
Vsem našim strankam želimo lepe in mirne božično-novoletne 
praznike, ter sreče in uspehov polno Novo leto 2016.
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Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofja Loka je 
že praznično zaživela, ravno 
minuli konec tedna je bilo 
dogajanje z božičnim 
LUFtom, festivalom Ana 
Mraz in obiskom Božička še 
posebno živahno. Začelo pa 
se je že precej prej, pred Mi
klavžem in ob njem. Za Mi
klavža, ki je obiskal otroke na 
Mestnem trgu, pravzaprav 
bolj za njegove peklenščke, 
so letos z veliko domišljije 
okrasili prehod Pekel. Figure 
iz fluorescentnih materialov, 

ki zaživijo šele v temi, so 
ustvarjali učenci loških šol 
pod vodstvom Mateja Bizovi
čarja in mentorjev pri likov
nem pouku. 
Mestna okrasitev ostaja tra
dicionalna: k portalom v sta
rem delu mesta postavijo 
rastoče smrečice in jih osve
tlijo. Letos so postavili 150 
drevesc. Za razliko od prete
klih let jih je dobil tudi 
Spod nji trg, kjer naj bi bilo 
po odprtju obvoznice v Po
ljansko dolino manj prome
ta, je pojasnila Mateja Haf
ner Dolenc z občinskega 

oddelka za okolje in prostor. 
K čarobni praznični podobi 
bi se prileglo tudi kaj snega.
Sneg bi se prilegel tudi ime
nu Beli december, s katerim 
v Škofji Loki poimenujejo 
niz decembrskih prireditev 
s področja kulture, turizma, 
otrok in mladine. Njegov 
osnovni namen je namreč 
oživitev in popestritev doga
janja v mestnem jedru Ško
fje Loke v prazničnem času 
in raznolike javne prireditve 
približati čim širšemu kro
gu ljudi, o Belem decembru 
pravi koordinatorka priredi

tev v občini Katja Štucin. 
Letos je občina z javnim 
razpisom za izvajalca izbra
la Turistično društvo Škofja 
Loka, sodelujejo tudi druga 
društva in organizacije. 
Tudi lani je bil Beli decem
ber pester in raznolik. 
»Obisk je bil zelo dober in 
zadovoljni smo bili, žal pa 
nam je požar na Mestnem 
trgu preprečil silvestrovanje 
na prostem,« se lanskega 
dogajanja spominja Marko 
Pleško iz turističnega druš
tva. Letos se vrstijo koncerti 
različnih zvrsti glasbe, med 
drugim nastopajo Hamo in 
njegova skupina Tribute 2 
love, A beatles tribute, Man
ca Izmajlova z gosti, Flirrt, 
Tabu, The dreams, The 
bonfire experience, Carpe 
diem band. Pester spremlje
valni program je namenjen 
vsem generacijam, godijo 
se ustvarjalne delavnice, 
mini Planica, noč kratkih 
filmov, monokomedija, 
sred njeveško mesto bo za 
Božičkom gostilo še Dedka 
Mraza, društvo Sotočje bo 
postavilo jaslice sredi Mes
tnega trga, pred silvestro
vim bodo Ločankam in Lo
čanom že tradicionalno vo
ščili učenci loških šol, za 
konec leta pa bo silvestrova
nje na prostem. 

Loka olepšana 
pričakuje praznike
Loka pričakuje praznike okrašena, osvetljena in v živahnem duhu Belega decembra. 

Čarobna Loka v pričakovanju praznikov / Foto: Andrej Tarfila

Izkušnje, 
vredne zlata
Polovica prejemnikov 
zlatih priznanj 
mednarodnega programa 
MEPI je iz Gimnazije 
Škofja Loka.

stran 3

Mihelič in 
nasledniki
Prenovljeni prostori Galerije 
Franceta Miheliča v Kašči po 
novem prinašajo dve razstavi: 
zbirke mojstrovih del in aktualna 
likovna ustvarjalnost na Loškem.

stran 14

ŠKOFJA LOKA

Perspektiva nove 
sodobne knjižnice
Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka praznuje visok 
jubilej, sedemdesetletnico 
delovanja. V Sokolskem 
domu so spregovorili o nje-
nem pomenu in nadaljnjem 
razvoju.
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GORENJA VAS - POLJANE

Leto za v zgodovino
Ob občinskem prazniku, 23. 
novembru, ko praznujejo v 
spomin na prvo pisno 
omembo krajev v občini, so 
v Sokolskem domu v Gorenji 
vasi pripravili slavnostno 
akademijo s podelitvijo ob-
činskih priznanj.
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ŽELEZNIKI

Najlepša filmska vas
Ob petdeseti obletnici sne-
manja filma Lucija so v dvo-
rani Ivana Groharja v Sorici 
pripravili projekcijo filma, 
razstavo ter pogovor z 
ustvarjalci ter domačini, ki 
so sodelovali pri snemanju.

stran 9

ŽIRI

Nakazali smer razvoja
Žirovski svetniki so na zadnji 
seji sprejeli vizijo in strategi-
jo razvoja občine, s katero so 
želeli na podlagi analitičnega 
pristopa ob sodelovanju lo-
kalnega prebivalstva doseči 
konsenz o viziji razvoja lo-
kalne skupnosti.

stran 10

PIHALNI ORKESTER  
ALPLES ŽELEZNIKI

BOŽIČNO–NOVOLETNI 

KONCERT
ŠPORTNA DVORANA ŽELEZNIKI

26. 12. 2015 ob 17. uri

Gostje: mažoretke  
Mažoretnega društva Železniki

Prodaja vstopnic:  Bazen Železniki 
  Turistična poslovalnica v Muzeju Železniki 
 Turistična poslovalnica na Češnjici 

 Kmetijska trgovina na Češnjici  Brunarica  Dražgoše 
 pri članih orkestra  dve uri pred koncertom
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 22. decembra 2015

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Samo Lesjak, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, 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 IV je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 22. decembra 2015.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je leta 2012 razpisala 
urbanistično-arhitekturni in 
krajinsko-arhitekturni nate-
čaj za ureditev odprtih jav-
nih površin starega mestne-
ga jedra Škofje Loke ter ure-
ditev obrežja obeh Sor. Na 
osnovi prvonagrajene nate-
čajne rešitve arhitekturnega 
biroja Ravnikar Potokar so 
lani celovito obnovili Can-
karjev trg in Blaževo ulico. 
Sedaj pa je isti biro pripravil 
tudi idejno zasnovo za uredi-
tev otroškega igrišča in trga 
pred upravno enoto. Tatjana 
Bernik, vodja občinskega od-
delka za okolje in prostor, je 
na predstavitvi občanom po-
vedala, da si za ureditev igri-
šča prizadevajo že dolgo 
časa, kar je potrdil tudi pred-
sednik krajevne skupnosti 
Valentin Jesenovec. Takrat 
predvidena lokacija na Nun-
skem vrtu se ni izkazala kot 
najboljša rešitev, zato je ob-
čina v natečaju za ureditev 
mestnega središča dala nalo-
go tudi za ureditev igrišča. 
To je predvideno na začetku 
grajskega hriba ob stavbi 

upravne enote, kjer so danes 
vrtički, zasnovano pa bo po 
konceptu pravljične Loke, je 
povedal arhitekt Robert Po-
tokar. Rdeča nit igrišča bo 
zgodba o zamorcu, ki je rešil 
škofa pred medvedom in si 
tako zaslužil mesto v loškem 
grbu. Po besedah župana 
Mihe Ješeta bodo igrišče za-
čeli graditi prihodnje leto, 
na novo urejeni trg pri 
upravni enoti, ki je prav tako 
predmet projektiranja, pa bo 
treba še malo počakati. Trg 

bo urejen na mestu, ki je se-
daj zasedeno s parkirano 
pločevino, potem pa se bodo 
parkirani avtomobili uma-
knili drugam, pred upravno 
enoto pa bo mogoče le par-
kiranje za protokolarne na-
mene ali za namen grajskih 
porok. Ob vznožju grajske-
ga hriba bodo uredili manj-
še stopnišče v obliki amfite-
atra in tik ob obzidju še lese-
ni podest, kajti trg bodo pr-
venstveno namenili priredi-
tvam, zimskim in letnim, od 

Pokala Loka do Škofjeloške-
ga pasijona. Trg bodo tlako-
vali in polepšali dostope 
nanj. 
Predstavitve se je sicer ude-
ležilo manjše število ljudi, ki 
jih zanima prihodnja uredi-
tev tega dela mestnega je-
dra, a so se živo zanimali za 
predlagane rešitve in tudi 
sami prispevali nekaj pre-
dlogov, zanimalo pa jih je 
tudi urejanje širšega obmo-
čja od grajskega hriba do 
vznožja Pepetovega klanca. 

Trg in igrišče s pravljico
Občanom so predstavili idejni projekt arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar o ureditvi osrednjega 
mestnega otroškega igrišča, katerega zasnova se naslanja na znano škofjeloško legendo o škofu in 
zamorcu. Uredili bodo tudi trg pred upravno enoto.

Idejna rešitev otroškega igrišča se naslanja na zgodbo o zamorcu iz loškega grba.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na regionalni 
cesti Škofja Loka–Jeprca 
pred naseljem Godešič gra-
dijo krožno križišče, ki po 
prav tako novi južni dovozni 
cesti vodi v industrijsko 
cono na Trati. Poleg tega 
gradijo tudi vso pripadajočo 
komunalno infrastrukturo. 
Izvajalec gradnje do sredine 
decembra opravil večino 
gradbenih del. 
»Zgradili so meteorno kana-
lizacijo na območju krožne-
ga križišča in na trasi južne 
dovozne ceste, uspešno so 
bila izvedena cestna dela 
vključno z asfaltiranjem ce-
lotnega krožnega križišča in 
na trasi dovozne ceste. Na-
meščeni so bili tudi vsi vodi 
javne razsvetljave, električne 
napeljave, vodovoda in tele-
komunikacijske napeljave, 
uredili so tudi manjkajočo 
meteorno kanalizacijo na 
južni strani krožnega križi-
šča,« pojasnjujeta Miloš Bajt 
in Jernej Tavčar z Občine 
Škofja Loka. 

»V krožnem križišču je 
upravljavec državne ceste, 
Direkcija RS za infrastruk-
turo, za ponedeljek, 14. de-
cembra, omogočil začasno 
uporabo za cestni priključek 
v industrijsko cono Trata se-
ver. Ker pa gradbena dela na 
novi cesti v industrijsko 
cono Trata še vedno poteka-
jo, računamo, da bo promet 
v industrijsko cono lahko 
stekel v petek, 18. decembra 
ob 12. uri,« so nam prejšnji 

teden sporočili z občine. 
»Trenutno poteka izvedba 
povezav za kolesarje in pe-
šce na celotnem območju 
krožišča in ureditev brežin 
in zelenega   pasu ob trasi 
celotne ceste. Zatravitev in 
končna primopredaja celo-
tnega cestnega odseka pa bo 
mogoča takoj, ko bodo za to 
primerni zunanji vegetacij-
sko-vremenski pogoji. Iz 
objektivnih razlogov, ki so 
nastali zaradi neugodnih 

vremenskih razmer, zaradi 
katerih del niso mogli v ce-
loti izvajati po predvidenem 
terminskem načrtu, in zara-
di dogovora, da se kolesar-
ska steza izvede na celotnem 
območju krožišča, smo skle-
nili aneks k pogodbi za po-
daljšanje roka izvedbe do 
28. februarja 2016.«
Nova cesta v industrijsko 
cono je za prometno omrež-
je v občini velika pridobitev, 
saj bo zelo razbremenila ob-
stoječi preobremenjeni ni-
vojski prehod pri Železniški 
postaji Škofja Loka.  
»Do konca februarja računa-
mo na uporabno dovoljenje. 
Tudi za boljšo osvetlitev kro-
žišča bo še treba poskrbeti. 
Drugo vprašanje pa je, kaj 
se bo dogajalo s prehodom 
čez železniško progo. Obči-
na bo lahko dala svoje pre-
dloge, o tem pa naposled 
odločata direktorat za pro-
met in Slovenske železnice. 
Upam, da nam bosta prehod 
za pešce in prehod za kole-
sarje še ostala,« pa dodaja 
župan Miha Ješe.

Krožišče zgrajeno, uporabno 
dovoljenje februarja
Gradnja novega krožnega križišča pred Godešičem in južne dovozne ceste v industrijsko cono na 
Trati se približuje koncu.

Sredi decembra so opravili večino gradbenih del na novem 
krožišču. / Foto: Tina Dokl

Leto 2015 je bilo izjemno, ne 
le zaradi velikih naložb, ki jih 
je bilo v javnem in zasebnem 
sektorju za 150 milijonov 
evrov, pač pa velja poudariti 
zlasti triumf prostovoljstva, ki 
se je začel s Škofjeloškim pa-
sijonom marca in aprila ter 
sklenil z decembrsko podeli-
tvijo zlatih priznanj MEPI. 
Škofjeloški pasijon je s svo-
jimi več kot tisoč prostovolj-
ci ponovno prinesel dušo na 
ulice Škofje Loke. Bil je izje-
men izvedbeno in organiza-
cijsko, največja vrednota pa 
je skupni duh in sodelova-
nje med udeleženci, za kate-
ra želimo, da vlada v Škofji 
Loki vse leto. 
Čestitam pa naj svežim dobi-
tnikom mednarodnega pri-
znanja za mlade MEPI, saj 
gre za pomembne dosežke, 
za katere se premalo ve, zato 
jih poudarimo vsaj v teh pra-
zničnih dneh. Gre za skupin-
sko delo, šport, kulturo, nava-
janje k skupnemu delu, sode-
lovanje in dobrodelno delo. 
To so veščine, ki so za kvalite-
tno življenje nujno potrebne 
in jih v občini Škofja Loka 
propagiramo, se skušamo po 
njih ravnati in živeti. Ko je 
princ Andrew pred dvema le-
toma zadnjič podeljeval ta pri-
znanja, je bilo od 54 dobitni-
kov 42 dodeljenih dijakom 
loške gimnazije. Takrat sem 
rekel, da se era popolne nad-
vlade Škofje Loke najbrž kon-
čuje, ampak letos je bilo od 
97 priznanj še vedno 50 lo-
ških, kar pomeni, da Loka ra-
ste, niso pa drugi še dovolj 
zrasli, da bi jo prehiteli. Ob 
naslednji podelitvi se pa lah-
ko nadejamo, da bomo po eni 
strani Ločani še močnejši, saj 
se MEPI programu pridružu-
je tudi srednješolski center, 
kar je pohvalno, po drugi stra-
ni pa sem prepričan, da se 
bodo izven Gorenjske pridru-
žile še nove šole.
Čestitam prejemnikom zlatih 
priznanj MEPI, ki pomenijo 
neformalno izobrazbo, nabi-
ranje veščin in znanj, pred-

vsem pa nesebično srčnost, 
pomembno za njihovo na-
daljnjo življenjsko pot. Cilj 
tega priznanja je tudi v tem, 
da zaposlovalci spoznajo 
prednost prejemnikov pri-
znanj, ki poleg formalne izo-
brazbe obvladajo precej dru-
gih koristnih veščin in znanj, 
ki so dobra odskočna deska 
pri boljšem opravljanju profe-
sionalnega dela. Žal je to za-
nimivo udejstvovanje prema-
lo popularizirano in poznano. 
Prijetno sem bil presenečen, 
da sta nagrado podeljevala 
predsednik države Borut Pa-
hor in ministrica za izobraže-
vanje dr. Maja Makovec Bren-
čič, ker sta s tem uradno dala 
pomen temu priznanju in 
predvsem prejemnikom. 
Razočaran pa sem bil nad sla-
bo medijsko pokritostjo (med 
redkimi je bil navzoč tudi Go-
renjski glas). 
Poudariti velja, da imamo v 
Škofji Loki še vrsto drugih, 
izjemno kvalitetnih društev 
in organizacij, ki so lahko za 
zgled ne le ostalim v Sloveni-
ji, pač pa tudi zunaj meja, kar 
nam ob svojih obiskih prizna-
vajo tudi naši gostje iz tujine. 
Na tem moramo graditi še 
naprej. Če bomo vzgajali do-
bre prostovoljce, sem prepri-
čan, da bomo tudi dobre de-
lavce, gospodarstvenike, vo-
dilne kadre in druge in se 
nam za prihodnost Loke in 
Slovenije ne bo treba bati.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Triumf prostovoljstva

Miha Ješe
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Danica Zavrl Žlebir

Brdo – Prireditev, ki je prvo 
decembrsko soboto potekala 
na Brdu pri Kranju, so poi-
menovali MEPI zlatnik – 
dragocena valuta jutrišnjega 
dne. Zlata priznanja sta 97 
prejemnikom s petih slo-
venskih gimnazij in združe-
nju katoliških skavtov pode-
lila predsednik države Borut 
Pahor in ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport 
Maja Makovec Brenčič, kar 
jim daje še posebno težo. 
Dogodka se je udeležilo več 
kot štiristo udeležencev – 
mentorjev, inštruktorjev, 
koordinatorjev, podporni-
kov, prostovoljcev ter mla-
dih nosilcev priznanja MEPI 
iz vse Slovenije. 
Mednarodno priznanje za 
mlade MEPI je univerzalen, 
svetovno priznani mladin-
ski program, ki mladim 
med 14. in 25. letom omogo-
ča, da z aktivno udeležbo na 
različnih področjih (prosto-
voljstvo, veščine, šport in 
odprava), odkrijejo, razvijejo 
in uresničijo svoje potencia-
le. Program je leta 1956 
ustanovil princ Filip, mož 
britanske kraljice Elizabete 
II. in vojvoda Edinburški, v 
sodelovanju z nemškim pe-
dagogom in zagovornikom 
izkustvenega učenja Kur-
tom Hahnom. Do danes je v 
programu sodelovalo več 
kot  9 milijonov mladih iz 
več kot 142 držav. V Sloveni-
ji se od leta 2004 intenzivno 
širi po šolah, danes jih vklju-
čuje že petdeset. Takrat je 
zaživel tudi na Gimnaziji 
Škofja Loka, od koder je bilo 
tudi letos največje število 
© zlatnikov© , kar petdeset. 
Program MEPI je na Brdu 
predstavilo več različnih de-
ležnikov: nacionalni urad 
MEPI, izvajalske institucije, 
mentor, župan, lokalni urad 
MEPI, udeleženec in preje-
mnik zlatega priznanja 
MEPI, starš in MEPI spon-
zor. V imeni veleposlaništva 

Velike Britanije, kjer je pro-
gram nastala pred skoraj 
šestdesetimi leti, je sprego-
voril Paul Jančar. Med tisti-
mi, ki so lahko delili izku-
šnje iz programa MEPI, je 
bila najbolje zastopana Ško-
fja Loka, kar ni čudno ob 
dejstvu, da Loka velja za zi-
belko MEPI-ja. Župan Miha 
Ješe je program primerjal s 
taborništvom, v katerem je 
tudi sam okušal svojo © enaj-
sto šolo© , le da je nadgrajen 
še z drugimi elementi kori-
stne izrabe prostega časa, z 
izpopolnjevanjem veščin, 
prostovoljstvom, grajenjem 
tovarištva in ekipnega duha. 
»To je vzgojni program, ki 
mladim omogoča, da bodo v 
življenju široko usmerjeni, 

odprti in ne tako sebični,« je 
ocenil vrednost tega prosto-
voljskega programa, ki mu 
je Škofja Loka kot prosto-
voljcem prijazno mesto zelo 
naklonjena. Čestital je preje-
mnikom priznanj in njiho-
vim mentorjem, med kateri-
mi letos še prevladujejo ško-
fjeloški, že v prihodnje pa se 
bodo © zlatniki©  nemara ena-
komerneje razporedili po 
Sloveniji. V Škofji Loki pa je 
prvi in za sedaj še edini lo-
kalni urad MEPI v Sloveniji, 
ki šolam, udeležencem in 
mentorjem nudi potrebno 
podporo in v javnosti širijo 
idejo MEPI-ja, pa je na Brdu 
povedala Sabina Gabrijel s 
škofjeloške občinske upra-
ve. »Mepijevci so delovni, 

odgovorni in neustrašni, ne 
bojijo se težav in izzivov,« je 
prepričana Gabrijelova, zato 
pričakuje, da bodo v priho-
dnje njihovo vrednost pre-
poznali tudi v gospodarstvu. 
Kdor namreč opravi vse sto-
pnje programa MEPI, poka-
že zrelost in sposobnost, ki 
bi mu lahko služila tudi kot 
priporočilo pri zaposlitvi, 
kar pa se vsaj v slovenski 
družbi še ne dogaja. 
Kako pomembne so izku-
šnje programa MEPI pri 
vzgoji mladostnikov, pa ve 
Nevenka Bertoncelj, ne le 
kot mentorica programa na 
Gimnaziji Škofja Loka, tem-
več tudi kot mama udeležen-
ca. Njenemu sinu, sicer 
uspešnemu dijaku in dobre-
mu športniku z vsakodnev-
nimi treningi in tekmami 
konec tedna, so še dodatne 
obveznosti, ki jih nalaga pro-
gram MEPI, dale širino in 
mu pomagale na poti k zreli 
in odgovorni osebnosti. Zelo 
pomembno je prostovolj-
stvo, kjer si je Nevenkin sin 
izbral pomoč slepi osebi v 
domačem bloku. Pri vešči-
nah si je izbral računalniški 
krožek, kajti v tej smeri si je 
izbral tudi študij, pika na i 
pa so odprave, kjer se udele-
ženci zbližajo z naravo, kre-
pijo fizične sposobnosti in 
kolektivni duh. To je za ži-
vljenje pomembna šola, je 
prepričana mama. Na Brdu 
pa smo prisluhnili še enemu 
Ločanu, Gašperju Doljaku iz 
društva GAHA, društva pre-
jemnikov zlatih priznanj, ki 
je strnil ugotovitve udeležen-
cev diskusijske kavarne. Pre-
jemniki zlatega priznanja 
MEPI so namreč na Brdu ob 
zlatem zajtrku delili svoje iz-
kušnje o tem, kako lahko 
znanje, veščine in izkušnje, 
ki so jih nagrajenci pridobili 
skozi program MEPI, upora-
bijo v prihodnosti, ter osta-
nejo aktivni, odgovorni, 
uspešni in zadovoljni posa-
mezniki ter člani skupno-
sti. 

Izkušnje, vredne zlata
Izkušnje, ki jih pridobijo mladi v mednarodnem programu MEPI, so zlata vredne. Zato so tistim, ki so 
opravili vse tri stopnje preizkušenj na tej poti k zrelosti, pred kratkim na Brdu podelili zlata priznanja. 
Polovica prejemnikov zlatih priznanj MEPI je z Gimnazije Škofja Loka. 

Petdeset loških »zlatnikov« /Foto: Tina Dokl

Župan Miha Ješe o programu MEPI v občini Škofja Loka 

Na Brdu so razstavili fotografije z dogajanj v okviru 
programa MEPI / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – Športna dvorana na Trati je konec novembra 
gostila sloviti muzikal Mamma mia!, slovensko izvedbo, ki 
oživlja glasbeno zapuščino švedske skupine Abba. Dvorana 
je bila nabito polna in občinstvo je navdušeno prisluhnilo 
znanim uspešnicam izpred desetletij, povezanih v roman-
tično zgodbo, ki se odvija na grškem otoku. Muzikal pod 
režijskim vodstvom Juga Radivojevića na odru izvaja več kot 
štiridesetčlanska zasedba odličnih pevcev in igralcev, med 
njimi Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko, Damjana 
Golavšek, Uroš Smolej, Gojmir Lešnjak - Gojc, Marjan Bu-
nič, Lea Bartha, Matjaž Kumelj in drugi.

Muzikal Mamma mia! na Trati

Muzikal Mamma mia! je novembra gostoval na Trati.  
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V letopisu Gorenjska 2015, ki je izšel minuli petek, smo za-
grešili napako in v zapisu o Občini Škofja Loka v seznamu 
občinskih svetnikov nenamerno izpustili ime enega od sve-
tnikov. Gre za svetnika Viktorja Zadnika (DeSUS), ki se mu 
za napako iskreno opravičujemo, enako tudi vsem bralcem 
gorenjskega letopisa.

Opravičilo

Drageobčanke,spoštovaniobčani
občineŠkofjaLoka,dragiLočani.

Praznični decembrski dnevi so namenjeni  
prijetnemu druženju 

in veselemu praznovanju z našimi najbližjimi. 

Letošnje leto je bilo izjemno. 
To je bilo leto uspešnega zaključka nekaterih daleč 

najbolj zahtevnih infrastrukturnih in 
kulturno-turističnih projektov desetletja. 

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

Zato v leto, ki prihaja in nas navdaja z novimi željami, 
pričakovanji in cilji, vstopamo pogumno in s kar 

največjim optimizmom.

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

VsemobčankaminobčanomŠkofjeLoke
želimveselebožičnepraznike,

vletu2016pavelikozdravja,sreče,
zadovoljstvaindobrevolje.

 Občinskisvet Mag.MihaJeše Občinskauprava
 Občine župan Občine
 ŠkofjaLoka ObčineŠkofjaLoka ŠkofjaLoka

Škofja Loka – Sokolski dom že za januar 2016 vabi na nove 
razstave in prireditve. V torek, 5. januarja, ob 18. uri bodo v 
vhodni dvorani odprli razstavo V zaledju Soške fronte (ar-
hiv), tega dne bodo v Okno Loške hiše postavili na ogled 
razstavo Steklarstva Janko Logar Čipka, vdelana v steklo. V 
soboto, 16. januarja, ob 18. uri bodo v Mali galeriji Občine 
Škofja Loka odprli razstavo ob dvajsetletnici delovanja Pro-
svetnega društva Sotočje Škofja Loka, v Sokolskem domu 
bo tudi prireditev ob jubileju. V četrtek, 28. januarja, ob 19. 
uri bosta koncert učiteljev Glasbene šole Škofja Loka in raz-
stava Združenja umetnikov Škofja Loka, odprli bodo razsta-
vo Tamare Špitaler Škorić  Od oblike do barve in nazaj. 

Januar v Sokolskem domu
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Loški glas, torek, 22. decembra 2015

Mateja Rant

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so takoj po drugi svetovni 
vojni ustanovili oddelek za 
vzgojo in izobraževanje 
otrok s težavami v intelektu-
alnem razvoju, v katerega je 
bilo vključenih 17 učencev. 
»Čeprav je bila na začetku 
oprema v šoli zgolj kos kre-
de, goba in tabla, danes pa 
povsod brnijo računalniki, 
se bistveno vendarle ni spre-
menilo: možnost, ki jo ima-
jo učenci, da dozorijo v okvi-
ru svojih zmožnosti, da so 
uspešni in srečni,« so ob vi-
sokem jubileju poudarili v 
OŠ Jela Janežiča.
Šola je posebna tudi v tem, 
da ima štiri ustanoviteljice, 
in sicer vse štiri občine na 
Škofjeloškem. V popolno 
osemletno šolo so jo po be-
sedah ravnateljice Marjete 
Šmid preoblikovali leta 
1970, vseskozi pa so jo spre-
mljale prostorske težave, 
zato so že takrat oblikovali 
dislocirano enoto. Leta 1998 
so dobili prizidek, a so bili 
še vedno brez telovadnice. 
Zato je Marjeta Šmid kot 

prelomno označila leto 
2008, ko so dobili tudi svojo 
telovadnico in multisenzor-
no sobo. »Otroci so bili tako 
lahko deležni celostne 
obravnave pod eno streho.« 
Njihov nadstandardni pro-
gram je usmerjen v delo z 
učenci s soobstojem več te-
žav, kot strateški cilj pa so si 

zastavili preoblikovanje šole 
v strokovni center za 21. sto-
letje za otroke in mladostni-
ke s posebnimi potrebami v 
regiji. Nove izzive pa pred 
šolo in celotno družbo po-
stavlja inkluzija otrok s po-
sebnimi potrebami. Želijo, 
da bi bili ti otroci videni, sli-
šani in upoštevani ter imeli 

pravico do zaposlitve v okvi-
ru svojih zmožnosti. »Za 
dosego takšnega cilja je tre-
ba poseči po načinih dela, ki 
ne le izobražujejo v ožjem 
smislu, temveč predvsem 
omogočajo spremembo sa-
mega sebe, svojega razmi-
šljanja in odnosa do sveta,« 
je poudarila Marjeta Šmid.
Ob jubileju so predstavili 
tudi novo grafično podobo 
šole, na kateri je deklica, ki 
izstopa iz okvirja. »Ta dekli-
ca ponazarja našo odprtost v 
okolje, saj je prav izpolnjeno 
bivanje v svojem okolju 
eden glavnih ciljev šole,« je 
razložila ravnateljica. S slo-
ganom Na krilih prijatelj-
stva do svoje sreče, ki so si 
ga izbrali za to priložnost, 
pa želijo poudariti, da sreča 
posameznika ni odvisna 
zgolj od njega samega, tem-
več se oblikuje v sodelova-
nju z ljudmi, ki ga obdajajo. 
»Šola za uspešno delovanje 
in napredek nujno potrebu-
je zunanjo, širšo podporo, 
saj učenci potrebujejo po-
moč pri vzpostavljanju po-
trebnih socialnih mrež,« je 
še poudarila ravnateljica.

Sedemdesetletno poslanstvo
V Osnovni šoli Jela Janežiča so v začetku decembra pripravili osrednjo prireditev ob sedemdeseti 
obletnici ustanovitve. 

V Osnovni šoli Jela Janežiča so v začetku decembra 
pripravili osrednjo prireditev ob sedemdeseti obletnici 
njene ustanovitve. / Foto: Andrej Tarfila O
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Samo Lesjak

Škofja Loka – Uvodoma je o 
delovanju knjižnice sprego-
voril direktor Matjaž Eržen. 
Knjižnica je začela delovati 
na predvečer praznika Pre-
šernovega rojstva, 2. decem-
bra 1945, in sicer dobesedno 
na pogorišču dveh predvoj-
nih knjižnic – z zalogo 689 
knjig. Knjižnica je sprva de-
lovala na Mestnem trgu, 
tudi v Sokolskem domu, 
nato se je preselila v novo-
zgrajeni Dom borcev, leta 
1978 pa v sedanje prostore 
na Šolski ulici. Sedem dese-
tletij obstoja in dela predsta-
vlja pravi kalejdoskop spre-
memb, tako prostorskih kot 
vsebinskih. »Skozi vse ob-
dobje knjižnico spremljata 
dve glavni težnji: zadovoljiti 
potrebe obiskovalcev in upo-
rabnikov po gradivu in zago-
tovitvi ustreznega prostora 
za druženje članov lokalne 
skupnosti. Pomeni pa tudi 
nenehno rast obiska, izpo-
soje, organiziranja priredi-
tev – v mreži vseh enot se jih 
letno zvrsti več kot petsto – 
in s tem bogatitve okolja, v 

katerem knjižnica deluje. 
Naš glavni cilj pa je vzposta-
viti pomen sodobne knjižni-
ce v funkciji prostora za lju-
di,« je dejal Eržen.
Prav pogled v prihodnost, 
naravnan na tovrstno funk-
cijo sodobne knjižnice, pa je 
bil tudi rdeča nit pogovora 
okrogle mize, ki jo je pove-
zovala Monika Tavčar, na 
njej pa so sodelovali župan 
Miha Ješe, predstavnik arhi-
tekturnega biroja Ravnikar 
Potokar Primož Žitnik in 
direktor Mestne knjižnice 
Kranj Viljem Leban. Ta je 
kot primer dobre prakse 
predstavil projekt Mestna 
knjižnica Kranj – dnevna 
soba mesta. »Sodobno 
kranjsko knjižnico smo od-
prli pred štirimi leti, v tem 
času pa se je povsem pove-
zala z mestnim središčem 
in postala odprt prostor za 
vse,« je dejal Leban, ki je 
ustvarjalcem nove sodobne 
knjižnice v Škofji Loki sveto-
val, naj pri gradnji brezkom-
promisno sledijo najboljši 
možni različici. Za novo lo-
kacijo Knjižnice Ivana Tav-
čarja so namreč narejeni 

trije idejni predlogi: zgradba 
Name, nekdanja vojašnica 
ter lokacija na tržnici. Načrt 
preureditve Name je pred-
stavil Primož Žitnik: ta lo-
kacija je po njegovih bese-
dah najbolj optimalna, tako 
zaradi lege kakor tudi zara-
di njene konstrukcijske za-
snove. Župan Miha Ješe je 
s finančnega vidika stroške 

investicije nove knjižnice 
ocenil na okoli šest milijo-
nov evrov, kar predstavlja 
tri letne občinske proraču-
ne, namenjene investici-
jam. Sogovorniki so sreča-
nje sklenili z ugotovitvijo o 
pomembnosti dejstva, da 
knjižnica ostane živ organi-
zem, ki zadovoljuje potrebe 
njenih uporabnikov.

Perspektiva nove 
sodobne knjižnice
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka praznuje visok jubilej, sedemdesetletnico delovanja. V 
Sokolskem domu so spregovorili o njenem pomenu in nadaljnjem razvoju.

Direktor knjižnice Matjaž Eržen: »V Škofji Loki želimo 
vzpostaviti sodobno knjižnico, ki bo predstavljala odprt 
prostor za vse uporabnike in obiskovalce.«

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob vladnem 
obisku na Gorenjskem je v 
Škofji Loki potekal posvet 
Socialna ekonomija in eko-
nomska demokracija – po-
tenciali za kreiranje delov-
nih mest na Gorenjskem. 

Regijski posvet je pripravil 
kabinet predsednika vlade 
sodelovanju z Občino Škofja 
Loka, Razvojno agencijo 
Sora in Grozdom nevladnih 
organizacij Gorenjske – re-
gionalnim stičiščem NVO 
(Zavod Tri in SKUP).
Udeležencem so predstavili 
vladni strateški projekt spod-
bujanja podjetništva, zadru-
žništva in ekonomske de-
mokracije in podporne pro-

grame spodbujanja socialne-
ga podjetništva v novi fi-
nančni perspektivi 2014–
2020. Predstavili sta se pod-
jetji M Sora iz Žirov in Do-
mel iz Železnikov z ureje-
nim modelom ekonomske 
demokracije in družbene 
odgovornosti na Gorenj-

skem in v Sloveniji. Tudi si-
cer so govorili o dobrih pra-
ksah socialnega podjetništva 
na Gorenjskem in v Sloveni-
ji (denimo delovanja Funda-
cije Vincenca Drakslerja za 
odvisnike iz Kranja), nevla-
dne organizacije pa so prika-
zale možnosti povezovanja 
različnih akterjev na Gorenj-
skem v konzorcij strateške-
ga partnerstva za razvoj soci-
alnega podjetništva. 

Posvet o socialnem 
podjetništvu

Udeleženci regijskega posveta o socialnem podjetništvu 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred kratkim 
je stečajni upravitelj prodal 
nepremičnine nekdanjega 
LTH na Trati. Kupilo ga je 
podjetje Domel iz Železni-
kov, ki bo tako dobilo prilo-
žnost za širitev svojega po-
slovanja. V Železnikih je to 
oteženo zaradi poplavne var-
nosti, poleg tega pa namera-
vajo dolgoročno preseliti na 
Trato tudi proizvodnjo iz 
Reteč, saj na tistem obmo-
čju skladno s prostorskimi 
načrti industrije ni možno 
širiti.
Kako nakup LTH-jevih ne-
premičnin komentira župan 
Občine Škofja Loka Miha 
Ješe? 
»Z nakupom nepremičnin 
se bo napolnila prazna indu-
strijska hala. Ob dejstvu, da 
sta se za nakup zanimala še 
dva ponudnika, bo posledič-

no relativno hitro mogoče 
aktivirati še nekatere, sedaj 
prazne industrijske prostore. 
Prepričan sem, da bomo v 
naslednjih dveh letih imeli 
vsa t. i. rjava območja (brown 
fields) zasedena. Naša indu-
strija dobro dela. Prepričan 
sem, da k temu prispeva tudi 
dober korporativni občinski 
duh. Za industrijo nismo po-
ceni, a nudimo tudi visok 
standard. Kar poberemo z 
nadomestilom za uporabo 
stavbnih zemljišč, predsta-
vlja investicijski fond za gra-
dnjo nove infrastrukture, 
zlasti cestne. Po drugi strani 
pa je tudi vrednost premože-
nja lastnikov s tem bistveno 
večja. Pri nas je vrednost ne-
premičnin višja kot kje dru-
gje, poleg prej omenjenih 
prednosti imamo tudi dobro 
kadrovsko zaledje, ki lahko 
generira uspešno poslovanje 
naših podjetij.«

Domel kupil LTH

LTH-jeve nepremičnine so prodali Domelu iz Železnikov. 
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Danica Zavrl Žlebir

Zakaj prav na tem mestu, 
smo vprašali vodjo trgovine 
Petro Krančan.
»Prva akcija se je zgodila 
zelo na hitro. K nam je pri-
šla Darja Matjašec, češ da 
potrebuje prostor, kamor bi 
ljudje prinašali darovane 
stvari za begunce. Naša tr-
govina se ji je zdela primer-
na, ker je na dobri lokaciji 
sredi mesta, ker je ves dan 
odprta in ima dovolj prosto-
ra. Zbrano pomoč so na-
mreč merili kar v kubičnih 
metrih: v prvi se je zbralo 
okoli dvajset kubičnih me-
trov pomoči, od oblek, obu-
tve, plenic do drugih pripo-
močkov za otroke. Akcijo 
smo še nekajkrat ponovili: 
sedaj poteka že četrta, ko se 
poleg materialne pomoči 
zbira tudi denar. Najbolj pa 
manjka hrane, še naprej pa 
se zbira tudi vse za otroke, 
tudi plišaste igrače.«
Pobudnica akcije Darja Ma-
tjašec se je namreč skupaj s 
somišljeniki v skupini Loka 
– mesto vseh odzvala pozivu 
Davida Zorka in Jureta Po-
glajena, ki sta se na Lezbosu 
srečala z begunci in takoj 
sprožila akcijo za pomoč. 
Petra pravi, da jo je odziv 

zelo presenetil – in ne le za-
radi količine darovanega. 
»Pričakovala sem, da bodo 
ljudje podarjali stare stvari, 
ki jih sami ne potrebujejo 
več, pa je bilo veliko novega 
in še neuporabljenega. Lju-
dje so darovali iz srca, ne pa 
zato, ker bi se želeli znebiti 
stare šare. Dokaz za to so 
tudi sporočilca, ki so jih pu-
ščali v žepih oblačil in tako 
beguncem dajali pogum. V 
ekološki trgovini se ne 
ukvarjamo s politiko ali se 
opredeljujemo do razmer, 
zaradi katerih je prišlo do 
migracij, ki smo jim priča v 
tem času, pač pa je to pro-
stor sočutja in prepričanja, 
da imamo vsi pravico bivati 
na tem planetu in da drug 
drugemu naredimo nekaj 
dobrega. Da na svoj način 
sodelujemo pri akciji, se 
sklada tudi z našo filozofijo. 
V trgovini ponujamo ekolo-
ško hrano in domače proi-
zvode in smo prepričani, da 
delamo nekaj dobrega za 
svet, za Škofjo Loko, za ljudi 
...« razmišlja Petra Krančan. 
V akciji so se povezali tudi z 
Osnovno šolo Škofja Loka-
-Mesto, pomembno vlogo je 
odigral lokalni Radio Sora, 
sodeluje tudi Klub škofjelo-
ških študentov. Akcijo so 

poleg zbiranja materialne 
pomoči razširili tudi na zbi-
ranje prostovoljcev, ki so 
prihajali razvrščat in paki-
rat stvari, ki jih potem štu-
dentje iz trgovine odpeljejo 
na sedež humanitarne or-
ganizacije Adra. V času 
pred prazniki so bili prosto-
voljci še posebno aktivni in 
so se dogovorili, da bodo 
beguncem še posebno po-
lepšali praznike.

»Občudujem vsakogar, ki 
donira, in veseli me, da je v 
ljudeh še toliko sočutja, če-
prav se je medtem odnos do 
prebežnikov tudi spremenil 
in je o tem tudi veliko sovra-
žnega govora. Tudi humani-
tarna pomoč je po napadu v 
Parizu nekoliko usahnila, a 
mnogi ljudje so še vedno 
pripravljeni storiti kaj do-
brega za tiste v največji sti-
ski,« sklene sogovornica. 

Ljudje so donirali iz srca
Ekološka trgovina v Škofji Loki je letos že večkrat predstavljala bazo, kjer se je zbirala humanitarna 
pomoč za begunce. Prva akcija je potekala poleti, zdaj je že četrta, ko poleg materialne pomoči zbirajo 
tudi denar.

Petra Krančan v ekološki trgovini / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Invalidski vo-
ziček, ki Mihu pripada vsa-
kih pet let, sicer plača zdra-
vstveno zavarovanje, a le 
osnovni, Miha pa pri svoji 
invalidnosti potrebuje nekaj 
nadstandardnih rešitev. 
Zato se je že drugič zapored 
obrnil na donatorje, da mu 
pomagajo pri nakupu nepo-
grešljivega pripomočka. Na-
tanko leto dni je od takrat, 
ko je za pomoč zaprosil ško-
fjeloška podjetja in si za cilj 
zastavil, da potreben denar 
zbere do 1. aprila. To mu je 
tudi uspelo: podjetja, orga-
nizacije in posamezniki so 
denar zanj nakazovali na ra-
čun Območnega združenja 
Rdečega križa Škofja Loka. 
Denar so mu ponujali tudi 
osebno, Grega s prijatelji z 
Vrhnike ga mu je daroval ob 
svoji petdesetletnici. Daro-
valci, ki so želeli biti imeno-
vani, so bili v začetku de-
cembra že objavljeni v Lo-
ških novicah, vsem pa se 
Miha Nardoni še enkrat za-
hvaljuje za pomoč. Voziček 
z nekaj dodatki mu olajša 

vsakdanje življenje, ki ga 
želi Miha živeti kar se da 
polno in samostojno. Veliko 
je med ljudmi, rad gre nao-
koli, s prejšnjim vozičkom 
je naredil več kot 12 tisoč ki-
lometrov. V petih letih, pra-
vi, potem je nehal šteti. 
Aprila letos je torej zbral de-
nar, septembra naročil vozi-
ček, novembra ga je dobil in 

sedaj ga že uporablja. 
»Vsem sem hvaležen, da so 
prisluhnili mojim poseb-
nim potrebam,« pravi Miha, 
ki je pri nekaj več kot tride-
setih letih invalidsko upoko-
jen in dobiva okoli 350 evrov 
pokojnine, zaradi svojega 
statusa pa se ne more zapo-
sliti, da bi si sam služil de-
nar. Vedno znova je prijetno 

presenečen nad tem, kako 
so mu ljudje pripravljeni po-
magati. Prisluhnili so mu 
tudi na občini. Miha se je šel 
tja za pomoč osebno zahva-
lit in s svojim soimenjakom, 
županom Mihom Ješetom, 
nazdravil novemu vozilu, 
skupaj pa sta opravila tudi 
kratek sprehod po Mestnem 
trgu in se fotografirala. 

Miha z novim vozičkom
Miha Nardoni je po petih letih zamenjal invalidski voziček. Za nadstandardnega je doplačal štiri tisoč 
petsto evrov, pri čemer so mu pomagali donatorji.

Miha in Miha (Nardoni in Ješe)

Nina Fehter

Škofja Loka – Zavod O, za-
vod škofjeloške mladine, je 
ena najbolj prepoznavnim 
mladinskih organizacij v 
Škofji Loki. V tem prispevku 
se zato oziramo na preteklo 
leto Zavoda O in hkrati 
predstavljamo načrte za pri-
hodnost. Precejšen del leta 
sta zaznamovali obnova do-
trajanih prostorov Rdeče 
Ostrige in selitev Ateljeja 
CLOBB. Obnova je potekala 
pod budnim očesom izkuše-
ne ekipe, v veliki meri pa so 
prostore obnovili mladi 
sami.
»Po skoraj celoletni obnovi 
se prostor vzpostavlja kot 
skupnostni center, ki se 
lahko dnevno spreminja za 
potrebe mladih. Pomem-
ben košček v mozaiku sku-
pnostnega centra je tudi 
selitev CLOBB-a v bivšo vo-
jašnico,« je uvodoma dejal 
Tomaž Furlan, direktor Za-
voda O. V prvi polovici leta 
so bile v ospredju priprave 
na obnovo in kasneje, v 
drugi so se leta posvetili 
svojemu poslanstvu, pred-
vsem neformalnemu izo-
braževanju mladine in pro-
gramom za mlade. »Poleti 
smo ob festivalu Pisana 
Loka v organizacijo dogod-
ka vključili veliko število 
mladih. Nekateri so bili z 
nami že lani, nekateri so se 
pridružili letos. Podobno je 
bilo tudi pri enotedenskem 
festivalu In Memoriam 
prof. Peter Hafner. Prek 
vključevanja v tovrstne veli-
ke festivalske dogodke se 
mladi priučijo projektnega 
dela, ustvarjanja večjih fe-
stivalskih zgodb, in pridobi-
vajo izkušnje, potrebne za 
uspešno organizacijo do-
godkov. Mladi lahko prek 
mednarodnih programov 
potujejo na mednarodne iz-
menjave ali pa si izmenju-
jejo izkušnje s prostovoljci, 
ki se za leto dni ustalijo na 
izmenjavi v Loki. Želimo si, 

da se mladi zadržujejo v na-
ših prostorih in se tu nauči-
jo marsikaj, kar jim bo v 
prihodnosti koristilo.« 
Od septembra pa se v pro-
storih Zavoda O (MKC Pri 
Rdeči Ostrigi, MMC Pulsar, 
Atelje CLOBB) odvija tudi 
vse več dnevnih aktivnosti. 
Zasledimo vse več zanimi-
vih tečajev (od breakdancea 
in joge prek jezikovnih pa 
vse do likovnih, slikarskih in 
računalniških), delavnic, 
okroglih miz, filmskih pro-
jekcij. Zasledimo lahko tudi 
družbeno angažirane pro-
jekte, kot sta recimo Živa 
knjižnica in humanitarno 
obarvana Izmenjevalnica. 
Ob tem v Zavodu O ne poza-
bljajo na večerne dogodke, 
ki so zdaj osredotočeni pred-
vsem na kvalitetne in kul-
turne vsebine. Tako ravno-
kar poteka Decembrski ma-
raton, ki ga organizirajo 
skupaj s KŠŠ-jem – klubom 
škofjeloških študentov in 
Kulturno umetniškim dru-
štvom Jadran. »Po novem 
letu bomo še okrepili svoje 
dejavnosti, svoje kolesje bo v 
prenovljenih prostorih za-
gnal Atelje CLOBB, pripra-
vljamo pa tudi že osmi festi-
val In Memoriam prof. Pe-
ter Hafner, ki bo naslednje 
leto spomladi izveden v ko-
produkciji z različnimi naci-
onalno uveljavljenimi kul-
turnimi producenti ¼ « raz-
kriva Furlan. 

Kaj pa Zavod O?
O preteklem letu in načrtih zavoda O za 
prihodnost

Tomaž Furlan, direktor 
Zavoda O / Foto: arhiv Zavoda O

Stara Loka – V Jurjevi dvorani v Stari Loki je Muzejsko dru-
štvo Škofja Loka na "Ta veseli dan kulture" priredilo glasbe-
ni večer Zvezde na nebu žare ... z besedo in glasbo po poti 
Slavka Avsenika. Po poti legendarnega Slavka Avsenika so 
občinstvo popeljali: Petra Uršič Novaković (vokal), Tomaž 
Zevnik (klarinet) in Uroš Polanec (harmonika), dogodek sta 
povezovala Tina Bogataj in Sandi Igličar. 

Glasbeni večer po poti Slavka Avsenika

Z besedo in glasbo po poti Slavka Avsenika / Foto: Andrej Tarfila
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Izteka se leto, ki je bilo na 
vseh področjih tako, da bi si 
ga v prihodnosti samo žele-
li, skratka, letos nam je do-
bro šlo. Dobro delo za ljudi, 
povezovanje in sodelovanje 
so naše glavne usmeritve in 
tako bomo delali tudi v pri-
hodnje.
Tudi za prihajajoče leto nas 
čaka kar nekaj izzivov, ven-
dar sem prepričan, da jim 
bomo kos, kot smo že poka-
zali, da smo lahko najboljši 
takrat, ko je najtežje. To 
smo pokazali pred petin-
dvajsetimi leti, ko smo se 
plebiscitarno odločili za svo-
jo državo, kar praznujemo 
prav v teh dneh. To skupno 
miselnost moramo nositi s 
seboj tudi naprej v priho-
dnost, vsako leto bo na to 
spomnil državni praznik, 
dan samostojnosti in eno-
tnosti. Božični čas nas bo 
spet ustavil, umiril in druži-

no posedel za skupno mizo 
ob pogovoru in skupni ve-
čerji. Prihajajoče leto pa pri-
čakajmo z mislijo na eno-
tnejšo skupno prihodnost v 
naši lepi domovini Sloveniji, 
kjer naj izstopajo pogum, 
upanje in poštenje.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Srečno v novem letu

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Priznanja Ob-
čine Gorenja vas - Poljane 
so letos prejeli Stanislav Bi-
zovičar za dolgoletno uspe-
šno vodenje Krajevne sku-
pnosti Lučine, Franc Mi-
klavčič za izviren odnos do 
narave in njenih danosti, 
Antonija Oblak za delo na 
področju turizma in kultu-
re, Klekljarsko društvo Dete-
ljica Gorenja vas za ohranja-
nje in razvijanje klekljarstva 
v občini ter Krajevni odbor 
Rdečega križa Poljane za 
dolgoletno človekoljubno 
delo. Priznanje župana je za 
dosežene športne uspehe v 
smučarskih skokih prejela 
Ema Klinec.
Stanislav Bizovičar je bil za 
predsednika krajevne sku-
pnosti Lučine izvoljen v za-
četku leta 1995 na prvih vo-
litvah v organe krajevnih 
skupnosti v novoustanovlje-
ni Občini Gorenja vas - Po-
ljane. Krajevno skupnost 
tako vodi že vseh dvajset let, 
obveznosti, ki jih prinaša ta 
funkcija, pa opravlja zavzeto 
in požrtvovalno, so zapisali 
v obrazložitvi priznanja. 
»Čuti se odgovornega za do-
brobit ljudi iz krajev, ki jih 
zastopa, in v tej luči mu ni 
nikoli ničesar težko storiti.« 
Ob tem je Stanislav Bizovi-
čar poudaril, da je dvajset let 
minilo izredno hitro. »A ker 

idej nikoli ne zmanjka, 
upam, da bom lahko še ne-
kaj časa delal.«
Odkar pomni, je bil najte-
sneje povezan z naravo, pa 
so poudarili v obrazložitvi 
priznanja Francu Miklavči-
ču, ki so ga spoštljivega od-
nosa do narave učili že star-
ši. »Znal je opazovati nara-
vo, spremembe v njej, razu-
meti njene zakonitosti in da 
se od nje lahko le učimo.« 
Svoje bogato znanje in izku-
šnje o plodovih gozdnega 
drevja, ki se običajno ne 
uporabljajo v prehrani ljudi, 
izkorišča tudi za proizvodnjo 
izdelkov v okviru blagovne 
znamke Babica Jerca in De-
dek Jaka. Ob prejemu pri-
znanja je Franc Miklavčič 
poudaril, da je njegov samo 
odnos do narave, vse drugo, 

za kar mu pripisujejo zaslu-
ge, pa je skupno delo dobrih 
ljudi.
Antonija Oblak je še poseb-
no aktivna v Turističnem 
društvu Žirovski Vrh, v kate-
rem je bila en mandat tudi 
predsednica. »Že od leta 
1998 za njihove tradicional-
ne prireditve piše krajše ske-
če in daljša gledališka bese-
dila, v katerih opisuje kmeč-
ko življenja tega območja ter 
njihove šege in običaje,« so 
pojasnili v obrazložitvi. De-
javna pa je tudi v drugih 
društvih in organizacijah v 
kraju. Poljanska dolina, je 
poudarila ob prejemu pri-
znanja, je bila vedno njena 
najljubša, zato je ni želela 
zapustiti niti med študijem.
»Klekljarsko društvo Detelji-
ca ima za seboj že celo dese-

tletje bogatega in ustvarjal-
nega delovanja,« so zapisali 
v obrazložitvi njihovega pri-
znanja. Od ustanovitve dalje 
je predsednica društva 
Francka Klemenčič iz Gore-
nje vasi, ki je ob tem pouda-
rila, da so še pred ustanovi-
tvijo društva delovali kot 
skupina. »V teh letih smo 
organizirali vrsto tečajev 
klekljanja in se v krožkih v 
obeh osnovnih šolah posve-
čali tudi vzgoji najmlajših.« 
Ob prazniku občine so pri-
pravile razstavo z naslovom 
Čipka, ta lepi okras.
Začetki delovanja Rdečega 
križa v Poljanah segajo v tri-
deseta leta prejšnjega stole-
tja. V krajevnem odboru je 
ta čas zelo aktivnih 13 pro-
stovoljcev. »Vseskozi se dr-
žijo načela humanosti, ne-
pristranskosti, nevtralnosti, 
neodvisnosti, prostovoljno-
sti, enotnosti in univerzal-
nosti,« so poudarili v obra-
zložitvi priznanja. Zadnjih 
18 let krajevni odbor Rdeče-
ga križa vodi Martina Hro-
vat. Kot je poudarila, je to 
priznanje vsem, ki žrtvujejo 
svoj čas in sposobnosti, da 
pomagajo drugim. 
Priznanja župana pa se je 
razveselila Ema Klinec: 
»Vsaka nagrada, ki ni nepo-
sredno povezana s športom, 
pomeni še dodatno spodbu-
do, ker vidiš, da tudi drugi 
opazijo tvoje delo.«

Šest občinskih nagrajencev
Ob občinskem prazniku so se s podelitvijo priznanj spomnili tudi tistih, ki so v preteklem letu najbolj 
zaznamovali življenje v občini.

Letošnji nagrajenci v družbi župana Milana Čadeža

Sovodenj – Na Miklavževo nedeljo so v kulturni dvorani na 
Sovodnju pripravili dobrodelno prireditev Ljudje smo drug 
drugemu dar, na kateri so člani KUD Sovodenj zbirali pri-
spevke za nakup videobronhoskopa, naprave za lažje in 
učinkovitejše pregledovanje otroških pljuč, ki jo služba za 
pljučne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana nujno po-
trebuje. V sklad za nakup so z zbranimi prispevki dodali ti-
soč evrov. Nastopile so vse sekcije KUD Sovodenj in poseb-
ni gostje – glasbena skupina Čedahuči. Program so pope-
strili otroci iz dramske sekcije Podružnične šole Sovodenj s 
predstavo Zlata roža, Neč bat teater s skečem Kamena 
doba, vokalna skupina Manual (na fotografiji) in lokalni an-
sambel Podjelovški glas.

Dobrodelni za pediatrično kliniko

Mateja Rant

Gorenja vas – »Leto 2015 bo 
zagotovo z malo debelejšimi 
črkami zapisano v našo zgo-
dovino,« je zbrane ob občin-
skem prazniku nagovoril 
župan Milan Čadež. Končali 
so namreč številne naložbe 
v javno infrastrukturo, s či-
mer so prispevali k dvigu 
kakovosti življenja v Poljan-
ski dolini. Ogromno so na-
redili tudi za promocijo Po-
ljanske doline.
Sredi oktobra, je poudaril 
župan, so na Visokem vsi iz 
celotne Poljanske doline 
stopili skupaj, da bi se vese-
lili Škofjeloške obvoznice 
oziroma © vrat v Poljansko 
dolino© . Ob tem je župan 
spomnil, da so še pred sto-
timi leti v Poljanski dolini 
načrtovali gradnjo železni-
ce, kar je preprečila prva 
svetovna vojna. »Bral sem 
tudi knjigo o gradnji Bo-
hinjske železnice, ki so jo 

začeli graditi leta 1900, prej 
pa so se dvajset let pogovar-
jali o najprimernejši trasi. 
Čeprav so se odločili za naj-
težjo varianto, so jo končali 
v zgolj šestih letih,« je pou-
daril in dodal, da je © brada©  
loške obvoznice precej dalj-
ša, saj sega v leto 1963, ko 
so se pojavile prve idejne 
zasnove. »A v naših krajih 
znamo prisluhniti in se po-
govarjati in na ta način je 
mogoče veliko narediti.« 
V prihodnjih letih, je še de-
jal župan, občino čaka težko 
obdobje, saj jim država reže 
sredstva, prav tako ni odpr-
tih evropskih razpisov. 
»Zato se bomo morali krep-
ko potruditi, da bomo imeli 
tudi v prihodnje kaj pokaza-
ti, a toliko kot zdaj ne bo 
mogoče.« Medtem ko so do-
slej z občinskimi sredstvi v 
glavnem financirali evrop-
ske projekte, bodo v priho-
dnjih letih več sredstev na-
menjali za občinsko infra-

strukturo. Med glavnimi 
projekti je posebej omenil 
športno dvorano v Gorenji 
vas in dvorec Visoko, ki naj 
bi v treh letih zaživel skozi 
vse leto. Veliko pozornosti 
bodo namenili še promociji 
občine, celotne Poljanske 

doline in širšega loškega ob-
močja. »Župani na Škofjelo-
škem odlično sodelujemo, 
znamo stopiti skupaj tudi z 
Medvodami. Samo sodelo-
vanje in pogum štejeta,« je 
svoj nagovor končal Milan 
Čadež.

Leto za v zgodovino
Občina Gorenja vas - Poljane 23. novembra praznuje občinski praznik v spomin na prvo pisno 
omembo krajev v občini. Ob tej priložnosti so v Sokolskem domu v Gorenji vasi pripravili slavnostno 
akademijo s podelitvijo občinskih priznanj.

Program ob občinskem prazniku so pomagali oblikovati 
učenci Osnovne šole Poljane. / Foto: Primož Pičulin
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Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – 
Predsedstva vseh treh zdru-
ženj, ki povezujejo sloven-
ske občine, so županom 
poslala predlog, da s skle-
pom občinskega sveta zavr-
nejo povprečnino v višini, 
kot jo predlaga vlada. Stali-
šče k zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slove-
nije glede financiranja ob-
čin so v četrtek sprejeli tudi 
na seji občinskega sveta Ob-
čine Gorenja vas - Poljane. 
S sklepom so pozvali vlado, 

da predlagano povprečnino 
v višini 529 evrov povečajo 
na 536 evrov, kot je to dolo-
čeno z zakonom. »Vlada na-
mreč s tem krši zakon, naša 
občina pa bo na ta račun v 
proračun dobila 149 tisoč 
evrov manj, dodatnih 168 
tisoč pa bo izgubila na ra-
čun nižjega prispevka drža-
ve za investicije občin, se 
pravi skupaj kar 335 tisoč 
evrov manj,« je pojasnil žu-
pan Milan Čadež. S spreje-
tim sklepom, je še dodal, 
želijo vlado opozoriti, naj 
deluje v skladu z zakonom.

Poziv vladi glede 
povprečnine
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Mateja Rant

Vinharje – Na kmetiji pri Br-
darju so tudi letos pripravili 
slovesnost v spomin na po-
ljansko vstajo, na dogajanje, 
ki je po besedah slavnostne 
govornice, podpredsednice 
Zveze združenj borcev za 
vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Slovenije Ljubice 
Jelušič, močno zaznamovalo 
celotno narodnoosvobodilno 
gibanje v Sloveniji. Spomni-
la je, da se je vstaja v Sloveni-
ji začela precej drugače kot 
drugod po Jugoslaviji. V Slo-
veniji so najprej ustanovili 
politično platformo napre-
dnih strank v boju proti fa-
šizmu, to je Osvobodilno 
fronto, čemur je sledilo obli-
kovanje bojnih skupin, čet, 
bataljonov, odredov in brigad 
ter vztrajen organiziran boj 
do končne zmage. »Drugod 
so najprej začeli z množični-
mi vstajami, manjšimi osvo-
bojenimi ozemlji, čemur so 
sledile strahovite represalije, 
ki so za več let zaustavile par-
tizansko gibanje.«
K poljanski vstaji, je spo-
mnila organizatorka priredi-
tve v Vinharjah Milena Si-
tar, je veliko pripomogla ta-
kratna nemška okupacijska 
oblast, ki je začela izvajati 
raznarodovalno politiko z iz-

gonom najprej vseh vpliv-
nih, narodno zavednih izo-
braženih prebivalcev. »To je 
sovpadlo s sklepom jugoslo-
vanskega partijskega vod-
stva, da mora tudi v Sloveni-
ji priti do množične vstaje,« 
je pojasnila in dodala, da so 
tako že v začetku decembra 
1941 ustanovili Poljansko 
četo, ki je predstavljala osno-
vo za vstajniško delovanje. V 
vsesplošni partizanski mo-
bilizaciji za vstajo so se po 
besedah Ljubice Jelušič obli-
kovale ali popolnile posame-
zne čete, Cankarjev bata-
ljon, ki je imel pred vstajo 
70 mož in žena, pa je v krat-

kem času pridobil 340 pri-
padnikov. Med njihove po-
membnejše uspehe se šteje, 
da so v Rovtu v Selški dolini 
napadli vod nemškega re-
zervnega bataljona in uničili 
celo četo. »Ta akcija je po-
membno pripomogla k pre-
skrbi s sodobnejšim orož-
jem in strelivom,« je poja-
snila Ljubica Jelušič.
Ob tem je Ljubica Jelušič z 
obžalovanjem ugotavljala, 
da živimo v svetu, ki se voj-
nam kljub zavedanju o stra-
hotah v preteklosti še ni od-
povedal. »Vsak dan srečuje-
mo žrtve teh vojn na begun-
skih poteh v Evropo. Priha-

jajo iz Sirije, Iraka, Afgani-
stana, Afrike, od vsepovsod, 
kjer oboroženi spopadi raz-
ličnih vojsk in tolp krojijo 
vsakdanjik.« Prepričana je, 
da če bi lahko spregovorili z 
glasom poljanskih vstajni-
kov, ki jih ni več med nami, 
bi morali vsem, ki te dni gla-
sujejo za vojno, sporočiti, 
naj glasujejo, da se vojna 
ustavi. »Ne pošiljajte svojih 
avionov, tornadov, dronov, 
bomb in raket nad ljudi, ki 
še niso ubežali terorju voj-
ne. Pošljite nekaj miru in 
gradbince, da bodo gradili 
varna zavetja,« je končala 
Ljubica Jelušič.

Vojnam se še nismo 
odpovedali
V Vinharjah so v začetku decembra pripravili tradicionalno srečanje v spomin na poljansko vstajo 
decembra leta 1941. Srečanje predstavlja prvi dogodek v sklopu prireditev Po stezah partizanske 
Jelovice.

Pri Brdarju v Vinharjah so pripravili tradicionalno srečanje v spomin na poljansko vstajo 
decembra leta 1941. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Poljane, Gorenja vas – Žen-
ski klub iz Poljan je v sode-
lovanju z občino in Šubiče-
vo hišo prvič pripravil prire-
ditvi, ki so ju poimenovali 
Polansk in Gorejnsk advent. 
Na stojnicah pred Šubičevo 
hišo v Poljanah in dan ka-

sneje na Trgu Ivana Regna v 
Gorenji vasi so pripravili tr-
žnici unikatnih izdelkov, ki 
so ju pospremili s pestrim 
kulturnim programom.
»V našem Ženskem klubu 
smo ugotavljali, da pri nas ni 
ponudbe unikatnih izdelkov, 
zato smo se odločili, da bomo 
pripravili tržnico, na katero 

bomo povabili ustvarjalce iz 
naše doline pa tudi od dru-
god,« sta razložili Lucija Kr-
pič in Tina Mlinar Rozinger 
iz poljanskega Ženskega klu-
ba. V Poljanah so unikatne 
izdelke ponujali na petih 
stojnicah, na katerih je bilo 
mogoče najti od nakita iz 
lesa do izdelkov iz keramike 

in naklekljanih izdelkov ozi-
roma množico raznovrstnih 
izdelkov, ki so lahko tudi iz-
virno darilo. Predstavili so se 
ne samo ustvarjalci iz Poljan-
ske doline, ampak tudi iz 
Ljubljane, Domžal in Polho-
vega Gradca. Vse skupaj so 
popestrili s kulturnim pro-
gramom, ker so dogodek or-
ganizirali ravno v praznič-
nem času, pa so povabili še 
Božička, ki je razveselil otro-
ke. Za otroke so pripravili 
tudi ustvarjalne delavnice, na 
katerih so izdelovali okraske 
za novoletno jelko. »Na ta 
način smo želeli popestriti 
decembrsko dogajanje v na-
ših krajih in pokazati, da je 
mogoče tudi tako izkoristiti 
na novo urejeno ploščad 
pred Šubičevo hišo,« je pou-
darila Lucija Krpič. Glede na 
odziv obiskovalcev že načrtu-
jejo podoben dogodek oziro-
ma vsaj tržnico spomladi, da 
bi ustvarjalci spet dobili pri-
ložnost, da se pokažejo.

Pričarali praznično vzdušje
Decembrsko dogajanje v Poljanski dolini so popestrili z dvema dogodkoma, ki so ju poimenovali 
Polansk in Gorejnsk advent.

Decembrsko dogajanje v Poljanah je popestril Polansk advent. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Poljane – Poljanske osnov-
nošolce je po besedah učite-
ljice Bernarde Pintar v Žireh 
najbolj navdušila gledališka 
predstava Županova Micka 
v izvedbi Delavsko-prosve-
tnega društva Svoboda, ki 
jih je nasmejala. Zelo zani-
miva se jim je zdela čipka 
velikanka Mance Ahlin, iz-
reden vtis je nanje naredila 
še klekljarica Marica Al-
breht, ki jim je na zanimiv 
način predstavila zgodovino 
čipke in delovanje Klekljar-
skega društva Cvetke Žiri. V 
Muzeju Žiri so slišali veliko 
o zgodovini Žirov, v cerkvi o 
njeni arhitekturi, v Alpini pa 
so spoznali, kako poteka 
proizvodnja čevljev.
Učenci prvega triletja so si v 
žirovskem kinu najprej ogle-
dali sinhronizirano risanko 
Mali princ, po končani film-
ski predstavi pa so učenci 
prvega in drugega razreda 
ter učenci Podružnične šole 
Javorje obiskali galerijo, si 
ogledali razstavo čipk in pri-
sluhnili orglam v cerkvi. »V 
galeriji so občudovali razsta-

vo knjižnih del, katerih av-
torji so Žirovci. Ravnateljica 
Metka Debeljak jim je z vese-
ljem prebrala Žirovsko pra-
vljico,« je razložila Bernarda 
Pintar. Rok Klemenčič pa je 
tretješolce popeljal skozi Sta-
re Žiri do Stare šole. V tam-
kajšnjem muzeju so si ogle-
dali tri stalne razstave, in si-
cer o zgodovini kraja in o ži-
vljenju ljudi, o žirovskem 
čevljarstvu in tovarni čevljev 
Alpina. Vse skupaj so dopol-
nili z ogledom del žirovskih 
likovnih umetnikov. 
Učenci višjih razredov so se v 
Žiri podali dan kasneje. Naj-
prej so se vsi zbrali v dvorani 
Delavsko-prosvetnega dru-
štva Svoboda Žiri, kjer so si 
ogledali predstavo Županova 
Micka. Nato pa so učenci od 
4. do 7. razreda spoznali ar-
hitekturo žirovske cerkve, si v 
Stari šoli ogledali Muzej Žiri 
ter razstavo  knjig v galeriji 
Delavsko-prosvetnega dru-
štva Svoboda, na koncu pa 
še čipkarsko razstavo. Učen-
cem 8. in 9. razreda so v to-
varni Alpina predstavili proi-
zvodnjo smučarskih, teka-
ških in modnih čevljev.

Po kulturo v Žiri
Učenci Osnovne šole Poljane so v Žireh preživeli 
malo drugačen, a zelo razgiban kulturni dan, ki 
jim je približal bogato kulturno dediščino Žirov.

Poljanske šolarje so v Žireh navdušili z uprizoritvijo 
Županove Micke.

Poljane – V Osnovni šoli Poljane že po tradiciji v prazničnem 
času pripravijo dobrodelni sejem, na katerem obiskovalcem 
ponudijo izdelke svojih učencev in vrtčevskih otrok. »Dogo-
dek je bil letos zelo dobro obiskan in tudi pri prodaji izdelkov 
smo bili zelo uspešni. Vsa zbrana sredstva smo nakazali v 
šolski sklad,« je bila zadovoljna ravnateljica OŠ Poljane Met-
ka Debeljak. Sredstva iz šolskega sklada namenjajo učencem 
za različne dejavnosti in tako pomagajo socialno šibkim dru-
žinam. »Vsem učencem šole pa vsaj enkrat letno s pomočjo 
sredstev šolskega sklada omogočimo ogled gledališke, lut-
kovne ali filmske predstave.« Prireditev so popestrili s kultur-
nim programom in srečelovom, pri katerem je bila vsaka 
srečka dobitna. Poseben kotiček so namenili še za menjavo 
igrač. Tiste, ki niso zamenjale lastnika na samem dogodku, 
bodo podarili Karitas ali Rdečemu križu. 

Dobro obiskan dobrodelni sejem
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Občina Železniki

Loški glas, torek, 22. decembra 2015
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Ana Šubic

Železniki – Ta mesec sta si v 
okviru vladnega obiska na 
Gorenjskem predsednik vla-
de Miro Cerar in ministrica 
za delo, družino in socialne 
zadeve Anja Kopač Mrak 
ogledala tudi proizvodnjo v 
Domelu. Najbolj ju je zani-
malo, kako k uspešnemu po-
slovanju pripomore notranje 
lastništvo. »Domel zapu-
ščam z zelo pozitivnimi ob-
čutki, saj gre za odličen pri-
mer podjetja, ki je izjemno 
uspešno tako tehnološko kot 
v socialni komponenti. Tudi 
za vlado je zelo pomembno, 
da spodbujamo socialno 
podjetništvo,« je po koncu 
obiska vtise strnil Cerar.
Premier je poudaril tudi ino-
vativno naravnanost podje-
tja. »Inovativnost spodbuja 
prava naravnanost šolstva, še 
zlasti visokega in univerzite-
tnega izobraževanja, kjer 
nam v določeni meri še ve-
dno manjka kompetentnih, 
specifičnih znanj. Vlada se 
dobra zaveda, da moramo v 
prihodnjih letih razviti več 
kompetentnih znanj, ki so še 
posebno pomembna za viso-
ko tehnološko angažirana 
podjetja,« je dejal. Domel, ki 
je izjemno razvojno narav-
nan, sicer dobro izkorišča 
domače znanje, kar je po Ce-
rarjevem mnenju tudi pozi-

tivno z vidika zaposlovanja. 
Premier se zaveda, da je za 
uspešnost gospodarstva po-
membna dobra infrastruktu-
ra, tudi ceste. »Na tem dela-
mo, nekaj prenov bo že pri-
hodnje leto,« je napovedal. 
Tudi ministrico Kopač Mra-
kovo veseli, da je Domel pri-
mer dobre prakse, kako je 
lahko notranje lastništvo 
ključno za uspešno poslova-
nje, predanost zaposlenih in 
visoko stopnjo zaupanja 

znotraj podjetja. Spregovori-
la je tudi o brezposelnosti, 
ki sicer na Gorenjskem 
pada, a pojavlja se problem 
strukturne brezposelnosti. 
Kot je napovedala, bo mini-
strstvo v naslednji finančni 
perspektivi za njegovo od-
pravo programe usposablja-
nja brezposelnih prilagodilo 
potrebam ključnih deloda-
jalcev v lokalnem okolju.
»Domel dokazuje, da je 
tudi z notranjim lastni-

štvom podjetje lahko uspe-
šno, a samo lastništvo ni 
dovolj, mora biti tudi odgo-
vorno in dolgoročno 
usmerjeno, da po eni strani 
predstavniki lastnikov zah-
tevajo rezultate, po drugi 
pa tudi, da so uravnotežena 
vlaganja v razvoj, plače oz. 
zaposlene in izplačilo divi-
dend samim lastnikom,« 
pa je povedala Jožica Rejec, 
predsednica uprave Domel 
holdinga.

Premier obiskal Domel
Predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak sta po 
obisku Domela železnikarsko podjetje označila za primer dobre prakse na področju notranjega 
lastništva.

Domel je odličen primer podjetja, ki je izjemno uspešno tako tehnološko kot v socialni 
komponenti, je med obiskom železnikarskega podjetja ugotavljal premier Miro Cerar. 

Ana Šubic

Tomaža Weiffenbacha, ki 
živi pr©  Dermot Na plavžu, 
Železnikarji dobro poznajo, 
saj zadnja leta vodi Turistič-
no društvo Železniki in tudi 
sicer kot prostovoljec rad po-
maga na različnih področjih. 
»Izredno vesel sem, da lah-
ko prostovoljno obiskujem 
krvodajalske akcije, na kate-
rih je v Železnikih vselej ve-
liko obiska. Po duši sem ve-
seljak in vedno pripravljen 
pomagati pomoči potrebnim 
ljudem,« o sebi pove Tomaž, 
ki v prostem času rad tudi 
igra harmoniko in nastopa s 
Harmonikarskim orkestrom 
Železniki. Zaposlen je v 
Mercatorju v izvršnem po-
dročju veleprodaje. Pred do-
brim letom je bil na listi SLS 
prvič izvoljen v Občinski 
svet Železniki. 

Zakaj ste se odločili za vstop 
v lokalno politiko?
»Na povabilo občinskega od-
bora SLS sem se odzval z 

veseljem, saj lahko tudi sam 
veliko pripomorem k dobro-
biti tako občank in občanov 
kot vseh, ki bodo našo obči-
no obiskali. Na mnogih po-
dročjih sem pridobil znanje 
predvsem z lastnim delom, 
zato je nastale težave, ki se 
vsakodnevno pojavljajo, veli-
ko lažje rešiti.«

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
»Poštenost in odgovornost. 
Človek lahko veliko govori, a 
malo pove. Dober svetnik 
mora storiti ravno obratno, 
torej malo govoriti in veliko 
povedati. Tudi poslušanje je 
ena izmed teh lastnosti. Po-
slušati občane, ki vselej 
marsikaj predlagajo.«

Katere cilje boste osebno za-
sledovali?
»Med drugim sem tudi član 
odbora za gospodarske de-
javnosti. Kot vemo, je gospo-
darstvo v naši občini izre-
dno močno, brezposelnost 
pa k sreči zelo nizka. Ena 

izmed gospodarskih panog 
je tudi turizem, za katerega 
pa sam pravim, da je trenu-
tno še nepopisan list papir-
ja, na katerega pa posame-
zniki počasi, a vztrajno že 
pridno pišejo svoje zgodbe. 
Zavzemal se bom, da se na 
področju turizma, športa, 
kulture in mladine stvari 
prestavijo na višji nivo, pa 
tudi, da bo občina v priho-
dnje postajala prostovoljcem 
vedno bolj prijazna in jih pri 

njihovem poslanstvu tudi 
podpirala, kar ji trenutno že 
lepo uspeva.«

Kaj je po vašem največji pro-
blem v občini in kako bi ga 
rešili?
»Med največje probleme 
Občine Železniki še vedno 
spadata poplavna ogrože-
nost in obvozna cesta skozi 
naselje Na plavžu. Dejstvo 
je, da smo Plavžarji navaje-
ni, da nam skoraj skozi hišo 
pelje težki vlačilec, vendar je 
treba zaradi varnosti promet 
prestaviti na obvoznico. 
Samo dva vlačilca sta po-
trebna, da se srečata v gor-
njem delu, pa imamo tudi v 
Železnikih prometni in-
farkt. Na kateri najkrajši ob-
voz lahko računamo za pri-
mer nujne medicinske po-
moči, gasilcev, gorske reše-
valne ali intervencije polici-
je? Treba bo pritisniti na 
poslance v državnem zboru, 
ki zastopajo tudi Selško doli-
no, in projekt obvoznice čim 
prej spraviti v realnost.«

V turizmu še priložnosti
»Zavzemal se bom, da se na področju turizma, športa, kulture in mladine stvari prestavijo na višji 
nivo,« pravi občinski svetnik Tomaž Weiffenbach.

Tomaž Weiffenbach 
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Leto 2015 gre h koncu, in ko 
se ozrem nazaj, ugotavljam, 
da smo tudi letos postorili 
marsikaj za dvig kakovosti 
življenja v naši občini. Izgra-
dnja vodovoda v Železnikih, 
zaključek investicije v čistil-
no napravo na Studenem, 
komunalna infrastruktura 
na Racovniku, kanalizacija 
Na plavžu, čistilna naprava v 
Spodnjih Danjah, športno 
igrišče v Dolenji vasi, nekaj 
obnovljenih odsekov cest, 
varna šolska pot v Dašnici ¼  
To so glavne letošnje investi-
cije, ki smo jih izvedli ob 
skrbnem ravnanju s prora-
čunskimi sredstvi.
V prihodnjem letu bo treba 
pas še dodatno zategovati, 
ker bo proračun kar za dva 
milijona evrov manjši od le-
tošnjega, saj vsaj za zdaj ne 
pričakujemo nobenih evrop-
skih sredstev, ker država še 
ni pripravila izvedbenih pro-
jektov v novi finančni per-
spektivi. Tudi sredstev, ki jih 
občine za svoje delovanje do-
bimo od države, bo manj, kot 
smo si želeli in bi jih tudi 
potrebovali za normalen ra-
zvoj. Župani smo si prizade-
vali za povprečnino v višini 
536 evrov, kar je bistveno 
manj od 652 evrov, kolikor bi 
morala znašati zakonska 
povprečnina, a država za pri-
hodnji dve leti načrtuje pičlih 
522 evrov povprečnine. Tako 
nizka povprečnina pa bo ne-
izogibno vplivala na zmanj-
šanje občinskih investicij, 
zato smo v proračunu za na-
slednje leto morali predvideti 
zadolževanje v višini štiristo 
tisoč evrov. Čeprav so na vla-
di obljubljali, da se bodo ob-
veznosti občin zaradi nižje 
povprečnine zmanjšale, tega 
za zdaj prav nič ne občutimo. 
Obetajo se nam celo nove ob-
veznosti: s spremembami na 
področju nujne medicinske 
pomoči naj bi gasilci postali 

prvi posredovalci, njihova 
oprema in zdravniški pregle-
di pa naj bi postali strošek 
občine. Kljub vsemu ostajam 
optimist in upam, da se bo 
povprečnina naknadno ven-
darle dvignila, še vedno na-
mreč upamo na ugodno reši-
tev ustavne presoje in tožbe, 
saj nam bo v tem primeru 
vlada vendarle morala malo 
bolj prisluhniti. 
V letu 2016 bo največja inve-
sticija izgradnja pločnika, 
ureditev hudourniške grape 
ob njem in postavitev javne 
razsvetljave v novem delu na-
selja na Studenem, med ve-
čje investicije pa sodijo še 
dokončanje športnega igri-
šča v Dolenji vasi, gradnja 
kanalizacije v mestu Železni-
ki, nadaljevanje prenove pla-
valnega bazena, razsvetljava 
nogometnega igrišča v Žele-
znikih, nadaljevanji bomo z 
asfaltiranjem občinskih cest 
¼  Gre za investicije, ki niso 
zanemarljive, kot rečeno, pa 
upam na morebitna dodatna 
sredstva države, ki bi nam 
omogočila, da bi lahko posto-
rili še kaj dodatnega.
Občankam in občanom že-
lim vesele božične praznike 
ter obilo sreče, zdravja in 
uspehov v letu 2016!

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Investicij bo manj

Anton Luznar

Rudno – Na Ambruščevi hiši na Rudnem je od nedavnega 
nameščen polavtomatski defibrilator. Napravo, s katero lah-
ko tudi laiki pomagajo ob srčnem zastoju, je Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Rudno doniralo podjetje Pal inženiring. 
»Za Rudno je to velika pridobitev, saj prihod reševalcev iz 17 
kilometrov oddaljene Škofje Loke terja preveč časa, da bi še 
lahko rešili življenje, za kar je največ možnosti v prvih desetih 
minutah po zastoju srca. Zahvaljujemo se podjetju Pal Inže-
niring in direktorju Petru Demšarju, ki je z donacijo pokazal 
odgovornost do svoje vasi in sovaščanov,« je dejal predse-
dnik PGD Rudno Matija Šolar. V Pal Inženiringu želijo biti 
družbeno odgovorno podjetje, pravi direktor Peter Demšar: 
»Letos smo se odločili zmanjšati sredstva za promocijo in jih 
nekaj preusmeriti v bolj konkretne zadeve. Ena od njih je tudi 
defibrilator, za kar smo namenili okoli dva tisoč evrov.«

Na Rudnem namestili defibrilator
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Ana Šubic

Dražgoše – Do stare cerkve 
sv. Lucije v Dražgošah je vse 
do druge svetovne vojne, v 
kateri je bila požgana, vodila 
znana romarska pot. Romar-
ji so k priprošnjici za svetlo-
bo in vid prihajali tudi na 
predvečer njenega praznika 
(13. decembra), Kulturno tu-
ristično društvo Dražgoše 
(KTD) in Župnija Dražgoše 
pa sta se letos odločila obudi-
ti to tradicijo v nekoliko dru-
gačni obliki. Na predvečer 
farne zavetnice sta pripravila 
romarski pohod v soju bakel 
Z lučko k Lučki mimo draž-

goških znamenj in spomeni-
kov. »Pot nas je med drugim 
vodila mimo kraja, kjer je do 
druge svetovne vojne stala 
kapelica sv. Lucije s © čude-
žnim©  studencem, pa mimo 
pomnikov padlim Dražgoša-
nom v prvi in drugi svetovni 
vojni, obnovljenih ruševin 
stare cerkve in edinstvenega 
kozolca s kapelico. Zbralo se 
nas je približno sedemdeset, 
z nami je bila tudi skupina 
mladih romarjev iz Šentvida 
pri Stični, vzdušje je bilo iz-
jemno prijetno, na trenutke 
ganljivo,« je pojasnil predse-
dnik KTD Dražgoše Rok 
Pintar.

Ob tej priložnosti so premi-
erno predstavili tudi pesem 
Sveta Lucija, posneto za pri-
hajajoči dokumentarno-
-predstavitveni film o Draž-
gošah. Pesem Janeza Evan-
gelista Kreka v priredbi 
Tima Žibrata je izvedel do-
mačin Tone Habjan, sicer 
operni pevec. Film z naslo-
vom Dražgoše – pri nas je 
sonce doma bodo premier-
no predstavili 3. januarja ob 
17.30 v dvorani šole v Draž-
gošah. »V trinajst minut fil-
ma smo skušali zajeti zgo-
dovino vasi, kulturne in na-
ravne znamenitosti ter lepo-
te in utrip kraja. Potreba po 

takšnem filmu se je kazala 
že dlje časa, še zlasti ob tra-
dicionalnih januarskih spo-
minskih prireditvah v Draž-
gošah. Ljudem sem želel je-
drnato, a slikovito predstavi-
ti bogato zgodovino kraja in 
zdajšnje razgibano družab-
no življenje v vasi, pa razen 
nekaj albumov nisem imel 
česa vzeti v roke. Podobno 
so čutili tudi drugi v dru-
štvu. Ideja o filmu je nato 
dobila krila ob srečanju z 
mladim, nadarjenim reži-
serjem Davidom Sipošem, 
ki je ob sebi zbral izjemno 
ekipo, s katero smo snemali 
pozno spomladi in v zgo-
dnjem poletju, ko so Draž-
goše zaradi zelenja in cvetja 
najlepše. Po poznejšem za-
radi zgodovinske občutljivo-
sti skrbno premišljenem 
usklajevanju veznega bese-
dila je nastal izdelek, na ka-
terega bodo, to sem prepri-
čan, Dražgoše lahko pono-
sne,« je še povedal Rok Pin-
tar.

Z lučko k Lučki
V Dražgošah so na predvečer farne zavetnice sv. Lucije pripravili romarski 
pohod mimo dražgoških spomenikov in znamenj. Tretjega januarja bo 
premiera predstavitvenega filma o Dražgošah.

Samo Lesjak

Sorica – Sorica velja za naj-
večkrat na filmski trak po-
sneto slovensko vas, njene 
lepote so v preteklosti očara-
le mnoge umetniške ustvar-
jalce. Člani Turističnega 
centra Soriška planina so pri 
pregledovanju filmskega gra-
diva naleteli na okroglo, pet-
deseto, obletnico snemanja 
filma Lucija, in se odločili ta 
jubilej obeležiti s prireditvijo. 
Slovenski filmski center je 
tako omogočil predvajanje 
filma Lucija, Slovenska kino-
teka pa je za razstavo o sne-
manju filma z veseljem od-
stopila fotografije iz svoje ar-
hivske zbirke. Povabilu na 
dogodek so se odzvali tudi 
filmski ustvarjalci ter doma-
čini, ki so sodelovali pri sne-
manju, in ob pogovoru z nji-
mi so na plano priklicali 
mnoge zanimive spomine, 
obenem pa ustvarili nove – 
za naslednje generacije.
Z Anjo Marin, članico Pro-
svetnega društva Sorica, so 
spregovorili večkratni na-
grajenci s področja sedme 
umetnosti: asistent režije 
Mako Sajko, snemalec Ivo 

Belec in pomočnik direktor-
ja filma Ljubo Struna. Izpo-
vedi gostov so bile pozitivne 
in zelo čustvene. Spomin na 
celotno snemanje v Sorici je 
še kako živ, kljub letom, ki 
so pretekla od takrat. Spo-
mine so z zbranimi obisko-
valci delili tudi domačini, ki 
so sodelovali pri snemanju 
Lucije. Tako Ivan Frelih iz-
haja prav iz hiše, ki je bila 
izbrana za glavno domačijo 
v filmu, pri snemanju pa je 
sodelovala vsa njegova dru-

žina. Domačin Marjan Tro-
jar je bil v času snemanja 
star 13 let. Zaradi snemanja 
je bil oproščen šole. »Če so 
filmarji potrebovali več 
otrok statistov, so poklicali 
kar ves razred iz šole v Sori-
ci,« se spominja Marjan. Pri 
snemanju je pomagal tudi 
takrat 16-letni Marjan Peter-
nelj, gostje pa so sproščen 
pogovor nadaljevali ob ogle-
du razstave, ki jo je obliko-
vala Jana Jocif. Ta na ogled 
ponuja fotografije s snema-

nja Lucije, časopisne članke 
iz časa premiere, fotografije 
iz osebnih arhivov domači-
na Ivana Freliha in filmarja 
Ljuba Strune ter fotografije 
iz drugih filmov, snemanih 
v Sorici. »Odziv je bil izvr-
sten, vzdušje prekrasno, 
tako da bomo v prihodnje 
pripravili še kakšen tovr-
sten dogodek,« je sklenila 
Polona Golija, predstavnica 
TC Soriška planina, in se 
zahvalila vsem sodelujo-
čim.

Najlepša filmska vas
Ob petdeseti obletnici snemanja filma Lucija so v dvorani Ivana Groharja v Sorici pripravili projekcijo 
filma, razstavo ter pogovor z ustvarjalci ter domačini, ki so sodelovali pri snemanju.

Domačini Marjan Trojar, Marjan Peternelj in Ivan Frelih so obujali spomine na snemanje 
filma Lucija. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Potem ko so v 
Žireh decembra ponovno 
začeli izvajati preventivne 
preglede in cepljenje šolske 
mladine, bo to, kot kaže, 
kmalu možno tudi v Žele-
znikih. Kot je pojasnil žu-
pan Anton Luznar, si je pro-
store preventivne ambulan-
te v zdravstvenem domu 
pred dnevi ogledala še po-
sebna komisija ministrstva 
za zdravje, ki je občini pre-
dlagala nove ukrepe za od-
pravo prostorskih pomanj-
kljivosti, z njihovo izvedbo 
pa bo tudi v Železnikih zo-
pet možna preventivna pedi-
atrična oskrba.
Ukrepi, ki jih je občini pred 
meseci naložil razširjeni 
strokovni svet za pediatrijo 
pri ministrstvu za zdravje, 
po mnenju posebne komisi-
je niso zadostni. »Ugotovili 
so, da omarica ne zagotavlja 
ustrezne pregraditve čistega 
in nečistega dela ambulan-
te. V njej namreč potekajo 
tudi ginekološki pregledi in 
po mnenju komisije je v 
okolici umivalnika, kjer či-
stijo različne pripomočke, 
težko zagotoviti sterilnost, 
če bi na primer že naslednji 
dan v ambulanti cepili otro-

ke. Tako smo prišli do reši-
tve, da bomo garderobe iz 
sosednjega prostora preseli-
li v višje nadstropje, s čimer 
bomo pridobili poseben pro-
stor za umivalnik in sterili-
zator, ki ga bomo s prebo-
jem stene povezali s preven-
tivno ambulanto,« je razložil 
župan. Omenjena dela bodo 
skušali izvesti že čez prazni-
ke, sicer pa takoj v začetku 
naslednjega leta. »To bo 
omogočilo ponovno preven-
tivno pediatrijo v našem kra-
ju. Izvajale jo bodo pediatri-
nje iz Zdravstvenega doma 
Škofja Loka, sprva preglede 
in cepljenje šolarjev, kjer 
imajo že zaostanek, potem 
pa verjamem, da tudi pre-
ventivno oskrbo drugih 
otrok,« je pojasnil Luznar.
Kljub skorajšnji rešitvi pa 
pri županu ostaja grenak 
priokus, saj je prepričan, da 
je šlo v resnici zgolj za po-
skus selitve preventivne pe-
diatrije v Škofjo Loko: »Tako 
pediatrična kot ginekološka 
ambulanta sodita pod 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske in nerazumljivo je, da 
smo šele po devetih mese-
cih izvedeli, kakšni ukrepi 
so potrebni. Te bi nam mo-
rali naložiti, še preden so 
ambulanto sploh zaprli.«

Vrnitev preventive
Tudi v Železnikih naj bi kmalu spet začeli izvajati 
preventivne preglede in cepljenje šolske mladine.

Ana Šubic

Železniki – V Prostovoljnem 
gasilskem društvu Železniki 
(PGD) so se odločili prisko-
čiti na pomoč družini dolgo-
letnega predsednika in po-
veljnika Franca Žaberla, ki 
je preminil marca letos. Ža-
berlovi potrebujejo zunanje 
dvigalo za invalidnega sina. 
Skonstruirali ga bodo člani 
društva, saj so med njimi 
tudi mehanski in elektro 
konstruktorji, za material in 
izvedbo pa bo poskrbelo 

kranjsko podjetje Iskra Stro-
jegradnja in vzdrževanje. 
Akciji so se pridružili tudi 
organizatorji nedavnega do-
brodelnega koncerta Sončki 
dobrote, ki bodo Žaberlovim 
namenili polovico izkupič-
ka, s čimer bodo uredili plo-
ščad dvigala. 
Predsednik PGD Damjan 
Mohorič upa, da bodo dviga-
lo postavili do pomladi; stalo 
naj bi okoli deset tisoč evrov, 
pri postavitvi pa bodo s pro-
stovoljnim delom pomagali 
tudi člani PGD.

Pomoč družini Žaberl

Železniki – Z namenom predstaviti znanost na zanimiv in 
zabaven način je potujoča Hiška eksperimentov pred krat-
kim obiskala Osnovno šolo Železniki, kjer so jo gostili že 
novembra lani. »Raziskovanje in ustvarjalnost sta doma v 
vsaki dobri šoli. Svojim učencem ju želimo še bolj približati 
in jih navdušiti za raziskovanje, zato smo letos ponovno v 
goste povabili Hiško eksperimentov, ki je za vse nas pravo 
doživetje,« je poudaril ravnatelj Franc Rant. Učenci so eks-
perimentirali na več kot petdesetih mobilnih eksperimentih, 
sodelovanje pa so omogočili tudi zunanjim obiskovalcem. 
Hiška eksperimentov je sicer aktivnost Hiše eksperimentov, 
centra znanosti v Ljubljani, ki skuša svoje obiskovalce nav-
dušiti za učenje, raziskovanje, radovednost ...

Že drugi obisk Hiške eksperimentov
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Železniki – V soboto ob 17. uri bo v športni dvorani v Žele-
znikih tradicionalni Božično-novoletni koncert Pihalnega 
orkestra Alples. Kot pravi predsednik Janez Pollak, se bodo 
predstavili z raznovrstnim programom, ki bo zadovoljil tako 
dolgoletne poslušalce kot tudi mlajše obiskovalce. Za soli-
stične vložke bodo poskrbeli mladi godbeniki, tudi letos pa 
se jim bodo pridružile železnikarske mažorete.

Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra

Žaberlovim bo namenjen tudi del izkupička koncerta 
Sončki dobrote. Osrednji gost je bil ansambel Vrisk. 
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Že od začetka samostojne 
občine Žiri je obstajala že-
lja, da občinska uprava pri-
pravi vizijo strategije, ki bi 
pokazala, v katero smer naj 
se občina razvija. Veseli 
me, da smo vendarle prišli 
do tega dokumenta. Prepri-
čan sem tudi, da je prav, da 
smo se tega lotili. Pri tem se 
strinjam s pripravljavcem 
strategije, da je bolj kot hi-
trost doseganja cilja po-
membno, da si zastavimo 
smer.
Potrebna pa bo previdnost, 
da iz strategije ne bi izvzeli 
zgolj ene stvari, okrog kate-
re obstaja strinjanje obča-
nov glede pomembnosti, 
česar so se na zadnji seji 
bali tudi nekateri občinski 
svetniki. Recimo, da bi iz-
vzeli ureditev Pustotnika in 
sledili samo temu cilju. 
Lahko zagotovim, da se 
bomo pod mojim vodstvom 
tega izogibali. Dokument 
jasno kaže, da si vsi ljudje 
želijo boljšega življenja, kar 
je v veliki meri povezano z 
delovnimi mesti, na katere 
občina nima vedno močne-
ga vpliva, in večje kakovosti 
življenja, kjer bi poudaril 
zdravstveno oskrbo. Želijo 
si tudi razvoja določenih 
predelov občine, pri čemer 
sem presenečen, da so tako 
visoko postavili središče Ži-
rov pa tudi Selo, kar kaže na 
to, da se občani zavedajo, da 
smo skupnost in ne samo 
en zaselek, ki so mu vsi 
ostali podrejeni. Na podro-
čju gospodarstva ljudje pri-
čakujejo večji poudarek na 
inovativnosti pa tudi na ra-
zvoju kmetijstva, kjer si 
predvsem želijo večje po-
nudbe. Zato bo treba pogle-
dati, kako lahko predvsem 
država spodbudi pridelova-
nje, občina pa se bo trudila 
zagotoviti več možnosti za 
prodajo izdelkov lokalnih 
proizvajalcev, pri čemer se 

ne bi omejil samo na žiro-
vske. 
Glede infrastrukture doku-
ment kaže, da so občani zelo 
zadovoljni s kakovostjo vode 
in komunalno infrastruktu-
ro, manj pa s cestami. Tega 
se zavedamo in se tudi tru-
dimo, da bi po prioritetah to 
poskušali izboljšati. Kot kri-
tiko sprejemam, da občani 
niso zadovoljni z delom ob-
činske uprave, kar bomo 
prav tako poskušali izboljša-
ti. Lahko pa pohvalim svoje 
sodelavce, da trdo in vestno 
delajo in je mogoče včasih 
slaba ocena tudi rezultat 
preobremenjenosti mojih 
sodelavcev. Zato bi pozval 
občane k razumevanju, saj 
je vsak samo človek.  
Zelo zanimivo se mi je zde-
lo, da je 160 vprašanih iz 
sosednjih občin kakovost ži-
vljenja v naši občini ocenilo 
bolje, kot jo vidimo mi sami. 
Zato si želim, da bi se ob 
koncu leta kljub nerganju 
zavedli, da živimo dobro in 
je zato prav, da poskušamo 
vsaj z delčkom tega pomaga-
ti tudi tistim, ki so potrebni 
naše pomoči. Želim si, da bi 
znali biti zadovoljni s tem, 
kar imamo, in bi se skupaj 
trudili za napredek in lepše 
sobivanje.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Skupaj  
za napredek

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – V projektu, ki so ga 
zastavili februarja letos, je 
sodelovalo skupaj 510 ljudi, 
od tega 342 prebivalcev obči-
ne, 159 občanov sosednjih 
občin, pet sodelavcev stro-
kovnih služb občine Žiri in 
štirje sodelavci družbe, ki je 
vodila projekt. Obdelali so 
več kot 15 tisoč informacij, 
komentarjev, ocen in pre-
dlogov prebivalcev. »Ta do-
kument zato v veliki meri 
odraža želje Žirovcev. Zdaj 
je bistveno bolj jasno, kako 
te želje in potrebe občanov 
uresničevati,« je ob predsta-
vitvi strategije poudaril žu-
pan Janez Žakelj in dodal, 
da so nekatere problematič-
ne stvari že odpravili.
Tudi vodja priprave razvojne-
ga dokumenta Bojan Maž-
gon je poudaril, da je to do-
kument, ki je nastajal © od 
spodaj navzgor© . Na podlagi 
analize informacij, ki so jih 
pridobili od ljudi, so ugota-
vljali, kako prebivalci doje-
majo občino in svoj kraj, kje 
vidijo prednosti in slabosti 
ter kaj v svojem kraju pogre-
šajo. Prednosti občine prebi-
valci vidijo v znanju, narav-
nih danostih in tradiciji, sla-
bosti pa v nepovezanosti med 
ljudmi in pravnimi subjekti v 
občini, slabih razvojnih pro-
gramih ter pomanjkljivi ko-
munalni in gospodarski in-
frastrukturi, odnosu do oko-

lja in prevladovanju zasebnih 
interesov. Priložnosti pa za-
znavajo v izkoriščanju poten-
cialov na področju obrti in 
podjetništva, v industriji, tu-
rizmu, kmetijstvu, izobraže-
vanju ter na področju športa 
in kulture. Del občine, ki je 
po mnenju večine prebival-
cev najbolj potreben razvoja, 
je središče Žirov, ker naj bi 
predstavljalo ogledalo kraja, 
zdaj pa je le parkirišče. Takoj 
za središčem pa so omenili 
vas Selo. 
Vizijo razvoja so oprli na pet 
stebrov – gospodarstvo, pro-
met, okolje, izobraževanje 
in kakovost življenja. Naj-
slabšo oceno so vprašani do-
delili področju gospodar-
stva, kjer pogrešajo več de-

lovnih mest z dodano vre-
dnostjo in delovna mesta za 
mlade. Znotraj tega podro-
čja so najslabše ocenili turi-
zem v občini, kjer manjka 
celovita ponudba. Na podro-
čju prometa so si najslabšo 
oceno prislužile kolesarske 
poti, ki niso urejene oziro-
ma jih je premalo. Pohvalili 
pa so Žirovski kolesarski 
krog. Na področju okolja so 
najslabšo oceno podelili pro-
storskemu planu občine, na 
področju izobraževanja pa je 
na vrhu želja občanov uredi-
tev športne dvorane. Na po-
dročju kakovosti življenja je 
najslabšo oceno dobila zdra-
vstvena oskrba v občini, naj-
bolje pa so ocenili možnosti 
za šport in rekreacijo.

Občina Žiri naj bi tako na 
podlagi želja in pričakovanj 
prebivalcev v prihodnosti 
nudila kakovostno in varno 
bivalno okolje, kjer se bo 
vsak občan počutil doma in 
vključen v življenje občine. 
Žiri bodo občina z uspe-
šnim gospodarstvom, kjer 
bodo v ospredju industrija, 
podjetništvo in turizem. 
Usmerjena bo k inovativno-
sti, ustvarjalnosti, okoljski 
osveščenosti, solidarnosti, 
znanju, medsebojni poveza-
nosti in odprtosti v svet. Ra-
zvoj bo temeljil na načelih 
trajnosti z upoštevanjem vi-
sokih okoljskih standardov 
ter vključenosti in poveza-
nosti celotnega območja ob-
čine.

Nakazali smer razvoja
Žirovski svetniki so na zadnji seji sprejeli vizijo in strategijo razvoja občine, s katero so želeli na 
podlagi analitičnega pristopa ob sodelovanju lokalnega prebivalstva doseči konsenz o viziji razvoja 
lokalne skupnosti.

Občani si želijo, da bi središče Žirov, ki je zdaj le parkirišče, postalo ogledalo kraja. 
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Mateja Rant

Drago Kramperšek sebe opi-
suje kot človeka, ki se pro-
jektov z jasno zastavljenimi 
cilji rad loti temeljito in jih z 
vztrajnostjo v vsakem prime-
ru poskuša pripeljati do kon-
ca. »Sicer pa bi se označil 
kot pristaša zmernega na-
predka, saj življenje okoli 
nas drvi s preveliko hitro-
stjo,« še dodaja Kramperšek.

Zakaj ste se odločili za vstop 
v lokalno politiko?
»Za kandidaturo na Neodvi-
sni listi za napredek Žirov 
sem se odločil predvsem za-
radi sodelovanja v komisiji 
za šport in prepričanja, da 
mora biti človek tudi druž-
beno dejaven in koristen. 
Mojemu mandatu v občin-
skem svetu pa je botroval 
tudi splet okoliščin. Zaradi 
nezdružljivosti funkcije sve-
tnika in direktorja M Sore 

Aleša Dolenca, sem bil v ob-
činski svet kot naslednji na 
omenjeni listi imenovan av-
gusta letos.«

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
»Najpomembnejši lastnosti 
sta zanesljivo dobro pozna-

vanje lokalnih razmer in 
sposobnost realnega razmi-
šljanja pri odločanju. Imeti 
je treba občutek za to, kaj 
ljudje zares potrebujejo.«

Katere cilje boste poskušali 
osebno uresničiti kot sve-
tnik?
»Predvsem bom konstruk-
tivno sodeloval pri zastavlje-
nih projektih, ki jih ni malo. 
Potrudil se bom, da bodo 
nekatere že začete in nedo-
končane stvari zaključene v 
ustreznem času.«

Kje ta čas vidite največji pro-
blem v občini in kako bi ga 
rešili oziroma vsaj nakazali 
njegovo rešitev?
»Gospodarstvo ni ravno 
moje področje, se pa zave-
dam pomena njegove uspe-
šnosti. Ta je bistvena za 
ohranjanje dostojnega ži-
vljenja na vseh ravneh, zato 
občina mora skrbeti za čim 

boljše pogoje za njegov ra-
zvoj. Sicer pa bi težko izbral 
posamezen problem, saj je 
teh kar nekaj. V tem trenut-
ku se mi zdi ena pomemb-
nejših stvari predvsem na-
daljevanje že zastavljenih 
aktivnosti glede reševanja 
problema osnovne šole in 
telovadnice. Kot večina Ži-
rovcev si tudi sam želim ce-
lovite in dolgoročne ureditve 
središča Žirov in prehoda na 
konkretne korake glede ure-
ditve razmer na področju 
varstva starejših občanov.« 

Kaj vam zaposluje prosti 
čas?
»Sem velik ljubitelj športov 
v naravi, večino prostega 
časa pa vseeno že petnajst 
let posvečam Nogometne-
mu klubu Žiri, katerega 
predsednik sem deseto leto. 
No, tudi za sprostitev ob hla-
dnem pivu v družbi dobrih 
prijateljev je treba najti čas.«

Pristaš zmernega napredka
Svetnik Neodvisne liste za napredek Žirov Drago Kramperšek je bil v občinski svet izvoljen tudi po 
spletu naključij, saj je v njem nadomestil Aleša Dolenca, ki je odstopil zaradi nezdružljivosti funkcij.

Drago Kramperšek

Žiri – Osnovno zdravstvo Gorenjske je po skoraj letu dni 
prizadevanj za vrnitev pediatra v Žireh zagotovilo pogodbe-
nega pediatra, ki je decembra enkrat tedensko, ob torkih, 
začel izvajati preventivne preglede in cepljenje šolske mladi-
ne. Dejavnost ta čas izvaja v prostorih koncesionarja splo-
šne medicine, posebna komisija ministrstva za zdravje pa si 
je že ogledala prostore pediatrije, na podlagi česar bodo 
podali mnenje o njihovi ustreznosti. Na občini si ob tem še 
naprej prizadevajo zagotoviti pediatra s koncesijo, ki bi po-
krival tudi občino Gorenja vas - Poljane. V Žireh bi bil priso-
ten dva dni, v sosednji občini pa tri dni. Z delom bi po pri-
čakovanjih lahko začel v prihodnjem šolskem letu.

Ob torkih v Žireh spet pediater

Žiri – Mladina PGD Žiri bo tudi ob koncu letošnjega leta 
poskrbela za popestritev večerov med božičem in novim 
letom. V treh večerih se bodo zvrstile tri različne prireditve, 
tako da bo vsak lahko našel kaj za svoj okus. V sobota, 26. 
decembra, ob 21. uri se obeta rokerski žur z ansamblom 
Narisani, v nedeljo ob 20. uri pa bodo pripravili potopisno 
predavanje Cveta Grudna o Kazahstanu, Kirgiziji in Rusij. V 
ponedeljek, 28. decembra, prav tako ob 20. uri pa bodo ve-
čere zaokrožili ob druženju z lokalnimi harmonikarji.

Popestrili bodo praznične večere
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Mateja Rant

Žiri – Projekt so po besedah 
koordinatorice na šoli Petre 
Novak zasnovali na ideji po-
vezovanja tradicionalnega in 
sodobnega. Preko šolskega 
leta so ga razdelili na nekaj 
časovnih obdobij, v katerih 
so se oziroma se še bodo 
usmerili na posamezni vi-
dik "življenja" žirovske čip-
ke – od klasičnega, tradicio-
nalnega nastanka čipke do 
razvoja novih klekljarskih 
vzorcev in uporabe čipke v 
drugi predmetni stvarnosti. 
V prvem sklopu projekta so 
pozornost namenili pouku 
klekljanja in posamezni-
cam, ki že vrsto let klekljajo 
in nesebično delijo svoje 
znanje mlajšim. V septem-
bru je tako vsak razred obi-
skal in se seznanil z delom, 
učnim načrtom in izdelki 
Čipkarske šole Žiri. V okto-
bru so žirovske klekljarice 
gostili na razrednih urah, 
učence pa so obiskali tudi 
babice in dedki, ki so jim 
razkrili, kako se je klekljalo 
včasih. V drugem delu pro-
jekta so v ospredje postavili 
nove vzorce in izdelavo čipk 
po teh vzorcih. Vzorci kot 
likovne predloge oziroma 
papirci so po besedah Petre 
Novak eden osnovnih pripo-
močkov klekljanja. "Vzorci 
nastajajo na podlagi motivov 
zgodb, ki še živijo med pre-
bivalci Žirov in se na sam 
kraj kakor koli navezujejo." 
Z zbiranjem zgodb so učen-
ci višjih razredov začeli že v 
preteklem šolskem letu. 

"Nekaj motivov zgodb je za 
našo čipkarsko šolo likovno 
upodobila profesionalna ri-
sarka vzorcev Vida Kejžar, 
deloma pa se bodo v različ-
nih likovnih tehnikah s tovr-
stnim delom srečali vsi 
učenci naše šole," je poja-
snila Petra Novak. 
Poskrbeli pa so tudi za pre-
nos čipke v sodobnost. "Že 
sam naš slogan projekta 
pove, da želimo čipko živeti. 
Tudi danes, sto deset let po 
ustanovitvi Čipkarske šole 
Žiri. S tem prehajamo na 
današnji način življenja in 
prenašamo tradicijo v so-
dobnost," je razložila Petra 
Novak. Zato so se povezali s 
Pletilnim studiom Draž in 
tako sta priznana slovenska 
oblikovalca Urška in Tomaž 
Draž uporabila njihove čip-
ke pri kolekciji pomlad pole-
tje 2016. Kolekcijo so že 
predstavili na Tednu mode v 
Ljubljani in Beogradu. Pri 
tem so sodelovali še s tovar-
no obutve Alpina, ki je izde-
lala čevlje, ki se ujemajo z 
omenjeno kolekcijo oblačil. 
Izdelke učenk njihove šole 
pa je v svoje dekoracije 
vključil tudi Sanjski šopek.
Ob koncu projekta bodo 
učence seznanili tudi s sve-
tovno klekljarsko tradicijo in 
z drugimi svetovnimi kle-
kljarskimi središči oziroma 
žirovsko klekljarsko tradici-
jo v svetu. Projekt bodo skle-
nili s predstavitvijo žirovske 
čipkarske šole na mednaro-
dnem klekljarskem kongre-
su OIDFA junija prihodnje 
leto v Ljubljani.

V Žireh živijo s čipko
Žirovska čipka kot stalna oziroma možna spremljevalka vsakdanjega življenja Žirovcev je v središču 
projekta Živeti s čipko, ki so ga v žirovski šoli zasnovali ob 110-letnici tamkajšnje čipkarske šole.

Učenke žirovske čipkarske šole / Foto Maja Krvina

Žirovska čipka krasi tudi novo kolekcijo Pletilnega studia 
Draž. / Foto: arhiv studia Draž

Mateja Rant

Žiri – V galeriji DPD Svobo-
da so na ogled postavili 234 
leposlovnih in strokovnih 
knjig 52 različnih avtorjev iz 
Žirov. "Skoraj vsaka knjiga 
je v celoti delo enega avtorja. 
Je nekaj izjem, a tudi pri teh 
nosijo Žirovci pomemben 
delež pri nastanku," je poja-
snil Rok Klemenčič, član ož-
jega odbora za pripravo raz-
stave, v katerem sta sodelo-
vali še Barbara Peternel in 
Ana Tušek. Večino razsta-
vljenih del je za razstavo od-
stopila žirovska krajevna 
knjižnica, druge posamezni-
ki. "Na razstavo smo uvrstili 
še številne žirovske publika-
cije, vse od legendarnega 
Žirovskega občasnika do 
društvenih publikacij, zbor-
nikov in glasil, ki so tesno 
povezani s krajem in ljudmi 

ter vključujejo tudi več raz-
ličnih avtorjev," je razložil 
Klemenčič. 
Tako kot so pred desetimi 
leti, ob praznovanju petde-
setletnice, pripravili razsta-
vo likovnih del vseh žiro-
vskih ustvarjalcev, so se to-

krat spomnili na "mojstre 
peresa", je razložil Klemen-
čič in dodal, da so imeli čla-
ni ožjega odbora za pripra-
vo razstave težko nalogo. 
"Kaj hitro smo ugotovili, da 
je žirovska knjižna bera 
zelo bogata. Tako smo se 

omejili in pri zbiranju gra-
diva upoštevali dela, ki so 
izšla po letu 1991, avtorji pa 
so Žirovci doma in po sve-
tu." Ob odprtju razstave ko-
nec novembra je zbrane na-
govorila Tončka Stanonik, 
avtorica več knjižnih izdaj. 
Poudarila je, da častitljive 
obletnice društva ne bi mo-
gli lepše in vsebinsko boga-
tejše počastiti, kot so jo s to 
razstavo. Ker so jo odprli 
ravno v času, ko je v Ljublja-
ni potekal 31. slovenski knji-
žni sejem, bi jo po njenih 
besedah glede na njeno vse-
binsko pestrost lahko ime-
novali kar "žirovski knjižni 
sejem". Razstavo si bo mo-
goče ogledati še do 3. janu-
arja, in sicer ob sobotah in 
nedeljah od 9. do 12. ure, 
po dogovoru pa je možen 
ogled tudi izven določenih 
ur.

Žirovski "mojstri peresa"
V sklopu prireditev ob letošnji šestdesetletnici delovanja DPD Svoboda so pripravili tudi razstavo 
knjižnih del, katerih avtorji so Žirovci.

V galeriji DPD Svoboda so pripravili razstavo knjižnih del, 
katerih avtorji so Žirovci. / Foto: Matej Rant

Mateja Rant

Žiri – Učenci v okviru Era-
smus+ sodelujejo pri pro-
jektu, ki nosi naslov I Feel 
Wood – For Good. "Naš na-
men je uporabljati les kot 
snov, saj ga je v našem oko-
lišu in v Sloveniji na splošno 
ogromno na razpolago," je 
razložila koordinatorka pro-
jekta v žirovski šoli Maja 
Brezovar. Projekt sicer koor-
dinira italijanska šola I.C. 
Francesco Petrarca, sodelu-

jejo pa še šole iz Nemčije, 
Bolgarije in Poljske. Za žiro-
vskimi učenci je že prvo go-
stovanje v Italiji, in sicer na 
Siciliji. Izmenjave se je od 8. 
do 15. novembra udeležilo 
pet učencev v spremstvu 
učiteljice. 
Prav omenjena italijanska 
šola, je pojasnila Maja Bre-
zovar, je projektu dodala 
noto podjetništva. Projekt 
pa ima še druge cilje. "Med 
drugim se učenci skozi pro-
jekt učijo tujega jezika, 
usvajajo komunikacijske ve-
ščine, spoznavajo svoje vr-
stnike v drugih državah, kre-

pijo socialno ozaveščenost 
in sodelovanje, projekt 
spodbuja tudi prostovolj-
stvo." Pri izmenjavi z itali-
jansko šolo so letos sodelo-
vali učenci zadnje triade, ki 
so vključeni v podjetniški 
krožek. Na Siciliji so bivali 
pri družinah tamkajšnjih 
učencev, na katere so nare-
dili izjemen vtis, jih je po-
hvalila Maja Brezovar. "Spo-
znala sem nove ljudi, nove 
navade in novo okolje. Ogle-
dala sem si gospodarske de-

javnosti, ki jih v našem kra-
ju ni," je svoje vtise z izme-
njave strnila Lučka Koza-
mernik. Emi Klemenčič pa 
so se najbolj vtisnile v spo-
min navade tokratnih gosti-
teljev. "So precej neorgani-
zirani in ne upoštevajo veli-
ko prometnih pravil. Do 
znancev imajo zelo topel 
odnos in tudi v družino te 
zelo lepo sprejmejo. V poz-
drav se radi poljubljajo na 
lica in objemajo." Gostolju-
bje jim bodo že kmalu lahko 
povrnili, saj italijanski učen-
ci aprila prihodnje leto pri-
hajajo na obisk v Žiri.

Spodbujajo 
podjetništvo
Osnovna šola Žiri je vključena v mednarodni 
projekt Erasmus+, cilj katerega je razvijanje 
podjetniške miselnosti pri učencih. Kot osnovo 
za delo so si izbrali les.

Pet učencev osnovne šole Žiri je bilo novembra v okviru 
projekta Erasmus+ na izmenjavi na Siciliji. / Foto: arhiv šole
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Žiri – O vključitvi v program obdelave odpadkov v Regij-
skem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana raz-
mišljajo tudi v občini Žiri. Kot je pojasnil Andrej Poljanšek, 
ki je na občini pristojen za komunalo, gospodarske javne 
službe in prostor, center že poskusno obratuje, tja pa bi 
lahko začeli voziti odpadke že s prvim januarjem prihodnje 
leto. »V tem primeru gre za podelitev koncesije temu pod-
jetju v lasti Javnega podjetja Snaga, zato bi to lahko izvedli 
brez razpisa. Treba je zgolj sprejeti odlok, na podlagi katere-
ga bomo podpisali pogodbo,« je svetnikom pojasnil Poljan-
šek. Storitev obdelave odpadkov bi jim po pogodbi zagota-
vljali trideset let, ker gre za novo, kakovostnejšo storitev – 
doslej so odpadke zgolj odlagali – pa bi bila zato cena verje-
tno nekoliko višja, okrog 130 evrov na tono odpadkov, je še 
dodal. Na jeseniški deponiji ta čas za odlaganje odpadkov 
odštejejo 114 evrov na tono. Lahko bi se tudi odločili pristo-
piti kot pridružena članica, kar bi ceno znižalo za pet odstot-
kov, a bi to pomenilo, da bi morali v projekt vložiti okrog 
160 tisoč evrov. »Izračun je pokazal, da bi glede na našo 
količino odpadkov kmalu dosegli izenačenje cene med vla-
ganjem in pribitkom, saj imamo nizko količino odpadkov na 
osebo. V tridesetih letih pa bi celo prihranili sedemdeset ti-
soč evrov. Zato ne soglašamo s spremembo statusa pristo-
pnice v vlagateljico,« je razložil Poljanšek.

Z odpadki v Ljubljano
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odkup in prodaja vozilzavarovanja

Škofja Loka:
Frankovo naselje 68
vsak delavnik med 8.00 in 18.00
Ob sobotah med 8.00 in 11.00
Telefon: 04 51 54 250

Kranj:
Koroška cesta 53/d
vsak delavnik med 9.00 in 17.00
Telefon: 04 23 63 680

• odkup vašega vozila
• ureditev prekinitve zavarovanja
• povračilo ali prenos stare premije
• prenos bonusa na novo vozilo
• najugodnejša ponudba 

za zavarovanje vašega vozila

080 1235
brezplačna telefonska številka
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Škofja Loka – Ob štiridesetih izvedbah mednarodnega otroške-
ga tekmovanja za Pokal Loka so pri SK Alpetour pred kratkim 
izdali jubilejni zbornik. Predstavili so ga na prireditvi v Sokol-
skem domu, zbrane pa je pozdravili predsednik SK Alpetour 
Janez Dekleva. O vlogi Pokala Loka je spregovorila nova pred-
sednica organizacijskega odbora Pokala Loka Barbara Kürner 
Čad, o smučanju in mladih pa tudi loški podžupan Tine Radi-
nja. Zbornik je nato predstavil Matjaž Hafner, zbrani pa so 
glasno zaploskali tudi Tini Maze, ki je svoje prve mednarodne 
tekmovalne izkušnje nabirala prav na Pokalu Loka.

Zaploskali zborniku in Tini Maze

Barbara Kürner Čad in Janez Dekleva sta Tini Maze izročila 
spominske značke vseh štiridesetih Pokalov Loka. 
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Ljubljana – V Cankarjevem domu je potekala tradicionalna pri-
reditev Športnik leta, priznanje za najboljšega v moški konku-
renci pa je že tretje leto zapored prejel smučarski skakalec iz 
Dolenje vasi Peter Prevc. Peter je bil vesel novega priznanja, 
navijačem pa je med drugim obljubil, da se bo iz tekme v tekmo 
boril, da bo še naprej ostal med najboljšimi v močni konkuren-
ci smučarjev skakalcev sveta. Svojo obljubo že uresničuje.

Peter Prevc znova najboljši

Peter Prevc z novim pokalom za najboljšega športnika
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04 51 55 900
www.avtomarkovic.si

Voščimo vam  
vesel božič in srečno 

novo leto 2016!

Salon Prevc Žabnica
Alples studio Ljubljana BTC

www.prevc.si

Vrhunska okna 

www.m-sora.si
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BELI DECEMBER
 SREDa, 23. 12., 19.30, SokoLSkI DoM

MaNCa IZMaJLoVa 
Z GoSTI
SoBoTa, 26. 12., 19.00, MESTNI TRG  

koNCERT FLIRRT +
CaRPE DIEM BaND
NEDELJa, 27. 12., 19.00, SokoLSkI DoM  

ZGoDoVINa SELFI 
BUTLa

ZIMSkI FESTIVaL V ŠkoFJI LokI

monokomedija do solz  
s Perico Jerkovićem

BELI DECEMBER
 SREDa, 23. 12., 19.30, SokoLSkI DoM

MaNCa IZMaJLoVa 
Z GoSTI
SoBoTa, 26. 12., 19.00, MESTNI TRG  

koNCERT FLIRRT +
CaRPE DIEM BaND
NEDELJa, 27. 12., 19.00, SokoLSkI DoM  

ZGoDoVINa SELFI 
BUTLa

ZIMSkI FESTIVaL V ŠkoFJI LokI

monokomedija do solz  
s Perico Jerkovićem
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Naj bo leto 2016 uspešno in razigrano!

Zahvaljujemo se vam za vaše dosedanje zaupanje in si 
želimo uspešnega sodelovanja z vami tudi v letu 2016.

Zato smo tu

Družbi v skupini Elektro Gorenjska odgovoren odnos do okolja 
izkazujeta z nakupom izdelkov invalidskih podjetij ter s podporo 
organizacijam, ki osveščajo otroke, mladostnike in odrasle o 
različnih oblikah zasvojenosti sodobnega časa, predvsem pa 
o načinih vzpostavljanja ravnovesja in strpnosti v družbi, med 
generacijami in v okolju. Ob zaključku leta 2015 sta družbi skupaj 
s poslovnimi partnerji sredstva za novoletna darila ponovno 
namenili programu Ne-odvisen.si, ki bo s sprejeto pomočjo lahko 
gostoval po gorenjskih šolah tudi v letu 2016. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Živahno in ve-
selo je bilo prejšnji petek v 
telovadnici Osnovne šole 
Jela Janežiča v Podlubniku, 
ko so se na božično-novole-

tnem turnirju zbrale škofje-
loške odbojkarice in odboj-
karji. Turnir, ki ga je organi-
ziral Ženski odbojkarski 
klub Partizan, je bil dokaz, 
da je odbojka v občini še ve-
dno popularen šport, poleg 

druženja in igranja pa je bil 
namen, da k odbojki znova 
privabijo mlade. 
Tudi zato so v začetku de-
cembra pripravili sejo mo-
škega Odbojkarskega kluba 
Lubnik, na kateri so zame-

njali člane upravnega odbo-
ra. Novi predsednik je postal 
Gregor Kamin, sicer član in 
igralec kluba, ki je v svojem 
programu izpostavil željo, 
da v klub znova pridobijo 
čim več mladih, pa tudi, da 

Odbojkarji spet v akciji
Pred leti je odbojka v Škofji Loki preživljala boljše čase, nato pa je delo v moškem klubu Lubnik skoraj 
zamrlo in v tej sezoni je cilj novega predsednika Gregorja Kamina, da klub znova postavijo na noge. 

Na božično-novoletnem odbojkarskem turnirju so 
tekmovali tako fantje kot dekleta. / Foto: Andrej Tarfila

Loškim odbojkarjem in odbojkaricam sta se pridružila tudi Jan Kozamernik in Jernej Potočnik, ki sta mladim tudi v igri 
predstavila lepote odbojke. / Foto: Špela Bokal

Škofja Loka – Rokometaši eki-
pe Urbanscape Loka so na 
zadnji letošnji tekmi v domači 
dvorani prejšnjo soboto gosti-
li ekipo Slovenj Gradca in jo 
premagali s kar 31:25. Po tek-
mi so bili veseli tudi uvrstitve 
na tretje mesto 1. NLB Lea-
sing lige, čestitke za odličen 
prvi del sezone pa so dobivali 
tako igralci kot trener in vod-
stvo kluba. "Veseli smo tega 
uspeha, rad pa bi se zahvalil 
vsem našim sponzorjem, 
staršem in drugim podporni-
kom kluba," je povedal pred-
sednik RD Urbanscape Loka 
Matjaž Ljubec. Rokometašem 
je čestital tudi domači župan 
Miha Ješe, v imenu sponzor-
jev pa jim je dobrega dela in 
uspehov v novem letu zaželel 
tudi direktor Knaufa Insulati-
on Tomaž Lanišek.

Loški rokometaši 
zadovoljni z opravljenim

se članski ekipi uspe uvrstiti 
v 3. DOL. 
Tako je na letošnjem druže-
nju med odbojkaricami in 
odbojkarji na božično-novo-
letnem turnirju spet zavla-
dalo več optimizma, doda-
tna spodbuda za vse pa je bil 
tudi obisk reprezentantov 
Jana Kozamernika in Jerne-
ja Potočnika.
"Z ženskim odbojkarskim 
klubom Partizan smo pove-
zani že skozi vso zgodovino 
odbojke v Škofji Loki, ki se 
je začela leta 1977. V prete-
klosti smo imeli tudi na isti 
dan organizirane tekme, 
tega pa sedaj ni več, saj žen-
ske sicer še vedno nastopajo 
v 3. ligi, moške članske eki-
pe pa nimamo več. Imamo 
pa kadetsko ekipo. Zato si 
želimo, da tudi naša članska 
ekipa znova zaigra v 3. ligi. 
Znova se zbirajo igralci, ki 
so končali z igranjem, poleg 
tega pa načrtujemo sistema-
tično delo z mladimi. V klub 
vabimo tudi nove člane, de-
lili smo letake, prav tako 
smo skušali fante pridobiti 
na občinskem šolskem pr-
venstvu," pravi Gregor Ka-

min, ki je prepričan, da 
bodo na nekdanjih temeljih, 
ko je članska ekipa igrala 
celo v prvi ligi, znova zgradi-
li močan kolektiv. 
Tako vabijo mlade, da se jim 
pridružijo, za informacije pa 
lahko pokličejo Miho Berči-
ča (040 549 574 ali elektron-
ski naslov bercic.miha90@
gmail.com) ali Gregorja Ka-
mina (041 663 332 ali elek-
tronski naslov gregor.ka-
min@gmail.com). 
Prav tako bodo mlade za od-
bojko skušali navdušiti na 
novi predstavitvi, ki jo ta če-
trtek, 24. decembra, ob 8.20 
pripravljajo na Osnovni šoli 
Cvetka Golarja, kjer jih bo 
obiskal še en reprezentant, 
Miha Plot, libero naše srebr-
ne odbojkarske reprezen-
tance. 
"Odločili smo se, da bomo v 
klubu skušali združiti tako 
odbojko na mivki kot šolo 
odbojke, sodelovali bomo z 
drugimi klubi, mlade pa 
bomo pridobivali z različni-
mi akcijami, saj je odbojka v 
Sloveniji trenutno med naj-
popularnejšimi športi," do-
daja Gregor Kamin.

od 17.12. do 27.12., ob 15. in 17. uri
( ne glede na vreme  /  25. 12. 2015 predstav ni)

starši prinesejo s seboj darilo za otroka  
v darilni vrečki a4 formata

podrobnejše informacije na:
www.pravljicnadezela-gorajte.si
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Natančneje. 
Novo postavitev del iz dona-
cije enega najpomembnejših 
slovenskih slikarjev dvajsete-
ga stoletja Franceta Miheliča 
(1907–1998) v gornjem nad-
stropju nosi naslov Znani in 
neznani Mihelič, spodnji ga-
lerijski prostor pa je v svoje 
ostenje sprejel tako imenova-
no Zbirko v nastajanju, dela 
članov Združenja umetnikov 
Škofja Loka. V Loškem mu-
zeju, ki skrbi za zbirko, so se 
njene prenove lotili ob dvaj-
setletnici galerije, ko je leta 
1995 slikar, loški rojak iz Vir-
maš, del svojega bogatega li-
kovnega opusa, skupaj devet-
inpetdeset del, podaril mestu 
Škofja Loka. Prvi znamenji 
prenove galerije je zaslediti 
že na stopnišču, kjer je na 
ogled edina Miheličeva tapi-
serija (izdelana po slikarski 
predlogi), ki jo hranijo v 
Loki, ter pano ob vhodu v ga-
lerijski prostor v drugem 

nadstropju, kjer izvemo ne-
kaj najpomembnejših podat-
kov o slikarju. Nov izbor vr-
hunskih Miheličevih stvari-
tev sta pripravila kustosa Bo-
štjan Soklič in Barbara Sterle 
Vurnik. Raznolik nabor del v 
akrilni tehniki dopolnjujejo 
tudi risbe, grafike in že ome-
njena tapiserija. Tokrat raz-
stavljenim več kot štiridese-
tim delom so dodani še pa-
noji, na katerih so predsta-
vljene poskenirane risbe, 
skice in litografije iz doslej 
neznane zasebne zbirke. 

Mihelič v umetniškem 
sorodu s Prešernom
¹ Prenove Miheličeve zbirke 
sem vesel iz treh razlogov. S 
tem nam je galerijo, ki sicer 
ni idealno razstavišče ume-
tniških del, kljub vsemu 
uspelo približati evropskim 
standardom, s tem smo na 
najlepši način še enkrat zno-
va počastili spomin na sli-
karja, ki je premikal mejnike 

umetnosti na Slovenskem, 
hkrati pa smo z drugo raz-
stavo pripravili tudi primer-
javo med njegovimi deli in 
deli škofjeloških umetnikov 
kasnejših generacij,“ pove 
kustos Loškega muzeja Bo-
štjan Soklič, ki dodaja, da je 
imel pri sami postavitvi pov-
sem proste roke, kar je bil še 
dodaten motiv za poglobljen 
pogled na njegovo ustvarja-
nje. ¹ Ko sem se jeseni peljal 
na Ptuj, kjer je tudi naš mu-
zej z nekaj slikami sodeloval 
na tamkajšnji razstavi Mihe-
ličevih del, sem razmišljal o 
slikarjevih vzgibih za dona-
cije, na Ptuju je več sto nje-
govih del, a predvsem manj-
ših formatov, v Škofji pa tudi 
nekaj njegovih najpomemb-
nejših, prihajam do zaključ-
ka, da se je v obeh mestih 
dobro počutil. Tudi v svojih 
slikah se je vseskozi vračal v 
čas svojega otroštva, zato ni 
naključno, da v njih lahko 
zaznavamo tudi domotožje.“ 
Mihelič sodi v sam vrh 

evropskega fantastičnega sli-
karstva, izstopa z njegovimi 
značilnimi grotesknimi mo-
tivi kurentov, vešč, letečih 
ur. ¹ Tu je njegova Dafne. 
Sam ga postavljam v ume-
tniško sorodstvo s France-
tom Prešernom. Oba sta na-
mreč v svojo umetnost vpe-
ljevala antične motive in jih 
povezovala s slovenskim na-
rodnim značajem,“ dodaja 
Soklič. Tokrat je predstavlje-
nih tudi več krokijev in skic 
iz zasebne zbirke. ¹ Gre za 
dela iz let 1934–36, ko je 
France Mihelič služboval v 
Kruševcu, za dokumentira-
nje pa nam jih je posodil za-
sebni zbiratelj,“ je še povedal 
Soklič in se ob tem zahvalil 
tudi Miheličevim sorodni-
kom, predvsem hčerama 
Alenki Puhar, Maji Dolanc 
in Francetu Miheliču za so-
delovanje pri pripravi razsta-
ve. Vsi si želijo predvsem 
večjo dostopnost javnosti v 
galerijo in čim več kulturnih 
dogodkov v njej.

V spodnjem nadstropju se 
bomo odslej soočali z deli 
aktualnih loških likovnih 
ustvarjalcev iz Zbirke v na-
stajanju. Pozornost razstave 
je usmerjena na lokalno 
umetniško sceno, vključuje 
pa tudi dela avtorjev, ki niso 
Ločani, a so člani Združe-
nja umetnikov Škofja Loka. 
Postavitev pomeni dopolni-
tev zbirke Franceta Miheli-
ča, ki je marsikateremu iz-
med avtorjev bil učitelj na 
akademiji.“
Izbor del so pripravili loški 
umetniki sami, v muzeju pa 
so poskrbeli, da je ob delu 
tudi krajša predstavitev vsa-

kega izmed njih, tudi v an-
gleškem jeziku. Svoja dela 
so na ogled postavili: Berko, 
Rado Dagarin, Matej Bizovi-
čar, Barbara Demšar, Irena 
Jeras Dimovska, Boge Di-
movski, Tina Dobrajc, Janez 
Ferlan, Pavel Florjančič, 
Metod Frlic, Peter Gaber, 
Mito Gegič, Herman Gvard-
jančič, Janez Hafner, Zden-
ko Huzjan, Boris Jesih, Jurij 
Kalan, Tomaž Lunder, Franc 
Novinc, Boris Oblak, Agata 
Pavlovec, Mirna Pavlovec, 
Barbara Pintar, Matej Ple-
stenjak, Janez Plestenjak, 
Iztok Sitar, Maja Šubic in 
Marij Vrenko.

Mihelič in nasledniki
Prenovljena Galerija Franceta Miheliča v Kašči po novem prinaša dve razstavi. Ob novi postavitvi zbirke 
Miheličevih del se na drugi razstavi z njim sooča aktualna likovna ustvarjalnost na Loškem.

Kustos Boštjan Soklič, soavtor nove postavitve Miheličevih 
del, pred tapiserijo, izdelano po slikarjevem motivu, v 
hodniku pred galerijskim prostorom / Foto: Andrej Tarfila

največjimi
DOBRODELNA ZABAVA Z 

MODRIJANI
ČUKI
ANSAMBEL  
SAŠA AVSENIKA
GADI
WERNER
NATALIJA  
VERBOTEN
TRIO ŠUBIC

Zabavali se bomo ob dobri  
hrani, pijači in najboljši družbi!

ZA SMEH BOSTA  
POSKRBELA KOMIKA 

RANKO BABIČ  
& PEŠKA

VODITELJA VEČERA

MONIKA TAVČAR  
& RADO MULEJ

Vstopnina:
TRIBUNA: 15€  |  PARTER: 20€  |  VIP: 25€
Organizator prireditve je Lions klub Škofja Loka.
Prihodki od vstopnic bodo v celoti namenjeni v  
dobrodelne namene.
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

Vstopnice so že v prodaji!
Škofja Loka:
Turizem Škofja Loka, Kidričeva 1a
Turistično društvo Škofja Loka, Mestni trg 7

Kranj:
Gorenjski Glas, Bleiweisova 4

Vsa prodajna mesta Eventim
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ŠPORTNA DVORANA TRATA, ŠKOFJA LOKA
ČETRTEK, 21. JANUAR 2016, OB 19.00
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Vsem zaposlenim,  
poslovnim partnerjem in bralcem  
želimo srečno, zdravo in uspešno  

novo leto 2016.

Smo uspešno podjetje z več kot 60-letno tradicijo. 
Smo kompetenčni center za razvoj, proizvodnjo in prodajo hidravličnih sestavin 
in sistemov v skupini POCLAIN HYDRAULICS. S sodobno tehnološko opremo in 
infrastrukturo svojim kupcem zagotavljamo vrhunsko kakovost izdelkov.
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI, DRAGI LOČANI!
mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja LokaINFORMACIJE:

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
tel: 04 512 02 68

e-mail: td-skofja.loka@siol.net
www.skofjaloka.info,  tic.skofja.loka

PRODAJNA MESTA ZA VSTOPNICE
Turistično društvo Škofja Loka,  

Turizem Škofja Loka, in Loški Pub.
Prodaja tudi uro pred vsakim koncertom.

PROGRAM PRIREDITEV

Generalni  pokrovitelj  Občina Škofja Loka

Pokrovitelji:

Organizacija:

Medijski pokrovitelji:

ZIMSKI FESTIVAL V ŠKOFJI LOKI

BELI
DECEMBER

ZIMSKI FESTIVAL V ŠKOFJI LOKI

BELI
DECEMBER

SREDA, 16. 12., OD 15.00 DO 17.00,  
OŠ CVETKA GOLARJA 
USTVARJALnE DELAVnICE ZA 
OTROKE

PETEK, 18. 12., Ob 21.00, LOŠKI PUb

KOnCERT HAMO &  
TRIbUTE 2 LOVE
SObOTA, 19. 12., 9.00 DO 13.00, 
CAnKARJEV TRG  

bOŽIČnA TRŽnICA 
SObOTA, 19. 12.,  
9.00 DO 13.00, MESTnI TRG  

MINI PLANICA  
SObOTA, 19. 12., 
17. DO 22., CAnKARJEV TRG

BOŽIČNI LUFt
SObOTA, 19. 12., 18.00, CAnKARJEV TRG

bOŽIČEK
SObOTA, 19. 12., 20.30, MESTnI TRG 

KOnCERT HELP! 
A bEATLES TRIbUTE
POnEDELJEK, 21. 12., KInO SORA
nOČ KRATKIH FILMOV

SREDA, 23. 12.,19.30, SOKOLSKI DOM  
MAnCA 
IZMAJLOVA 
Z GOSTI
SREDA, 23. 12., 21.00, KAVARnA ŠTEnGE  
THE bOnFIRE 
EXPERIEnCE 
SObOTA, 26. 12., 16.00, SOKOLSKI DOM
OTROŠKA DELAVnICA: 
nOVOLETnA LUČKA

SObOTA, 26. 12., 17.30, SOKOLSKI DOM 
POHOD Z LUČKAMI DO GRADU

SObOTA, 26. 12., 18.00, ŠKOPARJEVA HIŠA 
OTROŠKA PRAVLJICA V 
ŠKOPARJEVI HIŠI 

SObOTA, 26. 12., 19.00, MESTnI TRG  

KOnCERT FLIRRT
SObOTA, 26. 12., 21.00, MESTnI TRG  

CARPE DIEM bAnD
nEDELJA, 27. 12., 19.00, SOKOLSKI DOM 
MOnOKOMEDIJA S PERICO JERKOVIćEM

ZGODOVInA SELFI 
bUTLA

TOREK, 29. 12., Ob 16.30, KInO SORA,
bOŽIČKOV VAJEnEC In 
ČARObnA SnEŽInKA

TOREK, 29. 12., Ob 18 H, MESTnI TRG: 

DEDEK MRAZ
In OTROŠKA nOVOLETnA 
VOŠČILA LOČAnOM

TOREK, 29. 12., Ob 21.00, LOŠKI PUb  

THE DREAMS 
ALLMAn bROTHERS TRIbUTE 
bAnD

SREDA, 30. 12., Ob 20.00, MESTnI TRG 

KOnCERT TAbU
PREDSKUPInA CHATTE nOIRE      

ČETRTEK, 31. 12.,  

Ob 22 H DO 3H,  
nA MESTnEM TRGU
SILVESTROVAnJE:  
GInO S 
SKUPInO

Beli december je spet tu! Letos tudi dobese-
dno, saj je botra Zima nekoliko pohitela in 
nas obiskala že konec meseca novembra. 
No, tudi v veselo decembrsko praznovanje – 
s prazničnim LUFt-om, tradicionalno vinsko 
tržnico in obiskom sv. Miklavža – smo zako-
rakali že v zadnjih novembrskih dneh.

In prav je tako. Letos smo bili pač zelo pri-
dni. V letu, ki se izteka, smo tako s skupnimi 
močmi, znanjem, voljo in trudom zaključili 
dva gradbeno in finančno najbolj zahtevna 
projekta na območju naše občine: obnovo 
vodovodnih omrežij in izgradnjo kanaliza-
cije po vseh urbanih naseljih občine skupaj 
z novo čistilno napravo v Retečah in rekon-
struirano na Suhi in južno Škofjeloško obvo-
znico v Poljansko dolino. Tako so nam tokrat 
vsi trije dobri decembrski možje dolgoletne 
želje uresničili že vnaprej.

Naš Lontrg je spet postal sestavni del mesta, 
sestavni del Loke in to vrnitev smo proslavili 
bučno, prešerno in praznično… Med ljudmi 
se je namreč slišalo, da je kot pravo prazno-
vanje novega leta.

Zdaj nas bo pričakal praznično okrašen, 
osvetljen in živahen, tak kot je že nekdaj bil. 
Tudi zato ste vsi skupaj lepo povabljeni v 
naše starodavno mesto, ki nas bo združeno 
in še večje pričakalo v praznično božično- 

novoletnem vzduš-
ju. Čarobni lesk 
bo začel žareti na 
Miklavžev večer, 
trajal pa bo vse do 
novega leta. Tudi 
program prireditev 
letošnjega Belega 
decembra bo pri-
jeten, vesel in res 
pisan. 

Praznični december je namreč čas prijetne-
ga druženja in podarjanja drobnih pozor-
nosti. Prazniki so namreč lepa priložnost, 
da svojim najbližjim, otrokom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem izrazimo hvaležnost 
za njihov prispevek k  našemu skupnemu 
uspehu, uspehu skupnosti in jim zaželimo 
izpolnitev vseh skritih želja. Veseli decem-
ber je vselej čas novega upanja in kovanja 
smelih načrtov, tako zasebnih kot poslovnih, 
pa tudi tistih za dobro skupnosti. Pridite, 
skupaj nam bo še lepše.

Vsem občankam in občanom Škofje Loke ter 
obiskovalcem našega mesta ob prihajajočih 
božičnih praznikih in novem letu želim obi-
lo zdravja, zadovoljstva, veselja, razumevanja 
in predvsem medsebojnega spoštovanja in 
dobrega sodelovanja.
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THE bOnFIRE 
EXPERIEnCE 
SObOTA, 26. 12., 16.00, SOKOLSKI DOM
OTROŠKA DELAVnICA: 
nOVOLETnA LUČKA

SObOTA, 26. 12., 17.30, SOKOLSKI DOM 
POHOD Z LUČKAMI DO GRADU

SObOTA, 26. 12., 18.00, ŠKOPARJEVA HIŠA 
OTROŠKA PRAVLJICA V 
ŠKOPARJEVI HIŠI 

SObOTA, 26. 12., 19.00, MESTnI TRG  

KOnCERT FLIRRT
SObOTA, 26. 12., 21.00, MESTnI TRG  

CARPE DIEM bAnD
nEDELJA, 27. 12., 19.00, SOKOLSKI DOM 
MOnOKOMEDIJA S PERICO JERKOVIćEM

ZGODOVInA SELFI 
bUTLA

TOREK, 29. 12., Ob 16.30, KInO SORA,
bOŽIČKOV VAJEnEC In 
ČARObnA SnEŽInKA

TOREK, 29. 12., Ob 18 H, MESTnI TRG: 

DEDEK MRAZ
In OTROŠKA nOVOLETnA 
VOŠČILA LOČAnOM

TOREK, 29. 12., Ob 21.00, LOŠKI PUb  

THE DREAMS 
ALLMAn bROTHERS TRIbUTE 
bAnD

SREDA, 30. 12., Ob 20.00, MESTnI TRG 

KOnCERT TAbU
PREDSKUPInA CHATTE nOIRE      

ČETRTEK, 31. 12.,  

Ob 22 H DO 3H,  
nA MESTnEM TRGU
SILVESTROVAnJE:  
GInO S 
SKUPInO

Beli december je spet tu! Letos tudi dobese-
dno, saj je botra Zima nekoliko pohitela in 
nas obiskala že konec meseca novembra. 
No, tudi v veselo decembrsko praznovanje – 
s prazničnim LUFt-om, tradicionalno vinsko 
tržnico in obiskom sv. Miklavža – smo zako-
rakali že v zadnjih novembrskih dneh.

In prav je tako. Letos smo bili pač zelo pri-
dni. V letu, ki se izteka, smo tako s skupnimi 
močmi, znanjem, voljo in trudom zaključili 
dva gradbeno in finančno najbolj zahtevna 
projekta na območju naše občine: obnovo 
vodovodnih omrežij in izgradnjo kanaliza-
cije po vseh urbanih naseljih občine skupaj 
z novo čistilno napravo v Retečah in rekon-
struirano na Suhi in južno Škofjeloško obvo-
znico v Poljansko dolino. Tako so nam tokrat 
vsi trije dobri decembrski možje dolgoletne 
želje uresničili že vnaprej.

Naš Lontrg je spet postal sestavni del mesta, 
sestavni del Loke in to vrnitev smo proslavili 
bučno, prešerno in praznično… Med ljudmi 
se je namreč slišalo, da je kot pravo prazno-
vanje novega leta.

Zdaj nas bo pričakal praznično okrašen, 
osvetljen in živahen, tak kot je že nekdaj bil. 
Tudi zato ste vsi skupaj lepo povabljeni v 
naše starodavno mesto, ki nas bo združeno 
in še večje pričakalo v praznično božično- 

novoletnem vzduš-
ju. Čarobni lesk 
bo začel žareti na 
Miklavžev večer, 
trajal pa bo vse do 
novega leta. Tudi 
program prireditev 
letošnjega Belega 
decembra bo pri-
jeten, vesel in res 
pisan. 

Praznični december je namreč čas prijetne-
ga druženja in podarjanja drobnih pozor-
nosti. Prazniki so namreč lepa priložnost, 
da svojim najbližjim, otrokom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem izrazimo hvaležnost 
za njihov prispevek k  našemu skupnemu 
uspehu, uspehu skupnosti in jim zaželimo 
izpolnitev vseh skritih želja. Veseli decem-
ber je vselej čas novega upanja in kovanja 
smelih načrtov, tako zasebnih kot poslovnih, 
pa tudi tistih za dobro skupnosti. Pridite, 
skupaj nam bo še lepše.

Vsem občankam in občanom Škofje Loke ter 
obiskovalcem našega mesta ob prihajajočih 
božičnih praznikih in novem letu želim obi-
lo zdravja, zadovoljstva, veselja, razumevanja 
in predvsem medsebojnega spoštovanja in 
dobrega sodelovanja.

1.  nagrada: KLOŠTERGAJST,  
loški zeliščni liker

2. nagrada: MAJICA Škofja Loka
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, 
6. januarja 2016, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Reši-
tve 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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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Januarja bo 
Prosvetno društvo Sotočje 
praznovalo dvajset let dela, 
kar bodo praznovali s kultur-
no prireditvijo 16. januarja 
ob 18. uri v Sokolskem 
domu, v Mali galeriji Občine 
Škofja Loka pa bodo tega 
dne odprli tudi fotografsko 
razstavo o delu društva, ki bo 
na ogled do 17. februarja.
"Društvo Sotočje je po svoji 
delavnosti prepoznavno v 
širšem loškem prostoru. De-
lujejo trije zbori: otroški Is-
krice, mladinski zbor MPZ 
Škofja Loka in Škofjeloški 
oktet, ki vsako leto pripravijo 
vsak svoj koncert in sodelu-
jejo na prireditvah društva. 
Ob koncertih člani društva 
poskrbimo za pogostitev na-
stopajočih in obiskovalcev. 
Ob pogostitvah vse pecivo in 
pijačo prinesejo člani. Oktet 
je izdal tri zgoščenke: Na 
Sorškem polju, Mariji v Crn-
grobu in Imel sem ljubi 
dve," o delu društva pravi Jo-
žica Žnidaršič. Prvi predse-

dnik društva je bil Vincencij 
Demšar, zdaj ga vodi Hia-
cinta Klemenčič.
Sodelovali so pri Škofjelo-
škem pasijonu, kjer so jim 
pripadali trije prizori s pri-
bližno sto udeleženci, poleg 
tega so člani sodelovali tudi v 
drugih prizorih. Že leta 
1999 so sodelovali pri posta-
vitvi Pasijona in izdelavi re-
kvizitov. Ob zadnjih dveh 
urpizoritvah pa so kot pro-
mocijo Pasijona pripravili 
pasijonska romanja. Tako so 
pred Pasijonom leta 2009 
peš prehodili Slovenijo in 
obiskali vse slovenske škofi-
je in vabili na Pasijon. Pred 
letošnjo uprizoritvijo so šli 
po Romualdovi poti iz roj-

stnega Štandreža pri Gorici 
do Celja in naslednjič od Ce-
lja do Škofje Loke. Kapucin 
pater Romuald iz Štandreža, 
avtor Škofjeloškega pasijo-
na, je namreč šel v noviciat h 
kapucinom v Celje, potem 
pa prišel v Škofjo Loko, kjer 
je pred tristo leti napisal in 
uprizoril Pasijon.
Pripravljajo proslave ob ma-
terinskem dnevu, kjer poleg 
njihove gledališke sekcije in 
zborov kot gostje nastopajo 
člani folklorne skupine iz 
Osnovne šole Mesto in vsa-
kokratni posebni gost s 
kratkim predavanjem. Zra-
ven so tudi na zgodovin-
skem festivalu Historial: s 
klado, vojaki, beračem, ga-

rami, hoduljami in v spre-
vodu s srednjeveškimi oble-
kami, ki so last društva, 
skupaj je več kot štirideset 
nastopajočih. Takrat pripra-
vijo tudi različne delavnice: 
kuhanje in pokušino loške 
medle, delavnico izdelave 
rož iz krep papirja in kipar-
sko delavnico. Člani običaj-
no sodelujejo tudi pri igra-
nih prizorih.

Avgusta se na Sv. Ožboltu na 
semanji dan srečajo ljudski 
pevci in godci, letošnje sreča-
nje je bilo že devetnajsto po 
vrsti. Vsako leto poskrbijo za 
miklavževanje in postavitev 
jaslic na Mestnem trgu, or-
ganizirajo različne delavnice, 
prirejajo predavanja o zgodo-
vini Škofje Loke in njenih 
zanimivostih, pripravljajo 
razstave umetnikov, članov 

društva. "V društvu vse delo 
sloni na prostovoljstvu. Člani 
veliko prispevajo z delom, 
prevozi, materialom, ročni-
mi spretnostmi in talenti, ki 
jih dajo na razpolago dru-
štvu, kot so na primer pevo-
vodje, režiserji, vodje delav-
nic in drugi sodelujoči. Dru-
štvo se jim zahvali s predla-
ganjem za občinska prizna-
nja," dodaja Žnidaršičeva. 

Prepoznavni v loškem prostoru
Prosvetno društvo Sotočje bo dvajset let dela proslavilo s kulturno prireditvijo in razstavo.

Društvo Sotočje je gostovalo v TV-oddaji Dobro jutro, na sliki prizor iz Nacetove hiše.

Prosvetno društvo Sotočje je tudi letos 
sodelovalo pri Škofjeloškem pasijonu, kjer so 
jim pripadali trije prizori s približno sto 
udeleženci, poleg tega so člani sodelovali tudi v 
drugih prizorih. Že leta 1999 so sodelovali pri 
postavitvi Pasijona in izdelavi rekvizitov.  

 

     

 
    

Hier haben sich drei Gases for Life versteckt. 
Und vier Jahreszeiten.
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Gases for Life begleiten uns durch das ganze Jahr. In Gewächshäusern fördert Kohlendioxid (CO2) das gesunde Wachstum von Pflanzen und Gemüse. Mit einem argonbasierten Gasgemisch (Ar) werden Schweißnähte stabil und sicher. Sauerstoff (O2) 
kommt etwa bei der Glasherstellung zum Einsatz, und der Schaumstoff in Polstermöbeln wird dank der Behandlung mit flüssigem Kohlendioxid (CO2) bequemer. Möchten Sie mehr darüber wissen? Besuchen Sie www.gasesforlife.de und www.messer.de.
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