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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Teden ruskega 
filma v Škofji Loki poteka že 
sedmič zapored, letos od 22. 
do 29. novembra. Občina 
Škofja Loka ga organizira v 
sodelovanju z Ruskim cen-
trom znanosti in kulture. 
Vsako leto sodeluje škofjelo-
ška gimnazija, saj dijaki, ki 
se učijo ruskega jezika, pod 
mentorstvom profesorice ru-
ščine Marjete Petek Ahačič 
prevajajo in prirejajo kratke 
vsebine predvajanih filmov, 
je ob odprtju Tedna ruskega 
filma povedal ravnatelj Gim-
nazije Škofja Loka Jože Bo-
gataj. Izbor filmov pa vsa leta 
pripravlja strokovnjakinja za 
ruski film Valerija Kilpjako-
va iz Ruskega centra znano-
sti in kulture. Pomoč pri ure-
sničitvi projekta, ki skuša 
mladim skozi filmski medij 
približati rusko kulturo, nudi 
tudi Sklad Toneta Pavčka pri 
Društvu Slovenija Rusija.
O že tradicionalnem jesen-
skem filmskem dogodku je 
ob odprtju spregovoril župan 
Miha Ješe. Ruske filme naj-
sodobnejše produkcije je 
predstavil Jurij Meteljov, di-
rektor Ruskega centra zna-
nosti in kulture v Ljubljani. 

Teden ruskega filma je odprl 
film režiserja Konstantina 
Habenskega Sobibor, kandi-
data za oskarja za tujejezični 
film, ki govori o vstaji tabo-
riščnikov v nemškem naci-
stičnem taborišču leta 1943. 
Na ogled je premierno tudi 
film Valerija Todorovskega 
Bolšoj o vzponu mladega po-
deželskega dekleta na baletni 
oder gledališča Bolšoj. Z ba-
letom sta povezani tudi dve 
razstavi v Sokolskem domu, 
ki spremljata filmske večere. 

Ena govori o Igorju Grigoro-
viču, znamenitem ruskem 
koreografu, druga z naslo-
vom Plemenita plastika o za-
kulisju baleta. Še tretja pa je 
razstava fotografij Aleksan-
dra Novikova Bleščeči Peter-
burg, ki je obšla še ves svet.
V izboru so še filmi: Rock, 
Kako je Vitka Česen odpeljal 
Leho Osovina v dom za in-
valide, Nekoč so živeli in 
Tuji dom. Kot je dejala pro-
fesorica Marjeta Petek Aha-
čič, ruski filmi prinašajo po-

dobe z globoko vsebino, 
zgodbe poguma in vztrajno-
sti. Upa, da se bosta po za-
slugi ruskih filmov ti dve 
vrlini utrdili tudi med nami. 
K ruskemu vzdušju je s pe-
smijo ob spremljavi kitare 
prispevala Irina Glušina s 
filmsko glasbo. V četrtek, 
29. novembra, pa bodo te-
den ruskega filma sklenili z 
umetniškim večerom s pri-
mabalerino Galino Čajka, 
članico Opere in baleta SNG 
Maribor. 

Zgodbe poguma  
in vztrajnosti
Tako je profesorica ruščine na Gimnaziji Škofja Loka Marjeta Petek Ahačič poimenovala podobe,  
ki jih prikazujejo filmi letošnjega Tedna ruskega filma v Škofji Loki. 

Ob odprtju Tedna ruskega filma (od leve): Jurij Meteljov, Valerija Kilpjakova, Marjeta Petek 
Ahačič in Miha Ješe / Foto: Gorazd Kavčič

A. Š., M. R., D. Ž.

Škofja Loka – V štirih obči-
nah na Škofjeloškem so po 
prvem krogu lokalnih voli-
tev izvoljeni trije župani. V 
Železnikih dileme o tem, 
kdo bo novi župan, na to-
kratnih volitvah ni bilo, saj 
se je za to funkcijo potego-
val le aktualni župan Anton 
Luznar, kandidat SLS. Kot 
je napovedal, bosta v novem 
mandatu najpomembnejša 

projekta zagotovitev poplav-
ne varnosti Železnikov 
vključno z izgradnjo obvoz-
nice mimo starega dela me-
sta in gradnja doma za sta-
rejše. Volilna udeležba v 
občini Železniki je bila si-
cer 42,39-odstotna. V 
17-članskem občinskem 
svetu je osem mandatov 
prejela stranka SLS, štiri 
SDS, po dva SD in NSi ter 
enega Levica. 

Tri občine že 
dobile župane
V občinah Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri 
so volivke in volivci v prvem krogu že izvolili 
župane, v Škofji Loki ga bodo izbrali v drugem 
krogu. 

413. stran

Vedno 
pripravljeni 
pomagati
Društvo Gorska 
reševalna služba Škofja 
Loka je praznovalo 
štirideset let delovanja.

stran 3

Lahko so tudi 
lepo darilo
V Šubičevi hiši v Poljanah 
je do konca decembra 
prodajna razstava izdelkov, 
ki so jih izdelali uporabniki 
Varstveno delovnega 
centra (VDC) Kranj.

stran 7

ŠKOFJA LOKA

Program  
kakovostnega staranja
V Škofji Loki so pripravili pro-
gram kakovostnega staranja. 
Starejši naj bodo aktivni del 
lokalnega okolja – z dosto-
pnimi storitvami, vključeni v 
digitalno družbo in medge-
neracijsko sobivanje.

stran 4

GORENJA VAS - POLJANE

Gasilski dom  
pod streho
V Sestranski vasi raste nov 
gasilski dom Prostovoljnega 
gasilskega društva Gorenja 
vas, ki ta čas z vso opremo 
gostuje v močno utesnjenih 
prostorih zadružnega doma 
v Gorenji vasi.

stran 6

ŽELEZNIKI

Plošča v čast padlim
Ob stoti obletnici konca prve 
svetovne vojne so na cerkvi 
na pokopališču v Železnikih 
odkrili spominsko ploščo 
domačinom, padlim v veliki 
vojni.

stran 8

ŽIRI

Sedejem v trajni 
spomin
Na pobudo Viktorja Žaklja 
so na njihovi rojstni hiši od-
krili spominsko ploščo aka-
demskemu slikarju Maksi-
mu Sedeju ter ljubiteljskima 
slikarjema Janezu in Pavletu 
Sedeju.

stran 11

NESTRANKARSKI IN NEODVISNI KANDIDAT

lista Miha Ješe in priJatelJi loke

www.prijateljiloke.si
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 27. novembra 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
Alenka Brun, 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. 11/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 95, ki je iz šel 27. novembra 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 – Gradnja nove-
ga vrtca Kamnitnik, ki ga na 
območju nekdanje vojašnice 
gradita podjetji Kovinar z Je-
senic in Riko hiše iz Ribnice, 
je najpomembnejša občinska 
naložba na področju družbe-
nih dejavnosti v tem in priho-
dnjem letu. Stala bo skoraj 
sedem milijonov evrov.
Novi vrtec nastaja na zemlji-
šču, velikem deset tisoč kva-
dratnih metrov, zunanje ze-
lene površine in igrišča 
bodo obsegali pet tisoč kva-
dratnih metrov. Zgrajen bo 

v dveh etažah, iz obeh bo 
neposredni izhod brez sto-
pnic v zeleno okolje. V 15 
oddelkih (šest jih bo za nižje 
starostno obdobje, sedem za 
višje, predvidena sta tudi 
dva oddelka razvojnega vrt-
ca) bo prostora za 330 otrok, 
v vrtcu bo šestdeset zaposle-
nih. Imel bo tudi kuhinjo. 
Sicer pa bo stavba skoraj ni-
čenergijska, ogrevala jo bo 
toplotna črpalka. 
Gradnja lepo napreduje, po 
pogodbi naj bi trajala 14 me-
secev, torej bo vrtec zgrajen 
predvidoma do prihodnje 
jeseni.

Pod Kamnitnikom raste nov vrtec

Gradnja vrtca Kamnitnik lepo napreduje. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Primopredaja 
bo potekala v živo, posle in 
županske insignije bom 
osebno predal novemu župa-
nu," napoveduje dosedanji 
župan Miha Ješe. O zadnjih 
opravilih ob koncu mandata 
pa pravi: "Imamo zaključne 
sestanke z vsemi oddelki ob-
činske uprave, kjer bomo 
pripravili sezname manjših 
projektov, ki so še v teku in 
jih je treba v naslednjem letu 
dokončati, zlasti na področju 
podeželja, cest, komunalne 
infrastrukture. Začel sem 
tudi opravljati oddelčne se-
stanke, na katerih obravna-
vamo odprte spise, ki jih 
imajo posamezni sodelavci, 
kjer bo točen seznam vseh 
spisov, ki so odprti več kot 
devetdeset dni, in na sestan-
kih bomo tudi pogledali, ka-
kšni so razlogi in do kdaj je 
treba večino teh spisov za-
ključiti in arhivirati."

Ko ocenjuje uspehe manda-
ta, omenja dobro sodelova-
nje z nadzornim odborom, 
ko so v glavnem upoštevali 
njihove predloge in pripom-
be. Zadovoljen je tudi, da se 
je poslovanje občine v teh 
letih občutno izboljšalo. 
Za leto 2016 je računsko so-
dišče pregledovalo pravilnost 
poslovanja Občine Škofja 
Loka v delu, ki se nanaša na 
pripravo proračuna in za-
ključnega računa. "Končno 
poročilo še pričakujemo, 
vendar tudi tam večjih nepra-
vilnosti ni zaznati," dodaja 
župan. "Imeli smo tudi več 
rednih in tudi nekaj izrednih 
nadzorov izvedbe projektov. 
Gre za izvedbo projekta Ure-
janje porečja Sor, nekatere 
prijave dali tudi naši občani 
in občanke, zaradi česar so 
imeli občinski uradniki in 
uradniki ministrstev veliko 
dodatnega dela. Pri vseh se je 
izkazalo, da so bile naše inve-
sticije vodene zgledno in 

brez napak, proračunska 
sredstva pa porabljena skla-
dno z zakonodajo. Zadovo-
ljen sem, da smo vse investi-
cije zaključili v okviru pogod-
benih vrednosti ali celo pod 
njimi. Bilo je precej pripomb, 
kako drage so te investicije. 
Moram reči, da so bili ti pro-
jekti narejeni že pred mojim 
mandatom in ni bilo prido-
bljenih potrebnih služnosti 
za normalen potek investicij. 
Tako smo lahko v letu 2011 
realizirali samo ureditev in-
frastrukture v Vincarjih, za 
vse drugo pa mobilizirali pre-
cej močno logistično ekipo, s 
pomočjo katere smo pridobi-
li vsa potrebna dovoljenja, da 
smo v letu 2012 lahko prido-
bili gradbena dovoljenja, do 
konca leta 2015 pa skladno s 
pogodbami zaključili vse in-
vesticije in v celoti pridobili 
evropska sredstva." 
Kar jih ni bilo vključenih v 
kohezijske in strukturne pro-
grame, so dobili nepovratna 

sredstva še v zadnjem letu in 
računajo, da bodo do leta 
2020 izvedli še manjkajoče 
krake kanalizacije za ostale 
občane v urbaniziranem delu 
občine. Miha Ješe pojasni, da 
je na kanalizacijo trenutno 
priključenih 93 odstotkov 
objektov, za štiri odstotke je 
že vse zgrajeno in morajo 
zgradbe še priključiti, za dva 
odstotka so kanalizacije pro-
jektirane ali njihova izvedba 
že v teku, 32 objektov morajo 
pa reševati posamično, ker so 
bodisi preveč oddaljeni bodi-
si so kaki drugi zadržki glede 
priključitve na kanalizacijo. 
"Do konca leta 2020 bomo 
imeli v urbanem delu obči-
ne več kot 99 odstotkov 
objektov priključenih. Vzpo-
redno pa potekajo projekti 
za realizacijo malih kanali-
zacijskih sistemov po vaseh, 
in če bo vse po sreči, bo leta 
2019 kot prvo vaško kanali-
zacijo dobila vas Ševlje," 
sklene Miha Ješe. 

Občina je dobro poslovala
Ustanovna seja novoizvoljenega občinskega sveta bo 20. decembra, ko bo tudi primopredaja med 
dosedanjim županom Miho Ješetom in novim županom, ki bo izvoljen v drugem krogu 2. decembra.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na Loškem 
gradu so pred kratkim s pri-
reditvijo predali namenu ob-
novljeno streho Loškega gra-
du. Obnova kritine je bila 
zelo zahtevna, saj so morali 
obnoviti tudi velik del ostreš-
ja, zato gresta pohvala in za-
hvala vsem, ki so pri obnovi 
sodelovali, je ob koncu tega 
zahtevnega posega dejal žu-
pan Miha Ješe. Proslavili so v 
Galeriji Loškega gradu, kjer 
so se županu in direktorici 
Loškega muzeja Saši Naber-
goj pridružili tudi projektant 
in predstavniki izvajalcev, 
obiskal pa jih je tudi državni 
sekretar na ministrstvu za 
kulturo Vojko Stopar. 

Obnovitvena dela so obsega-
la obnovo polkrožnega ome-
tanega napušča, obnovo di-
mnikov, namestitev linijskih 
snegolovov in novih žlebov, 

napeljavo novega strelovoda 
ter izvedbo ostalih kleparskih 
del. Obod gradu so utrdili z 
armiranobetonskimi vezmi, 
zamenjali dotrajane dele 

strešne konstrukcije in letev, 
obnovili frčade in zamenjali 
kritino, streho so prekrili z 
novim bobrovcem. Za kako 
zahtevno investicijo gre, ka-
žeta podatka, da so zamenjali 
kar 2300 kvadratnh metrov 
strešne kritine in napeljali 
1200 tekočih metrov strelo-
voda. Z obnovo so pridobili 
tudi prostorno podstrešno 
etažo za potrebe muzejske 
dejavnosti v prihodnje.
V obnovo strehe Loškega 
gradu so vložili pol milijona 
evrov, od tega precejšen de-
lež nepovratnih sredstev, iz 
različnih virov kar 372 tisoč 
evrov. "Zdaj čakamo na nov 
razpis, saj je treba obnoviti 
še pročelje gradu," ob tem 
pravi župan Miha Ješe.

Zahtevna obnova končana
Pred kratkim so na prireditvi simbolično predali namenu letos obnovljeno streho Loškega gradu.

V Galeriji Loškega gradu so proslavili zaključek obnove 
grajske strehe. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V Aleji zaslužnih Ločanov bo kmalu nov kip, 
že na začetku decembra bodo odkrili doprsni kip prof. dr. 
Frana Jesenka, uglednega botanika, začetnika genetike, po-
budnika ustanovitve Triglavskega narodnega parka in prve-
ga predsednika Smučarske zveze Slovenije. Odkritje bo v 
torek, 4. decembra, ob 17. uri v aleji na Šolski ulici. Avtor 
doprsnega kipa je akademski kipar Metod Frlic.

V Aleji tudi Fran Jesenko

Škofja Loka – Občina Škofja Loka obvešča abonente – upo-
rabnike plačljivih parkirišč (Šolski center Poden, Novi svet, 
Štemarje, Tehnik in Nunski vrt), da je za pridobitev dovolil-
nic za leto 2019 treba vložiti novo vlogo. Občina namreč 
prehaja na nov način oddaje vlog in izdaje dovolilnic. Na 
občinski spletni strani https://www.skofjaloka.si/ oziroma v 
času uradnih ur v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni 
trg 15, bo odslej treba izpolniti elektronsko vlogo. Vloge bo 
mogoče oddati januarja, zato tudi sporočajo, da bodo dovo-
lilnice iz leta 2018 veljale še v januarju 2019.

Dovolilnice za parkirna mesta po novem

Škofja Loka – Uredniški odbor bo v torek, 11. decembra, ob 18. 
uri v Sokolskem domu predstavil vsebino nove številke med-
narodnega zbornika Pasijonski almanah 2018. Zbornik je na-
menjena predstavitvam pasijonskega dogajanja na Sloven-
skem in v Evropi, rdeča nit letošnje (druge) številke pa bo 
predstavitev združenja Pasijonskih poti (Caminos de pasion) 
in praznovanja velikega tedna in velike noči v Španiji in dru-
god po Južni Evropi. Vsebino bosta predstavila mag. Jože Štu-
kl (glavni urednik) in dr. Franc Križnar (odgovorni urednik). 

Izšel bo Pasijonski almanah

Godešič – Na Godešiču je Direkcija RS za infrastrukturo na 
podlagi terenskega ogleda regionalne ceste leta 2016 začela 
uvajati celovite ukrepe za umirjanje prometa na državni ce-
sti na celotnem območju naselja Godešič. Izdelan je izved-
beni načrt, ki je bil že tudi strokovno recenziran. V usklaje-
vanje predloga načrta sta bili vključeni tako Občina Škofja 
Loka kot Krajevna skupnost Godešič in obe sta se strinjali s 
predvideno ureditvijo in prometnovarnostnimi ukrepi. Iz-
vedbeni načrt predvideva ureditev površin za pešce in kole-
sarje ter ureditev nevarnega križišča. S predlagano prome-
tnovarnostno ureditvijo se bosta izboljšali pretočnost in 
prometna varnost na obravnavanem odseku regionalne ce-
ste. Občina Škofja Loka in direkcija za infrastrukturo sta 
podpisali sporazum o sofinanciranju omenjene ureditve. 
Potekajo odkupi zemljišč. Odkupljena je dobra polovica ze-
mljišč, potrebnih za nadaljevanje predvidenega projekta. 

Odkupujejo zemljišča na Godešiču

Škofja Loka – Iz razvojne agencije Sora nam sporočajo, da 
so zahtevam trga prilagodili celostno podobo blagovnih 
znamk Dedek Jaka in Babica Jerca. Vzpostavili so prodajne 
omare, "marejne" (po njih se imenuje tudi projekt, ki ga 
podpirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada 
in naša država iz programa razvoja podeželja) in jih posta-
vili v nekaterih gostilnah na širšem škofjeloškem območju. 
Izdelki v "marejnah" so lahko lepi spominki ali darila. 

Domači izdelki v "marejnah"
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Kot sem obljubil pred 
osmimi leti, da bom na me-
stu župana dva mandata, 
zdaj zaključujem drugi 
mandat. Izpolnjujem svojo 
obljubo kot tudi večino 
drugih zavez, ki smo jih 
dali skupaj s Prijatelji Loke, 
drugimi člani občinskega 
sveta in vseh, ki so delali za 
dobro Ločanov in Loke pri 
realizaciji številnih zahtev-
nih projektov.
V veliko zadovoljstvo mi je, 
da smo v zadnjih tednih 
mojega mandata dobili tudi 
novega lastnika hotela Tran-
sturist. Sicer pa so bili v za-
dnjem mandatu realizirani 
projekti rekordne vrednosti, 
zlasti v letu 2015, ko je bilo 
v občini za več kot 150 mili-
jonov evrov dokončanih in-
vesticij, od tega občinskih 
za dobrih petdeset milijo-
nov (največji infrastruktur-
na ureditev porečja Sore), 
državnih (južna obvoznica s 
predorom) in gospodarskih 
pa v treh velikih loških pod-
jetjih. Ta investicijski cikel 
še traja. Po ureditvi urbani-
ziranega dela občine smo se 
načrtno lotili investicij na 
podeželju, kjer so bile za-
dnji dve leti asfaltirane re-
kordne dolžine makadam-
skih cest. V sklepni fazi je 
tudi deset let zapoznela ob-
nova Ljubljanske ceste. 
Prav je, da ob koncu manda-
ta poleg ocene, kaj je bilo 
narejeno, povemo še, kaj bo 
narejeno v prihodnje, saj so 
za naslednji dve leti investi-
cije že kar razporejene. Do 
konca bo treba zgraditi vr-
tec, končno smo dobili revi-
dirani projekt za protipo-
plavno zaščito porečja Sor in 
v Puštalu že poteka nakup 
zemljišč za njihovo izvedbo, 
imamo že pripravljeno 
SWOT-analizo izbire naju-
streznejše lokacije za zdra-
vstveni center. V sklepni 
fazi je program kakovostne-
ga staranja, pri katerem 
bom tudi vnaprej osebno 
aktivno sodeloval, najprej 
kot organizator in pozneje 
kot uporabnik. Stalnica so 
ceste, kjer smo skupaj s 
predsedniki krajevnih sku-
pnosti popisali vse dotrajane 
asfaltirane ceste, ki jih bo 
treba v naslednjih letih ure-
diti. V začetku tega leta smo 
podpisali z državo pogodbo 
o urejanju kolesarskih stez, 
posebnega pomena so tiste 
po obeh dolinah. Potekajo 
dogovori o umeščanju, že 
naslednje leto bodo predvi-
doma narejeni prvi kilome-
tri. Ureditve so potrebne v 
mestnem jedru, a ker bo ve-
čina investicijskih sredstev 
namenjena vrtcu, se bomo 
na tem območju v nasle-
dnjem letu bolj posvetili 

projektom in pridobivanju 
gradbenih dovoljenj, zlasti 
za območje Grabna in juž-
nega obrobja starega me-
stnega jedra ter obnovi Graj-
ske poti. Med dolgoročno 
najpomembnejše projekte 
uvrščam urejanje medgene-
racijskega centra v komandi 
nekdanje vojašnice, kjer je 
klet že naseljena, v nasle-
dnjem letu pa bo potreben 
dogovor o razdelitvi preosta-
lih prostorov. Pomembno 
je, da v njem najdejo mesto 
starejši in društva, ki se 
ukvarjajo z njimi, kar bo 
omogočilo dobro osnovo re-
alizacije programa za kako-
vostno staranje.
Ob izteku mandata naj se 
zahvalim vsem, s katerimi 
sem ta leta odlično sodelo-
val: obema podžupanoma 
Tinetu Radinji in Robertu 
Strahu, vodjem oddelkov na 
občini, sodelavkam in sode-
lavcem, dodatna kvaliteta 
mandata pa je bilo odlično 
sodelovanje z župani sose-
dnjih občin: Milanom Ča-
dežem, Antonom Luznar-
jem in Janezom Žakljem, v 
zadnjem mandatu pa tudi z 
Nejcem Smoletom. Vsem 
čestitam za ponovno izvoli-
tev in jim želim dobro na-
daljnje sodelovanje z novim 
županom Škofje Loke. 
Kot župan sem delal z zave-
stjo, da je javni interes pred 
zasebnim, zato tudi lahko 
pokažemo dobre rezultate 
in da je bilo vse narejeno 
predvsem pravilno, racio-
nalno in v skladu z zakono-
dajo. Vsi občani so bili 
obravnavani enakopravno, 
če je kdaj javni interes okr-
nil pravice posameznika, 
sem se potrudil, da so ti do-
bili pravično odškodnino. 
Nismo se pa šli vezanih po-
slov in kravjih kupčij, tako 
da sem tudi poskrbel, da 
posamezniki niso bili neu-
pravičeno deležni javnega 
denarja. 
Predvsem pa velik hvala ob-
čankam in občanom, ki so 
mi naklonili svoje zaupanje. 
Potrudil sem se, da jih ni-
sem razočaral.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Ob koncu mandata

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prav tako bodo 
v obnovljenih podstrešnih 
prostorih Loškega gradu na-
mestili novo bazno postajo, 
ki bo zagotavljala avtono-
mnost, sinhronizacijo in 
podporo sistema spremlja-
nja kakovosti zunanjega zra-
ka in omogočala ustrezen 
prenos podatkov in objavlja-
nje rezultatov meritev. Na-
njo bodo lahko v prihodnje 
priključevali tudi senzorje 
za izvajanje meritev različ-
nih parametrov. Poleg tega 
bodo na merilnem mestu na 
Godešiču namestili dodatno 
merilno postajo za spre-
mljanje prašnih delcev 
PM10 po referenčni metodi, 
s čimer izpolnjujejo sklep 
občinskega sveta. 

"Osnovni namen postavitve 
merilne postaje je še bolj na-
tančno in referenčno spre-
mljanje kakovosti zunanje-
ga zraka," pojasnjujejo na 
občini. "Merilno postajo bo 
postavil izbrani izvajalec 
meritev Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in 
hrano iz Maribora, ki ima za 
izvajanje meritev vsa potreb-
na pooblastila javne državne 
agencije za okolje (ARSO). 
Meritve koncentracije del-
cev PM10 v zraku bomo iz-
vajali po referenčni metodi 
za delce PM10 po SISTE EN 
12341:2014." 
Meritve bodo začeli izvajati 1. 
decembra in jih bodo konti-
nuirano opravljali naslednjih 
12 mesecev. Podatke bodo 
spremljali dnevno, metoda 
njihovega prikazovanja pa je 

nekoliko različna in jih ne bo 
mogoče integrirati v obstoječi 
sistem prikazovanja rezulta-
tov meritev kakovosti zuna-
njega zraka, razlagajo na ob-
čini. Zato bodo izvajalci me-
ritev vsak mesec izdelali me-
sečno poročilo, ki bo vsebova-
lo vse rezultate monitoringa s 
primerjavo rezultatov z zah-
tevami uredbe o kakovosti 
zunanjega zraka. 
"Izvajalec meritev bo pripra-
vljal mesečno poročilo in 
ustrezne analize ter strokov-
no interpretacijo rezultatov 
mesečno tudi objavljal v 
roku 14 dni po zaključku iz-
vajanja meritev za pretekli 
mesec: mesečno poročilo za 
december 2018 bo objavlje-
no sredi januarja 2019. Me-
sečna poročila bodo objavlje-
na na spletni strani Občine 

Škofja Loka," navajajo na 
občini in poudarjajo, da po 
doslej opravljeni analizi po-
datkov o kakovosti zunanje-
ga zraka na vseh petih meril-
nih mestih v občini velja, da 
izmerjeni podatki sodijo v 
razred nizke stopnje onesna-
ženosti, to je v zeleno obmo-
čje barvne lestvice AQI. Za-
gotavljajo, da so podatki pri-
merljivi z rezultati drugih 
merilnih mest, ki so v držav-
ni mreži monitoringa kako-
vosti zraka in jih je možno 
dnevno spremljati na sple-
tnih straneh agencije ARSO. 
Na novo postavljena merilna 
postaja je referenčna in pri-
merljiva z merilnimi posta-
jami, ki sodijo v stalno dr-
žavno merilno mrežo za 
spremljanje kakovosti zuna-
njega zraka ARSO.

Za zrakom in hrupom 
še merjenje vetra
Decembra nameravajo v občini Škofja Loka, kjer spremljajo kakovost zunanjega zraka, ta sistem 
dopolniti z meritvami smeri in jakosti vetra. Merilnik bo nameščen na Godešiču.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Gorska reševal-
na služba Škofja Loka je pra-
znovala štirideset let. Čeprav 
škofjeloško območje ne sodi 
v alpski svet z visokogorjem, 
pa se tudi na tem hribovitem 
terenu dogajajo nesreče, re-
ševanje pa je zaradi težke do-
stopnosti še posebno zahtev-
no. Leta 1978 je tako tudi na 
Škofjeloškem nastala gorska 
reševalna služba, njeni začet-
ki z opremljanjem moštva in 
usposabljanjem za reševanje 
pa so bili po besedah načelni-
ka GRS Škofja Loka kar zah-
tevna. Danes ekipa šteje tri-
deset reševalcev z licenco, pet 
je pripravnikov, v svojih vr-
stah imajo tudi letala za po-
moč s helikopterjem, čeprav 
sicer v največji meri rešujejo 
na klasičen način. Lani so 
opravili 21 reševalnih akcij.

Zbrane na prireditvi ob ju-
bileju v Sokolskem domu 
sta poleg načelnika nagovo-
rila tudi župan Miha Ješe 
in predsednik Gorske reše-
valne zveze Slovenije Janez 
Rozman. Ob jubileju so iz-
dali zbornik, ki ga je na pri-
reditvi predstavil Jože Ka-
lan, član GRS Škofja Loka 
že dvajset let, reševalec le-
talec, ki je opravil že veliko 
helikopterskih reševanj. V 
zborniku je zbranih veliko 
zgodb loških reševalcev. Da 
niso vse povezane le s skr-
bjo in žalostjo, dokazujejo 
številne zabavne anekdote. 
Nekaj so jih na odru Sokol-
skega doma uprizorili tudi 
otroci iz Osnovne šole 
Cvetka Golarja, ki so nasto-
pili tudi s pesmijo, s pe-
tjem in šalo pa je prireditev 
popestril še ansambel Suha 
špaga.

Vedno pripravljeni 
pomagati

Učenci OŠ Cvetka Golarja so uprizorili nekaj zabavnih 
utrinkov iz življenja gorskih reševalcev. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Strelsko dru-
štvo Škofja Loka, ki letos 
praznuje sedemdeset let ob-
stoja, je za rojstni dan dobilo 
še posebno lepo darilo. Od-
prli so namreč novo streli-
šče v kletnih prostorih ko-
mande nekdanje vojašnice. 
Predsednik društva Ale-
ksandar Hadžidaov je pove-
dal, da se je obnova začela 
maja lani, od takrat pa so 
člani društva opravili 2410 
ur prostovoljnega dela, med 
prostovoljci je še posebej po-
hvalil Janka Platišo s 763 in 
Adolfa Kočarja s 363 urami, 
sicer pa so se pri obnovi iz-
kazali tudi drugi člani, ki jih 
je blizu sto. V preteklosti je 
bila strelska druščina še veli-
ko številnejša. V Škofji Loki 
ima strelstvo že dolgo tradi-

cijo, prvo strelsko društvo je 
bilo osnovano že leta 1659. 
Sedanje je bilo ustanovljeno 
leta 1948.
Ob sedemdeseti obletnici 
ustanovitve društva so čla-
nom, ki so dopolnili enako 
starost kot društvo, podelili 
priznanja. Prejeli so jih: Ne-
venka Mandič Orehek, Mi-
lenko Štimac, Franc Prezelj 
in Janez Demšar, slednji je 
bil vrsto let tudi predsednik 
društva. Zadovoljni so, da so 
dobili lepe nove prostore, ki 
so jih uredili ob pomoči obči-
ne, Zavoda za šport, Športne 
zveze Škofja Loka in vrste 
podjetij. Ob uradnem odpr-
tju so prvim dali v roke pu-
ške županu Škofje Loke Mihi 
Ješetu in podžupanoma Ro-
bertu Strahu in Tinetu Radi-
nji, da so mirnih rok in ostre-
ga očesa pomerili v tarče.

Strelci dobili novo 
strelišče

Novo strelišče so odprli (od leve): Igor Draksler, direktor 
Zavoda za šport, podžupan Robert Strah, član strelskega 
društva Janko Platiša, podžupan Tine Radinja in predsednik 
loških strelcev Aleksander Hadžidaov. / Foto: Tina Dokl 

Škofja Loka – V soboto, 15. decembra, ob 19. uri bo v Sokol-
skem domu v Škofji Loki nastopil češki otroški pevski zbor 
Mifun iz Prage. Dogodek v sodelovanju z Občino Škofja 
Loka organizira Veleposlaništvo Češke republike. 

Božični koncert češkega otroškega zbora 
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JAVNI POZIV

o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zem
ljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero 
nadomestila na območju občine Škofja Loka za leto 2019.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne 
nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od  
12. 12. 2018 do 19. 12. 2018 v prostorih Občine Škofja 
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nad-
stropje, v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče  
poslati v času od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 na naslov 
Občine Škofja Loka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in 
podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se 
lahko vloži na način:

 s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka, 
 Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali 

 osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka 
 na naslovu Mestni trg 15, v Škofji Loki.
Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo na 
vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in na 
spletni strani občine na naslovu www.skofjaloka.si.

Datum: 8. 11. 2018

 Župan
 Mag. Miha Ješe l.r.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Leta 2016 je v 
občini Škofja Loka živelo 
4159 starejših od 65 let, do 
leta 2025 jih bo za tisoč, do 
leta 2045 pa za več kot dva 
tisoč več. Zavedanje takšnih 
trendov je v Škofji Loki na-
rekovalo pripravo programa 
kakovostnega staranja, ki bo 
tej generaciji omogočil pri-
jetno staranje in vključeva-
nje v življenje. Toda starejša 
generacija ni enoznačna. 
Razlikujejo se potrebe mlaj-
ših, še aktivnih in samostoj-
nih, od tistih, ki so že slabše 
aktivni, a še vedno samostoj-
ni, ali od najstarejših, bolnih 
in onemoglih. Če prvi potre-
bujejo delo, kulturno in dru-
žabno življenje, rekreacijo, 
vseživljenjsko učenje in di-
gitalno opismenjevanje, bo 
za druge treba misliti na 
manjša in oskrbovana sta-
novanja, socialni servis, pre-
voze, za bolne in onemogle 
pa poskrbeti za pomoč na 
domu ali ustrezno instituci-
onalno varstvo.

Veliko pestrih dejavnosti
Kaj že vse je v občini na vo-
ljo starejšim in kaj še potre-
bujejo za kakovostno stara-
nje, so ob zaključku delav-
nic na to temo za javnost 
spregovorili župan Miha 
Ješe, podžupan Tine Radi-
nja, zunanja sodelavka Slav-

ka Zupan, Apolonija Kan-
dus iz Večgeneracijskega 
centra Gorenjske v Škofji 
Loki ter Sabina Gabrijel in 
Jernej Tavčar s škofjeloške 
občinske uprave. Ponudba 
je velika in raznolika, ugota-
vlja Sabina Gabrijel in na-
števa številna društva, ki 
vključujejo starejše ali imajo 
zanje programe. Starejši so 
vključeni v družabne in kul-
turne prireditve, aktivne so 
skupine za samopomoč, 
tudi naloge mladinskega 

programa MEPI v prosto-
voljskem programu predvi-
devajo sodelovanje s starej-
šimi. Dobro je v Škofji Loki 
zaživel večgeneracijski cen-
ter, še boljše bodo možnosti, 
ko bo v nekdanji vojašnici 
nastalo medgeneracijsko 
središče, razmišlja Apoloni-
ja Kandus. Tu bodo prostori 
za druženje, delavnice, zbir-
ke, računalniške učilnice za 
zviševanje ravni e-opisme-
njevanja, prostori za ustvar-
janje. Lažja bo tudi koordi-

nacija teh storitev. Kot nava-
ja Kandusova, bi radi k tem 
dejavnostim pritegnili več 
moških, ki se zdaj v največji 
udejstvujejo pri šahu, filate-
liji in nekaterih jezikovnih 
tečajih. Da bi moške lažje 
izbezali iz njihovih lupin, bi 
jim v novih prostorih lahko 
ponudili denimo tombolo 
ali tarok, meni tudi župan 
Miha Ješe. Poleg medgene-
racijskega centra prostorske 
možnosti za druženje vidi 
tudi v zaklonilniku, ki bo 

zgrajen z vrtcem Kamnitnik 
in bo popoldne na voljo zu-
nanjim uporabnikom. Sicer 
pa sogovorniki ugotavljajo, 
da je veliko ponudbe za še 
aktivno starejšo generacijo. 
Tudi starostniki v srednji 
skupini bodo potrebovali ak-
tivnosti, ki bi jih kazalo 
vključiti v njihovo dnevno 
varstvo.

Medgeneracijsko središče 
v vojašnici 
Starejšim so namenjene 
tudi različne poslovne po-
nudbe, večina jih je poveza-
nih z informacijsko tehno-
logijo, pojasni Tine Radi-
nja. Nekatere so povezane z 
varnostjo, ko se denimo 
starostnik lahko s posebno 
tipko na telefonu poveže s 
telekomunikacijskim cen-
trom ali s svojci. Nekatere 
storitve, zlasti informacije o 
njih, so jim na voljo prek 
internetne povezave. Kot so 
ugotovili na delavnicah ob 
pripravi programa, je starej-
šim na voljo 45 različnih 
storitev, ki pa bi potrebova-
le neko skupno informacij-
sko točko. Tudi tu vidi pri-
ložnost v medgeneracij-
skem in meddruštvenem 
centru, ki nastaja v stavbi 
komande nekdanje vojašni-
ce. Starejše je treba tudi e-
-opismeniti, da bodo znali 
uporabljati sodobne rešitve, 
misliti pa velja tudi na one, 

ki ne uporabljajo informa-
cijske tehnologije.
Ko so oblikovali ukrepe na 
desetih področjih programa, 
so poudarili tudi tiste, kjer 
stanje ni najboljše. Med nji-
mi so tudi prevozi starejših 
in bivanje. Pri prevozih raz-
mišljajo o možnostih prevo-
zov na klic, o oživitvi ponud-
be prostovoljnih šoferjev 
(Prostofer), o možnosti, da bi 
jih v času, ko ne opravljajo 
prevozov za svoje uporabni-
ke, ponujalo društvo Sožitje. 
Tudi pri tem računajo na 
meddruštveni center, kjer bi 
bila zbrana tovrstna ponud-
ba. Potrebujejo še več prosto-
voljcev, čeprav je Škofja Loka 
na tem področju že zdaj pre-
cej močna. Izboljšati bo treba 
tudi možnosti na področju 
bivanja. Starejši bodo vklju-
čeni v stanovanjski program 
občine. Zdaj ugotavljajo, da 
veliko starejših živi samih v 
prevelikih hišah ali stanova-
njih, zaradi česar imajo veli-
ke stroške in so družbeno 
izolirani. Ponuditi bi jim ka-
zalo primernejša stanovanja 
ali razmišljati o sostanovanj-
skih skupinah. Izboljšati je 
treba tudi možnosti instituci-
onalnega varstva (v seda-
njem domu starostnikov je 
prostora za 220 ljudi), pove-
čati je treba tudi obseg po-
moči na domu in omogočiti 
dnevno varstvo, nekakšne 
"vrtce" za starejše.

Program kakovostnega staranja 
Tako kot velja za evropsko demografsko sliko, se tudi Škofja Loka stara. Da bi bilo staranje kakovostno, so v občini pripravili program, po katerem naj 
bodo starejši aktivni del lokalnega okolja – z dostopnimi raznovrstnimi javnimi in zasebnimi storitvami, z vključenostjo v digitalno družbo in 
medgeneracijskim sodelovanjem in sobivanjem.

Potrebe starostnikov so različne, nekateri so še zelo aktivni in potrebujejo druženje, 
rekreacijo, kulturno življenje, vseživljenjsko učenje ... (slika je simbolična) / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob svetov-
nem dnevu sladkorne bole-
zni 14. novembru se je Dru-
štvo diabetikov Škofja Loka, 
ki združuje več kot tristo 
članov iz občin Gorenja vas 
- Poljane, Škofja Loka, Žele-
zniki in Žiri, pridružilo sve-
tovnemu projektu osvetlitve 
javnih objektov v modri 
barvi. V Škofji Loki so mo-
dro osvetlili Loški grad. Na-
loge društev diabetikov so 
preventiva, vzgoja in izo-
braževanje v zvezi s slad-
korno boleznijo, za katero v 
svetu in pri nas zboleva vse 
več ljudi. To je med drugim 
povezano tudi s staranjem 
prebivalstva.
Na Osnovni šoli Ivana Gro-
harja v Škofji Loki je bilo 
17. novembra že dvajseto 
državno tekmovanje iz zna-
nja o sladkorni bolezni za 
učence osnovnih šol in dija-
ke srednjih šol. Prvo tek-
movanje je bilo organizira-
no prav v Škofji Loki, nato 
je gostovalo v drugih krajih 
in se zdaj po dveh desetle-
tjih ponovno vrnilo na me-

sto nastanka. "Vsako leto se 
tekmovanja iz znanja o 
sladkorni bolezni, njenih 
zapletih in zdravem načinu 
življenja udeleži vse več 
mladih, ki želijo svoje zna-

nje poleg šolskih obvezno-
sti izpopolniti in dokazovati 
tudi na drugih področjih in 
tekmovanjih. Tekmovanje 
se je izkazalo tudi za eno od 
odličnih preventivnih akcij 

za zdrav način življenja, s 
katero dosežemo prek mla-
dih tudi njihove starše in 
stare starše," so sporočili iz 
Društva diabetikov Škofja 
Loka. 

Loški grad zažarel v modrem

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni so Loški grad osvetlili modro. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nina Fehter

Škofja Loka – Ob izteku leto-
šnjega koledarskega leta, 
konkretneje med 21. in 27. 
decembrom, se bo odvil tra-
dicionalni Ostrigin maraton, 
ki ga pripravlja Zavod O v 
sodelovanju z različnimi ko-
producenti. Tudi letos se 
nam obeta pester zabavno-
-kulturno-družaben pro-
gram. "Ostajamo zvesti sme-
ri, ki smo jo začrtali v prete-
klih letih. Na sporedu bodo 
tako tematski glasbeni veče-
ri, koncerti, gledališke in 
stand-up predstave ter še 
marsikaj," razlaga Martin 
Štamcar, predstavnik orga-
nizacijske ekipe. Vsekakor 
velja omeniti uvodni večer 
Tetkinih radosti, ko se v 
Loko vračajo njeni najljubši 
nečaki Borka, Bakto in Woo-
-D s širokim glasbenim kola-
žem (bivše države) iz nabora 
žanrov, kot so funk, disko, 
šlager in soul. Svoje mesto v 
pestrem dogajanju pa je na-
šla tudi posebna božična iz-
vedba Ostrigine metalurgije, 
ki bo hkrati tudi zaključni 
večer cikla, ki so ga letos 

podprli Občina Škofja Loka, 
Ministrstvo za kulturo RS in 
Klub škofjeloških študentov. 
Na svoj račun bodo zagotovo 
prišli ljubitelji stand-up ko-
medije, saj na zaključni ve-
čer letošnjega ŠToS-a priha-
ja prepoznavni Jan Kreuzer 
s svojo celovečerno predsta-

vo Pušenje v dolini šentflor-
janski. 
Kaj pravzaprav je ŠToS? 
ŠToS je Škofjeloška tovarna 
smeha oziroma cikel veče-
rov stand-up komedije in 
impro gledališča, ki so ga 
zasnovali škofjeloški ljubite-
lji tovrstnih vsebin. Na čelu 

organizacijske ekipe je mla-
di Žan Križnar, ki pripravlja 
tudi grafično podobo dogod-
kov, pri snovanju program-
skih vsebin pa sta mu v po-
moč Miha Peternel in Tone 
Pevc. "Vsi poznamo Perico 
Jerkovića, Pižamo, Teškya 
in ostale, marsikdo pa ne 
pozna mlajšega vala sloven-
skih komikov, ki so prav 
tako zelo kvalitetni," uvodo-
ma pove Peternel. Pomemb-
no se jim zdi, da večeri pote-
kajo kontinuirano, v obliki 
cikla, pod zdaj že prepo-
znavnim imenom. "Želimo 
si, da ŠToS postane sinonim 
za kvaliteto in na ta način 
privabi širok krog obiskoval-
cev, ne glede na to, kdo na-
stopa na njegovem odru," 
razlaga Peternel. Njihova 
dolgoročna želja je tako po-
stati tudi platforma za mla-
de, še neuveljavljene komi-
ke, vsekakor pa se ne bodo 
branili tudi mednarodnih 
gostov. "ŠToS se počasi in 
organsko razvija in slej ko 
prej bo nastopil čas za kake-
ga razvpitega tujega komika. 
Mogoče že v naslednjem 
letu," še dodaja.

Tradicionalni Ostrigin maraton
Pestro jesensko glasbeno-kulturno dogajanje v MKC Pri rdeči ostrigi se bo zaključilo s tradicionalnim 
prednovoletnim Ostriginim maratonom.

Prepoznavni obrazi na ŠToS-u 

Fo
to

: N
ej

c 
Pr

ez
el

j, 
g

ra
fi

ka
: Ž

an
 K

ri
žn

ar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Srečanje z vi-
narji na Mestnem trgu je že 
tradicionalni uvod v decem-
brsko dogajanje. V soboto, 1. 
decembra, se bo v mestu vse 
dopoldne družilo z Miklavže-
vim LUFtom, proti večeru pa 
se bo dogajanje nadaljevalo z 
obiskom in odprtjem Izložb 
domišljije. Te vsako leto po-
vežejo številne škofjeloške 
rokodelce, umetnike, obliko-
valce, fotografe, ilustratorje 
in druge ustvarjalce, ki v raz-
ličnih prostorih v mestnem 
jedru Škofje Loke pripravijo 
prodajne razstave svojih iz-
delkov, s čimer oživljajo staro 
mestno jedro in opozarjajo 
na bogato rokodelsko in 
umetniško zgodovino mesta, 
povezano s sodobnostjo. Le-
tos se bodo na odkrivanje 
enajstih izložb domišljije od-
pravili s pripovedovalko Kar-
lo B. Rihtaršič. Zvečer bodo v 
mestu prižgali praznično 
osvetlitev, meščani in obisko-
valci pa bodo uživali v že pr-
vem decembrskem koncertu. 
Nastopila bo skupina Moon 
Time Quartet.
Dogajanja Loke v snegu, 
imenovane tako po zname-
niti Groharjevi sliki, se 
bodo nadaljevala 3. decem-

bra s pletenjem kap za do-
ber namen v centru Kreativ-
nice. Ob tej priložnosti in v 
naslednjih dveh tednih 
spletene kape bodo 17. de-
cembra prodali na dobro-
delni dražbi v Galeriji Ivana 
Groharja. Izkupiček bodo 
namenili otrokom v social-
ni stiski. Vse otroke pa bo v 
sredo, 5. decembra, na Me-
stnem trgu in na Loškem 

odru s priložnostno pred-
stavo obiskal in obdaril Mi-
klavž. V nedeljo, 9. decem-
bra, bo v Sokolskem domu 
potekal pogovor dveh radij-
cev – Mihe Šaleharja in Lo-
čana Nejca Jemca. 
Tudi za drugo polovico de-
cembra je Občina Škofja 
Loka skupaj s še desetimi 
soorganizatorji pripravila 
pestro dogajanje. Zvrstili se 

bodo koncerti s Slavkom 
Ivančičem, skupino Abba 
Mia tribute band, MI2, Vin-
ci & Plačanci, na silvestrski 
večer pa Gina s skupino. 
Pred koncem leta bo še en 
LUFt, loški umetniški festi-
val, in sicer božični, spre-
mljala ga bo Grajska gostija. 
Za 22. december napovedu-
jejo tudi novoletni ples v So-
kolskem domu. V tednu 
pred novim letom bo še no-
voletna zabava za otroke z 
otroškimi delavnicami, pro-
jekcijo filma Kekec in priho-
dom Dedka Mraza. Otroci iz 
vrtca in škofjeloških šol 
bodo izrekli že tradicionalna 
voščila za novo leto. Zani-
miv dogodek bo tudi projek-
cija prvega slovenskega fil-
ma Na svoji zemlji in pogo-
vor z Janezom Ferlanom, ki 
restavrira stare filme. Za 
obiskovalce vseh starosti 
pripravljajo tudi delavnico 
unikatnih lesenih okraskov 
za božično drevo. 
Jana Fojkar, ki na Občini 
Škofja Loka koordinira pri-
reditve, pravi, da se v ponud-
bi Loke v snegu najde za 
vsakogar nekaj. Pomembno 
pa je tudi, da so prireditve z 
izjemo koncerta Slavka 
Ivančiča brezplačne in zato 
dostopne vsem.

Prihaja Loka v snegu
To soboto bo s praznično okrasitvijo in osvetlitvijo ter prvimi prireditvami oživela Loka v snegu. 
Vinarji, Miklavžev LUFt, Izložbe domišljije, prižig prazničnih luči in koncert Moon Time Quarteta 
bodo dober uvod v veseli december.

V okviru lanskega božičnega LUFta je otroke obiskal 
Božiček, prav tako jih bo tudi letos. / Foto: Andrej Tarfila

Alenka Brun

Škofja Loka - Roman Super! 
je v slovenščini letos izšel pri 
gorenjski Založbi Zala. 
Večer z Roddyjem Doylom je 
v Loki gostil Sokolski dom. V 
družbi publike različnih sta-
rosti je bil tudi veleposlanik 
Irske v Sloveniji Myles Pa-
trick Geiran, skozi večer pa 
sta nas z glavnim gostom ve-
čera, avtorjem Doylom, po-
peljali voditeljica Monika 
Tavčar in prevajalka Tina 
Mahkota. Izvedeli smo tudi, 
da v Galeriji Sokolskega 
doma istočasno odpirajo še 
dve razstavi, ki sta plod sode-
lovanja z irskim veleposlani-
štvom – Od tujca do državlja-
na: Irci v kontinentalni Evro-
pi in pa Samuel Beckett.
Roddy Doyle živi in ustvarja 
v Dublinu. Tu se dogajajo 
tudi mnoga njegova dela, ki 
pripovedujejo zgodbe pov-
sem običajnih ljudi. S svojo 
neposrednostjo, posluhom 
za pogovorni jezik in veliko-
dušnim humorjem nadvse 
uspešno prečijo jezikovne in 
kulturne meje, zato je Rod-
dy Doyle eden najbolj zna-
nih in prevajanih sodobnih 
irskih piscev. Piše romane, 

kratke zgodbe za odrasle, 
mladino in otroke; drame in 
filmske scenarije. Je preje-
mnik številnih uglednih na-
grad, tudi Bookerjev nagra-
jenec. Pri nas ga poznamo 
po romanih, ki ju je tako kot 
Super! prevedla Tina Mah-
kota: Paddy Clarke, ha ha ha 
in Ženska, ki se je zaletela v 
vrata. Je tudi soustanovitelj 
centra Fighting Words, kjer 
znani pisatelji opogumljajo 
dublinske mlade, da lahko 
zapišejo svoje zgodbe. 
Izvedeli smo še, da Roddy 
Doyle izjemno rad bere; da 
njegovi liki rastejo sproti, jih 
spoznava, medtem ko piše, 
in celo nekaj malega o nje-
govem novem delu v nasta-
janju. Skrivnostno in s kanč-
kom humorja nam je zau-
pal: »Knjiga govori o dveh 
moških, ki sta se včasih po-
znala zelo dobro, se veliko 
videvala, sedaj pa le še obča-
sno. Pravzaprav se sploh ne 
poznata več dobro. Potem se 
nekega večera srečata. Go-
vorita in govorita; večer se 
zavleče; traja dlje, kot sta 
pričakovala ... Govorita in 
govorita …, o ženskah ...« Na 
več vsebine bomo pa morali 
počakati.

Roddy Doyle  
na obisku
Gost letošnjega Slovenskega knjižnega sejma, 
irski pisatelj Roddy Doyle, se je dan pred 
obiskom Ljubljane ustavil v Škofji Loki. Beseda je 
tekla predvsem o njegovem mladinskem romanu 
Brilliant (Super!). 

Župan Miha Ješe, irski pisec Roddy Doyle in veleposlanik 
Irske v Sloveniji Myles Patrick Geiran

Škofja Loka – Otroški glasbeni abonma Umetnost otrokom 
decembra ponuja glasbeno pravljico Skrivnostna noč, ki so 
jo pripravili otroci in osebje vrtca Sončni žarek. Predstava 
bo v soboto, 15. decembra, ob 10. uri in bo obiskovalce pri-
pravila na bližajoče se praznike, božična drevesca, pisane 
sveče, jaslice, voščila prijateljem, polnočnico ... Z glasbeno 
pravljico o skrivnostni noči, ob kateri zazvenijo strune srca, 
o noči, ki kliče kralje in pastirje, premika angele in zvezde, 
se praznovanje lahko začne.

Skrivnostna noč v otroškem abonmaju

Škofja Loka – V četrtek, 29. novembra, bosta v veliki preda-
valnici Gimnazije Škofja Loka ob 18. uri o zavestnem starše-
vstvu predavala dr. Albert in Leonida Mrgole, psihoterapev-
ta, ki bosta na konkretnih primerih pokazala, kako ohraniti 
stik z otroki v težkih situacijah. Predavanje so omogočili 
Zveza prijateljev mladine Slovenije in Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z 
Zavodom Vezal. V Škofji Loki predavanje organizirajo DPM 
Škofja Loka in LAS za preprečevanje zasvojenosti. 

Predavanje o zavestnem starševstvu
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Mi-
lan Čadež tako nastopa že 
svoj četrti mandat na čelu 
občine. "Predvolilna kampa-
nja mogoče letos ni bila tako 
zanimiva, ker sem bil edini 
kandidat, temu gre najbrž 
pripisati tudi nekoliko večjo 
volilno abstinenco, kot je si-
cer običajna v naši občini," 
je po volitvah poudaril Ča-
dež. Na volišča se je na volil-
no nedeljo odpravilo 40,18 
odstotka volilnih upravičen-
cev v njihovi občini, ki so 
lahko svoj glas oddali tudi za 
občinske svetnike. Največ 
svetniških mandatov ima 
SDS, s po tremi svetniškimi 
mesti sledita NSi ter Barba-
ra Radič in skupina volivcev, 
SLS bosta zastopala dva sve-
tnika, DeSUS in SD pa ima-
ta po enega svetnika.
S tem, da na tokratnih voli-
tvah ni imel izzivalca, se Ča-
dež ne želi ukvarjati, verja-
me pa, da mu je ljudi uspelo 
prepričati s svojimi idejami 
in dosedanjim delom v ko-
rist občanov. "Trudimo se 
delati na razvojnih projek-
tih, in to na različnih podro-
čjih, da ima lahko vsak kaj 
od tega. Ne glede na to, da 
na tokratnih volitvah nisem 
imel protikandidata, smo se 
potrudili sestaviti program, 
ki bo tudi uresničljiv." Ob 
tem ne izključuje možnosti, 
da s katerim od načrtovanih 
projektov posegajo celo še v 

naslednji mandat, a Čadež 
obljublja, da si bo kljub 
temu tudi osebno prizade-
val, da izpolnijo zapisane 
obljube. "Med sedanjim 
mandatom se bomo lotili še 
novih projektov, za katere 
verjamem, da jih bomo ure-
sničili ne glede na to, kdo bo 
v prihodnje na čelu občine." 
Ob tem računa tudi na kon-
struktivno sodelovanje z ob-
činskim svetom, tako kot je 
bilo to že v prejšnjih manda-
tih. "Poudarek je na spoštlji-
vem odnosu in upoštevanju 
tudi predlogov svetnikov," je 
pojasnil Čadež in dodal, da 
se trudi predvsem za iskanje 
sinergij. Skupaj s sodelavci v 
občinski upravi se bodo tru-
dili pripraviti kakovostne in 
z argumenti podprte predlo-
ge, saj je to po njegovem 
osnova, na kateri lahko po-
tem najdejo skupni jezik z 
vsemi, s katerimi nosijo 
skupno odgovornost za ure-
sničenje zadanih projektov. 
"Tako je mogoče speljati 
tudi za koga mogoče malo 
bolj 'boleče' stvari, kot je re-
cimo dvig cen določenih sto-
ritev. A to je povezano s 
tem, da smo v zadnjih letih 
v občini vzpostavili močno 
javno infrastrukturo, ki pri-
naša tudi višjo kakovost bi-
vanja." Kljub temu, dodaja 
Čadež, so cene teh storitev 
še vedno primerljive tudi s 
tistimi v sosednjih občinah.
Po dokončanju gradnje 
športne dvorane v Gorenji 

vasi se bodo v prihodnje po-
svetili še enemu obsežnemu 
projektu, in sicer ureditvi 
poplavne varnosti v Polja-
nah. Veliko dela jih čaka 
tudi na področju šolske in 
predšolske dejavnosti. Naj-
prej bo prišla na vrsto ener-
getska sanacija šole na Sovo-
dnju, sledila bosta gradnja 
vrtca v Poljanah in začetek 
gradnje novega objekta po-
družnične šole v Javorjah, ki 
so ga sprva nameravali samo 
nadzidati, a so se po premi-
sleku odločili za novogra-
dnjo. "Objekt so namreč že 
trikrat širili in zdaj lahko 
vložimo veliko sredstev, a bo 

v večjem delu še vedno star. 
Z novim objektom in ne bi-
stveno višjo ceno pa bomo 
dosegli vse normative, ki jih 
zahtevajo že danes, pa tudi 
tiste za prihodnost." Med 
pomembnimi projekti je 
omenil še naložbe v državno 
cestno infrastrukturo, z 
evropskim sredstvi pa je po-
vezan vodovod Lučine z dve-
ma podprojektoma. 
Svoj pretekli mandat je oce-
nil kot zelo uspešen. "Če ne 
drugega, mi je prinesel oča-
la za gledanje na blizu, 
Abrahama in dve čudoviti 
vnukinji," v šaljivem tonu 
konča Čadež.

Delo v korist vseh
Lokalne volitve v občini Gorenja vas - Poljane pričakovano niso prinesle presenečenj pri vodenju 
občine, saj je bil dosedanji župan Milan Čadež tudi edini kandidat za novega župana, stranka SDS, ki 
ji pripada, pa je v sedemnajstčlanskem občinskem svetu obdržala sedem svetniških mest.

Milan Čadež je bil na letošnjih lokalnih volitvah edini 
kandidat za župana. / Foto: Jaka Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Na gradnjo 
novega doma so v PGD Go-
renja vas čakali več kot šest-
deset let. Čeprav jim je 
objekt že uspelo spraviti pod 
streho, pa jih za dokončanje 
gradnje čaka še ogromno 
dela, vložiti pa bo treba tudi 
še precej sredstev, je razložil 
predsednik PGD Gorenja 
vas Gregor Stanonik. Nalož-
ba bo po njegovih besedah 
vredna okrog štiristo tisoč 
evrov, pri čemer so doslej 
vložili okrog sto tisoč evrov, 
ki so jih zbrali v glavnem s 
prostovoljnim delom ter do-
nacijami podjetij in obča-
nov. V prihodnje zato še ve-
dno računajo tudi na pomoč 
občine, je pojasnil Stanonik.
V prihodnjem letu tako na-
črtujejo vgradnjo oken in 
vrat in torej zaprtje objekta, 
potem pa se bodo lotili del v 

notranjosti. Še vedno na-
mreč upajo, da se bodo v 
nove prostore preselili v za-
četku leta 2020, ko bodo 
praznovali 120-letnico dru-
štva. Pri tem jim bo prav 
prišla pomoč občanov, ki 

jim lahko sredstva nakažejo 
neposredno na tekoči račun 
društva, pomagajo jim lah-
ko tudi z namenitvijo dela 
dohodnine ali pa jim s po-
slanim kratkim sporočilom 
z besedo PGDGV na števil-

ko 1919 donirajo en evro. 
Po končanju gradnje nove-
ga gasilskega doma bo dru-
štvo bogatejše za štiri gara-
že z garderobami in dru-
žabnim prostorom, v zgor-
njem nadstropju pa bodo 
uredili še večjo učilnico in 
dve pisarni za potrebe čla-
nov društva. Tako bodo 
imeli končno na voljo do-
volj prostora za štiri njihova 
vozila, med katerimi je tudi 
starodobna gasilska cister-
na. Skoraj starodobnik pa je 
že tudi njihovo vozilo za 
prevoz moštva. Po Stanoni-
kovih besedah je namreč 
staro že 23 let in povsem 
iztrošeno. "Vsakič, ko se 
odpeljemo iz garaže, nas je 
strah, da bomo ostali kje ob 
cesti." V prihodnjih petih 
letih bodo zato potrebovali 
še dodatnih petdeset tisoč 
evrov za zamenjavo ome-
njenega vozila. 

Gasilski dom pod streho
V Sestranski vasi raste nov gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Gorenja vas, ki ta 
čas z vso opremo gostuje v močno utesnjenih prostorih zadružnega doma v Gorenji vasi.

Gasilski dom PGD Gorenja vas je že pod streho. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V 
spomin na prvo omembo 
tamkajšnjih krajev v pisnih 
virih Občina Gorenja vas - 
Poljane 23. novembra pra-
znuje občinski praznik. Ob 
tej priložnosti so minulo so-
boto pripravili slavnostno 
akademijo, na kateri so med 
drugim podelili letošnja ob-
činska priznanja.
Plaketo občine je prejela 
Osnovna šola Poljane za 
uspešno in pestro učno-
-vzgojno delo ter povezanost 
s krajem v preteklih tridese-
tih letih. Podelili so tudi pet 
občinskih priznanj. Filip 
Dolinar je priznanje prejel 
za dolgoletno skrb za cerkev 
sv. Vida v Lučinah in sou-
stvarjanje kulturne podobe 
kraja. Iniciativna skupina 

Turističnega društva Slajka 
Hotavlje si je priznanje pri-
služila za izvedbo prireditev 
v počastitev življenja in dela 
jezikoslovca, literarnega 
zgodovinarja in bibliotekar-
ja Luke Pintarja. Javorskim 
pevcem so priznanje podeli-
li za ohranjanje in negova-
nje ljudskega pevskega izro-
čila, Lovski družini Sovo-
denj pa za sonaravno upra-
vljanje z divjadjo in varova-
nje narave. Priznanje je 
prejelo še Prostovoljno ga-
silsko društvo Lučine za 
prostovoljstvo in pomoč kra-
janom v preteklih sedemde-
setih letih. Podelili so še dve 
županovi priznanji. Matej 
Ržek ga je prejel za prido-
bljeni naziv mladi gospodar 
leta 2018, Nika Križnar pa 
za dosežene športne uspehe 
v smučarskih skokih.

Osem občinskih 
nagrajencev

Mateja Rant

Visoko – V skladu z uredbo, 
s katero je Vlada RS dvorec 
Visoko razglasila za kultur-
ni spomenik državnega po-
mena, je občina dolžna pri-
praviti načrt upravljanja 
kulturnega spomenika. Po 
besedah direktorice občin-
ske uprave Elizabete Rako-
vec načrt upravljanja ponu-
ja celovit pogled na to, kaj 
je po mnenju nosilcev var-
stvenih režimov v tem pro-
storu dopustno, a kljub 
temu občini in zavodu Po-
ljanska dolina kot upra-
vljavcu omogoča izvajanje 
programov, s katerimi bi 
temu prostoru vdahnili še 
živahnejši utrip.
Upravljavski načrt so začeli 
pripravljati sredi leta v 
okviru več delovnih skupin 
za vsako posamezno po-
dročje, ki so ga obravnava-

li. V načrtu so tako najprej 
povzeli sedanje stanje de-
diščine na tem območju, 
vsebuje pa tudi podroben 
koncept upravljanja s cilji 
in prihodnjo vizijo razvoja 
dvorca. "Vključene so 
usmeritve, kaj je na tem 
območju dovoljeno v skla-
du s posameznimi varstve-
nimi režimi z vidika ohra-
njanja tako kulturne kot 
naravne dediščine," je ra-
zložila Elizabeta Rakovec 
in dodala, da so v okviru 
tega opredelili tudi dopu-
stne rešitve glede prometa, 
dostopnosti in parkiranja 
ter podali usmeritve glede 
izvajanja prireditev v dvor-
cu in njegovi okolici. Načrt 
upravljanja bodo po bese-
dah Elizabete Rakovec pri-
pravili do konca leta, nato 
pa ga mora pred obravnavo 
na vladi potrditi še ministr-
stvo za kulturo.

Živahnejši utrip 
kljub omejitvam
Občina Gorenja vas - Poljane bo do konca leta 
pripravila upravljavski načrt za dvorec Visoko.

Na občini pripravljajo upravljavski načrt za dvorec Visoko. 
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Mateja Rant

Poljane – S čudovitimi gli-
nenimi izdelki so uporabni-
ki VDC Kranj tudi letos nav-
dušili obiskovalce razstave 
ob njenem odprtju pretekli 
torek. V Šubičevi hiši so se s 
svojimi izdelki predstavili že 
konec lanskega leta, ker je 
takratna razstava naletela na 
izredno dober odziv, pa so 
se jo odločili ponoviti tudi 
letos, je pojasnila direktori-
ca Zavoda za turizem in kul-
turo Poljanska dolina Lucija 

Kavčič. Zavod je razstavo 
pripravil še v sodelovanju z 
Občino Gorenja vas - Polja-
ne in Šubičevo hišo.
"Na razstave se pripravlja-
mo skozi vse leto in ob tem 
veliko pozornosti posveča-
mo temu, katere izdelke bi 
lahko predstavili v lokalnem 
okolju," je razložil vodja 
škofjeloške enote VDC 
Kranj Jure Nastran. V VDC 
Kranj sicer uporabnikom z 
motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju v varnem oko-
lju omogočajo aktivno vklju-

čevanje v družbeno življenje 
ter opravljanje njihovim 
zmožnostim primernega 
dela. Tako jim zagotovijo 
pridobivanje izkušenj, gra-
dnjo pozitivne samopodobe 
in socialno priznanje kot 
enakovrednih članov druž-
be, je razložila direktorica 
VDC Kranj Mirjana Česen. 
Osredotočajo se predvsem 
na izdelavo predmetov iz 
gline, njihova izdelava pa je 
razdeljena v več faz, v katere 
se uporabniki vključujejo 
glede na svoje sposobnosti, 

znanje in interes. Na razsta-
vi v Šubičevi hiši je tako mo-
goče občudovati lične skode-
lice za čaj, različne krožnike 
ter podstavke za pecivo in 
narezke, modelčke za potice 
različnih velikosti, drobne 
spominke, svečnike, modele 

za pite z vtisnjenim recep-
tom, sklede za žgance, poso-
dice za med in številne dru-
ge uporabne glinene izdel-
ke, ki po besedah Lucije 
Kavčič polepšajo vsak dom 
in so lahko tudi lepo darilo. 
Ob tem so po besedah Jure-
ta Nastrana razstavili še sli-
ke, ki jih ustvarjajo na delav-
nicah pod mentorstvom 
Vinka Hlebša, pa tudi uni-
katne voščilnice in izdelke iz 
blaga, stkanega na statvah. 
Postopek, kako pod njihovi-
mi rokami nastajajo glineni 
izdelki, je ob odprtju razsta-
ve podrobno opisal Primož 
Štibelj, program pa so po-
magali oblikovati še drugi 
uporabniki VDC Kranj, ki so 
tako lahko pokazali svoje ra-
znolike talente. Robert Mar-
kič se je predstavil z recitaci-
jo avtorske pesmi z naslo-
vom Črno-belo.  "Doslej je 

napisal že več kot 3700 pe-
smi, nekaj jih je izšlo tudi v 
pesniški zbirki," je pojasnil 
Nastran. Z avtorsko pesmijo 
Jesen se je predstavila še 
Jana Tavčar, Matic Tičar pa 
je zaigral na orglice.
Razstavo si bo mogoče ogle-
dati do konca decembra vsa-
ko soboto med 10. in 13. uro, 
nakup izdelkov pa bodo 
omogočili v soboto, 15. de-
cembra, od 10. do 17. ure. 
Takrat bodo pripravili tudi 
dogodek Žive slike Šubičeve 
hiše, ko se bodo predstavili 
različni rokodelci in ustvar-
jali pred očmi obiskovalcev. 
V okviru omenjene priredi-
tve bodo pripravili tudi dva 
vodena ogleda zbirk v hiši, 
za najmlajše pa bodo v sode-
lovanju z Zavodom O – za-
vodom škofjeloške mladine 
pripravili delavnico izdelo-
vanja novoletnih voščilnic.

Lahko so tudi 
lepo darilo
V Šubičevi hiši v Poljanah je do konca decembra mogoče obiskati prodajno 
razstavo izdelkov, ki so nastali pod spretnimi prsti uporabnikov Varstveno 
delovnega centra (VDC) Kranj.

V Šubičevi hiši se s svojimi izdelki predstavljajo uporabniki VDC Kranj. 

Razstavljeni izdelki lahko predstavljajo tudi lepo darilo v 
prihajajočih praznikih. / Foto: arhiv Zavoda Poljanska dolina

Praznično peko bodo olajšali izdelki iz gline z vtisnjenim 
receptom na dnu pekača. / Foto: arhiv Zavoda Poljanska dolina

Mateja Rant

Stara Oselica – "Tudi v Stari 
Oselici smo hoteli iztrgati iz 
pozabe imena padlih pred-
nikov; posvetili smo se vsa-
kemu imenu, ohranili smo 
jih v ljudskem spominu in 
jim vrnili dostojanstvo," je 
ob odkritju spominske plo-
šče na cerkvi v Stari Oselici 
poudaril Anton Bogataj. 
Obeležje so postavili prav na 
dan, ko se je pred sto leti 
končala prva svetovna vojna, 
torej 11. novembra, in bo 
zdaj spominjalo na padle ro-
jake v tej vojni iz Stare Ose-
lice, Hobovš pri Stari Oseli-
ci, Trebije, Fužin, Kladij in 
Podgore.
Na ploščo so tako uvrstili 
imena faranov s stalnim bi-
vališčem v naštetih krajih, 
nimajo pa podatkov o tistih, 
ki so živeli drugod, ko so bili 
vpoklicani, je opozoril Boga-

taj. Na spominsko obeležje, 
ki ga je izdelal Jure Luskovec 
Lampreht iz Srednje vasi pri 
Šenčurju, so zapisali imena 
padlih z letnico rojstva in 
smrti, v posebni zgibanki pa 
so zapisali še ostale osebne 
podatke, in sicer njihovo do-
mače ime s hišno številko in 
kraj smrti po uradni eviden-
ci. Misel o tem, da bi jim po-
stavili spominsko ploščo, je 
po Bogatajevih besedah tlela 
dlje časa, med drugim si je 
zanjo prizadeval pokojni 
ključar Viktor Šturm. "Sku-
paj sva iskala imena padlih 
in pogrešanih za Pilovško 
kroniko, ki je izšla pred peti-
mi leti," je pojasnil Bogataj 
in dodal, da jima je bilo v po-
moč arhivsko gradivo, in si-
cer Status animarum, ki vse-
buje zapise vseh družin in v 
opombah omenja usodo po-
sameznikov. Spisek padlih je 
Bogataj preverjal v škofjelo-
ški enoti Zgodovinskega ar-
hiva Ljubljana ob pomoči 
Nataše Budna Kodrič, oprl se 
je tudi na knjigo Mirno, voja-
ki, spite večno spanje, ki jo je 
izdal Gorenjski muzej v Kra-
nju leta 2014 in vsebuje ime-
na vseh padlih Gorenjcev. 
Ob tem je Bogataj še pouda-
ril, da spisek padlih še ni po-
poln, saj še vedno odkrivajo 
nova imena. Ploščo je blago-
slovil loški dekan Gregor Lu-
štrek ob sodelovanju doma-
čega župnika Janeza Cerarja.

Imena padlih vojakov 
iztrgali pozabi
Na pobudo članov župnijskega pastoralnega sveta Franca Oblaka in 
Dušana Selaka ter Antona Bogataja, ki proučuje lokalno zgodovino, so v 
Stari Oselici postavili spominsko obeležje padlim v prvi svetovni vojni.

V Stari Oselici so odkrili spominsko ploščo rojakom, 
padlim v prvi svetovni vojni. / Foto: arhiv Antona Bogataja

Mateja Rant

Zapreval – Sneg, ki je zapa-
del pretekli teden, nas je 
spomnil tudi na novo smu-
čarsko sezono, na katero se 
intenzivno pripravljajo tudi 
na smučišču Stari vrh. Po 
besedah direktorja Smučar-
sko-turističnega centra Sta-
ri vrh Tomaža Trobiša so 

med drugim opravili teme-
ljit pregled vseh naprav, da 
bi zagotovili varno in zane-
sljivo obratovanje v času 
smučarske sezone, s katero 
si ob ugodnih vremenskih 
pogojih želijo začeti sredi 
decembra.
V predprodaji je vozovnice 
za novo smučarsko sezono 
mogoče kupiti še do 5. de-
cembra. Kot letošnjo no-
vost je Trobiš omenil sku-

pno sezonsko vozovnico s 
smučiščem Soriška plani-
na, ki jo je možno kupiti 
samo v predprodaji na se-
dežu obeh smučišč. Cene 
vozovnic sicer ostajajo ena-
ke kot lani. Odrasli bodo za 
dnevno vozovnico odšteli 
27 evrov (v predprodaji 20 
evrov), za nočno pa 22 ozi-
roma v predprodaji 17 

evrov. Dnevna vozovnica 
za otroke stane 16 evrov 
oziroma 13 evrov v pred-
prodaji, za mladino in se-
niorje pa 23 evrov, v pred-
prodaji 18 evrov. Za kombi-
nirano sezonsko smučar-
sko vozovnico, ki omogoča 
smučanje tudi na Soriški 
planini, pa morajo odrasli 
odšteti 399 evrov, otroci 
257 evrov ter mladina in 
seniorji 328 evrov.

Skupna vozovnica  
s Soriško planino
Še do petega decembra je mogoče v predprodaji 
po znižanih cenah kupiti smučarske vozovnice za 
smučišče Stari vrh.

Letošnja novost je skupna sezonska vozovnica s 
smučiščem Soriška planina, ki jo je možno kupiti 
samo v predprodaji na sedežu obeh smučišč.
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Za nami so lokalne volitve. 
Vsem volivkam in voliv-
cem, ki ste me podprli, se 
iskreno zahvaljujem za zau-
panje. Zahvaljujem se tudi 
vsem, ki ste namenili glas 
naši stranki. Z rezultati vo-
litev v občinski svet smo 
zelo zadovoljni. Verjame-
mo, da bomo tudi v tem 
mandatu dobro sodelovali z 
vsemi, podobno kot v izte-
kajočem se mandatu. 
V tako raznoliki občini, kot 
je naša, je zelo pomembno, 
da se vsi kraji razvijajo ena-
komerno. Enakomerno mo-
ramo razvijati cestno, ko-
munalno in komunikacijsko 
infrastrukturo, gospodar-
stvo in turizem, kmetijstvo, 
na družbenem področju pa 
moramo ustvariti dobre po-
goje za razvoj vzgojno-izo-
braževalnih, kulturnih in 
športnih dejavnosti. V no-
vem mandatu bosta najpo-
membnejša projekta zagoto-
vitev poplavne varnosti Žele-
znikov z izgradnjo zadrže-
valnika pod Sušo vključno z 
izgradnjo obvoznice mimo 
starega dela mesta in gra-
dnja doma za starejše. Zelo 
pomemben je tudi projekt 
sanacije plazu v Dražgošah, 
kjer je ogroženih šest hiš.
Letošnji projekti so v glav-
nem zaključeni, tudi sanaci-
ja plazu in podpornega zidu 
na lokaciji Pavlinove ride na 
cesti Podlonk–Prtovč ter 
ureditev Racovnika, kjer 
smo vozišče začrtali z dve-
ma vrstama kock in ga po-
tem preplastili s finim asfal-
tom. Večja dela potekajo še 
na odseku lokalne ceste Že-
lezniki–Podlonk nad špor-
tnim parkom. Tu izvajalec 
Evrograd napoveduje, da bo 
sanacija plazu potekla še do 
sredine meseca decembra. 
Dela pa se zaključujejo tudi 
pri obnovi ceste v Sorico, ki 
pa jo financira ministrstvo 
za infrastrukturo. Zgornji 
del ceste pod vasjo Sorica je 
že dokončan. Izvajalec GGD 
Kranj je v oktobru zaključil 
izdelavo opornih zidov na 
spodnjem delu ceste nad 
križiščem Podrošt. V no-
vembru bo zamenjal materi-
al na cestišču, uredil odvo-
dnjavanje, položil robnike 
in razširil most za namen 
avtobusnega postajališča. Iz-
vajalec napoveduje, da bo v 
začetku decembra začel z 

asfaltiranjem. Temu potem 
sledi še namestitev odbojnih 
ograj. Če bo vreme zdržalo, 
bo cesta v Sorico v celoti za-
ključena do 20. decembra.
V zadnjem obdobju sta bili 
izvedeni dve dobrodelni pri-
reditvi. Župnije Selške doline 
so v športni dvorani Železni-
ki organizirale dobrodelno 
prireditev s tombolo, kjer so z 
izkupičkom pomagale ple-
menom v Amazoniji, ki ni-
majo pitne vode. Sekcija 
Sončki dobrote pod okriljem 
KUD France Koblar pa je v 
Dvorani na Češnjici organizi-
rala dobrodelni koncert Sonč-
ki dobrote. Z izkupičkom 
vsako leto pomagajo finanč-
no šibkejšim ljudem, ki to 
pomoč z veseljem sprejmejo.
Ob stoti obletnici konca prve 
svetovne vojne je zgodovin-
ska skupina Župnije Žele-
zniki v sodelovanju z občino 
in krajevno skupnostjo na 
cerkvi na pokopališču v Že-
leznikih postavila spomin-
sko ploščo padlim vojakom 
v prvi svetovni vojni iz Žu-
pnije Železniki. Z njo izra-
žajo spoštovanje do fantov 
in mož, ki so se borili po 
različnih frontah prve sve-
tovne vojne in umirali v tež-
kih razmerah. 
Muzejsko društvo Železniki 
pa je v kulturnem domu v 
Železnikih predstavilo že 
petnajste Železne niti. Novi 
Zbornik za Selško dolino na 
dobrih štiristo straneh pri-
naša zanimive vsebine, ki 
jih je predstavilo 34 avtorjev. 
Z vsakoletno izdajo zborni-
ka Muzejsko društvo in av-
torji besedil ustvarjajo in 
ohranjajo bogato kulturno 
dediščino naših krajev za 
poznejše rodove.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Volitve so za nami, 
projekti proti koncu

Ana Šubic

Železniki – Ob stoti obletni-
ci konca prve svetovne vojne 
je zgodovinska skupina Žu-
pnije Železniki v sodelova-
nju z občino in s krajevno 
skupnostjo na cerkvi sv. 
Frančiška Ksaverja na poko-
pališču postavila spominsko 
ploščo padlim vojakom iz 
župnije Železniki. Odkrili 
in blagoslovili so jo v začet-
ku novembra po maši za žr-
tve prve svetovne vojne, ki jo 
je vodil škofjeloški dekan 
Gregor Luštrek ob somaše-
vanju domačega župnika Ti-
neta Skoka.
Prvo pobudo za postavitev 
spominskega obeležja pa-
dlim v prvi svetovni vojni je 
dal član zgodovinske skupi-
ne Andrej Demšar, razisko-
valnega dela v arhivih in 

muzejih pa se je lotil njegov 
brat zgodovinar Vincencij 
Demšar, ki je uspel priti do 
imen štiridesetih žrtev, se 
bo pa sčasoma verjetno na-
šlo še kakšno. Ugotovil je, 
da je v prvi svetovni vojni 
padlo sorazmerno veliko Že-
leznikarjev: če je bilo v ti-
stem času dobrih tristo fan-
tov in mož, je vojna vihra 
vzela vsakega sedmega ali 
osmega. Več kot deset jih je 
umrlo na ruski fronti, več 
kot 15 na soški fronti in v Ti-
rolah, drugi pa na drugih 
bojiščih, v bolnišnicah ali 
neznanokje. "Zahvalil bi se 
vsem, ki so sodelovali pri 
postavitvi spominske plo-
šče, da so se vsaj na ta način 
padli možje in fantje po sto 
letih vrnili v domačo faro," 
je ob blagoslovu poudaril 
član zgodovinske skupine 

Janko Jelenc. Za ustrezno 
oblikovno zasnovo spomin-
ske plošče je poskrbel Jernej 

Hudolin, sicer direktor Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije.

Plošča v čast padlim 
Na cerkvi na pokopališču v Železnikih so odkrili spominsko ploščo domačinom, padlim v veliki vojni. 

Odkritje in blagoslov spominske plošče padlim vojakom v 
prvi svetovni vojni iz župnije Železniki. Na plošči so 
zapisana imena štiridesetih fantov in mož. 

Ana Šubic

Železniki – V občini Žele-
zniki se je na tokratnih lo-
kalnih volitvah na volišča 
odpravilo 2316 od 5464 vo-
lilnih upravičencev, kar po-
meni 42,39-odstotno volil-
no udeležbo. Natanko 2069 
jih je svoj glas namenilo 
aktualnemu županu Anto-
nu Luznarju, 247 pa je bilo 
neveljavnih glasovnic. Lu-
znar, sicer županski kandi-
dat SLS, je bil tudi edini, ki 
se je tokrat potegoval za žu-
panski položaj. Župan je že 

od nadomestnih volitev leta 
2012. 
Volivci so v 17-članski občin-
ski svet izvolili predsednike 
petih strank. Na svetniških 
mestih ostaja kar deset sve-
tnikov, ki so to funkcijo opra-
vljali tudi v iztekajočem se 
mandatu, eden se vrača po 
štirih letih, šest pa je povsem 
novih obrazov. Tudi v nasle-
dnjih štirih letih bo najmoč-
neje zastopan SLS, ki bo 
imel osem svetnikov oz. ene-
ga manj kot doslej. To so: 
Matej Šubic, Tomaž Weif-
fenbach, Julijana Prevc, Jurij 

Demšar, Primož Pintar in 
Božo Prezelj, ki so bili sve-
tniki že v tem mandatu, pri-
družujeta pa se jim še novin-
ca Aleš Bertoncelj in Alenka 
Lotrič. SDS je prejel en man-
dat več: poleg dosedanjih 
treh svetnikov Tomaža Dem-
šarja, Mirana Šturma in 
Branke Krek Petrina (SDS) 
je bila izvoljena še Anita Ga-
ser, tokrat prvič. Tudi stran-
ka NSi je pridobila en man-
dat; zastopala jo bosta Janez 
Thaler, ki se v občinski svet 
vrača po štirih letih, in Franc 
Tušek, ki še ni bil svetnik. 

SD je prejel en mandat manj 
in bo po novem imel dva sve-
tnika: izkušenemu Jožetu 
Prezlu se pridružuje Zora 
Bonča, novinka v občinskem 
svetu. Na svetniški stolček bo 
prvič sedel tudi Blaž Vrhunc, 
predstavnik Levice, ki je to-
krat prvič nastopila s svojo 
svetniško listo v Železnikih. 
V občinski svet se je skušala 
prebiti tudi stranka Glas za 
otroke in družine, a ni dobila 
zadostne podpore.
Volivci so obenem izvolili 
tudi nove člane svetov vseh 
šestih krajevnih skupnosti. 

Med svetniki šest novincev
V Železnikih bo še naprej župan Anton Luznar, ki na tokratnih volitvah ni imel izzivalca. V 
17-članskem občinskem svetu je kar deset dosedanjih svetnikov, en povratnik in šest novih obrazov.

Anton Luznar

Železniki – V soboto, 1. decembra, od 14. ure dalje bo na 
trgu pred cerkvijo sv. Antona Puščavnika v Železnikih tradi-
cionalni, že 24. Andrejev sejem. Tudi letos bodo možni na-
kupi za Miklavževo obdarovanje, saj se bodo predstavili 
ponudniki raznovrstnih artiklov, tudi suhe robe. Za obisko-
valce bodo pripravili čaj in kuhano vino, obetajo se degusta-
cije in po 16. uri tudi delavnica izdelovanja adventnih venč-
kov, so napovedali v Turističnem društvu Železniki. To so-
boto pa lahko izkoristite tudi za obisk muzeja v Železnikih, 
ki bo med 9. in 15. uro odprt brezplačno. Tudi letos se bodo 
namreč pridružili vseslovenski akciji Ta veseli dan kulture in 
kulturnim ustanovam, ki ob obletnici Prešernovega rojstva 
na široko odprejo vrata.

V soboto na Andrejev sejem in v muzej

Ana Šubic

Železniki – Muzejsko dru-
štvo Železniki je sredi no-
vembra v kulturnem domu 
predstavilo že 15. številko 
zbornika za Selško dolino. 
Nove Železne niti na dobrih 
štiristo straneh prinašajo 
zanimive vsebine, pretežno 
iz zgodovine in tudi iz seda-
njosti. Vsebine je prispevalo 
34 avtorjev. Po besedah 
glavnega urednika Rudija 
Rejca posebej odstopa zgod-
ba treh zanesenjakov mu-
zejskega društva: Andreja 
Bogataja, Bojana Rihtaršiča 
in Janeza Rihtaršiča, ki se 
vse uspešneje lotevajo talje-
nja železa, kakor so to pred 
2500 leti počeli na Štalci 
nad Železniki. "Druga 
zgodba pa je letošnja 110-le-
tnica čipkarske šole v Žele-

znikih. Opisana je zgodovi-
na čipkarstva, dodan pa je 
tudi opis dela prvih dveh 
učiteljic klekljanja v Žele-

znikih," je dejal Rejc. Za 
uvod v praznovanje petdese-
tletnice Muzeja Železniki in 
štiridesetletnice samostoj-

nega muzejskega društva so 
pripravili poglavje Muzej-
sko leto 2019, v katerem so 
se posvetili Blažu Gortnarju 
in Valentinu Pintarju, ki 
skupaj z Nikom Žumrom, o 
katerem so pisali že v prete-
klih zbornikih, veljata za za-
četnika čuvanja tehniške 
dediščine in muzejskega 
društvenega delovanja ter 
očeta muzeja v Železnikih. 
V rubriki Imeli smo ljudi je 
izpostavljen dr. Rudolf An-
drejka plemeniti Livnograd-
ski. Zbornik prinaša tudi 
prispevke o dražgoškem in 
loškem kruhku, Grogurjevi 
žagi pri Podroštu, 120-letni-
ci gasilstva v Železnikih, po-
govora z uspešnim indu-
strijskim oblikovalcem Mar-
janom Žitnikom ter glasbe-
nikom in opernim pevcem 
Tonetom Habjanom ...

Izšle že petnajste Železne niti

Predstavitev zbornika sta z glasbo pospremila Tone Habjan 
in Nejc Jemc. / Foto: Simon Benedičič
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Ana Šubic

Železniki – Osnovna šola 
Železniki znova sodeluje v 
evropskem projektu, za ka-
terega so si skupaj s partner-
skimi šolami prizadevali več 
let. Tik pred začetkom nove-
ga šolskega leta jih je razve-
selila novica, da so jim v 
okviru programa Erasmus+ 
potrdili dvoletni projekt 
Ključ do boljše prihodnosti, 
ki OŠ Železniki povezuje s 

šolami iz Estonije, Italije in 
Poljske. Nosilka projekta je 
šola iz poljskega mesta Cie-
szyn, ki je sredi novembra 
že gostila prvo srečanje par-
tnerskih šol.
Na srečanju so uspešno po-
stavili temelje projektu, je 
povedala Tadeja Šuštar, ko-
ordinatorica projekta na OŠ 
Železniki, od koder so na 
Poljsko odpotovali ravnatelj, 
pet učiteljic in štirje učenci. 
V okviru projekta se bodo 

posvetili zdravemu življenj-
skemu slogu ter varovanju 
okolja in izboljšanju ekolo-
ških pristopov, glavni pouda-
rek pa bo na izmenjavi ino-
vativnih metod poučevanja. 
"Radi bi pripomogli, da bi 
bili otroci čim bolj aktivni 
pri naravoslovju in tudi sicer 
na celi šolski vertikali," je 
pojasnila Šuštarjeva. "Najve-
čja dodana vrednost projekta 
je prav gotovo večje sodelo-
vanje strokovnih delavcev 

šole, gotovo lahko marsikaj 
pridobimo tudi z izkušnjami 
iz drugih šol. Na vsaki delajo 
nekoliko drugače in v dru-
gačnih razmerah, vendar 
povsod prihaja do izraza 
ustvarjalnost, ki je v šoli 
pravzaprav najpomembnej-
ša," pa je dejal ravnatelj 
Franc Rant. Z namenom 
lažje izmenjave dobrih praks 
so vzpostavili skupni spletni 
portal, na katerem bodo so-
delujoče šole objavljale učne 
priprave z zanimivimi, dru-
gačnimi pristopi. "Učne pri-
prave se bodo nanašale na 
teme, ki jih bomo obravna-
vali letos. To so zdrav način 
življenja, svetloba oz. smog 
ter na koncu še prst in voda," 
je razložila Šuštarjeva. Na 
portalu nameravajo omogo-
čiti tudi videokonference za 
povezovanje učencev iz raz-
ličnih držav; eden od pou-
darkov projekta bo namreč 
tudi na sporazumevanju v 
tujem jeziku.
Vsakega srečanja na par-
tnerski šoli se bodo udeležili 
tudi po štirje učenci. Na 
šestdnevni obisk na Poljsko 
so iz Železnikov odšli sed-

mošolki Erika Mohorič in 
Eva Potočnik ter osmošolca 
Gaber Rakovec in Gašper 
Tolar. "Učenci takšne izme-
njave dobro sprejemajo, 
znajo se prilagoditi in obna-
šati ter tudi sodelovati pri 
pouku v tuji državi," jih je 
pohvalila Šuštarjeva. Dodala 
je, da je gostovanje vključe-
valo številne šolske aktivno-
sti, prek katerih so gostujoči 
učitelji lahko spoznavali me-
tode dela in organiziranost 
poljske šole. Ta se je še po-
sebno vtisnila v spomin 
učencu Gabru: "Bila je bila 
zelo zanimiva, precej velika, 
ima veliko razredov. Najbolj 
čudno mi je bilo, da po ra-
zredu hodijo v čevljih." 
Učenci so sodelovali tudi pri 
različnih projektnih aktiv-

nostih: posvetili so se zdravi 
prehrani, segrevanju ozračja 
... "Bila je super izkušnja. 
Poljska je prečudovita, ima 
veliko znamenitosti, starih 
stavb. Družine, pri katerih 
smo bivali, so bile zelo prija-
zne. Ostali smo v stikih, tudi 
z učenci iz drugih držav," 
sta bili navdušeni učenki 
Erika in Eva. Naslednje pro-
jektno srečanje bo maja v 
Železnikih. 
Omeniti velja še poseben 
projektni dan, ki so ga na 
OŠ Železniki pred kratkim 
pripravili za uvod v projekt. 
Po tradicionalnem sloven-
skem zajtrku so učenci so-
delovali v številnih dejavno-
stih, povezanih z zdravim 
življenjskim slogom in var-
stvom okolja.

Za boljšo prihodnost
OŠ Železniki s šolami iz Italije, Estonije in Poljske sodeluje v projektu Ključ do boljše prihodnosti. 
Poudarek je na izmenjavi inovativnih metod poučevanja, zdravem življenjskem slogu in ekologiji.

Učenci (z leve) Eva Potočnik, Erika Mohorič, Gašper Tolar 
in Gaber Rakovec so ugotavljali, ali se slovenski čebelji 
panj kaj razlikuje od poljskega. Imeli so delavnico o 
pomembnosti čebel za obstoj človeka. / Foto: Jana Kusterle

Učiteljice Jana Kusterle, Tadeja Šuštar, Alenka Bertoncelj, Janja Janc in Suzana Pečnik ter 
ravnatelj Franc Rant; po pouku na poljski šoli so se povzpeli na bližnje smučišče. 

Ana Šubic

Železniki – Fotograf Andrej 
Tarfila iz Železnikov je svo-
jim vrhunskim dosežkom 
pred kratkim dodal še enega, 
saj se je s fotografijo, posne-
to z mobilnim telefonom, 
uvrstil med najboljše na sve-
tovnem natečaju Huawei 
Next Image Awards. Na na-
tečaj je prispelo kar 400 ti-
soč fotografij iz 130 držav, 
zato je bil Tarfila ob doseže-
nem uspehu prijetno prese-
nečen. V kategoriji Hello 
Life (Živio, življenje) se je s 
fotografijo Workers (Delav-
ci) uvrstil med najboljših sto 
fotografij v ožjem izboru. Za 
nameček so bile najboljše fo-
tografije ta mesec razstavlje-
ne na pariškem fotograf-
skem festivalu. V znameniti 
palači Grand Palais je bila 
tako na ogled tudi Tarfilova 
fotografija, ki jo je posnel le-
tos poleti med obnovo stol-
pnice Na Kresu v Železni-
kih. Tako je znova dokazal, 
da zanimive motive ponuja 
tudi domače okolje in da je 
iz vsakdanjih trenutkov, ki 
jih večina spregleda, možno 
posneti pripovedno bogato 
fotografijo. Tarfila je vesel, 
da mu je tudi v poplavi mo-
bilnih fotografij uspelo opo-
zoriti nase, še zlasti, ker vse-
lej poudarja, da tehnologija 
lahko pripomore k boljši teh-

nični kakovosti fotografije 
ali efektu, kljub vsemu pa je 
v ozadju še vedno človek oz. 

fotograf, ki zna ujeti pravi 
trenutek in se odločiti, kdaj 
pritisniti na sprožilec.

Znova med najboljšimi
Andrej Tarfila je z mobilno fotografijo navdušil na svetovnem natečaju.

Fotografija Workers (Delavci), ki jo je Tarfila posnel poleti 
med obnovo stolpnice Na Kresu, je bila ta mesec na ogled 
tudi na razstavi v znameniti pariški palači Grand Palais.  

Ana Šubic

Selca – Kulturno društvo dr. 
Janez Evangelist Krek Selca 
vabi na srečanje s predstavi-
tvijo zbornika Samo začeti je 
treba, ki bo v petek, 30. no-
vembra, ob 19. uri v Krekovi 
dvorani v Selcih. V zborniku 
so zbrani in opisani dogodki 
ob Krekovem letu, s katerim 
so v občini Železniki lani za-
znamovali stoletnico njego-
ve smrti. Zbornik so pripra-
vili člani odbora za izvedbo 
Krekovega leta, ki ga je vodi-
la Andreja Megušar. "Pre-
malo poznamo najpomemb-
nejšega rojaka iz preteklosti 
iz sredine Selške doline, to 
je dr. Janez Evangelist Krek. 
Zato smo se odločili, da vse, 
kar se je dogajalo v Kreko-
vem letu, zapišemo, doku-
mentiramo in objavimo na 
enem mestu in na ta način 
prispevamo k boljšemu po-
znavanju dr. Kreka," je pove-
dal Franc Pfajfar, ki je sku-
paj z Meto Potočnik in Mari-
jo Rovtar uredil zbornik. 
Njegovo pripravo je koordi-
niral podpredsednik selške-
ga kulturnega društva Mar-
ko Nastran.
Glavnino zbornika, ki so ga 
naslovili z znanim Krekovim 
rekom Samo začeti je treba, 
so predavanja v okviru šestih 
Krekovih večerov. Na prvem 
je Aleš Primc predaval o Kre-

kovem življenju in delu ter 
pomenu njegove dediščine 
za današnji čas. Na enem od 
večerov so se posvetili Kreku 
kot duhovniku, kar je bilo 
njegovo osnovno poslanstvo, 
na ostalih pa so se zvrstili še 
Anton Kokalj in Klemen Šti-
belj s predavanjem o Kreku v 
Selški dolini nekdaj in da-
nes, Franc Pfajfar, ki se je 
dotaknil Kreka kot Selčana 
in domoljuba Selške doline, 
dr. Janez Juhant je spregovo-
ril o njem kot genialnem vo-
ditelju Slovencev tudi za naš 
čas, prof. dr. Milan Dolgan 
pa je predaval o Krekovem 
leposlovju.
Del zbornika so namenili 
tudi akademijama, s kateri-

ma so začeli in sklenili Kre-
kovo leto, oblikovali pa sta 
ju Meta Potočnik in Marija 
Rovtar. Objavili so govor 
prof. ddr. Igorja Grdine, 
zgodovinarja in literarnega 
zgodovinarja, ki je bil slav-
nostni govornik na zaključ-
ni slavnostni akademiji, za-
jeli so odprtje prenovljene 
spominske plošče na Kreko-
vem domu, slovesno mašo, 
ki jo je daroval nadškof Sta-
nislav Zore ... Zajeli so tudi 
nekatere spremljevalne do-
godke Krekovega leta: raz-
stavo o Krekovi koči na Rati-
tovcu, ki jo je pripravil Mu-
zej Železniki, Krekov pohod 
do cerkve v Lajšah v organi-
zaciji Turističnega društva 
Selca in Krekova burka Ci-
gan čarovnik, ki so jo na 
oder postavili Dražgošani ... 
Pfajfar napoveduje, da bodo 
z dogodki, posvečenimi dr. 
Kreku, nadaljevali, saj je bil 
iniciator idej in dejanj še na 
številnih drugih področjih. 
"Zbornik jemljemo kot za-
četek Krekovega gibanja v 
smislu Krekovega sporočila: 
samo začeti je treba. Začeli 
smo in moramo nadaljevati, 
saj so njegova miselna do-
gnanja bogata in še ne izčr-
pana. Ena od naslednjih 
tem, ki jih bomo predstavili, 
je Majniška deklaracija in 
njen vpliv na takratne poli-
tične odločitve."

Krekovo leto v zborniku
Ta petek bodo v Selcih predstavili zbornik z naslovom Samo začeti je treba.

Naslovnica zbornika, ki sta 
jo oblikovala Minca in 
Bojan Rihtaršič
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Volitve so za nami in z nji-
mi tudi čas, ko je mogoče 
dovoljeno obljubljati več, kot 
bi bilo sicer običajno. Zdaj 
je treba nadaljevati delo, ki 
smo ga že zastavili. Ob tej 
priložnosti bi se iskreno za-
hvalil vsem, ki so me na teh 
volitvah podprli in tudi od-
dali glas zame. Sodeč po 
gradivih, ki so v času pred-
volilne kampanje prihajala 
na dom, me ni strah, da z 
izvoljenimi predstavniki ob-
činskega sveta ne bi našli 
skupnega jezika in postavili 
temeljev za dobro sodelova-
nje, saj so se vsi podpisovali 
pod projekte, ki že tečejo.
Osebno me zelo veseli, da 
nam je v jesenskih mesecih 
vreme dobro služilo in smo 
lahko pospešeno nadaljevali 
zastavljene projekte. Na 
Selu so izbrani izvajalci v ve-
čji meri končali obnovo ce-
ste in se že lotili tudi rekon-
strukcije mostu. Dela tako 
zelo dobro napredujejo, na 
srečo nam je letos prizane-
slo tudi večje deževje, ki bi 
lahko zavrlo gradnjo. V sre-
dišču kraja odlično napredu-
jeta tako obvoznica kot tudi 
naš največji projekt v zgodo-
vini občine – gradnja špor-
tne dvorane in povezovalne-
ga dela s šolo. Delavci svoje 
delo opravljajo res zagnano 
in zaradi ugodnega vremena 
celo prehitevajo terminski 
plan, tako da se že pripravlja 
vse potrebno za gradnjo 
prve plošče. Kot kaže, smo 
vseeno dobro pripravili 
gradbeno dokumentacijo in 
izbrali prave razpisne pogo-
je za izbiro dobrega izvajal-
ca. Samo želimo si lahko, da 
bodo dela do konca potekala 

tako zagnano in se bomo 
kmalu veselili novih prido-
bitev.
V predvolilnem času so vsi 
obljubljali, da nam bosta v 
prihodnje v Žireh tekla med 
in mleko in bomo vsi srečni. 
Verjetno so računali tudi na 
pomoč treh dobrih mož, ki k 
nam prihajajo v decembru. 
Ja, lepo nam je tukaj živeti. 
Resnično se mi zdi po-
membno, da se v tem pred-
prazničnem času zavedamo 
tega, kar imamo, in vsega, 
za kar so marsikje po svetu 
prikrajšani. Že grški filozof 
Sokrat je trdil, da je zado-
voljstvo naravno bogastvo, 
razkošje pa umetna revšči-
na. V adventnem času, ki ga 
v Žireh tako kot vsako leto 
zaznamujejo številne prire-
ditve, vsem želim lepe pri-
prave na praznične dni. Naj 
bo to res priložnost, ko se 
obrnemo k družini in naj-
bližjim ter jim posvetimo 
svoj čas. Nič pa ne bo naro-
be, če z nasmehom in z lepo 
besedo razveselimo tudi vse, 
ki jih v teh dneh srečujemo.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Delo se nadaljuje

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "Verjamem, da je 
uspeh na volitvah posledica 
trdega dela v preteklih man-
datih," je z rezultatom na 
volitvah zadovoljen župan 
Janez Žakelj, ki je nekoliko 
razočaran le nad slabo volil-
no udeležbo, ki je bila v Ži-
reh 53,27-odstotna. "To po-
meni, da polovica volilnih 
upravičencev v Žireh ni izra-
zila svoje volje, po drugi 
strani pa prav vsi za 'šan-
kom' ali doma za štedilni-
kom najbolje vedo, katere bi 
bile najboljše rešitve za obči-
no. To se mi zdi neresno," 
poudarja Žakelj, ki je za 
uzakonitev obvezne volilne 
udeležbe. "Tisti, ki se ne 
udeležijo volitev, namreč ne 
bi smeli imeti pravice se pri-
toževati."
Letošnja predvolilna kampa-
nja je bila za razliko od tiste 
izpred štirih let, ko je bil edi-
ni kandidat, razumljivo pre-
cej bolj pestra in veliko manj 
dolgočasna, ocenjuje Žakelj. 
„Upam, da so se ljudje vsaj 
zabavali. Ravno namreč be-
rem Rebulovo knjigo o časih 
starega Rima in že takrat je 
bilo tako, da gladiatorji niso 
uživali, gledalci pa zelo. V 
bistvu je bil tudi tokrat na 

mestu moto kruha in iger.“ 
V občinski svet se je tako kot 
pred štirimi leti tudi tokrat 
uvrstilo šest strank oziroma 
list, ki so obdržale tudi ena-
ko število mandatov kot v 
prejšnjem sklicu. Tako je 
tudi zdaj s šestimi svetniški-
mi mandati najmočneje za-
stopana Neodvisna lista za 
napredek Žirov, po tri sve-
tnike imata SDS in NSi, po 
enega predstavnika v svetu 
pa še SLS, SD in DeSUS. V 
občinskem svetu bodo sede-
li Martin Oblak (SLS), Jože 
Petrovčič (DESUS), Matej 
Gregurovič, Vesna Kranjc, 
Drago Kramperšek, Ida Fili-
pič Pečelin, Mitja Kozamer-
nik in Maja Justin Jerman 
(Neodvisna lista za napre-
dek Žirov), Božidar Cankar 
(SD), Andrej Poljanšek, Ber-
narda Lukančič in Peter Po-
dobnik (SDS) ter Mateja 
Velkavrh, Ana Praznik in 
Sašo Pečelin (NSi). "Zame-
njala se je približno polovica 
obrazov, kar je po moje pra-
vi recept za uspeh in dobre 
rezultate. Novi obrazi, nove 
zmage," je izide volitev v ob-
činski svet komentiral Ža-
kelj.
V prihodnjem mandatu 
bodo glavni poudarek name-
nili gradnji športne dvorane 

in medgeneracijskega cen-
tra, ob tem pa je Žakelj izpo-
stavil še številne manjše 
projekte, ki so prav tako po-
membni za občane. Zato 
tudi v prihodnje računa na 
konstruktivno sodelovanje z 
občinskim svetom in sku-
pno iskanje najboljših reši-
tev. "Prepričanje, da je že 
vse narejeno s tem, da se 
nekaj odločiš, je zmotno," je 
poudaril Žakelj in svoje be-
sede ponazoril z medgene-
racijskim centrom, ki so ga 
obljubljali že tudi drugi pred 
njim, pridobljeno je bilo že 
celo gradbeno dovoljenje, a 
na koncu iz tega ni bilo nič. 

Tako je po njegovih besedah 
tudi pri projektu v industrij-
ski coni, kjer računajo na 
evropska sredstva, a jih čaka 
še ogromno dela, da bodo 
dobili vsa potrebna soglasja 
in dokumentacijo. Zagristi 
bo treba tudi v kakšno kislo 
jabolko, kot je recimo uredi-
tev parkiranja za podjetja v 
središču Žirov. "Izzivov prav 
gotovo ne manjka, a energi-
je in idej mi še ne bo kmalu 
zmanjkalo, tega imam do-
volj vsaj še za dva mandata," 
je na koncu malo v šali malo 
zares Žakelj parafraziral 
celjskega županskega kole-
ga.

Izzivov je še veliko
Lokalne volitve v Žireh v vrhu občine niso prinesle sprememb, občino bo namreč še naprej vodil 
Janez Žakelj. V občinskem svetu, kjer razmerje list in strank ostaja enako kot v prejšnjem mandatu, 
pa se je zamenjala približno polovica obrazov. 

Volivci v Žireh so za župana znova izvolili Janeza Žaklja.  
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Mateja Rant

Žiri – "Ta dolina je v času 
nemške okupacije veliko 
pretrpela, osvobodili pa so jo 
partizani. O tem priča veliko 
spomenikov. Danes, ko vse 
postaja relativno, ne smemo 
dopustiti, da bi partizanski 
boj, predvsem pa življenja 
mladih partizanov, ki so jih 
dali za svobodo domovine, 
postala relativna," je proti 
potvarjanju zgodovine ostro 
nastopil letošnji slavnostni 
govornik, poslanec državne-
ga zbora Milan Brglez.
Z vsakoletno slovesnostjo v 
Žireh ohranjajo spoštljiv 
spomin na 23. oktober 
1943, ko so Žiri sredi vojne 
vihre med prvimi kraji na 
Gorenjskem postale osvo-
bojeno ozemlje. S svojo pri-
sotnostjo jim je priznanje 
za njihov trud izkazal tudi 
nekdanji borec Prešernove 
brigade Ivo Miklavčič, ki bo 
kmalu praznoval stoletni-
co, slovesnosti pa so se kot 
vsako leto udeležili tudi čla-
ni sorodnega združenja z 
Velikega Polja na Primor-
skem. Ob tej priložnosti 

namreč obiščejo tudi spo-
menik njihovi rojakinji, he-
roini Mihaeli Škapin - Dri-
ni, ki je padla v Žirovskem 
vrhu. Kot je v svojem govo-
ru še poudaril Brglez, je 
treba odpustiti, a ne poza-
biti dejanja tistih, ki so voj-
no začeli in izgubili. "Vča-

sih pozabimo, da smo si 
svobodo ob pomoči zave-
znikov izbojevali predvsem 
sami. Zato je danes žalo-
stno poslušati vse tiste, ki 
skušajo s svojim zaničlji-
vim odnosom in potvarja-
njem zgodovinskih dejstev 
zmanjšati pomen narodno-

osvobodilnega boja in parti-
zanskega gibanja ter Osvo-
bodilne fronte." Danes je 
po njegovih besedah znova 
potreben pogum, da se po-
končno zoperstavimo poli-
tiki strahu in sovraštvu do 
drugačnih ter pojavom so-
dobnih fašizmov.

Spomin na osvoboditev Žirov
V občinskem združenju borcev za vrednote NOB Žiri so tudi letos pripravili slovesnost ob dnevu 
spomina na dan, ko so partizanske enote iz Žirov izgnale nemške okupatorje.

V občinskem združenju borcev za vrednote NOB Žiri so tudi letos pripravili slovesnost ob 
dnevu spomina na dan, ko so partizanske enote iz Žirov izgnale nemške okupatorje. 
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klŽiri – Za uvod v praznični adventni čas bodo v Klubu žiro-
vskih študentov tudi letos poskrbeli z Adventnim bazarjem, 
ki se bo odvijal v soboto od 8. ure dalje na parkirišču pred 
Zadružnim domom. Ker je 1. december tudi svetovni dan 
boja proti aidsu, ga bodo ob tej priložnosti zaznamovali z 
nošenjem rdeče pentlje in deljenjem kondomov.

Adventni bazar

Žiri – Miklavž bo obiskal tudi žirovske otroke, in sicer v sre-
do, 5. decembra. Na Selu se mu bodo otroci lahko pridruži-
li ob 16. uri, pol ure kasneje bo obiskal otroke na Dobračevi, 
ob 17.15 pa se bo mudil v Račevi. Na svoji poti se bo ustavil 
še ob župnijski cerkvi ob 18. uri, ob 18.45 se ga bodo razve-
selili v Starih Žireh, ob 19. 15 pa ga bodo dočakali še v Bre-
kovicah.

Miklavž v Žireh

Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri bodo v petek odprli razstavo z 
naslovom Mali čevlji za velike praznike, s katero bodo že 
oznanili praznični mesec december. Avtor razstave Franc 
Temelj bo namreč na ogled postavil svojo zbirko steklenih, 
keramičnih in glinenih čeveljčkov, med katerimi bodo po-
sebno mesto zavzemali Miklavževi čevlji.

Mali čevlji za velike praznike

Žiri – Društvo šmarničnih romarjev ŠmaR bo na prvo adven-
tno nedeljo, 2. decembra, pripravilo zadnje peš romanje v 
tem letu. Odpravili se bodo k sv. Andreju na Planino nad 
Horjulom. Zbirno mesto za odhod je pri Jožetu Stanoniku 
na Novovaški 101 ob 6.30. Pot bo romarje vodila čez Žiro-
vski vrh, Goli vrh in Suhi dol do Planine, kjer bo ob 10. uri 
sveta maša.

Romanje na Planino nad Horjulom
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Mateja Rant

Žiri – Za postavitev spomin
ske plošče, s katero so trajno 
zaznamovali spomin na tri 
slikarje iz rodbine Sedej – 
Maksima, Janeza in Pavla, 

se je Viktor Žakelj odločil že 
ob smrti najmlajšega izmed 
omenjenih slikarjev, to je 
Pavla Sedeja pred slabim le
tom. "Menim, da tako pri
spevamo h kultiviranju kra
ja, saj je treba častiti to, kar 

imamo," je poudaril Žakelj, 
na pobudo katerega so fe
bruarja odkrili ploščo še 
enemu žirovskemu slikarju, 
Jožetu Peternelju Mausarju, 
za tovrstno ohranjanje spo
mina na znamenite sokraja
ne pa si bo v sodelovanju z 
žirovskimi podjetji, ki pri
spevajo sredstva za postavi
tev obeležij, prizadeval tudi 
v prihodnje.
Od treh slikarjev iz rodbine 
Sedej, na katere zdaj spomi
nja tudi obeležje na njihovi 
rojstni hiši na Poti v Skale, 
je imel akademsko izobraz
bo le Maksim Sedej. Ma
ksim Sedej sodi med najvi
dnejše slovenske slikarje 
20. stoletja in ga opisujejo 
kot "likovnega poeta inti
mnega sveta, zlasti svoje la
stne družine". Slikarstvo je 
med letoma 1928 in 1932 
študiral na Akademiji za li

kovno umetnost v Zagrebu. 
Po podatkih s spletnega 
portala Gorenjci.si je Ma
ksim Sedej veliko razsta
vljal in potoval, se udeleže
val likovnih natečajev in 
tudi veliko ustvarjal. "V le
tih 1940 in 1954 so bila nje
gova dela razstavljena na 
Beneškem bienalu, kjer je 
predstavljal jugoslovansko 
umetnost." Od leta 1950 je 
bil profesor na Akademiji 
za likovno umetnost v Lju
bljani. Leta 1967 je dobil 
Prešernovo nagrado za sli

karska dela, razstavljena 
leta 1966 v Moderni galeriji 
v Ljubljani. "Zaradi njegove 
akademske izobrazbe mno
gi zmotno menijo, da je 
imel velik vpliv na leto dni 
mlajšega brata, a Janez je 
bil likovni samorastnik," pa 
je o Janezu Sedeju povedal 
Žakelj. Janez Sedej se je iz
učil za čevljarja in se celo 
zaposlil v tovarni Alpina, 
kjer je delal do upokojitve 
leta 1960. Ob svojem delu 
je ves čas tudi slikal in se 
uveljavil kot likovno izje

mno nadarjeni samouk, 
sprejeli so ga tudi v stano
vsko Društvo slovenskih li
kovnih umetnikov. Pri 
njem se je naučil slikati 
tudi njegov sin Pavle Sedej, 
ki je bil prav tako likovni sa
mouk in od leta 1996 član 
Društvo slovenskih likovnih 
umetnikov. 
Po odkritju plošče na njiho
vi rojstni hiši so se slikarjev 
spomnili še s posebno raz
stavo njihovih umetniških 
del, ki je bila na ogled v gale
riji DPD Svobode v Žireh.

Sedejem v trajni 
spomin
Na pobudo Viktorja Žaklja so na njihovi rojstni hiši odkrili spominsko 
ploščo akademskemu slikarju Maksimu Sedeju ter ljubiteljskima slikarjema 
Janezu in Pavletu Sedeju.

Na tri znamenite žirovske slikarje iz rodbine Sedej bo zdaj spominjalo tudi obeležje na 
njihovi rojstni hiši. / Foto: Tanja Mlinar

Ob robu postavitve spominske plošče so v galeriji DPD 
Svoboda odprli tudi razstavo njihovih umetniških del. 

 F
o

to
: T

an
ja

 M
li

n
ar

Mateja Rant

Žiri – Bralne urice priprav
ljajo v društvu Ambasadorji 
nasmeha, ki so poleg Tačk 
pomagačk in društva Pet 
najstarejše društvo v Slove
niji, ki se ukvarja z aktiv
nostmi in terapijami s po
močjo živali. Branje s pomo
čjo psa vsako tretjo sredo v 
mesecu, razen v decembru, 
po novem pripravljajo tudi v 
žirovski knjižnici. Preteklo 
sredo se je skupini osmih 
otrok pridružila Nika Weif
fenbach s psom Vilijem, si
cer pa jim bo družbo delala 
psička Ayla s skrbnico Nata
lijo Starman.
Ura je namenjena otrokom 
drugega in tretjega razreda, 
ki že znajo brati, ampak za 
boljše branje potrebujejo 
malo spodbude, je razložila 
Nika Weiffenbach, ki že ne
kaj let tovrstne ure branja s 
psom Vilijem pripravlja v 
knjižnici v Železnikih. Kot 
je poudarila, je poudarek na 
branju, zato tudi ne spreje
majo predšolskih otrok, saj 
ure niso namenjene varstvu 
in poslušanju pravljic, am
pak morajo otroci brati 
sami. "Ko otrok bere, ostali 
otroci poslušajo in posluša 
tudi pes. Takrat ga nihče ne 
boža ali hrani niti se z njim 
ne igra." Šele ko nekaj strani 

ali celotno zgodbico prebe
rejo vsi prisotni otroci, na
stopi tudi čas za igranje s 
psom. Nato znova sledi bra
nje, in kot opaža Nika Weif
fenbach, so takrat otroci že 
mnogo bolj sproščeni in sa
mozavestni. Po novem kro
gu branja pa se za nagrado 
znova lahko posvetijo psu. 
Na uri se lahko zbere od pet 

do osem otrok, zato se je za 
branje v družbi psa nujno 
treba vnaprej prijaviti. 
Pri urah je vedno prisotna 
tudi vodja knjižnice Majda 
Treven, ki vnaprej pripravi 
knjige, ki jih otroci berejo, 
da se ti ne sprehajajo po 
knjižnici. Otroke, ki težko 
zbrano poslušajo, vmes za
poslijo z barvanjem in risa

njem. Majda Treven je nad 
odzivom otrok na teh urah 
navdušena: "Psi so res moč
na spodbuda otrokom, da se 
lažje osredotočijo na branje 
in izgubijo tremo tudi pri 
branju pred drugimi. Moti
vacija je namreč izredno vi
soka, ko vedo, da bodo za 
svoj trud nagrajeni z igro s 
psom."

Psi spodbuda za branje
Otroci, ki imajo težave z branjem, se lahko zdaj tudi v Krajevni knjižnici Žiri udeležijo bralnih uric 
Beremo z nasmehom s psom, pri katerih bralne veščine usvajajo s pomočjo kosmatega prijatelja.

Otroci so za branje nagrajeni z igro s psom. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Akcija, ki jo pripravlja
jo pod sloganom S čevlji, ki 
jih ne potrebujem, tebe obu
jem, postaja iz leta v leto bolj 
odmevna. Letos so kot am
basadorja akcije k sodelova
nju pritegnili tudi Tomaža 
Klepača in Iztoka Gustinči
ča, s čimer so dosegli še večji 
krog ljudi, ki so bili pripra
vljeni pomagati. Skupaj so 
tako zbrali kar 1550 parov 
obutve, ki so jo sredi novem
bra na sedežu podjetja v Ži
reh predali Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije, da bi jo 
še pred zimo razdelili druži
nam v socialni stiski.
Povečuje se namreč tudi 
število družin, ki potrebuje
jo tovrstno pomoč. Po bese
dah generalne sekretarke 

Zveze prijateljev mladine 
Slovenije Brede Krašna se 
je letos nanje obrnilo še več 
njihovih društev kot lani, 
kar 19. V okviru omenjene 
akcije zbrano jesensko ali 
zimsko obutev so v tovarni 
Alpina skrbno pregledali, 
očistili in vsak par zapakira
li v novo embalažo. Skupaj 
so v prodajalnah zbrali 1250 
parov jesenske in zimske 
ženske, moške in otroške 
obutve, temu pa so dodali 
še tristo parov obutve iz svo
jega prodajnega programa, 
so pojasnili v Alpini. Ob 
tem je komercialni direktor 
Aleš Poljanšek poudaril, da 
jih je presenetil izjemen od
ziv ljudi. Količina zbrane 
obutve se je namreč od prve 
akcije do danes skoraj pod
vojila.

Obuli družine v stiski

V podjetju Alpina so tretje leto zapored pripravili 
akcijo Podari svoj par, v okviru katere so letos 
zbrali več kot tisoč petsto parov tople obutve.

Letošnja ambasadorja akcije Podari svoj par sta bila Tomaž 
Klepač in Iztok Gustinčič. / Foto: arhiv podjetja Alpina
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minulo sezo-
no so škofjeloške smučarke 
in smučarji zaključili z veli-
kim uspehom, saj so si za-
služili zmago v skupnem 
seštevku klubov tako na na-
cionalnem kot tudi na regij-
skem področju. Zavedajo se, 
da je to odraz zavzetega dela 
tekmovalk in tekmovalcev, 
strokovnosti trenerskega ka-
dra pa tudi podpore staršev, 

prijateljev, lokalne skupno-
sti, sponzorjev, šol in tudi 
prizadevanj klubskih delav-
cev, ki so pomagali pri orga-
nizaciji številnih prireditev. 
Na lovorikah pa niso počiva-
li dolgo, saj se je bilo treba 
pripraviti za novo zimo, ko 
so se nekateri že preizkusili 
na prvih mednarodnih tek-
mah. "Medtem ko nekateri 
že tekmujejo, mlajši trenira-
jo po evropskih ledenikih. 
Razveselili smo se prve po-

šiljke snega, upamo, da ga 
bo kmalu zapadlo še več in 
bomo lahko smučali v bliži-
ni doma, zlasti na Starem 
vrhu," pravi podpredsednik 
SK Alpetour Janez Dekleva, 
ki je letos mesto predsedni-
ka kluba po petindvajsetih 
letih prepustil Jaku Matku. 
"Tudi v letošnji zimi bomo 
pripravili vrsto tekmovanj, 
največje bo seveda med 8. in 
10. februarjem, ko bomo go-
stili Pokal Loka," pravi Janez 

Dekleva in skupaj z ostalimi 
klubskimi delavci vabi ta ko-
nec tedna, v soboto in nede-
ljo, da jih v dvorani Poden 
obiščete na smučarskem 
sejmu. Kupiti bo moč tako 
novo kot rabljeno zimsko 
opremo, svojo opremo pa 
boste lahko oddali v komisij-
sko prodajo. Prav tako boste 
lahko v predprodaji kupili 
smučarske vozovnice bli-
žnjih smučišč (Stari vrh, So-
riška planina, Krvavec ...).

Smučarji vabijo na sejem
Tekmovalke in tekmovalci Smučarskega kluba Alpetour so uspešno začeli novo tekmovalno sezono, 
ta konec tedna pa vabijo na tradicionalni smučarski sejem.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Do prejšnjega 
tedna so škofjeloški rokome-
taši odigrali deset prvenstve-
nih tekem. Šest so jih odigra-
li v gosteh in le štiri pred 
domačimi navijači. Na prvi 
domači tekmi konec septem-
bra so gostili Maribor Branik 
in izgubili s 26:31, na drugi 
domači tekmi so se pomerili 
z Riko Ribnico in bili poraže-
ni z 29:36, na tretji domači 
tekmi pa so gostili Gorenje 
Velenje in ob koncu tekme 
gostom čestitali za zmago, 
saj je bil rezultat 23:30. 
Prve zmage pred domačimi 
navijači so se tako veselili 
šele prejšnjo soboto, ko so v 
dvorani na Podnu v 10. kro-
gu prvenstva gostili ekipo 

Trimo Trebnje. V prvem 
polčasu je potekal ogorčen 
boj za vsako žogo in tudi v 
drugi polovici dvoboja je 
bilo do 49. minute vse odpr-
to. Nato so izbranci domače-
ga trenerja Roberta Beguša 
naredili delni izid 4:0 in v 
55. minuti povedli s 23:19. 
Zalogo v golih so zadržali do 
konca in slavili s 24:21.
Bolj uspešni kot na doma-
čem parketu so bili do mi-
nulega konca tedna Ločani 
na gostovanjih, kamor so se 
odpravili šestkrat, kar pet-
krat pa so zmagali in so za-
služeno na petem mestu 
prvenstvene lestvice. 
Nova tekma ekipo Urban-
scape Loka čaka že ta petek, 
ko bodo ob 19.30 gostili eki-
po Dol TKI Hrastnik.

Dočakali so tudi 
domačo zmago

V desetem krogu lige NLB so se rokometaši 
ekipe Urbanscape Loka veselili prve zmage pred 
domačimi navijači.

Loški rokometaši so doslej v domači dvorani morali 
priznati premoč trem ekipam, tudi Gorenju. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Železniki – Gorski tekači so 
zaključili letošnjo sezono 
Pokala Slovenije. Zadnja 
tekma je bila tek na Šmarno 
goro, ki je štel tudi za svetov-
ni pokal. Uradni zaključek z 
letnim zborom Združenja 
za gorske teke pa je bil 16. 
novembra. 
Najboljši gorski tekači sezo-
ne so se zbrali v Železnikih. 
Gostitelj je bilo domače 
Atletsko društvo Železniki. 
Najprestižnejši naziv gor-
skih tekačev leta je šel v roke 
Barbari Trunkelj iz Ivančne 
Gorice in Timoteju Bečanu 
iz Žlebov. 
Prvič so razglasili tudi naj-
boljša mlada tekača. To sta 
postala Nuša Mali in Kle-
men Španring. Podelili so 
tudi priznanja za posebne 
dosežke. Prejeli so jih Luka 
Kovačič za izjemno dobro 
sezono na največjih tekmah 
svetovne serije Vertikal kilo-
metrov, Škofjeločanka Ajda 
Radinja, ki je kot prva Slo-
venka pritekla med deseteri-
co v absolutni konkurenci 
na največjem gorskoteka-
škem ultra trailu okoli Mont 
Blanca, Miran Cvet in Mojca 
Koligar pa sta zaznamovala 
veteransko svetovno prven-

stvo, ki ga je uspešno orga-
niziralo AD Železniki s Te-
kom na Ratitovec. Oba sta 
postala svetovna prvaka v 
svojih starostnih kategori-
jah. Aleš Žontar je prejel po-
sebno priznanje za dejanja v 
športnem duhu. Posebnost 
sezone je bil tudi Super po-
kal Slovenije, v katerem sta 
bila najboljša Timotej Bečan 
in Tina Kozjek. 
V klubski razvrstitvi so zno-
va na vrhu tekači Kluba gor-
skih tekačev Papež iz Ka-
mnika.

Priznanje tudi za Ajdo

Zbrane je v imenu 
gostiteljev AD Železniki 
nagovoril predsednik 
društva Brane Čenčič.
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Za zmago na lokalnih voli-
tvah aktualni župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež ni imel pretirano tež-
kega dela, saj je za njegovo 
izvolitev zadostoval en glas. 
Kljub temu je ob 40,26-od-
stotni volilni udeležbi zanj 
svoj glas oddalo 2.053 volil-
nih upravičencev v občini. 
Stranka SDS bo imela v ob-
činskem svetu tako kot v 
prejšnjem mandatu sedem 
mest, s po tremi svetniški-
mi mesti bosta zastopani 
NSi ter Barbara Radič in 
skupina volivcev, SLS ima v 
občinskem svetu dva svetni-
ka, DeSUS in SD pa po ene-
ga.
Sprememb v vrhu občine ni 
niti v Žireh, kjer se je aktual-
ni župan Janez Žakelj na 
lokalnih volitvah, ki se jih je 
v občini Žiri udeležilo 53,27 
odstotka volilnih upravičen-
cev, pomeril z Andrejem Po-
ljanškom. Janezu Žaklju so 
volivci naklonili 66,10 od-
stotka glasov, Andreju Po-
ljanšku pa 33,90 odstotka. V 
občinskem svetu bo tudi v 
novem sklicu največ svetni-

ških mest obdržala Neodvi-
sna lista za napredek Žirov, 
ki ima šest svetnikov, SDS 
in NSi sta obdržali po tri 
svetnike, po eno svetniško 
mesto pa imajo še SLS, SD 
in DeSUS.
V Škofji Loki prvi krog lokal-
nih volitev še ni dal župana. 
V igri za to mesto so bili tri-
je: Tine Radinja (Miha Ješe 
in prijatelji Loke), Robert 
Strah (SDS) in Rolando 
Krajnik (Komunalno ekolo-
ška lista). V drugi krog sta se 
uvrstila Radinja in Strah, 
oba dosedanja podžupana, 
in sicer prvi s 44 in drugi s 
37 odstotki glasov, Krajnik 
pa je prejel 19 odstotkov gla-
sov volivcev. Volilna udelež-
ba v občini Škofja Loka je 
bila 48-odstotna, za tri od-
stotke nižja od povprečne 
udeležbe v državi. Župana 
bo torej občina dobila po vo-
lilni nedelji, 2. decembra, 
izvoljen pa je bil že 28-član-
ski občinski svet. V njem bo 
imela devet mest lista Miha 
Ješe in prijatelji Loke, osem 
SDS, štiri Komunalno eko-
loška lista, po dve stranke 
NSi, SLS in Levica in eno 
SD.

Tri občine že 
dobile župane
31. stran

Selca – Turistično društvo Selca vabi v nedeljo, 2. decembra, 
na tradicionalni, že 13. Miklavžev pohod na Sv. Miklavž. Od-
hod bo ob 9. uri iz Športnega parka Rovn. Pohod je srednje 
zahteven, traja pa približno štiri ure. Organizatorji bodo za-
gotovili malico z domačo zaseko na kruhu in čajem, sicer pa 
bodo pohodniki ob koncu na Rovnu lahko naročili bograč.

Miklavžev pohod na Sv. Miklavž

Škofja Loka – V okviru torkovega večera Knjižnica Ivana Tav-
čarja Škofja Loka drevi ob 19. uri vabi na v Miheličevo gale-
rijo v Kaščo potopisno predavanje Braneta Ternovška. Go-
voril bo o svojem obisku pri legendarnem alpinistu, razisko-
valcu, popotniku in pisatelju Reinholdu Messnerju, kjer si je 
ogledal njegove tri gradove, spremenjene v muzeje. 

Reinhold Messner in njegovi gradovi muzeji
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Spreminjamo 
pravila 
poslovne 
varnosti!
Z A1 naprednimi varnostnimi rešitvami 
za vse vrste podjetij in novo storitvijo 
A1 Protekt, ki že v omrežju A1 poskrbi 
za varnost poslovnih podatkov na vaših 
mobilnih napravah.

Promocijska ponudba brezplačne mesečne naročnine na storitev A1 Protekt je na voljo vsem poslovnim uporabnikom, ki se na paketih A1 GO! ali starejših mobilnih pogovornih paketih A1, ki so bili del redne ponudbe A1, vežejo za 24 mesecev in ob sklenitvi 
vezave na A1.si aktivirajo storitev A1 Protekt (v primeru kasnejše aktivacije naročnik ni upravičen do brezplačne naročnine). Do brezplačne mesečne naročnine so naročniki upravičeni prvih 12 mesecev od sklenitve vezave, po poteku tega obdobja pa se 
storitev prične zaračunavati po rednih cenah. Ponudba velja do 31. 12. 2018. Ponudba ne velja za pakete A1 Poslovni smart, A1 Poslovni premium, A1 Podjetni zakup in za paket Podjetni Dodatni. Za pakete A1 GO! in storitev A1 Protekt veljajo Splošni pogoji 
za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oz. pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev, Posebni pogoji uporabe storitve A1 Protekt ter Opis paketov A1 GO!, ki so skupaj s cenami ostalih storitev na voljo 
na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana.

varnost.A1.si

A1 Protekt
Varnostna rešitev  
v omrežju A1

ob vezavi na paket A1 GO!

12 mesecev
brezplačno
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AKTIVNO V ZADNJIH MESECIH LETA
Volilna jesen tudi na OOZ 
Škofja Loka
Tudi na OOZ Škofja Loka je 
bila letošnja jesen zaznamo
vana z volitvami. Člani zborni
ce so namreč že v oktobru 
najprej izbirali svoje predstav
nike po strokovnih sekcijah 
ter jih imenovali v predstavni
ške organe zbornice. Izvoljen 
je bil tudi novi (stari) predse
dnik zbornice. Dosedanji 

predsednik Jože Misson bo 
tako našo zbornico vodil še 
prihodnja štiri leta, kar so od
ločili poslanci iz vrst obrtni
kov in podjetnikov, ki so Mi
ssonu namenili vse svoje gla
sove. Novoizvoljeni predse
dnik Jože Misson iz podjetja 
Gea Consult iz Škofje Loke je v 
svojo ekipo k sodelovanju po
vabil še ostale člane, ki so že 
do sedaj sestavljali Upravni 
odbor: Milan Hafner, Franc 
Demšar, Jernej Jezeršek, 
Marko Lotrič, Matjaž Oblak, 
Peter Podobnik, Uroš Jen-
ko, Matjaž Miklavč, Boris 
Mesec in Bojan Šinkovec. 
Poslanci Skupščine pa so na 
tajnih volitvah izvolili tudi čla
ne novega Nadzornega odbo
ra, ki bodo v novem štirile

tnem mandatnem obdobju 
nadzirali poslovanje zbornice. 
To so: Andrej Karlin, Tatjana 
Novak, Jelka Pegam, Julija-
na Kokelj in Ivo Janez Jelenc.

Prihaja pa mesec  
družabnih srečanj 
November in december sta že 
tradicionalno namenjena raz
ličnim družabnim aktivnostim 
obrtnikov in podjetnikov na 
Loškem. Pester nabor omogo
ča, da vsak lahko najde nekaj 
po svojem okusu in si tako vza
me nekaj časa zase. Najprej so 
se lahko ob zvokih ansambla 
Trio Šubic zavrteli že na 40. ju-
bilejnem plesu, ki je letos po
tekal v gostilni Avsenik v Begu
njah na Gorenjskem. 
Ljubitelji glasbe pa bodo po
novno prišli na svoj račun v 
začetku decembra (7. 12.), ko 
bodo v cerkvi sv. Jurija v Stari 
Loki lahko poslušali zanimiv 
izbor pesmi pevcev Slovenske

ga okteta, ki bodo letos izvedli 
tradicionalni božično-novo-
letni koncert. Po koncertu 
bomo poklepetali in se družili 
na manjši pogostitvi. Obvezne 
so predhodne prijave in pre
vzem vstopnic na zbornici. 
Seveda pa nismo pozabili tudi 
na naše najmlajše in najstarej
še. Tudi letos za upokojene 
člane obrtnikov organiziramo 
jubilejno – 40. srečanje, ki bo 
v soboto, 8. decembra, v Go
stilni Pr' Starman. Obrtnike, ki 
so težje bolni in se zaradi tega 
srečanja ne bodo mogli udele
žiti, pa bodo člani obiskali na 
domu. 
Predpraznični čas pa še pose
bej z žarom v očeh pričakujejo 
naši najmlajši, zato se bo na 
Loškem odru v petek, 14., in 
soboto, 15. decembra, ustavil 
Božiček in po otroški pred-
stavi pozdravil ter obdaroval 
najbolj pridne otroke naših 
članov in pri njih zaposlenih.

O
B

M
O

Č
N

A 
O

B
R

TN
O

 - 
P

O
D

JE
TN

IŠ
K

A 
ZB

O
R

N
IC

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

S
P

O
D

N
JI

 T
R

G
 2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

OGLAS 127 X 191.indd   1 23/11/18   11:21



Nagradna križanka
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Nagrade: 
3-krat brisača Svilanit

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 10. decembra 2018 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.
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Popust se obračuna pri blagajni, ne velja za že znižane izdelke in izdelke v akciji.

Miklavževi 
popusti

Perilo in pižame
Od 2. do 16. decembra 2018

Popust se obračuna pri blagajni, ne velja za že znižane izdelke in izdelke v akciji. 
Popust ne velja za blagovno znamko Lisca in Cheek by Lisca.

Od 28. novembra
do 6. decembra 2018

-30%
za otroška oblačila JZ18

-20%
za igrače

-20%
za perilo

in spalni program

December v NAMI

Dragi naši kupci!
 
Želimo vam lepe praznike, 
ki prihajajo in vas vabimo, 
da nas v decembru obiščete tudi 
ob nedeljah: 2., 9., 16. in 23. 12. 2018, 
ko bo škofjeloška Nama za vas odprta 
med 8.30 in 13.00 uro.
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Za lepe praznike in spomine,  
knjigarna Ognjišče poskrbi!

Novi knjigi 
za otroke, 
primerne 

za Miklavževo 
darilo

ANGEL VARUH

ČAS ZA SVETEGA 
MIKLAVŽA

Bogata ponudba jaslic

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h
KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28
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TIPSTOP VIANOR ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 8b, Škofja Loka
T: 04 202 58 90

  

   BREZPLAČNI PREVENTIVNI ZIMSKI PREGLED VOZILA – PREHITITE 
TEMPERATURE POD 0 STOPINJ CELZIJA

   UGODNEJŠA CENA ZA SERVISIRANJE IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brezplačni preventivni pregled zajema: – kontrolo akumulatorja, – kontrolo vseh tekočin vključno s 
koncentracijo hladilne tekočine, – kontrolo svetil.

Igor Kavčič

Škofja Loka – V sredo, 28. 
novembra, ob 19. uri bodo v 
Galeriji na Gradu in v Kape-
li odprli osrednjo letošnjo 
razstavo Loškega muzeja. 
Seveda bo ta povezana s sto-
to obletnico konca prve sve-
tovne vojne, o tematiki pa 
nam marsikaj pove že sam 
naslov – Nič nam ne morejo 
sovražne vojne! Med leti 
1914 in 1918 je svet zajel 
največji oborožen spopad, 
kar jih je dotlej poznalo člo-
veštvo. Vojna, ki naj bi se 
sprva končala v nekaj te-
dnih, je kmalu prerasla v 
dolga in razvlečena bojna 
izčrpavanja med zavezniški-
mi silami Antante in Cen-
tralnimi silami. Globalni 
konflikt, ki je spremenil sve-
tovni zemljevid, je odmeval 
tudi na Loškem. Razstava 
osvetljuje Škofjo Loko in 
okolico v času vojne. Kot za-

ledno mesto na Kranjskem 
je odigrala pomembno vlo-
go, zlasti v nastanitvi voja-
kov in oskrbi ranjencev s 
soške fronte, ko se je v okvi-
ru takratne avstro-ogrske 
monarhije na Primorskem 
razdivjala soška fronta. 
Spregovori še o spremem-
bah vsakdanjega življenja 
ljudi v mestu, o pomenu sa-
nitete, mobilizaciji, oboroži-
tvi, vojskovanju in bojnih 
taktikah, osebnih zgodbah 
vojakov in o spomenikih, 
posvečenih padlim. Dota-
kne se tudi dogajanja na 
gradu, saj je bila v tem času 
na njem vojna bolnišnica, 
uršulinke, njegove takratne 
lastnice, pa so uspešno izpe-
ljale poslikavo grajske kape-
le kljub izrednim vojnim 
razmeram. Kustosi razstave 
so Biljana Ristić, Barbara 
Sterle Vurnik in Jože Štukl, 
oblikovala pa jo je Katarina 
Čirič.

Prva vojna na Loškem

Na razstavi bomo izvedeli tudi, da je bila Škofja 
Loka pomembno zaledno mesto soške fronte.

Avstroogrski vojak pred vrati Loškega gradu, 1914–1918 
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Škofja Loka – Na drugem koncertu v okviru letošnjega Kri-
stalnega abonmaja nas bo v sredo, 28. novembra, ob 19.30 
v Sokolskem domu na popotovanje od Vivaldija do Piazzole 
ponesel Ansambel Celloart, ki ga sestavljajo vrhunski vio-
lončelisti Orkestra Slovenske filharmonije pod umetniškim 
vodstvom priznanega violončelista, Škofjeločana Miloša 
Mlejnika. Ob njem v ansamblu igrajo še: Andrej Petrač, Ivan 
Šoštarič, Martin Sikur, Jošt Kosmač, Pavel Rakar, Alenka He-
lena Kovačič in Petra Greblo. V obsežnem repertoarju poleg 
klasike znajo presenetiti tudi z drugimi glasbenimi zvrstmi.

Od Vivaldija do Piazzolle

Izvrstni ansambel violončelistov vodi Miloš Mlejnik.
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