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Ana Šubic

Škofja Loka – Unescov med
vladni odbor za varovanje ne
snovne kulturne dediščine je 
konec novembra na 13. zase
danju na Mav riciju sklenil, 
da na Unescov reprezentativ
ni seznam nesnovne kultur
ne dediščine človeštva vpiše 
tudi klekljanje čipk v Slove

niji. V slovenski delegaciji, 
navzoči na zasedanju, je bila 
tudi Škofjeločanka Mojca 
Ferle, kustosinja za urbano 
etnologijo v Muzeju in gale
rijah mesta Ljubljane 
(MGML), sicer pa tudi odlič
na poznavalka klekljanja, ki 
je poklicno pot začela v Mu
zeju Železniki. "Vpis na pre
stižni seznam pomeni za

hvalo in priznanje številnim 
klekljaricam in njihovemu 
ustvarjanju, ki se stoletja pre
naša iz roda v rod in med 
seboj povezuje vse generaci
je od otrok do starih staršev. 
Umetnostna obrt klekljanja 
se še naprej izpopolnjuje in 
dopolnjuje ter bogati živ
ljenjske zgodbe posamezni
kov, družin, sosesk, posame

znih naselij in pokrajin. To 
je največje priznanje in čast, 
ki ju lahko dosežejo na glo
balni ravni, lokalnim sku
pnostim in državi pa pomeni 
zavezo, da jih v teh prizade
vanjih odgovorno podpira
jo," je poudarila Mojca Ferle.
Slovenija je nominacijo v 
formalni postopek pri Une
scu vložila marca lani. Obse
žen predlog nominacije je 
nastal v sodelovanju stro
kovnjakinj Mestnega muze
ja Idrija, Loškega muzeja 
Škofja Loka, Muzeja in gale
rij mesta Ljubljane – Mes
tnega muzeja, slovenskega 
odbora organizacije za klek
ljano in šivano čipko OID
FA, ministrstva za kulturo, 
Slovenskega etnografskega 
muzeja ter ob velikem odzi
vu klekljarskih društev, sek
cij in skupin ter učencev 
čipkarskih šol v Idriji, Žireh 
in Železnikih. "Dosjeju so 
bila priložena tudi številna 
pisma podpore iz vse Slove
nije. Vpis so podprli tudi vsi 
župani občin na Škofjelo
škem, večina vzgojnih in 
izo braževalnih zavodov, kul
turne ustanove, številna 
društva in posamezniki," je 
pojasnila Mojca Ferle. 

Čipke na najbolj 
prestižnem seznamu
Klekljanje čipk v Sloveniji je od nedavnega na Unescovem reprezentativnem seznamu nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. 

V slovenski delegaciji, navzoči na zasedanju Unescovega medvladnega odbora za 
varovanje nesnovne kulturne dediščine, je bila tudi Škofjeločanka Mojca Ferle, kustosinja v 
Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (tretja z leve). / Foto: arhiv MGML 

Pihalni orkester
Alples Železniki

Božično novoletni koncert

NAJ VAS ZABAVAMO!

Sreda, 26. 12. 2018, ob 17.00
Športna dvorana Železniki

Gostje:
MAJA BERCE, Lenart Sušnik

Mažoretno društvo Železniki
Mladinski pevski zbor OŠ Železniki
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Mateja Rant

Virmaše – V pravljični deže
li Gorajte v čarobnem de
cembru vsako leto oživijo 
pravljična bitja, otroke pa 
obišče tudi dedek Mraz. Le
tos že jubilejno deveto leto, 
poudarja Danica Kordež iz 
društva Oddih Gorajte. V 
pravljični deželi je namreč 
lahko jubilejno tudi deveto 
leto, saj ne praznujejo samo 
ob okroglih obletnicah, am
pak se ravnajo po pravljič
nih številih, kar devet prav 
gotovo je. A da bi v Gorajtah 
našli pravljice, ni treba za 
devet gora in devet voda, do
volj je že do gozdička pri 
Škofji Loki, kjer otroci letos 
lahko srečajo ata in mamo 

Škratovo, čebelico Majo in 
njenega prijatelja Vilija, hra
sta Modreca in mnoge dru
ge pravljične junake. Tudi 
zlobne čarovnice, ki vsakič 
znova skujejo svoj zlona
merni načrt, kako bodo 
opolnoči dedku Mrazu ukra
dle vsa darila, a jim trije ti
grčki s pomočjo drugih pra
vljičnih junakov in pridnih 
palčkov, pomočnikov dedka 
Mraza, uspejo to preprečiti, 
otroci pa na koncu dobijo 
svoja darila. Pravljičnim bi
tjem v Gorajtah se je mogo
če pridružiti vse do 28. de
cembra, in sicer se predsta
ve odvijajo vsak dan ob 15. in 
ob 17. uri, oddih si bodo 
privoščili le na božični dan, 
25. decembra.

V Gorajtah je spet 
pravljično
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ŠKOFJA LOKA

Dobili demenci 
prijazno točko
Ob odprtju prenovljenega 
oddelka za dementne stano
valce so v Centru slepih, sla
bovidnih in starejših v Škofji 
Loki dobili tudi Demenci pri
jazno točko.
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GORENJA VAS - POLJANE

Osem občinskih 
nagrajencev
Na slovesnosti ob občin
skem prazniku v Sokolskem 
domu v Gorenji vasi so po
delili tudi letošnja občinska 
in županova priznanja.
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ŽELEZNIKI

Stekel promet v Sorico
Predvidoma danes bo po re
gionalni cesti Sorica–Pod
rošt, ki je bila zaradi rekon
strukcije pol leta zaprta, zno
va stekel promet. Gradnja 
ceste bo v celoti končana 
spomladi.
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ŽIRI

Od algoritmov  
do Cankarja
Na Prešernov rojstni dan 
oziroma Ta veseli dan kultu
re v decembru so v prostorih 
Muzeja Žiri predstavili letoš
nji komplet Žirovskega obča
snika.
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Hiša zaživela 
z rokodelci
Šubičevo hišo so sredi 
decembra z ustvarjalnostjo 
obarvali številni rokodelci in 
umetniki, ki so pred očmi 
obiskovalcev ustvarjali 
različne rokodelske izdelke.

stran 7

Pakira  
za Ameriko
Maj Tavčar, ki se je prejšnji teden 
vrnil iz Poljske, kjer je naša 
hokejska reprezentanca zmagala 
na svetovnem prvenstvu do 
dvajset let, je dobil povabilo za 
igranje hokeja čez lužo, kamor 
odhaja že prihodnji teden.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, ponedeljek, 24. decembra 2018

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, 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,  
Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila,  
Matic Zorman

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

Lo ški glas, št. 12/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 103, ki je iz šel 24. decembra 2018.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Novoizvoljeni 
škofjeloški občinski svetni-
ki so se sestali na konstitu-
tivni seji. Na lokalnih voli-
tvah 18. novembra so bili v 
28-članski občinski svet iz-
voljeni: Miha Peternel, Ve-
ronika Hartman, Tine Radi-
nja, Melita Rebič, Igor Dra-
kulič, Borjana Varja Koželj, 
Marko Murn, Miha Ješe, 
Lea Leona Mlakar (vsi Lista 
Miha Ješe in prijatelji Loke), 
Roman Hartman, Jelka Da-
garin, Igor Sadar, Gregor 
Hostnik, Maja Cankar, Ro-
bert Strah, Katarina Berton-
celj Megušar, Aleš Habjan 
(vsi SDS), Rolando Krajnik, 
Zorica Škorc, Andrej 
Štremfelj, Jožica Vavpotič 
Srakar (Komunalno ekolo-
ška lista), Ciril Peternel, 
Žiga Nastran (NSi), Valen-
tin Jesenovec, Tomaž Pau-
lus (SLS), Martin Trampuš, 
Zdenka Šušteršič (Levica), 
Mirjam Jan Blažić (SD). Iz-
volili so jih v štirih volilnih 
enotah. Hkrati je bil tudi 
prvi krog županskih volitev, 
ki pa v občini Škofja Loka še 
ni dal rezultata: od treh 
kandidatov (Tine Radinja, 
Robert Strah in Rolando 
Krajnik) sta se v drugi krog 
uvrstila Radinja in Strah. V 

drugem krogu 2. decembra 
se je tehtnica nagnila v ko-
rist Tineta Radinje, ki je do-
bil 52,37 odstotka glasov 
volivcev, Robert Strah jih je 
prejel 47,63 odstotka. 
O rezultatih volitev je na 
ustanovni seji novega občin-
skega sveta poročala predse-
dnica občinske volilne ko-
misije Zdenka Podobnik. 
Omenila je tudi zaplet na 
volišču na Godešiču, kjer je 
bila oddana ena glasovnica 
preveč. Po računalniški pre-
verbi so ugotovili, da ena 

sama glasovnica ne bi vpli-
vala na rezultat volitev, zato 
teh niso ponovili. Na pre-
dlog komisije za potrditev 
mandatov so občinski sve-
tniki nato glasovali o svojih 
mandatih in jih tudi potrdi-
li, enako tudi mandat novoi-
zvoljenega župana. Tine Ra-
dinja, ki je bil izvoljen tudi 
kot član občinskega sveta, je 
sprejel mandat župana, s 
tem pa mu je prenehal man-
dat člana občinskega sveta iz 
razloga nezdruž ljivosti 
funkcij. Miha Ješe, ki je bil 
župan občine Škofja Loka 
zadnjih osem let, je odložil 
župansko verigo, ki jo bo od-
slej ob slovesnih priložno-
stih nosil novi župan. Sle-
dnji je nato slovesno prise-
gel in nagovoril izvoljene 
svetnice in svetnike. Dejal 
je, da je ponosen in hkrati 
presunjen, da je dobil prilo-
žnost v prihodnjih štirih le-
tih voditi občino Škofja 
Loka, prisega pa ga zavezuje 
k vestnemu in odgovorne-
mu delu v korist občank in 
občanov. Obljubil je, da bo 
njegovo delo temeljilo na is-
kreni in široki komunikaci-
ji, ki prepleta in spodbuja 
akterje, da prevzamejo svoj 
del odgovornosti za dobro 
občine. Napovedal je tudi, 
da bo za podžupana imeno-
val Roberta Straha: "Z Ro-

bertom Strahom sva dobro 
sodelovala kot podžupana že 
v prejšnjem mandatu in ver-
jamem, da bomo na tej 
osnovi gradili tudi v nasled-
njem mandatu," je dejal. 
Delal pa bo tudi brez koalici-
je: "Po mojem mnenju ne 
potrebujemo ne koalicije ne 
opozicije, to naj bo stvar 
preteklosti, v prihodnje pa 
lahko vzpostavimo sodelova-
nje na osnovi tega, kaj kdo 
želi in je dobro za Škofjo 
Loko. Za ta cilj moramo ve-
liko komunicirati in graditi 
dobre odnose. Tako pričaku-
jem, da bo novi mandat 
uspešen za vse nas in s tem 
za Škofjo Loko."
Na ustanovni seji je občin-
ski svet imenoval tudi 
13-člansko komisijo za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
Najmočnejša skupina v ob-
činskem svetu je lista Miha 
Ješe in prijatelji Loke z deve-
timi občinskimi svetniki, 
osem jih ima SDS, štiri Ko-
munalno-ekološka lista, po 
dve NSi, SLS in Levica, eno 
pa SD. V občinskem svetu je 
deset novincev, največ v 
stranki SDS. Nekateri so 
svetniki že več mandatov za-
pored, dva svetnika se po 
premoru vračata, ena svetni-
ca pa je od prejšnjega man-
data zamenjala stranko.  

Svetniki so potrdili 
svoje mandate
Konstituiral se je novoizvoljeni občinski svet v Škofji Loki. Zaprisegel je novi župan Tine Radinja.

Članice in člani občinskega sveta Škofja Loka v mandatu 2018–2022 /Foto Tina Dokl

Predaja županskih nalog in insignij med prejšnjim 
županom Miho Ješetom in novim Tinetom Radinjo 

Županov kotiček

Prihaja leto ustvarjanja 
in načrtovanja 
Nič nismo čakali, takoj po vo-
litvah smo začeli z delom, saj 
se je treba dobro pripraviti na 
prihajajoče leto. Ne moremo 
čakati, da bodo mimo novole-
tna slavja, temveč se moramo 
še letos lotiti zadev, ki so v 
občini najbolj nujne. To so 
priprava proračuna, priprava 
na spremembo občinskega 
prostorskega načrta in na 
ostale pomembne odloke. V 
teh dneh smo tudi že pripra-
vili vse razpise za društva v 
občini, ki bodo objavljeni še v 
decembru, tako da bo v času, 
ko se menja vodstvo naše ob-
čine, čim bolj brez pretresov 
potekalo vse redno občinsko 
delo.
Veliko dela in dogovarjanja 
je vloženega tudi v to, da se 
organizira delo v novem ob-
činskem svetu, kjer želimo v 
novem mandatu pokazati, 
da je mogoče delovati tudi 
drugače. Naša lista si želi 
tvorno sodelovali z vsemi 
strankami v občinskem sve-
tu. Moj načrt in moja vizija 
je, da mandat izpeljemo 
brez koalicije in s sodelova-
njem vseh, ki želijo podpreti 
našo strategijo in sami pre-
vzeti del odgovornosti za 
projekte, ki jih pripravljamo. 
Tako ima vsak priložnost po-
prijeti za delo in hkrati nosi-
ti del odgovornosti za blagi-
njo občine. Zadovoljen sem, 
da bova začetke tega široke-
ga sodelovanja postavila z 
Robertom Strahom, ki bo 
kot podžupan še naprej od-
govoren za področji prometa 
in infrastrukture. 
V petek je bil moj prvi delov-
ni dan na mestu župana ob-
čine Škofja Loka. Najprej 
sem se sestal z vsemi sode-
lavci na občini. V prihodnje 
želim spremeniti nekatere 
procese in tudi odnose v ob-
činski upravi. Ta proces sva 
začrtala skupaj s Špelo Ju-
stin, ki bo po novem letu 
prevzela polna pooblastila 

direktorice občinske uprave 
in postavila nove temelje no-
tranji organizaciji. Cilj je, da 
procese naredimo bolj mo-
derne, uvedemo digitalizaci-
jo, nadgradimo sodelovanje 
z občankami in občani, iz-
peljemo reorganizacijo, ki 
bo omogočila bolj fleksibil-
no delo in pokazala, da se da 
tudi občino voditi kot mo-
derno organizacijo. 
Za občino Škofja Loka si že-
lim, da bi bilo leto 2019 leto 
miru, sodelovanja in načrto-
vanja. V smislu načrtovanja 
bo to ključno leto. V letu 
2019 moramo domisliti 
naše najbolj ključne projek-
te, biti morajo namreč na-
tančno pripravljeni, da ne 
bomo zamudili priložnosti 
perspektive, ki se nam odpi-
ra. Natančno opredeljene 
morajo biti tudi razvojne 
prioritete, da bomo pripra-
vljeni na to, kako in koliko 
sredstev črpati v naslednjih 
letih. Želim si, da bi imeli 
pri načrtovanju projektov v 
letu 2019 srečno roko. In da 
bi bilo pestro, zanimivo in 
zabavno leto brez velikih 
pretresov.  
Občankam in občanom naj-
bolj želim čudovite božič-
no-novoletne praznike in 
mirno, zdravo in uspešno 
novo leto.

Tine Radinja, župan
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Nominacija za vpis na Unes-
cov seznam je sledila predho-
dni razglasitvi klekljanja čipk 
za živo mojstrovino državne-
ga pomena v letu 2016. Leto 

pred tem so klekljanje sloven-
ske čipke vnesli tudi v nacio-
nalni register žive kulturne 
dediščine oz. nesnovne kul-
turne dediščine, med nosilci 
pa so navedeni tudi čipkarski 
šoli Železniki in Žiri, kle-

kljarska društva Cvetke iz Ži-
rov, Deteljica iz Gorenje vasi 
in klekljarska sekcija pri Turi-
stičnem društvu Železniki. 
Kustosinja Loškega muzeja 
Mojca Šifrer Bulovec pa je 
poudarila, da je vpis kleklja-

nja čipk na Unescov seznam 
priznanje vsem klekljaricam 
na Slovenskem, mentorjem, 
ki v okviru čipkarskih šol, 
društev, krožkov, izbirnih 
predmetov ohranjajo kle-
kljarsko dediščino, in vsem 
umetnikom, ki so jo ponesli 
v svet umetnosti: "Priznanje 
pripada vsem na Sloven-
skem, ki s klekljano čipko 
živijo, jo ustvarjajo, se z njo 
izražajo v sferi literarne ali 
vizualne umetnosti, jo preu-
čujejo, jo imajo radi!"

Čipke na najbolj 
prestižnem seznamu
31. stran

Tine Radinja



Občina Škofja Loka

3Loški glas, ponedeljek, 24. decembra 2018

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, M

E
S

TN
I T

R
G

 1
5

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Z vpisom Ško-
fjeloškega pasijona na Une-
scov reprezentativni seznam 
v letu 2016 je ta kulturna 
dediščina presegla lokalne 
meje, z mednarodno publi-
kacijo Pasijonski almanah, 
ki je prvič izšla lani, pa se 
zavest o njej širi po širšem 
evropskem prostoru. Prvi al-
manah je bil še slovensko-
-hrvaški, tokratnega so spi-
sali avtorji iz petih držav, je 
ob predstavitvi druge števil-
ke dejal Miha Ješe, takrat še 
župan občine Škofja Loka. 
Spomnil je tudi, da se že pri-
pravljajo na uprizoritev Ško-
fjeloškega pasijona v letu 
2021: v pripravi je predlog 
za imenovanje strokovnega 
odbora pasijona, ki naj bi ga 
občinski svet obravnaval že 
januarja. 
Zbornik, ki so ga tokrat 
podnaslovili Pasijoni na 
Slovenskem in v Evropi, na 
182 straneh prinaša 15 pri-
spevkov avtorjev iz Sloveni-
je, Hrvaške, Španije, Nizo-
zemske in Malte. Neus Cro-
us-Costa in Silvia Aulet iz 
Španije pišeta o verskem 
turizmu, njegovem pome-

nu in potrebi po poslovnem 
upravljanju. Še en španski 
prispevek avtorja Jordi Ros 
Masa predstavlja pasijonsko 
igro iz Esparegguere, malte-
ški pisec George Agius piše 
o tradicionalnih obredih ob 
praznovanju velikega tedna 
in velike noči v Birgu-citta 
Vittoriosa na Malti, Lex Ho-
uba iz Nizozemske pa nam 

približa pasijone v Nemčiji. 
Avtor iz sosednje Hrvaške 
Luka Lipić pod naslovom 
18, vodiški festival žudij v 
Mariji Bistrici govori o nji-
hovem velikonočem običa-
ju. Ločani so letos v veliko-
nočnem času gostovali na 
Hrvaškem v Mariji Bistrici, 
kjer so odigrali tudi prizor s 
hudiči iz Škofjeloškega pa-

sijona. Hrvatje pa so tam 
prikazali svoj velikonočni 
običaj, "žudije" iz Vodic. Le-
tos so prizor z varuhi božje-
ga groba prvič prikazali 
izven Dalmacije in otokov, 
kjer ga sicer izvrino uprizar-
jajo. "Imamo podobne obi-
čaje in se povezujemo na 
osnovi te tradicije in kultur-
ne dediščine," je v Škofji 

Loki dejal Luka Lipić, avtor 
prispevka v Pasijonskem al-
manahu. "Enako kot vi bi si 
želeli vpisa na Unescov se-
znam in verjamemo, da 
nam boste v Škofji Loki po-
vedali, kako. Z našim festi-
valom, ki je vsako leto v dru-
gem mestu, bi kdaj radi na-
stopili tudi v Škofji Loki." 
Dr. Franc Križnar je ob tem 
omenil, da je v cerkvi na 
Hribcu našel kulise čuvar-
jev božjega groba, medtem 
ko tega na Hrvaškem čuvajo 
živi ljudje, "žudije". Pred-
stavitve zbornika v Škofji 
Loki se je udeležil tudi avtor 
vseh fotografij "žudij" Šime 
Strikoman. Gre za milenij-
ski projekt, v katerem je na-
stalo več kot šeststo fotogra-
fij, sodelovalo pa je pol mili-
jona ljudi, je povedal v Ško-
fji Loki in se zahvalil, da se 
z objavo v zborniku njihov 
projekt širi v pet evropskih 
držav.
Urednika zbornika, Jože 
Štukl in Franc Križnar, sta 
predstavila tudi slovenske 
avtorje pasijonskih besedil. 
Jernej Tavčar v almanahu 
razmišlja o Škofjeloškem 
pasijonu in Škofji Loki na 
križpotju (evro)pasijonskih 

poti. Jože Štukl poroča o 
udeležbi na prvem evrop-
skem forumu na temo pra-
znovanja velikega tedna in 
velike noči v Luceni v Špani-
ji. Piše pa tudi o dveh kon-
gresih združenja Europasi-
jon, ki se jih je udeležil lani 
in letos na Madžarskem, 
lani v mestu Kecskmet, le-
tos pa v Budaörsu. Almanah 
prinaša tudi predstavitev te-
matske Romualdove poti v 
Škofji Loki avtorice Katje 
Štucin ter aplikacije digitali-
zirane Romuldove poti pi-
scev Petre in Marka Pleška. 
Helena Ilc predstavlja edin-
stveni Ribniški pasijon, ki 
temelji na rokovski in pop 
glasbi. V prispevku z naslo-
vom Z ognjem duha Franc 
Križnar analizira izbor pe-
smi Ribniškega pasijona, ki 
je letos izšel na zgoščenki. 
Isti avtor pa se loti tudi pre-
gleda glasbenega vrenja na 
Slovenskem stoletja pred 
Škofjeloškim pasijonom, v 
16. in 17. stoletju v vojvodini 
Kranjski. Za duhovni sklep 
zbornika brat Jožko Smuka-
vec, predstojnik kapucin-
skega samostana v Škofji 
Loki, razmišlja o veselem 
oznanilu pasijona. 

Pasijoni na Slovenskem in v Evropi
Izšla je druga številka Pasijonskega almanaha, posvečena pasijonom na Slovenskem in v Evropi. V njem so prispevki avtorjev iz petih držav. Ne skrivajo 
ambicije, da bi postal osrednja publikacija združenja Europassion.

Soustvarjalci Pasijonskega almanaha (od leve): hrvaški fotograf Šime Strikoman in pisec 
Luka Lipić, Jože Štukl, Miha Ješe, Agata Pavlovec, Franc Križnar in Jernej Tavčar 

Škofja Loka – Abonenti, uporabniki plačljivih parkirišč (Šol-
ski center Poden, Novi svet, Štemarje, Tehnik in Nunski vrt), 
morajo za pridobitev dovolilnic za leto 2019 vložiti novo 
vlogo. Občina namreč prehaja na nov način oddaje vlog in 
izdaje dovolilnic. Na občinski spletni strani https://www.
skofjaloka.si/objava/165522 oziroma v glavni pisarni Občine 
Škofja Loka, Mestni trg 15, v času uradnih ur, bo treba izpol-
niti elektronsko vlogo. Vloge bo možno oddati v mesecu 
januarju, zato tudi sporočajo, da bodo dovolilnice iz leta 
2018 veljale še v januarju 2019.

Dovolilnice za plačljiva parkirišča

Mateja Rant

Škofja Loka – "Za nami je 
zelo uspešno obdobje rekor-
dnih investicij in razcveta 
Škofje Loke," je zbrane na-
govoril Miha Ješe in se jim 
ob tem zahvalil za sodelova-
nje in ustvarjanje boljše ob-
čine za vse občane. Z vese-
ljem je namreč ugotavljal, 
da sodi Škofja Loka med 

najuspešnejše občine v Slo-
veniji, kar jim priznavajo 
tudi drugi, saj so prejeli sko-
raj vse možne nagrade obči-
nam, med drugim leta 2014 
tudi zlati kamen, ki ga vsako 
leto podeljujejo razvojno 
najprodornejšim občinam.
"Zaključujem lepo obdobje. 
Bilo je osem delovnih in 
uspešnih let," se je z zado-
voljstvom ozrl na svoja pre-

tekla dva županska manda-
ta. Kot je ugotavljal, so po-
storili marsikaj dobrega za 
skupnost. "Najbolje nam je 
šlo takrat, ko smo sodelovali 
in skupaj delali za dobro 
vseh." Navedel je nekatere 
najpomembnejše pridobitve 
tako na področju cest kot ko-
munalne infrastrukture ter 
energetske sanacije javnih 
objektov. Ponosen je na raz-

mah mednarodnega sodelo-
vanja ter športnih in kultur-
nih prireditev, posebej je 
omenil uspešno izvedbo 
Škofjeloškega pasijona in 
njegov vpis v nesnovno kul-
turno dediščino sveta z za-
ščito Unesca. S pripravo raz-
ličnih strategij so postavili 
tudi temelje razvoja v priho-
dnjih letih. Osnova za to, da 
so tako uspešni, je še dodal, 
pa je zdravo in uspešno go-
spodarstvo. "Odlično smo 
sodelovali tudi z župani so-
sednjih in drugih sloven-
skih občin. Delovali smo 
odprto, enakopravno za vse 
in racionalno."
Ob koncu se je zahvalil ce-
lotni ekipi, s katero je sode-
loval na občini, še posebno 
obema podžupanoma Tine-
tu Radinji in Robertu Stra-
hu. Zbrane je nato nagovo-
ril tudi Tine Radinja, zdaj 
že novi župan, ki je pouda-
ril, da je bilo v preteklih 
osmih letih opravljeno 
ogromno delo, ki se ga 
bodo še dolgo spominjali, 
svoj pogled pa že usmerja v 
prihodnost. "To skupnost 
ustvarjamo z vašo pomočjo, 
zato vam bodo vrata občine 
še naprej široko odprta," je 
sklenil Radinja.

Osem let razcveta
Zdaj že nekdanji župan Miha Ješe je minuli teden na poslovilnem prednovoletnem druženju gostil 
predstavnike institucij, s katerimi je sodeloval v minulih dveh mandatih na čelu občine.

Zdaj že nekdanji župan Miha Ješe je minuli teden na poslovilnem prednovoletnem 
druženju gostil predstavnike škofjeloških institucij. 

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

Dnevi iztekajočega se leta so namenjeni veselju in praznova-
nju. In trenutek za globok, poln vdih. Čarobni čarni čas za naše 
najdražje in dragoceni čas za nas same.

Kajti pred nami bo prav kmalu spet obdobje, ko bomo sklepali 
ključne odločitve o novih razvojnih načrtih in si zastavljali 
nove cilje. Čas za kreativnost in ustvarjanje.

Kot vaš novi župan želim upravičiti mandat, ki ste mi ga zaupali.

Naša Loka je lepa in prijetna. Verjamem, da smo z novo ener-
gijo pripravljeni letvico dvigniti še više. 

To pa bomo – še bolj kot doslej – lahko dosegli samo s skupnimi 
močmi, z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem. Skupaj 
in z obilo pozitivne energije nam lahko uspe praktično vse.  

Vsem občankam in občanom Škofje Loke 
želim vesele božične praznike, v letu 2019 pa veliko zdravja,  

sreče, zadovoljstva in dobre volje.

Tine Radinja,
župan Občine Škofja Loka
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine 

Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpisi:

JAVNI  R A ZPIS
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2019 Občina Škofja Loka 
sofinancirala iz proračuna

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

JAVNI  R A ZPIS
za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj 

odraslih, ki jih bo Občina Škofja Loka v letih 2019 in 2020 
sofinancirala iz proračuna

(kontakt: Marija Ferjan, marija.ferjan@skofjaloka.si, 
04/51 12 334),

JAVNI  R A ZPIS
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov ter 

projektov v občini Škofja Loka v letih 2019 in 2020
 (kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 

04/51 12 330),

JAVNI  R A ZPIS
o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih 

dejavnosti v letih 2019 in 2020
 (kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 

04/51 12 330),

JAVNI  POZIV
za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne 

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

04/51 12 333),

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

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

04/51 12 333),

JAVNI  POZIV
za sofinanciranje programov na področju tehnične 

kulture v občini Škofja Loka v letih 2019 in 2020
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si, 

04/51 12 333),

JAVNI  POZIV
za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim 

bo v letu 2019 Občina Škofja Loka iz proračuna 2019 
sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka

(kontakt: Jana Fojkar, jana.fojkar@skofjaloka.si, 
04/5112 312).

Javni razpisi so odprti od 21. decembra 2018 do 31. januarja 
2019. Vsebine javnih razpisov in razpisna dokumentacija so na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, 
pod rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.si/Razpisi, 
ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«,  
Mestni trg 15, Škofja Loka. 
Javni pozivi so odprti do porabe sredstev oziroma najkasneje 
do 31. oktobra 2019.
Vsebine in razpisna dokumentacija za sofinanciranje uporabe 
Sokolskega doma so na voljo tudi na spletni strani Sokolskega 
doma Škofja Loka, www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi.

Datum: 21. 12. 2018
 Tine RADINJA l.r.   
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Knjižico pod 
naslovom Spominski zapi-
snik avstrijskega ujetnika v 
Rosiji je izdalo Kulturno-
-zgodovinsko društvo Lonka 
Stara Loka ob podpori Obči-
ne Škofja Loka. Uredil jo je 
Alojzij Pavel Florjančič, ki je 
leto dni vestno prepisoval in 
urejal zapiske rojaka Jožeta 
Žagarja, pri tem pa sta mu 
pomagali Ana in Urška Flor-
jančič. Knjižico, ki ima tudi 
povzetek v ruskem jeziku, 
so predstavili na spomin-
skem večeru v Stari Loki. V 
tamkajšnji župnijski Jurjevi 
dvorani se je zbralo veliko 
občinstva, ki je po stoletju, 
odkar se je končala prva sve-
tovna vojna, z zanimanjem 
prisluhnilo, kako jo je doži-
vljal njihov rojak Jože Žagar, 
po domače Kalanušar. Zbra-
ne so v uvodu nagovorili žu-
pnik dr. Alojzij Snoj, pred-
sednik društva Lonka Kle-
men Karlin in (takrat še 
podžupan občine Škofja 
Loka) Tine Radinja. Dogo-
dek je bil ravno na praznik 
Rudolfa Maistra in tako so v 
Stari Loki združili dvoje po-
membnih obletnic. Govor-
niki so ob tej priložnosti 
spregovorili o veliki vojni 
moriji, ki je stala življenja 
desetih milijonov vojakov in 
sedmih milijonov civilistov, 
ob stoti obletnici njenega 
konca pa opozorili na sporo-
čilo miru in prijateljstva. 
Dnevnik kmeta Kalanušarja 
o njegovem vojnem ujetni-
štvu med prvo svetovno voj-
no je dragocena zapuščina, 
ki največ pomeni njegovim 
rojakom. Jože Žagar (1886–
1961) je bil predan kmečki 

gospodar in domač človek. 
Rad je imel dom in ni veliko 
potoval, v mladosti sicer v 
Jeruzalem, kasneje pa naj-
dlje do Brezij. Ko pa je bil 
leta 2015 vpoklican v avstrij-
sko vojsko, ga je pot nepro-
stovoljno zanesla čez pol 
evropske celine, daleč v ru-
sko stepo. Kot je na spomin-
skem večeru povedal Flor-
jančič, je Kalanušar vse ži-
vljenje pisal dnevnik, od leta 
1909 do 1961 je napolnil 14 
zvezkov. Pisal je tudi rodbin-
sko kroniko, ki je še vedno v 
rokah njegovih potomcev in 
kamor so lahko po uspelem 
spominskem večeru zapisali 
tudi ta dogodek. Pisal pa je 
tudi v ujetništvu, natančno 
in sistematično, saj denimo 
zapisuje tudi, koliko pisem 
je prejel od doma in koliko 

jih je tja poslal. Napisal jih 
je kar 203, prejel pa 123; ne-
katera so potovala več mese-
cev, najdlje dvesto dni. V 
zapisnik je vnesel tudi to, da 
se mu je v času ujetništva 
doma rodila hči in da je leta 
1916 umrl cesar Franc Jo-
žef, pod čigar krono je služil 
vojsko. 
Jože Žagar je bil v vojsko 
vpoklican šele leta 1915, raz-
meroma pozno, saj je doma 
gospodaril na kmetiji in 
imel že kopico otrok. Toda 
ko so v Galiciji krvaveli celo 
polki vojakov in ko se je na 
zahodu odprla še soška fron-
ta, je Avstrija potrebovala 
nove in nove vojake. Že v pr-
vem oboroženem spopadu 
pod Karpati v Galiciji pa je 
bil maja zajet. Rusi so uje-
tnike odpeljali v notranjost, 

tja do vrat Sibirije, slovanske 
ujetnike pa nato poslali proti 
jugu do Rostova ob Donu. 
Kot ujetnik je delal na pose-
sti Kamenovih v Irinovki, 
kjer se je srečal z naprednim 
in za tiste čase dobro meha-
niziranim kmetovanjem. 
Kamenovi so ga imeli kot za 
svojega, saj je bil zelo dela-
ven in učljiv, zelo hitro se je 
naučil tudi ruskega jezika in 
se zato lažje zbližal z ljudmi 
in spoznaval njihove običaje. 
Med ujetništvom je doživel 
tudi revolucijo. Zaradi vseh 
zapisanih izkušenj je dnev-
nik vojnega ujetnika iz Stare 
Loke zanimivo branje. Ob 
vrnitvi iz ujetništva je znova 
prepotoval velikansko razda-
ljo in se 1. novembra 1918 
vrnil domov. To je bilo ravno 
na dan ustanovitve nove dr-
žave Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. Tudi to dejstvo je za-
beležil v svoj zapisnik. Nje-
govo končno verzijo je sesta-
vil doma v letih 1926 in 
1927. Ob vrnitvi pa so Kala-
nušarja doma čakala žena in 
štirje otroci. Pozneje se je 
družina povečala na enajst 
otrok. V knjižici se Florjan-
čič ukvarja tudi z nadaljnjo 
usodo družine Žagar, ki je 
doživela še eno svetovno voj-
no, in po njej so nekateri 
družinski člani odšli v tuji-
no. Nekateri pa so ostali in 
na Kalanušarjevem v Stari 
Loki je še danes kmetija. Le 
kakšna usoda jo čaka, ko jo 
bo v kratkem presekala se-
verna obvoznica, je razmi-
šljal Florjančič na spomin-
skem večeru, ki so se ga 
udeležili nekateri Žagarjevi 
potomci. Da je bilo srečanje 
tudi slovesno, so poskrbeli 
glasbeniki iz Glasbene šole 
Škofja Loka.   

V ujetništvu je pisal 
dnevnik
Jože Žagar, Kalanušar iz Stare Loke, je bil kot avstrijski vojak od leta 1915 do 1918 ujetnik v Rusiji. 
Njegov dnevnik iz tega obdobja so izdali v knjigi in ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne ter 
ob dnevu Rudolfa Maistra predstavili domačemu občinstvu v Jurjevi dvorani v Stari Loki.

Alojzij Pavel Florjančič je predstavil zanimiv dnevnik vojnega ujetnika Jožeta Žagarja. 

Družina Jožeta in Marije Žagar z enajstimi otroki / Foto: Tina Dokl

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Godešič – V sredo, 16. januarja, ob 19. uri bo v dvorani KS 
Godešič zanimivo predavanje Vinka Hafnerja o popotovanju 
s transsibirsko železnico in zgodbo o koncu prve svetovne 
vojne in o vračanju slovenskih vojakov iz ujetništva v Sibiriji.

Predavanje na Godešiču

Škofja Loka – Ko smo v novembrski številki Loškega glasa 
pisali o mednarodnem dnevu sladkorne bolezni in ob tej 
priložnosti z modro svetlobo ožarjenem Škofjeloškem gra-
du, smo omenili tudi tekmovanje iz znanja o sladkorni bo-
lezni, ki je letos po dveh desetletjih spet potekalo v Škofji 
Loki. Prejšnja predsednica Društva diabetikov Škofja Loka 
Silva Žontar nas je opozorila, da je Škofja Loka tudi enkrat 
vmes gostila to tekmovanje, in sicer leta 2011. 

Trikrat gostili tekmovanje o sladkorni bolezni
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

OBVESTILO 
o ponovnem sprejemanju 

POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

Občina Škofja Loka obvešča javnost, da ponovno spreje-
ma pobude in predloge za spremembe in dopolnitve  
Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka.

Občina je začela postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki se 
nanaša tako na strateški kot tudi izvedbeni del OPN, ki opre-
deljuje namensko rabo prostora. 

Pobudo je možno podati za spremembo grafičnega dela OPN 
(namenske rabe zemljišč) in tudi za spremembo določil  
odloka o OPN.

Pobude, ki bodo na Občino prispele do vključno 11. februarja 
2019, bodo še obravnavane v tokratnem postopku sprememb 
in dopolnitev OPN.

Pobud, ki so bile oddane do 31. julija 2016 in na katere so po-
budniki tudi že prejeli odgovore, ni treba vlagati ponovno, 
kakor tudi ne pobud, ki so bile vložene po 31. juliju 2016, ker 
so evidentirane na Občini Škofja Loka in bodo obravnavane 
skupaj s pobudami, prispelimi na podlagi tega obvestila. 

Vloga za pobudo in pojasnila so dostopna na spletni strani 
Občine pod rubriko Vloge in obrazci – Nepremičnine in okolje 
na e-povezavi: https://www.skofjaloka.si/podatkiobrazca/2182 
oz. na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. 
Pobude s prilogami je možno oddati osebno na vložišču  
Občine, po pošti na naslov Občine ali po elektronski pošti na 
e-naslov: obcina@skofjaloka.si.

Občina Škofja Loka bo vse pobude obravnavala in do njih za-
vzela strokovno stališče, s katerim bo pobudnika tudi pisno 
seznanila. Pred tem bo v primeru nepopolne vloge pobudnike 
tudi pozvala k njihovi dopolnitvi.  

Številka: 3500-1/2016
Škofja Loka, dne 21. 12. 2018

 Občina Škofja Loka
 Tine Radinja
 Župan

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob koncu no-
vembra je Območno združe-
nje Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Škofja Loka od-
krilo peto spominsko plo-
ščo, ki označuje lokacijo taj-
nega skladišča orožja in 
opreme TO v letih 1990 in 
1991. "Tokrat smo ploščo 
odkrili na gospodarskem 
poslopju Toneta Aliča na 
Trati 15. Orožje in oprema 
sta bila skrita v kontejnerju 
sredi travnika, kjer so se 
hranile rakete za obrambo 
proti toči," je povedal pred-

sednik škofjeloškega zdru-
ženja Pavel Jereb. 
Slavnostni govornik ob od-
kritju spominske plošče Pe-
ter Hawlina, takratni župan 
občine Škofja Loka, je pou-
daril, da je bil neizkušen v 
vodenju bojnih enot TO. 
Zato je bil zelo navdušen 
nad strokovnostjo in umirje-
nostjo pripadnikov takratne-
ga 35. OŠTO Škofja Loka, ki 
so svojo nalogo opravili pro-
fesionalno. Kulturni pro-
gram je popestril moški ok-
tet Pozdrav in mladi Anej 
Biček iz Gorenje vasi s har-
moniko. 

Odkrili že peto 
spominsko ploščo

Ob odkritju spominske plošče na Trati 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših 
v Škofji Loki je že deset let 
registrirano društvo Spomin-
čica, katerega osnovni cilj je 
zagotavljanje strokovne in 
učinkovite pomoči osebam z 
demenco, njihovim svojcem 
in skrbnikom. Tudi v škofje-
loškem domu živi 23 stano-
valcev z demenco. Novembra 
so odprli prenovljen oddelek 
za te prebivalce doma, obe-
nem pa odprli tudi Demenci 
prijazno točko. Po besedah 
predsednice društva Spo-
minčica Štefanije Lukič Zlo-
bec je točka namenjena tako 
osebam z demenco, kjer lah-
ko dobijo pomoč, kot njiho-
vim svojcem za podporo, na-
svete in pogovor. Pomemb-
na pa je tudi za lokalno sku-
pnost, da prepoznajo ljudi z 
demenco in njihovo stisko 
ter jim lahko pomagajo. 

Demenci prijazna točka v 
škofjeloškem centru je že 
sedemdeseta v Sloveniji, 
prva je bila odprta lani. Za 
ljudi z demenco si želijo, da 
bi čim prej prišli do zdrav-
nika, ki bi obravnaval njiho-
vo bolezen, svojci pa do po-
moči in podpore, ki jo po-
trebujejo, ko se soočajo z 
boleznijo svojih najbližjih. 
Štefanija Lukič Zlobec opa-
ža napredek v odnosu druž-
be do ljudi z demenco, ve-
sela je tudi vse boljših po-
gojev za te osebe v domovih 
starostnikov. Od leta 2016 
imamo v Sloveniji tudi stra-
tegijo, povezano z demen-
co, ki je dobra osnova za 
izpolnjevanje ciljev, poveza-
nih s to boleznijo. Predse-
dnica društva Spominčica 
je v Škofji Loki tudi pouda-
rila, da je iz teh krajev doma 
tudi dr. Aleš Kogoj, ki je bil 
leta 1997 med ustanovitelji 
društva. 

Dobili demenci prijazno točko
Ob odprtju prenovljenega oddelka za dementne stanovalce so v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših v Škofji Loki dobili tudi Demenci prijazno točko.

Ob odprtju Demenci prijazne točke (od leve): predsednica 
sveta zavoda CSS Mirjam Jan Blažić, predsednica 
Spominčice Štefanija Lukič Zlobec in direktorica Silva 
Košnjek / Foto: Tina Dokl
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Nina Fehter

Leto 2018 je bilo zagotovo 
zelo naporno.
"Zagotovo. Vendar se v resni-
ci ni kaj bistveno razlikovalo 
od leta poprej. Ob začetku 
leta 2017 smo razmišljali o 
neobičajnem praznovanju 
desetletnice festivala, spomla-
di se je odvil deveti festival, 
jeseni pa smo že začeli s pra-
znovanjem. Ob tem smo se 
prijavljali še na različne javne 
razpise. Podobno je bilo tudi 
letos, no, mogoče je bilo bolj 
stresno, to pa priznam."

Uvertura s Klemnom Kle-
mnom, Ajs Nigrutinom in 
Timbejem ter N'tokom je 
bila sijajna.
"Sama ideja o skupnem na-
stopu beograjskih zvezdni-
kov iz Bad Copy in trnovske-
ga legendarnega raperja Kle-
mna Klemna je zorela dalj 
časa, N'toko v vseh pojavnih 
oblikah pa je tako ali tako 
(naj)zvest(ejši) sopotnik me-
moriala. Skupni nastopi so 
vsekakor večji zalogaj kot 
klasični koncerti, saj terjajo 
takšna in drugačna usklaje-
vanja ter zahtevajo kompro-
mise, zato smo za realizaci-
jo potrebovali malce več 
časa kot običajno. Vsekakor 

pa je bila desetletnica me-
moriala prava priložnost za 
tak dogodek, ki ga je podprl 
tudi KŠŠ, klub škofjeloških 
študentov."
 
Osrednji del praznovanja 
desetletnice je bila deseta iz-
vedba festivala v maju. 
"Če uporabim tvoj izraz, za 
nas je bil tudi ta del sijajen. 
Ponovno se je festival odvil v 
treh memorialnih mestih: 
Škofji Loki, Kranju in Cer-
knem. Vsebinsko smo se 
sprehodili od odličnih kon-
certov preko multimedijske 

razstave, različnih projekcij, 
delavnic in pogovorov. Go-
stili smo najprepoznavnejše 
zasedbe domače in regijske 
neodvisne scene (Disciplin 
A Kitschme, High5, Ana Pu-
pedan, Drajnarjuva vampa, 
Nikki Louder, Žen, Zala 
Kralj, Container Doxa, Jegu-
lja, Disdrug ipd.), ki so pred-
stavljale lepo zmes 'memo-
rialnih povratnikov' in no-
vih memorialnih sopotni-
kov. Grenak priokus vendar-
le pušča zaključni večer, ki 
je bil slabše obiskan od pri-
čakovanj."

Zato pa je bilo drugače ob 
zaključku praznovanja, juni-
ja, na koncertu Laibachov.
"Vsekakor drži, saj smo bili 
z junijskim odzivom obi-
skovalcev precej bolj zado-
voljni. Če se ozremo nazaj, 
precej sreče smo imeli tudi 
z vremenom, saj je namreč 
tik ob koncu koncerta zače-
lo deževati. Če pa želiš, da 
delim naše občutke, leta 
2009 smo mislili, da bo 
memorial enkraten dogo-
dek. No, leta 2018 smo za-
beležili desetletnico memo-
riala s skupino Laibach na 
najbolj eminentnem škofje-
loškem prizorišču."
 
Kje bo memorial čez deset 
let?
"Praznovali bomo dvajsetle-
tnico (smeh). Vsekakor 
imamo vizijo za naslednjih 
deset let, a trenutno nas 
najbolj zanima naslednje 
leto, ko se bo odvila enajsta 
edicija festivala. Priprave 
na festival, ki ga pripravlja-
mo s kopico koproducentov 
– vse od mladinskih organi-
zacij preko kulturnih pro-
ducentov do kulturnih dru-
štev –, so pravzaprav že v 
zaključni fazi. Več bomo 
razkrili v začetku nasle-
dnjega leta."

Hafnerjev memorial  
v novem obdobju
Že v drugi polovici leta 2017 se je začelo praznovanje desetletnice »Festivala In Memoriam prof. 
Peter Hafner«, ki se je preko desete izvedbe priljubljenega festivala v maju 2018 uradno zaključilo 
letošnjega junija s koncertom zasedbe Laibach na dvorišču Loškega gradu. O občutkih po 
praznovanju desetletnice, načrtih za prihodnost in še marsičem je spregovoril Tine Hafner, 
programski in idejni vodja festivala.

Tine Hafner, programski in idejni vodja Hafnerjevega 
memoriala / Foto: Ana Bassin
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Mateja Rant

Gorenja vas – Občinski pra-
znik Občina Gorenja vas - 
Poljane praznuje 23. no-
vembra v spomin na prvo 
omembo krajev pod Blego-
šem v pisnih virih pred 1045 
leti. Ob tej priložnosti so se 
spomnili tudi posamezni-
kov in ustanov, ki so s svo-
jim delom še posebno za-
znamovali preteklo leto v 
občini.

Osnovna šola Poljane
Za uspešno in pestro doseda-
nje učno-vzgojno delo ter po-
vezanost s krajem je plaketo 
občine prejela Osnovna šola 
Poljane, ki je lani praznovala 
nekaj pomembnih obletnic: 
trideset let novozgrajene, ta-
krat še podružnične šole in 
vrtca, dvajseto obletnico po-
novne uvedbe samostojne 
osnovne šole in desetletnico 
športne dvorane. "Vsa leta se 
šola dejavno vključuje v ži-
vljenje kraja in občine. Izpe-
ljala je vrsto projektov, s kate-
rimi so dvignili prepoznav-
nost tako šole kot kraja v 

različnih socialnih in kultur-
nih okoljih," so med drugim 
zapisali v utemeljitvi prizna-
nja. Kot zelo odmevna so iz-
postavili projekta Ive Šubic, 
glasnik in poet Poljanske 
doline, ter Potovanje ladje 
Beagle. Več let sodelujejo s 
šolo za ravnatelje, pedago-
škim inštitutom in zavodom 
za šolstvo. Samostojno so 
izdali zbornika o Ivetu Šubi-
cu in Janezu Jesenku ter pri-
ročnik Tako zmorem tudi 
jaz. S projektom Z rokami in 
nogami so sodelovali z av-
strijskim ministrstvom za 
šolstvo, prek Comeniusa pa 
gostili učitelje iz Evrope. 
Ravnateljica Metka Debeljak 
je ponosna na uspešne učen-
ce njihove šole, kar je po nje-
nem prepričanju rezultat 
sodelovanja in medsebojne-
ga zaupanja. "Poskrbeli 
bomo, da se bo dober glas 
šole in kraja širil še naprej." 

Filip Dolinar
Priznanje občine je za dolgo-
letno skrb za cerkev sv. Vida 
v Lučinah in soustvarjanje 
kulturne podobe kraja prejel 
Filip Dolinar. Svoje življenje 
je poleg družini in službi v 

veliki meri podredil prosto-
voljnemu delu v domačem 
kraju, so zapisali v utemelji-
tvi. "Pri očetu se je učil igra-
nja na orgle, po njem pa je 
podedoval tudi skrb za cerkev 
sv. Vida v Lučinah, kjer že 63 
let opravlja službo cerkovni-
ka. Tudi zgledno urejeno po-
kopališče prav po njegovi za-
slugi kaže spoštovanje doma-
činov do pokojnih." Petdeset 
let je vodil domači cerkveni 
pevski zbor, bil je član Mo-
škega pevskega zbora LTH 
Škofja Loka, svojo ljubezen 
do cerkvene glasbe je dopol-
njeval še s pritrkavanjem. Bil 
je med ustanovnimi člani 
PGD Lučine in dolgoletni 
član sveta Krajevne skupno-
sti Lučine, vodil je tudi kra-
jevno organizacijo Rdečega 
križa. Svoje vsakodnevne de-
javnosti že 63 let dopolnjuje z 
meritvami padavin in redni-
mi meteorološkimi opazova-
nji, ki se v Lučinah izvajajo že 
od leta 1926. "Nagrajenec 
vseskozi deluje skromno, 
svoje delo in predanost kraju 
nerad izpostavlja javnosti." 
To se je izkazalo tudi na pri-
reditvi ob občinskem prazni-
ku, ko je priznal, da je bil ob 
prejemu priznanja prijetno 
presenečen.

Iniciativna skupina 
Turističnega društva 
Slajka Hotavlje
Priznanje občine za izvedbo 
prireditev v počastitev življe-
nja in dela jezikoslovca, lite-
rarnega zgodovinarja in bi-
bliotekarja Luke Pintarja si 
je prislužila Iniciativna sku-
pina Turističnega društva 
Slajka Hotavlje. Skupino so 
na pobudo Danila Jezerška 
ustanovili leta 2015, sesta-
vljajo jo še Janez Demšar, 
Helena Janežič, Jurij Ku-
mer, Damjana Peternelj, 
Silvo Pivk, Peter Pogačnik, 
Tomaž Potočnik, Milena Si-
tar in Jože Tavčar. Na podla-
gi njihovih prizadevanj so 
Luki Pintarju na njegovi roj-
stni hiši, to je domačiji pri 
Presercu na Hotavljah, od-
krili spominsko ploščo, pri-
pravili so tudi okroglo mizo, 
na kateri so predstavili nje-
govo življenje in delo. Lani 
so ob 160. obletnici rojstva 
Luke Pintarja pred Zadru-
žnim domom na Hotavljah 
odkrili njegov doprsni kip, 

ki ga je izdelal Jože Tavčar. 
Priznanje je po besedah čla-
na skupine Silva Pivka potr-
ditev, da so se pravilno odlo-
čili, da so tako počastili oble-
tnico njihovega rojaka.

Javorski pevci
Priznanje občine za ohranja-
nje in negovanje ljudskega 
pevskega izročila so podelili 
Javorskim pevcem. Skupina, 
ki jo sestavlja deset fantov in 
mož, je tudi del mešanega 
pevskega zbora župnije Ja-
vorje. Ustanovili so jo leta 
1956 z namenom, da se 
ohranja in še naprej prepeva 
ljudska pesem, da ta del na-
rodovega bogastva ne gre v 
pozabo. "V zadnjem času v 
svoj repertoar uvrščajo tudi 
pesmi znanih avtorjev, pre-
cej skladb je za skupino pri-
redil njihov umetniški vodja 
Pavel Dolenc," so zapisali v 
utemeljitvi priznanja. Ob 
petdesetletnici njihovega de-
lovanja so izdali zgoščenko z 
naslovom Tja gor čez Javorje. 
"Sami pravijo, da je naša do-
mača pesem ena tistih lepih 
stvari, ki nas plemeniti ter 
vzgaja naše srce in duha." Za 
priznanje so se Javorski pev-
ci zahvalili tako, kot najbolje 
znajo, s pesmijo.

Lovska družina Sovodenj
Za sonaravno upravljanje z 
divjadjo in varovanje narave 
je priznanje prejela Lovska 
družina Sovodenj. Družina, 
ki šteje 38 članov, je lani 

praznovala sedemdesetle-
tnico uspešnega delovanja. 
Člani so v letih od 1975 do 
1978 s prostovoljnim delom 
zgradili lovsko kočo na Seli-
ših v Stari Oselici, ob nje-
nem odprtju 1978. leta pa 
razvili tudi društveni pra-
por. "Nedostopnost koče po-
zimi, potreba po prevzemu 
in hlajenju divjačine in ka-
davrov ter vedno strožji 
predpisi so spodbudili gra-
dnjo lovskega doma na So-

vodnju, ki so ga s prizadev-
nim delom članov družine 
in dobrotnikov dogradili leta 
1991." Leta 2009 so podpi-
sali koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v lovišču Sovodenj 
za naslednjih dvajset let. 
Starešina družine Tomislav 
Eržen je ob prevzemu pri-
znanja poudaril, da ga vese-
li, da so ljudje prepoznali 

njihov prispevek pri ohra-
njanju narave in varovanju 
divjadi. 

Prostovoljno gasilsko 
društvo Lučine
Za prostovoljstvo in pomoč 
krajanom v preteklih se-
demdesetih letih so prizna-
nje občine podelili Prosto-
voljnemu gasilskemu dru-
štvu Lučine. Pri odločitvi za 
ustanovitev društva jih je 
vodila skrb, kako ravnati in 
pomagati ljudem v primeru, 
da bi prišlo do naravnih ne-
sreč. Sprva so s skromno 
opremo gostovali v Kovačevi 
garaži, nakup rabljene ročne 
brizgalne z vozom pa je 
spodbudil nadaljnje aktivno-
sti društva. "Z gradnjo vodo-
voda so namestili hidrante, 
ki so omogočali priključke 
tudi za potrebe gašenja, sle-
dila je selitev v nove prosto-
re ter nakup gasilskega oro-
dnega vozila in motorne 
brizgalne Rosenbauer." Po-
membni mejniki v delova-
nju društva so sledili od leta 
1991 dalje, ko so se med 
drugim preselili v sedanje 

društvene prostore in poso-
dobili opremo. Ob prevze-
mu priznanja je predsednik 
društva Lenart Martinčič 
obljubil, da bodo še naprej 
skrbeli za varnost v Lučinah.

Nika Križnar
Županovo priznanje je pre-
jela Nika Križnar za doseže-
ne športne uspehe v smu-
čarskih skokih. V mednaro-

dni konkurenci je začela 
nastopati pri trinajstih letih, 
pomemben preboj pa ji je 
uspel v sezoni 2015/2016, 
ko je prvič nastopila na tek-
mah pokala FIS. Februarja 
letos je na mladinskem sve-
tovnem prvenstvu postala 
prvakinja pred drugouvršče-
no Emo Klinec. "To je bil 
prvi naslov prvakinje za Slo-
venko," so poudarili v ute-
meljitvi priznanja in dodali, 
da je na moštveni tekmi 
skupaj z ekipo osvojila zlato 
medaljo in se veselila še na-
slova ekipnih svetovnih pr-
vakinj. "Z letošnjih zimskih 
olimpijskih iger v Pjongčan-
gu pa se je vrnila kot sedma 
najboljša skakalka sveta." 
Nika Križnar si želi, da bi 
tudi v prihodnje občino za-
stopala z dobrimi rezultati.

Matej Ržek
Županovo priznanje je za 
pridobljeni naziv mladi go-
spodar leta 2018 prejel Ma-
tej Ržek. Skupaj s starši živi 
na 21 hektarjev veliki kmeti-
ji s šestimi hektarji obdelo-
valnih površin. Ukvarjajo se 
z živinorejo, poleg tega pa še 
z dopolnilno dejavnostjo 
peke piškotov, kruha, potic 
in drugih pekovskih izdel-
kov ter izdelave rezancev. 

Matej Ržek, ki je sicer po 
izobrazbi strojnik, je pred 
tremi leti dopolnilno dejav-
nost prevzel od mame po 
njenem odhodu v pokoj. V 
prihodnosti si želi posodobi-
ti kmetijo in ostati na trgu s 
kakovostnimi domačimi iz-
delki, so že zapisali v uteme-
ljitvi. Priznanje je prevzel z 
besedami: "Če vam kdo 
reče, da ste kmet, ne bodite 
užaljeni, ampak ponosni."

Osem občinskih nagrajencev
Na slovesnosti ob občinskem prazniku v Sokolskem domu v Gorenji vasi so podelili tudi letošnja občinska in županova priznanja.

Metka Debeljak, OŠ Poljane

Filip Dolinar

Iniciativna skupina Turističnega društva Slajka Hotavlje

Javorski pevci

Tomislav Eržen, LD Sovodenj Lenart Martinčič, PGD Lučine

Nika Križnar

Matej Ržek
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Mateja Rant

Poljane – "V naši dolini je 
ogromno rokodelcev, ki se 
ukvarjajo z različnimi stvar-
mi. Skupaj z njimi smo do-
bili idejo, da bi Šubičevo 
hišo obudili s prikazi roko-
delskega znanja, saj so bili 
tudi Šubici rokodelci – 
ukvarjali so se s slikarstvom, 
kiparstvom, rezbarstvom in 
podobarstvom," je pojasnila 
direktorica Zavoda Poljan-
ska dolina Lucija Kavčič. 
Tako so nastale Žive slike 
rokodelcev v Šubičevi hiši, v 
okviru katerih se je predsta-
vilo sedem ustvarjalcev s 
Škofjeloškega in tudi širše.
Že dopoldne je bilo mogoče 
prisluhniti predavanju Ane 
Korošec z naslovom Modrost 
v različnih obdobjih življenja 
ženske, popoldne pa so pro-

store v hiši "zavzeli" rokodel-
ci, ki so pripravili različne 
delavnice in prikazali svoje 
delo. V spodnji galeriji Šubi-
čeve hiše je bilo mogoče sre-
čati oblikovalko keramike 
Jernejo Stanonik, ki se s svo-
jimi izdelki predstavlja tudi v 
trgovinici Šubičeve hiše. Pri-
kazala je delo na lončarskem 
vretenu. Ročno oblikovanje 
gline pa je v sobi s Šubičevi-
mi pismi predstavljala Maru-
ša Košir, tudi avtorica knjige 
Dom slikarjev Šubic – pisma 
pripovedujejo, ki je obisko-
valce razveseljevala še s pre-
biranjem odlomkov iz svoje 
knjige. Iz gline je izdelovala 
zvončke v obliki snežakov. 
"To sem izbrala, ker je pri-
merno za ta zimski čas, sicer 
pa oblikujem še številne dru-
ge uporabne in dekorativne 
predmete," je razložila. Ob 

peči ji je družbo delala Karla 
B. Rihtaršič, ki je obiskovalce 
seznanjala s tehniko suhega 
polstenja. "Za razliko od 
mokrega polstenja neprede-
ne volne je mogoče ta tehni-
ka malo manj poznana. Pri 
suhem polstenju gre za 
neke vrste 'kiparjenja' s pre-
jo – uporabljajo se posebne 
iglice z ostmi, kar zahteva 
ure in ure 'pikanja'. Na prvi 
pogled se zdi, kot da se nič 
ne dogaja, sčasoma pa se 
vlakna 'zaklenejo' in lahko 
postane povsem trdno." Po-
stopke rezbarstva je predsta-
vila Tanja Oblak, ki se prak-
tično že od otroštva ukvarja 
z lesom. Njeni izdelki so res 
prava paša za oči, obenem 
pa zelo uporabni. Obiskoval-
ci so jo lahko opazovali pri 
izdelavi lesene ure z relie-
fom jelena. Neža Pavšič iz 

Idrije je vodila grafično de-
lavnico s profesionalno ti-
skarsko prešo. Otroci so z 
njeno pomočjo odtisnili naj-
različnejše motive in spo-
znali različne tehnike grafi-
ke. Učitelj glasbe  Marko 
Ušeničnik pa je za glasbene 
navdušence pripravil glasbe-
no delavnico. Pod vodstvom 
Borisa Oblaka je bilo mogo-
če spoznati še risanje kari-
katur, vmes pa je dvakrat 
obiskovalce popeljal tudi na 
voden ogled Šubičeve hiše.
Živahno je bilo tudi na pod-
strešju, kjer so lahko otroci 
svojo ustvarjalnost izživeli 
še ob izdelovanju nadvse pi-
sanih in živahnih voščilnic. 
Delavnico, ki jo je vodila 
Apolonija Kandus, so pri-
pravili v sodelovanju z Zavo-
dom O – zavodom škofjelo-
ške mladine.

Hiša zaživela z rokodelci
Šubičevo hišo so sredi decembra z ustvarjalnostjo obarvali številni rokodelci in umetniki, ki so pred 
očmi obiskovalcev ustvarjali različne rokodelske izdelke.

Tanja Oblak je predstavila svoje izdelke iz lesa in postopek 
rezbarjenja. / Foto: Tina Dokl

Nadvse živahno vzdušje je vladalo na podstrešju, kjer so 
otroci izdelovali voščilnice. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Poro-
čilo občinske volilne komisi-
je o izidu glasovanja na lo-
kalnih volitvah je predstavil 
predsednik občinske volilne 
komisije Blaž Možina. Svoj 
glas je na volitvah za župana 
in člane občinskega sveta 
oddalo 2359 oziroma 40,18 
odstotka volilnih upravičen-
cev. Za volitve župana, na 
katerih je bil edini kandidat 
Milan Čadež, je bilo odda-
nih 2053 veljavnih glasov-
nic, 306 glasovnic je bilo 
praznih oziroma iz njih ni 
bilo mogoče razbrati volje 
volivcev. Za člane občinske-
ga sveta je bilo neveljavnih 
82 glasovnic.

Največ glasov so volivci v 
občini Gorenja vas - Poljane 
namenili SDS, ki je prejela 
916 oziroma 40,23 odstotka 
glasov, listi Barbara Radič 
in skupina volivcev je pripa-
dlo 391 oziroma 17,17 od-
stotka glasov, NSi je prejela 
352 oziroma 15,46 odstotka 
glasov, SLS so volivci name-
nili 342 oziroma 15,02 od-
stotka glasov, DeSUS je pre-
jel 144 oziroma 6,32 odstot-
ka glasov, SD pa 132 oziro-
ma 5,80 odstotka glasov. 
Stranka SDS ima torej v 
občinskem svetu tako kot v 
prejšnjem mandatu sedem 
svetniških mest, NSi ter 
Barbara Radič in skupina 
volivcev po tri svetniška me-
sta, SLS tako kot v prej-

šnjem sklicu zastopata dva 
svetnika, DeSUS in SD pa 
je pripadel po en svetniški 
mandat. Svojega predstav-
nika v svetu nima več stran-
ka SMC, izpadla je tudi lista 
Peter Trček in skupina vo-
livcev, kot novinka se je v 
svet uvrstila lista Barbara 
Radič in skupina volivcev. 
Med novoizvoljenimi sve-
tniki je devet novincev, šte-
vilo žensk v občinskem sve-
tu pa se je z osmih svetnic v 
prejšnjem sklicu zmanjšalo 
na pet svetnic. V občinski 
svet v Občini Gorenja vas - 
Poljane, ki šteje sedemnajst 
članov, so bili tako izvoljeni 
Anton Debeljak, Irena Tav-
čar, Ciril Alič, Stanko Bajt, 
Marija Guzelj, Milan Janez 

Čadež, Marija Prosen (vsi 
SDS), Uroš Čadež, Polona 
Mlinar Biček, Martin Oblak 
(vsi Barbara Radič in skupi-
na volivcev), Janez Hrovat, 
Mirjana Možina, Stanislav 
Bizovičar (vsi Nsi), Peter 
Peternel, Zvonko Dolinar 
(oba SLS), Roman Kokalj 
(DeSUS) in Jurij Krvina 
(SD). Milanu Janezu Čade-
žu, ki je bil za člana občin-
skega sveta izvoljen na listi 
SDS v 3. volilni enoti, je po-
tem, ko je prisegel kot žu-
pan, zaradi nezdružljivosti 
funkcij prenehala funkcija 
člana občinskega sveta, nje-
gov mandat pa je prešel na 
naslednjega kandidata z li-
ste SDS v 3. volilni enoti, to 
je Žana Mahniča.  

Samo pet svetnic
Na konstitutivni seji novoizvoljenega občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane je Milan Čadež 
slovesno prisegel kot župan, potrdili pa so tudi vseh sedemnajst mandatov občinskih svetnikov.

Župan Milan Čadež in novoizvoljeni občinski svetniki / Foto: Tina Dokl Gorenja vas, Poljane – Fotografije za letošnji občinski kole-
dar so zbirali s pomočjo fotografskega natečaja z naslovom 
Poljanska dolina, v okviru katerega so do sredine novembra 
zbirali najboljše fotografije, ki prikazujejo utrip krajev v Po-
ljanski dolini. Komisija je izbrala trinajst najboljših fotogra-
fij, ki jih je zdaj mogoče občudovati na koledarju za leto 
2019. Avtorji izbranih fotografij so: Mari Božnar, Andrej Pe-
ternel, Miha Prijatelj, Saša Prosen, Uroš Gantar, Jaka Čadež, 
Jure Ferlan, Jože Reven in Martin Kotar.

Koledar z nagrajenci foto natečaja
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Vinharje – Pri Brdarju v Vinharjih so sredi decembra pripravi-
li spominsko srečanje ob 77-letnici poljanske vstaje. Na slove-
snosti se vsako leto spomnijo dogodka iz decembra 1941, ko 
so se prav na omenjeni kmetiji začeli zbirati prostovoljci, ki 
so sledili pozivu, da se uprejo okupatorju in preprečijo izse-
ljevanje prebivalstva iz Poljanske doline. Letošnji slavnostni 
govornik je bil Blaž Torkar iz Vojaškega muzeja Slovenske 
vojske, ki je poudaril, da je bil odpor slovenskega naroda med 

drugo svetovno vojno boj za obstanek ter je bil legitimen in 
upravičen ne glede na to, kdo ga je vodil. "Partizani so se 
edini aktivno borili proti okupatorju, zato so jih podprli tudi 
zavezniki in zato smo bili zmagovalci druge svetovne vojne," 
je poudaril Torkar in dodal, da ima slovenski narod v svoji 
zgodovini tako herojske zgodbe kot zločine, a čas je, da vse 
to sprejmemo in presežemo razlike med nami.

Treba je preseči razlike
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Smo že v drugi polovici za-
dnjega meseca letošnjega 
leta. Kljub kratkim dnevom 
in dolgim nočem je decem-
ber za mnoge najlepši mesec, 
saj je čas pričakovanj, dobrih 
želja in obdarovanj. V tem 
času več pozornosti nameni-
mo družini in prijateljem.
Ob zaključku leta delamo 
obračune za preteklo obdo-
bje in načrte za naprej. Za-
ključuje se koledarsko leto, 
prav tako tudi proračunsko. 
Največja letošnja investicija 
je bila ureditev Poslovne 
cone Alples. Na odseku v 
naselju Dašnica smo uredili 
vso komunalno infrastruk-
turo, obnovili smo odseka 
cest proti Prtovču in Potoku. 
Na cesti Železniki–Prtovč 
smo sanirali dva plazova, 
dokončali smo gradnjo fe-
kalne kanalizacije na Stude-
nem in odseka pločnika v 
Dolenji vasi. Uredili smo 
javne poti na Racovniku in 
še na nekaj odsekih po raz-
ličnih krajih. Odkupili smo 
stanovanjsko hišo in uredili 
dodatne prostore za vrtec, 
sodelovali smo pri investiciji 
v gasilski dom v Selcih. 
Z vgradnjo nosilne plasti as-
falta in postavitvijo varno-
stnih ograj na spodnjem od-
seku ceste je Gorenjska grad-
bena družba za letos zaklju-
čila dela na cesti v Sorico. 
Dokončne ureditve z vgra-
dnjo finega asfalta bodo izve-
dli v naslednjem letu. Pro-
met po obnovljeni cesti bo 
stekel danes, 24. decembra, 
kar je razveseljivo tako za ob-
čane kot tudi za gospodar-
stvo, predvsem za turizem in 
smučišče na Soriški planini.
Na zadnji seji občinskega 
sveta v letošnjem letu smo 
potrdili občinske odbore in 
komisije. Občinskim svetni-
kom in predstavnikom od-
borov smo že posredovali 
predlog proračuna za nasle-
dnje leto. Prvo obravnavo 
proračuna načrtujemo na 
seji konec januarja, dokonč-
no potrditev pa na seji konec 
februarja.

Napreduje tudi pridobiva-
nje zemljišč za protipoplav-
no varnost Železnikov in 
obvozno cesto. Opravljeni 
so bili pomembni individu-
alni razgovori z lastniki ze-
mljišč, kjer je projektirana 
obvozna cesta. Tudi na tem 
odseku se širina odkupa ze-
mljišč zmanjšuje na nujno 
potrebno širino. Lahko po-
vem, da razgovori tečejo v 
pravi smeri in da z lastniki 
zemljišč iščemo sprejemlji-
ve rešitve za vse. Pri domu 
za starejše pa delamo na 
spremenjeni idejni zasnovi, 
kjer bo samo ena večja stav-
ba in bo od najbližje stol-
pnice oddaljena dobrih tri-
deset metrov.
Ob zaključku leta se zahva-
ljujem članom vseh društev, 
posebno še gasilcem, pred-
stavnikom civilne zaščite in 
gorske reševalne službe. Za-
hvaljujem pa se tudi podžu-
panu, vsem svetnikom ob-
činskega sveta, članom od-
borov ter komisij, članom 
krajevnih skupnosti, sode-
lavcem v občinski upravi in 
vsem, ki se kakorkoli trudite 
za lepše življenje in razvoj 
naše občine. Za dobro sode-
lovanje se zahvaljujem tudi 
županom sosednjih občin.
Želim vam lepe božične in 
novoletne praznike, v priha-
jajočem letu pa obilo notra-
njega miru, zdravja, sreče in 
zadovoljstva.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Ob zaključku leta

Anton Luznar

Ana Šubic

Sorica – Popolna zapora re-
gionalne ceste Sorica–Po-
drošt, ki so jo zaradi rekon-
strukcije vzpostavili v začet-
ku julija, bo danes, 24. de-
cembra, odstranjena, je na-
povedal Bojan Markovič iz 
Gorenjske gradbene družbe 
(GGD), ki izvaja 3,5 milijona 
evrov vredno državno inve-
sticijo. V zadnji fazi rekon-
strukcije, ki se je začela že 
leta 2007, so letos poleti re-
konstruirali odsek tik pod 
vasjo Sorica, nato pa so se 
osredotočili na preureditev 
križišča v Podroštu in re-
konstrukcijo spodnjega dela 
ceste od Podrošta naprej. 
Minuli teden je GGD izve-
del še zgornji ustroj in asfal-
tiranje ceste, tako da je no-
silni sloj asfalta izveden v 
celoti, medtem ko bodo ob-

rabni sloj asfalta zaradi vre-
menskih razmer položili 
spomladi prihodnje leto, je 
pojasnil Markovič. Zadovo-
ljen je, da jim je zadani cilj, 
da bo cesta do konca leta 
prevozna po asfaltu, uspelo 
doseči kljub težavam, ki so 
spremljale gradnjo. Prišlo je 
namreč do kasnejše vzposta-
vitve popolne zapore zaradi 
usada na obvozni cesti Pe-
trovo Brdo–Sorica, jeseni pa 
jih je na cesti od Podrošta 
naprej presenetila še poruši-
tev obstoječega betonskega 
zidu, ki so ga morali v celo-
tni dolžini osemdeset me-
trov odstraniti in zgraditi na 
novo.
"Gradnja zadnjega odseka 
ceste je po zahtevnosti po-
dobna prejšnjim fazam. Se-
veda je gradnja takšne ceste 
zahtevna zaradi konfiguraci-
je terena in vseh potrebnih 

podpornih ukrepov – v za-
dnji fazi je bilo izvedeno do-
brih štiristo metrov podpor-
nih in opornih zidov ter sto 
metrov pilotne stene," je ra-
zložil Markovič. Skupaj z 
rekonstrukcijo ceste pod 
vasjo Sorica so letos rekon-

struirali 1800 metrov cest. 
Omeniti velja še, da so križ-
išče v Podroštu preuredili 
tako, da bo po novem pred-
nostna regionalna cesta pro-
ti Petrovemu Brdu, in ne 
cesta proti Sorici, kot je ve-
ljalo doslej.

Stekel promet v Sorico
Predvidoma danes bo po regionalni cesti Sorica–Podrošt, ki je bila zaradi rekonstrukcije pol leta zaprta, 
znova stekel promet. Gradnja ceste, ki jo prenavljajo že od leta 2007, bo v celoti končana spomladi.

Nazadnje so preuredili križišče v Podroštu in rekonustruirali 
cesto od Podrošta naprej. / Foto: arhiv Občine Železniki

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet je 
minuli četrtek na 2. redni 
seji na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja potrdil 
člane občinskih odborov in 
komisij. V odbor za gospo-
darske dejavnosti so imeno-
vali: Franca Tuška, Mirana 
Šturma, Anito Gaser, Pri-
moža Pintarja, Tomaža We-
iffenbacha, Mateja Šubica in 

Petra Arka. Odbor za druž-
bene dejavnosti sestavljajo: 
Minka Šmid, Leopold Na-
stran, Zora Bonča, Branka 
Krek Petrina, Andreja Rav-
nihar Megušar, Julijana 
Prevc in Alenka Lotrič. Od-
bor za komunalno dejavnost 
in varstvo okolja šteje tri-
najst članov, to so: Janez 
Thaler, Blaž Vrhunc, Jože 
Prezl, Tomaž Demšar, Peter 
Krek, Jurij Demšar, Aleš 
Bertoncelj, Božo Prezelj, Jer-

nej Bešter, Janez Rakovec, 
Andrej Jensterle, Simon To-
lar in Igor Kejžar. V komisi-
jo za statut in pravna vpraša-
nja so imenovali: Tomaža 
Demšarja, Julijano Prevc in 
Tatjano Šuštar, za člane nad-
zornega odbora Občine Že-
lezniki pa: Janeza Trojarja, 
Majo Jelenc, Boruta Šmida, 
Valerijo Čemažar Čikič in 
Francija Mihelčiča. Svetniki 
so za članico sveta Lokalnih 
skupnosti Centra za social-

no delo Gorenjska za pred-
stavnico občine Železniki 
potrdili Barbaro Bašelj Ha-
bjan. Komisijo za sprejem 
otrok v vrtec Železniki po 
novem sestavljajo: Alenka 
Gajgar, Vesna Benedičič, 
Uršula Bernik, Urška Debe-
ljak, Martina Logar, Martina 
Markelj in Janja Janc.
Župan Anton Luznar je za 
podžupana znova imenoval 
Mateja Šubica, ki bo funkci-
jo opravljal nepoklicno.

Imenovali občinske odbore

Ana Šubic

Železniki – Športna dvorana 
v Železnikih bo v sredo, 26. 
decembra, ob 17. uri gostila 
tradicionalni božično-novo-
letni koncert Pihalnega orke-
stera Alples. "Letošnji kon-
cert z naslovom Naj vas za-
bavamo! bo izjemno pester. 
Osrednja gostja bo pevka 
Maja Berce, ki se ji bo pri-
družil tudi pevec Lenart Su-
šnik. Gostili bomo še mla-
dinski pevski zbor OŠ Žele-
zniki pod vodstvom zboro-
vodkinje Marjete Naglič, so-
delovale bodo mažoretke. 
Koncert bo zadovoljil vse 
glasbene okuse, saj bomo 
igrali od popa, roka in seve-
da do narodno-zabavne glas-
be," je napovedal predsednik 
orkestra Matic Prevc. Kot vr-
hunec koncerta je izpostavil 
sedem minut dolgo skladbo 
Let Me Entertain You, t. i. 
medley Robbieja Williamsa, 

pri kateri bodo sodelovale 
vse skupine mažoretk. Bo-
žično-novoletni koncert je 
po besedah Prevca krona ce-
lotnega leta: "Ljudje nas lah-
ko čez leto spremljajo na 
različnih prireditvah, prvo-
majski budnici, Čipkarskih 
dnevih, Dnevu teric v Davči, 
kjer bolj ali manj igramo ko-

račnice, na božično-novole-
tnem koncertu pa pokaže-
mo, kako ustvarjalni smo 
bili čez celo leto."
Letošnje leto si bodo v Pihal-
nem orkestru Alples zagoto-
vo zapomnili tudi po julij-
skem gostovanju na festiva-
lu Garonna Show v franco-
skem mestu Port Sainte 

Marie, septembra pa so se 
udeležili Dnevov čipk v Le-
poglavi. Po nekaj letih so 
znova priredili društveni pi-
knik in nastopili v OŠ Žele-
zniki. "Predstavili smo se 
učencem ter jih povabili k 
učenju kakšnega inštru-
menta in tudi k igranju v 
našem orkestru," je povedal 
Prevc. V orkestru sicer igra 
okoli 35 članov, septembra 
sta se jim na novo pridružili 
dve flavtistki. "V naslednjem 
letu si želimo še kakšnega 
novega člana, otrokom pa bi 
radi tudi omogočili učenje 
glasbil za potrebe pihalnega 
orkestra, torej pihal in tro-
bil, česar trenutno v Žele-
znikih malo manjka," je po-
jasnil Prevc. Leto 2019 bo za 
orkester jubilejno, saj bo 
praznoval 40-letnico delova-
nja. Praznovanje bodo prire-
dili v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Železniki v 
okviru Čipkarskih dnevov.

Koncert za vse okuse
Pihalni orkester Alples Železniki bo 26. decembra pripravil že dvajseti božično-novoletni koncert. 

Člani Pihalnega orkestra Alples si bodo letošnje leto 
zapomnili tudi po gostovanju v Franciji. / Foto: arhiv orkestra

Železniki – Lokalna cesta Železniki–Prtovč je od minulega 
tedna znova prevozna. Po sanaciji Pavlinove ride so sanirali 
tudi obsežen zemeljski plaz na cesti nad Športnim parkom 
Dašnica. Zgradili so podporni zid pod poškodovano cesto, 
ki so jo tudi obnovili in preplastili z grobim slojem asfalta, 
pred dnevi pa so namestili še jekleno varnostno ograjo. 
Spomladi bodo položili še zaključni sloj asfalta. Celotna in-
vesticija je vredna 216 tisoč evrov; s 168 tisoč evri jo bo so-
financiralo ministrstvo za okolje in prostor, ostalo pa bo 
prispevala Občina Železniki.

Sanirali tudi plaz nad Športnim parkom Dašnica
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Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
minuli teden že tradicional-
no razglasili najboljše špor-
tnike. Na prireditvi Športnik 
leta občine Železniki 2018 so 
direktor Javnega zavoda Rati-
tovec (JZR) Gregor Habjan, 
predsednik strokovnega sve-
ta za šport pri JZR Boris Kav-
čič in župan Anton Luznar 
podelili pet priznanj športni-
kom, nagradili pa so tudi 
športnega delavca, društvo in 
rekreativnega športnika. 
Zlate plakete se je znova raz-
veselil smučarski skakalec 
Domen Prevc (predlagatelj 
Športno društvo Dolenja 
vas). Sezona 2017/18 je bila 
za Domna glede na njegove 
pretekle uspehe resda neko-
liko skromnejša, kot so šte-
vilni pričakovali, in tudi ni 
dobil priložnosti nastopiti 
na olimpijskih igrah v 
Pjongčangu. A skakalec, ki 
bo konec pomladi prihodnje 
leto dopolnil dvajset let, je v 
svetovnem pokalu 2017/18 
še vedno zbral 81 točk, kar je 
zadostovalo za skupno 37. 
mesto, še posebej na svetov-
nem prvenstvu v poletih v 
Oberstdorfu, kjer je pripo-
mogel, da je Slovenija na 
ekipni tekmi osvojila odlič-
no drugo mesto. Sodeloval 
je tudi na ekipnih tekmah 
poletov v Vikersundu in Pla-
nici, kjer je bila Slovenija 
obakrat tretja, posamično pa 
se je v Vikersundu uvrstil na 
četrto mesto. Dobro je začel 
tudi letošnjo sezono, med 
drugim je bil v Ruki na Fin-
skem dvakrat četrti.

Plakete tudi nogometašu, 
strelki in jahačici
Srebrni plaketi sta prejela 
nogometaš Klemen Šturm 
na pobudo Športnega dru-
štva Selca in Anja Prezelj na 
pobudo Strelskega društva 

Lotrič Železniki. Šturm, ki je 
nogomet začel igrati pri NK 
Železniki, letos zelo uspešno 
igra za člansko ekipo Mure v 
prvi slovenski nogometni 
ligi. V jesenskem delu je od-
igral vseh 18 tekem in je 
eden od treh nogometašev v 
prvoligaški konkurenci, ki so 
vse tekme odigrali od prve 
do zadnje minute. Anja Pre-
zelj pa sodi med najobetav-
nejše slovenske strelke. Tek-
muje z zračno pištolo na de-
set metrov in z malokalibr-
sko pištolo na 25 metrov. 
Trenutno je v A mladinski 
reprezentanci. Uspešno se je 
udeležila tudi več mednaro-
dnih tekmovanj, med dru-
gim je bila peta na olimpij-
skih igrah mladih v Argenti-
ni. Postavila je več državnih 
rekordov za mladinke in čla-
nice, na evropski lestvici naj-
boljših strelk s pištolo pa je 
trenutno na 50. mestu. 
Bronasto plaketo je na pre-
dlog strokovnega sveta za 
šport pri JZR in Konjeniške-
ga kluba Ratitovec prejela pa 
Tajda Marenk, ki se že se-
dem let aktivno ukvarja z 
western jahanjem. Tekmuje 
v državnem prvenstvu pod 
okriljem združenja Sloven-
skega quarter konja. Tajda 
tekmuje v disciplinah horse-
manship in trail. V petih le-
tih tekmovanja je bila dva-
najstkrat državna prvakinja 
v različnih disciplinah. Le-
tos je na šestih tekmah ozi-
roma 24 štartih dosegla kar 
14 prvih mest in sedem dru-
gih.

Športni delavec Jože Reya 
Zlato plaketo za športnega 
delavca je na predlog stro-
kovnega sveta za šport pri 
JZR prejel Jože Reya, ki je na 
OŠ Železniki začel športno 
vzgojo poučevati leta 1980. 
Ves čas je deloval v skladu s 
svojim prepričanjem, da naj 

učenec v šoli osvoji čim širši 
spekter športnih znanj. Po-
leg zgodnjega odkrivanja ta-
lentov in njihovega vključe-
vanja v klube, oblikovanja 
pravilnega odnosa do športa 
in spodbujanja zdravega ži-
vljenjskega sloga je učence 
usmerjal tudi v uspešno tek-
movanje v številnih športih. 
V okviru šolskega športnega 
društva Ratitovec je skrbel 
tudi za izvenšolsko športno 
dejavnost učencev, organizi-
rane so bile različne šolske 
lige, zaživel je šolski športni 
radio in kasneje še šolska 
športna televizija. Na ura-
dnih šolskih tekmovanjih so 
njegovi učenci dosegli kar 
osemdeset uvrstitev med 
najboljše tri, na področnih, 
gorenjskih ali medobčinskih 
tekmovanjih pa še znatno 
več. Jože je znatno pripomo-
gel, da je OŠ Železniki bolje 
prepoznavna na slovenskem 
šolskem športnem zemljevi-
du, v športu pa je bil angaži-
ran tudi izven šole.  
Zlato plaketo za društvo je 
prejel Nogometni klub Žele-
zniki, predlagatelj je bil stro-
kovni svet za šport pri JZR. V 
klubu je trenutno aktivnih 
134 igralcev iz celotne Selške 
doline, ki v gorenjskih nogo-
metnih ligah nastopajo v se-
lekcijah od najmlajših ciciba-
nov do članov. V klubu želijo 
delati na kvaliteti, igralcem 
nuditi dobre pogoje za tre-
ning in jih s tem usmerjati v 
zdrav način življenja.

Obetavna smučarka in 
izkušeni tekač
Priznanje za perspektivno 
mlado športnico je prejela 
alpska smučarka Nina Drob-
nič (predlagatelj Smučarski 
klub Domel), ki je v sezoni 
2017/2018 v kategoriji U16 
osvojila naslova državne pr-
vakinje v slalomu in alpski 
kombinaciji, bila je tudi dru-

ga v super veleslalomu in 
tretja v veleslalomu. Je aktu-
alna državna osnovnošolska 
prvakinja med kategorizira-
nimi tekmovalci. V skupnem 
seštevku slovenskega pokala 
za veliko nagrado SLO SKI je 
zasedla tretje mesto, v tek-
movanju Zavarovalnice Tri-
glav zahodne regije pa je bila 
prva. Zaradi odličnih rezul-

tatov se je uvrstila tudi v otro-
ško reprezentanco, za katero 
je na treh najpomembnejših 
mednarodnih otroških tek-
movanjih dosegala uvrstitve 
med 12. in 17. mestom, na 
mednarodnem tekmovanju 
v Vratni na Slovaškem pa je 
bila druga v slalomu in tretja 
v veleslalomu.
Priznanje za posebne dosež-
ke na področju rekreacije je 
na pobudo Športnega dru-
štva Sorica šlo v roke Branka 
Tavčarja, ki že dolga leta 
uspešno nastopa na teka-
ških tekmovanjih. Prvih te-
kaških tekem se je udeležil 
leta 1977. Glavni izziv so 
mu bile daljše proge in tako 
je že leta 1979 odtekel zna-
meniti Čazmatrans (Za-
greb–Čazma, 53 kilome-
trov), ki je takrat veljal za 
enega najbolj ekstremnih 
tekov. Tega teka se je ponov-
no udeležil leta 1985 skupaj 
z Romanom Kejžarjem. Le-
tos je odtekel kar štiri mara-
tone, med njimi zelo zahte-
ven GM40. Vidne rezultate, 
tudi prva mesta, je dosegal 
na številnih tekaških tekmo-
vanjih doma in v tujini.

Priznanja športnikom
Na prireditvi Športnik leta občine Železniki tokrat osem priznanj, najvišje znova Domnu Prevcu.

Prejemniki priznanj z županom Antonom Luznarjem, Borisom Kavčičem in Gregorjem Habjanom / Foto: Gorazd Kavčič

Dražgoše – Drugo nedeljo v decembru, štiri dni pred godom 
sv. Lucije (13. december), sta Kulturno turistično društvo 
(KTD) Dražgoše in Župnija Dražgoše pripravila četrti ro-
marski pohod Z lučko k Lučki – od delno obnovljenih ruše-
vin stare cerkve do nove cerkve sv. Lucije v Dražgošah. To-
kratnega pohoda se je udeležilo okoli 35 romarjev. "Vsebin-
sko smo sledili namenu prvega pohoda – spominu na ro-
marje, ki so vse do druge svetovne vojne na predvečer sv. 
Lucije z lučkami v rokah prihajali v Dražgoše, da bi se pripo-
ročili zavetnici za zdravje oči. V molitvi in petju med poho-
dom po poti, ki simbolično povezuje oba večja dela Dražgoš 
ter spomenike vseh vrst in vaška znamenja, so se romarji 
priporočili za razsodnost v izzivih, ki čakajo tako župnijo kot 
širšo skupnost," je v imenu organizatorjev povedal Rok Pin-
tar. Članice KTD so za pogostitev po pohodu napekle toliko 
sladkarij, da so jih bili deležni še romarji, ki so se v Dražgo-
še podali k dopoldanski maši na sam praznik svete Lucije.

Z lučko k Lučki

V Dražgošah so pripravili četrti romarski pohod od delno 
obnovljenih ruševin stare cerkve do nove cerkve sv. Lucije.
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Ana Šubic

Železniki – Letošnja zima ni 
nič kaj radodarna s snegom, 
a s pomočjo umetnega za-
sneževanja jim je uspelo za 
obratovanje usposobiti tudi 
obe smučišči v občini Žele-
zniki. Na Soriški planini so 
sezono začeli minulo sobo-
to. »Obratujeta vlečnici Sla-
tnik in otroška vlečnica Lu-
cija, saj so odprte proge 
samo na spodnjem delu 
smučišča, kjer imamo ume-
tno zasneževanje,« je pove-
dala direktorica Polona Goli-
ja. Pred novo sezono so po-
polnoma obnovili in poso-
dobili vlečnico Slatnik. Letos 
so uvedli skupno sezonsko 
vozovnico s smučiščem Sta-
ri Vrh, ki je bila na voljo le v 
predprodaji, sicer pa je na 
Soriški planini novost še 
starševska vozovnica. Gre za 
dnevno in poldnevno vozov-
nico za starša, ki se pri smu-

čanju menjavata zaradi var-
stva mlajšega otroka.
Pred dobrim tednom so za-
čeli smučati tudi na Ru-
dnem, kjer jim je uspelo pro-
go v celoti umetno zasnežiti. 
Poleg programov alpske šole 
izvajajo tudi smučarske teča-
je, ki so zelo hitro zasedeni. 
Po novem letu namerava 
Športno društvo Buldožerji 
razpisati nove tečaje. Na Ru-
dnem jim je po dolgoletnih 
prizadevanjih pred letošnjo 
sezono uspelo postaviti bru-
narico, zato jim obiskovalcev 
ni več treba sprejemati v 
montažnem šotoru. »Ogro-
mno del smo člani društva 
opravili sami, na pomoč so 
nam priskočili tudi sponzor-
ji s popusti pri nabavi mate-
riala. Pritličje brunarice je že 
povsem urejeno, v zgornjem 
delu pa nameravamo naredi-
ti še dvorano in društveni 
prostor,« je povedal predse-
dnik društva Mirko Gartner.

Odprti obe smučišči

Na Soriški planini so v novo smučarsko sezono 
vstopili s prenovljeno vlečnico Slatnik, na 
Rudnem pa jim je uspelo postaviti brunarico. 

Na smučišču Rudno jim je po večletnih prizadevanjih 
uspelo postaviti brunarico. / Foto: Gorazd Kavčič

Domen Prevc se je 
naziva športnika leta 
razveselil tudi lani, 
pred tem pa je osvojil 
dve srebrni in 
bronasto plaketo.
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Občina Žiri

Loški glas, ponedeljek, 24. decembra 2018
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Mateja Rant

Žiri – Letošnja izdaja je še 
posebno obsežna, saj so 48. 
številki Žirovskega občasni-
ka (ŽO) priložili fotografsko 
monografijo Franca Teme-
lja z naslovom Fotografije in 
fotokolaži, ki jo je napisal in 
uredil umetnostni zgodovi-
nar dr. Primož Lampič, na 
predlog Moškega pevskega 
zbora Alpina in zborovodje 
Andreja Žaklja pa so dodali 
še njihovo trojno zgoščenko 
Tih' bod' pa poj! "Tako smo 
v letošnjem kompletu zdru-
žili besedila, fotografije in 
glasbo," je poudaril urednik 
zbornika Miha Naglič.
V uvodniku se je Miha Na-
glič najprej posvetil vpraša-
nju, kaj ima z Žirovci sku-
pnega Ivan Cankar. Izkazalo 
se je, da tega ni malo. Žiro-
vska rodoslovca Janez Jereb 
in Martina Horvat sta na-
mreč ugotovila, da oče Can-
karjeve matere Neže Martin 
Pivk izhaja iz žirovske Žirov-
nice, od koder se je priženil v 
Vrzdenec. "Ivan Cankar je 
torej žirovski vnuk!" je pou-
daril Naglič. V nadaljevanju 
se je posvetil iskanju vzpore-

dnic med Žirovci in algorit-
mi kot oznaki za nekaj, kar 
je v ozadju tako rekoč vsega, 
kar se zdaj dogaja. Kot poja-
snjuje, je s tem želel tudi v 
Žirovskem občasniku "spod-
buditi razpravo o izzivih, 
pred katere smo že postavlje-
ni, čeprav se jih mnogi med 
nami sploh še ne zavedamo 
v obsegu, ki ga ta dogajanja 
že zavzemajo". Uvodniku 
sledi intervju s fotografom 
Francem Temeljem, s kate-
rim so sledili sklepu uredni-
štva, da do njihove štiridese-

tletnice leta 2020 naredijo 
intervjuje z vsemi dolgole-
tnimi člani uredniškega od-
bora. "Franc Temelj je ure-
dniški odbornik od samega 
začetka, od oktobra 1980. 
Prvoborec ŽO," je poudaril 
Naglič. V ŽO so objavili tudi 
intervju s pisateljico Bronjo 
Žakelj, ki je po Nagličevih 
besedah to jesen zablestela 
kot nova zvezda na sloven-
skem knjižnem nebu. Bro-
nja Žakelj je sicer Ljubljan-
čanka, po starših pa žiro-
vskega rodu. V sklopu izvir-

nih raziskav in spominov je 
Naglič v ospredje postavil 
raziskavo Alojza Demšarja, v 
kateri je obudil še eno od po-
zabljenih poglavij iz žirovske 
zgodovine, in sicer tamkaj-
šnje borce za severno mejo. 
Dr. Petra Leben Seljak nada-
ljuje serijo Priimki na Žiro-
vskem skozi stoletja (1500–
1850) in je tokrat popisala 
priimke na B: od Babka do 
Burnika. Tončka Stanonik je 
povzela svojo bogato lektor-
sko prakso, razpeto med En-
ciklopedijo Slovenije in Žiro-
vskim občasnikom, posebno 
pozornost pa so ob 90. oble-
tnici rojstva namenili pisate-
lju žirovskih korenin Leopol-
du Suhodolčanu. V novi iz-
daji ŽO je mogoče prebirati 
še zgodbe Helene Maček, 
Alfonza Zajca in Milene Mi-
klavčič, ki po dveh knjigah 
ženskih zgodb zdaj zapisuje 
še moške zgodbe, ter več ne-
krologov in zapisov ob ra-
znih obletnicah in priredi-
tvah, predstavljajo tudi štiri 
nove knjige. V likovni prilogi 
pa Stane Kosmač predstavlja 
umetnika Jureta Možino, ki 
ustvarja tako imenovane air-
brush umetnine.

Od algoritmov do Cankarja
Na Prešernov rojstni dan oziroma Ta veseli dan kulture v decembru so v prostorih Muzeja Žiri 
predstavili letošnji komplet Žirovskega občasnika.

S predstavitve Žirovskega občasnika v Muzeju Žiri 
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Pred novim letom so že v 
starih časih želeli govoriti 
predvsem o pozitivnem. Ta 
čas je bil namenjen prega-
njanju teme. Tudi adventni 
čas je namenjen pripravi na 
prihod Novega. A včasih je 
težko gledati samo pozitiv-
no, sploh ko danes govori-
mo o sovražnem govoru, 
migracijah ... Vsak v tem 
času zato verjetno razmišlja 
tudi o teh zadevah.
Tudi sam sem precej razmi-
šljal o sovražnem govoru. 
Kot kristjana me že od otro-
ških let spremljajo napadi na 
to, kar mi je najbolj dragoce-
no. Zelo redko sem od števil-
nih uradno postavljenih va-
ruhov človekovih pravic za-
sledil besede obrambe. V 
nobeni od analiz na to temo 
doslej nisem zasledil besed 
resnica in poštenje. Staro-
modni besedi, s katerima bi 
včasih lahko razrešili marsi-
kateri problem. A tudi to ni 
preprosto. Dandanašnji po-
staja to še bolj zapleteno, saj 
imamo res čisto vsi dostop 
do medijev, ki so elektronski 
in ne stanejo nič. Vsak lahko 
ne le bere, ampak tudi 
ustvarja novice, izraža mne-
nje in s tem hote ali nehote 
seje razdor. Na nas pa ostaja 
težka naloga, da ugotovimo, 
kdo govori resnico. Ljudje 
smo nagnjeni k temu, da 
stvari presojamo skozi to, ali 
je posameznik "naš ali nji-
hov". Tudi uradni mediji v 
tej pomembni vlogi razloče-
vanja resnice žal pogosto pa-
dejo na izpitu. Sklicevanje na 
neodvisnost ostaja pri nas 
uspešen način zamegljeva-
nja. Tudi zato je naša presoja 
recimo o tem, ali je podpis 
sporazuma o migracijah do-
ber ali ne, še zahtevnejša. 
Zagotovo pa debata o tem ni 
sovražni govor, saj bomo po-
sledice migracij krepko čutili 
prav vsi. Sam sem veliko ho-
dil po svetu, a vedno sem se 
poskušal prilagoditi pravi-
lom, ki veljajo v državi, v ka-

teri sem bil kot gost. Bil sem 
tudi v Siriji, Egiptu in drugih 
muslimanskih državah in 
povsod sem upošteval njiho-
ve navade in običaje. Zato 
menim, da nismo sovražni, 
če od nekoga zahtevamo, da 
se prilagodi našim običajem. 
Žal so pri nas tudi prazniki v 
krizi, kot zanimivo ugotavlja 
Leon Marc v svoji knjigi Iz-
praznjeni prazniki. Moje 
mnenje je, da Žirovci in na 
splošno Slovenci nismo ne-
strpni.
Vsak ima določeno izkušnjo, 
ki ga zaznamuje, a nujno je, 
da gojimo spoštovanje, čut 
do resnice in poštenja. Tudi 
če mislimo, da okrog nas ni 
nikogar, ki bi potreboval po-
moč, sem prepričan, da prav 
vsak v svoji neposredni bliži-
ni lahko najde koga, ki bi mu 
prišla prav pozornost, pa naj 
bo to v materialnem smislu 
ali pa samo v obliki prijazne 
besede, in nam bo vsem lep-
še. V Žireh verjetno nihče ne 
trpi hudega pomanjkanja, 
kljub temu pa poznam nekaj 
družin, ki potrebujejo po-
moč, a zanjo nikoli ne prosi-
jo. Zato je priložnosti veliko 
in prav je, da vsaj v zadnjem 
tednu decembra izstopimo iz 
potrošništva in individualiz-
ma in naredimo kaj tudi za 
druge. Ob tem bi vsem zaže-
lel blagoslovljene božične 
praznike in srečno novo leto.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Resnica in poštenje

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Na konstitutivni seji 
so med drugim novoizvolje-
ne svetnike seznanili s poro-
čilom občinske volilne ko-
misije o izidu volitev v ob-
činski svet in volitev župana. 
Skupaj so volilni upravičen-
ci v Žireh na volitvah župa-
na oddali dva tisoč veljavnih 
glasov, pri čemer je Janez 
Žakelj prejel 1322 glasov, 
njegov izzivalec Andrej Po-
ljanšek pa 678. Za volitve 
župana je bilo oddanih tudi 
129 neveljavnih glasovnic, 
saj so bile prazne oziroma je 
bilo obkroženih več številk 
ob imenu list kandidatov, 
tako da ni bilo mogoče ugo-
toviti volje volivcev. Za voli-
tve članov občinskega sveta 
je bilo oddanih 2078 veljav-
nih glasov in 51 neveljavnih. 
Volilna udeležba v Žireh je 
bila sicer 53,28-odstotna.
Največ glasov so volivci v Ži-
reh namenili Neodvisni listi 
za napredek Žirov, ki je pre-
jela 794 glasov oziroma 
38,21 odstotka, SDS je preje-
la 458 oziroma 22,04 od-
stotka glasov, 363 glasov ozi-
roma 17,47 odstotka je pre-
jela NSi, 133 glasov oziroma 
6,40 odstotka so dodelili 

SLS, 126 glasov oziroma 
6,06 odstotka je prejela SD 
in 119 glasov oziroma 5,73 
odstotka DeSUS. Razmerje 
moči po strankah v novoi-
zvoljenem občinskem svetu 
je ostalo povsem enako kot v 
prejšnjem sklicu, saj so vse 
stranke obdržale enako šte-
vilo svetniških mest. Neod-
visno listo za napredek Ži-
rov bo še naprej zastopalo 
šest svetnikov, SDS in Nsi 
po trije svetniki, po eno sve-

tniško mesto pa je pripadlo 
še SLS, SD in DeSUS. Se je 
pa v občinskem svetu zame-
njala več kot polovica imen. 
V občinskem svetu bodo še 
naprej sedeli Matej Gregu-
rovič, Drago Kramperšek, 
Ida Filipič Pečelin in Maja 
Justin Jerman (vsi Neodvi-
sna lista za napredek Žirov), 
Mateja Velkavrh in Sašo Pe-
čelin (oba NSi) ter Martin 
Oblak (SLS). Po novem pa 
občinski svet sestavljajo še 

Vesna Kranjc in Mitja Koza-
mernik (oba Neodvisna lista 
za napredek Žirov), Andrej 
Poljanšek, Bernarda Lukan-
čič in Peter Podobnik (vsi 
SDS), Janez Žakelj (NSi), ki 
ga bo po potrditvi mandata 
župana predvidoma nado-
mestil Jože Stanonik, Boži-
dar Cankar (SD) in Jože Pe-
trovčič (DeSUS). Med sve-
tniki je tako deset moških in 
pet žensk, ena manj kot v 
prejšnjem mandatu.

Začeli z delom
Novoizvoljeni občinski svetniki Občine Žiri so se v začetku decembra zbrali na konstitutivni seji. 
Največ svetniških mest je obdržala Neodvisna lista za napredek Žirov.

Župan Janez Žakelj in novoizvoljeni občinski svetniki / Foto: Tina Dokl

Žiri – Na kulturnem večeru v Krajevni knjižnici Žiri bodo pred-
stavili knjigo Camino Frances avtorice Mojce Klug. Predstavi-
tev knjige bodo pripravili v četrtek, 27. decembra, ob 19. uri.

Kulturni večer

Žiri – Pihalni orkester Alpina Žiri na božični dan v dvorani 
DPD Svoboda ob 19.30 pripravlja tradicionalni božično-novo-
letni koncert. Na koncertu se bodo predstavili različni solisti, 
prisluhniti pa bo mogoče široki paleti skladb za vse okuse. 

Božično-novoletni koncert

Žiri – V sredo, 26. decembra, goduje zavetnik konj sv. Štefan 
in člani Konjeniškega kluba Žiri na ta dan že tradicionalno 
prirejajo blagoslov konj pri svoji brunarici na Pustotniku. 
Prireditev se bo začela ob 10.30.

Blagoslov konj

Žiri – Žirovski gasilci bodo tudi letos popestrili prednovole-
tno dogajanje v centru Žirov. V petek, 28. decembra, ob 19. 
uri bodo pripravili potopisno predavanje v kinodvorani Žiri. 
Svoja doživetja bosta predstavila Evelina in Žan Kunc, ki sta 
se poleti z motorjem potepala po centralni Aziji. V soboto, 
29. decembra, ob 21. uri pa bodo pred Zadružnim domom 
pripravili še "rock žur". Za zabavo bosta skrbeli skupini Lo-
kal patrioti in Raspitje.

Prednovoletna srečanja
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Mateja Rant

Žiri – Franc Temelj v teh 
dneh z obiskovalci žirovske 
knjižnice deli delček svoje 
obsežne zbirke steklenih, 
keramičnih in glinenih če-
veljčkov, ki jih je zbral z vse-
ga sveta. Njegovo zbiratelj-
sko strast je vzbudila očeto-
va zbirka dvanajst okrasnih 
čevljev, ki jo je po naključju 
odkril po njegovi smrti. "Če-
vlje je oče priložnostno ku-
poval iz ljubezni do svojega 
poklica, bil je namreč če-
vljar. Zdelo se mi jih je ško-
da zavreči, sam pa sem zbir-

ko počasi začel dopolnjeva-
ti." Tako se je začelo, danes 
pa ima v svoji zbirki že vsaj 
okrog štiristo malih čevelj-
cev, ocenjuje Temelj.
Glede na to, da razstavo v 
knjižnici gostijo v praznič-
nem decembru, je Temelj 
tokrat poudarek namenil 
predvsem prazničnim če-
veljčkom. Med njimi imajo 
posebno mesto Miklavževi 
čevlji, lahko pa so tudi Bo-
žičkovi ali od dedka Mraza, 
se namuzne. Najmanjši 
med njimi, ki pa je kljub 
temu med najdragocenejši-
mi, je steklen čeveljček iz kristala Swarovski, med naj-

ljubšimi, prizna Temelj, pa 
je zagotovo glinen smučar-
ski čevelj, ki je kopija njego-
vega smučarskega čevlja iz 
otroštva, ki mu ga je naredil 
oče. Prav tako ljub mu je le-
sen čevelj, ki mu ga je iz Ar-
gentine prinesel Alfons Za-
jec. Ponosen je tudi na svojo 
zbirko božičnih okraskov iz 
porcelana iz omejene kolek-
cije Hutschenreuther. "Za 
izdelavo okraskov vsako leto 
izberejo drugega oblikoval-
ca," je pojasnil in dodal, da 
jih je na božičnih sejmih v 
tujini kupoval po od 19 do 
26 evrov, v Ljubljani pa je za 
enega odštel celo petdeset 
evrov. Kot pravi Temelj, ob 

razstavi mogoče sicer kdo 
pomisli, da gre predvsem za 
kič, ki niti ne sodi v "najeli-
tnejšo žirovsko stavbo". 
Zato je ob tem spomnil na 
razstavo kiča Marije Maka-
rovič v Slovenskem etno-
grafskem muzeju v sedem-
desetih letih prejšnjega sto-
letja. "Tudi tista razstava je 
vzbudila silne polemike, a 
stavba kljub temu še stoji in 
muzej zaradi tega ni izgubil 
ugleda." Pri kiču je zato po 
njegovem tako kot pri napi-
su "vozi počasi" – vsak si 
lahko po svoje razlaga, kaj je 
počasi. "Vozniki bi vsi trdili, 
da so vozili počasi, policisti 
pa, da je bilo prehitro. Obve-
ljala pa bi policistova."

Praznični čevlji 
V Krajevni knjižnici Žiri si je do 11. januarja mogoče ogledati razstavo zbiratelja Franca Temelja z 
naslovom Mali čevlji za velike praznike.

Franc Temelj

Steklen čeveljček iz kristala Swarovski

Mateja Rant

Žiri – Belo se pere na devet-
deset so bile zadnje besede, 
ki jih je mama pred smrtjo 
namenila Bronji Žakelj. 
Mamo je namreč izgubila 
pri štirinajstih letih, ker je 
umrla za posledicami raka 
na želodcu, v romanu s tem 
naslovom pa je na pretre-
sljiv in ganljiv, a obenem 
duhovit način opisala svojo 
življenjsko zgodbo. Roman 
tako predstavlja osebno iz-
poved o odraščanju, sooča-
nju z izgubo ter ukradenem 
žalovanju, težki bolezni in 
številnih drugih preizku-
šnjah, ki jih ji je življenje 
postavilo na pot. "Žalost, ki 
ti je ne dovolijo izživeti, 
ostaja v tebi. Tišino sem 
zato mogoče pretrgala šele s 
to knjigo," je ob tem pouda-
rila Bronja Žakelj.
Najbolj jo je namreč prizade-
lo, da so se pred njo in nje-
nim bratom vsi zavili v tiši-
no, ko je beseda nanesla na 
mamo. Otroško žalovanje je 
po njenih besedah zelo za-
postavljeno, saj so vsi mislili, 
da bo zanjo in za Roka lažje, 

če mame ne bodo omenjali. 
A resnica je daleč od tega, 
poudarja Bronja Žakelj. Prav 
zaradi tega, ker je v njuni 
prisotnosti niso več omenja-
li, je dobila občutek, kot da 
mame sploh nikoli ne bi 
bilo, kot da so spomini na-
njo le sanje. In tudi v resnici 
se ji je mama zelo pogosto 
prikazovala v sanjah. "Te sa-
nje so bile zelo neprijetne, 
saj sem jo klicala in tekla za 
njo, a me ni prepoznala." To 
se ji je dogajalo, vse dokler 
svojih sanj ni zaupala psiho-
loginji, ki ji je razložila, da je 
to le eden od vzorcev, kako 
otroci reagirajo na mamino 
smrt. S tem je njeno žalova-
nje dobilo legitimnost in 
tako se je vendarle osvobodi-
la teh sanj, je priznala.
Zaznamovalo jo je tudi to, 
da so mami ves čas prikriva-
li, kako resno je bolna, in je 
umrla v prepričanju, da ima 
rano na želodcu. Ko je pri 
dvajsetih letih sama zbolela 
za rakom na bezgavkah, jo 
je bilo bolj kot same bolezni 
strah tega, da bi tudi njej 
prikrili resnično diagnozo, 
je poudarila Bronja Žakelj. 

"Z lažjo te oropajo osnovne-
ga dostojanstva; nihče nima 
pravice, da razpolaga s tvo-
jim življenjem in tako posta-
ne gospodar tvojega življe-
nja. Zmožni smo namreč 
veliko več, kot si mislimo, 
da smo. Telo se drugače od-
zove, če veš, s čim se soo-
čaš." Bolezen se je pri njej 
letos ponovila, a jo je tokrat 
doživljala povsem drugače 

kot prvič, je priznala. "Bolj 
kot zase me je bilo strah 
tega, da bi otroka ostala brez 
mame. Otroci ti dajo voljo in 
moč, a strah je prav zaradi 
njih še toliko večji." Zato 
pravi, da je bila najsrečnej-
ša, ker je po premagani bo-
lezni lahko hčerki pomagala 
pri nakupu obleke za veleto. 
Njena mama namreč tega ni 
več zmogla.

Pravica do žalovanja
Svoj knjižni prvenec Belo se pere na devetdeset je žirovska rojakinja Bronja Žakelj pretekli četrtek 
predstavila tudi na literarnem večeru v galeriji Muzeja Žiri.

Na predstavitvi knjige v Žireh se je z Bronjo Žakelj 
pogovarjal publicist Miha Naglič. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Konec leta v KŽŠ že 
tradicionalno zaznamujeta 
adventni bazar pred Zadru-
žnim domom in brucovanje 
v dvorani Partizan. Na ad-
ventnem bazarju so tokrat 
svoje izdelke ponudniki od 
blizu in daleč predstavljali 
na okrog dvajset stojnicah.
Lokalni proizvajalci so tako 
tudi letos dobili priložnost 
za predstavitev in prodajo 
svojih izdelkov. Ponudba je 
bila po besedah Maja Krista-
na iz KŽŠ zelo podobna lan-
ski. Tudi letos so tako ponu-
jali sire in druge mlečne iz-
delke, pletenine, domače 
žgane pijače in še vrsto dru-
gih izdelkov. Pri eni od stoj-
nic so se predstavljali tudi 
taborniki, ki so za obiskoval-
ce sproti pripravljali palačin-
ke, člani KŽŠ pa so obisko-
valce ozaveščali o aidsu, saj 

je bazar potekal prav na 1. 
december, svetovni dan boja 
proti aidsu. Ob tej priložno-
sti so si zato vsi pripeli rdeče 
pentlje kot simbol boja proti 
aidsu in mimoidočim delili 
kondome. Pri stojnici žiro-
vskih študentov se je bilo 
obenem mogoče pogreti s 
toplim čajem ali kuhanim 
vinom.
Na brucovanju, ki so ga pri-
pravili konec novembra, pa 
so žirovski študentje simbo-
lično s krstom brucev izrekli 
dobrodošlico novim članom 
in jih sprejeli medse. Pred 
tem so morali bruci, ki so se 
zbrali v središču Žirov in se 
do dvorane Partizan odpra-
vili v spremstvu v črno oble-
čenega rablja, opraviti števil-
ne zabavne naloge. Sledila 
je zabava s Kingstoni, bruco-
vanje pa so popestrili še 
Nipke in Trkaj, Joker out ter 
Pero Martič.

Bazar v znamenju 
boja proti aidsu
V Klubu žirovskih študentov (KŽŠ) so prvo 
soboto v decembru pripravili adventni bazar, 
teden prej pa tudi tradicionalno brucovanje.

V KŽŠ so tudi letos pripravili adventni bazar. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Združenje šoferjev in 
avtomehanikov (ZŠAM) Žiri 
je konec novembra prejelo 
svečano listino javne agenci-
je za varnost prometa za dol-
goletno prizadevno in uspe-
šno delo na področju pro-
metne varnosti. Kot so ute-
meljili priznanje, je ZŠAM 
najbolj dejavno združenje 
na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu v 
občini Žiri. Aktivni so pri 
skrbi za varnost šolarjev v 
prometu prve dni po pole-
tnih počitnicah, saj jih na 
poti v šolo spremljajo kar 
deset dni in jim pomagajo 
pri varnem prečkanju cest. 
Te akcije skozi šolsko leto v 
manjšem obsegu ponavljajo 
po vsakih šolskih počitni-
cah. Dvakrat letno izvajajo 
akcije za večjo varnost pe-
šcev v prometu Bodi viden, 
bodi previden, sodelujejo 

tudi pri izvedbi prometne 
kače in Pešbusa. Redno so-
delujejo z redarsko službo 
in škofjeloškimi policisti, za 
varnost občanov pa skrbijo 
tudi na domala vseh priredi-
tvah v občini. Bili so tudi 
med pobudniki ustanovitve 
sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v občini, 
o varnosti v prometu pa v 
vrtcu in šoli ozaveščajo že 
najmlajše.

Priznanje za žirovske 
šoferje in avtomehanike
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Leto, ki se izteka, je bilo ob 100. obletnici pi-
sateljeve smrti poimenovano tudi Cankarjevo 
leto. 
V naši knjižnici smo se pridružili temu prazno-
vanju in na predvečer pisateljeve smrti orga-
nizirali javno branje njegovih del. Ker knjižni-
ca združuje ljubitelje lepe besede, smo k bra-
nju želeli povabiti čim več tistih, ki skrbijo za 
branje ali pa jim je branje in posredovanje 
besede vsakodnevno opravilo. Šolska ulica 6

4220 Škofja Loka
(04) 511 25 05
(051) 341 126

Srečno 2019!
 
Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

CANKARJEVO LETO – SKUPAJ SMO PRAZNOVALI  
PRAZNIK SLOVENSKE BESEDE IN NA CANKARJEVEM TRGU 
BRALI CANKARJA

Pri javnem branju, ki je potekalo v ponedeljek, 
10. decembra 2018, od 19. ure do 20.30 na 
Cankarjevem trgu pred kavarno Na štengah, so 
tako sodelovali posamezniki iz raznih skupin, 
društev in organizacij, ki so se odzvale na naše 
povabilo (našteto po vrsti branja): Katja Kožuh 
(študentka), Gašper Murn, Ludvik Kaluža (Loški 
oder), Vita Renko, Dora Suljanović (OŠ Ivan 
Grohar), Bojan Trampuš (Loški oder), Lucija Ma-
ček (Gimnazija Škofja Loka), Jakob Habicht (OŠ 
Škofja Loka mesto), Albina Nastran (Bralni klub 
knjigosnedke), Marko Črtalič (JSKD), Igor Žu-
žek, Miha Ješe (Občina Škofja Loka), Jana Jenko 
(Radio Sora), Marija Lebar.  
Na tem mestu naj izrečemo posebno zahva-
lo vsem, ki so pripravili program – predloge 
vsebine. To so bili Ludvik Kaluža, Marija Le-
bar in Marko Črtalič.
Kljub mrazu smo vztrajali, saj je bila lepa be-
seda tega vredna. Dokazali smo, da naša kul-
tura ni le krizantema siromakova. 
Z željo, da bi nas besede družile tudi v 
nasled njem letu, vam voščimo obilo zdravja 
in miru  in vas vabimo, da se nam pridružite 
med policami ali na naših prireditvah.

Igor Kavčič

Ob Severjevih nagradah, ki 
jih vsako leto na Loškem 
odru podelijo profesional-
cem, ljubiteljem in študen-
tom za njihove igralske do-
sežke, je priznanje za svoje 
dolgoletno neutrudno delo 
tajnika v upravnem odboru 

Sklada Staneta Severja pre-
jel Marko Črtalič. Pisana be-
seda in dramska igra sta mu 
bila ljuba tudi v delovanju 
na škofjeloški območni iz-
postavi JSKD, od koder se je 
letos upokojil. Verjamemo, 
da se bomo še srečevali na 
kulturnih dogodkih, ki jih v 
Škofji Loki res ne manjka.

Priznanje Marku Črtaliču

Marku sta priznanje podelila predsednik UO Sklada 
Staneta Severja Aleš Jan in škofjeloški župan Miha Ješe. 

Igor Kavčič

Škofja Loka – Kako lep po-
gled – ne le na izbrane raz-
stavljene fotografije, ampak 
tudi na številne obiskovalce, 
ki so se preteklo sredo dobe-
sedno nagnetli v razstavišče, 
ki domuje prav na robu lo-
škega placa. V Martinovi 
hiši, najstarejši hiši škofjelo-
škega Mestnega trga, je na-
mreč zaživela ne toliko gale-
rija v klasičnem pomenu, 
kot nov razstavni prostor v 
okviru škofjeloške Območ-
ne izpostave JSKD. V sode-
lovanju z domačim Foto 
klubom Anton Ažbe in ob 
podpori Občine Škofja Loka 
so stopnišče in atrij preure-
dili v galerijo, v prvi vrsti na-

menjeno fotografskim raz-
stavam. V Martinovi hiši 
ima sicer prostore tudi Cen-
ter kulturnih dejavnosti, ki 
nudi okrilje delujočim ško-
fjeloškim kulturnim dru-
štvom, tudi foto klubu. Prva 
razstava – da bi, rečeno po 
fotografsko, "ujeli trenu-
tek", so tik pred dogodkom 
uredili še nekaj zadnjih teh-
ničnih podrobnosti na raz-
stavnih stenah – pa ni bila 
zgolj običajna postavitev, 
ampak je imela skrbno dolo-
čen namen. "Po sedemnaj-
stih letih smo tudi na Lo-
škem ponovno organizirali 
Območno srečanje fotograf-
skih skupin in posamezni-
kov, pripravili projekcijo fo-
tografij, pri čemer smo na-

grajene in izbrane tudi raz-
stavili," je povedal Aldo Ko-
mar, nova moč v loškem 
JSKD: "Na razstavi so se s 
svojimi fotografijami pred-
stavili fotografi, delujoči na 
območju občin Škofja Loka, 
Železniki, Gorenja vas - Po-
ljane ter Žiri. Tema natečaja 
je bila prosta, vsak udeleže-
nec je lahko sodeloval z 
barvnimi in črno-belimi fo-
tografijami."
Predsednik FK Anton Ažbe 
Izidor Jesenko je poudaril, 
da ga je presenetila dobra 
udeležba: "Toliko fotografov 
je včasih težko zbrati celo na 
slovenski razstavi, saj se je 
na razpis javilo kar 55 avtor-
jev s 305 fotografijami, kar 
je za prvo ponovno srečanje 

več kot razveseljivo." Dela je 
ocenila strokovna žirija v se-
stavi akademska slikarka 
Agata Pavlovec, predstavnik 
JSKD Aldo Komar in foto-
graf Klemen Brumec in na 
razstavo sprejela 115 fotogra-
fij, ki so bile prikazane na 
projekciji, fizično pa je bila 
predstavljena po ena foto-
grafija vsakega avtorja. Žiri-
jo je najbolj prepričala Ve-
sna Križnar (FK Anton 
Ažbe) in prejela prvo nagra-
do za fotografijo Cvetoljub, 
z drugo in tretjo nagrado sta 
sledila Dejan Košir (samo-
stojni avtor) s fotografijo 
Electricité in Ela Dolinar 
(Foto krožek Društva upo-
kojencev) s fotografijo po-
krajina 2. Ob tem so diplo-

me prejeli Darinka Egart za 
Jezero in Tone Štamcar za 
delo James Leg (oba samo-
stojna avtorja), pa še Izidor 
Jesenko za delo Taborski 
kupeci, Ajda Pokorn za Cvet 
ter Andrej Tarfila (vsi trije 
FK Anton Ažbe) za Hrepe-
nenje.
"Kot župan se poslavljam v 
najboljši družbi," je fotogra-
fom v nagovoru dejal Miha 
Ješe, ki je dan kasneje pre-
dal posle novemu županu: 
"Želim vam še mnogo foto-
grafskih razstav in da bi tudi 
v prihodnje rasli tako po šte-
vilu kot kvaliteti." Mogoče 
bo tudi sam ponovno začel 

fotografirati, kot je že v mla-
dosti. V FK Anton Ažbe ga 
je povabil njegov podpredse-
dnik Peter Pokorn ml. in 
mu za tvorno sodelovanje v 
preteklih letih podaril foto-
grafijo Škofje Loke, katere 
avtor je njegov pokojni očete 
Peter Pokorn st. Da Marti-
nova hiša tako postaja zao-
krožena celota, namenjena 
kulturnim dejavnostim, je 
še dejal Janez Jocif z loškega 
JSKD. Razstave naj bi bile 
predvsem fotografske, za 
kar bodo skrbeli v sodelova-
nju z domačim klubom. To-
kratna razstava bo na ogled 
do konca januarja.

Nova galerija, 
fotografi dobrodošli
V sredo so v Martinovi hiši, kjer so prostori območne izpostave JSKD, podelili nagrade in diplome 
Območnega srečanja fotografskih skupin in posameznikov, ob tem pa predstavili tudi novo galerijo.

Nagrajenci in prejemniki diplom območnega srečanja ob Mihu Ješetu / Foto: Igor Kavčič Prvo razstavo v novi galeriji si je ogledalo veliko fotografov in ljubiteljev fotografije.

Ujeti trenutek ali fotografija za naslednjo razstavo
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"Delaj to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar 
počneš. Vse drugo  je tratenje energije in časa".                                                  

(Nisargadatta)

Cenjenim strankam in  
poslovnim partnerjem se iz srca  

zahvaljujemo za izkazano zaupanje  
in vsem želimo srečno,  

zdravo in uspešno novo leto 2019.

AVTOHIŠA JENKO, d. o. o., Praprotna Polica 23, 4207 Cerklje, T: 04/25 26 600, E: avtohisa.jenko@siol.net 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeločan 
Maj Tavčar je hokejist že 
dvanajst let, kot član sloven-
ske reprezentance pa se je 
sredi tega meseca udeležil 
svetovnega prvenstva divizije 
I (skupina B) do 20 let v polj-
skem Tychyu. Tam so naši 
hokejski upi osvojili prvo 
mesto in napredovali v divi-
zijo I (skupina A), 18-letni 
Maj, sicer član kranjskega 
Triglava, pa je prav v času pr-
venstva dobil povabilo iz Bo-
stona, da svoje hokejsko zna-
nje preizkusi tudi čez lužo.

Na Poljskem sicer niste bili 
na svojem prvem svetovnem 
prvenstvu, najbrž pa je bilo 
za vas nekaj posebnega?
"Čeprav sem do sedaj že 
dvakrat nastopal v reprezen-
tanci do 18 let in tudi že v 
reprezentanci do 20 let, je 
bilo tokrat zame prvenstvo 
res nepozabno. Bil sem 
eden najmlajših v ekipi, 
vendar sem dobil kar precej 
priložnosti za igro. Vzdušje 
v moštvu je bilo odlično in 
že na začetku smo si zadali 
cilj, da osvojimo prvo mesto. 
To še zdaleč ni bilo lahko, 
saj so bile tekme po vrsti 
zelo napete in zbrali smo 
vse moči, da smo bili prav 
na koncu na vseh najboljši. 
Naj poudarim, da smo bili 
tako ekipa kot naš strokovni 
štab res fenomenalni, in 
tudi zato je bilo prvenstvo 
res posebno doživetje."

Ravno med prvenstvom ste 
dobili povabilo za igranje v 
Ameriki. Najbrž vas je pre-
senetilo?
"Res je bilo nenadno, saj 
sem se zjutraj zbudil in vi-
del sporočilo, da me želi 
eden izmed glavnih trener-
jev univerze v Connecticutu 
videti pri igranju, saj me že 
nekaj časa spremlja. Poleg 
tega sem dobil povabilo eki-

pe Boston Junior Bruins. 
Ker je bila ponudba res do-
bra, saj bi igral v odlični 
mladinski ligi, poleg tega pa 
bi mi plačali vse stroške, od 
letala do nastanitve pri eni 
tamkajšnjih družin, nisem 
veliko razmišljal in hitro 
smo se dogovorili. Tako se-
daj že pakiram, saj v nede-
ljo, 30. decembra, potujem 
proti Ameriki. K sreči bom 
večino hokejske opreme do-
bil v klubu, tako da ne bo 
težav z dodatno prtljago."

Sanje večine mladih hokeji-
stov je igrati čez lužo?
"Gotovo si vsak od hokeji-
stov želi kdaj nastopiti čez 
lužo in seveda sem si tega 
želel tudi jaz. Predvsem me 
zanima, kako igrajo, kako 
delajo in upam, da se bom v 
treh mesecih, za kolikor od-
hajam na začetku, lahko 
čim več naučil."

Ste dijak četrtega letnika ra-
čunalništva v Šolskem cen-
tru Kranj. Kako boste uskla-
dili obveznosti?
"Te dni sem se dogovarjal z 
razredničarko in sklenili 
smo, da bom šolo v nasle-
dnjih mesecih opravljal na 
daljavo. Ko se vrnem, raču-
nam na pomoč sošolcev in 

profesorjev. Po maturi pa še 
ne vem, ali bom šel znova v 
Ameriko ali ne. Korak za ko-
rakom."

Kako so sprejeli odločitev 
domači?
"Starša sta bila oba vesela in 
prepričana, da moram izko-
ristiti priložnost."

Med hokejskimi strokovnja-
ki in navdušenci je večkrat 
slišati, da bo novim genera-
cijam le težko še uspel pod-
vig, kot je uvrstitev na olim-
pijske igre. Kako razmišljate 
vi?
"V članski konkurenci je 
konkurenca precej večja, saj 
v njej lahko igrajo tako osem-
najstletniki kot hokejisti, ki 
so stari več kot petintrideset 
let. Ker imajo hokejsko bolj 
razvite države precej večjo 
konkurenco igralcev, kot je 
pri nas, je zato moč zbrati res 
odlično reprezentanco. Ven-
dar mislim, da je tudi pri nas 
kar nekaj odličnih mladih 
igralcev, delo z mladimi je 
dobro in gotovo se bomo še 
borili za nastop na olimpij-
skih igrah. Moramo pa se 
zavedati, da so dosedanji 
uspehi naše hokejske repre-
zentance res vrhunski in jih 
bo težko ponoviti."

Pakira za Ameriko
Maj Tavčar, ki se je prejšnji teden vrnil iz Poljske, kjer je naša hokejska 
reprezentanca zmagala na svetovnem prvenstvu do dvajset let, je dobil 
povabilo za igranje hokeja čez lužo, kamor odhaja že prihodnji teden.

Maj Tavčar v dresu slovenske reprezentance / Foto: osebni arhiv

Čas obdarovanja tudi na OOZ Škofja Loka
Prednovoletni čas je čas obdarovanja. Tudi na OOZ Škofja Loka se vsako leto poleg naših 
zvestih članov in poslovnih partnerjev spomnimo tudi na naše najstarejše in najmlajše.  

Prednovoletno srečanje 
upokojencev
Že štirideseto leto zapored 
smo tako v decembru organi-
zirali prednovoletno srečanje 
upokojenih obrtnikov. Priso-
tne je najprej pozdravil pred-
sednik zbornice Jože Misson. 
Ker je letos volilno leto tudi na 
OOZ Škofja Loka, smo se naj-
prej s simbolnimi darili zahva-
lili vsem članom, ki so zaklju-
čili svoj mandat, nato pa izvo-
lili novo ekipo, ki bo nadalje-
vala delo sekcije v naslednjih 
štirih letih. Novi (stari) predse-
dnik sekcije upokojencev je 
postal Ivo Janez Jelenc. Po 
zaključku formalnega dela je 
ob kosilu sledilo prijetno dru-
ženje in kramljanje do poznih 
popoldanskih ur. 

Upokojenci pa niso pozabili 
tudi na bolne in osamljene 
stanovske kolege
Tako so se tudi letos upoko-
jeni obrtniki spomnili tistih, 
ki se prednovoletnega sreča-
nja zaradi bolezni niso mogli 
udeležiti. Te so člani odbora 
sekcije obiskali na njihovih 
domovih, jih simbolično ob-
darili ter jim zaželeli vse do-
bro v naslednjem letu. 

Božiček pa je pričaral nasmeh 
tudi na otroških obrazih 
Še ena od aktivnosti zbornice, 
ki je postala že tradicionalna, 

je prav gotovo ta, da v decem-
bru naše najmlajše in najbolj 
pridne otroke obišče Božiček. 
Otroci so ob spremstvu star-
šev trikrat do zadnjega kotička 
napolnili dvorano Loškega 
odra, kjer so si najprej ogledali 
simpatično otroško igrico Moj-
ca Pokrajculja. Mladi člani Lo-
škega odra so ustvarili otroško 
razposajeno in brezskrbno 
predpraznično vzdušje, ki je 
bilo uvod v obdarovanje po 
predstavi. Božiček je skupaj 
obdaril 379 otrok v starosti 
od enega do osem let. Otroci 
so se, polni iskric v očeh, foto-
grafirali z dobrim možem in v 
pričakovanju odpirali barvite 
darilne vrečke. 

Vsem lepim, iskrenim bese-
dam in željam, ki jih boste ali 
pa ste jih že prejeli, se pridru-
žuje tudi Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, ki vam obenem sporoča: 

Zaupajte svojim sanjam, 
verjemite v to, kar delate, ter 
z ustvarjalnostjo gradite pri-
hodnost! Srečno in uspešno 
novim izzivom naproti!
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prejšnjo so-
boto so se loški rokometaši 
za letošnje koledarsko leto 
poslovili od svojih navija-
čev. V domači dvorani na 
Podnu so gostili Sviš iz 
Ivančne Gorice in odlično 
igro kronali z zanesljivo 
zmago. Minuli konec tedna 
so gostovali še v Mariboru, 
sedaj pa ekipo trenerja Ro-
berta Beguša čaka nekaj za-
služenega počitka. »Že na 
začetku tekme smo vzpo-
stavili nadzor nad igro in si 
priigrali lepo prednost. Ne-
kaj smo jo na koncu zapra-
vili na račun mlajših, neiz-
kušenih igralcev, ki so nare-
dili preveč napak. Vendar to 
sodi k odraščanju in nabira-
nju izkušenj, na koncu tek-
me pa je bila pomembna 
zgolj zmaga in novi točki,« 
je po tekmi povedal trener 
moštva Urbanscape Loka 
Robert Beguš, ki si želi, da 
se ekipa pred drugim de-
lom tekmovanja, ki se zač-
ne v začetku februarja, do-
bro spočije. 

"V nadaljevanju nas čaka 
težko delo, saj si želimo iz-
boriti mesto med najbolj-
šimi šestimi ekipami v dr-
žavi. Zavedamo se, da je to 
visok cilj, saj je večina 

igralcev domačih, od tega 
polovica mladincev. Klub 
ima enega najnižjih prora-
čunov in naši uspehi so 
zato še večji," dodaja tre-
ner Beguš.

Zaupajo tudi mladim
Pri škofjeloškem rokometnem prvoligašu si tudi letos v končnici želijo igrati 
med šestimi najboljšimi moštvi v državi. 

Loški rokometaši so na zadnji letošnji tekmi premagali 
ekipo Sviša iz Ivančne Gorice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nagradna križanka

Loški glas, ponedeljek, 24. decembra 2018

Nagrade:  3-krat ena vstopnica za koncert Kristalnega 

abonmaja ali otroškega abonmaja Umetnost otrokom 

v Sokolskem domu 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 četrtka, 3. 

januarja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske

ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

M
E

S
TN

I T
R

G
 1

5
, 

Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

www.lokavsnegu.si

Festival 2018
SOBOTA, 1. 12., od 9.00 do 13.00 
Mestni trg / Cankarjev trg
21. Srečanje z vinarji in Miklavžev LUFt

SOBOTA, 1. 12., ob 18.00, Mestni trg
Obisk Izložb domišljije s 
pripovedovalko Karlo B. Rihtaršič in 
odprtje Okusov Izložb domišljije

SOBOTA, 1. 12., ob 19.00, Mestni trg
Prižig prazničnih luči, odprtje  
Izložb domišljije in koncert  
Moon Time Quartet

PONEDELJEK, 3. 12., ob 18.00 
Kreativni center Kreativnice
Kape za dober namen:  
pletenje in kvačkanje kap 

SREDA, 5. 12., ob 16.45 
Mestni trg / Loški oder
Miklavževanje, predstava  
Zgodba za vse čase in obdarovanje

NEDELJA, 9. 12., ob 19.00  
Sokolski dom Škofja Loka
Miha Šalehar osebno v Loki

PONEDELJEK, 17. 12., ob 18.00 
Galerija Ivana Groharja
Kape za dober namen:  
dobrodelni bazar 

ČETRTEK, 20. 12., ob 19.30 
Sokolski dom Škofja Loka
Koncert: Slavko Ivančić

PETEK, 21. 12., od 17.00 do 22.00 
Cankarjev trg
Božični LUFt z Grajsko gostijo

ČETRTEK, 27. 12., ob 16.00 
Sokolski dom Škofja Loka / Kino Sora
Novoletna zabava za otroke z 
otroškimi delavnicami, projekcijo 
filma Kekec in prihodom dedka Mraza

ČETRTEK, 27. 12., ob 20.00, Kino Sora
Projekcija filma Na svoji zemlji in 
pogovor z Janezom Ferlanom

PETEK, 28. 12., ob 17.00, PUMO, Mestni trg 38
Delavnica: Unikatni leseni okraski za 
božično drevo

PETEK, 28. 12., ob 21.00, Trg pod gradom
Koncert: Abba Mia tribute band

SOBOTA, 29. 12., ob 21.00, Trg pod gradom
Koncert: MI2, Vinci & Plačanci

PONEDELJEK, 31. 12, ob 21.00  
Trg pod gradom
Silvestrovanje: Gino s skupino
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Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve

Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70- 
letno tradicijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo 
hitro rast poslovanja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne  
zaposlitve v proizvodnji, ki poteka na naši lokaciji v Kranju.

K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji 
obdelave kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)

Opis del in nalog:
 delo na stroju za obdelavo kovin,
 posluževanje različnih tipov strojev,
 izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
 opravljanje proizvodnih del.

Nudimo:
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 
 zaposlitev direktno pri nas,
 možnost napredovanja,
 priložnost za osebni in strokovni razvoj,
 možnost dodatnega izobraževanja,
 delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.

Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si  
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani 

http://www.iskra-isd.si. 
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Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se  
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Kegljaški klub 
Škofja Loka že vrsto let so-
deluje na tekmovanjih v slo-
venski ligi. Člani so najprej 
začeli tekmovati v Gorenjski 
ligi, sčasoma pa so napredo-
vali do 1. B lige. Žal jih je 
zadnja leta pestila množica 
poškodb in bolezni, kar se je 
poznalo pri formi, zato se-
daj igrajo v 2. ligi – zahod.  
V klubu so veseli in pono-
sni, ker že več let sodelujejo 
z glavnim sponzorjem, Kna-
ufom Insulation, še prej jih 
je podpiral nekdanji Termo.  
Njihovi treningi potekajo v 
dvorani Poden ob torkih in 
četrtkih, ob sobotah pa ima-
jo tekme.
Večina članov prihaja iz ško-
fjeloške občine, nekaj pa 
tudi iz Kranja in okolice. 
"Na žalost na škofjeloškem 
koncu ni velikega zanima-

nja mladih za ta šport, zato 
ob tej priložnosti v svoje vr-
ste vabimo vse, ki jih keglja-
nje zanima, " pravijo v klu-
bu. 
Organizirajo namreč tudi 
dneve odprtih vrat za šolar-
je, kjer jim pokažejo osnove 
in predstavijo pravila keglja-
nja, v katerem se tudi preiz-
kusijo. Prav tako organizira-
jo osnovnošolsko tekmova-
nje v sklopu Športa mladih.
Kljub temu da je večina v 
klubu starejših, pa so zelo 
aktivni in jim ne manjka 
elana. Večino dela postorijo 
člani sami, prostovoljno, ob 
tem pa jim pomagajo tudi 
njihove boljše polovice in 
ostali družinski člani.
Vsako leto organizirajo tudi 
Pokal Loka v kegljanju, ki 
poteka v decembru. Letos je 
že 21. po vrsti. Tekmujejo 
kegljači iz vse Slovenije, 
tudi taki, ki posegajo v sve-

tovni vrh v kegljanju, ki radi 
pridejo v Škofjo Loko, saj jih 
čaka dobra organizacija, to-
plo gostoljubje, vsak tekmo-
valec pa lahko poizkusi do-
mačo zaseko na kruhu. Tek-
muje se v kategorijah moški 
in ženske registrirani ter 
moški in ženske rekreativci. 
Prvi trije iz vsake kategorije 
prejmejo pokale in nagrade.
Veselijo se uspehov celotne 
ekipe in uspehov posame-
znikov v klubu, predvsem 
dobrih uvrstitev na državnih 
prvenstvih. Jesenski del ke-
gljaške lige so zaključili na 
šestem mestu, v spomladan-
skem delu se bodo trudili, 
da bodo zlezli še kako mesto 
višje. Druga ekipa tekmuje v 
Gorenjski ligi, kjer je trenu-
tno na tretjem mestu.
Kot tudi pravijo loški keglja-
či, jih druži predvsem ljube-
zen do kegljanja, prijatelj-
stvo in dobra volja.

Veselijo se uspehov
Škofjeloški kegljači letos nastopajo v 2. ligi – zahod in v Gorenjski ligi, 
igralce v klubu pa poleg kegljanja druži prijateljstvo in dobra volja.

Škofjeloški kegljači skupaj z direktorjem glavnega sponzorja Knauf Insulation Tomažem 
Laniškom / Foto: arhiv Knauf Insulation

Vilma Stanovnik

Poljane – Že na drugi tekmi 
letošnjega svetovnega poka-
la v smučarskih skokih za 
dekleta v Lillehammerju je 

Ema Klinec iz Poljan skočila 
na zmagovalni oder, saj je 
osvojila tretje mesto. Za 
novo veselje in skok na zma-
govalni oder je nato tekmo-
valka SSK Žiri poskrbela še 

prejšnji konec tedna v fran-
coskem Premanonu, kjer je 
znova osvojila tretje mesto. 
Svetovni pokal za dekleta se 
bo nadaljeval 12. januarja v 
japonskem Sapporu.

Ema dvakrat na stopničkah
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Naj bodo prihajajoči prazniki iskrivi in veseli, v pričakovanju novega. 
Zahvaljujemo se vam, da ste del naše zgodbe, in vam v letu 2019 želimo vse dobro.
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V DECEMBRU IN JANUARJU VAM NUDIMO:
  Brezplačni preventivni pregled tekočin, akumulatorja in svetil v vozilu
  Ugodnejše cene za servisiranje in avtomehanične storitve

loški glas

Center slepih, slabovidnih in starej
ših Škofja Loka, socialno varstveni 
zavod za institucionalno varstvo 
starejših ter slepih in slabovidnih 
oseb, postopoma obnavljajo od 
leta 2007. Prvo leto so poskrbeli za 
nadgradnjo doma in uredili prosto
re fizioterapije in delovne terapije, 
frizerski salon in prostore uprave, 
leto pozneje pa tudi Burnikovo 
dvorano za prireditve in prostor za 
duhovne obrede. Nato so vsako 
leto prenovili en oddelek v šest
nadstropni stavbi, obnovili tudi ku

hinjo in pralnico, v okolici pa uredi
li senzorični park in športni park s 
telovadnimi napravami, primerni
mi za starejše.
Letos je prišel na vrsto oddelek v 
pritličju, kjer prebivajo dementni 
stanovalci. Kot pojasni direktorica 
Silva Košnjek, je teh 23, zanje pa so 
uredili 12 sob z lastnimi sanitarija
mi, v tem nadstropju so uredili am
bulanto in prostor za pedikuro, po
večali so dnevne prostore, kjer se 
lahko stanovalci družijo ob kami
nu, postavili so tudi vodni stolp, ki 

omogoča individualno terapevtsko 
obravnavo.
"Oddelek smo obnovili z lastnimi 
sredstvi, naložba je veljala 450 ti
soč evrov. S tem pa dela niso kon
čana, začenjamo namreč s projek
tom ureditve parka tik ob centru, ki 
bo prav tako namenjen demen
tnim stanovalcem za druženje in 
razne aktivnosti na prostem," pove 
Silva Košnjek in doda, da so vsi po
segi v obnovo doma namenjeni 
višjemu bivalnemu standardu sta
novalcev in boljšim delovnim po

gojem zaposlenih. Sogovornica je 
tudi vesela donacije Gorenjskih le
karn za nakup več didaktičnih in 
taktilnih pripomočkov za delo z de
mentnimi stanovalci. Ob koncu no
vembra so prenovljeni oddelek slo
vesno odprli, hkrati z njim pa je 
nacionalno društvo Spominčica v 
centru odprlo "Demenci prijazno 
točko", ki je v Sloveniji že sedemde
seta po vrsti. 
V Centru slepih slabovidnih in sta
rejših, ustanovi, ki obstaja od leta 
1936, prebiva 220 stanovalcev, za
nje pa skrbi 130 zaposlenih. Poleg 
tega center izvaja tudi pomoč dru
žini na domu za vse štiri občine na 
Škofjeloškem. Potrebe se poveču
jejo, zato zaposlujejo dodatne soci
alne oskrbovalke, pojasni Košnje

kova. Skrbijo tudi za kratkotrajne 
namestitve v domu in nudijo dnev
no varstvo. Pomembna sta jim bi
valni standard in dobro strokovno 
delo zaposlenih, ki jih tudi neneh
no izobražujejo, zadnje čase pa 
imajo žal težave zaradi pomanjka
nja kadra, zlasti negovalnega ose
bja in zaposlenih v kuhinji. 

Vse boljši bivalni standard stanovalcev
V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki so prenovili že šesti oddelek. Lepše življenje stanovalcev in boljši pogoji za delo zaposlenih.

Silva Košnjek ob kaminu v obnovljenem dnevnem prostoru

Stanovalka Centra slepih, slabovidnih in starejših Ana Tavčar je ob odprtju prenovljenega oddelka 
postregla obiskovalcem. / Foto: Tina Dokl

 F
ot

o:
 T

in
a 

D
ok

l 

Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka 

Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mestni pihalni 
orkester Škofja Loka vabi na 
božično-novoletni koncert, 
ki bo v torek, 25. decembra, 
ob 19.30 v športni dvorani 
na Trati. Vstopnice so na vo-
ljo v Turističnem društvu, 

na info točki Stari Petrol, pri 
članih orkestra in pol ure 
pred koncertom v Športni 
dvorani Trata.
V teh dneh sicer sledijo še 
zadnje prireditve Loka v sne-
gu. V četrtek, 27. decembra, 
bo ob 16. uri v Sokolskem 
domu in kinu Sora Novole-

tna zabava za otroke z delav-
nicami, projekcijo filma Ke-
kec in prihodom dedka Mra-
za. Isti večer bo v kinu Sora 
tudi dogodek za odrasle: 
projekcija filma Na svoji ze-
mlji in pogovor z Janezom 
Ferlanom, restavratorjem 
slovenskih filmskih klasik. 

V petek, 28. decembra, bo 
ob 17. uri na Mestnem trgu  
delavnica unikatnih lesenih 
okraskov za božično drevo, 
ob 21. uri pa na Trgu pod 
gradom koncert skupine 
Abba Mia tribute band. V 
soboto bo na trgu še koncert 
MI2, Vinci & Plačanci. Trg 
pod gradom bo 31. decem-
bra tudi prizorišče veselega 
silvestrovanja s skupino 
Gino.

Vrhunec prazničnih dogajanj 
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