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ŠKOFJA LOKA

Varčujejo z elektriko
Ob energetski krizi so se 
odgovorni na Občini Škofja 
Loka odločili, da bodo z de
cembrom začeli sistematič
no izklapljati javno razsvet
ljavo.
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GORENJA VAS - POLJANE

Osrednjo pozornost 
namenili nagrajencem
V spomin na prvo omembo 
krajev v Poljanski dolini v pi
snih virih Občina Gorenja 
vas  Poljane 23. novembra 
praznuje občinski praznik.
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ŽELEZNIKI

Za večjo varnost
Ob 350metrskem odseku 
državne ceste v Dolenji vasi 
so zgradili površino za pešce 
in kolesarje.
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ŽIRI

V muzeju odslej 
tudi čipke
Čipka ima na Žirovskem svo
je posebno mesto in zgod
bo, ki traja že stoletje in pol.
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Škofja Loka – Že od prvega 
decembrskega konca tedna v 
Škofji Loki poteka festival 
Loka v snegu, ki prinaša vr
sto dogodkov za vse genera
cije. Ob prižigu prazničnih 
lučk se je odprl decembrski 
sejem na Mestnem trgu, po
tekali so koncerti in različni 
drugi dogodki, prav tako pra
znično vzdušje pa se obeta 
tudi v prihodnjih dneh. Tako 
bo že ta četrtek na Koncertu 
za prijatelje v Sokolskem 
domu nastopil istrski truba
dur Rudi Bučar, vrhunsko 
glasbeno ogrevanje pred no
vim letom pa ta četrtek čaka 
tudi obiskovalce Grajske ka
varne, kjer bo nastopila sku
pina ViaEntropia.
Naslednji torek se v šotoru 
na parkirišču Štemarje obeta 
nastop skupine Mrfy, v sredo 
bo tam na sporedu Dis
kölöka v snegu, prav tako pri
hodnjo sredo pa bo na Mes
tnem trgu večer z DJem.
V četrtek, 29. decembra, 
bodo otrokom namenjene 
brezplačna kino predstava 
Škratki ob 16. uri, otroške 
novoletne delavnice in ob 
18.30 na Mestnem trgu še 
obisk dedka Mraza z vošči
lom Ločanom. Za konec ve
čera bo ob 20. uri nastopila 
še Alya. V petek, 30. decem
bra, bo sledil koncert zased
be Noč'n šiht, na zadnji 
letoš nji dan, v soboto, pa bo 

od 22. ure naprej silvestrova
nje s skupino Gino & band.
Še vedno je moč obiskati Iz
ložbe domišljije, prodajne 
razstave umetnikov in roko
delcev. V skupni akciji v pra
zničnem času obiskovalcem 
starega mestnega jedra Ško
fje Loke ponujajo vrhunska 
umetniška dela in kakovo
stne ročne izdelke.
Prav tako se je do 16. januar
ja moč razgibati in poveseli
ti na in ob drsališču na Trgu 
pod gradom, kjer je vse dni 
še posebno prijetno.

Festival Loka v snegu tudi ob koncu decembra vabi na različne praznične prireditve, zaključile pa se 
bodo s silvestrovanjem na Mestnem trgu. Živahno je na drsališču na Trgu pod gradom, zanimiv pa je 
tudi sprehod po Izložbah domišljije, kjer se s prodajnimi razstavami predstavljajo umetniki in rokodelci.

Srečno v novo leto

Vilma Stanovnik

Škofja Loka je praznično okrašena in že ves mesec vabi na različne dogodke, ki jih bo 
veliko tudi še v prihodnjih dneh. / Foto: Gorazd Kavčič

Časopis za škofjeloško območje            Št. 12, December 2022

Prešernova 
nagrada 
Hermanu 
Gvardjančiču
Umetniška pot Hermana 
Gvardjančiča traja že več 
kot pet desetletij.
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Bogato 
založen 
smučarski 
sejem
Smučarski klub Alpetour 
je bil znova organizator 
smučarskega sejma.
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Širok nabor sušilnih strojev

Dobava ali prevzem takoj
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Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit Leasing brez 
potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in izračun za izbrani aparat so vam na 
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V LETU 2023 VAM ŽELIMO  
OBILO ZDRAVJA IN OSEBNE SREČE!

Vaš Gorenjski glas
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BOŽIČNO-NOVOLETNI  KONCERT
Pihalni orkester        Alples Železniki

26. 12. 2022 ob 17.00
Športna dvorana Železniki

Gostje: Mladinski pevski zbor Minuta čez
    Mažoretno društvo Železniki

Voditelj: Jure Mastnak

Z GODBO
PO SVETU

alples
Časopis za občino Železniki  I  Oktober 2022  I  Letnik 21  I  Številka 64
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Lepo je, ko se v decembr-
skih prazničnih dneh spre-
hajam po Loki in vidim, ko-
liko različnih stvari se 
dogaja. Festival Loka v sne-
gu resnično ponuja malce 
drugačno doživetje Škofje 
Loke. Ko nas razveseli še 
sneg in zares pobeli naše 
trge in ulice, pa je vse še 
lepše, bolj čarobno. In to ne 
glede na to, ali gremo na 
eno od otroških prireditev, 
ki potekajo v okviru Sokol-
skega doma Škofja Loka ali 
samega festivala, ali gremo 
na eno od številnih priredi-
tev, ki jih organizirajo naše 
šole in vrtci. Slednje v sebi 
nosijo še prav posebno, do-
brodelno noto. Tudi ko se 
sprehodimo na enega od ve-
černih koncertov, v enega 
od lokalov, ki v decembru 
večinoma ponujajo res pe-
stre programe, ali pa gremo 
na druženje do ene od lese-
nih hišk, ki letos prvič stoji-
jo na Mestnem trgu ves me-
sec in na trgu prižigajo še 
prav posebno toplino. Ja, 
res se veliko dogaja in Lo-
čanke in Ločani se spet dru-
žimo, namenjamo čas drug 
drugemu in se veselimo.
Posebej se razveselim, kadar 
se sprehodim do drsališča 
na Trgu pod gradom, ki je še 
posebno ob sončnem vre-
menu res polno in živahno. 
Tudi tam se marsikaj doga-
ja, predvsem pa otroci uživa-
jo v drsanju in vsi skupaj v 
prijetnem druženju.
Drsališče je gotovo prostor, 
ki ga je Škofja Loka potrebo-
vala, tako kot smo vsi skupaj 
potrebovali december brez 
koronskih omejitev. Potre-
bovali smo praznični čas, ki 
ga lahko preživimo vsak dan 
drugače, ne glede na to, ali 
smo lačni kulture, druženja 
ali si želimo skupnih špor-
tnih aktivnosti.
December z vsemi temi 
dogodki je priložnost za 
čudovit zaključek leta, 

hkrati pa ponuja možnost, 
da potegnemo črto pod za-
dnje obdobje, da se zahva-
limo za vse tiste velike in 
majhne stvari, ki so se 
nam v zadnjem letu zgodi-
le. Prav tako je priložnost, 
da se s hvaležnostjo spo-
mnimo vseh tistih, ki so 
nam pri tem pomagali in 
nas podpirali.
Hkrati ob številnih druže-
njih v decembrskih pogovo-
rih že lahko načrtujemo ak-
tivnosti za prihajajoče leto, 
za leto 2023. Zasnove pro-
jektov, ki jih imamo na svo-
jih mizah, se brusijo, v mi-
s l ih  še  načr tu jemo 
izboljšave, tako da dobivajo 
pravo obliko, ki jo bomo 
lahko realizirali v prihajajo-
čem letu oziroma času, ki 
prihaja.
Naj za konec dodam samo 
še željo, da bi se z vami, ob-
čankami in občani, v teh de-
cembrskih dneh, kar jih je 
še ostalo, še kdaj srečali na 
kakšnem od številnih dogod-
kov, ki se nam obetajo. 
Hkrati vam vsem skupaj že-
lim, da bi preživeli čudovite 
praznike, ki naj bodo mirni 
in topli. V prihajajočem letu 
pa vam želim uspehov, za-
dovoljstva in zmag na vseh 
področjih. Želim vam vse 
najboljše!

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Ustanovno sejo 
škofjeloškega občinskega 
sveta je zaradi na začetku 
seje upravičeno odsotne naj-
starejše svetnice Borjane Var-
je Koželj vodil mag. Miha 
Ješe, ki je svetnikom in župa-
nu čestital za izvolitev. Sledi-
lo je poročilo občinske volil-
ne komisije o izidu volitev v 
svet in volitev župana. Komi-
sija ni ugotovila nobenih po-
sebnosti, napak v postopkih 
ali pritožb na delo komisije.

Občinski svet ima 
osemindvajset članov
V občinskem svetu je tri-
najst mandatov prejela Lista 
Prijatelji Loke, svetniki so: 
Miha Peternel, Lea Križnar, 
Blaž Jesenko, Melita Rebič, 
Sergej Novak, Marko Murn, 
Borjana Varja Koželj, Jan 
Gorše, Marija Demšar, Miha 
Ješe, Tinka Teržan in Bojan 
Luskovec. Ker je bil Tine Ra-
dinja izvoljen za župana, bo 
stekel postopek za nadome-
stnega svetnika.
Šest mandatov je prejela 
stranka SDS, svetniki so: Ro-
man Hartman, Gregor Ho-
stnik, Polona Dobrovoljc, 
Robert Strah, Katarina Ber-
toncelj Megušar in Aleš Ha-

bjan. Tri mandate ima tudi 
Gibanje Svoboda, svetniki 
so: Simon Krajšek, Jernej 
Korošec in Branko Celar. 
Stranka SLS je dobila dva 
mandata: svetnika sta Valen-
tin Jesenovec in Tomaž Pau-
lus. Iz Komunalno ekološke 
liste je v svetu Rolando Kraj-
nik, iz Levice Gašper Doljak, 
iz stranke Nova Slovenija – 
Krščanski demokrati Ciril 
Peternel in iz SD Mirjam 
Jan Blažič.

Kultura dialoga je visoka
Dozdajšnji župan Tine Ra-
dinja, ki bo Občino Škofja 
Loka vodil tudi prihodnja 
štiri leta, se je v svojem na-
govoru zahvalil za zaupa-
nje, svetnikom in svetni-
cam pa čestital za izvolitev 
v novi občinski svet. »Na-
dejam se, da bomo v man-
datu, ki je pred nami, do-
bro sodelovali. Kultura 
dialoga se je v naši občini v 
zadnjih letih zelo dvignila 

in upam, da se bo v priho-
dnjih le še dvigovala.« Po-
trdili so tudi člane komisi-
je za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, in 
sicer Melito Rebič, Katari-
no Bertoncelj Megušar in 
Tomaža Paulusa. Nasle-
dnja seja občinskega sveta 
bo v četrtek, 22. decembra, 
ko bodo med drugim 
obravnavali predlog občin-
skega proračuna za priho-
dnje leto.

V Škofji Loki so na konstitutivni seji občinskega sveta potrdili mandate novoizvoljenih občinskih 
svetnikov za prihodnja štiri leta. Župan Tine Radinja bo občino vodil že drugič.

Visoka kultura dialoga

Klara Mrak

Škofja Loka – Škofjeloški ob-
čani so lani v participativ-
nem proračunu, imenova-
nem #Naša Loka, predlagali 
135 različnih projektov, o 
njih pa je nato spomladi po-
tekalo glasovanje v vseh 
enajstih krajevnih skupno-
stih. Skupaj so izglasovali 33 
projektov.
»Od skupno 33 projektov jih 
je 27 že povsem zaključe-
nih. Dva sta še v teku, eden 
bo zaključen še letos, pro-
jekt Učne poti Reteče - Go-
renja vas pa se bo nadgraje-
val in dopolnil še v 
naslednjem letu,« je pove-
dal vodja Oddelka za druž-
bene dejavnosti Občine 
Škofja Loka Rok Primožič 
in pojasnil, da so štirje pro-
jekti taki, da je zaradi večje 
zahtevnosti, dodatnih uskla-
jevanj in ustreznega ume-
ščanja v prostor večina iz-
vedbe prestavl jena v 
prihodnje leto. Tako bodo v 
naslednjem letu zaključili 
projekte ureditve dostopa 
do Zamorčevega nabrežja 
pod avtobusno postajo, ure-
ditve otroškega igrišča v do-

lini Hrastnice, pešpoti do 
avtobusne postaje v Brodeh 
ter koloparka v Zmincu.
»Glede na povratne infor-
macije je bil proces partici-
pativnega proračuna zani-
miv in zelo dobro sprejet. V 
okviru tega so bili izvedeni 
projekti, ki so koristni in 
uporabni predvsem za manj-
še skupnosti in skupine in 
ki drugače niso bili na prio-

ritetnem seznamu krajevnih 
skupnosti,« je povedal Pri-
možič in dodal, da tudi na 
občini ocenjujejo, da je bil 
projekt koristen za lokalno 
skupnosti in da je prispeval 
k spodbujanju in povečeva-
nju vključenosti ter neposre-
dnejšemu sodelovanju obča-
nov v delovanju občine.
»Tak proces sicer zahteva 
nekaj več usklajevanj in 

napora, da se projekti lah-
ko dejansko ustrezno ozi-
roma optimalno izvedejo, 
se nam pa to vsekakor zdi 
smiselno, saj poleg vklju-
čenosti v odločanje občan-
ke in občani dobijo tudi 
vsaj delni vpogled v način 
izvedbe projektov v javni 
upravi in določne omejitve, 
ki jih pri tem imamo,« je 
dodal Primožič.

V škofjeloški občini so lani izglasovali triintrideset projektov, ki jih uresničujejo v okviru 
participativnega proračuna, imenovanega #Naša Loka, večina pa je že zaključena.

#Naša Loka koristna za vse

Vilma Stanovnik

Loka v snegu, čas 
za druženje

Prihodnje leto bodo nadaljevali urejanje dostopa do Zamorčevega nabrežja pod 
avtobusno postajo. / Foto: Vilma Stanovnik

Konstitutivna seja občinskega sveta v Škofji Loki / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Radinja

IZ DA JA TELJ
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Varčujejo z elektriko
Ob energetski krizi so se odgovorni na Občini Škofja Loka odločili, da bodo z decembrom začeli 
sistematično izklapljati javno razsvetljavo, izklopi pa potekajo od polnoči do pete ure zjutraj.

Škofja Loka – S tem mese-
cem so v loški občini začeli 
sistematično izklapljati jav-
no razsvetljavo. Izklopi pote-
kajo v najmanj obremenje-
nem delu noči, to je od pol-
noči do 5. ure zjutraj.

Manj tudi vplivov na 
okolje
»Povod za izklope javne 
razsvetljave so bila priporo-
čila glede varčevanja ener-
gije v času energetske kri-
ze. Razlogi za izklope pa so 

širši, saj se poleg varčeva-
nja izboljšuje tudi življenj-
ski standard občanov in ob-
čank ter  zmanjšuje 
svetlobno onesnaževanje in 
posledično vpliv na okolje,« 
pojasnjuje Igor Raya iz od-
delka za gospodarske javne 
službe in prometno infra-

strukturo na Občini Škofja 
Loka in dodaja, da so izklo-
pi javne razsvetljave v času 
z najmanjšo obremenitvijo 
migracij oziroma v času, ko 
je večina občank in občanov 
doma pri počitku, to je od 
polnoči do 5. ure zjutraj. 
»Ostale, ki so v tem času 
aktivni, prosimo za poveča-
nje previdnosti,« dodaja 
Igor Reya.
»Izklopi so načrtovani na ce-
lotnem območju občine, 
tako na obrobju kot v centru. 

Za posamezna območja se 
razlikujejo, predvsem z vidi-
ka osvetljevanja cestnih ele-
mentov oziroma varnosti. 
Ob izklopu javne razsvetlja-
ve se hkrati izklaplja tudi no-
voletna okrasitev, ki pa v 
času načrtovanih prireditev 
ostaja prižgana,« tudi poja-
snjuje Igor Reya.

Menjava potratnih svetilk
Sicer pa so v občini Škofja 
Loka letos zamenjali 450 
starih potratnih svetilk jav-

ne razsvetljave z novimi 
varčnimi svetilkami, ki se 
dodatno zatemnijo v naj-
manj obremenjenem delu 
noči. Menjave so predvide-
ne tudi v prihodnjih letih.
»Pozivamo še vse druge, pri-
stojne za razsvetljevanje po-
vršin, ki niso v domeni obči-
ne, da se nam pridružijo. 
Vse podrobne informacije o 
načrtovanih izklopih bomo 
sprotno objavljali na spletni 
strani občine,« še pravi Igor 
Reya.

Vilma Stanovnik

Škofjeloški zdravstveni dom je na zadnji dan novembra zabeležil sedemdeset let delovanja. V leto, ki 
je pred nami, zrejo z optimizmom, saj odpirajo nove ambulante in zaposlujejo novo delovno silo.

Optimistično v novo leto

Škofja Loka – »Zdravstveni 
dom Škofja Loka je moder-
na zgradba s sodobno ureje-
nimi ordinacijami, otroško 
in materinsko posvetovalni-
co, protituberkuloznim dis-
panzerjem, zobnim ambu-
latorijem, diagnostično po-
stajo, oddelkom za fiziote-
rapijo, raznimi laboratoriji 
itd.,« je ob odprtju pred se-
demdesetimi leti pisal Slo-

venski poročevalec, ki ga je 
v knjigi, ki je nastala ob pet-
desetletnici loškega Zdra-
vstvenega doma, povzel 
njen avtor Tone Košir, dok-
tor medicine. Ob odprtju, ki 
je bilo torej na zadnji no-
vembrski dan leta 1952, je 
bilo v zdravstvenem domu 
deset zaposlenih, od tega 
dva zdravnika.
V sedemdesetih letih je šte-
vilo prebivalstva na Škofjelo-
škem močno naraslo, pred-

vsem v zadnjem času se je 
začela pojavljati huda kadro-
vska stiska, v katero pa di-
rektor Aleksander Stepano-
vič  zre  z  zdravim 
optimizmom: »Zdravstveni 
dom Škofja Loka svojo 70-le-

tnico praznuje z dvema no-
vima ambulantama družin-
ske medicine. Prvo smo 
odprli v začetku decembra, 
drugo bomo januarja, sku-
paj jih bomo imeli deset. 
Obe zdravnici bosta prevze-
mali tudi starejše mladostni-
ke in tako priskočili na po-
moč trenutno najbolj 
obremenjenim – pediatri-
njam. Tudi tu imamo dobro 

novico. Z novim letom 
bomo zaposlili novo pedia-
trinjo in dobili dodatno po-
moč pogodbenih pediatrov. 
Po daljšem času bomo lahko 
ponovno vpisali tudi nekaj 
novorojenčkov.«

Danes sicer za javno zdravje 
21.000 Ločank in Ločanov 
skrbi 157 zdravstvenikov 
vseh profilov. Kot rečeno, so 
z decembrom odprli novo 
ambulanto družinske medi-
cine, ki jo vodi zdravnica Jo-
vanka Jovič. K vpisu so še 
posebej vabljeni mladostniki 
nad 17 let. Deluje ob torkih 
dopoldne, ob četrtkih popol-
dne in vsak drugi petek.

Klara Mrak

Škofja Loka – Po izboru 
nemške revije Geo plus je 
Škofja Loka med desetimi 
najlepšimi mesti v Alpah.
Revija Geo plus je namreč 
pred kratkim objavila prispe-
vek desetih najlepših alpskih 
mest in v družbo eminen-
tnih izbrala tudi Škofjo 
Loko. Kot so zapisali, zbrana 
mesta odlikujejo dih jemajo-
ča narava, svež gorski zrak 
in seveda čudovita panora-
ma, nekatere pa tudi kristal-
no čista gorska jezera.
»V slovenskih Alpah, ob so-
točju Selške in Poljanske 

Sore, leži eno najbolje ohra-
njenih srednjeveških mest v 
Sloveniji. Zgodovinsko staro 
mestno jedro se terasasto 
dviga od rečnega brega do 
Loškega gradu, ki slikovito 
kraljuje na skali nad me-
stom. Srednjeveško mestno 
jedro zaznamuje podobo 
Škofje Loke in navdušuje s 
številnimi znamenitostmi in 
zgodovinskimi stavbam,« 
pravijo.
Poleg Škofje Loke so med 
najlepšimi desetimi mesti 
še Salzburg, Annecy, Locar-
no, Lozana, Sterzing, Berga-
mo, Mittenwald, Beljak in 
Chambéry.

Vilma Stanovnik

Med najlepšimi 
mesti v Alpah

Varčevanje z elektriko in ugašanje luči v občini poteka med polnočjo in peto uro zjutraj, 
sicer pa je te dni mesto tudi praznično osvetljeno. / Foto: Gorazd Kavčič

Zdravstveni dom Škofja Loka praznuje sedemdesetletnico.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka je med desetimi najlepšimi mesti v Alpah.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Razlogi za izklope so 
širši, saj se poleg 
varčevanja izboljšuje 
tudi življenjski 
standard občanov in 
občank ter zmanjšuje 
svetlobno 
onesnaževanje in 
posledično vpliv na 
okolje.

Škofja Loka – V decembru se 
je zaključil del prenove Lo-
škega gradu, ki je obsegal 
statično in energetsko sana-
cijo ter obnovo fasade južne-
ga dela gradu ter jugozaho-
dnega okroglega stolpa. Kot 
pravijo na občini, se bodo 
čez zimo nadaljevala gradbe-
na dela v notranjosti gradu. 
Potekala bo tudi funkcional-
na prenova grajske podstre-
he. Prenova zunanjosti se-
vernega dela gradu ter ve-
znega trakta, ki Loški grad 
povezuje z nekdanjim Nun-
skim samostanom, se bo na-
daljevala spomladi.
Investicijo prenove v višini 
1.388.571 evrov vodi Občina 
Škofja Loka, ki je za projekt 
prenove iz različnih naslo-

vov uspela pridobiti nepo-
vratna namenska sredstva v 
skupni višini 532.122 evrov.
Loški grad je dom Loškega 
muzeja, ki je decembra od-
prt po zimskem urniku, in 
sicer od torka do nedelje od 
10. do 17. ure. V soboto, 24. 
in 31. decembra, bo odprt le 
do 14. ure. Med drugim v 
muzeju ponujajo različne 
programe vodenj po muzeju 
in delavnic, na katerih obi-
skovalke in obiskovalci na 
različne načine spoznavajo 
bogate muzejske zbirke, na-
menjeni pa so tako posame-
znikom, posameznicam in 
družinam kot tudi drugim 
organiziranim skupinam. 
Del škofjeloškega gradu je 
tudi Grajska kavarna. Te dni 
v okviru Loke v snegu v njej 
poteka festivalski program.

Prenova gradu  
se bo še nadaljevala
Vilma Stanovnik

Zdravstveni dom Škofja Loka svojo 70-letnico 
praznuje z dvema novima ambulantama 
družinske medicine. Prvo so odprli v začetku 
decembra, drugo bodo januarja, skupaj jih bodo 
imeli deset. Z novim letom bodo zaposlili novo 
pediatrinjo in dobili dodatno pomoč pogodbenih 
pediatrov. Po daljšem času bodo lahko ponovno 
vpisali tudi nekaj novorojenčkov.
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Škofja Loka – »Zgodovina 
niso letnice in datumi, zgo-
dovino pišemo ljudje. Tako 
je tudi petdesetletna zgodo-
vina našega kluba zgodba 
vseh nas in naših svojcev 
ter strokovnih sodelavcev, 
ki so nas spremljali na tej 
poti. To so bili dr. Tone Ko-
šir, Janez Kos, Nada Rebolj, 
Erika Potočnik, dr. Edvard 
Repolusk, dr. Gabrijela Kre-
gar Debeljak, Mimi Okršlar, 
Maruša Polajnar, Bogdan 
Čufar, Ivana Košir Erman 
in Irena Pilar, ki je z nami 
že več kot dvajset let,« je na 
praznovanju ob jubileju 
kluba poudaril predsednik 
Jože Gladek ter dodal, da se 
je v tem v klubu izmenjalo 
mnogo članov. »Večini je 
uspelo izpolniti zastavljene 
cilje: postaviti drugačne vre-
dnote, ohraniti družino, 
najti sebe, ustvariti novo ži-
vljenje, življenje brez alko-
hola. Nekaterim je na žalost 
spodletelo in niso imeli vo-
lje, da bi poskusili znova. 

Mi, ki smo se danes zbrali 
tukaj, smo dokaz, da je vre-
dno vztrajati in da skupaj 
zmoremo. Kajti klub nisem 
jaz ali ti, klub smo mi vsi. 
Kakšen pa bo, je odvisno od 
nas vseh, naših dejanj, rav-
nanj in povezovanj,« je pou-
daril Jože Gladek.

Zgodovine kluba in metod 
zdravljena se je spomnila 
strokovna delavka Irena Pi-
lar in pojasnila, da so bili 23. 
junija 1972 postavljeni te-
melji za obstoj današnjega 
kluba v Škofji Loki. »Namen 
je bil predvsem prikazati, da 
je alkoholizem v kraju in šir-

ši okolici skrb družbe, in ne 
le njihovih družin. Za zdra-
vljenje in urejanje alkoholi-
ka in njegove družine pa so 
poklicani tako v delovnem 
okolju kot v zdravstvu in so-
ciali. Namen je bil, da se lju-
dje seznanijo, da se odvi-
snost lahko zdravi in da 
lahko zdravljenci postanejo 
odgovorni za svoje življenje 
in življenje svoje družine,« 
je poudarila Pilarjeva.
Obletnico kluba so popestri-
li tudi nastopi učenk in 
učencev Glasbene šole Ško-
fja Loka, za prisrčno glasbe-
no točko pa je poskrbela dru-
žina Sare in Igorja z otroki, 
ki je pripravila tudi sladko 
pogostitev za vse udeležence 
prireditve. Pripravili so tudi 
razstavo ročnih del članic in 
članov, z zahvalami pa so 
nagradili zaslužne za uspe-
šno delo kluba. Za prav po-
sebno ganljive trenutke pa 
so poskrbeli Zoran, Anami 
in Marina, ki so predstavili 
svoja razmišljanja, ki bodo 
objavljena tudi v praznič-
nem zborniku.

Klub zdravljenih alkoholikov dr. Viktorja Kocijančiča Škofja Loka letos praznuje petdeseto obletnico 
ustanovitve, prehojene poti pa so se spomnili na prireditvi v Sokolskem domu.

Sami pišejo zgodovino

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Marko Pišljar 
je leta 2014 uspešno zago-
varjal doktorsko disertacijo, 
potem ko je že desetletje 
pred tem zaključil speciali-
zacijo iz psihiatrije in bil več 
let predstojnik psihiatrične 
bolnišnice v Idriji. Je docent 
na Univerzi na Primorskem, 
poučuje pa tudi na Fakulteti 
za vede o zdravju v Izoli ter 
na Fakulteti za matematiko, 
naravoslovje in informacij-

ske tehnologije v Kopru. Je 
urednik šestih strokovnih 
monografij in avtor številnih 
znanstvenih študij, kjer se 
posveča predvsem zdravlje-
nju duševnih motenj starej-
ših oseb. V študentskih letih 
je postal sopotnik društva in 
revije 2000, objavljal je v re-
vijah Tretji dan in zvon, v za-
dnjih letih pa piše tudi pe-
smi za otroke. Pesniška zbir-
ka Odsevi bližine je avtorjev 
literarni prvenec,« je v ime-
nu Muzejskega društva Ško-
fja Loka zbranim na kultur-
nem večeru povedal Ale-
ksander Igličar.
Marko Pišljar živi v Godovi-
ču nad Idrijo, njegova mama 
pa je bila doma z Jelovice 
pod Blegošem, zato je bilo 
med udeleženci pesniškega 
večera precej njegovih soro-
dnikov iz Poljanske doline.
»Dnevnik sem pisal že v sre-
dnji šoli, moja odločitev za 
psihiatrijo pa je bila zelo po-
vezana s primarijem Jože-
tom Felcem, s katerim sva 
tudi dolgo skupaj delala. Pe-
smi pišem petindvajset let,« 
je povedal Marko Pišljar, na-

slov pesniške zbirke pa je 
pojasnil slavist in sodelavec 
Celjske Mohorjeve družbe 
Jože Faganel.
»Pesniška zbirka Odsevi bli-
žine ima imeniten naslov. 
Gre za zrcalo naše notranjo-
sti, ki izhaja iz stikov med 
nami in želje, da kakšno do-
živetje in spoznanje tudi za-
beležimo. Peter Abram je 
pesmi podoživel kot likov-
nik, in ko listamo po knjigi, 
vidimo, kako se likovni in 
besedni del ujemata,« je po-

vedal Jože Faganel in ugibal, 
da je tudi poezija nekakšno 
zdravilo, ki zna pomirjati: 
»Tisto, kar celotni opus pe-
sniške duše redko razliva 
med bralce, je čarobna pre-
prostost umirjenosti, ki na 
čudovit, a povsem preprost 
način bralca dejansko po-
mirja. Lahko bi dodali, da ga 
celo 'zdravilno' pomirja.«
Kot je pojasnil Marko Pi-
šljar, si je želel pesniško 
zbirko v Škofji Loki predsta-
viti tudi zato, ker ima v Po-
ljanski dolini in Škofji Loki 
ter vse do Ljubljane številne 
sorodnike, teto in strica, pa 
tudi številne bratrance in se-
strične, ki do letošnje izdaje 
pesniške zbirke večinoma 
niso vedeli, da piše pesmi.
Njegove pesmi sta prebirala 
Alenka Höfferle Felc, zdrav-
nica in dolgoletna voditeljica 
na Radio Slovenija, in upo-
kojeni dramski igralec Silvij 
Božič, nekaj pa jih je Marko 
Pišljar prebral tudi sam. Za 
prisrčno glasbeno spremlja-
vo v Miheličevi galeriji v Ka-
šči je poskrbel orgličar Miro 
Božič.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Šolska palača, 
kot ji pravijo zaradi njenega 
imenitnega pročelja, je kljub 
častitljivim letom ostala mla-
dostna in dobro ohranjena, 
je v svojem nagovoru na pri-
reditvi poudarila ravnateljica 
Mateja Istenič. Praznovanje 
v Sokolskem domu so pope-
strili nastopi treh pevskih 
zborov, otroške folklorne 
skupine Kamniti most, 
dramske skupine Ana Loco-
politana, šolske plesne sku-
pine in deklamatorjev. Prav 
posebno plesno voščilo so 
pripravili tudi zaposleni na 
šoli, kar so si obiskovalci pri-
reditve lahko ogledali v video 
prispevku.
Ob visokem jubileju jim je 
župan Tine Radinja zaželel, 
da se jim vendarle izpolni 
želja, ki so jo izrazili že ob 
osemdesetletnici, da na-
mreč dobijo novo telovadni-
co. »Obljubim, da vam to-
krat ne bo treba čakati do 
stoletnice,« je izvabil na-
smehe na obraze prisotnih. 
Priznal je, da v času, ko je 
sam obiskoval omenjeno 
šolo, šolske stavbe ni doži-
vljal kot palače, ampak kot 
grad in labirint obenem. 
Veseli ga, da je stavba še da-
nes v »dobri kondiciji« ter 
omogoča kakovostno delo 

zaposlenim in posebno do-
živetje šolskega časa učen-
cem. »Uspešnost in razvi-
tost občin se lahko meri po 
različnih kriterijih, ampak 
res pomembno pa se mi 
zdi, kakšni so vrtci in šole v 
občini. In po tem mi zago-
tovo izstopamo, predvsem 
zaradi ljudi, ki vsak dan ho-
dijo s srcem v službo.«
Praznovanje devetdesetletni-
ce šolske stavbe OŠ Škofja 
Loka-Mesto so začeli v janu-
arju, ko so v časovno kapsu-
lo shranili predmete, zapise 
in slike, ki bodo zanamce 
spominjali na življenje v letu 
2022. V februarju so peto-
šolci in njihove učiteljice pri-

pravili razstavo likovnih in 
literarnih izdelkov na temo 
Naša šola čez 30 let. V mar-
cu je izšlo vsakoletno šolsko 
glasilo Loška medla, v kate-
rem so učenci razmišljali o 
šoli nekoč, danes in jutri. 
Obenem so v šolski knjižnici 
postavili razstavo šolskih 
glasil, starih učbenikov in 
predmetov, povezanih z nji-
hovo šolo. Aprila so priredili 
literarno čajanko, na kateri 
so nekdanji učenci, ki so po-
vezani s svetom književno-
sti, prebirali svoja dela. Ob 
tem je izšla tudi priloga Lo-
ške medle, v kateri so seda-
nji in nekateri zdaj že nekda-
nji učenci objavili svoja dela. 

V maju je sledil koncert, na 
katerem so zapeli vsi šolski 
zbori, sočasno pa so si obi-
skovalci lahko ogledali še 
razstavo portretov nekdanjih 
osnovnošolskih ravnateljev, 
ki so jih ustvarili učenci iz-
birnega predmeta likovno 
snovanje. Junija so se na 
igrišču za šolo zabavali na 
glasbeno kulinarični priredi-
tvi Stara dama, mlado srce. 
V septembru je sledila še 
razstava fotografij šole nekoč 
in danes na Mestnem trgu, v 
oktobru, na dan učiteljev, pa 
so gostili še okroglo mizo z 
nekaterimi nekdanjimi 
učenci s pomenljivim naslo-
vom #dama90.

V Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so s prireditvijo v Sokolskem domu konec novembra sklenili 
praznovanje devetdesetletnice šolske stavbe, ki so ga začeli januarja s prvim dogodkom, ki mu jih je 
sledilo še osem – skupaj torej devet dogodkov za devet desetletij.

Mateja Rant

Nekaj svojih pesmi je prebral tudi Marko Pišljar.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Muzejsko društvo Škofja Loka in Celjska 
Mohorjeva družba sta pripravila kulturni večer s 
predstavitvijo pesniške zbirke Marka Pišljarja.

Odsevi bližine 
Marka Pišljarja

S prireditvijo v Sokolskem domu so v OŠ Škofja Loka-Mesto sklenili praznovanje 
devetdesetletnice šolske stavbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik kluba Jože Gladek je priznanje za pomemben 
prispevek k delovanju kluba izročil tudi Marini Tušek.  
/ Foto: Tina Dokl

Sklenili praznovanje
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Škofja Loka – Medgeneracijska skupina za glasno branje je 
na voljo vsem, ki se radi družite ob knjigah in literaturi. Sre-
čanje v krajevni knjižnici na Trati in po spletu bo ta četrtek, 
22. decembra, ob 18. uri. Srečanja pripravlja Anja Eržen, pri-
javiti pa se je moč na spletni naslov drustvograble@gmail.
com. Branka poteka tako, da vsak od udeležencev pripravi 
želeno delo, prebrano udeleženci tudi pokomentirajo, vča-
sih pa zgolj prisluhnejo drug drugemu.

Branka – medgeneracijska srečanja branja na glas
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Škofja Loka – Tokrat v goste 
prihaja beograjska elektro 
rock skupina Škofja Loka, 
nastopil pa bo tudi soriški 
čudežni deček Helahirn. O 
zanimivi izbiri imena in nji-
hovi glasbi sem se pogovar-
jala s Sašo Ivanovićem - Sa-
letom, tolkalistom zasedbe 
Škofja Loka.

Nenavadno se mi zdi, da 
ima beograjska zasedba ime 
po slovenskem mestu.
Pred šestimi leti sem na Ble-
du spoznal Marjano Hafner, 
takrat študentko, danes 
uspešno oblikovalko. Vpra-
šal sem jo, ali je z Bleda ali 
iz Radovljice, torej nekje iz 
tistega konca, pa mi je odgo-
vorila, da prihaja iz Škofje 
Loke. To ime mi je odmeva-
lo v glavi ter me v hipu asoci-
iralo na zasedbo z vokalist-
kami, zato sem ji obljubil, 
da če bom kdaj imel tak 
bend, se bo imenoval Škofja 
Loka. In tako sem izpolnil 
obljubo, čeprav novega ben-
da sploh nisem načrtoval. Si-
cer pa kot zanimivost: pred 

letom dni je del zasedbe obi-
skal Škofjo Loko, imeli smo 
se super in končno smo spo-
znali mesto, po katerem no-
simo ime.

Nam lahko zdaj, ko pozna-
mo ozadje imena zasedbe, 
poveš tudi kaj več o njenem 
zvoku?
Zasedba je še mlada in vse-
kakor v procesu definiranja 

zvočne podobe, zagotovo pa 
se kontroverzno sprehajamo 
od hardcore noisea do pop 
hitov.

Zasledila sem nastope Ško-
fje Loke in Škofje Loke Live 
RMX.
Skladbe, ki smo jih naredili 
in jih igra stalna zasedba de-
vetih članov, smo predelali 
in remiksali za različne iz-

vedbe. Ko igramo »origina-
le«, je z nami na odru tudi 
bobnar in takrat spoštujemo 
aranžmaje skladb, medtem 
ko se remiksi naslanjajo na 
matrice in ritem mašine, 
privoščimo pa si tudi nekaj 
improvizacije. Skratka, prila-
godimo se trenutku in oko-
lju, v katerem smo. Pri remi-
ksih gremo milo rečeno bolj 
»na divje«.

Škofja Loka je zasedba na 
križišču glasbene in vizual-
ne umetnosti.
Vse, kar počnemo na podro-
čju umetnosti in glasbe, se 
vrti okoli dveh ustanov, kate-
rih ustanovitelj in pobudnik 
sem, kreativnega studia 
Skills Division in umetniške 
šole Tricky Art Studio. Prav-
zaprav se je tudi okostje sku-
pine osnovalo, ko je Milica 
začela prihajati k nam v 
Tricky Art Studio, tam smo 
se spoznali in začeli družiti. 
Povedala mi je, da se ji bo 
kmalu pridružila najboljša 
prijateljica, ki živi v Kanadi. 
Ko se je pojavila Nataša, mi 
je bilo takoj jasno, da bo 
naša zasedba imela dve 
»frontwomanki«.

Če bi vas nekdo vprašal, za-
kaj naj pride na vaš koncert, 
kaj bi mu odgovorili?
Če imate čas, bi bilo škoda, 
da na odru ne bi doživeli 
»Puslic iz pakla« (tako ime-
nujem naši dve vokalistki), 
njun nastop, neverjetno 
energijo in izjemno glasbo, 
ki jih spremlja. Glasbo, ob 
kateri boste navdušeni za-
plesali.

Nina Fehter

Škofja Loka v znani oddaji 24 minut z Zoranom Kesićem  
/ Foto: arhiv zasedbe Škofja Loka
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja programa v Co-working centru 

in promocijske dejavnosti v Lokomotivi v letu 2023
 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313, in dr. Katja Prevodnik, 

04/ 51 12 323).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si 
pod rubriko Razpisi. 

Datum: 12. 12. 2022                                          Tine Radinja, ŽUPAN

Škofja Loka – Smučarski 
klub Alpetour je bil po dveh 
letih odmora zaradi epide-
mije znova organizator 
smučarskega sejma. Da je 
prireditev res po meri obi-
skovalcev, je skrbelo okoli 
petdeset članov kluba, ki so 
obiskovalcem pomagali tudi 
pri odločitvah, kakšna opre-
ma je za koga primerna.

Na sejem so namreč spreje-
li kar 1700 različnih arti-
klov, ki jim jih je v prodajo 
zaupalo približno štiristo 
prodajalcev.
Največ so prodali opreme za 
otroke. Veliko je bilo staršev, 
ki so prodali opremo, ki so 
jo otroci prerasli, in kupili 
novo – rabljeno, ki jo bodo 
uporabljali v novi sezoni.
Na sejmu so organizatorji 
poseben kotiček namenili 
tudi akciji Podarim – dobim, 
kjer so obiskovalci lahko 
brezplačno pustili ali vzeli 
opremo, ki so jo želeli poda-
riti oziroma so jo potrebovali.
Posebej so organizatorji zbi-
rali opremo, ki so jo obisko-
valci oddali za uporabo šo-

lam in vrtcem, ki bodo 
opremo uporabili pri smu-
čarskih aktivnostih, zimskih 
taborih in učenju smučanja.
Na sejmu je bilo poleg obi-
čajne alpske smučarske 
opreme povpraševanje tudi 
po drsalkah, sankah in tur-
nosmučarski opremi.
Poleg rabljene je bilo na sej-
mu moč kupiti tudi novo 
smučarsko opremo, ki jo je s 
posebnimi sejemskimi po-

pusti nudila trgovina Bokal 
Šport, ter po predsezonskih 
cenah kupiti smučarske vo-
zovnice za STC Stari vrh.
»V dveh dneh je na sejem 
prišlo okoli tri tisoč obisko-
valcev, organizatorji pa smo 
se še posebno razveselili po-
hval številnih kupcev, ki so 
prišli tudi iz bolj oddaljenih 
krajev. Med pohvalami smo 
bili še posebno veseli tistih, 
ki so bili navdušeni nad za-
vzetostjo članic in članov SK 
Alpetour in njihovim stro-
kovnim svetovanjem, ki ga 
na drugih sejmih menda 
niso deležni v takšni meri 
kot na škofjeloškem,« je v 
imenu SK Alpetour povedal 
Peter Pokorn.

Prvi konec tedna v decembru je v dvorani Poden 
potekal smučarski sejem.

Bogato založen 
smučarski sejem

Vilma Stanovnik

Na smučarskem sejmu je pomembna tudi pomoč članov 
kluba. / Foto: Vilma Stanovnik

Ob koncu decembra, konkretneje v soboto, 24. decembra, se v sklopu 
Ostriginega maratona in pod taktirko društva Jadran obeta zanimiv 
koncertni večer.

Beograjska Škofja 
Loka v Škofji Loki

Škofja Loka – Tekači v Bo-
žičkovih kapah so se v torko-
vem večeru ob pol šestih 
zvečer začeli zbirati pred 
enoto Najdihojca v Podlub-
niku. Navkljub hladnemu 
decembrskemu večeru je 
bilo vzdušje dobro. Med te-
kači je bila tudi ravnateljica 
Vrtca Škofja Loka Janja Bo-
gataj in prav njej se je utrni-
la ideja, da bi »prinesli malo 
vedrine in svežine, da je spet 
tu decembrsko vzdušje, tako 
kot Škofji Loki pritiče« . Sku-
šali so povezati lokalno sku-
pnost, starše, otroke, vse 
skupaj v duhu, da omogoči-
jo otrokom čim več gibanja 
na svežem zraku in da z 
zbranimi sredstvi obogatijo 
njihova otroška igrišča.
Trasa teka je bila dolga štiri 
kilometre. Preden so se od-
pravili, so se dobro ogreli. 
Začetek teka je bil pred eno-
to Najdihojca, tekli so mimo 
Mercatorja v Podlubniku 
proti Vincarjam, Nunskemu 
vrtu, na Mestni trg, obrnili 
so pri drsališču pri upravni 
enoti, tekli čez Kamniti 

most na Novi svet, mimo 
dvorane Poden nazaj na par-
kirišče pri Najdihojci, kjer 
so jih pričakali prigrizki in 
topel čaj. Startnina teka, 
zbrali so 326 evrov, je name-
njena prostovoljnim pri-
spevkom za obnovo otroških 
igrišč v Vrtcu Škofja Loka.
Ravnateljica Janja Bogataj je 
sicer nedavno zaključila 
uspešni mandat predsedni-

ce Skupnosti vrtcev Sloveni-
je. »To petletno obdobje je 
bilo zelo napeto, ogromno je 
bilo različnih zgodb, tudi 
težkih časov. Kot predsedni-
ca Skupnosti vrtcev Sloveni-
je sem se trudila iskati pri-
merno ravnotežje med 
pričakovanimi ukrepi in de-
jansko situacijo, ki smo jo – 
v času covida – živeli v vrt-
cih.« A vendar jim je uspelo, 

da so vrtci ostali odprti. »V 
petletnem mandatu sem se 
ogromno naučila in dobila 
veliko sporočil, koliko se v 
takem velikem sistemu da 
narediti,« pravi Janja Boga-
taj. »Odhajam s pokončno 
držo in lepim občutkom. 
Čaka me velik vrtec s tisoč 
otroki, dvesto zaposlenimi, 
na osmih lokacijah in tu vi-
dim še ogromno izziva.«

V Vrtcu Škofja Loka so minuli torek organizirali dobrodelni Božičkov tek. Okrog trideset udeleženk in 
udeležencev je skupaj zbralo tristo šestindvajset evrov za obnovo otroških igrišč.

Obnovili bodo igrišča

Klara Mrak

Pred tekom se je treba ogreti. / Foto: Primož Pičulin
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Gorenja vas – Za uvod v pra-
znovanje so obiskovalcem 
najprej pripravili vpogled v 
ustvarjalnost tamkajšnjih 
krajev konec 19. stoletja. 

Člani Kulturnega društva dr. 
Ivan Tavčar Poljane so na-
mreč zbrane z odlomkom iz 
predstave Andreja Šubica 
Medrug Polanci popeljali 
dobrih sto let v preteklost, 
pri čemer so duh tistega 
časa poskušali ujeti skozi 
pogovor slikarja Jurija Šubi-
ca in pisatelja Ivana Tavčar-
ja. Osrednjo pozornost pa so 
tudi letos namenili občin-
skim nagrajencem. Župan 
Milan Čadež je podelil pet 
občinskih priznanj.

Osnovna šola Ivana 
Tavčarja Gorenja vas
Osnovna šola Ivana Tavčarja 
Gorenja vas je prejela plake-
to Občine Gorenja vas - Po-
ljane za uspešno in pestro 
učno-vzgojno delo ter pove-

zanost s krajem v preteklih 
petdesetih letih. Kot samo-
stojni zavod omenjena šola 
deluje od 1. septembra 1971, 
ko je imela 22 oddelkov in 
sedem podružničnih šol. 
Danes pod njenim okriljem 
deluje 29 oddelkov, dve po-
družnični šoli in vrtec Zala s 
13 oddelki. »V vzgojno-izo-
braževalnem procesu je šola 
vedno sledila novostim in 
jih vključevala v učni proces, 
uspešno se vključuje v števil-
ne domače in mednarodne 

projekte – Varno na kolesu, 
Pešbus, Mepi, Comenius,« 
so poudarili v obrazložitvi 
priznanja in dodali, da se to 
ob odličnosti mentorjev in 
podpori pedagoških delavcev 
med drugim odraža v izje-

mnih dosežkih, priznanjih 
in odličjih učencev na po-
dročjih slovenščine, kemije 
biologije, matematike, fizike 
in raziskovalnih nalog. Šola 
se obenem ponaša z nazivi 
kulturna, športna, eko in 
zdrava šola, ponujajo tudi 
pester nadstandardni pro-
gram za predšolske in šolske 
otroke. Med zadnjimi po-
membnimi pridobitvami so 
poudarili novo telovadnico, 
ki omogoča še kakovostnej-
šo športno dejavnost ne 

samo učencem, ampak tudi 
zunanjim obiskovalcem. Ob 
50-letnici šolske stavbe so iz-
dali zbornik Šola na Trati ne 
sem zaostati, v katerem so 
zbrali šolske dogodke in 
spomine. »Zavod Osnovna 

Šola Ivana Tavčarja dosega 
na področju izobraževanja 
vsa leta uspehe in dosežke, 
ki so trajnega pomena in 
prispevajo k razvoju in ugle-
du občine,« so še dodali v 
utemeljitvi.

Športno društvo Partizan 
Gorenja vas
Plaketo Občine Gorenja vas 
- Poljane je prejelo tudi 
Športno društvo Partizan 
Gorenja vas ob stoletnici de-
lovanja na športnem in 
družbenem področju. Kot so 
zapisali v obrazložitvi, je 
Športno društvo Partizan 
naslednik tradicije, ki se je 
začela leta 1921 z ustanovi-
tvijo Sokolskega društva v 
Gorenji vasi. »Člani so na 
prvo mesto postavljali telo-
vadno dejavnost, ki so jo od 
leta 1923 izvajali v novem 
Sokolskem domu, zgraje-
nem z lastnimi sredstvi in s 
prostovoljnim delom ter po-
svečenem dr. Ivanu Tavčar-
ju.« Po prekinitvi med 2. 
svetovno vojno so tradicijo 
nadaljevali pod novim ime-
nom Telesno-vzgojno dru-
štvo Partizan, od devetdese-
tih let prejšnjega stoletja 
naprej pa pod imenom Špor-
tno društvo Partizan. »Naj-
starejši dejavnosti, orodni te-
lovadbi, so se sčasoma 

pridružile še nove: smuča-
nje, košarka, nogomet, bali-
nanje, tenis in mnoge dru-
ge.« Poleg pionirskega dela 
na področju športnega opi-
smenjevanja je društvo že 
od začetka delovalo tudi kot 
glavni spodbujevalec in no-
silec družabnega življenja v 
kraju in širše, predvsem v 
obliki dobro obiskanih ple-
sov in veselic v dvorani Par-
tizan. »Čeprav se zdi, da so 
zlati časi ŠD Partizan minili, 
je njegovo jedro dejavno in 
vključuje nezanemarljivo 
število članov, ki bodo stole-
tno tradicijo v pravem sokol-
skem duhu razvijali tudi v 
prihodnje,« so še zapisali 
predlagatelji.

Folklorna skupina 
Turističnega društva 
Sovodenj
Srebrno priznanje Občine 
Gorenja vas - Poljane so po-
delili folklorni skupini Turi-
stičnega društva Sovodenj za 
štiridesetletno ohranjanje 
plesne kulturne dediščine. 
Folklorno skupino so usta-

novili marca 1982. »S har-
moniko se jim je na vajah in 
nastopih pridružila Julka 
Bogataj s Fužin, ki je znala 
skupino vedno spodbudno 
povezovati,« so pojasnili 
predlagatelji priznanja. 
Obleke za nastope so si spr-
va izposojali, zdaj plešejo v 
gorenjski narodni noši ali pa 
v tako imenovani delovni 
noši. Njihov prvi plesni uči-
telj je bil Sandi Pustovrh, ka-
sneje sta to vlogo prevzela 
Simona in Ljubo Šercer, sle-
dili so še Viktor Kalan, Boris 
Jezeršek, Milan Kalan in ta 
čas Majda Strel, ki pripravi 
tudi večino odrskih postavi-
tev. V želji, da bi ohranili 
stare ljudske običaje in plese 
prednikov, so oblikovali ple-
sne zgodbe Koledovanje, 
Gremo na bal, Urška in po-
vodni mož, je mogoče izve-
deti iz obrazložitve. Ta čas 
skupina šteje 25 članov, ob-
časno se jim še vedno pri-
druži harmonikarica Julka 
Bogataj, čeprav šteje že de-
vetdeset let, počasi pa njeno 
mesto prevzemata Klemen 
Šturm in Klemen Filipič. 
Včasih se jim na nastopih 
pridružita še kontrabasist 
Damjan Vrhovnik in barito-
nist Marko Kokelj. »Člani 
folklorne skupine znajo in 
zmorejo tkati in negovati 
medsebojne vezi tudi na 
skupnih aktivnostih v pro-
stem času.«

Gašper Debeljak
Bronasto priznanje Občine 
Gorenja vas - Poljane je pre-
jel Gašper Debeljak za po-
memben prispevek k razvoju 

športa v Poljanah. Kot so 
spomnili v obrazložitvi pri-
znanja, je bil že kot otrok 
navdušen vsestranski špor-
tnik: rad je smučal, tekel, ko-
lesaril, igral nogomet in ko-
šarko ter hodil v gore. »Kar 
samoumevno je, da se je ka-
sneje vključil v športno dru-
štvo Poljane, ki je že več kot 
petdeset let eno večjih dru-
štev na območju sedanje ob-
čine ter obenem gibalo špor-
tnega dogajanja v kraju in 
vzgoje mladih športnikov. To 
dokazuje tudi član društva 
Gašper Debeljak.« Med dru-
gim je društvo leta 1999 or-
ganiziralo 1. Visoški tek, na 
vseh dvajsetih izvedbah pa je 
bil Gašper »prvi mož priredi-
tve«, prav tako je že od začet-
ka v ožjem odboru Kolesar-
ske dirke na Stari vrh, ki so 
jo letos izvedli že dvaindvaj-
setič. Ob ustanovitvi tekaške 
sekcije v društvu je Gašper 
Debeljak postal njen vodja. 
»S svojim navdušenjem je k 
teku privabil številne Poljan-
ce, mlajšo in starejšo genera-
cijo,« so poudarili predlaga-

telji. Od leta 2009 do 2013 je 
bil predsednik Športnega 
društva Poljane, od 2013 da-
lje pa podpredsednik. »Od 
leta 1997 je kot član upravne-
ga odbora ves čas sodeloval 
pri organizaciji tekem, ureja-
nju smučišča Golava, trim 
steze Golava, tekaških smu-
čarskih prog, se povezoval s 
športnimi društvi in Občino 
Gorenja vas - Poljane,« so še 
dodali v obrazložitvi.

Olga in Janez Šubic
Priznanje župana sta si za 
ohranjanje in izviren prikaz 
starih običajev in rokodel-
stva prislužila Olga in Janez 
Šubic. Kot so zapisali v obra-
zložitvi, sta že desetletja 
vključena v skrb za ohranja-
nje kulturne dediščine. »Na 
domačiji v Maln v Žiro-
vskem Vrhu že dolga leta 
skrbita za ohranjanje starih 
orodij, predvsem v povezavi 
z mlinom. Na njihovi doma-
čiji je namreč deloval mlin, 
ki pa zdaj kliče po obnovi.« 
Ob ustanovitvi Turističnega 
društva Žirovski Vrh sta pre-
vzela odgovornost za etnolo-
ške prikaze starih običajev 
in rokodelstva ter vedno 
znova na izviren način po-
skrbita za predstavitev zani-
mivosti iz naše dediščine. 
Sodelovala sta tudi v različ-
nih projektih ohranjanja de-
diščine. »Vedno sta pripra-
vl jena sodelovati  in 
pomagati, nikdar jima ni nič 
težko. Z dušo in srcem živi-
ta za kraj ter se zavedata svo-
jih korenin in pomena ohra-
njanja dediščine,« so še 
poudarili v obrazložitvi.

V spomin na prvo omembo krajev v Poljanski dolini v pisnih virih Občina Gorenja vas - Poljane 23. 
novembra praznuje občinski praznik. Ob tej priložnosti so se zbrali na slavnostni akademiji, na kateri 
so podelili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem.

Osrednjo pozornost 
namenili nagrajencem

Mateja Rant

Letošnji občinski nagrajenci z županom / Foto: Gorazd Kavčič
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Za uvod v praznovanje so člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane pripravili 
odlomek iz predstave Andreja Šubica Medrug Polanci. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Gorenja vas - Poljane 23. novembra 
praznuje občinski praznik. Na slavnostni 
akademiji ob občinskem prazniku so podelili 
tudi letošnja občinska priznanja, ki so jih 
prejeli: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja 
vas, Športno društvo Partizan Gorenja vas, 
folklorna skupina Turističnega društva 
Sovodenj, Gašper Debeljak ter Olga in Janez 
Šubic.
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Zbrali so se na ustanovni seji
Po poročilu občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane so na ustanovni seji v začetku decembra 
potrdili mandate novoizvoljenim svetnikom, Milan Janez Čadež pa je prisegel kot župan.

Gorenja vas – Novoizvoljene 
svetnike so najprej seznanili 
z rezultati volitev za občin-
ski svet in županskih volitev, 
imenovali pa so že tudi se-
demčlansko komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja.

Na podlagi poročila občin-
ske volilne komisije je imelo 
na lokalnih volitvah, ki so 
potekale 20. novembra, v 
občini Gorenja vas - Poljane 
pravico voliti 5858 volivcev, 
od katerih jih je svoj glas za 
volitve članov občinskega 
sveta oddalo 2139 oziroma 
36,27 odstotka. Od 2139 od-

danih glasovnic jih je bilo 76 
neveljavnih. Največ glasov je 
prejela lista Slovenske de-
mokratske stranke, in sicer 
47,02 odstotka, lista Nove 
Slovenije – krščanskih de-
mokratov je prejela 17,60 
odstotka, Slovenska ljudska 
stranka 14,54 odstotka, Soci-
alni demokrati 11,78 odstot-

ka in DeSUS 9,06 odstotka. 
V občinski svet Občine Go-
renja vas - Poljane so bili 
tako na listi SDS, ki ima naj-
več mandatov v občinskem 
svetu, izvoljeni: Anton De-
beljak, Vilma Kos, Ciril Alič, 
Martina Košir, Miha Mrak, 
Marija Bajt, Milan Janez Ča-
dež, Ana Gantar in Žan 

Mahnič. Stranko NSi bodo v 
občinskem svetu zastopali 
Janez Hrovat, Boštjan Pintar 
in Blaž Kavčič. Stranka SD 
ima v občinskem svetu dva 
svetnika: Janeza Dolinarja in 
Stjepana Benkovića, prav 
tako dva svetnika ima SLS: 
Zvonka Dolinarja in Vladi-
mirja Kavčiča, DeSUS pa bo 
tudi v prihodnjem štirile-
tnem mandatu zastopal Ro-
man Kokalj. Ker je bil Milan 
Janez Čadež izvoljen tudi za 
župana, svetniška funkcija 
pa z župansko ni združljiva, 
so za nadomestno članico 
imenovali Marijo Prosen. 
Naslednji na listi SDS v 3. 
volilni enoti, kjer je bil izvo-
ljen Milan Janez Čadež, je 
bil sicer Tadej Kavčič, a je 
podal pisno izjavo, da ne 
sprejema mandata svetnika, 
zato je mandat prešel na na-
slednjo na listi, to je Marijo 
Prosen. Svetnike so seznani-
li tudi s poročilom občinske 
volilne komisije o izidu voli-
tev za župana. Od 5858 volil-
nih upravičencev jih je svoj 
glas oddalo 2139, pri čemer 
je bilo 218 glasovnic neve-
ljavnih. Milan Janez Čadež 
je tako prejel 1921 glasov. Na 
konstitutivni seji je slovesno 
prisegel, da bo dolžnosti žu-
pana opravljal vestno in od-
govorno, da bo spoštoval 
pravni red Republike Slove-
nije in Občine Gorenja vas - 
Poljane ter da bo z vsemi 

močmi deloval za čast, blagi-
njo ter razvoj občine in nje-
nih občank in občanov.
V svojem nagovoru novoi-
zvoljenih svetnikov je pou-
daril, da ga veseli, da se je 

zamenjala skoraj polovica 
svetnikov. »V občinski svet 
prihaja mlada energija, ne-
kateri pa pridobivamo izku-
šnje. Verjamem, da bomo z 
izkušnjami, združenimi z 

mladostno zagnanostjo, de-
lali v dobro naših občanov.« 
Pomembno se mu zdi, da 
imajo prek poslanca Žana 
Mahniča neposredno vez z 
državnim zborom, že na 
seji pa je napovedal tudi 
imenovanje podžupana, in 
sicer bo to funkcijo še na-
prej opravljal Anton Debe-
ljak, saj se je po županovih 
besedah izkazal že v prete-
klem mandatu. Verjame, da 
bodo tudi z izredno motivi-
rano ekipo v občinski upra-
vi, pri čemer se je posebno 
zahvalil Elizabeti Rakovec 
in Barbari Bogataj, še veliko 
dosegli.

Mateja Rant

V Gorenji vasi in Poljanah je lani zažarela povsem nova praznična okrasitev, ki so jo letos še 
nadgradili, in sicer so drevesa okrasili z lampijoni, ki so jih izdelali učenci vseh osnovnih šol v občini.

Drevesa krasijo lampijončki

Gorenja vas - Poljane – Nova 
praznična osvetlitev je že 
lani predvidela enovit obli-
kovni pristop po celotnem 
območju občine. Letos so 
imeli tako v načrtu širitev 
praznične osvetlitve tudi v 
druge krajevne skupnosti po 
občini, a so se zaradi splo-
šne energetske draginje od-
ločili, da bodo dali prednost 
dnevni krasitvi, ki je bila 
prav tako predvidena že v 
lani izdelani idejni zasnovi 
celostne novoletne okrasitve, 
je pojasnila Jana Oblak z 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne. Izbrana drevesa v občini 
so tako okrasili z lampijoni, 
ki so zvečer tudi osvetljeni.
Lampijone so izdelovali 
učenci obeh matičnih in 
vseh podružničnih šol v ob-
čini. »Že pred začetkom šol-
skega leta smo šole povabili, 
da v učne načrte vključijo 
tudi poslikave lampijonov,« 
je razložila Jana Oblak in do-
dala, da so na občini priskr-

beli material in poskrbeli za 
montažo, učenci pa so pod 
mentorstvom učiteljev lam-
pijone porisali. »V orna-
ment, za katerega je značil-
no ponavljanje stilizirane 
figure, smo vključili značil-
no slovensko motiviko: na-
gelj, rožmarin, roženkravt in 

srce,« so poslikavo razložili 
v Osnovni šoli Poljane. Lam-
pijoni zdaj krasijo izbrana 
drevesa v Poljanah, Javorjah, 
Gorenji vasi, na Hotavljah, 
Sovodnju, v Lučinah in pri 
Dvorcu Visoko, večinoma ob 
šolskih poteh, da otroci na 
poti v šolo lahko občudujejo 

svoje izdelke, je še dejala 
Jana Oblak. »Vse skupaj je 
izpadlo zelo lepo, okrasitev 
so lepo sprejeli tudi občani.« 
Jana Oblak se je ob tej prilo-
žnosti še enkrat zahvalila šo-
lam za sodelovanje. Skupaj 
je nastalo okrog 150 unika-
tnih lampijonov.

Mateja Rant

Gorenja vas – Nekdanja stara 
šola v Gorenji vasi je že dobi-
la popolnoma prenovljeno 
podobo in bo po novem letu 
zaživela kot Hiša generacij. 
Namenjena je namreč dnev-
nemu varstvu in začasni na-
mestitvi starejših od 65 let, 
delovala pa bo v sklopu Cen-
tra slepih, slabovidnih in sta-
rejših (CSS) Škofja Loka. 
»Dela so v zaključni fazi, po-
tekajo le še zadnje montaže 
notranje opreme in pripo-
močkov ter zaključna dela pri 
urejanju okolice,« so pojasni-
li v CSS Škofja Loka.
Sprejem prvih uporabnikov 
načrtujejo v začetku priho-

dnjega leta, pri čemer je pro-
stor za 16 začasnih namesti-
tev in šest uporabnikov 
dnevnega varstva. »Prav zara-
di manjšega števila uporabni-
kov bosta delo in življenje v 
tej enoti lahko potekala v 
obliki gospodinjske skupine. 
Stanovalci in zaposleni bodo 
tu živeli povezano, kot ena 
sama velika družina,« pou-
darjajo v CSS Škofja Loka. 
Vloge za sprejem v Hišo ge-
neracij je mogoče najti na 
spletni strani CSS Škofja 
Loka in občine, še vedno pa 
iščejo tudi ustrezen kader za 
zaposlitev v Hiši generacij – 
med najbolj iskanimi so sre-
dnja medicinska sestra, bol-
ničar in delovni inštruktor.

Mateja Rant

Iščejo še kader

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Gorenja vas Poljane / Foto: Primož Pičulin

Milan Janez Čadež je slovesno prisegel kot župan.  
/ Foto: Primož Pičulin

Z lampijoni okrašeno drevo v Lučinah / Foto: arhiv občine
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Člani občinskega sveta Občine Gorenja vas - 
Poljane v mandatnem obdobju 2022–2026 so: 
Ciril Alič, Marija Bajt, Stjepan Benković, Anton 
Debeljak, Janez Dolinar, Zvonko Dolinar, Ana 
Gantar, Janez Hrovat, Blaž Kavčič, Vladimir 
Kavčič, Roman Kokalj, Vilma Kos, Martina 
Košir, Miha Mrak, Žan Mahnič, Boštjan Pintar 
in Marija Prosen.

Hiša generacij je pripravljena na sprejem uporabnikov.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Spoštovane bralke in bralci 
Loškega glasa!
Tokrat se vam prvič javljam 
v svoji novi vlogi – vlogi no-
voizvoljenega župana Obči-
ne Železniki. Iskreno sem 
hvaležen vsem občankam in 
občanom občine Železniki, 
ki ste spremljali mojo kam-
panjo. Bila je dolga, napor-
na, pa tudi zelo vsebinska. 
Vse od avgusta, ko sem na-
povedal svojo kandidaturo, 
zame in za mojo ekipo ni 
bilo počitka. Odločitev, da 
vas v čim večjem številu obi-
ščem, vam stisnem roko in z 
vami odkrito spregovorim, 
se je pokazala za pravilno. 
Obiskal sem več kot osem-
sto gospodinjstev!
Na volilno nedeljo je spre-
mljanju in čakanju rezulta-
tov sledilo presenečenje. Vi-
soka volilna udeležba, ta je v 
občini Železniki znašala kar 
66,5 odstotka, je naznanjala 
zanimiv rezultat. Županovi 
listi Marka Gasserja ste vo-
livci namenili dobrih 36 od-
stotkov glasov, kar je zado-
stovalo za šest mandatov v 
občinskem svetu. Več kot 
60 odstotkov volivcev pa je v 
prvem krogu namenilo glas 
tudi meni, kandidatu za žu-
pana. Iskrena hvala vsem! 
Uspeh na volitvah je rezultat 
trdega dela številne ekipe. 
Vesel sem takšne ekipe, kaj-
ti prav ta uigrani tim je zago-
tovilo za uspešno delo v pri-
hodnosti. Še dobro, kajti 
visoka podpora in zaupanje 
volivcev mi nalagata veliko 
odgovornost.
Zavedam se, da so pričako-
vanja visoka. Zavedam pa se 
tudi, da vseh težav naenkrat 
ne bo možno rešiti. Proble-
mov se bomo lotili sistema-
tično in postopoma. Za to pa 
je potrebna tudi enotnost v 
novem občinskem svetu. Že-
lim si, da bi vsi izvoljeni 
predstavniki pred očmi ime-
li v prvi vrsti dobro občine, 
ne glede na njihovo stran-
karsko prepričanje.
Lokalne volitve so za nami, 
čas je, da zavihamo rokave. 
V četrtek, 15. decembra, je 
potekala konstitutivna seja 
novega sklica občinskega 
sveta, dan kasneje pa primo-
predaja poslov med starim 
in novim županom.

Najprej se bom seznanil s 
projekti, ki so že zastavljeni. 
Posebna pozornost bo name-
njena regionalnim cestam v 
Selški dolini in obvoznici 
skozi staro mestno jedro Že-
leznikov. V četrtek, 22. de-
cembra, se bom na Direkciji 
Republike Slovenije za infra-
strukturo srečal z direktor-
jem Bojanom Tičarjem. Ena 
izmed prioritet bo skrb za 
naše najmlajše. Zaradi pove-
čanega števila rojstev in vpisa 
predšolskih otrok v vrtec je 
nujna gradnja novih oddel-
kov vrtca. Proučili bomo mo-
žnost gradnje na treh lokaci-
jah – v Železnikih, Selcih in 
Dolenji vasi. Iščemo rešitev, 
ki jo je možno izpeljati hitro, 
strokovno in cenovno ugo-
dno. Velik poudarek bo na 
dokončanju protipoplavne 
zaščite in skrbi za nove pro-
grame zdravstvenega varstva, 
predvsem pediatra. Seveda 
nisem pozabil na vprašanje 
gradnje doma za starejše ob-
čane in/ali hiše generacij, 
zelo pomembnega občinske-
ga prostorskega načrta in 
tako dalje.
Programske točke, ki sem jih 
predstavil v času svoje kam-
panje, so moje vodilo za na-
slednja štiri leta.
Naj za konec izkoristim tudi 
to priložnost in vam zaželim, 
da se v prihajajočih praznič-
nih dneh nekoliko ustavite. 
Prenehajte s hitenjem in se 
posvetite tistim, ki jih imate 
najraje. Želim vam prijetne 
božične praznike, ponosno 
praznovanje dneva samostoj-
nosti in enotnosti, v novem 
letu 2023 pa vsega dobrega!

Marko Gasser, župan

Železniki – Na ustanovni 
seji, ki jo je vodila najstarej-
ša občinska svetnica Zora 
Bonča, je predsednik občin-
ske volilne komisije Anže 
Kavčič poročal o izidu glaso-
vanja na novembrskih lokal-
nih volitvah. V občini Žele-
zniki je bila volilna udeležba 
več kot 66-odstotna, kar je 
bistveno več kot leta 2018, 
ko je znašala dobrih 42 od-
stotkov. Občina Železniki je 
novega župana dobila že s 
prvim krogom volitev. Mar-
ko Gasser, kandidat s podpi-
si volivcev, je namreč prejel 
60,39 odstotka glasov, An-
ton Luznar (SLS) 27,39 od-
stotka in Rok Bajželj (Levica) 
12,21 odstotka glasov.
Slovesni prisegi novega žu-
pana Gasserja je sledil še 
njegov pozdravni nagovor. 
»Vsi, ki smo danes tukaj, 
smo zbrani s skupnim ci-

ljem: biti servis občanom, 
zagotoviti boljše pogoje go-
spodarstvu, izboljšati našo 
javno infrastrukturo in skr-
beti za javno blaginjo. Vese-
lim se sodelovanja z vsemi. 
Vrata vam bodo vedno odpr-

ta, pobude in predlogi so do-
brodošli, da skupaj dobimo 
ugodne in sprejemljive reši-
tve za občane,« je med dru-
gim dejal Gasser. Zaveda se, 
da so pričakovanja visoka 
ter da bo za reševanje pro-
blemov in izzivov potrebna 
tudi enotnost v občinskem 
svetu, zato je vse svetniške 
liste pozval k sodelovanju. 
Navezal se je še na afriški 
pregovor: Če hočeš hiteti, 
pojdi sam, če hočeš priti da-
leč, pojdi v skupini. »In jaz 
si želim, da skupaj pridemo 
daleč,« je pristavil novi žu-
pan in se zahvalil vsem, ki 
so pred njim vodili Občino 
Železniki.
Poleg potrditve županskega 
mandata Marku Gasserju je 
občinski svet potrdil tudi 
mandate vseh 17 občinskih 
svetnikov, med katerimi je 
precej novincev. Naslednja 
štiri leta bodo interese voliv-
cev zastopali predstavniki 
šestih strank oz. list. Največ 
– šest svetnikov – bo imela 
Županova lista Marka Gas-

serja, na kateri so bili izvo-
ljeni Matija Benedičič, De-
jan Lotrič, Matjaž Podrekar, 
Andreja Prodan, Janez Ha-
bjan in Marko Gasser, ki pa 
je nastopil županski man-
dat, zato bo občinska volilna 
komisija začela postopek za 
potrditev mandata nadome-
stnemu članu ali članici ob-
činskega sveta. Na listi SLS 
so bili izvoljeni Matej Šubic, 
Jernej Bešter, Alenka Lotrič 
in David Benedičič. SDS za-
stopajo trije svetniki: Miran 
Šturm, Peter Krek in Tomaž 
Demšar, Levico Rok Bajželj 
in Miša Hafner, stranko 
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati Franc Tušek, na 
listi SD pa je bila izvoljena 
Zora Bonča.
Svetniki so imenovali tudi 
Komisijo za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, 
ki jo sestavljajo Matija Bene-
dičič, Janez Habjan in Peter 
Krek. V prve vsebinske točke 
bo občinski svet zagrizel na 
naslednji redni seji, ki bo 
predvidoma 19. januarja.

Minuli četrtek so na ustanovni seji občinskega sveta Občine Železniki potrdili mandate novim 
občinskim svetnikom in županu Marku Gasserju, ki je vse svetniške liste pozval k sodelovanju.

Pozval k sodelovanju

Ana Šubic

Dolenja vas – V Dolenji vasi 
so bogatejši za sveže zgra-
jen 350 metrov dolg pločnik 
oz. površino, namenjeno 
tudi kolesarjem, ob državni 
cesti na odseku Vistop–Širo-
kar. S to investicijo je Obči-
na Železniki poskrbela za 
pločnik na zadnjem daljšem 
odseku državne ceste v Do-
lenji vasi. Gradnja je bila 
predvidena že leta 2019, a 
so projekt dopolnili z razši-
ritvijo pločnika na 2,5 me-
tra, tako da ga bodo lahko 
uporabljali tudi kolesarji. 
Zgradili so še avtobusno po-
stajo in na celotni trasi ure-
dili javno razsvetljavo. Inve-
sticija, ki jo je izvedlo podje-

tje CVP s podizvajalcem, 
podjetjem Lavaco, je stala 
205 tisoč evrov (z DDV). Iz-

vedli so jo v okviru prve faze 
projekta kolesarske poveza-
ve Selca–Dolenja vas–Ševlje.

Ob 350-metrskem odseku državne ceste v Dolenji vasi so zgradili površino 
za pešce in kolesarje.

Za večjo varnost

Ana Šubic

Čas je, da 
zavihamo rokave

Površino za pešce in kolesarje na odseku Vistop–Širokar v 
Dolenji vasi so asfaltirali minuli teden. / Foto: Simon Benedičič

Ustanovna seja novoizvoljenega občinskega sveta Občine Železniki / Foto: Gorazd Kavčič

Marko Gasser
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Železniki – Javni zavod Ratitovec skupaj z Muzejem Železni-
ki vabi v četrtek, 22. decembra, ob 17. uri v Športno dvorano 
Železniki na odprtje stalne muzejske razstave Šport v Selški 
dolini od druge polovice 20. stoletja dalje. Kot je pojasnila 
muzejska kustosinja Katja Mohorič Bonča, so z zbiranjem 
gradiva začeli več kot leto nazaj. Veseli so bili odziva špor-
tnikov, športnih delavcev in drugih, ki so prispevali podatke, 
fotografije in predmete za razstavo, ki bo stalno na ogled v 
športni dvorani. »Razstava ponuja veliko podatkov o špor-
tnem življenju v Selški dolini, najzanimivejši pa so najbrž 
predmeti v vitrini: videti je mogoče zelo raznolike stvari – 
športna oblačila in rekvizite, plakete in odličja, nekaj poseb-
nega so tudi predmeti, ki so športnike spremljali na olimpij-
skih igrah.« Zbirko so vzpostavili v sklopu projekta Interak-
tivno in sodobno, ki ga sofinancirata EU in država.

Zbirka o športu v Selški dolini

Županov kotiček

Dražgoše – Organizacijski 
komite za prireditve Po ste-
zah partizanske Jelovice pri 
Združenju borcev za vredno-
te NOB Škofja Loka se pri-
pravlja na počastitev 81. 
obletnice dražgoške bitke, ko 
se je Cankarjev bataljon v 
Dražgošah spopadel z Nem-
ci. Že 66. spominska slove-
snost bo pri spomeniku v 
Dražgošah, kjer so v kostnici 
posmrtni ostanki pobitih 
partizanov in domačinov, 
potekala v nedeljo, 8. januar-
ja, ob 12. uri. Slavnostni go-
vornik bo Borut Sajovic, po-
slanec Državnega zbora RS. 
V kulturnem programu, ki ga 
bo vodila Jana Jenko, bodo 
nastopili: Orkester Sloven-
ske vojske, baritonist Anton 
Habjan, Partizanski pevski 
zbor, igralca Bojan Trampuš 
in Jan Bertoncelj ter Združe-
ni pevski zbor osnovnih šol 
Dravlje in Šentvid.

Slovesnost ob obletnici 
dražgoške bitke

Zora Bonča, ki je kot najstarejša občinska svetnica vodila 
sejo, čestita novemu županu Marku Gasserju.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Pripravljeni na zimo
Če so se napovedi uresničile, na Soriški planini že smučajo, na Rudnem pa naj bi začeli pred prazniki.

Železniki, Soriška planina – 
»Če bodo razmere ugodne, 
bomo smučišče odprli v ne-
deljo, 18. decembra,« je mi-
nuli petek napovedala direk-
torica Turističnega centra 
Soriška planina Polona Goli-
ja in dodala, da bodo najprej 
odprli spodnji del smučišča, 
otroške proge, otroško san-
kališče in mali tekaški krog 
– kolikor bo pač možno z 
razpoložljivo količino snega. 
Proge v spodnjem delu smu-
čišča so tudi dodatno zasne-
ževali.
V novo sezono so sicer vsto-
pili z nekaj pridobitvami. 
»Uredili smo novo elektrifi-
kacijo dvosedežnice Lajnar z 
novo varnostno linijo, kar 
pomeni bolj tekoče in varno 
obratovanje. Kupili smo dva 
dodatna snežna topa in za-
menjali snežni teptalnik z 
novejšo verzijo,« je pojasnila 
Golijeva. In še, da bodo v tej 
sezoni zagotovo največji iz-
ziv visoke cene energentov, 
predvsem elektrike, zato 
upajo na čim boljše naravne 
snežne pogoje. »Prav tako se 
že pozna zmanjšana kupna 
moč prebivalstva, zato bo iz-
ziv za nas predvsem, da go-
stom omogočimo kvalitetno 
storitev po še vedno kar se 
da ugodni ceni in tako ohra-
nimo obisk.« Zaradi števil-
nih podražitev so morali 
cene vozovnic dvigniti za od 
pet do osem odstotkov.

Tečaji na Rudnem že 
razprodani
Na smučišču Rudno, kjer so 
prav tako morali dvigniti 
cene (vsaka smučarska vo-
zovnica bo evro dražja), upa-
jo, da bodo sezono začeli 
pred božično-novoletnimi 
prazniki. »Vreme ni bilo 
ugodno: bilo je veliko dežja 
in malo zelo mrzlih dni, ki 
bi nam omogočali izdelavo 
večjih količin snega. Za-
dnjih nekaj noči smo zasne-
ževali, a bi potrebovali še 
vsaj tri ali štiri hladne dni ali 
noči,« je pred dnevi povedal 

predsednik Športnega dru-
štva (ŠD) Buldožerji Mirko 
Gartner. Čim prej bodo sku-
šali pognati vsaj malo otro-
ško vlečnico in urediti polo-
vico glavne proge, da bodo 
lahko začeli izvajati smučar-
ske tečaje. Interes zanje je 
izreden. Konec novembra so 
razpisali tečaje za to sezono: 
tri termine, vsakega za 50 te-
čajnikov, a so kaj kmalu vse 
razprodali. Če jim bo uspelo 
izvedbo kakšnega tečaja po-
spešiti, bodo naknadno od-
prli še kakšen termin, sicer 
pa ne.

Gartner zagotavlja, da so na 
sezono dobro pripravljeni. 
»Posodobili smo inštalacije 
za zasneževanje in postavili 
novo kontrolo vstopa na žič-
nico. Poleg brunarice so po 
novem otroška igrala. V ne-
kaj letih jih bomo prestavili 
k bodočemu športnemu igri-
šču na Rudnem, za katerega 
upamo, da bo čim prej zgra-
jeno.« Strošek postavitve 
igral je znašal 3600 evrov, 
od tega je 2400 evrov pri-
spevala Občina Železniki iz 
participativnega proračuna, 
preostalo pa ŠD Buldožerji.

Ana Šubic
Železniki – Kulturno društvo 
Rov je v okviru projekta Ta 
veseli dan kulture, ki poteka 
3. decembra, ob obletnici 
rojstva Franceta Prešerna, 
priredilo koncert Draga Mi-
sleja - Mefa in Narodnoosvo-

bodilnega banda. Primorski 
kantavtor, ki je eden najplo-
dovitejših slovenskih besedi-
lopiscev in tudi prejemnik 
Ježkove nagrade, je skupaj z 
zasedbo občinstvu v kultur-
nem domu v Železnikih po-
stregel z legendarnimi uspe-
šnicami in z novimi skladba-
mi z letos izdanega albuma 
Ljubljanska 45.
Po koncertu v Železnikih, 
kjer je nastopal prvič, je Mef 
na svojem FB-profilu izrazil 
pohvale organizatorjem, ki 
so vložili veliko truda v pro-
mocijo koncerta, pa tudi za-

dovoljstvo, da je bila dvora-
na kulturnega doma polna. 
»V Železnikih je bilo vse su-
per. Od dvorane do ozvoče-
nja in luči, od prijaznosti 
domačinov do lepega spre-
jema publike, ki je prišla 
tudi od bolj daleč. Ob pred-
stavitvi pesmi z novega al-

buma so bili zelo pozorni, 
tako da sem imel kar nekaj 
težav z natančnostjo bese-
dil, pri ta starih pa so že peli 
zraven in nas po dobrih 
dveh urah nastopa dvakrat 
priklicali nazaj na oder. Kaj 
bi človek želel več,« je zapi-
sal Mef.
Po večeru edinstvenega hu-
morja, pozitivne energije in 
dobre glasbe so bili zadovolj-
ni tudi v KD Rov, kjer pa se 
že pripravljajo na jubilejni, 
30. festival Krawal, ki bo av-
gusta prihodnje leto na Jese-
novcu pri Železnikih.

Ana Šubic

Mef in Narodnoosvobodilni band sta poskrbela za večer 
edinstvenega humorja, pozitivne energije in dobre glasbe.
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Železniki – Na hodniku Občine Železniki si lahko do 31. ja-
nuarja ogledate skupinsko razstavo likovne sekcije Kultur-
no-umetniškega društva Zbilje. Sekcija ima približno 30 čla-
nov, njihova mentorica pa je slikarka Renata Grmovšek. Na 
tokratni razstavi se predstavljajo z deli, ki večinoma še niso 
bila razstavljena, ustvarjena pa so bila v različnih tehnikah 
– od akrila, olja do akvarela. Najpogostejša motiva za upo-
dabljanje sta krajina in tihožitje, največja izziva pa akt in 
portret, je pojasnila mentorica.

Likovna razstava na hodniku Občine Železniki

Razstava likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva 
Zbilje bo na ogled do 31. januarja. / Foto: Simon Benedičič

Selca – Turistično društvo Selca vabi na Štefanov sejem, ki 
bo v ponedeljek, 26. decembra, po 10. uri pred gasilskim 
domom v Selcih. Prvega januarja vabi še na Baklado. Poho-
dniki se bodo ob 18. uri izpred pošte v Selcih in izpred bara 
v Dolenji vasi v soju bakel odpravili proti Podbabniku.

Štefanov sejem in Baklada

Ob brunarici na smučišču Rudno, ki so ga prejšnji teden začeli zasneževati, so po novem 
tudi igrala, ki so jih postavili s pomočjo participativnega proračuna Občine Železniki.

V Železnikih je bil 3. decembra koncert Draga 
Misleja - Mefa in Narodnoosvobodilnega banda.

Večer dobre glasbe

Železniki – Po dveh letih 
premora zaradi epidemije 
Pihalni orkester Alples Žele-
zniki letos znova pripravlja 
Božično-novoletni koncert, 
ki bo v ponedeljek, 26. de-
cembra, ob 17. uri v Športni 

dvorani Železniki. Naslovili 
so ga Z godbo po svetu. Pro-
gram bo namreč sestavljen 
iz bolj ali manj znanih 
skladb z vsega sveta. Kot je 
napovedal predsednik pihal-
nega orkestra Matic Prevc, 
bodo občinstvo popeljali po 
Evropi, se podali čez Atlan-

tik v New York, obiskali La-
tinsko Ameriko, se ustavili 
tudi v Afriki in Izraelu, seve-
da pa ne bodo pozabili na 
Slovenijo.
Gostje koncerta bodo pevci 
mladinskega pevskega zbora 
Minuta čez iz Selc, ki ga 
vodi Ana Šolar. »Z zborom 

bomo skupaj izvedli tri 
skladbe, sicer pa se bo pred-
stavil tudi sam s tremi sklad-
bami, ki se bodo prav tako 
skladale z rdečo nitjo kon-
certa,« je razkril Prevc. Vodi-
telj večera bo imitator Jure 
Mastnak, sicer član ekipe sa-
tirične oddaje Radio Ga Ga.
Letošnje leto je bilo za Pihal-
ni orkester Alples Železniki 
zelo pestro. »Po dveh z epi-
demijo zaznamovanih letih 
smo letos zapihali s polnimi 
pljuči. Imeli smo kar 15 na-
stopov,« je pojasnil Prevc. 
Slišati jih je bilo možno na 
Prvomajski budnici, Čipkar-
skih dnevih v Železnikih, 
Dnevu teric v Davči ..., veli-
ko pa so nastopali tudi v dru-
gih krajih: Bohinju, Cer-
knem,  Škof j i  Loki , 
Arboretumu Volčji Potok. 
Predstavili so se učencem 
razredne stopnje Osnovne 
šole Železniki in njenih po-
družnic, jim pokazali inštru-
mente v orkestru in jih pova-
bili k vpisu v glasbeno šolo.
Za naslednje leto podrobnih 
načrtov po Prevčevih bese-
dah še niso delali. Upajo, da 
se bodo ob nastopih v Žele-
znikih in drugod spet odpra-
vili na kakšen festival v tuji-
no, želijo si tudi sodelovanja 
s pobratenim orkestrom Li-
mena glazba iz hrvaške Le-
poglave.

Ana Šubic

Pihalni orkester Alples Železniki vabi na tradicionalni Božično-novoletni 
koncert, ki bo 26. decembra v Športni dvorani Železniki.

Z godbo po svetu

Pihalni orkester Alples Železniki je letos imel kar petnajst nastopov, med drugim tudi na 
slavnostni akademiji ob občinskem prazniku. / Foto: Tina Dokl

Železniki – V galeriji Muzeja Železniki si je še vse do 10. ja-
nuarja možno ogledati razstavo Jaslice Antonovega vrtca.

Jaslice Antonovega vrtca še vabijo k ogledu
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Žiri – Pri pripravi novega Ži-
rovskega občasnika je letos 
sodelovalo 23 avtorjev. Uvo-
dni članek, ki je po besedah 
urednika Miha Nagliča »pra-
va oda Žirem«, je napisala 
Spomenka Hribar. Intervju 
je v novi številki samo eden, 
a je ta toliko obsežnejši, je 
pojasnil Naglič, ki je k pogo-
voru povabil svojo nekdanjo 

sošolko, pisateljico Mileno 
Miklavčič.
Pod naslovom Utrinki iz 
mojega življenja novi Žiro-
vski občasnik prinaša tudi 
avtobiografijo elektroenerge-
tika Draga Bokala, sledijo pa 
članki v spomin letos umr-
lim osebnostim, ki so »žiro-
vske legende«: Nejku Po-
dobniku, Vikiju Žaklju in 
Vinku Kopaču. »Anton Mli-
nar je prispeval zahteven, a 

dragocen in aktualen članek 
z naslovom Biologija spo-
znanja, Petra Leben Seljak 
pa nadaljuje svojo serijo o 
priimkih na Žirovskem sko-
zi stoletja.« Lojze Potočnik 
predstavlja slovenski javno-
sti in tudi mnogim Žirov-
cem doslej slabo poznanega 
slikarja Ivana Fortuna 
(1866–1921). Precej prostora 
so letos namenili tudi lepo-
slovju. Med drugim predsta-

vljajo pesmi na novo odkri-
tega pesnika Antona Žaklja 
- Rodoljuba Ledinskega, o 
katerem piše Marija Veliko-
nja. Vključili so tudi likovna 
dela Tomaža Kržišnika, Vin-
ka Podobnika, Franca Teme-
lja in Helene Zorjan ter veli-
ko fotografij. »Veliko branja 
in paše za oči na 208 stra-
neh,« je predstavitev nove 
številke Žirovskega občasni-
ka sklenil Miha Naglič.

Ob koncu leta je čas za izid Žirovskega občasnika, letos je to že 52. številka. Tokrat mu je priložena še 
knjižica z naslovom Župnijska cerkev sv. Martina v Žireh avtorja Alojza Demšarja.

Znova bogat in pisan

Mateja Rant

Spoštovane Žirovke in spo-
štovani Žirovci, čeprav se že 
nekoliko ponavljam, bi se 
rad še enkrat zahvalil, da ste 
se v tako velikem številu 
udeležili volitev. To kaže, da 
vam ni vseeno, kdo bo vodil 
občino in v kakšnem okolju 
boste živeli. Volitve so prva 
priložnost in možnost vpli-
vanja na razvoj kraja. Vsak 
glas šteje in skupek vsega so 
doseženi rezultati. Dobro pa 
se zavedam, da je to šele za-
četek. Podelili ste mi veliko 
odgovornost in mi dali mo-
žnost delati dobro za Žiri.
V predvolilnih soočenjih 
sem večkrat slišal, da ste bili 
v preteklih letih prepričani, 
da je v lokalni politiki težko 
vplivati na odločitve in ste 
pasivno ostajali doma. Števil-
ni ste tokrat ob aktivni kam-
panji začutili, da je ob dobro 
začrtani poti in s skupnimi 
močmi mogoče doseči zasta-
vljene cilje. Tudi sam verja-
mem v to in obljubljam, da 
se bom potrudil in upravičil 
vaše zaupanje. Predvsem mi 
je všeč, da smo k volitvami 
privabili tudi mlajše. To mi 
daje upanje, da se bodo Žiri 
razvijale v pravo smer. Kajti 
na mladih svet stoji in mi-
slim, da so začutili prilo-
žnost, da se dokažejo na 
njim domačih področjih tudi 
v lokalnem okolju.
Ko sem pred volitvami obi-
skoval društva in klube, sem 
prišel do nekaterih novih 
spoznanj. V Žireh imamo 
veliko različnih dejavnosti in 
možnosti, najti pa moramo 
pravi način, da te oblike so-
delovanja in dela še spodbu-
dimo. Prostovoljcem in po-
sameznim organizacijam je 
treba ponuditi vso pomoč in 
podporo. Le tako bomo sku-
paj lahko gradili mostove 
prijateljstva in dobrega po-
čutja.
Pred nami je obdobje velikih 
investicijskih izzivov. Vesel 
sem, da ste podprli program 
dela in ideje Liste za Žiri in 
mene za župana. Precejšen 
poudarek je namenjen ob-
novi cest in ulic v Žireh in 
okolici. S tem bomo izbolj-
šali varnost v prometu in po-
skrbeli za čisto in lepše oko-
lje. Stopamo v obdobje, ko 
bo zelo pomembno, da is-
kreno strnemo vrste, saj 
bomo le povezani lahko do-
segali rezultate, ki si jih za-
služimo in nam pripadajo. 
Rezultati zadnjih lokalnih 
volitev in nova sestava ob-
činskega sveta me navdajajo 

z upanjem, da je pred nami 
obdobje, ko si lahko ne le že-
limo, temveč upravičeno pri-
čakujemo marsikaj dobrega.
Letos smo imeli v Žireh sre-
čo z naravnimi pojavi, manj-
še poplave, nekaj toče in 
suša pa so nas vendarle opo-
zorile, da moramo misliti na 
okolje in naravo. Žal smo 
tudi mi del globalne civiliza-
cije in moramo zato vsak po 
svojih zmožnostih prispeva-
ti k ohranjanju osnovnih po-
gojev za preživetje sebe in 
prihodnjih generacij. Prav 
zato bo eno od vodil v tem 
mandatu tudi skrb za zago-
tavljanje zdrave pitne vode 
in čistega okolja ter celovito 
upravljanje voda. Mladim 
moramo omogočiti možnost 
gradnje in ustvarjanja la-
stnih pogojev za življenje. 
Čim prej moramo začeti 
spremembo prostorskega 
načrta in ureditev zemljišč 
za gradnjo. Žirovke in Žirov-
ci si zaslužimo, da ostanemo 
in si ustvarimo pogoje za ži-
vljenje tu, kjer smo doma.
Pred nami so prazniki in že-
lim si, da bi dovolj časa na-
menili svojim najdražjim, ki 
morajo v hitrem tempu ži-
vljenja običajno počakati, da 
opravimo delovne obvezno-
sti. Konec leta je tudi obdo-
bje obračunov. Tudi če vam 
ni šlo vse po načrtih, je vsak 
naredil veliko dobrega. Bodi-
te ponosni na to in hvaležni 
za vse, kar je bilo lepega. Le 
vesel in zadovoljen človek 
lahko dela in ustvarja na-
prej. Tudi sam sem zadovo-
ljen in hvaležen vsem pred-
hodnim županom, da so 
poskrbeli, da živimo v lepi in 
prijetni občini.
Želim vam veselo praznova-
nje božičnih in novoletnih 
praznikov ter dneva samo-
stojnosti in enotnosti, v no-
vem letu pa veliko zdravja, 
sreče in osebnih uspehov.

Franci Kranjc, župan

Žiri – Zbrane svetnike so 
najprej seznanili s poroči-
lom občinske volilne komi-
sije o izidu volitev v občinski 
svet in volitev župana. Po 
potrditvi mandatov svetni-
kom in županu je novi žu-
pan Franc Kranjc slovesno 
prisegel, dosedanji podžu-
pan Jože Stanonik, ki je za-
dnje pol leta opravljal funk-
cijo župana, pa mu je sim-
bolično izročil občinski 
ključ. Ob tej priložnosti mu 
je podaril tudi čipko kot sim-
bol žirovske tradicije ter mu 
zaželel pogumno, odločno 
in povezovalno delo.

Največ glasov Neodvisni 
listi za napredek Žirov
V prvem krogu lokalnih voli-
tev, ki so potekale 20. no-
vembra, je bilo v občini Žiri 
evidentiranih 4034 volivcev. 
Svoj glas na volitvah je odda-
lo 2489 volivcev, od tega 88 
predčasno in trije po pošti. 
Volilna udeležba je bila tako 
61,70-odstotna. Za volitve 
članov občinskega sveta je 
bilo oddanih 2488 glasov-
nic, od tega jih je bilo 44 ne-
veljavnih, ena glasovnica pa 
ni bila oddana v volilno skri-
njico. Največ glasov so voliv-
ci namenili Neodvisni listi 
za napredek Žirov, in sicer 
49,02 odstotka, Slovenska 
demokratska stranka je pre-
jela 22,87 odstotka glasov, 
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati 16,45 odstotka, 
Socialni demokrati 6,63 od-
stotka, Levica 3,31 odstotka 
in DeSUS 1,72 odstotka. V 
občinskem svetu bodo zasto-
pane štiri liste. Največ sve-
tnikov ima Neodvisna lista 
za napredek Žirov, ki jo 
bodo zastopali Matej Gregu-
rovič, Vesna Kranjc, Darjan 

Kacin, Maja Justin Jerman, 
Drago Kramperšek, Ida Fili-
pič Pečelin, Mitja Kozamer-
nik in Damjana Kramper-
šek. SDS ima štiri svetnike, 
to so: Nejc Brence, Nika Štu-
cin Padovac, Peter Podobnik 
in Nika Štremfelj. Dva man-
data je dobila lista NSi, s ka-
tere sta bila izvoljena Janez 
Žakelj in Jože Stanonik, en 
sedež v občinskem svetu pa 
pripada stranki SD, ki jo za-
stopa Mitja Peternel.

Župana dobili šele v 
drugem krogu
Na volitvah za župana je bilo 
v prvem krogu oddanih 
2487 glasovnic, od tega jih 
je bilo 23 neveljavnih, dve pa 
nista bili oddani v skrinjico. 
Štefan Bogataj je prejel 1166 
glasov, Franc Kranjc enega 
manj – 1165, Branku Jese-
novcu pa so volivci namenili 
133 glasov. Ker nobeden od 
treh kandidatov ni prejel do-
volj veljavnih glasov za izvo-
litev v prvem krogu, so 4. de-
cembra izvedli še drugi 

krog, v katerem je bila volil-
na udeležba še višja kot v pr-
vem krogu, in sicer 
64,20-odstotna. Od 4031 
evidentiranih volivcev v dru-
gem krogu je svoj glas za 
enega od kandidatov za žu-
pana oddalo 2588 volivcev, 
od tega 139 predčasno in tri-
je po pošti. Od 2588 oddanih 
glasovnic jih je bilo 13 neve-
ljavnih. Največ glasov je pre-
jel Franc Kranjc, ki so mu 
volivci namenili 1326 oziro-
ma 51,50 odstotka glasov, 
Štefan Bogataj pa je zbral 
1249 glasov.

Vesel pripravljenosti za 
sodelovanje
V svojem nagovoru novoi-
zvoljenih svetnikov je župan 
Franc Kranjc poudaril, da so 
jih Žirovci izbrali za svoje 
predstavnike, ker jim zaupa-
jo. »Naša odgovornost je, da 
to zaupanje upravičimo, da 
namesto besed začnejo go-
voriti dejanja.« Vsi, ki so jih 
izvolili, po njegovih besedah 
upravičeno pričakujejo delo-

vanje v dobro vseh Žirovcev. 
»V sedanjih zahtevnih go-
spodarskih in socialnih po-
gojih je nujno, da poiščemo 
skupne cilje in združimo 
moči pri njihovem uresniče-
vanju. Žirovci si zaslužijo 
kakovostna življenje.« Lokal-
na samouprava, je dodal, od-
loča o marsičem, kar je ne-
posredno povezano s 
kakovostjo bivanja – od raz-
ličnih načinov zagotavljanja 
varnosti do dostopnosti 
zdravstva, kulture in športa, 
urejenosti prometa, zdrave 
pitne vode, okolja  ... Veseli 
ga tudi, da je večina gospo-
darskih družb v občini še ve-
dno v dobri kondiciji s sme-
limi načrti za nadaljnji 
razvoj. »Ob izvolitvi za župa-
na sem prejel številne čestit-
ke, ki sem jih bil zelo vesel, 
še posebno pa sem bil vesel 
pripravljenosti za sodelova-
nje in pomoč pri doseganju 
zastavljenih ciljev. Vabim 
vas k dobremu sodelova-
nju,« je svoj nagovor končal 
Kranjc.

Občinski svet Občine Žiri je na konstitutivni seji minuli teden potrdil mandate novoizvoljenim 
svetnikom in županu Francu Kranjcu, ki je po potrditvi mandata tudi slovesno prisegel.

Združiti moči  
za skupne cilje

Mateja Rant

Volitve so za nami, 
bližajo se prazniki

Dosedanji podžupan v funkciji župana Jože Stanonik je novemu županu Francu Kranjcu 
simbolično predal ključe občine. / Foto: Tina Dokl
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Županov kotiček

Franci Kranjc / Foto: Tina Dokl

Žiri – V kinodvorani Svobode v Žireh bodo nocoj ob 18. uri 
predstavili knjigo Izzivi občanskega raziskovanja s podna-
slovom Izkušnje in pričakovanja iz Žirov in od drugod. 
Zbornik v dveh delih, ki ga označujejo kot 'žirovski opus 
magnum' – največje knjižno delo doslej o Žireh in Žirovcih 
v njihovem lokalnem, državnem in globalnem kontekstu – 
sta izdala Muzejsko društvo Žiri in Občina Žiri. Knjigo je 
uredil Zdravko Mlinar, sourednik pa je Alojz Demšar.

Predstavitev zbornika
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V muzeju odslej tudi čipke
Čipka ima na Žirovskem svoje posebno mesto in zgodbo, ki traja že stoletje in pol. Posebno mesto pa je zdaj dobila tudi v Muzeju Žiri na novi stalni 
razstavi z naslovom Klekljane čipke, »špice« na Žirovskem.

Žiri – Z novo stalno razstavo 
Klekljane čipke, »špice« na 
Žirovskem, ki so jo odprli 3. 
decembra, na »ta veseli dan 
kulture«, so po besedah 
Olge Vončina z Občine Žiri 
zaokrožili predstavitev glav-
nih značilnosti kraja, po ka-
terih so Žiri poznane v šir-
šem prostoru. Ob razstavi so 
poudarili, da je v Žireh v 
preteklosti klekljalo tudi do 
2500 žensk in moških. »Za 
prenekatero klekljarico je bil 
to življenjski poklic, za mno-
ge družine pomemben vir 
dohodka,« so zapisali v kata-
logu, ki je izšel ob razstavi, 
in spomnili, da so bile Žiri v 
obdobju, ko je Idrija ostala 

na drugi strani rapalske 
meje, središče slovenskega 
čipkarstva. »Skupaj z ostali-
mi klekljarskimi kraji so od-
igrale ključno vlogo pri ohra-
njanju starih klekljarskih 
tehnik in s tem slovenske 
čipke oziroma čipke z naro-
dnim značajem. Danes kle-
kljana čipka v prepletanju 
tradicije s sodobnostjo vsto-
pa v svet sodobne umetno-
sti.«
Ob odprtju razstave se je 
Maja Justin Jerman iz Mu-
zejskega društva Žiri pose-
bej zahvalila tako Olgi Von-
čina kot tudi Gregorju 
Mlinarju, ki sta bila gonilna 
sila razstave na občini, za 
strokovno pomoč pri izvedbi 
razstave pa je zahvalo izrekla 

Loškemu muzeju Škofja 
Loka in avtorici razstave, 
etnologinji Mojci Šifrer Bu-
lovec, ki je razstavo pripravi-
la v sodelovanju z arhitektko 
Beto Poljanšek Koman. Pri 
razstavi sta sodelovala tudi 
Klekljarsko društvo Cvetke 
Žiri in Čipkarska šola Žiri. 
Nad dolgoletno tradicijo kle-
kljanja v Žireh se navdušuje 
tudi podžupan Jože Stano-
nik, ki je poudaril, da so 
imele sicer glavno vlogo pri 
klekljanju mame oziroma 
žene. »Včasih pa je tudi ka-
kšen moški zvečer srame-
žljivo sedel za punkelj.« Pe-
tra Cankar in Branka Grošelj 
sta ob tej priložnosti pred-
stavili tudi svoj drugi priroč-
nik o klekljanju, v katerem 

predstavljata tudi nekatere 
zahtevnejše tehnike kleklja-
nja. »V Žireh imamo zelo 
močno tradicijo klekljanja, 
zato je prav, da jo ohranja-
mo. Upam, da sva k temu z 
novim priročnikom košček 
prispevali tudi midve,« je de-
jala Petra Cankar, Branka 
Grošelj pa se je strinjala, da 
je to velika pridobitev za kle-
kljarsko šolo.
Mojca Šifrer Bulovec je v na-
daljevanju predstavila vse-
binski del razstave, ki se iz 
pritličja po stopnišču dvigu-
je v prvo nadstropje in se za-
ključi z delom Časovni trak 
Mance Ahlin. Kot je pojasni-
la, se je znanje klekljanja 
čipk na Žirovsko razširilo iz 
Idrije v drugi polovici 19. 

stoletja. Prvo trgovino s čip-
kami je v Žireh že leta 1896 
odprl Anton Primožič, zlata 
doba klekljarstva v Žireh pa 
je bila v času Kraljevine Ju-
goslavije . »V Žirovski kotli-
ni, ki je bila tedaj središče 
slovenskega klekljarstva, je 
čipke izdelovalo kar 2500 
ljudi.« Zanimanje za kle-
kljanje je v letih 1960 do 
1980 začelo upadati, znova 
pa je začelo naraščati z usta-
novitvijo Republike Sloveni-
je, ko se je povečalo zanima-
nje za ohranjanje slovenske 
dediščine, je poudarila Moj-
ca Šifrer Bulovec. V Žireh 

so ustanovili tudi Klekljar-
sko društvo Cvetke, ki od 
leta 2007 vsako leto organi-
zira Slovenske klekljarske 
dneve, Čipkarsko šolo Žiri 
pa danes obiskuje do 140 
učencev. Kot je še dodala na 
koncu, klekljana čipka v pre-
pletanju tradicije s sodobno-
stjo z Manco Ahlin in Ur-
hom Sobočanom prestopa 
prag tradicionalnih rokodel-
skih veščin in stopa v svet 
sodobne umetnosti. »Obe-
nem pa še vedno ohranja 
čar tradicije zgodovinskega 
spomina in narodnega izro-
čila.«

Mateja Rant

V Galeriji DPD Svoboda Žiri si je mogoče ogledati vseslovensko razstavo jaslic, na kateri se 
predstavlja sedemdeset ustvarjalcev jaslic iz vse Slovenije.

Največ je jaslic iz lesa

Žiri – Po enoletnem premo-
ru zaradi epidemije covi-
da-19 je Društvo ljubiteljev 
jaslic Slovenije letos znova 
pripravilo Vseslovensko raz-
stavo jaslic, tokrat v Žireh. 
Razstavo so v Galeriji DPD 
Svoboda postavili v sodelo-
vanju z Občino Žiri in kul-
turnim društvom DPD Svo-
boda Žiri, ogledati pa si jo 
bo mogoče do 6. januarja.
Svoje jaslice po besedah pod-
predsednika Društva ljubite-

ljev jaslic Slovenije Draga 
Kozinca v Žireh predstavlja 
okrog sedemdeset jasličarjev 
iz vse Slovenije, pri čemer so 
nekatere izdelali prav za 
omenjeno razstavo. Material, 
ki so ga najpogosteje upora-
bili, je les, pri čemer so neka-
tere narejene iz enega kosa 
lesa, je pojasnil Kozinc. »In 
prav vanje sta zaobjeta domi-

šljija ustvarjanja in poznava-
nje obnašanja materiala, ki 
deluje kot živa snov.« Takoj 
za lesom slovenski jasličarji 
uporabljajo glino, na razstavi 
pa je mogoče videti še jaslice 
iz papirja, čipke, volne, ste-
kla, keramike, voska, mede-
nega in navadnega testa, ma-
cesnovega lubja   . . . 
»Najmanjše jaslice za to raz-

stavo so narejene v orehovi 
lupini iz koruznega ličja.« 
Tokratna razstava, so poja-
snili organizatorji, ponuja 
pregled jasličnega dogajanja 
zadnjega pol stoletja, pred-
vsem pa poudari umetnine 
zadnjih let. Precej razstavlje-
nih eksponatov je v zasebni 
lasti, njihovi avtorji pa so že 
pokojni. »Najbolj znana sta 
verjetno Maksim Gaspari in 
kartuzijan pater Wolfgang 
Kogler, ki je ustvarjal v Ple-
terjah.« Kot so poudarili ob 
razstavi, so slovenski jasličar-
ji po svoji izvirnosti, kreativ-
nosti in umetniški moči v sa-
mem evropskem in 
svetovnem vrhu. »Na tej raz-
stavi lahko občudujemo dela 
tako preprostih ustvarjalcev 
kot akademskih kiparjev in 
drugih vrhunskih umetni-
kov, znanih širši javnosti. 
Marsikatero razstavljeno 
delo je krasilo razstave jaslic 
po vsej Evropi, tudi na eni 
najeminentnejših razstav ja-
slic v Vatikanu,« še dodajajo 
organizatorji.

Mateja Rant
Žiri – Z namenom ohranja-
nja bogate žirovske kulturne 
dediščine so v Čipkarski šoli 
Žiri ob podpori ministrstva 
za kulturo  v začetku novem-
bra izdali že drugi klekljar-
ski priročnik avtoric Branke 
Grošelj in Petre Cankar.
»Drugi priročnik nadgrajuje 
osnovne veščine klekljanja in 
vsebuje zahtevnejše tehnike 
s poudarkom na starejših 
tehnikah in starejših izrazih, 
ki so manj znani in razširje-
ni,« je pojasnila Petra Can-
kar in kot posebno vrednost 

obeh priročnikov poudarila 
še, da so tehnike klekljanja 
predstavljene v mednarodni 
barvni skali, kar lajša učenje 
klekljanja, poleg tega pa 
omogoča, da klekljarice sa-
mostojno usvajajo znanje 
klekljanja. »Kljub temu, da 
so Žiri majhen kraj, je naša 
tradicija močna in naša nalo-
ga je, da jo ohranjamo, pred-
vsem pa, da z njo živimo še 
naprej. Z izdajo obeh kle-
kljarskih priročnikov skrbi-
mo, da žirovska tradicija ne 
izgine v pozabo in da se pre-
nos znanja in veščin ohranja 
tudi z materialnimi viri.«

Mateja Rant

Že drugi klekljarski 
priročnik

Pri pripravi razstave so med drugim sodelovali (od leve 
proti desni): Manca Ahlin, Beta Poljanšek Koman, Olga 
Vončina, Gregor Mlinar in Mojca Šifrer Bulovec.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Nova stalna razstava v Muzeju Žiri z naslovom Klekljane 
čipke, »špice« na Žirovskem / Foto: Gorazd Kavčič

Čipka ima na Žirovskem svoje posebno mesto in zgodbo, 
ki traja že stoletje in pol. / Foto: Gorazd Kavčič

Jaslice Marije Kastelec iz Žirov / Foto: Tanja Mlinar

Branka Grošelj (levo) in Petra Cankar z novim klekljarskim 
priročnikom / Foto: Gorazd KavčičO
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Razstavo v Galeriji 
DPD Svoboda je 
Društvo ljubiteljev 
jaslic Slovenije 
postavilo v sodelovanju 
z Občino Žiri in 
kulturnim društvom 
DPD Svoboda Žiri, 
ogledati pa si jo bo 
mogoče do 6. januarja.



Kultura

12 Loški glas, torek, 20. decembra 2022

Zimski kres z glasbo

Škofja Loka – V ponedeljek, 
26. decembra, bo na spore-
du Srednjeveški božič v Crn-

grobu. Ansambel za staro 
glasbo Cappella Carniola se 
bo predstavil s srednjeveški-
mi božičnimi napevi iz zbirk 
Moosburg gradual (1360) in 

Piae cantitoines (1582). Do 
Crngroba se bo šlo peš, 
zborno mesto pa je ob 19. 
uri pred vasjo Pevno pri od-
cepu za Crngrob.

Igor Kavčič

Prešernova nagrada 
Hermanu Gvardjančiču

Škofja Loka – Upravni odbor 
Prešernovega sklada je obja-
vil prejemnike Prešernovih 
nagrad in nagrad Prešerno-
vega sklada za leto 2023. 
Prešernova nagrada se pode-
li ustvarjalki oziroma ustvar-
jalcu, ki je s svojimi vrhun-
skimi umetniškimi dosežki 

v okviru svojega življenjske-
ga opusa trajno obogatil slo-
vensko kulturno zakladnico. 
Prešernovo nagrado leta 
2023 prejmeta multidiscipli-
narna umetnica Ema Kugler 
in akademski slikar prof. 
Herman Gvardjančič.
Umetniška pot Hermana 
Gvardjančiča, živi in ustvar-
ja v Gorenji vasi - Retečah, 

traja že več kot pet desetletij. 
Od zaključka študija konec 
šestdesetih let je redno in 
uspešno razstavljal v najug-
lednejših razstaviščih doma 
in v tujini in za svoje delo 
prejel številne nagrade in 
priznanja, med drugim leta 
1981 tudi nagrado Prešerno-
vega sklada.
Nagrade Prešernovega skla-
da prejmejo: pisatelj in novi-
nar Dušan Jelinčič, sklada-
telj gledališke in filmske 
glasbe Drago Ivanuša, pia-
nist Aleksander Gadžijev, 
akademski slikar Nikolaj 
Beer, filmski režiser in sce-
narist Matevž Luzar ter arhi-
tekturni atelje Medprostor.

Igor Kavčič

Vsak konec prinaša tudi 
začetek nečesa novega. 

Naj letošnji prinese upanje 
v boljšo prihodnost. 

 
Hkrati nas spremlja hvaležnost, 

da smo tudi v tem letu doživeli lepe
trenutke in uresni ili mnoge načrte.

Vesele praznike in srečno novo leto
vam želi kolektiv podjetja Opeka 

č

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Srečno  
2023! 

Za nami je naporno leto,  
a nabrali smo nove izkušnje ter iz njega 

izstopamo močnejši.

Naj bo 2023 predvsem mirno, srečno 
in uspešno.
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VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

KVATROPIRCI
s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
EVENTIM prodajna mesta
TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj 

sobota, 
21. januar 2023, 

ob 19. uri

Športna dvorana TRATA 
škofja loka 

Lions klub
Škofja Loka

organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

dirigent: Žiga Kert

Herman Gvardjančič / Foto: Igor Kavčič
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Projekt Roko-delci se na območju LAS loškega pogorja z 
mesecem januarjem 2023 zaključuje. Na pretekli dve leti 
dela se oziramo z zadovoljstvom, da smo s sodelovanjem 
in aktivnostmi doprinesli k ohranjanju in razvoju roko-
delstva na Škofjeloškem in tudi širše. Partnerstvo je z vse-
mi aktivnostmi dokazalo, da sta rokodelska dediščina in 
sodobna rokodelska ustvarjalnost neizčrpen vir navdiha 
in ne poznata omejitev, hkrati pa je širilo zavedanje, da je 
rokodelstvo izjemno aktualno za reševanje izzivov sodob-
nega časa in boljšo kvaliteto življenja. 

Projektna partnerja Loški muzej Škofja Loka in Rokodelski 
center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora) sta se 
posvečala predvsem strokovnemu raziskovanju, doku-
mentiranju in interpretaciji rokodelske dediščine pletar-
stva in obdelave volne na Škofjeloškem. Nastala sta dva 
rokodelska priročnika in dva izobraževalna filma, v katerih 
smo podrobno dokumentirali rokodelske postopke in iz-
delavo končnih izdelkov. Brez pripravljenosti in deljenja 
znanja dveh ključnih mojstrov teh rezultatov ne bi bilo 
– mojster pletar Janez Krišelj je z nami delil svoje bogato 
znanje pletarstva z leskovimi vitrami, mojstrica Bojana Až-
man pa postopke obdelave volne, znanje predenja volne 
na kolovratu in barvanja volne z naravnimi barvili. Nastali 
sta tudi dve zelo odmevni razstavi v dveh delih – Pletar-
stvo: Oplet tradicije (september–december 2021) in Od 

runa do volne, ki so jo odprli septembra 2022, del razsta-
ve pa je v Okroglem stolpu Loškega muzeja Škofja Loka 
na ogled še do konca leta 2022. Vse nastale vsebine so 
spremljale številne predstavitve, vodenja in izobraževanja 
za različne ciljne skupine. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka pa se 
je posvečala predvsem podpori rokodelcem in rokodel-
kam na podjetniškem področju. Številne delavnice, izo-
braževanja in svetovanja so potekali v obeh letih. Zadnja 
odmevnejša aktivnost pa je bila priprava spletnega kata-
loga rokodelskih izdelkov za poslovna in osebna darila Po-
darite zaklad rokodelstva, v katerem s svojimi izdelki so-
delujejo člani in članice Sekcije DUO pri OOZ Škofja Loka. 

Rokodelske vezi smo skozi srečanja, dogodke in izmenja-
ve spletali tudi zunaj škofjeloškega območja. Srečevali 
smo se v Idriji, Slovenski Bistrici in Rogatcu, partnerje iz 

sodelujočih lokalnih akcijskih skupin pa smo povabili tudi 
k nam – na srečanje ob izmenjavi dobrih praks in na do-
godek Rokodelsko na Visokem, ki je v organizaciji Roko-
delskega centra DUO Škofja Loka septembra 2022 potekal 
na Dvorcu Visoko. Z vsemi aktivnostmi smo uresničevali 
pomen projekta Roko-delci – povezovanje delcev, posa-
meznikov in organizacij za boljše sodelovanje in medse-
bojno podporo pri razvoju rokodelstva.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Organ upravljanja za izvajanje Progra-
ma razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino 
odgovarja Razvojna agencija Sora. 

Rokodelska dediščina in sodobna rokodelska ustvarjalnost 
kot neizčrpen vir navdiha za boljše življenje

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O., POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

Razstava Pletarstvo: Oplet tradicije / Foto: Janez Pelko

Terensko delo in dokumentiranje postopkov  
obdelave volne z Bojano Ažman

Katalog rokodelskih izdelkov Podarite zaklad  
rokodelstva / Foto: Jana Jocif 

Kulinarični festival
6. – 31. januar 2023
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Na LAS loškega pogorja počasi zaključujemo (kratko) 
prehodno obdobje, hkrati pa se že pridno pripravlja-
mo na začetek novega programskega obdobja do leta 
2027, v katerem bomo delo nadaljevali v enaki obliki 
in na enakem območju.

Letos smo bili v pisarni LAS še posebno zaposleni 
z zaključnimi aktivnostmi projektov in oddajanjem 
zahtevkov, saj se je uspešno zaključilo kar pet vsebinsko 
zelo različnih projektov (Aktivno proti invazivkam, Živi 
živo, Okusi Škofjeloškega, Hidden Hills Trail, Interaktivno 
in sodobno). Poleg tega smo organizirali številne dogod-
ke in se jih tudi aktivno udeleževali. Na njih smo pred-
stavljali območje LAS loškega pogorja ter primere dobrih 
praks naših projektov. 

Predzadnji projekt, ki se je zaključil konec novembra, je 
projekt Interaktivno in sodobno, v okviru katerega sta 

se postavili nova stalna muzejska zbirka Šport v Selški 
dolini v Športni dvorani Železniki ter muzejska zbirka Kle-
kljana čipka v Žirovski kotlini v Muzeju Žiri. Poudarek pro-
jekta je bil na digitalizaciji gradiva zbirk, s katerimi se je 
nadgradila ponudba muzejev Železniki in Žiri, ki sta sedaj 
obogatena še s sodobnimi in interaktivnimi vsebinami. 

V okviru strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks so 
nas konec oktobra obiskali člani LAS Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe. Na Dvorcu Visoko so si ogledali 
stalno razstavo Visoška domačija pripoveduje, v Domu 
čebelarjev tematsko pot kranjske sivke, obiskali so še 
cerkev v Crngrobu. V Rokodelskem centru DUO Škofja 
Loka so jim prikazali rezbarjenje modelov za medene 
loške kruhke, v Kreativnicah pa ročno tkanje. Predstavniki 
pisarne LAS pa smo jim predstavili še dobre prakse naših 
uspešnih projektov. 

V letu 2022 smo bili prisotni tudi na jubilejnem 20. Ted-
nu podeželja na Loškem, kjer smo izvedli delavnico na 
temo potencialov za izvedbo aktivnosti ter investicij 
društev in nevladnih organizacij v okviru projektov LAS 
loškega pogorja. Udeležencem delavnice smo predstavili 
primere dobrih praks oziroma izvedenih projektov, kjer 
so sredstva že pridobila različna društva in nevladne or-
ganizacije. V nadaljevanju pa so nas predstavniki društev 
seznanili s potrebami lokalnega okolja ter nam pomagali 
pripraviti nabor novih projektnih idej za naslednje pro-
gramsko obdobje.

Ob zaključku sedanjega podaljšanega programskega ob-
dobja na LAS loškega pogorja pripravljamo predstavitveno 
publikacijo z naborom vseh 34 projektov, ki so se izvajali v 
omenjenem obdobju (26 projektov) ali pa so še v fazi izva-
janja (8 projektov). Na kratko vam bomo predstavili vsebine, 
aktivnosti ter glavne rezultate projektov s spremljajočimi 
fotografijami. V primerjavi s prejšnjim programskim obdob-
jem (18) smo izvedli skoraj še enkrat toliko projektov (38)!

V kratkem pričakujemo objavo Uredbe o delovanju lokal-
nih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega raz-
voja za programsko obdobje do 2027. Na LAS loškega 
pogorja bomo svoje delo nadaljevali v enaki obliki in na 
enakem območju kot v dosedanjih programskih obdob-
jih. Po objavi Uredbe pa bomo začeli pisati strategijo lo-
kalnega razvoja.

Pred vrati je torej sveže programsko obdobje, v katerem 
nas čakajo novi izzivi in zadolžitve. Vabljeni, da vse ak-
tualne novosti spremljate na spletni strani LAS loškega 
pogorja (www.las-pogorje.si) in po objavi vabila v novem 
programskem obdobju postanete član LAS loškega pogor-
ja. Do takrat pa se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam 
želimo srečno, zdravo, mirno in uspešno leto 2023!

Novo programsko obdobje že trka na vrata 

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O., POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

Delavnica na temo potencialov za izvedbo aktivnosti 
ter investicij društev in nevladnih organizacij v okviru 
projektov LAS loškega pogorja / Foto: Arhiv LAS loškega pogorja

Aktivnosti v sklopu projekta Interaktivno in sodobno 
/ Foto: Gregor Mlinar

RAZVOJNA AGENCIJA SORA, 
d. o. o., je razvojno-podporna 
institucija in deluje na obmo-
čju občin Škofja Loka, Gore-
nja vas - Poljane, Železniki in 
Žiri. Podpira in razvija različna 
področja ter dviguje kvalite-
to življenja na območju. Leto 
2022 je prineslo precej novosti 
in novih projektov, ki jih bomo 
izvajali v prihodnjih letih.

PODEŽELJE
Projekt CLLD Jem lokalno, 
jem boljše spodbuja uvaja-
nje lokalne hrane v javne in-
stitucije. Sodelujemo z lokal-
nimi ponudniki in kuharskim 
mojstrom Štefelinom, ki iz lo-
kalnih sestavin pripravlja pri-
merne jedilnike za uvedbo v 
javne institucije. V okviru pro-
jekta Crngrob naokrog smo 
izvedli kar nekaj koncertov 
v cerkvah na območju Škof-
jeloškega, s projektom Inte-
raktivno in sodobno pa smo 
nadgradili muzejski zbirki v 
Žireh in Železnikih. Pridobili 
smo tudi projekt sodelovanja 
Iz drobnice, katerega glavni 
cilj je pospeševanje drobni-
čarstva na Škofjeloškem.
Nadaljevali smo popis starih 
hišnih imen v občinah Že-
lezniki, Gorenja vas - Poljane 
in Škofja Loka. V sodelovanju 
z različnimi partnerji smo iz-
vedli zelo dobro obiskani 20. 
Teden podeželje na Loškem 
s predstavitvami ponudnikov, 
tržnicami in različnimi strokov-
nimi delavnicami. 

V okviru blagovne znamke 
Babica in Dedek smo letos 
nadgradili linijo poslovnih da-
ril, ki se je zelo dobro prijela. 
V okvir znamke je trenutno 
vključenih več kot 40 ponu-
dnikov s skoraj 500 izdelki. 
Izvedli smo tudi senzorično 
ocenjevanje izdelkov v okviru 
znamke, kjer je bilo ocenje-
ni največ izdelkov do sedaj, 
in sicer kar 47 izdelkov, pri 
čemer so bili vsi ocenjeni 
izdelki nagrajeni – 35 jih je 
prejelo zlato priznanje, naj-
več doslej, kar dokazuje, kako 
kvalitetne izdelke imajo po-
nudniki na Škofjeloškem. 
Letos smo ponovno s partner-
ji iz celotne Gorenjske izvedli 
tudi Dan domačih dobrot 
na Brdu pri Kranju, kjer se je 
predstavilo kar 50 ponudni-
kov lokalne hrane iz celotne 
Gorenjske, hkrati pa je bilo 
organiziranih tudi precej de-
lavnic na temo hrane. Odličen 

obisk nam je dal dobro izho-
dišče in zagon tudi za organi-
zacijo prvega Gorenjskega 
adventnega sejma na prvo 
adventno nedeljo. Predstavili 
so se rokodelci in ponudniki 
lokalne hrane iz celotne Go-
renjske, obisk pa je presegel 
vsa pričakovanja.
V okviru LAS loškega po-
gorja se pripravljamo na 
novo Strategijo lokalnega ra-
zvoja, ki bo podlaga za nove 
razpise za inovativne projekte 
na škofjeloškem podeželju.

TURIZEM
Začeli smo izvajati aktivnosti in 
projekte, opredeljene v Stra-
tegiji trajnostnega razvoja 
turizma Škofjeloško 2028, 
med drugim pripravljamo tudi 
nov turistični produkt, in sicer 
nadgrajeno Loško planinsko 
pot. Poletni in zimski desti-
nacijski časopis, namenjen 
obiskovalcem na območju, se 
je že dobro prijel. Dober obisk 
novega TIC-a za celotno ob-
močje Škofjeloškega pa na-
kazuje, da se turizem vrača na 
predkoronsko raven. Skupaj 
z gostinci in OOZ Škofja Loka 
smo pripravili prvi kulinarični 
festival Okusi Škofjeloškega, 
ki ga bomo ponovili v janu-
arju 2023 v 11 gostilnah in na 
turističnih kmetijah na Škofje-
loškem. 

ROKODELSTVO
Projekt CCI4TOURISM zak-
ljučujemo z izvajanjem aktiv-

nosti, ki omogočajo nadaljnji 
razvoj kreativnih industrij na 
Škofjeloškem in nadgrajuje-
mo Kreativnice ter DUO Cen-
ter. V okviru projekta Roko-
delci smo se letos osredoto-
čili na volno ter izdelke iz nje. 
Pripravili smo tudi poletna 
Rokodelska doživetja ter 
septembra izvedli Roko-
delski dogodek na Visokem, 
ki postaja osrednji roko-
delski dogodek na Gorenj-
skem. Leto zaključujemo z 
Izložbami domišljije v Škofji 
Loki, ki vsak december poživi-
jo staro mestno jedro. 
Hkrati bomo v januarju tudi 
okrepili ekipo, saj smo bili us-
pešni na razpisu evropskega 
programa Alpine Space, kjer 
smo dobili potrjen projekt 
AlpTextyles, ki se bo ukvarjal 
s tekstilno dediščino na ob-
močju alpskega prostora.

PODJETNIŠTVO
Izvedli smo številna izobraže-
vanja in podjetniške delavnice 
v okviru programa Spodbuja-
nje podjetništva na Loškem 
in SPOT svetovanje Gorenj-
ska. Maja smo izvedli že tradi-
cionalni Teden obrti in podje-
tništva na Loškem, kjer smo 
izvedli tudi srečanje podjetni-
kov v poslovni coni Alples v Že-
leznikih in si izmenjali mnenja 
glede nadaljnjega razvoja po-
slovne cone ter podjetništva 
na širšem Škofjeloškem.
Izvajali smo tudi CLLD projekt 
Virtualna kreativnost, kjer 

smo organizirali različna izo-
braževanja za dvig digitalnih 
kompetenc podjetnikov. Pod-
jetniki na Škofjeloškem imajo 
še možnost pridobiti tudi zelo 
ugodne pogoje za kreditiranje 
v okviru naše Kreditne she-
me, kjer so jim na voljo krediti 
po obrestni meri 2,6 odstotka. 

OKOLJE
Uspešno koordiniramo pobu-
do Zero Waste Škofjeloško 
– Na poti do družbe brez od-
padkov, kjer smo izvajali raz-
lične aktivnosti v okviru spre-
jete strategije ter tudi izvedli 
nekaj prireditev, kjer so bili 
na voljo kozarčki za večkratno 
uporabo.
Izvedli smo različne promocij-
ske aktivnosti v okviru Evrop-
skega tedna mobilnosti, 
npr. Lokalno malico na vlaku, 
hkrati pa smo izvajali koordi-
nacijo Loškega kolesarskega 
omrežja, kjer je cilj tudi čim-
prejšnja umestitev v prostor in 
izgradnja kolesarskih povezav 
po celotnem Škofjeloškem. 
V okviru projekta Vodni viri 
Škofjeloškega smo skupaj z 
Občino Žiri izvedli z investi-
cijo v čistilno napravo Pusto-
tnik, ki bo zagotovila čistejšo 
reko Soro, hkrati pa smo vzor-
čili različne vodne vire po ce-
lotnem območju. 
Zaključili smo projekt Alp-
trees, kjer je bil poudarek na 
tujerodnih invazivnih dreve-
snih vrstah in strategijah od-
krivanja in prilagajanja. 

Hkrati pa je ob trenutnih pret-
resih glede oskrbe z energijo 
zelo aktualna tudi naša Ener-
getska pisarna, kjer dobite 
vse nasvete v zvezi z učinko-
vito rabo energije in obnovlji-
vimi viri.
Začeli smo izvajati tudi štiri 
nove projekte, dva smo pri-
dobili na razpisu Norveškega 
mehanizma, dva pa v okviru 
programa Alpine space. Pro-
jekt JeloviZA ima za cilj ob-
novo ekosistema na območju 
Jelovice, prizadetega zaradi 
klimatskih sprememb, ter tudi 
pripravo prihodnjega modela 
upravljanja območja. Projekt 
Trata 2.1. želi spreminjati po-
tovalne navade zaposlenih v 
Industrijski coni Trata ter prip-
raviti mobilnostne načrte za 
sodelujoča podjetja, hkrati pa 
na vzhodnem robu industrijske 
cone tudi zgraditi manjkajoči 
del kolesarske steze. Projekt 
Ecole se bo ukvarjal z odpadno 
toploto v industrijskih conah 
na Škofjeloškem in možnostjo 
njene uporabe, projekt 
X-RISK-CC pa s podnebnimi 
spremembami ter ekstremnimi 
dogodki, predvsem poplavami 
in ekstremnimi sušami.

Vsem bralcem želimo vesel 
božič, ponosa poln dan 

samostojnosti in enotnosti 
ter srečno v letu 2023!

Razvojna agencija Sora s projekti za kvalitetnejše življenje 

Gašper Kleč

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O.,  POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA
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Škofja Loka – Letošnja prire-
ditev z razglasitvijo najbolj-
ših slovenskih športnic in 
športnikov v Cankarjevem 
domu se je začela s podelit-
vijo prav posebnega prizna-
nja, ki sta si ga zaslužili Po-
lona Klemenčič in Ula 
Hafnar.
Biatlonka Polona Klemenčič 
je na olimpijskih igrah v 
Pekingu opazila, da je Marte 
Olsbu Rejseland pred tekmo 
izgubila del merilne naprave 
svoje puške. Na to je opozo-
rila fizioterapevtko Ulo Haf-
ner, ki ga je odnesla Norve-
žanom, ti pa so ga kasneje 
svoji tekmovalki nastavili na 
preprogo. Na strelskem 
mestu je Rejselandova kar 
nekaj časa porabila za vno-
vično namestitev, na koncu 
pa je bila zgolj z enim po-
pravkom najboljša.
Nagrado za ferplej je ponos-
no prevzela nekdanja škofje-
loška alpska smučarka in re-
prezentantka, sedaj pa 
fizioterapevtka, 29- letna Ula 
Hafner. »Zame nagrada po-

meni ogromno. Predvsem 
sem vesela, ker ob njej lahko 
tudi drugi spoznajo, da je po-
moč na vseh področjih, tudi 
na tekmah, nekaj pozitivne-

ga,« je ob podelitvi nagrade 
povedala simpatična Ula 
Hafner s Form, ki je prepri-
čana, da je nagrada fair play 
motivacija tudi za vse ostale.

Poleg Ule Hafner je bilo na 
zmagovalnem odru še nekaj 
športnikov in trenerjev s 
škofjeloškega območja. Tako 
je v konkurenci deklet na-
slov športnice leta prejela 
nosilka dveh zlatih odličij z 
olimpijskih iger, smučarska 
skakalka Urša Bogataj, ki s 
fantom gradi hišo v Delni-
cah v Poljanski dolini. Iz 
Delnic je doma tudi tretja 
najboljša slovenska športni-
ca, prav tako smučarska ska-
kalka Nika Križnar. Ker je 
prejšnji teden zbolela, je nje-
no priznanje prevzel trener 
slovenske ženske reprezen-
tance Zoran Zupančič, ki je, 
prav tako kot Nika Križnar, 
član SSK Norica Žiri. »Po-
nosen sem na celotno ekipo 
naših deklet. Niso po-
membne le zmage in sto-
pničke, zelo pomembno je 
tudi, da imamo ekipo, ki je 
pripravljena na borbo na 
vsakem koraku,« je povedal 
Zoran Zupančič, ki je po ve-
likih uspehih svojih varo-
vank vendarle ostal glavni 
trener naše reprezentance 
deklet tudi v tej sezoni. »Ve-

sel sem uspehov, vendar so 
naša pričakovanja in priča-
kovanja javnosti postala zelo 
visoka. Treba pa je razumeti, 
da se stvari spreminjajo in z 
njimi tudi tekmovalke. V 
ekipi imam dvojno olimpij-
sko prvakinjo, olimpijsko pr-
vakinjo in nosilko globusa, 
svetovno rekorderko, svetov-
no prvakinjo, svetovno mla-
dinsko prvakinjo, a dekle-
tom ne preostane nič 
drugega, kot da me bodo 
tudi vnaprej morale posluša-
ti,« je še povedal Zupančič.
V glasovanju za športnika 
leta je zmagal atlet Kristjan 

Čeh s Ptuja, da pa so smu-
čarske skakalke in skakalci 
letos res navduševali, pa je 
dokaz tudi naslov najboljše 
slovenske ekipe leta, ki je 
pripadel zlati mešani olim-
pijski ekipi, v kateri sta po-
leg Nike Križnar in Urše Bo-
gataj skakala tudi Peter 
Prevc in Timi Zajc. »Hvala 
za nagrado. Mešane ekipne 
tekme so zelo zanimive, zelo 
dobrodošle. Sedemkrat sem 
bil slabe volje, da sem bil po-
tem enkrat zelo dobre,« je 
ob prejemu priznanja dejal 
neuradni kapetan te ekipe 
Peter Prevc.

Po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije so najboljši športniki iztekajočega se leta postali: atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša Bogataj in 
mešana ekipa v smučarskih skokih, ki jo sestavljajo Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc in Timi Zajc. Škofjeločanki Uli Hafner priznanje fair play.

Ponosni smo na naše športnike

Vilma Stanovnik

Športna ekipa leta je zlata mešana ekipa v smučarskih 
skokih, ki so jo sestavljali Timi Zajc, Peter Prevc, Urša 
Bogataj in Nika Križnar. Nikino nagrado je na prireditvi 
prevzel trener Zoran Zupančič. / Foto: Tina Dokl

Nagrado fair play je prejela nekdanja škofjeloška smučarka, 
sedaj pa fizioterapevtka Ula Hafner. / Foto: Tina Dokl

ŠPORTNA DVORANA TRATA, 
SOBOTA, 28. JANUAR 2023 OB 20H 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: MOJEKARTE.SI IN PETROL

KLAPA CAMBI
KLAPA KAMPANEL

KLAPA MALI GRAD

KONCERT 
DALMATINSKIH PESMI
Klapski večer v  Škofji Loki 
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VELIKE UGODNOSTI ZA ZBRANA JABOLKA ZVESTOBE VELIKE UGODNOSTI ZA ZBRANA JABOLKA ZVESTOBE

LL VIVA KRANJ
Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04 201 48 50
E: llviva.kranj@llgrosist.si
Od pon. do pet.: 8.00–17.00

Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki  
v Kranju na Zlatem polju je svoja vrata prvič odprla leta 
2002, s 1. oktobrom letos pa se je kot peta pridružila 
verigi specializiranih prodajaln LL Viva.
LL Viva je sodobna specializirana prodajalna z medicinskimi 
pripomočki, ortopedsko obutvijo, pripomočki za pomoč starejšim 
pri vsakdanjih opravilih, opornicami ter drugimi izdelki za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja, ki so namenjeni vsem  
starostnim skupinam.

V specializiranih prodajalnah 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. 

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

www.zzzs.si

LL VIVA
S P E C I A L I Z I R A N A  P R O D A J A L N A
Z  M E D I C I N S K I M I  P R I P O M O Č K I 

GRELNI PAS 
BERNINA
Iz angora volne,  
udoben, raztegljiv.
Na voljo v dveh višinah,  
različne velikosti.

COPATI IZ 
FILCA HERGOS 
IN SABATINI
Anatomski copati z 
nedrsečim podplatom  
in zamenljivimi vložki. 
Ženski model, različni motivi,  
na voljo številke od 36 do 42.
Cena s popustom: od 25,98 €

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

BLAZINA ZA 
SEDENJE FELLHOF
Iz jagnječje kože, polnjena  
s spominsko peno.
Velikost 40x40x5 cm,  
na voljo več barv.

13,99€ 30%

redna cena: 19,99 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

USNJENE 
PODLOŽENE 
ROKAVICE 
FELLHOF
Usnjene in modne  
rokavice  iz ovčje kože.
Na voljo v različnih barvah.
Na voljo velikosti od 7 do 9,5.

20,93€ 30%

redna cena: 29,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

USNJENE OTROŠKE 
ROKAVICE FELLHOF
Tople in mehke 
usnjene otroške 
rokavice brez prstov  
iz ovčje kože. 
V bež, modri, rjavi, konjak 
in roza barvi. Univerzalna 
velikost.

11,83€ 30%

redna cena: 16,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN www.llviva.si ALI NAS POKLIČITE  
NA BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 

*Cene s popustom iz ZDRAVO – kataloga ugodnosti veljajo v specializiranih prodajalnah LL Viva izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana 
(prejmete jo v LL Vivi Kranj), sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja do 16. 1. 2023 oz. do prodaje zalog.  
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana.

080 71 17

Posebna praznična ponudba do 16. 1. 2023*

NOVO V 
KRANJU

2022 12 LL viva - Oglas Loški glas 259 x 194 mm.indd   1 15/12/2022   12:08

Konec leta in praznični december prinašata 
ogromno radosti in veselja, hkrati pa veliko 
potrošništva in stresa. Kupovanje stvari, ki 
jih ne potrebujete, prispeva k potencialnim 
zavržkom in s tem povečanju količine od-
padkov na odlagališčih. Kuhinjski pripomo-
ček, ki ni bil nikoli uporabljen, ali pulover po 
polovični ceni, ki ga nikoli niste oblekli – to 
ni ugoden nakup, ampak izguba energije in 
virov, ki so bili vloženi v izdelavo izdelka.
Obdarovanje je že od nekdaj pomemben 
ritual, ki mu ljudje namenjamo veliko po-
zornosti. Zelo radi prejemamo, a hkrati tudi 
podarjamo. Da bi se izognili nepotrebnim 
odpadkom in potrošnji virov, lahko upošte-
vamo nekaj nasvetov, da bomo omejili svoj 
vpliv. Pri obdarovanju naj bosta v ospredju 
kakovost in uporabnost, ne količina. Lahko 
uvedete skupne sezname daril ali skrivnega 
Božička, da bi tiste, ki jih nameravate obdari-
ti, spodbudili k manjšemu nakupu in poma-

gali prihraniti kopičenje nezaželenih pred-
metov. Prav tako razmislite, iz česa in kje so 
izdelana darila, in če je možno, raje podprite 
lokalne ponudnike – v Škofji Loki Roko-
delski center DUO in v decembru Izložbe 
domišljije in pa naravne izdelke blagov-
ne znamke BABICA IN DEDEK. Smernico 
»manj je več« upoštevajte tudi pri zavijanju 
daril, kjer domišljija nima meja (npr. upora-
ba starega časopisnega papirja, koledarjev, 
blaga ali steklenih kozarcev). Namesto ne-
pomembnih stvari pa raje podarite doma 
narejena darila, izkušnje ali svoj čas. Nekaj 
namigov: vstopnice za prireditev, ogled filma 
ali doživetveno izkušnjo, na primer obisk t. i. 
sobe pobega. Osebo, ki vam je blizu, peljite 
na izlet, vročo čokolado ali na pokušino lo-
kalnih dobrot.
Najboljša darila naj razveselijo obdarovanca in 
pustijo za seboj pozitivno sled. Naj bodo zgled, 
ki mu bodo tudi sami v prihodnje sledili.

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O., POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

Premišljeno in okolju 
prijazno obdarovanje

Strokovna tehniška gi-
mnazija ŠC Kranj je gim-
nazija, ki poleg gimnazij-
skega programa ponuja 
svojim dijakom tudi mož-
nost učenja strokovnih 
področjih računalništva, 
strojništva in elektroteh-
nike. Ena izmed posebnih 
nalog, ki so si jo zadali, je 
prepoznavanje in vzgaja-
nje mladih talentov. Tako 
je mladim ponujenih ve-
liko priložnosti, da se iz-
kažejo, pokažejo javnosti 
in razvijajo svoje talen-
te. Zato so že nekaj časa 
vključeni v skupnost In-
ženirke in inženirji bomo!, 
znotraj šole pa deluje tudi 
skupina inovativnih dija-
kov Glave skupaj, ki zdru-

žuje 25 zagnanih, ustvar-
jalnih, inovativnih dijakov 
od 1. do 3. letnika. 
Novembra je na Strokov-
ni tehniški gimnaziji ŠC 
Kranj tako potekal že če-
trti dogodek Inženirke in 
inženirji bomo!, kjer so 
dijaki v Bitki talentov po-
kazali svoje inovacije, na 
okrogli mizi pa so z gosti 
spregovorili o tem, kako 
izbrati karierno pot in biti 

MLADI TALENTI NA STROKOVNI  
TEHNIŠKI GIMNAZIJI

Skupina inovativnih dijakov Glave skupaj 

pri tem uspešen. 
Dijaki, ki so se predstavili 
s svojimi inovacijami, so 
bili David Carrotta s svo-
jim mešalnikom, Lana in 
Tara Radočaj Novosel kot 
državni prvakinji v robo-
tiki, Miha in Luka Šlibar z 
radarsko pištolo, Urh Šar-
lija s projektom Race na 
soncu in Samo Fras s svo-
jimi izdelki, natisnjenimi s 
3D-tiskalnikom. Na okrog-
li mizi pa so svoje karierne 
poti in osebne izkušnje 
dijakom predstavili: direk-
torica službe Podporni in-
formacijski sistemi na Za-
varovalnici Triglav Polona 
Kus, letalska mehaničarka 
v podjetju Adria Tehnika 
Rosana Kolar, direktor to-
varne v podjetju Knauf In-
sulation Blaž Radej, vodja 
inovacij v Iskratelu Gregor 
Smolej in direktor podje-
tja Genis Janko Štefančič.


