoservis PAULUS d.o.o.,  
Partizanska 23, Škofja Loka

04/511 14 80, 511 14 82 
www.paulus.si

Želimo Vam lepe praznike 
ter uspešno leto 2017. 

Družbi v skupini Elektro Gorenjska družbeno 

odgovornost izkazujeta tudi s poslovnim 

sodelovanjem z invalidskimi podjetji. S 

tovrstnimi oblikami sodelovanja neposredno 

pripomoreta k ohranjanju delovnih mest 

za invalidne osebe in osebe z zmanjšano 

delovno sposobnostjo. Ob zaključku leta 

2016 sta družbi skupaj s poslovnimi 

partnerji sredstva za novoletna darila 

ponovno namenili programu Ne-odvisen.si, 

ki bo s sprejeto pomočjo lahko deloval na 

Gorenjskem tudi v letu 2017. 

Kidričeva cesta 58 
4220 Škofja Loka

Vista hidravlika d.o.o.
Kosovelova ulica 14, Žiri

www.vista-hidravlika.si

04 51 55 900
www.avtomarkovic.si

Voščimo vam  
vesel božič in srečno 

novo leto 2017!

FILC tovarna filca d.d.
www.filc.si


