
Časopis za škofjeloško območje	 	 		 								Št. 12, December 2021

Loški glas je priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja mesečno www.gorenjskiglas.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak

 

Optika Aleksandra

Očala
Tel: 04 234 234 2
www.optika-aleksandra.si

Želimo vam  
zdravo in srečno  

novo leto!

Vaš 

www.gorenjskiglas.si  

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Obisk Gorenj-
ske je vlada na čelu s predse-
dnikom Janezom Janšo za-
čela z delovnim posvetom v 
Gorenji vasi. Še pred tem je 
minister za obrambo Matej 
Tonin v Škofji Loki z župa-
nom Tinetom Radinjo pod-
pisal sporazum, s katerim 
bo ministrstvo občini name-
nilo dvesto tisoč evrov za 
kompenzacijo negativnih 
vplivov strelišča Crngrob. 
Pripravili bodo tudi petletni 
dogovor o sodelovanju. Mi-
nister Tonin je obiskal še 
škofjeloško in žirovsko ga-
silsko društvo. V Žireh se je 
srečal tudi z županom Jane-
zom Žakljem in vodstvom 
Alpine.
Predsednik vlade Janez Jan-
ša je obiskal Medpodjetniški 
izobraževalni center Šolske-
ga centra Škofja Loka, kjer si 
je ogledal tudi delavnice.
V Škofji Loki je bil tudi mi-
nister za okolje in prostor 
Andrej Vizjak. Občina in 
država sta namreč skupaj 
zasnovali projekt protipo-

plavnih ukrepov, katerega 
vrednost je ocenjena na pri-
bližno deset milijonov 
evrov. Minister Vizjak je 
obiskal tudi podjetje Knauf 
Insulation. 
Minister za znanje zadeve 
Anže Logar je obiskal Do-
mel. 
Kot je ob obisku v Škofji 
Loki, ki sta se ga udeležila 
domači župan Tine Radinja 
in župan Železnikov Anton 
Luznar, povedal infrastruk-
turni minister Jernej Vrto-
vec, je ena prednostnih na-
log navezava škofjeloškega 
območja na avtocesto. 
Ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport Simona 
Kustec je obiskala Osnovno 
šolo Jela Janežiča v Škofji 
Loki, ki jo v kratkem čaka 
širitev prostorov, ministrica 
za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Helena Jaklitsch pa 
Muzejsko društvo Škofja 
Loka; kmetijski minister 
Jože Podgoršek se je srečal s 
predstavniki Kmetijsko-goz-
darske zadruge Škofja Loka.

Vlada na Škofjeloškem
Ob obisku v gorenjski regiji je vlada obiskala  
tudi Škofjeloško.

2., 6. in 8. stran

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Staro mestno 
jedro Škofje Loke in okolice 
je od začetka meseca pra-
znično okrašeno, lučke pa 
so prižgane od petka, 3. de-
cembra. Takrat so se odprle 
tudi letošnje Izložbe domiš-
ljije.
Izložbe domišljije, prodajne 
razstave umetnikov in roko-
delcev, za obiskovalce ponu-
jajo nepozabno praznično 
izkušnjo. "V skupni akciji, v 
kateri želimo v prazničnem 
času obiskovalcem starega 
mestnega jedra ponuditi 
umetniška dela in kakovos-
tne izdelke rokodelcev, se 
povezuje dvanajst organiza-
cij. Svoje prostore namenja-
mo prodajnim razstavam 
del  umetnikov, rokodelcev, 
fotografov, oblikovalcev in 
drugih ustvarjalcev ter jih 
spreminjamo v  praznične 
trgovine, v katerih si obisko-
valci lahko izberejo unika-
tna darila," pravijo organiza-
torji in vabijo v Rokodelski 
center DUO Škofja Loka 
(Razvojna agencija Sora), 
Galerijo Ivana Groharja (Lo-
ški muzej Škofja Loka), So-
kolski dom Škofja Loka (Za-
vod 973), Knjižnico Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, Atelje 
Amuse, Sodobni tekstilni 
center Kreativnice, Trgovino 
Paleta, Trgovino in galerijo 

Čipke Mojca, cvetličarno 
Sanjski šopek, Galerijo in 
kavarno Pr' Pepet, restavra-
cijo Jesharna ter Kavarno in 
slaščičarno Homan. 
Sicer pa je bilo na miklavžev 
večer živahno v Sokolskem 
domu, kjer je Prosvetno 
društvo Sotočje Škofja Loka 
poskrbelo za obisk Miklavža 
in njegovih pomočnikov. 
"Praznične prireditve, ki 
smo jih načrtovali, bomo iz-
vedli glede na epidemiolo-

ške razmere in ob upošteva-
nju vseh varnostnih in za-
ščitnih ukrepov," poudarjajo 
organizatorji.
V torek, 28. decembra, bo v 
starološki cerkvi potekal 
koncert z naslovom Božično 
drevo. Božični koncert bodo 
izvajali mladinski pevski 
zbor Minuta čez pod vod-
stvom zborovodkinje Ane 
Šolar. Koncert bo poslušalce 
z izjemno zanimivimi in 
prijetnimi kombinacijami 

zvokov tolkal, harmonike, 
kitare in zbora popeljal v ča-
robnost božičnega časa. 
Od srede je postavljeno tudi 
Mestno drsališče. "Prav za-
radi številnih dejavnikov, ki 
vplivajo na izvajanje pra-
zničnih prireditev in dogod-
kov, izvedba preostalih načr-
tovanih prireditev še ni potr-
jena, zato bomo program 
sproti objavljali na družbe-
nih omrežjih Loke v snegu," 
dodajajo odgovorni.

Loka je že v snegu
Prvi decembrski petek so se v Škofji Loki in okolici prižgale praznične lučke in odprle Izložbe 
domišljije, od sredine prejšnjega tedna je odprto tudi Mestno drsališče na Trgu pod gradom. Program 
Loke v snegu je okrnjen, prireditve pa bodo potekale ob upoštevanju trenutnih ukrepov.

Prejšnji teden je na Trgu pod gradom zaživelo Mestno drsališče, ki bo v prazničnih in 
počitniških dneh zagotovo še posebno dobro obiskano. / Foto: Tina Dokl

ŠKOFJA LOKA

Štorkljam so 
posodobili dom
Pred kratkim je v Frankovem 
naselju potekala namestitev 
nove konstrukcije s podstav-
kom za lovilnike vej in hrane 
pod gnezdom štorkelj.
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GORENJA VAS - POLJANE

Enotno okrasili vso 
občino 
V Gorenji vasi in Poljanah je 
letos zažarela povsem nova 
praznična osvetlitev, ki jo 
bodo v prihodnjih letih razši-
rili še na druge krajevne sku-
pnosti v občini.

stran 7

ŽELEZNIKI

Spomini za večno(st)
Mladinski pevski zbor Minu-
ta čez namerava prihajajoče 
praznike polepšati s koncer-
tom v domači cerkvi v Selcih, 
kjer bo zapel prav na božič.
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ŽIRI

Dom pripravljen, 
potrebujejo še kadre
Zaradi težav pri pridobivanju 
ustreznega kadra bi lahko 
prišlo do zamika pri spreje-
mu prvih stanovalcev v dom 
za ostarele v Žireh.
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Gradijo 
protipoplavno 
zaščito
V Železnikih se je začela 
prva faza protipoplavnega 
urejanja porečja Selške 
Sore.
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Priznanje 
Niki Križnar
Zmagovalka svetovnega 
pokala v smučarskih 
skokih za ženske Nika 
Križnar iz Delnic je dobila 
priznanje za tretjo 
najboljšo športnico v 
Sloveniji.

stran 15
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Loški glas, torek, 21. decembra 2021

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 12/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 101, ki je iz šel 21. decembra 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 2,00 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v 
cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. O
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ob obisku vla-
de na Gorenjskem se je mi-
nister za obrambo Matej 
Tonin sestal tudi s škofjelo-
škim županom Tinetom Ra-
dinjo ter z njim podpisal 
pomemben sporazum. "S 
sporazumom bo ministrstvo 
za obrambo občini nameni-
lo dvesto tisoč evrov, da ne-
kako kompenziramo nega-
tivne vplive strelišča Crn-
grob. S tem bomo občini 
pomagali pri izgradnji infra-
strukture, ki se neposredno 
navezuje na strelišče. Hkrati 
sva se z županom dogovori-
la, da bomo začeli pogajanja 
o petletnem sporazumu, v 
katerem bomo opredelili in-
terese občine in ministrstva 
za obrambo. Verjamem, da 
bomo v prihodnjem letu ta 
sporazum že predstavili jav-
nosti," je poudaril minister 
Tonin.
"Zelo sem vesel podpisa 
tega sporazuma, predvsem 
pa verjamem, da bodo tako 
prebivalci Crngroba kot 
Dorfarij dobili prenovljeno 
cesto in infrastrukturo. Ti 
najbolj občutijo negativne 
učinke strelišča, zlasti zvoč-

no obremenitev," je povedal 
župan Radinja in dodal, da 
si občina želi ureditve še pri-
bližno štiri tisoč kvadratnih 
metrov zemljišč na območju 
nekdanje vojašnice, ki so v 
lasti ministrstva.
Na obisku v Škofji Loki je bil 
tudi predsednik vlade Janez 
Janša, ki je obiskal Medpod-
jetniški izobraževalni center 
Šolskega centra Škofja Loka, 
kjer si je ogledal delavnice z 
dijaki in se sestal z vod-
stvom Šolskega centra ter 
ravnatelji Srednje šole za 
strojništvo, Srednje šole za 
lesarstvo in Višje strokovne 
šole. Dijaki so ob obisku 
predsednika vlade prikazali 
predvsem praktično delo s 
posameznimi stroji, delo v 
avtomehanični delavnici ter 
projekte, ki jih izdelujejo v 
sodelovanju z različnimi 
podjetji v regiji. 
Osnovno šolo Jela Janežiča 
za otroke s posebnimi potre-
bami je obiskala ministrica 
za izobraževanje, znanost in 
šport Simona Kustec. Šolo 
čaka pomemben projekt pro-
storske širitve. Kot je poja-
snila ravnateljica Marjeta 
Šmid, imajo že zagotovljeno 
financiranje tako s strani ob-

čin ustanoviteljic kot tudi mi-
nistrstva. Sredstva za leto 
2022 so v proračunih občin 
že zagotovljena, trenutno pa 
škofjeloška občina že pripra-
vlja razpis za izvajalca. Raču-
najo, da bodo v šolskem letu 
2023/2024 že imeli nove 
prostore in učilnice ter da bo 
v pouk potekal v njih.
Minister za okolje in pro-
stor Andrej Vizjak in župan 
Tine Radinja sta govorila 
predvsem o poplavni varno-

sti in onesnaževanju zraka. 
Škofjeloška občina in drža-
va sta skupaj zasnovali pro-
jekt protipoplavnih ukre-
pov, katerega vrednost je 
ocenjena na okoli deset mi-
lijonov evrov. Prvotno je 
bilo predvideno, da bo vsa-
ka stran prispevala polovico 
finančnega vložka, a so na 
ministrstvu nato ta projekt 
vključili med projekte, fi-
nancirane iz načrta za okre-
vanje in odpornost, s čimer 
bodo razbremenili občino, 
je povedal minister Vizjak, 
ki je obiskal tudi podjetje 
Knauf Insulation.
Minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec je obisk na-
menil pogovoru glede četrte 
razvojne osi od Cerknega 
proti Škofji Loki in naprej 
do Vodic. Kot je poudaril, je 
namreč ena prednostnih na-
log navezava škofjeloškega 
območja na avtocesto.
Ministrica za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Helena 
Jaklitsch je obiskala tudi 
Muzejsko društvo Škofja 
Loka, kjer so gostom pred-
stavili bogato in dolgo dru-
štveno zgodovino ter nekate-
re že doslej izvedene dejav-
nosti, spregovorili pa so tudi 
o načrtih in možnostih so-
delovanja v prihodnje. 

Denar za Crngrob
Minister za obrambo Matej Tonin in škofjeloški župan Tine Radinja sta ob obisku vlade podpisala 
sporazum o sofinanciranju izgradnje ceste in infrastrukture v Crngrobu.

Podžupan Robert Strah, minister Matej Tonin in župan 
Tine Radinja ob obisku vlade v Škofji Loki in podpisu 
pomembnega sporazuma / Foto: Gorazd Kavčič

Aleksander Igličar, Helena Janežič, ministrica Helena Jaklitsch, Judita Šega, Marija Lebar, 
Iztok Petrič in Blaž Karlin ob obisku pri Muzejskem društvu Škofja Loka / Foto: Tatjana Splichal

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je bila uspešna na Jav-
nem razpisu za sofinancira-
nje prenove stavb v lasti ob-
čin. Tako je pred kratkim od 
Ministrstva za infrastruktu-
ro RS prejela sklep o sofi-
nanciranju celovite energet-
ske prenove Loškega gradu 
v skupni višini nekaj več kot 
332 tisoč evrov, od tega 85 
odstotkov iz sredstev Kohe-

zijskega sklada EU, 15 od-
stotkov pa iz sredstev slo-
venske udeležbe kohezijske 
politike.
"To nam omogoča, da bomo 
nadaljevali obnovo gradu, ki 
je že dobil novo streho: ureja 
se okolica, pravkar smo kon-
čali obnovo Grajske poti. 
Energetska sanacija omogo-
ča pridobitev novih prosto-
rov v grajskem ostrešju, pre-
novo fasade in še nekaterih 
stvari. Približno tretjino 

sredstev za obnovo imamo 
sedaj zagotovljenih, preosta-
la pa bomo zagotovili v ob-
činskem proračunu," je po-
vedal župan Tine Radinja.
Načrtovana energetska pre-
nova Loškega gradu bo pote-
kala v letih 2022 in 2023, 
skupna vrednost projekta 
celovite energetske obnove 
pa znaša nekaj manj kot 
929 tisoč evrov.
Trenutno poteka celovita ob-
nova vstopnega dela dvorišča 

in dostopne poti na Loški 
grad.  Ureditev bo izvedena 
na trajnosten način, upora-
bljeni bodo (so)naravni lokal-
ni materiali. Pogodbena vre-
dnost izvedbe prenove znaša 
nekaj več kot 47 tisoč evrov. 
Izvajalec gradbenih del je 
podjetje Euro grad, d. o. o.  
Novo podobo bo poleg gra-
du dobil tudi osrednji ško-
fjeloški trg – Mestni trg. In-
tenzivno potekajo aktivno-
sti, da bodo občani oziroma 
vsi zainteresirani že januar-
ja seznanjeni z idejno za-
snovo, o kateri bo potekala 
tudi javna razprava.
O poteku javne razprave o 
obnovi Mestnega trga in 
Klobovsove ulice bodo jav-
nost pravočasno obvestili.

Energetska prenova gradu
Poleg prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice se v naslednjih letih 
obeta celovita energetska prenova Loškega gradu.

Spoštovane občanke in 
občani, 
ob koncu leta se po navadi 
za hip ozremo nazaj in do-
dobra pogledamo, kaj vse se 
nam je zgodilo v zadnjih 
skoraj 365 dneh. Letos vi-
dim zelo raznolike stvari. 
Ob številnih nevšečnostih, 
ki nam jih je povzročil co-
vid-19, vidim tudi veliko do-
brega, medsebojne pomoči, 
kreativnosti in zavzetosti za 
delo. Koliko nam je vseeno 
uspelo premakniti! 
Ko se ozrem nazaj, vidim 
številne projekte. Tudi letos 
lahko v začetku januarja v 
svojem nabiralniku pričaku-
jete podrobnejši pregled rea-
lizacije strategije v preteklem 
letu. Da boste videli, kako je 
res pester naš pogled nazaj. 
Letos smo prvič izpeljali 
participativni proračun #Na-
šaLoka in občankam in ob-
čanom ponudili še večjo 
možnost sodelovanja pri iz-
boljševanju svojega okolja. 
Velik del skupaj izbranih 
projektov smo že izvedli, ne-
kateri nas čakajo v priho-
dnjem letu. Veselim pa se 
že prihodnje izvedbe projek-
ta, saj mnogi med vami 
skrbno načrtujete, kaj vse 
bomo še naredili.
Ob načrtih za prihodnost 
sem zadovoljen, da žanjemo 
sadove preteklih odločitev. 
Na novo delujoče javno pod-
jetje Komunala Škofja Loka 
deluje dobro in v korist ob-
čank in občanov – v tem letu 
smo bili priča številnim no-
vostim, tudi na področju 
skrbi za okolje. Obnovili 
smo številne ceste, vodovod, 
kanalizacijo, občane in ob-
čanke povezujemo z varni-
mi kolesarskimi potmi. 
Naše mesto smo z novima 
trajnostnima minibusoma 
Agata in Jurij naredili še 
bolj dostopno ter naše ob-
čanke in občane, tudi tiste 
ranljivejše, še bolj povezali 
med seboj. 
Tudi v tem letu smo skrbno 
bdeli nad delovanjem javnih 
zavodov, jim pomagali in s 
tem skrbeli za kakovostno 
ter pestro ponudbo za ob-

čanke in občane. Vesel sem, 
da smo začeli graditi nadzi-
dek OŠ Jela Janežiča in da 
lepo skrbimo in obnavljamo 
našo dragoceno kulturno 
dediščino, izvedli smo šte-
vilne projekte, v začetku pri-
hodnjega leta bomo med 
drugim predstavili načrte za 
prenovo Mestnega trga.
Kljub skoraj nemogočim ča-
som za organizacijo razno-
vrstnih popestritev v našem 
mestu nam je uspelo realizi-
rati številne pasijonske do-
godke, dogodke festivala Pi-
sana Loka, Bralnice, Medna-
rodnega cikla koncertov in v 
tej zimi celo nekatere do-
godke v okviru festivala 
Loka v snegu. Na mestnem 
drsališču na Trgu pod gra-
dom me od sredine decem-
bra razveseljuje smeh in ve-
selje naših najmlajših ob-
čank in občanov. 
Skratka, ko se takole skupaj 
ozremo nazaj, vidimo, koli-
ko dobrega smo opravili 
težkim časom in omejitvam 
navkljub, koliko izboljšav 
za vse generacije, koliko 
projektov.
Prepričan sem, da bomo v 
prihodnjem letu še bolj po-
vezani in zavzeti ter bomo 
skupaj poskrbeli, da bo ži-
vljenje v naši Loki kakovo-
stno in prijetno. 
Verjamem, da bo prihodnje 
leto dobro. Želim vam prije-
tne božične praznike, tople 
dneve v letošnji zimi, zdrav-
ja, smeha, zadovoljstva in 
srečno v letu 2022. 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Ozrimo se nazaj 

Tine Radinja
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Strategija traj-
nostnega razvoja turizma za 
škofjeloško območje je sku-
pen strateški razvojni doku-
ment občin Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železni-
ki, Žiri in Razvojne agencije 
Sora (RAS), ki s skupno vizi-
jo, cilji, prioritetami delova-
nja in ukrepi poveže vse 
ključne deležnike na Škofje-
loškem. Strategija je za vsa-
ko turistično destinacijo, ki 
želi uspešno nastopati na 
trgu in se osredotočeno raz-
vijati, ključnega pomena. 
Škofjeloško je svoje doseda-
nje delovanje na področju 
turizma opredelilo v skupni 
strategiji leta 2014. Doku-
ment se je z letom 2020 
iztekel. Ob tem se je zgodi-
lo nekaj pomembnih spre-
memb, zaradi katerih je 
bila potrebna novelacija 
strategije. "Strategija je na-
stala v zelo pomembnem 
času. Pred nami je novo 
strateško obdobje, nova 
perspektiva, pripravlja se 
nova strategija slovenskega 
turizma. Zelo so se spreme-

nile vloge destinacijskih or-
ganizacij s potrebo po sek-
torski organizaciji turizma. 
Prav tako so tukaj novi tren-
di in tudi nova normalnost, 
ki se nam je zgodila," je v 
imenu izdelovalca strategi-
je povedala Miša Novak in 
poudarila, da strategija pri-
naša zavezo štirih občin za 
uresničevanje skupnih pro-
jektov Škofjeloškega. 
Vizija strategije je zeleni bu-
tični turizem, strateški cilj 
pa je skozi krepitev obsega, 
kakovosti, trajnosti in digita-
lizacije povečati dodano vre-
dnost in odpornost zelenega 
butičnega turizma ter okre-
piti stacionarni profil Ško-
fjeloškega. Predvsem bo po-
trebno povečanje obsega 
nastanitvene in gostinske 
ponudbe, kar je eden glav-
nih izzivov turizma na tem 
območju. 

Višje cene odpadkov in 
pogrebov
Občinski svet Občine Škofja 
Loka pa je na decembrski 
seji med drugim sprejel tudi 
sklep o novih cenah storitev 
obdelave določenih vrst ko-

munalnih odpadkov in odla-
ganja preostankov predelave 
ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov. V občini so 
za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst ko-
munalnih odpadkov in odla-
ganja preostankov predelave 
ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov trenutno v ve-
ljavi cene, ki so začele veljati 
1. januarja 2020. Odlok o 
načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki v občini Ško-
fja Loka določa, da obračun-
sko obdobje, ki se uporablja 
pri oblikovanju cene storitve 
javne službe, traja dve kole-
darski leti. Občina Škofja 
Loka in Saubermacher Slo-
venija, Murska Sobota, sta 
marca leta 2015 sklenila 
Koncesijsko pogodbo za 
opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst ko-
munalnih odpadkov in odla-
ganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih 
odpadkov za dobo 15 let, 
predstavnik koncesionarja 
Boštjan Berlak pa je svetni-

kom predstavil elaborat za 
leti 2022 in 2023. Povedal 
je, da so za preteklo obra-
čunsko obdobje ugotovili 
razliko med potrjeno ceno 
in obračunsko ceno opra-
vljenih storitev in da je treba 
ceno nekoliko povišati. "To 
pomeni, da se sedanji stro-
šek za 120-litrsko posodo za 
gospodinjstvo s 3,70 evra 
(brez DDV) zvišuje na 4,03 
evra, kar na leto pomeni 
3,96 evra," je povedal Berlak 
in pojasnil, da je znižanje 
cen odvisno od količine me-
šanih odpadkov, ki žal nara-
šča. Zato je pomembno 
striktno ločevanje odpadkov. 
S tem so se strinjali tudi sve-
tniki, predsednica odbora za 
gospodarske javne službe 
Mirjam Jan Blažić pa je v 
imenu odbora predlagala 
podrobnejšo obravnavo o 
ravnanju z odpadki na ob-
činskem svetu. Svetniki so 
se strinjali tudi z novo ceno 
pogreba, ki jo je predlagal 
koncesionar, podjetje Akris. 
Cena pogreba je bila doslej 
204,04 evra (brez DDV), 
nova cena pa bo 206,50 
evra.

Želijo butični turizem
Svetniki občin na Škofjeloškem so ta mesec sprejeli Strategijo trajnostnega razvoja turizma.

Mateja Rant

Škofja Loka – Projekt Mladi 
klimaton je del mednaro-
dnega izobraževalnega pro-
grama Mladi inovatorji, ka-
terega cilj je opremiti mlade 
od 12. do 18. leta s spretnost-
mi in znanjem za sistemske 
spremembe. "Program 
spodbuja družbeno zavest, 
vodi v izboljšanje obstoječih 
navad in iskanje rešitev za 
bolj trajnostno družbo," so 
pojasnili organizatorji. Sku-
pine mladih osnovnošolcev 
in srednješolcev so tako s 
pomočjo mentorjev razvijale 
inovativne rešitve za pod-
nebni izziv, ki sta ga zastavi-
la Občina Škofja Loka in 
podjetje Knauf Insulation.
"Cilj omenjenega projekta 
je, da mladi razmišljajo o 
problemih in iščejo trajno-
stne rešitve za izzive, ki jih 
prinašajo podnebne spre-
membe," je poudaril men-
tor obeh ekip s škofjeloške 
gimnazije Matic Močnik. 
Kot izziv jim je podjetje 
Knauf Insulation zastavilo 
zaščito zelenih streh pred 
morebitnimi poškodbami, 
ki jih povzročajo ptiči. Ka-

mena volna, ki jo uporablja-
jo pri zelenih strehah, je na-
mreč priljubljena tudi pri 
pticah, saj je mehka in pre-
cej dober izolator. "Zato zač-
nejo s sistema zelene strehe 
kljuvati kameno volno in jo 
uporabljati za gradnjo svojih 
gnezd. Tako se začne kaziti 
videz zelenih streh," so ra-
zložili v podjetju. Zato so se 
mladi spopadli z izzivom, 
kako preprečiti pticam po-
škodovanje sistema zelenih 
streh, a pri tem ne škodovati 
pticam. To pomeni, da razni 
strupi za živali, pesticidi in 
podobno niso bili dovoljeni, 
obenem pa je morala biti re-
šitev ekonomsko upraviče-
na. Zmagovalna ekipa, ki so 
jo sestavljali dijaki Eva Dru-
žinec, Tomaž Jelenc, Filip 
Erznožnik, Nika Stržinar, 
Jakob Grašič in Ema Kafol, 
je navdušila z rešitvijo, ki so 
jo predstavili v obliki naslov-
nice časopisa. Zgodbi z na-
slovnice so dali udarni na-
slov Ptiči ali ne ptiči ... to je 
zdaj vprašanje!, je pojasnil 
njihov mentor Matic Moč-
nik. Kot rešitev pa so predla-
gali vgradnjo gosto pletene 
mreže v zeleno streho, ki bi 

pticam preprečevala dostop 
do kamene volne, še vedno 
pa bi omogočala, da bi sko-
znjo prodrle korenine. Dru-
go ekipo z njihove gimnazi-
je, ki je na koncu zasedla 
tretje mesto, pa so sestavljali 
Nives Košnjek, Ana Omejc, 
Ana Tušek, Tinkara Mrak, 

Tinkara Rozman in Aljaž Je-
ram. "V svoji rešitvi so pred-
videli, da bi ptičem na po-
sebnem mestu ob zeleni 
strehi, kjer bi bila še lažje 
dostopna, ponudili kameno 
volno, da jim je ne bi bilo 
treba kljuvati s strehe," je 
pojasnil Močnik. 

Iskali rešitve  
za zeleno streho
Na letošnjem Klimatonu mladih inovatorjev, v okviru katerega rešujejo zastavljene podnebne izzive, 
sta uspešno nastopili tudi dve ekipi Gimnazije Škofja Loka, ki sta zasedli prvo in tretje mesto.

Zmagovalna ekipa Gimnazije Škofja Loka / Foto: arhiv šole

Škofja Loka – Loški župan Tine Radinja je ob letošnjem 
mednarodnem dnevu invalidov sprejel delegacijo Medob-
činskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris. 
Gluhoslepa članica društva Metka Knez, ki je izdala svoj 
knjižni prvenec 'Miša, Tomtom in Molly, je županu podarila 
izvod knjige s posvetilom v zahvalo za dolgoletno prizadev-
nost in neprecenljiv prispevek k prepoznavnosti vseh oseb z 
okvaro sluha ter za županovo prizadevanje za izgradnjo od-
prte, vključujoče lokalne skupnosti. Knjiga je zelo lepo obli-
kovana in ilustrirana ter prilagojena tudi osebam s slabšim 
vidom. Avtorica je nekaj izvodov knjige podarila tudi škofje-
loški knjižnici. Ob tem je predsednica društva Zlata Crljenko 
povedala, da je gluhoslepi Jože Tekavčič, ki s svojim delova-
njem in kulturnim nastopanjem daje neprecenljiv prispevek 
k ozaveščanju širše javnosti o tej specifični invalidnosti, 
pred kratkim praznoval častitljivih osemdeset let. Poudarila 
je tudi, da so se v letošnjem letu z vpisom jezika gluhosle-
pih v ustavo Republike Slovenije naposled obrestovala dol-
goletna prizadevanja gluhoslepih.

Zahvala županu za dobro sodelovanje

Župan Občine Škofja Loka Tine Radinja je sprejel 
delegacijo društva Auris. / Foto: arhiv Občine Škofja Loka

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ekologi brez 
meja so v sodelovanju z Li-
dlom Slovenija jeseni začeli 
aktivnosti za celostno pre-
prečevanje in zmanjševanje 
količin zavržene hrane na 
ravni lokalnih skupnosti, 
projekt pa so poimenovali 
Hrana svoje mesto najde.
Kot je na predstavitvi projek-
ta povedala predsednica 
društva Ekologi brez meja 
Urša Zgojznik, si društvo že 
od leta 2012 z različnimi 
projekti prizadeva za zmanj-
šanje količin odpadne hra-
ne, z različnimi raziskavami 
pa so v tem času ugotovili, 
da so količine zavržene hra-
ne grozljive. Dejstvo je, da 
vsak Slovenec zavrže kar tre-
tjino hrane, ki jo kupi. Živi-
lo, ki ga najpogosteje zavrže-
mo, je kruh, kar pa je mogo-
če spremeniti že z upošteva-
njem nekaterih nasvetov, 
kot je na primer kako kruh 
uporabljati tudi, ko ni več 
svež. Kot svetuje Katja Sreš 
iz Ekologov brez meja, pri-
pravimo kruh sami doma, 
saj ga bomo tako bolj cenili 
in manj zavrgli. 
Za sodelovanje v pilotnem 
projektu Hrana svoje mesto 
najde je bila izbrana Škofja 
Loka. Tako bodo v občini po-

iskali eno javno ustanovo in 
eno podjetje s področja tu-
rizma ali gostinstva ter ne-
kaj gospodinjstev, pri kate-
rih bodo preučili stanje in 
poiskali možne izboljšave 
glede preprečevanja in 
zmanjševanja količin zavr-
žene hrane. Rezultati anali-
ze in predlogi za naprej 
bodo predvidoma pripravlje-
ni do 24. aprila prihodnje 
leto, ko bodo drugič zazna-
movali slovenski dan brez 
zavržene hrane.
"V društvu smo ugotovili, da 
je morda lažje kot na državni 
ravni začeti z manjšimi celi-
cami. K sodelovanju v pro-
jektu Hrana svoje mesto naj-
de smo zato povabili obstoje-
če in bodoče občine iz mreže 
Zero waste Slovenija, saj so 
te skupnosti bolj dovzetne in 
pripravljene na ambiciozne 
spremembe," je povedala 
Zgojznikova in dodala, da so 
pri tem imeli podporo Lidla 
Slovenija, kjer skrbijo, da 
čim manj hrane pristane v 
smeteh. Kot je povedala vod-
ja korporativnega komunici-
ranja v Lidlu Slovenija Tina 
Cipot, trenutno donirajo 
hrano iz približno polovice 
trgovin. Ta mesec sta se 
temu pridružili še dve trgo-
vini, januarja pa se bo tudi 
škofjeloški Lidl. 

Hrana svoje mesto 
najde
Občina Škofja Loka je bila izbrana za sodelovanje 
v pilotnem projektu Hrana svoje mesto najde.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Kakšno je sta-
nje kmetijstva na Škofjelo-
škem, kjer živi skoraj 
43.000 prebivalcev? To je 
bilo ključno vprašanje, na 
katero so ob pobudi Razvoj-
ne agencije Sora poskušali 
odgovoriti magistrski štu-
dentje Oddelka za geografi-
jo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani. 
Pripravili so poglobljeno 
analizo in bogat prostorski 
prikaz vseh dostopnih po-
datkovnih baz. Ker so raz-
mere v času epidemije one-
mogočile terensko razisko-
vanje, so od letošnjega apri-
la do junija izvedli e-anketi-
ranje mladih kmetov, potro-
šnikov in vodij prehrane v 
javnih ustanovah ter gostil-
nah. Ključne ugotovitve so 
nato predstavili na 19. Te-
dnu podeželja na Loškem, 
del pa jih predstavljamo tudi 
v tem zapisu.
Študentje v analizi ugota-
vljajo, da je v veliki večini 
površje na Škofjeloškem 
hribovito in močno razčle-
njeno, kar onemogoča ali pa 
vsaj otežuje nekatere kmetij-
ske panoge. Zato je očitna 
usmeritev v živinorejo, dru-
ge kmetijske panoge so 
manj prisotne. Pomemben 
vir dohodka kmetij predsta-
vlja tudi gozdarstvo.
Ena od značilnosti je, da je 
na Škofjeloškem očitna ve-
čfunkcijska vloga kmetij-
stva. Primarna vloga je seve-
da pridelava hrane, kmetij-
stvo in živilskopredelovalna 
industrija pa sta tudi po-
memben zaposlovalec. 
V občinah Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železni-
ki in Žiri deluje skoraj 1600 
kmetij, precej delovno aktiv-
nih prebivalcev je vključe-
nih tudi v predelavo in pro-
dajo kmetijskih pridelkov in 

izdelkov. Zaradi poselitve-
nih značilnosti in podežel-
skega značaja je kmetijska 
dejavnost ključna z vidika 
ohranjanja kulturne pokraji-
ne in njene privlačnosti za 
razvoj drugih dejavnosti, na 
primer rekreacije in preži-
vljanja prostega časa na po-
deželju, ter ohranjanja bio-
diverzitete. 
Na Škofjeloškem je bilo le-
tos aprila registriranih 2093 
kmetijskih gospodarstev, 
med njimi je daleč največ 
družinskih kmetij. Povpreč-
na kmetija na Škofjeloškem 
je imela v uporabi 6,5 hekta-
ra kmetijskih zemljišč, kar 
je nekoliko manj od sloven-
skega povprečja. Ekološke 
kmetije predstavljajo pet od-
stotkov kmetij na celotnem 
območju, kar sovpada z dr-
žavnim povprečjem. 

Želijo več lokalne 
ponudbe živil
V e-anketi potrošnikov je 
sodelovalo 185 oseb, ki se 
najpogosteje za nakup kme-
tijskih pridelkov in izdelkov 
pri lokalnih ponudnikih od-
ločijo, ker poznajo proizva-
jalca in proizvod. Skoraj 
devetdeset odstotkov anke-
tiranih je odgovorilo, da si 
želijo več lokalne ponudbe 
živil. Med njimi zlasti izsto-
pa povpraševanje po zele-
njavi in sadju, anketiranci 
si želijo tudi več ekološke 
oziroma trajnostne pridela-
ve, ponudbe v povratni em-
balaži in predvsem ponud-
be na enem mestu.
V e-anketi za mlade kmete 
je sodelovalo 161 kmetov s 
Škofjeloškega. Kar 89 od-
stotkov anketiranih se tudi 
v prihodnje vidijo kot kme-
tje. Največje finančne spod-
bude mladi kmeti pričaku-
jejo s strani Programa ra-
zvoja podeželja, največjo 
strokovno podporo pa s 

strani Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije. Najve-
čje spremembe si mlade 
kmetje želijo na področju 
pravičnejše trgovinske poli-
tike, večje preglednosti za 
potrošnike ter na področju 
birokracije, želijo si praktič-
nih prikazov novih tehnolo-
gij na terenu. Navedeno po-
trjuje, da so mladi kmetje 
na Škofjeloškem zainteresi-
rani za modernizacijo stroj-
ne opreme, postavitev no-
vih objektov za rejo živali in 
iskanje novih tržnih poti. 
Odziv na e-anketo med insti-
tucijami na Škofjeloškem je 
bil zelo skromen. Anketira-
ne institucije, ki vključujejo 
lokalno pridelano hrano v 
prehrano svoje organizacije, 
so kot glavni razlog za vklju-
čevanje postavljale podporo 
lokalnim pridelovalcem ter 
višjo kakovost izdelkov. Ve-
čina institucij od lokalnih 
pridelovalcev kupuje: zele-
njavo, sadje, mleko in mleč-
ne izdelke ter meso in me-
sne izdelke. Pogrešajo zado-
stne količine sadja in zele-
njave vse leto. Pogrešajo tudi 
domače piščančje in svinj-
sko meso, mesne izdelke ter 
kruh in pekovske izdelke.

Spletni pregledovalnik 
kmetijskih izdelkov
"Že v zgodnji fazi projekta 
smo si ob podpori Razvojne 
agencije Sora postavili cilj, 
da ima naše delo čim bolj 
aplikativne učinke. Zato 
smo na ArcGIS Online izde-
lali spletni pregledovalnik 
kmetijskih pridelkov, izdel-
kov in storitev, ki jih nudijo 
kmetije na Škofjeloškem," 
pravijo študentje in dodaja-
jo, da si želijo, da bi tudi v 
prihodnje kmetije na Ško-
fjeloškem pridelovale zdra-
vo in kakovostno hrano, 
omogočale zaposlitev čla-
nom kmečkega gospodinj-

stva, da bi mladi ostajali na 
kmetijah, da bi bila raznoli-
ka kmetijska pokrajina ob-
delana in privlačna tudi za 
obiskovalce ter da bi vsi ak-

terji in deležniki trajnostno 
gospodarili z razpoložljivi-
mi lokalnimi viri. 
"Menimo, da bo naša celovi-
ta analiza zelo uporaben do-

kument pri načrtovanju pri-
hodnjega razvoja te izjemno 
pomembne dejavnosti na 
Škofjeloškem," še dodajajo 
študentje.

O kmetijstvu na Škofjeloškem
Magistrski študentje Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so pripravili analizo stanja kmetijstva na Škofjeloškem, ki so jo 
predstavili na letošnjem Tednu podeželja na Loškem.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Že nekaj let 
spomladi v Škofjo Loko 
priletijo štorklje, ki ostane-
jo do konca poletja. Na 
podlagi Uredbe o zavarova-
nih prostoživečih živalskih 
vrstah je bela štorklja zava-
rovana vrsta, prav tako pa 
je tudi na seznamu žival-
skih vrst, katerih habitat se 
varuje. 
Pred časom so se na odgo-
vorne obrnili stanovalci 
Frankovega naselja, kjer že 

vrsto let štorklje gnezdijo 
na opuščenem dimniku 
stanovanjskega bloka. Ti 
niso bili navdušeni nad 
gnezdom štorkelj, zato so 
želeli na občini v okviru 
projekta Loško je ekološko 
nevšečnosti rešiti v oboje-
stransko korist, se pravi v 
zadovoljstvo krajanov ter 
štorkelj.
S pomočjo in po navodilih 
dr. Damijana Denaca iz 
Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije je 
izvajalec naredil kovinski 

podstavek in ga namestil 
pod gnezdo.
Sanacija obstoječe kon-
strukcije je potekala v sode-
lovanju s Krajevno skupno-
stjo Trata, konec novembra 
pa so namestili novo kon-
strukcijo s podstavkom za 
lovilnike vej in hrane pod 
gnezdom štorkelj. Namesti-
tev je trajala več ur, saj je 
bilo treba obstoječo kovin-
sko konstrukcijo razžagati 
in polovico konstrukcije 
skupaj z gnezdom z dviga-
lom spustiti na tla, sledil pa 

je spust še druge polovice. 
V gnezdu so predhodno od-
stranili spodnji del, zara-
ščen s travo. Izvajalci so 
pravilno stabilizirali težišče 
celotne konstrukcije ter jo 
dvignili na dimnik. 
Kot pravijo odgovorni, bo 
domača občina v prihodnje 
poskrbela tudi za letno či-
ščenje žlebov, strehe stav-
be in bližnje kotlovnice ter 
s tem zagotovila, da žlebo-
vi ne bodo polni vej in hra-
ne, ki jo štorklje prinašajo 
s seboj.

Štorkljam so posodobili dom
Pred kratkim je v Frankovem naselju potekala namestitev nove konstrukcije s podstavkom za 
lovilnike vej in hrane pod gnezdom štorkelj.

Medtem ko so štorklje v toplih krajih, so jim v Frankovem 
naselju posodobili dom. / Foto: Andrej TarfilaO
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Vilma Stanovnik

Stara Loka – Marijino kape-
lico na starološkem trgu, 
pod farno cerkvijo sv. Jurija, 
so postavili leta 1824 iz za-
obljube po treh velikih poža-
rih, ki so zajeli Staro Loko v 
letih 1782, 1789 in 1817. Zla-
sti slednji je bil uničujoč, saj 
je v njem pogorelo kar 44 
hiš in cerkev. Marijin kip v 
kapelici izvira še iz stare cer-
kve in je bil last leta 1783 
razpuščene bratovščine sv. 
rožnega venca. Notranje in 
zunanje poslikave sta oskr-
bela Götzl iz Kranja in Janez 
Gosar st. iz Dupelj, avtor 
fresk na zunanjščini iz
leta 1879, ko so kapelici pri-
zidali tudi zvonik.
V zadnjih letih prostor pred 
Marijino kapelico v Stari 
Loki oziroma »na Fari« vse 
bolj postaja mesto srečeva-
nja in druženja. Leta 2013 so 
pod obokom njenega predd-
verja prvič našle prostor ja-
slice v naravni velikosti s 
Sveto družino, katerih avtor 
je akademski kipar Tone Lo-
gonder, leta 2014 pa je bila v 
tlak pred kapelico vgrajena 
medeninasta školjka, ki 
označuje mednarodno Jako-
bovo romarsko pot.
Seveda zob časa kapelici ni 
prizanesel. Tako so podobe 
postale neprepoznavne, 
razpoke pa globoke. Kapeli-
ca je potrebna temeljite ob-
nove, ki se je začela okto-
bra, zaključek pa je predvi-
den do leta 2024, ob 200-le-
tnici kapelice. Za izvajalca 
je bilo izbrano podjetje 
Triptih – Restavratorski ate-
lje Bogovčič, ki bo saniralo 
cokel, obnovilo tlak ter re-
stavriralo zunanje in notra-
nje poslikave (freske), ka-
men, štukature, okna in 
vrata vse do lesenega oltarja 

z dragocenima kipoma Ma-
rije in Jezuščka. Vrednost 
del je ocenjena na slabih 70 
tisoč evrov.
"Obnovo vodi Župnija Sta-
ra Loka kot lastnica kapeli-
ce, z izdajo posebnih kom-

pletov razglednic z motivi 
kapelice pa jo je podprlo 
tudi Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka. 
To je s številnimi dogodki 
in prireditvami na trgu v 
središču Stare Loke, od se-
mnjev in jaslic do koncer-

tov in gledaliških predstav, 
močno pripomoglo k ume-
ščanju kapelice v zavest lo-
ške in širše javnosti," v ime-
nu Odbora za obnovo Mari-
jine kapelice v Stari Loki 
pravi vodja Klemen Karlin 

in pojasnjuje, da gre zaradi 
zahtevnosti restavratorsko-
-konservatorskih posegov 
za večletni projekt, dinami-
ka izvajanja obnovitvenih 
del pa bo odvisna tudi od 
razpoložljivih finančnih 
sredstev. Prvi del obnove je 

vreden dobrih 24 tisoč 
evrov, od katerih jim je de-
set tisoč evrov uspelo prido-
biti na javnem razpisu Ob-
čine Škofja Loka za varova-
nje kulturne dediščine. 
"Vse ljudi dobre volje nago-
varjamo, da podprejo pro-
jekt in po svojih močeh da-
rujejo za obnovo kapelice. 
Še vedno iščemo tudi stare 
fotografije kapelice, ki bodo 
pripomogle, da bodo lahko 
restavratorji močno načetim 
poslikavam povrnili čim iz-
virnejšo podobo. Vabljeni, 
da pobrskate po škatlah, al-
bumih, predalih, omarah in 
podstrešjih in nas obvestite 
po telefonu 031 360 369 ali 
elektronski pošti klemen.
karlin@gmail.com. Več o 
kapelici in projektu obnove 
izveste na spletni strani 
www.kapelica.staraloka.si," 
še dodaja Klemen Karlin.

Obnavljajo kapelico
Oktobra so se lotili obnove Marijine kapelice v središču Stare Loke, k odločitvi zanjo pa je pripomogel 
tudi bližajoči se jubilej kapelice. Obnovo kapelice vsak lahko podpre z darovi.

V Stari Loki obnavljajo Marijino kapelico.

V želji, da bi tudi širši javnosti približali lepoto 
Marijine kapelice v Stari Loki in hkrati opozorili 
na potrebo po njeni obnovi, je Kulturno-
zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka izdalo 
zbir desetih razglednic z motivi kapelice, ki ga 
bodo vsi darovalci prejeli v zahvalo za svoj dar.

Nina Fehter

Tako bo v obdobju od 25. do 
29. decembra v Škofji Loki 
potekalo nekaj zanimivih 
kulturno-izobraževalnih do-
godkov. Več o pestrem do-
gajanju nam je razkril Mar-
tin Štamcar, delegat organi-
zacijskega kolektiva Ostrigi-
nega maratona.

Ostrigin maraton se zlepa 
ne da ...
Tudi letos smo se odločili, da 
neugodnim razmeram nav-

kljub izvedemo Ostrigin ma-
raton v skladu z veljavnimi 
uredbami in predpisi. Če se 
nismo vdali v usodo lani, za-
kaj bi se letos.

Zanimivo se mi zdi, da se ni-
ste odločili za spletno edicijo.
Če se ozrem v preteklost, 
približno leto dni nazaj, je 
bila takrat to edina možnost, 
zato smo jo zgrabili z obema 
rokama. Na drugi strani pa 
je tudi dejstvo, da so se t. i. 
livestreami izpeli, gledanost 
že kar nekaj časa upada, vsaj 

znotraj naše "scene", prav 
tako pa niti nastopajočim ni 
več v interesu nastopati na 
ta način. Verjetno pa bomo 
zaradi omejitev glede števila 
obiskovalcev v prostoru en 
dogodek izvedli v hibridni 
ediciji, se pravi hkrati v živo 
in na spletu.

Vsekakor se ponovno obeta 
pester program.
Začeli bomo na božični ve-
čer, ko bo potekal tradicio-
nalni metalski Christmas 
Fest, to bo verjetno edini 
hibridni dogodek letošnjega 
maratona, v nedeljo bo sle-
dila večerna debata v Ostrigi 
z modnimi fotografi. Zače-
tek tedna, pri tem mislim na 
ponedeljek in torek, bo po-
svečen maratonu znotraj 
maratona, saj se obeta pravi 
DIY maraton, vse od dopol-
dneva dalje bodo zainteresi-
rani izdelovali značke, šivali, 
kvačkali, reciklirali pod 

mentorstvom naših akti-
vistk. Sicer pa se bo v pone-
deljek zvečer v Ostrigi pred-
stavila nova številka revija 
Osmišljevalokalnik, v torek 
zvečer pa se selimo v Kino 
Sora, kjer si bodo zainteresi-
rani lahko ogledali film 
Ameba. 

Zadnji maratonski dan pri-
pada KUD NUM.
Tako je. Nina in Urša sta 
dolgoletni Ostrigini aktivist-
ki in podpornici, zato vedno 
z veseljem umestimo njune 
vsebine v program. Tako se 
nam obeta večer, v sklopu 
katerega tokrat predstavlja-
mo plesni film Aje Zupanec 
Gaea, Arhiv plesov na oseb-
ne hite Urše Sekirnik in in-
stalaciji Arhiv donacij ter 
Postaja za nefinančne dona-
cije avtoric Nine Jan in Urše 
Sekirnik, ki bosta predstavili 
tudi Katalog nefinančnih 
donacij.

Ostrigin maraton bo tudi letos
Ob koncu decembra se v Škofji Loki obeta tradicionalni Ostrigin maraton, ki ga tudi letos skupaj 
pripravljajo Zavod O, Kulturno-umetniško društvo Jadran in KŠŠ – Klub škofjeloških študentov. Po 
lanski spletni ediciji so se organizatorji odločili za vrnitev »v živo«, čeprav v skrajšani in malce 
drugačni različici.

Martin Štamcar, delegat organizacijske ekipe Ostriginega 
maratona / Foto: osebni arhiv

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Organizatorji 
Pravljične dežele Gorajte, 
Društvo Oddih Gorajte, so v 
začetku tega meseca sporo-
čili, da Pravljične dežele Go-
rajte tudi letos ne bo. 
"Lani smo se že od avgusta 
dalje kljub slabi napovedi 
glede epidemioloških raz-
mer optimistično, s polnim 
upanjem in odločnostjo pri-
pravljali na izpeljavo projek-
ta, a smo bili ob koncu leta 
krepko razočarani. Teden 
dni pred odprtjem, ko je bilo 
že vse pripravljeno za izpe-
ljavo, so nas ustavili koron-
ski ukrepi in preprečili izpe-
ljavo ene najlepših decembr-
skih prireditev za otroke," je 
v imenu organizatorjev po-
vedala Danica Kordež in do-
dala, da je razočaranje in 
slabo voljo ublažilo upanje, 
da bo prihodnje leto bolje.

"A se nam goreča želja žal ni 
uresničila. Težko se je spri-
jazniti s tem, še težje dajati 
pojasnila na vprašanja, kako 
to, da tradicije ne nadaljuje-
mo. Enostavno ni več mogo-
če. Preveliko tveganje bi pre-
vzeli nase, preveliko odgo-
vornost bi nosili v teh neza-
nesljivih in nepredvidljivih 
časih. Naša srčna želja pa 
ostaja, da bi bilo prihajajoče 
leto za vse nas prijaznejše in 
mirnejše, z manj napetosti 
in nedorečenosti, ki motijo 
naš vsakdan in nam onemo-
gočajo pričarati novoletna 
pravljična doživetja v tej ču-
doviti deželi pravljic. Zato bo 
naša letošnja prošnja Dedku 
Mrazu, naj nam prinese lep-
še čase in nas v prihodnjih 
letih spet združi, da bomo 
lahko nadaljevali dobra dela, 
ki nas povezujejo s tem hu-
manitarnim projektom," je 
tudi povedala Kordeževa.

Pravljično deželo 
Gorajte so odpovedali
Zaradi prevelikega tveganja so morali 
organizatorji projekt letos znova odpovedati.

Škofja Loka – Dan pred prvo adventno nedeljo je Prosvetno 
društvo Sotočje Škofja Loka pripravilo delavnico adventnih 
venčkov. Potekala je v starem župnišču na Mestnem trgu. 
Na delavnici so tako otroci kot odrasli izdelovali venčke iz 
naravnih materialov, ki so jih člani društva nabrali v bližnjih 
gozdovih in na Primorskem, osnove iz slame in sveče pa so 
kupili. Vsak venček je bil na koncu unikaten, v teh tednih pa 
so polepšali kar nekaj domov.

Izdelali so unikatne adventne venčke



6

Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 21. decembra 2021

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 8

7
, 

G
O

R
E

N
JA

 V
AS

Mateja Rant

Gorenja vas – Ob obisku 
vlade na Gorenjskem so v 
občini Gorenja vas - Poljane 
gostili predsednika vlade Ja-
neza Janšo in celoten mini-
strski zbor. Osebno jih je 
sprejel župan Milan Čadež, 
ki se jim je zahvalil za nji-
hov odličen posluh za obči-
ne in zavedanje, da so prav 
občine temelj razvoja drža-
ve. Kot je še poudaril župan, 
sedanja vlada razume, da so 
občine tiste, ki znajo učin-
kovito izvajati projekte in 
investicije, ki jih okolje naj-
bolj potrebuje. 
"V Poljanski dolini smo kle-
ni, marljivi, delovni, zane-
sljivi ljudje, ki vemo, da se 
živi od dobrega dela in da se 
demokracija začne z obve-
znostmi in dolžnostmi," je 
še poudaril župan in se vladi 
zahvalil za prispevek, ki so 
ga vse občine v Sloveniji 
prejele v obliki povprečnine. 
Plod odličnega sodelovanja 
vlade in slovenskih občin so 
številne nove občinske inve-
sticije po vsej državi, so ob 
tem poudarili v občini Gore-
nja vas - Poljane in dodali, 
da so tudi v njihovi občini 
vse glavne investicije podpr-
te z nepovratnimi evropski-
mi in državnimi sredstvi. Za 
gradnjo vodovodov so pri-
dobili 1,5 milijona evrov, za 
Hišo generacij 1,4 milijona 
evrov, za Vrtec Agata se-
demsto tisoč evrov in za 

Dvorec Visoko dvesto tisoč 
evrov. "Nepovratna sredstva 
so pridobljena na javnih 
razpisih, za katera je sred-
stva zagotovila aktualna vla-
da, za razpis za šolske 
objekte denimo kar po de-
setletju premora," so opo-
zorili. Prav tako država veli-
ko vlaga v cestno infrastruk-
turo, pri čemer so na občini 
omenili 4,5 milijona evrov 
vredno obnovo ceste Trebi-
ja–Sovodenj, devetsto tisoč 
evrov vreden novi most v 
Gorenji vasi, devetsto tisoč 
evrov so namenili tudi za 
cesto Lučine–Suhi dol, za 
obnovo ceste po Poljanski 
dolini pa tri milijone evrov. 
Zgradili so tudi novo kroži-
šče v Poljanah.

Po končanem vladnem po-
svetu v občini Gorenja vas 
- Poljane je minister za zu-
nanje zadeve Anže Logar 
obiskal še Marmor Hota-
vlje, kjer se je z vodstvom 
podjetja pogovarjal pred-
vsem o gospodarskem so-
delovanju s tujino. Minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Jože Podgoršek 
pa si je ogledal hribovsko 
kmetijo pr' Leskovc v Stari 
Oselici, ki jo vodi mladi 
prevzemnik Jakob Dolinar. 
Na nadmorski višini 750 
metrov obdelujejo 30 hek-
tarjev travnatih površin, na 
kmetiji pa dnevno namol-
zejo približno petsto litrov 
mleka, ki ga del predelajo v 
sir, skuto, maslo in jogurte. 

"Ministru so predstavili 
tudi novo dejavnost – trgo-
vino brez plastične embala-
že, ki se zelo dobro vključu-
je v strategijo zelenega ra-
zvoja," so še pojasnili na 
kmetijskem ministrstvu in 
dodali, da je bil minister 
navdušen nad zavzetostjo 
celotne družine, ki je kljub 
delu v težkih pogojih dober 
zgled in spodbuda tudi dru-
gim, ki iščejo priložnosti.
"Občina Gorenja vas - Polja-
ne je izjemno hvaležna vladi 
Republike Slovenije za izka-
zano zaupanje ob dana-
šnjem izjemnem dogodku, 
ki bo našel posebno mesto v 
zgodovini naše mlade obči-
ne," so ob koncu obiska še 
poudarili na občini.

Gostili celotno vlado
Vlada na čelu s predsednikom Janezom Janšo je svoj obisk Gorenjske v decembru začela z delovnim 
posvetom v občini Gorenja vas - Poljane. 

Predsednik vlade Janez Janša in državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič  
ob obisku na Občini Gorenja vas - Poljane / Foto: arhiv vlade

Mateja Rant

Gorenja vas – V Gorenji 
vasi se je poleti začela 1,7 
milijona evrov vredna ob-
nova prostorov nekdanje 
šole, v kateri bodo po obno-
vi zagotovili šest mest za 
dnevno varstvo starejših in 
šestnajst začasnih namesti-
tev za starejše. Po besedah 
Bernarda Strela iz občinske 
uprave so že končali ruši-
tvena dela, v okviru katerih 
so odstranili prizidek gara-
že ter porušili streho in sto-
pnišče vse do nivoja sten 
pritličja. Ta čas je v izdelavi 
jeklena konstrukcija za teh-
nično medetažo.
Opravili so tudi injektiranje 
kamnitih zidov pritličja, od-
kop kletnih zidov, podbeto-
niranje temeljev, hidroizola-
cijo in toplotno izolacijo 
vkopanih zidov ter drenažo 
in zasip tako saniranih kle-
tnih zidov. Zgradili so tudi 
že nov prizidek stopnišča, 

ker so starega podrli zaradi 
dvigalnega jaška. Ko bodo v 
delavnici izdelali jekleno 
konstrukcijo tehnične etaže, 
bo sledila njena montaža in 
postavitev strešne konstruk-
cije. "Kako hitro bo to pote-
kalo, bo odvisno predvsem 

od vremena. Če bomo do 
novega leta postavili vsaj je-
kleno konstrukcijo, bomo 
zelo zadovoljni," je dejal 
Strel. Po novem letu bi nato 
sledila še izdelava strešne 
konstrukcije. Pogodbeni 
rok za dokončanje del se iz-

teče konec septembra pri-
hodnje leto, nato sledi še 
vgradnja notranje opreme, 
ki bi morala biti zaključena 
do konca prihodnjega leta. 
Prve uporabnike bi potem 
lahko sprejeli v začetku leta 
2023.

Hiša generacij dobiva obliko
Na gradbišču stare šole v Gorenji vasi je zaradi zimskih razmer ta čas malce manj živahno, kljub 
temu pa se dela pri urejanju Hiše generacij nadaljujejo.

V Gorenji vas nastaja Hiša generacij. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Za 
pripravo koledarja za priho-
dnje leto so v občini Gorenja 
vas - Poljane tudi letos pova-
bili k sodelovanju ljubitelje 
fotografiranja, ki so na foto-
grafijah lovili utrinke Po-
ljanske doline v vseh letnih 
časih. Avtorji nagrajenih fo-
tografij, ki so našle svoje 
mesto v koledarju, so: Luka 
Prezelj, Matija Trček, Saša 
Prosen, Miha Prijatelj, Maj-
da Debeljak, Jošt Gantar, 

Marija Možina in Valentina 
Možina. 
Na fotografijah so upodobi-
li naravne in kulturne lepo-
te ali pa običaje in druge 
zanimivosti domačih kra-
jev. "Vsi avtorji, ki so svoje 
fotografije pravočasno po-
slali na naš elektronski na-
slov, bodo nagrajeni z brez-
plačnim izvodom koledarja, 
avtorji objavljenih fotografij 
pa tudi s termovko z napi-
som Poljanska dolina," je 
pojasnila Lucija Klemenčič 
z občine. 

Izbrali avtorje 
občinskega koledarja

Koledar za prihodnje leto so tudi letos opremili s 
fotografijami utrinkov iz Poljanske doline v vseh 
letnih časih.

Z velikim spoštovanjem 
sem vzel na znanje, ko mi je 
naš državni sekretar g. Mah-
nič na najinem rednem se-
stanku omenil, da je mo-
žnost, da bi predsednik vla-
de g. Janez Janša z ministr-
skim zborom začel obisk na 
Gorenjskem prav v naši ob-
čini in s tem tudi zasedanje 
vlade na svoji redni seji. 
Protokol si je ogledal dva 
naša objekta, Sokolski dom 
za sejo vlade in Športno dvo-
rano Gorenja vas kot mo-
žnost zaključnega srečanja 
na Gorenjskem. Oba sta 
prejela visoko oceno ustre-
znosti, kar me je tudi razve-
selilo. To pomeni, da občino 
gradimo v pravi smeri in 
lahko organiziramo najzah-
tevnejše prireditve, kar smo 
kadrovsko tudi sposobni.
Vesel in počaščen sem bil, 
da smo lahko v občini Gore-
nja vas - Poljane, v Poljanski 
dolini, v Gorenji vasi v So-
kolskem domu zares gostili 
vlado Republike Slovenije. 
Uspel nam je lep dogodek, 
ki ga v času naše mlade dr-
žave Slovenije še nismo 
imeli. Dana mi je bila tudi 
priložnost, da sem nagovoril 
ministrski zbor. Poudaril 
sem, da v Poljanski dolini 
živimo zdravi, delovni in za-
nesljivi ljudje ter da nam je 
delo vrednota. To smo doka-
zali z vsemi pripravami pred 
dogodkom, s spremljajočo 
organizacijo in ob koncu 
smo bili deležni čestitk in 
pohval, kar je bilo lepo sliša-
ti. Vladna ekipa je bila po-
strežena na visoki ravni, z 
lokalno hrano, in kar je za 
nas najpomembnejše in je 
naša odlika – deležna je bila 
preproste in prijazne po-
strežbe.
Zahvalil sem se za odlično 
sodelovanje slovenske vlade 
z občinami v Sloveniji, kjer 
so številne nove investicije 
po vsej državi. Tudi v občini 

Gorenja vas - Poljane so vse 
glavne investicije podprte z 
nepovratnimi evropskimi in 
državnimi sredstvi: gradnja 
vodovodov (1,5 milijona 
evrov), Hiša generacij za sta-
rejše (1,4 milijona), Vrtec 
Agata (0,7 milijona), Dvorec 
Visoko (0,2 milijona). Nepo-
vratna sredstva so pridoblje-
na na javnih razpisih, za 
katere je sredstva zagotovila 
tokratna vlada, za razpis za 
šolske objekte denimo kar 
po desetletju premora.
Tako kot drugod tudi v naši 
lokalni skupnosti čutimo 
odličen posluh tokratne vla-
de tudi za vlaganja v cestno 
infrastrukturo, kjer je v teku 
več državnih investicij: cesta 
Trebija–Sovodenj (4,6 mili-
jona evrov), most Gorenja 
vas (0,9 milijona), cesta Lu-
čine–Suhi Dol (0,9 milijo-
na), obnova ceste po Poljan-
ski dolini, Zminec–Poljane, 
v višini dobre tri milijone 
evrov.
Lep dogodek v decembru za 
zaključek uspešnega leta, 
bralkam in bralcem pa že-
lim blagoslovljene božične 
praznike, ponosno prazno-
vanje dneva samostojnosti 
in enotnosti ter obilo trdne-
ga zdravja v prihajajočem 
letu.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Obisk in seja vlade 
v naši občini

Milan Čadež
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V ob-
čini Gorenja vas - Poljane so 
letos predstavili prvi sklop 
nove praznične osvetlitve, ki 
jo bodo v prihodnjih letih še 
nadgrajevali, tako da bi 
vsem krajevnim središčem 
nadeli enotno praznično po-
dobo. "Gre za večji celostni 
projekt praznične osvetlitve 
po vseh šestih krajevnih 
skupnostih, letos pa vzorčno 
predstavljamo prvo fazo 
projekta, ki vključuje sve-
tlobne elemente na cestnih 

svetilkah ter krasitev mostov 
in brvi z elementi visečih ri-
bic," je razložila Jana Oblak 
z občine. Izdelava elemen-
tov je v celoti delo domačih 
obrtnikov.
Po besedah Jane Oblak po-
sebno izstopa pokrita Než-
kova brv v Gorenji vasi. "Z 
ambientom zvezdnatega 
neba pod pokrito streho že 
privablja obiskovalce za 
praznično fotografiranje." 
Koncept praznične okrasi-
tve in osvetlitve krajev v Po-
ljanski dolini črpa ideje za 
krasilne elemente iz boga-

stva naravnih danosti pro-
stora, značilnosti grajenega 
prostora, znanja, obrti, na-
vad in zgodb, ki živijo na 
tem območju, razlagajo na 
občini. Želijo namreč, da 
imajo elementi, s katerimi 
so okrasili občino, tudi nek 
vsebinski pomen. Med 
glavnimi letošnjimi pou-
darki pri okrasitvi je Jana 
Oblak poudarila elemente 
reke, ribe, drevesa oziroma 
gozda in cveta oziroma tako 
imenovane kristusove srajč-
ke. "To cvetlico poznamo 
predvsem po Tavčarjevi po-

vesti Cvetje v jeseni in jo 
povezujemo z ljubeznijo, 
Tavčar pa jo je kot simbol 
vključil v svojo zgodbo tudi 
zaradi njenih zdravilnih 
moči – blaženja in umirja-
nja srčnih bolezni," je ra-
zložila Jana Oblak in doda-
la, da je posebnost tega cve-
ta, da zacveti ob neobičaj-
nem jesenskem času in 
krasi naravo v prvem hladu. 
"Tako naj ta za zimsko 
okrasitev neobičajen ele-
ment cveta krasi naše kraje 
tudi skozi hladne dni pra-
zničnega dela leta."

Enotno okrasili vso občino 
V Gorenji vasi in Poljanah je letos zažarela povsem nova praznična osvetlitev, ki jo bodo v prihodnjih 
letih razširili še na druge krajevne skupnosti v občini.

Element ribe se v okrasitvi pojavlja kot simbol plodnosti  
in obilja. / Foto: Gorazd Kavčič

Kristusove srajčke, ki jih poznamo tudi iz Tavčarjeve 
povesti Cvetje v jeseni / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Na slovesno-
sti ob občinskem prazniku, 
ki je potekala v Sokolskem 
domu, je župan poudaril, da 
se v minulem letu lahko po-
hvalijo s številnimi uspešni-
mi naložbami. Posebno je 
ponosen, ker njihovo inve-
sticijo v povečanje poplavne 
varnosti Poljan kot zgled po-
stavljajo tudi drugim obči-
nam. "Minister za infra-
strukturo Jernej Vrtovec nas 
je ob obisku v naši občini 
vprašal, kako nam je uspelo 
izpeljati tako obsežno inve-
sticijo. Vedno se najde pot, 
če imaš pred sabo jasen 
cilj," je prepričan župan, ki 
tudi verjame, da je vse mo-
goče, ker držijo skupaj. Zato 
se je zahvalil tudi sodelav-
cem v občinski upravi in ob-
činskim svetnikom, ki so 
podprli njihove ideje, da 
skupaj omogočajo razvoj le-
pih krajev pod Blegošem.
K temu bo v prihodnje verje-
tno prispeval tudi nov vrtec, 
gradnja katerega se končuje 
v Poljanah, začela se je tudi 
obnova ceste od Trebije do 
Sovodnja. S pomočjo držav-
nih sredstev so obnovili še 

cesto proti Blegošu, veliko 
truda so vložili tudi v to, da 
zdaj v Gorenji vasi raste 
Hiša generacij, v kateri bodo 
prihodnje leto zagotovili 
šest mest za dnevno varstvo 
starejših in šestnajst zača-
snih namestitev za starejše. 
Zbranim je župan še zau-
pal, da je v Kopačnici inve-
stitor pridobil gradbeno do-
voljenje za ureditev glam-
pinga, na Visokem pa naj bi 
po obnovi še gospodarskega 
poslopja v sodelovanju s 
podjetjem Medicor zaživel 
center za rehabilitacijo bol-
nikov po operaciji srca in 

ožilja. "Če nam uspe, potem 
Poljansko dolino v oblakih 
vidim kot dolino zdravja," je 
dejal Čadež.
Posebno pozornost so tudi 
letos namenili tistim, ki so 
še zlasti zaznamovali prete-
klo leto, to so občinski na-
grajenci. Klub študentov Po-
ljanske doline je prejel pri-
znanje za petdeset let aktiv-
nega vključevanja mladih v 
skupnost, za gojenje in pre-
dajanje gorniških veščin so 
priznanje podelili Plezalne-
mu društvu Cempin, Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Hotavlje je priznanje prejelo 

za požrtvovalnost in moder-
nizacijo v zadnjem desetle-
tju. Turistično društvo Stari 
vrh si je priznanje prislužilo 
za petdeset let promocije 
Starega vrha in krajev pod 
njim, uredniški odbor zbor-
nika Gorenjevaško in Hota-
veljsko skozi čas pa za obse-
žno raziskovalno delo, ki ga 
je opravilo pri zborniku Go-
renjevaško in Hotaveljsko 
skozi čas – Bogastvo prete-
klosti za izzive prihodnosti. 
Za dolgoletno delo na po-
dročju košarke v Gorenji 
vasi je Herman Pustavrh 
prejel županovo priznanje.

Skupaj za razvoj lepih 
krajev pod Blegošem
Minulo leto je bilo na investicijskem področju zelo uspešno, je ob občinskem prazniku, ki ga Občina 
Gorenja vas - Poljane praznuje 23. novembra, poudaril župan Milan Čadež.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Milanom Čadežem / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Tudi Občina 
Gorenja vas - Poljane se je 
pred enim letom pridružila 
vseslovenskemu prostovolj-
skemu projektu Prostofer, 
v okviru katerega starejšim 
nudijo brezplačne prevoze 
na klic. Ta čas se je projek-
tu v njihovi občini pridruži-
lo šest voznikov prostovolj-
cev, ki so doslej opravili 
blizu 145 prevozov staro-
stnikov, v povprečju dva-
najst na mesec, so rezultate 

projekta ob obletnici pred-
stavili na občini.
Ob tej priložnosti sta župan 
Milan Čadež in podžupan 
Anton Debeljak pripravila 
sprejem za prostovoljne voz-
nike in se jim zahvalila za 
njihovo nesebično pomoč. 
Po županovih besedah so 
ponosni na vsakega izmed 
šestih prostovoljnih vozni-

kov oziroma voznic, saj 
"brez njih in njihove dobre 
volje tega projekta ne bi mo-
gli izvajati". Pri prevozih 
starejših v občini Gorenja 
vas - Poljane ta čas pomaga-
jo Drago Trček, Irena Boga-
taj, Nina Lokar, Marjan Do-
lenc, Janez Kloboves in Bo-
jan Naglič, na občini pa k 
projektu vabijo še nove pro-
stovoljne voznike, ki bi bili 
pripravljeni del svojega pro-
stega časa nameniti obča-
nom in jim ponuditi pomoč, 
ko jo potrebujejo. 

Kot so še poudarili na obči-
ni, so občani omenjeni pro-
jekt zelo dobro sprejeli, šte-
vilo prevozov se v zadnjem 
obdobju iz meseca v mesec 
povečuje. Starejši najpogo-
steje potrebujejo prevoz na 
zdravniške preglede v Ško-
fjo Loko, na Jesenice, Gol-
nik in v Ljubljano, so še po-
jasnili na občini.

Starejšim pomaga 
šest prostoferjev
Decembra mineva leto dni, odkar je Občina 
Gorenja vas - Poljane pristopila k izvajanju 
vseslovenskega prostovoljskega projekta za 
mobilnost starejših Prostofer.

Župan Milan Čadež (skrajno levo) in podžupan Anton 
Debeljak (skrajno desno) sta pripravila sprejem za voznike 
prostovoljce (od leve): Drago Trček, Irena Bogataj, Nina 
Lokar, Marjan Dolenc, Janez Kloboves in Bojan Naglič. 

Gorenja vas – Na Srednji šoli za lesarstvo Šolskega centra 
Škofja Loka so letos prvič pripravili tekmovanje Krošnja idej 
za osnovnošolce. Iz lesa so morali ustvariti izdelek, ki bi ga 
ponosno podarili Sloveniji za trideseti rojstni dan. Tekmova-
nja se je udeležilo 12 učencev, vsi trije najbolje uvrščeni pa 
obiskujejo sedmi razred na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Go-
renja vas, je pojasnila Janja Čenčič Gartner s Srednje šole za 
lesarstvo. Prvo mesto si je za svoj izdelek prislužila Živka 
Herič Kuk, edino dekle na tekmovanju, drugo mesto je pri-
padlo Blažu Podobniku, tretje pa Maksu Stržinarju. Zmago-
valka Živka Herič Kuk je pojasnila, da je za svoj izdelek leb-
deče mizice porabila okrog pet šolskih ur, tudi sicer pa rada 
ustvarja z lesom in pomaga očetu v mizarski delavnici. Zato 
razmišlja tudi o vpisu na srednjo lesarsko šolo.

Leseno darilo Sloveniji

Udeleženci tekmovanja z OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, v 
ospredju zmagovalka Živka Herič Kuk / Foto: arhiv šole

Fo
to

: a
rh

iv
 o

bč
in

e



8

Občina Železniki

Loški glas, torek, 21. decembra 2021

O
B

Č
IN

A 
ŽE

LE
ZN

IK
I, 

Č
E

Š
N

JI
C

A 
4

8
, 

ŽE
LE

ZN
IK

I

Ana Šubic

Železniki – Ta mesec so v 
sklopu obiska vlade na Go-
renjskem njene predstavni-
ke gostili tudi v občini Žele-
zniki.
Minister za zunanje zadeve 
Anže Logar in njegova sve-
tovalka Zarja Bregant sta 
obiskala Domel. Največje 
železnikarsko podjetje 
ustvari več kot devetdeset 
odstotkov prihodkov prodaje 
na tujih trgih, zato je dobro 
razvita mreža diplomatskih 
predstavništev in konzula-
tov po svetu zanje izrednega 
pomena, je poudaril predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar. Mini-
ster si je z zanimanjem 
ogledal del proizvodnje, kjer 
proizvajajo visoko učinkovi-
te elektromotorje za trg ba-
terijsko napajanih vrtnih 
aparatov in avtomobilsko 
industrijo, poleg tega pa so 
mu predstavili novo električ-
no kolo e-Cult z Domelovim 
pogonom. "Ministra sta za-
nimala naša vloga in naš 
prispevek pri prehodu v traj-
nostno bolj odgovorno druž-
bo, kjer smo lahko predsta-
vili svoje visoko snovne in 
energetsko učinkovite mo-
torje. Pogovarjali smo se o 
elektrifikaciji transporta, 

zrelosti tehnologije električ-
nih vozil in infrastrukture 
ter o izzivih, ki jih e-mobil-
nost prinaša," je še povedal 
Čemažar.

Na šoli opozorili tudi na 
prostorsko stisko
Državni sekretar na ministr-
stvu za izobraževanje, zna-
nost in šport Marjan Dolin-
šek je obiskal Osnovno šolo 
Železniki, kjer prav ta čas 
potekata urejanje dodatnih 
prostorov v mansardi šole in 
gradnja dvigala. Kot je poja-
snil ravnatelj Franc Rant, so 
sekretarju predstavili trenu-
tno stanje na šoli, od raznih 
dejavnosti, ki jih izvajajo po-
leg obveznega programa, do 
prostorske stiske, ki bo z 
dograditvijo treh učilnic 
vendarle nekoliko omiljena. 
"Sprehodili smo se skozi 
šolo. Posebej smo si ogledali 
šolsko knjižnico, za katero 
bo kljub novim trem učilni-
cam premalo prostora. Oce-
njujem, da bi za knjižnico 
potrebovali vsaj trikrat večji 
prostor od sedanjega. Ta cilj 
bi bil dosežen s celovito pre-
novo, ki je bila načrtovana 
že leta 2009," je spomnil 
ravnatelj in dodal, da jim je 
sekretar Dolinšek omenil, 
da vlada pripravlja zakon, po 
katerem bi državni prora-

čun moral vsako leto name-
niti določeno količino de-
narja za investicije v šolstvu. 
"Svetoval nam je, da pripra-
vimo projekte. Te imamo v 
resnici že pripravljene," je 
pristavil ravnatelj. Gostu so 
predstavili tudi usmerjenost 
šole na naravoslovno in teh-
nično področje, kar se dobro 
kaže pri izbirnih predmetih 
za učence tretje triade. Se-
kretar je spoznal še prispe-
vek šole k ohranjanju tradi-
cije, še posebno čipkarsko 
šolo, učenci folklornega 
krožka pa so mu predstavili 
igro "A je kruh pečen?".

Infrastrukturni projekti
V Železnikih so se nadejali 
tudi obiska ministra za in-
frastrukturo Jerneja Vrtov-
ca, a je zaradi spremembe 
programa obisk odpadel, se 
je pa železnikarski župan 
Anton Luznar z ministrom 
srečal v Škofji Loki na sku-
pnem sestanku obeh občin. 
Njuni predstavniki so pou-
darili pobudo sedmih občin 
za navezavo škofjeloškega 
območja na avtocestno 
omrežje in da je z državnim 
prostorskim načrtom cesto 
treba čim prej začeti ume-
ščati v prostor, je pojasnil 
Luznar. O rekonstrukciji re-
gionalne ceste vključno z 
gradnjo kolesarske steze od 
Podlubnika do praprotni-
škega mostu, ki jo občani 
Železnikov težko čakajo, je 
župan izvedel, da že poteka-
jo odkupi zemljišč in da 

bodo skušali čim prej objavi-
ti razpis za izvajalca, da bi z 
določenimi deli lahko začeli 
že v prihodnjem letu. 
V Železnikih težko čakajo 
tudi obvoznico mimo stare-
ga dela mesta, ki jo ministr-
stvo oz. direkcija za infra-
strukturo namerava graditi 
ob protipoplavnih ukrepih. 
Delno gradbeno dovoljenje 
za vodne ureditve in obvo-
zno cesto na tem odseku je 
bilo izdano v teh dneh. "Iz-
vajalec za obvoznico je že 
izbran in računajo, da bo do 
konca leta 2023 oz. v prvi 
polovici leta 2024 zgraje-
na," je razložil Luznar. Pri-
hodnje leto se bo direkcija 
lotila rekonstrukcije regio-
nalne ceste od odcepa za 
Log do parkirišča za smuči-
šče Rudno. Rekonstrukcijo 
ceste Češnjica–Rudno–Dra-
žgoše–Jamnik–Kropa je mi-
nistrstvo vneslo v njihov 
načrt razvojnih programov; 
do izvedbe je še več let, naj 
bi pa prihodnje leto prepla-
stili dotrajane odseke od 
Dražgoš do Rudna, je pove-
dal župan. 
Direkcija namerava prihod-
nje leto urediti tudi slabe tri 
kilometre ceste od Rotka 
proti Soriški planini, ob so-
financiranju občine pa še 
cesto skozi Sorico. "Izvedeli 
smo še, da bodo za ureditev 
nadaljnjega odseka te ceste 
do križišča s cesto Tolmin–
Soriška planina začeli pri-
pravljati projekte," je še po-
vedal Luznar.

Minister v Domelu
Ob nedavnem obisku vlade na Gorenjskem sta občino Železniki obiskala zunanji minister Anže Logar 
in državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Marjan Dolinšek, župan Anton Luznar pa se je 
udeležil še srečanja z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem v Škofji Loki.

Predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar in 
zunanji minister Anže Logar

Župan Anton Luznar, državni sekretar na ministrstvu za 
izobraževanje Marjan Dolinšek in ravnatelj OŠ Železniki 
Franc Rant 

Dražgoše – V Dražgošah so letos nadaljevali gradnjo po-
slovilnega objekta, ki so ga na tamkajšnjem pokopališču 
začeli graditi predlani. Lotili so se tretje faze projekta, v 
okviru katere so izdelali fasado, vgradili čistilno napravo 
ter uredili odvodnjavanje in delno tudi okolico objekta. In-
vesticijo vodi Krajevna skupnost (KS) Dražgoše - Rudno, ki 
je za letos izvedena dela prispevala dobrih 15 tisoč evrov, 
7500 evrov pa je zagotovila Občina Železniki, ki objekt so-
financira v tretjinskem deležu. "V kratkem bomo opremili 
tudi notranje prostore oz. čajno kuhinjo in zgradili oporno 
steno na spodnji strani objekta, ko bo dopuščalo vreme. 
Pričakujemo, da bo prihodnje leto objekt predan namenu," 
je napovedal predsednik KS Andraž Valcl. V poslovilnem 
objektu, ki meri približno šestdeset kvadratnih metrov, so 
uredili mrliško vežico, čajno kuhinjo, sanitarije in skladi-
šče, zunaj pa je še pokrit predprostor.

Končujejo gradnjo poslovilnega objekta

Poslovilni objekt v Dražgošah bodo namenu predali 
prihodnje leto. 

Železniki – Urejanje dobrih sedem kilometrov dolge kolesar-
ske povezave od Železnikov do Selc, ki se je začelo jeseni, je 
zaradi snega zastalo. Kot je pojasnil občinski svetovalec za 
investicije Peter Košir, je izvajalec, podjetje Lavaco, uspel 
zgraditi odsek, ki poteka po levem bregu Selške Sore od od-
cepa za Plenšak do naselja Na plavžu. Novozgrajena kole-
sarska pot je za zdaj še v makadamski obliki. "Zaradi vre-
menskih razmer nadaljnjih del na trasi sedaj ni možno izva-
jati, se pa izvajalec pripravlja na gradnjo opornih zidov, ki se 
bo začela ob ugodnejšem vremenu. Spomladi se bo gradnja 
nadaljevala na Studenem, kjer bo kolesarska steza potekala 
vzporedno z regionalno cesto proti naselju Selca," je dejal 
Košir. Investicijo naj bi končali do sredine prihodnjega leta.

Sneg zavrl gradnjo kolesarske steze

Smo že v drugi polovici za-
dnjega meseca letošnjega 
leta. Kljub kratkim dnevom 
in dolgim nočem je decem-
ber za mnoge najlepši me-
sec, saj je čas pričakovanj, 
dobrih želja in obdarovanj. 
Ob zaključku leta delamo 
obračune za preteklo leto in 
načrte za naprej. 
V letu 2021 smo za investi-
cijsko vzdrževanje in gra-
dnjo občinskih cest nameni-
li 1,2 milijona evrov. Skupno 
smo asfaltirali skoraj 3,7 ki-
lometra občinskih cest, od 
tega tri kilometre doslej ma-
kadamskih. Ceste smo ob-
navljali po celotnem obmo-
čju občine. Začeli smo spo-
mladi, zaključili ob prvem 
sneženju.
V Osnovni šoli Železniki 
smo se lotili urejanja doda-
tnih prostorov v mansardi. 
Na dobrih petsto kvadratnih 
metrih površin bomo uredili 
likovno, glasbeno in multi-
medijsko učilnico vključno s 
kabineti in sanitarije. Ob 
stavbi bomo dogradili tudi 
dvigalo. Dela bodo zaključe-
na do konca prvega polletja 
šolskega leta. Zaradi poveča-
nega vpisa v vrtce smo začeli 
urejati dodatne vrtčevske pro-
store v dražgoški šoli. Uredili 
bomo 65 kvadratnih metrov 
površin za igralnico, predvi-
dene pa so še sanitarije, gar-
deroba in kabinet za osebje. 
Vrtčevski prostori bodo ure-
jeni do konca letošnjega leta. 
V športni dvorani smo zame-
njali dotrajani parket. Direk-
tor Javnega zavoda Ratitovec 
nas je več let opozarjal na po-
škodbe parketa in na nujnost 
zamenjave zaradi varnosti 
uporabnikov. Športniki so 
dvorano ponovno začeli upo-
rabljati konec oktobra. 
V letošnjem letu smo se lotili 
urejanja dobrih sedem kilo-
metrov dolge kolesarske po-
vezave od Plenšaka do Selc. 
Naložba je vredna 1,2 milijo-
na evrov in jo z 919 tisoč evri 
sofinancira EU. S pomočjo 
državnih sredstev smo v po-
mladnem času izvedli prvo 
fazo sanacije strme brežine 
Na plavžu, kjer smo se sreče-
vali s proženjem skal. 
Velike korake smo naredili 
pri zagotovitvi poplavne var-
nosti. Spomladi nas je razve-
selil podpis pogodbe, s katero 
bo direkcija za infrastrukturo 
postala lastnik zemljišča za 

gradnjo obvozne ceste mimo 
zgornjega dela Železnikov, s 
čimer je bila dana zelena luč 
za obvoznico. V poletnem 
času je direkcija za vode naj-
prej podpisala pogodbo z iz-
vajalcem v višini 12,5 milijo-
na evrov za drugo fazo pro-
jekta, ki vključuje projektira-
nje, nabavo opreme in gra-
dnjo zadrževalnika pod Sušo. 
Ob koncu avgusta pa je pod-
pisala še pogodbo z izvajal-
cem za 11,5 milijona evrov za 
prvo fazo projekta, ki vključu-
je ureditve od Alplesa do Do-
lenčevega skupaj z ureditva-
mi na treh pritokih, Češnjici, 
Dašnici in Prednji Smolevi, 
ter gradnjo nadomestnega 
mostu na Češnjici. Delno 
gradbeno dovoljenje za veči-
no vodnogospodarskih uredi-
tev prve faze je postalo prav-
nomočno konec novembra. 
V prejšnjem tednu pa smo se 
razveselili še izdaje delnega 
gradbenega dovoljenja za 
ureditve na odseku od Der-
motovega jezu do Dolenčeve-
ga jezu, ki vključuje tudi ob-
vozno cesto. Izvajalci so že 
začeli delati na odseku od 
Alplesa do Domela, po no-
vem letu pa bodo začeli tudi 
na večini drugih odsekov.
V prejšnjem tednu smo na 
občinskem svetu potrdili 
tudi prihodnja proračuna za 
leti 2022 in 2023, s kateri-
ma sledimo vlaganju evrop-
skega in državnega denarja 
na v naši občini v nasle-
dnjem obdobju.
Želim vam vesele božične 
praznike, lepo ter ponosno 
praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti, v no-
vem letu pa predvsem 
zdravja, veselja in osebne 
sreče.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Leto 2021 se 
poslavlja

Anton Luznar
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Ana Šubic

Selca – Župnijska cerkev sv. 
Petra v Selcih bo na božič, 
25. decembra, gostila božič-
ni koncert mladinskega me-
šanega pevskega zbora Mi-
nuta čez. Tudi koncert se bo 
začel minuto čez, in sicer 
ob 19.01, ponovitev pa je 
predvidena še v torek, 28. 
decembra, ob isti uri v cer-
kvi v Stari Loki. Zborovodki-
nja Ana Šolar upa, da ne bo 
prišlo do zaostrovanja proti-
koronskih ukrepov in da 
bodo koncert lahko izvedli v 
živo pred obiskovalci, ki 
bodo seveda morali izpol-
njevati pogoj PCT. "Vsi se 
strinjamo, da je veliko lepše 
in doživeto prisluhniti kon-
certu v živo, a če bo treba, 
bomo izvedbo ustrezno pri-
lagodili. Ena od možnosti je 
neposredni prenos koncerta 
po spletu, možna je tudi 
prestavitev na januar ali za-
četek februarja. Koncert 
vsekakor bo, kje, kdaj in 
kako, pa bomo obveščali 
tudi na Facebooku ali Insta-
gramu na strani Zbor Mi-
nuta čez," je pojasnila.
Božični koncert so poime-
novali Spomini za večno(st). 
V spominu nam namreč 
najdlje ostanejo lepi trenut-
ki z dobro družbo – in prav 
to bi obiskovalcem na božič-
ni dan radi pričarali tudi čla-
ni zbora: spomin, ki bo ostal 
za večno. "V repertoarju 
bodo seveda v ospredju bo-
žične pesmi. Za vsak kon-
cert se potrudimo, da izbe-
remo pesmi, ki so primerne 
za širše občinstvo – tako 
mlade kot tudi starejše, zato 
bo možno slišati vse od kla-
sičnih božičnih skladb za 

mešani zbor do angleških 
božičnih priredb," je napo-
vedala Ana Šolar.
Prihajajoči koncert bo nji-
hov prvi v letošnjem letu. 
Nanj se pripravljajo od za-
četka šolskega leta, ko so po-
novno začeli redne vaje. "To 
bo naš peti samostojni kon-
cert. Od leta 2017 ga pripra-
vljamo vsako leto, tudi lani 
smo ga izvedli tik pred zapr-
tjem, tako da bi lahko rekli, 
da je vsaj en koncert na leto 
že kar tradicionalen," je po-
jasnila zborovodkinja.
Zbor Minuta čez deluje šest 
let. Sodi pod Župnijo Selca, 
od lani pa sodeluje tudi s 
Kulturnim društvom dr. Ja-
nez Evangelist Krek. V zbo-
ru trenutno poje 32 pevk in 
pevcev, po večini iz Selške 
doline, nekaj pa tudi iz Ško-
fje Loke. "Pri vsakem nasto-
pu nas spremlja ansambel. 
Za posebne priložnosti, kot 

je koncert ali drug večji na-
stop, pa zasedbo razširimo 
tudi na manjši komorni or-
kester," je razložila Ana Šo-
lar.
Zbor sta leta 2015 ustanovili 
prav Šolarjeva in njena se-
stra Marjeta Oblak, ki je bila 
prva zborovodkinja. Ta je po 
enem letu sodelovanja tak-
tirko ob obilici drugih obve-
znosti predala sestri, ki zbor 
vodi še danes. "Leta 2015 
smo prišli na idejo, najprej 
malo za šalo, da bi glede na 
veliko mladine v Selcih lah-
ko imeli svoj zbor. Naš prvi 
nastop je bil pri sv. birmi v 
Selcih, po tem pa smo se že 
takoj začeli pripravljati za 
naš prvi koncert, ki smo ga 
izvedli v začetku leta 2017," 
se spominja Ana Šolar. Od 
takrat pojejo pri mašah v 
Selcih, na raznih priredi-
tvah, prirejajo svoje koncer-
te in gostujejo v drugih žu-

pnijah po Sloveniji, poleti pa 
imajo veliko sobot rezervira-
nih za nastope na porokah. 
Prav poročni nastopi so po-
leg koncertov njihovi naj-
ljubši. "Naš glasbeni reper-
toar sicer obsega predvsem 
mladinske ritmično-duhov-
ne pesmi za zbor, za veliko 
pesmi napišemo priredbe 
tudi sami, imamo tudi pe-
ster izbor poročnih pesmi, 
za posebne priložnosti pa 
posegamo tudi po sloven-
skih ljudskih in tujih sklad-
bah za mešani pevski zbor," 
je povedala zborovodkinja.
Povprašali smo jo še, kako je 
zbor dobil ime. "Ime nima 
nekega posebnega pomena. 
Meni je blazno šlo na živce, 
ker so pevci vedno zamujali 
na vaje, in ko smo izbirali 
ime, je eden 'ustrelil': 'Ve-
dno zamujamo, pa naj 
bomo Minuta čez," se spo-
minja Ana Šolar.

Spomini za večno(st)
Mladinski pevski zbor Minuta čez namerava prihajajoče praznike polepšati s koncertom v domači 
cerkvi v Selcih, kjer bo zapel prav na božič, 28. decembra pa mu bo mogoče prisluhniti še v Stari Loki. 

Mladinski pevski zbor Minuta čez pod vodstvom Ane Šolar je v pričakovanju božičnega 
koncerta. Naslovili so ga Spomini za večno(st). 

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih na 
zmanjšanje poplavne ogro-
ženosti čakajo že vse od hu-
dih poplav v letu 2007. Po 
dolgotrajnih postopkih, ki 
so jih spremljali tudi različ-
ni zapleti, so se dela konec 
novembra začela tudi na te-
renu, in sicer na območju 
Alplesovega jezu. "Poleg pr-
vega odseka od Alplesa do 
Domela bodo izvajalci po 
novem letu začeli urejati še 
nadaljnji odsek do Dermo-
tovega jezu in območje oko-
li Dolenčevega jezu, prav 
tako bodo začeli izvedbo 
ureditev na vodotoku Če-
šnjica. Glede na vremenske 
razmere do novega leta ver-

jetno ne bodo odpirali veli-
ko novih gradbišč, pričaku-
jem pa, da bodo po novem 

letu izvedbo pospešili, da jo 
bodo končali v skladu s po-
godbami in terminskimi 

roki, ki jih imajo s strani Di-
rekcije RS za vode (DRSV) 
in EU," je dejal župan An-

ton Luznar. Projekt, ki ga 
vodi DRSV, namreč sofi-
nancirata država in EU, zato 
mora biti glavnina protipo-
plavnih ukrepov izvedena 
do konca leta 2023.
Minuli teden je bilo izdano 
še delno gradbeno dovolje-
nje za edini manjkajoči od-
sek, in sicer od Dermotove-
ga do Dolenčevega jezu. 
Prvo, 11,5 milijona evrov vre-
dno fazo projekta, ki zajema 
tudi ureditve na pritokih Da-
šnica in Prednja Smoleva, 
izvaja podjetje Nivo Eko iz 
Žalca s partnerji: VGP Dra-
va Ptuj ter podjetjema Riko 
in Hidrotehnik.
Župan je še poudaril, da je 
projekt izboljšanja poplavne 
varnosti za Železnike izje-
mnega pomena. "Gradnja 
bo obsežna in bo občasno 
tudi moteča za okoliške pre-
bivalce, zato prosimo za po-
trpežljivost in razumevanje. 
Vsi si želimo, da bi bil pro-
jekt čim prej izveden," je še 
dejal župan.

Gradijo protipoplavno zaščito
V Železnikih se je začela prva faza protipoplavnega urejanja porečja Selške Sore.

Dela so se začela na območju Alplesovega jezu. 
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Železniki – Na oglasnih deskah v Železnikih bo od 17. janu-
arja dalje na ogled razstava Ustvarjalni utrinki otrok Antono-
vega vrtca, ki bo prikazovala otroška likovna dela. Kot pou-
darja ravnateljica Nežka Čufar, so otroci v njihovem vrtcu 
izredni likovni ustvarjalci, saj vzgojiteljice že od vsega začet-
ka zelo spodbujajo in razvijajo njihove umetniške sposob-
nosti in talente. "V koronačasu se nam zdi galerija na pro-
stem najprimernejši način predstavitve likovnih del otrok 
širši javnosti, zato bodo otroške umetnine razstavljene na 
oglasnih deskah v Železnikih. Na vsaki oglasni deski bo dru-
gačna risba, vsaka enkratna, posebna, vredna občudovanja. 
Vabljeni, da se sprehodite po našem kraju in si jih ogleda-
te," je povabila Nežka Čufar.

Ustvarjalni utrinki otrok Antonovega vrtca

Zimski večer, eno od otroških likovnih del, ki bodo krasila 
oglasne deske v Železnikih.

Selca – Turistično društvo Selca namerava 1. januarja prire-
diti Baklado, tradicionalni pohod v soju bakel na lokacijo 
pod Babnikom. Udeleženci se bodo na pot odpravili ob 18. 
uri izpred pošte v Selcih in bara v Dolenji vasi. Za bakle 
bodo poskrbeli v društvu in jih bodo pohodniki prejeli brez-
plačno, na koncu pa jih bodo razveselili še z ognjemetom. 

Novoletni pohod v soju bakel

Dražgoše – Organizacijski 
komite za prireditve Po ste-
zah partizanske Jelovice se 
pripravlja na počastitev 
osemdesete obletnice boja 
Cankarjevega bataljona z 
Nemci v Dražgošah ter spo-
mina na padle partizane in 
pobite domačine. Če bodo 
epidemiološke razmere do-
puščale, bo osrednja spo-
minska slovesnost potekala 
v nedeljo, 9. januarja, ob 12. 
uri pri dražgoškem spome-
niku. Glede na trenutne vla-
dne odloke bo za udeležbo 
obvezno izpolnjevanje po-
goja PCT. Slavnostni govor-
nik bo prvi predsednik Re-
publike Slovenije Milan Ku-
čan. V kulturnem programu 
bodo nastopili recitatorji in 
dramski igralci Vesna Sla-
par, Katarina Stegnar in Pri-
mož Bezjak ter solistka Gaja 
Sorč.

Januarja osemdeseta 
obletnica dražgoške 
bitke

Železniki – Pod okriljem Javnega zavoda Ratitovec (JZR) 
tudi letos poteka izbor Športnik leta občine Železniki, že 24. 
po vrsti. Znova bodo podelili priznanja najboljšim športni-
kom, športnim delavcem in športnim društvom, a ne v de-
cembru tako kot v predkoronskih časih, pač pa bo podelitev 
v prvi polovici prihodnjega leta (predvidoma konec marca), 
tako kot imajo to v navadi v nekaterih drugih občinah. Spre-
menili so tudi pravilnik o priznanjih na področju športa v 
občini Železniki in tako bodo pri izboru športnika leta upo-
števali celoletno obdobje od začetka januarja do konca de-
cembra. Iskanje kandidatov oz. zbiranje predlogov so že 
začeli, skladno s pozivom JZR pa jih posamezniki in športna 
društva lahko oddajo do 18. januarja. Nagrajence bo izbiral 
Strokovni svet za šport pri JZR. Na prireditvi bodo hkrati 
podelili še priznanja in nagrade lanskim prejemnikom, saj je 
podelitev zaradi koronarazmer odpadla.

Iščejo najboljše športnike letošnjega leta
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Nedavni obisk vlade na Go-
renjskem in tudi v Žireh 
sem doživljal v dvojni vlogi: 
kot državni sekretar sem 
skupaj z ministrom Mate-
jem Toninom obiskal gasil-
ce v Škofji Loki, v Žireh pa 
sem bil najprej kot župan v 
Alpini in nato v obeh vlogah 
pri dobračevskih gasilcih. 
Kot državni sekretar sem 
jim razložil, kako si na mi-
nistrstvu prizadevamo za 
izboljšanje njihovega polo-
žaja.
Kot sem že večkrat povedal, 
se mi kot žirovskemu župa-
nu zdi zelo pomembno, da 
se prodaja Alpine, ki je za-
gotovo zelo povezana tako z 
Žirovci kot Žirmi, odvija ko-
rektno. Ministra in podpred-
sednika vlade Tonina sem 
zato že prosil, da bi posredo-
val pri DUTB kot lastnici. 
Pri tem ne mislim, da bi 
morali postopki teči drugače 
kot doslej, želim si samo, da 
bi se zavedali, da ni po-
membna samo kupnina, 
ampak tudi ohranitev proi-
zvodnje in izdelkov, ki po 
kakovosti sodijo v sam sve-
tovni vrh. Veseli me, da je 
minister sprejel ta izziv in 
se oglasil v Alpini. Z direk-
torjem sta ugotavljala, da 
Alpina dobro sodeluje z mi-
nistrstvom, saj je Slovenska 
vojska zadovoljna s čevlji, ki 
jih naročajo v Alpini, seveda 
vse po pravilih javnega naro-
čanja. Direktor je tudi pou-
daril, da vse njihove morebi-
tne reklamacije obravnavajo 
prednostno, saj se jim to zdi 
zelo pomembno. Izmenjala 
sta si še informacije glede 
poteka postopka prodaje Al-
pine. Vlada namreč posta-
vlja izvršne direktorje 
DUTB, zato bomo spremlja-
li, da bodo stvari potekale 
tako, kot je treba. Seveda pa 
si ne delam utvar, da imamo 
pri tem kakšno bistveno be-
sedo, končno odločitev bodo 
sprejeli izvršni direktorji, 
svojo vlogo pa bo odigral 
tudi sedanji direktor Alpine, 
ki pozna sektor in bo zago-
tovo znal svetovati odgovor-
nim na DUTB, da se bodo 
pravilno odločili. Ob obisku 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Dobračeva pa je mi-
nister poudaril, da država 
ceni prostovoljstvo in gasil-
stvo. Pred leti smo s skupni-
mi močmi dosegli, da so 
omenjeno gasilsko društvo 
uvrstili med enote širšega 

pomena in s tem še izboljšal 
varnost prebivalcev naše ob-
čine.
Če ocenjujem celoten pro-
gram obiska vlade na Go-
renjskem, saj sem se udele-
žil tudi zaključne razprave v 
Cerkljah, pa sem opazil, da 
je bil obisk konstruktiven in 
udeležba zelo dobra z obeh 
strani, tako županov kot mi-
nistrov. Pred leti smo imeli 
podobno srečanje v Celju ob 
obisku takratne vlade, ki sta 
se ga s strani države udeleži-
la le dva državna sekretarja, 
županov pa nas je bilo več 
kot sto. V Cerkljah pa je bila 
zastopana celotna vlada – če 
ministri pridejo na teren, 
imajo boljši vpogled v realno 
dogajanje in je tako zagotovo 
mogoče kakšne stvari rešiti 
hitreje ali vsaj začeti kon-
struktivno debato. Vlada je 
tudi jasno predstavila načrte 
za delo z lokalno skupnostjo. 
Pomembno je, da smo župa-
ni seznanjeni, v katero smer 
bo šla politika države, tudi 
recimo pri takšnih vpraša-
njih, kot je razvoj zdravstva. 
Za Gorenjsko je regijska bol-
nišnica pomembna in prav 
je, da glede tega dosežemo 
dogovor. Vsi tovrstni pogo-
vori so lahko samo pozitivni. 
Bližata se božič in novo leto, 
čas, ko se ozremo nazaj in 
pogledamo naprej. Želim si, 
kot sem na zadnji letošnji 
seji rekel že občinskim sve-
tnikom, da bi še naprej kon-
struktivno sodelovali, da bi v 
prihodnje uspešno izpeljali 
še kakšen projekt. Vsem ob-
čanom pa bi zaželel, da se 
med prazniki spočijejo in si 
naberejo novih moči. Božič 
je družinski praznik, zato si 
vzemimo več časa za naj-
bližje. V domačem krogu je 
najlepše in tudi sam se tega 
že veselim.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Prisluhnili 
županom

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Novi objekt doma za 
ostarele je zgrajen in v celoti 
opremljen, do konca leta 
pričakujejo tudi uporabno 
dovoljenje, je razložila po-
slovna direktorica SeneCure 
za Slovenijo Sanda M. Ga-
vranovič. Čeprav to pomeni, 
da bi po novem letu že lahko 
začeli sprejemati tudi prve 
stanovalce, pa se bo to verje-
tno nekoliko zamaknilo. Za 
večino delovnih mest v 
domu jim namreč ta čas še 
primanjkuje kandidatov.
Vodstvo doma so že izbrali, 
preostala prosta delovna 
mesta pa naj bi po pričako-
vanjih zapolnili do marca 
prihodnje leto, saj razgovori 
že potekajo. Tako kot pri 
sprejemanju stanovalcev 
imajo tudi pri zaposlitvah v 
domu prednost domačini, 
kajti pomembna jim je lo-
kalna vpetost doma v kraj. 
"Vsak, ki bi se želel zaposliti 
v novem domu, lahko odda 
svojo prijavo na elektronski 

naslov: kadri.ziri@senecura.
si. Razpise za posamezna 
delovna mesta objavljamo 
tudi na naši spletni strani," 
je ob tem dodala Sanda M. 
Gavranovič. V domu bodo 
predvidoma zaposlili 34 no-
vih sodelavcev, pri čemer so 

veliko vlog prejeli že brez 
razpisov. A nekatere razpise 
bodo v prihodnje še pona-
vljali, saj primanjkuje kan-
didatov za večino delovnih 
mest, je pojasnila Sanda M. 
Gavranovič. Zaposlitve nu-
dijo na različnih področjih 

– iščejo kuharje, negovalce, 
strežnike, medicinske sestre 
oziroma medicinske tehni-
ke, socialne delavce, čistilke 
... Za sprejem v dom pa so 
doslej prejeli že več kot 77 
vlog starostnikov oziroma 
njihovih svojcev.

Dom pripravljen, 
potrebujejo še kadre
Zaradi težav pri pridobivanju ustreznega kadra bi lahko prišlo do zamika pri sprejemu prvih 
stanovalcev v dom za ostarele v Žireh.

V domu, ki je že tudi v celoti opremljen, bi lahko prve stanovalce sprejeli po novem letu, a 
ta čas še nimajo dovolj kadrov. / Foto: arhiv SeneCure

Mateja Rant

Žiri – Občinski svetniki so 
na decembrski seji občin-
skega sveta obravnavali in 
potrdili investicijske doku-
mente za gradnjo kanaliza-
cije na Selu, gradnjo hodni-
kov za pešce vzdolž lokalne 
ceste Podčelo–Podlipa–
Smrečje–Račeva–Žiri in do-
graditev hodnikov za pešce 
ob cesti Pod griči. Po odloku 
o proračunu Občine Žiri na-
mreč nove projekte, ki pre-
segajo investicijsko vrednost 
tristo tisoč evrov, v načrt ra-
zvojnih programov uvrstijo 
na podlagi odločitve občin-
skega sveta, do te vrednosti 
pa lahko odločitev o tem žu-
pan sprejme sam.

Najprej so tako potrdili inve-
sticijo v gradnjo javne fekal-
ne kanalizacije s čistilno na-
pravo za naselje Selo. Po be-
sedah Olge Vončina z Obči-
ne Žiri načrtujejo gradnjo 
kanalizacije v dolžini dobre-
ga 2,7 kilometra in postavitev 
male čistilne naprave za dve-
sto enot, ki bi jo bilo po potre-
bi možno povečati na tristo 
enot. Na kanalizacijsko 
omrežje se bo priključilo 
okrog 60 stanovanjskih 
objektov oziroma okrog 250 
občanov. Za šest objektov, ki 
so zunaj območja gravitacij-
skega priklopa na kanalizaci-
jo, pa bodo postavili lastne 
male komunalne čistilne na-
prave oziroma se bodo pri-
ključili s črpanjem odpadne 

vode, saj so stroški gradnje 
kanalizacijskega omrežja za-
nje bistveno višji od postavi-
tve individualnih malih ko-
munalnih čistilnih naprav, 
so pojasnili na občini. Nalož-
ba bo vredna slabih devetsto 
tisoč evrov. V prihodnjem 
letu sta predvidena odkup ze-
mljišč in pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, gradnja pa 
naj bi potekala v letih 2023 in 
2024. V nadaljevanju so potr-
dili še investicijski dokument 
za gradnjo hodnikov za pešce 
ob lokalni cesti Podčelo–Pod-
lipa–Smrečje–Račeva–Žiri v 
dolžini 450 metrov. Po bese-
dah Olge Vončina so letos že 
pripravili potrebno doku-
mentacijo in odkupili del ze-
mljišč, gradnja pa naj bi pote-

kala v letih 2022 in 2023. 
Naložbe bo vredna 520 tisoč 
evrov. Nazadnje so potrdili še 
projekt dograditve hodnikov 
za pešce ob cesti Pod griči. 
"Gradnja bo razdeljena na tri 
etape: od krožišča na Dobra-
čevski ulici do križišča z Je-
zersko ulico, nato naprej do 
krožišča s Partizansko ulico 
in nato še do krožišča z No-
vovaško cesto," je razložila 
Olga Vončina. Novi hodnik 
za pešce bo potekal po levi 
strani ceste v dolžini okrog 
1180 metrov. V prihodnjem 
letu bodo pridobili glavnino 
zemljišč in pripravili doku-
mentacijo, gradnja pa je 
predvidena v letih 2023 in 
2024. Vrednost naložbe je 
621 tisoč evrov.

Soglašali z novimi investicijami
Na decembrski seji so občinski svetniki potrdili tri investicijske dokumente za naložbe, ki presegajo 
tristo tisoč evrov.

Mateja Rant

Žiri – V razstavni vitrini v 
krajevni knjižnici v Žireh si 
je do konca januarja mogoče 
ogledati razstavo unikantih 
izdelkov domačinke Nike 
Drmota. Razstavo s svojimi 
Unicefovimi punčkami do-

polnjujejo članice Društva 
upokojencev za Selško doli-
no.
"Včasih je bila Nika aktivna 
športnica, danes pa je ljubi-
teljska izdelovalka ročno na-
rejenega nakita iz polimer-
ne mase in micro makrame-
ja," je pojasnila vodja knji-

žnice Majda Treven. Po nje-
nih besedah se je Nika Dr-
mota s polimerno maso pr-
vič srečala pred desetimi 
leti, udeležila pa se je tudi 
tečaja v zavodu Ponikve, 
kjer je stanovala skoraj pet 
let zaradi invalidnosti, ki ji 
jo je prinesla bolezen dobe-

sedno čez noč. Nika Drmota 
je ob razstavi razložila, da 
rada raziskuje in preizkuša 
razne tehnike, vzorce in 
kombinacije barv. V za-
dnjem času, sploh po vrnitvi 
v rodne Žiri, pa rada vklju-
čuje tudi motiv čipk, po ka-
terih so znane Žiri.

Na ogled nakit Nike Drmota

S svojimi unikatnimi izdelki se v knjižnici predstavlja Nika 
Drmota.
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Mateja Rant

Žiri – Cel sklop člankov so 
letos posvetili 30-letnici Re-
publike Slovenije. O tem je 
v svojem uvodniku razmi-
šljala tudi žirovska rojakinja 
Spomenka Hribar. Urednik 
Miha Naglič je poudaril še 
uvodnik Tine Benedičič, ki 
je predstavila duhovnika Ja-
neza Cerarja, ki je bil v mla-
dosti tudi sam žrtev spolne 
zlorabe v Cerkvi, zdaj pa se 
zavzema za aktualne žrtve 
in razrešitev tega problema.
Skozi intervjuje so letos pred-
stavili ustanovitelja stranke 
SDS v Žireh Andreja Poljan-
ška, s katerim se je pogovar-
jal Miha Naglič, ki je opravil 
tudi intervju z založnikom 
Žirovskega občasnika Nace-
tom Nagličem. Olga Vončina 
pa je na pogovor povabila 
Sando M. Gavranovič, direk-
torico družbe SeneCura, ki je 
zgradila nov dom za starejše 
v Žireh. V sklopu, ki prinaša 
članke o tridesetletnici Repu-
blike Slovenije, je Miha Na-
glič poudaril prispevek Mila-

na Kopača o Žirovcih, ki so 
se borili za Slovenijo, svojih 
doživetij v dneh osamosvoji-
tve pa se spominjajo Tončka 
Stanonik, Tina Benedičič, 
Milena Miklavčič in Tomaž 
Kosmač. S svojo pesmijo 
Dan državnosti, ki jo je napi-
sal v poljanskem narečju, je 
ta sklop obogatil še pesnik 
Janez Ramoveš. V novi števil-
ki Žirovskega občasnika je 
mogoče najti tudi dva razi-
skovalna članka, predstavitve 
knjig in priložnostne zapise. 
V likovni prilogi, ki jo je tudi 
letos pripravil Stane Kosmač, 
pa predstavljajo osnutek na-
črta za ureditev središča me-
sta Žiri.
Zbirka Knjižnica Žirovske-
ga občasnika pa letos prina-
ša knjigo Milana Kopača z 
naslovom Kako Dobračeva 
zdaj napreduje! – naslov je 
prvi verz iz pesmi Valentina 
Poljanška (1882–1968), ki je 
bil eden glavnih akterjev go-
spodarskega napredka Do-
bračeve in Žirov v prvih de-
setletjih dvajsetega stoletja, 
je pojasnil Naglič.

Izšla nova številka 
Žirovskega občasnika
Tudi letošnji Žirovski občasnik prinaša dva zvezka v enem paketu: 51. številko in knjigo z naslovom 
Kako Dobračeva zdaj napreduje! avtorja Milana Kopača.

Miha Naglič s knjigo Milana Kopača Kako Dobračeva zdaj 
napreduje! in izvodom novega Žirovskega občasnika       
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Mateja Rant

Žiri – "Program je name-
njen sodobnim uporabni-
kom, ki si želijo vidnih in 
trajnih rezultatov pri izbolj-
šanju kakovosti življenja," 
so poudarili v ambulanti Ar-
cus Medici. Novi program, 
ki so ga poimenovali  3AK-
TIV, ponuja pazljivo zasno-
van multidisciplinarni pri-
stop, ki je s sodobnimi me-
todami izkušenih strokov-
njakov in napredno klinično 
tehnologijo popolnoma pri-
lagojen še tako zahtevnim 
potrebam uporabnika, so 
razložili.
Program  3AKTIV, ki je na 
podlagi praktičnih izkušenj 
in rezultatov strokovnih raz-
iskav nastajal približno dve 
leti, izvajajo pod blagovno 
znamko Arcus kineziologija 
in vključuje:  preventivni 
zdravstveni pregled, analizo 
telesne sestave z napredno 
napravo InBody 770 in pre-
izkus telesnega fitnesa ŽIR-
fit. Učinki programa  3AK-
TIV so  zasnovani tako, da 
lahko pomagajo tudi tistim, 
ki se zaradi najrazličnejših 
telesnih poškodb, gibalnih 
ovir, okrevanja po operaci-
jah in podobno  ne morejo 

udeležiti standardnih vadbe-
nih programov, so poudari-
li. "ŽIRfit je primeren za 
vse, ki si želijo izvedeti, ka-
kšna je njihova telesna zmo-
gljivost ali koliko so 'fit'. V 
sklopu tega dobijo informa-
cijo o celotni zmogljivosti pa 
tudi o posameznih kompo-
nentah – o vzdržljivosti, 
moči, gibljivosti, ravnotežju 
in koordinaciji," je pojasnila 
kineziologinja Nina Istenič, 
s katero pri obravnavi paci-
entov sodeluje tim zdravni-
kov ambulante Arcus Medi-
ci. Na podlagi rezultatov 
lahko posamezniku predsta-
vijo, kje je v primerjavi s 
svojimi vrstniki, ob tem pa 
poudarijo komponente, ki bi 
jih bilo priporočljivo izbolj-
šati in s tem zmanjšati tve-
ganje za razvoj različnih mi-
šično-skeletnih težav v pri-
hodnosti. "Meritve so pri-
merne in varne za različno 
stare in telesno zmogljive 
posameznike, saj se izvajajo 
v tesnem sodelovanju z 
zdravnikom v primeru ome-
jitev ali zdravstvenih poseb-
nosti. Glede na posamezni-
kove specifične potrebe in 
cilje jih prilagodimo tako, da 
jim lahko kar najbolje svetu-
jemo, kako naprej." 

Za boljše zdravje 
in počutje
V ambulanti Arcus Medici v Žireh so razvili 
program 3AKTIV – inovativno celostno 
preventivno kineziološko obravnavo.

Mateja Rant

Žiri – Projekt Zdravstvena 
športna vzgoja je v prvi vrsti 
namenjen osnovnošolskim 
otrokom z nizko telesno 
zmogljivostjo, čezmerno te-
lesno težo in slabo držo. Kot 
ugotavlja Jaka Strel iz Zavo-
da Fitlab, smo bili v zadnjem 
letu priča največjemu upadu 
gibalne učinkovitosti sloven-
skih otrok v zadnjih tridese-
tih letih, največjemu porastu 
števila učencev z debelostjo 
ter močno znižanemu dele-
žu otrok z vrhunskim gibal-
nim potencialom na eni stra-
ni in povečanemu številu 
otrok z nizko gibalno učin-
kovitostjo na drugi strani. 
Zato so v sodelovanju z OŠ 

Žiri zasnovali projekt, ki 
med drugim ponuja preda-
vanja strokovnjakov s podro-
čja športa, medicine in psi-
hologije ter demonstracijsko 
predstavitev nabora vaj.
Projekt je skupaj z vsemi pre-
davanji, vadbenimi nalogami 
in e-knjigo prosto dostopen 
na spletni strani www.arcu-
smedici.si/zsv in je tako na 
voljo vsem zainteresiranim 
šolam, učiteljem, športnim 
delavcem in tudi staršem, ki 
se zavedajo pomena ustre-
zne telesne zmogljivosti za 
zdravje svojih otrok. "Meni-
mo pa, da to ni le težava star-
šev, učiteljev in strokovnja-
kov s področja športa – to je 
ali bo postala težava vseh 
nas. Zato je čas, da stopimo 

skupaj in z uresničevanjem 
'zdravega duha v zdravem te-
lesu' poskrbimo za svetlo pri-
hodnost današnjih šolarjev 
in dodano vrednost celotne 
družbe v prihodnosti," pou-
darja Jaka Strel. Osnovna 
šola Žiri je po njegovem lah-
ko dober model tudi drugim 
osnovnim šolam po Sloveni-
ji. Učenci te šole so namreč 
že več let v slovenskem vrhu 
po telesni zmogljivosti. 
"Eden izmed prispevkov k 
temu je zagotovo dobro sode-
lovanje lokalne skupnosti, ki 
se kaže tudi v pouku zdra-
vstvene športne vzgoje, obli-
ke dopolnilnega pouka špor-
ta za učence s slabo telesno 
držo, čezmerno telesno težo 
in nižjo telesno zmogljivo-

stjo, ki na OŠ Žiri poteka že 
štirideset let." Meni, da je 
zdaj odlična priložnost, da ta 
uspešen model predstavijo 
tudi drugim šolam. S projek-
tom Zdravstvena športna 
vzgoja na spletu zato želijo 
spodbuditi tudi druge šole in 
lokalne skupnosti, da vzpo-
stavijo tovrsten način obrav-
nave otrok z različnimi teža-
vami ali primanjkljaji na gi-
balnem področju. "Gre na-
mreč za dober model sku-
pnostnega pristopa različnih 
deležnikov – zdravstva, šol-
stva, gospodarstva – v lokal-
nem okolju, s katerim lahko 
dolgoročno pripomoremo k 
izboljšani telesni zmogljivo-
sti in posledično boljšemu 
zdravju otrok."

Otroke spodbuditi h gibanju
Zavod Fitlab je v sodelovanju z Osnovno šolo (OŠ) Žiri pripravil projekt z naslovom Zdravstvena 
športna vzgoja na spletu: kako izpeljati dopolnilni pouk športa v praksi.

Žiri – Občino Žiri so tudi v letošnjem decembru obiskali ži-
rovski skavti in prinesli Luč miru iz Betlehema. Letošnja ak-
cija poteka pod geslom "Človek, ne jezi se!". V tokratni po-
slanici so se namreč odločili poudariti pomen medsebojne 
vljudnosti in spoštovanja, s čimer se gradi mir. "Začnimo 
torej z lepo besedo, ki rodi nekaj lepega. Pozdravljajmo se. 
Bodimo vljudni drug do drugega," pozivajo v Združenju slo-
venskih katoliških skavtinj in skavtov. Sredstva, ki jih bodo 
zbrali v okviru akcije, bodo letos namenili za gradnjo skavt-
ske hiše in za Center za pomoč pri prekomerni rabi interne-
ta Logout.

Luč miru iz Betlehema tudi v Žireh
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Mateja Rant

Žiri – Župan Janez Žakelj in 
direktor Gorenjske gradbe-
ne družbe Stanislav Remic 
sta podpisala pogodbo za 
gradnjo interne povezovalne 

ceste na območju industrij-
ske cone v Žireh. Novo po-
vezovalno cesto v dolžini 
okrog šeststo metrov bodo 
gradili v treh etapah, in sicer 
najprej dobrih tristo metrov 
dolg odsek od Poclaina do 

Etikete, nadaljevali bodo na 
dobrih dvesto metrov dol-
gem odseku od Etikete do 
Žaklja in nato zgradili še se-
demdeset metrov dolg od-
sek do priključka na lokalno 
cesto, so razložili na občini.

Gradnjo povezovalne ceste 
sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Dela bodo po 
pogodbi vredna 1,4 milijona 
evrov, rok za dokončanje del 
pa se izteče konec priho-
dnjega leta, so pojasnili na 
občini. V sklopu projekta 

bodo uredili še novo cestno 
razsvetljavo in odvodnjava-
nje ter nov telekomunikacij-
ski vod, podaljšali bodo tudi 
obstoječe vodovodno omrež-
je s priključki na parcele ter 
prestavili obstoječo fekalno 
kanalizacijo in mešani ka-
nal. Med novima priključk-
oma na obstoječo industrij-

sko ulico na severu pri Po-
clainu in zahodu pri Norici 
so predvideli ureditev ho-
dnikov za pešce, uredili 
bodo še obstoječe komunal-
ne vode na območju gradnje 
oziroma jih bodo zaščitili ali 
prestavili. Elektro Ljubljana 
pa bo dogradil električno 
omrežje.

Podpisali pogodbo za novo cesto
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PEUGEOT 208
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 Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu:  
od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km. 
Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri 
kombinirani vožnji: 159–183. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali  
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno  
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se 
ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Igor Kavčič

Škofja Loka – V rokah držim 
lično, s fotografijami bogato 
opremljeno monografijo na 
dvesto straneh, ki jo je izda-
la Občina Škofja Loka v so-
delovanju s Skladom Stane-
ta Severja, Javnim skladom 
za kulturne dejavnosti in 
Slovenskim gledališkim in-
štitutom. "Za Škofjo Loko 
radi rečemo, da je rojstni 
kraj slovenskega gledališča, 
saj smo ponosni, da je tu na-
stal in se na ulicah našega 
mesta tudi po tristo letih še 
vedno uprizarja Škofjeloški 
pasijon," je na predstavitvi 
monografije sredi prejšnje-
ga tedna povedal župan 
Tine Radinja.
Po tem, ko je Stane Sever v 
letih po odhodu iz ljubljan-
ske Drame svoj ustvarjalni 
milje našel v Škofji Loki in 
takrat ustanovljeni skupini 
Oder galerija, je na Loškem 
gradu izvedel tudi premiero 
monodrame Krotko dekle. 
Po njeni prvi ponovitvi 18. 
decembra 1970 v Ribnici na 
Pohorju je po koncu pred-
stave preminil za srčno ka-
pjo. Že leto kasneje so v 
Škofji Loki ustanovili sklad 
z njegovim imenom in zače-
li podeljevati Severjeve na-

grade za igralske stvaritve 
tako v poklicnih kot ljubitelj-
skih gledališčih ter najbolj-
šim študentom dramske 
igre. S tem so se na najlepši 
način poklonili spominu na 
velikega igralca. Kot je še de-
jal župan, je dvojnost knjige 
v ohranjanju spomina na 
Staneta Severja, hkrati je v 
njej predstavljeno vse to, kar 

je sklad v petdesetih letih 
delovanja naredil. 
Predsednik Upravnega od-
bora Sklada Staneta Severja 
Miha Ješe je spregovoril o 
igralčevem obdobju v Škofji 
Loki in začetkih Sklada ter o 
podeljevanju nagrad v Škofji 
Loki, o čemer teče beseda 
tudi v njegovem prispevku v 
monografiji. V pol stoletja je 
bilo nagrajenih 252 nagra-
jenk in nagrajencev, enkrat 
je bila nagrajena predstava. 
Od tega je bilo 21 igralcev in 
igralk nagrajenih dvakrat, 
19 jih je prejelo najprej štu-
dentsko in kasneje še po-
klicno nagrado, 69 je bilo 
nagrad ljubiteljskega gleda-
lišča. Najhitreje je obe na-
gradi, le tri leta po študent-

ski nato še kot poklicni igra-
lec, prejel Jernej Šugman.
Monografijo je pripravljal 
uredniški odbor v sestavi 
Aleš Jan, Mojca Jan Zoran, 
Miha Ješe, Aldo Komar, Ma-
tjaž Šmalc in Nadja Strajnar 
Zadnik, uredila pa jo je dra-
maturginja in dramatičarka 
Simona Hamer. "Minljiva 
narava gledališke umetnosti 
predstavlja velik izziv pri 
ohranjanju spomina na do-
sežke in presežke odrske 
umetnosti. V tem smislu je 
knjiga relevanten prispevek 
k zgodovini gledališča in po-
klon igralski umetnosti," je 
povedala Hamerjeva. Vsebi-
na je razdeljena na tri sklo-
pe. Ob že omenjenih besedi-
lih Radinje in Ješeta, ki piše-

ta o povezavi gledališča in 
Staneta Severja s Škofjo 
Loko, je Štefan Vevar v širši 
kontekst umestil bogat Se-
verjev umetniški opus. Be-
sedilo zajema arhivsko gra-
divo in tudi igralčevo oseb-
no korespondenco, ki doslej 
še ni bila javno objavljena. 
Aleš Jan je pripravil temeljit 
pregled Severjevega ustvar-
janja za radio, ki presega več 
kot 300 radijskih posnetkov, 
od tega je kar 140 igranih 
iger za odrasle in dvajset za 
otroke. O Severjevem film-
skem opusu piše Varja Moč-
nik. Njegovo pedagoško 
delo, bil je tudi profesor na 
akademiji, je opisal igralec 
Niko Goršič, ki ima tudi iz-
kušnjo njegovega učenca.

V osrednjem delu knjige so 
predstavljene vse nagrajen-
ke in nagrajenci v pol stole-
tja podeljevanja Severjevih 
nagrad. "Najprej je tu foto-
grafija z vsakokratne podeli-
tve, pri čemer gre velika za-
hvala Gorenjskemu glasu. 
Sledijo pa podatek, za katero 
vlogo je posameznik prejel 
nagrado, ter njegova foto-
grafija iz omenjene predsta-
ve," pojasnjuje Hamerjeva 
in dodaja, da je bilo iskanje 
fotografij precej zahtevno 
delo, pri čemer so za pomoč 
zaprosili številne institucije, 
gledališča, akademijo, raz-
lične predstavnike ljubitelj-
skih gledališč in nagrajene 
posameznike. Že bežen pre-
gled prejemnikov in preje-
mnic nagrad na primer po-
kaže, da so mnogi v študent-
skih letih nagrajeni tudi ka-
sneje v poklicu naredili izje-
mne umetniške kariere. 
"Tretji del je nekoliko pose-
ben," poudarja Simona Ha-
mer: "Vanj smo uvrstili zani-
mive zapise nagrajenk in 
nagrajencev tako o gledali-
šču nasploh, o tem, kaj jim 
pomeni nagrada, o vtisih s 
podelitev, spominih na Sta-
neta Severja ..." Zanimivo 
vsebino je v knjigo na ličen 
in pregleden način "zapaki-
rala" oblikovalka Nives Lun-
der. Da je podobno, kot je 
gledališče kolektivna ume-
tnost, tudi knjiga rezultat šir-
šega delovanja, je še poudari-
la urednica. Monografija 50 
let Severjevih nagrad je ne-
dvomno zanimiv in v marsi-
čem zelo temeljit pogled v 
zgodovino slovenskega gle-
dališča zadnjih petdeset let.

O veličini igralstva in gledališča
V tednu pred podelitvijo že 51. Severjevih nagrad so v Škofji Loki predstavili knjižno monografijo z naslovom 50 let Severjevih nagrad. Knjiga je posvečena 
tako Stanetu Severju kot dosedanjim 252 nagrajencem, poklicnim in ljubiteljskim igralcem ter študentom dramske igre.

V družbi večine uredniškega odbora monografije: (od leve) Aldo Komar, Nadja Strajnar Zadnik, Nives Lunder 
(oblikovalka), Matjaž Šmalc, Aleš Jan, župan Tine Radinja, Simona Hamer (urednica) in Miha Ješe / Foto: Igor Kavčič

Letošnji nagradi Sklada Staneta Severja 
prejmeta poklicna igralca Marjuta Slamič (SNG 
Nova Gorica) in Blaž Setnikar (Prešernovo 
gledališče Kranj). Skupinsko študentsko nagrado 
prejmejo Diana Kolenc, Nejc Jezernik in Maks 
Dakskobler, nagrada za ljubiteljskega igralca pa 
gre domačinu Bojanu Trampušu (Loški oder).
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TRADICIJA IN
IZKUŠNJE

ŽE VEČ KOT 65 LET.

Želimo vam 
lepe praznike 
in srečno v 
novem letu 2022! 

www.domplan.si  

V E S E L E  P R A Z N I K E  I N  
S R EČN O  N O V O  L E T O

 

Želje se lahko uresničijo le, 
če so postavljene na trdne

temelje.

Te pa lahko postavimo le 
z medsebojnim spoštovanjem,

sodelovanjem in prijateljstvom. 

Naj se vam v novem letu 
uresniči veliko želja - 

tudi z našim sodelovanjem!

www.opeka.si

Igor Kavčič

Škofja Loka – Poleti prihod
nje leto bo minilo deset let, 
odkar akademskega slikarja 
Janeza Hafnerja ni več med 
nami, tokratna razstava v 
Sokolskem domu pa je po
klon umetniku, ki bi 5. de
cembra praznoval svoj 71. 
rojstni dan, kar pa mu žal ni 
bilo dano. 
Hafner se je v zgodovino 
slovenskega slikarstva vpisal 
kot eden najvidnejših slikar
jev urbanega pejsaža, zato 
naslov razstave Janez Haf
ner in njegov pejsaž ni na
ključen. Posebnost tokratne 
razstave je, da so poudarje
na manj znana Hafnerjeva 
dela iz različnih ustvarjalnih 

obdobij. Kot je v zapisu k 
razstavi poudaril umetno
stni zgodovinar Boštjan So
klič, ga prav ta dela predsta
vljajo kot enega najbolj indi
vidualnih, občutljivih, dr
znih in hkrati tudi stilno 
prepoznavnih slovenskih 
slikarjev na prehodu iz 20. v 
21. stoletje. Večina izmed 
razstavljenih slik je tokrat 
javnosti predstavljena prvič. 
Osrednji motiv Hafnerjeve
ga slikarskega izraza je lo
ška krajina, ki jo je upoda
bljal že od začetka svoje 
ustvarjalne poti, tudi sicer 
pa se v njegovih delih kaže 
romantični odnos do nara
ve, zlasti domačega kraja, in 
zadržana drža do njene vse 
večje urbanizacije.

"Pričujoča razstava je stilno 
in tematsko razpeta med 
najpomembnejša obdobja 
Hafnerjevega ustvarjanja. 
Povezuje različne vsebinske 
sklope in oblikovne pristope 
ter nas vodi od ekspresivno 
koncipiranih krajin prek li
rično interpretiranih vsebin 
do apokaliptičnih vpogledov 
v prihodnost. Podobe, ki so 
pred nami, lahko razume
mo kot vizualne metafore, 
lahko pa tudi drugače," je 
med drugim še zapisal So
klič. Slikar nam dopušča ve
liko možnosti za razlago. 
Razstava je nastala v sodelo
vanju z družino Janeza Haf
nerja in Loškim muzejem, 
na ogled pa bo vse do konca 
februarja prihodnjega leta.

Janez 
Hafner  
in njegov 
pejsaž

V Sokolskem domu je 
na ogled razstava 
likovnih del Janeza 
Hafnerja (1950–2012).

Na tokratni razstavi so na ogled manj znana in prvič 
predstavljena Hafnerjeva dela. / Foto: Igor Kavčič

www.nasadezela.si



Letošnje leto smo bili v pisarni LAS 
zaposleni tako z oddajanjem zah-
tevkov projektov kot tudi z organi-
zacijo dogodkov za člane in lokal-
ne prebivalce. Aktivno smo se ude-
leževali posvetov in dogodkov, kjer 
smo na različne načine predstavlja-
li naše območje in rezultate naših 
projektov. 
V letu 2021 se je uspešno zaključi-
lo pet projektov, ki so večinoma v 
okolje prispevali manjše investicije 
v infrastrukturo. Projekt E-nostav-
no na kolo je poskrbel za novo ko-

lesarsko infrastrukturo (polnilnice 
za e-kolesa, stojala za kolesa, ste-
brički za popravilo koles, električna 
kolesa). Skozi projekt Lesni feniks 
so v občini Žiri postavili urbano 
opremo – klopi, ležalnike, gardero-
bo, biološko stranišče in skakalno 
desko. Rezultate projekta Učilnice 
v naravi vidimo ob nekaterih 
osnovnih šolah na Škofjeloškem, 
kjer so ob njih ali v njihovi neposre-
dni bližini postavljeni šolski učni 
vrtovi. Skozi projekt Sožitje na 
grajskem vrtu pa je bil obnovljen 

nekdanji nunski zeliščni vrt na Lo-
škem gradu. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano uvaja podaljšanje 
tega programskega obdobja s t. i. 
prehodnim obdobjem. Iz tega na-
slova je LAS prejel tudi dodatna 
sredstva Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja. 
Sredstva bodo namenjena za vo-
denje LAS kot tudi za en manjši 
projekt. S tem bo območje lažje 
dočakalo novo programsko per-
spektivo, za katero upamo, da jo 
bomo začeli oblikovati kmalu. Ak-
tivno pa snujemo tudi projekte, saj 
je Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano objavilo šesti 
javni razpis za projekte sodelo-
vanja med lokalnimi akcijskimi 
skupinami. 
Kot že rečeno, smo v iztekajočem 
letu poleg rednega dela izpeljali ali 
pa se udeležili zanimivih dogod-
kov, aktivnosti. Tudi v letu, ki se za-
ključuje, smo za člane LAS in druge 
lokalne deležnike organizirali tradi-
cionalno vsakoletno strokovno 
ekskurzijo. Namen takih ekskurzij 
je, da se udeležencem pokažejo 
primeri dobrih praks črpanja sred-
stev LEADER/CLLD tudi drugje po 
Sloveniji ali tujini. S tem lahko naj-
demo nove in sveže ideje za pro-
jekte na našem območju. V leto-
šnjem letu smo se odpravili na ob-
močje Suhe krajine, Temenice in 
Krke, na območje Lokalne akcijske 
skupine STIK. V Trebnjem smo si 
ogledali Galerijo likovnih samora-

stnikov, okušali lokalno hrano v 
Dobrotah Dolenjske in se ustavili 
na Ekološki kmetiji Kukenberger. 
Pot smo nato nadaljevali do gradu 
Žužemberk in dan zaključili na Jur-
čičevi domačiji na Muljavi.
V letošnjem letu smo območje na-
šega LAS in rezultate naših projek-
tov predstavljali tudi na 59. Med-
narodnem kmetijsko-živilskem 
sejmu Agra, ki je potekal avgusta. 
Z Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano so nas povabi-
li, da na sejmu sodelujemo dva dni. 
Projekte in območje smo predsta-
vljali tako na stojnici ministrstva 
kot tudi na okrogli mizi Razvoj pri-
stopa LEADER in CLLD v Sloveniji. 
Skozi celotno leto je LAS aktivno 
sodeloval tudi s študenti geografije 

s Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani pri raziskovalni nalogi 
na temo kmetijstva na Škofjelo-
škem. Glavni rezultati naloge so 
bili predstavljeni tudi na strokov-
nem srečanju v okviru Tedna po-
deželja na Škofjeloškem, ki je po-
tekal v organizaciji vodilnega par-
tnerja LAS Razvojne agencije Sora, 
d. o. o. Strokovno srečanje se je za-
ključilo tudi s predstavitvijo rezul-
tatov LAS v tem programskem ob-
dobju. 
Vse aktualne novosti lahko spre-
mljate na spletni strani LAS loškega 
pogorja (www.las-pogorje.si) ali pa 
informacije dobite v pisarni LAS lo-
škega pogorja na Razvojni agenciji 
Sora, d. o. o., Poljanska cesta 2, Ško-
fja Loka.

Programsko obdobje 2014–2020 gre počasi proti koncu. Za to obdo-
bje smo na LAS loškega pogorja zaključili z javnimi pozivi za pridobi-
tev sredstev za projekte, ki spodbujajo razvoj škofjeloškega podeže-
lja. Sedaj stopamo v kratko prehodno obdobje in upamo, da se novo 
začne čim prej. 

ZAKLJUČEVANJE PROGRAMSKEGA OBDOBJA IN KORAK V PREHODNO OBDOBJE

Strokovna ekskurzija LAS v septembru / Foto: arhiv LAS

Sodelovanje na sejmu Agra 2021 / Foto: arhiv LAS

oglasno sporočilo / Razvojna agencija Sora, d. o. o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka

RAZVOJNA AGENCIJA SORA, d. o. o.,  
je razvojno-podporna institucija in 
deluje na območju občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Žele-
zniki in Žiri. Podpira in razvija raz-
lična področja ter dviguje kvaliteto 
življenja na območju. Leto 2021 je 
prineslo precej novosti in kar nekaj 
novih projektov, ki jih bomo izvaja-
li tudi v prihodnjih letih.

PODEŽELJE
Začeli smo izvajati precej novih pro-
jektov CLLD. Projekt Jem lokalno, 
jem boljše spodbuja uvajanje lo-
kalne hrane v javne institucije, pro-
jekt Crngrob naokrog se ukvarja z 
bogato sakralno dediščino na ob-
močju in projekt Interaktivno in 
sodobno bo nadgradil muzejski 
zbirki v Žireh in Železnikih. 
Nadaljevali smo popis starih hi-
šnih imen, in sicer v 18 vaseh. Pri 
tem smo evidentirali skupno 380 
hišnih imen, ki ustrezajo kriterijem 
popisa in jih domačini še poznajo 
oz. v svojem narečnem govoru tudi 
uporabljajo. V šestih letih, ko po-
pisujemo hišna imena na Škofje-
loškem, smo v popis zajeli sku-
pno 97 vasi in zabeležili 1.800 še 
živih imen. 
V sodelovanju z različnimi partnerji 
smo izvedli zelo dobro obiskani 
19. Teden podeželja na Loškem s 
predstavitvami ponudnikov, tržni-
cami in različnimi strokovnimi de-
lavnicami. 
V okviru blagovne znamke Babica 
in Dedek smo letos prenovili linijo 
poslovnih daril, ki se je zelo dobro 
prijela. V okviru znamke je trenutno 
vključenih 40 ponudnikov s 483 
izdelki. Izvedli smo tudi senzorično 
ocenjevanje izdelkov v okviru 
znamke. Ocenjenih je bilo skupno 
22 izdelkov, pri čemer so bili vsi 

ocenjeni izdelki nagrajeni. Deset 
jih je prejelo zlato priznanje, štirje 
srebrno in osem bronasto. 
Letos smo prvič s partnerji iz celo-
tne Gorenjske izvedli tudi Dan do-
mačih dobrot na Brdu pri Kranju, 
kjer se je predstavilo 35 ponudni-
kov lokalne hrane iz celotne Go-
renjske, kuharska šefa Kavčič in 
Štefelin, hkrati pa je bilo organizira-
nih tudi precej delavnic na temo 
hrane. Odličen obisk nam je dal do-
bro izhodišče in zagon za prihod-
nje leto.
Izdelali smo tudi kratke promocij-
ske filmčke Pridelano na doma-
čem vrtu s praktičnimi nasveti za 
pridelavo zelenjave.

TURIZEM
Celo leto je v sodelovanju z občina-
mi, javnimi zavodi in drugimi dele-
žniki potekala priprava Strategije 
trajnostnega razvoja turizma 
Škofjeloško 2028, ki so jo na de-
cembrskih sejah potrdile tudi vse 
občine na Škofjeloškem. Prvič smo 
pripravili poletni in zimski destina-

cijski časopis, namenjen obisko-
valcem na območju, ki je bil dobro 
sprejet. Skupaj z gostinci smo se 
pripravljali na kulinarični festival 
Okusi Škofjeloškega, ki ga bomo 
izvajali od 8. do 30. januarja 2022 po 
različnih gostilnah na Škofjeloškem. 
Leto zaključujemo še z odprtjem 
novega TIC-a za celotno območje 
Škofjeloškega na Cankarjevem 
trgu v Škofji Loki. 

ROKODELSTVO
V okviru projekta CCI4TOURISM pa 
nadaljujemo izvajanje aktivnosti, ki 
bodo omogočile razvoj kreativnih 
industrij na Škofjeloškem. V okviru 
projekta ROKO-DELCI smo popisali 
pletarsko dediščino območja. 
Rokodelski center DUO Škofja Loka 
je letos praznoval 10-letnico delo-
vanja. Desetletje povezovanja ro-
kodelcev na Škofjeloškem in tudi 
širše je pustilo globoke sledi v pro-
storu. Izvedli smo različne temat-
ske razstave naših rokodelcev, pri-
pravili poletna Rokodelska doži-
vetja ter septembra izvedli Roko-
delski dogodek na Visokem. Leto 
zaključujemo z Izložbami domišlji-
je v Škofji Loki, ki vsak december 
poživijo staro mestno jedro. 

PODJETNIŠTVO
Izvedli smo številna izobraževanja 
in podjetniške delavnice v okviru 
programa Spodbujanje podjetniš-
tva na Loškem in SPOT svetova-
nje Gorenjska. Maja smo izvedli že 
tradicionalni Teden obrti in podje-
tništva na Loškem, kjer je bil glavni 
poudarek na posledicah in izzivih, ki 
jih je v podjetništvo na Škofjelo-
škem prinesla epidemija covida-19. 
Začeli smo izvajati projekt Virtual-
na kreativnost, ki spodbuja razvoj 
in dvig digitalnih kompetenc pod-
jetnikov. 
Podjetniki na Škofjeloškem imajo 
možnost pridobiti tudi ugodne po-
goje za kreditiranje v okviru Kredi-
tne sheme, kjer so jim na voljo kre-
diti po obrestni meri 2,5 odstotka. 

OKOLJE
Uspešno smo koordinirali pobudo 
Zero Waste Škofjeloško – Na poti 
do družbe brez odpadkov, kjer 
sta se pobudi pridružili občini Ško-
fja Loka in Železniki.
Izvedli smo različne promocijske 
aktivnosti v okviru Evropskega te-
dna mobilnosti, npr. Lokalno mali-
co na vlaku, hkrati pa smo začeli 
tudi s koordinacijo Loškega kole-
sarskega omrežja, kjer je cilj tudi 
čimprejšnja umestitev v prostor in 
izgradnja kolesarskih povezav po 
celotnem Škofjeloškem. 
Začeli smo tudi izvajati projekt Vo-
dni viri Škofjeloškega, katerega 
osrednji namen je ohranjanje in va-
rovanje snovne in nesnovne dedišči-
ne – vodnih virov, hkrati pa bo inve-
sticija v čistilno napravo Pustotnik 
zagotovila tudi čistejšo reko Soro. 
V okviru projekta ALPTREES pa 
smo skupaj s partnerji izdelali Stra-
tegijo za trajnostno upravljanje in 
odgovorno rabo tujerodnih dreve-
snih vrst v alpskem prostoru in pri-
ročnik za prepoznavanje tujerodnih 
drevesnih vrst v alpskem prostoru. 
Hkrati pa je ob trenutnih pretresih 
glede oskrbe z energije zelo aktual-
na tudi naša Energetska pisarna, 
kjer dobite vse nasvete v zvezi z 
učinkovito rabo energije in obno-
vljivimi viri.

Vsem bralcem želimo  
vesel božič,  

ponosa poln dan  
samostojnosti in enotnosti  

ter srečno v letu 2022!

RAZVOJNA AGENCIJA SORA OB LETU OSOREJ

Gašper Kleč
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Naj se v vaša srca naselita mir in toplina,  
naj se čarobnost božiča in novega leta  
povezujeta skozi celo prihajajoče leto. 

VSE DOBRO  
V LETU 2022 

Darija Jamnik, mag., predsednica GO SLS  
in predsednica IO SLS Škofja Loka

VSE DOBRO  
V LETU 2022 
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Vilma Stanovnik

Ljubljana – V Cankarjevem 
domu v Ljubljani je prejšnji 
teden potekala tradicionalna 
prireditev Društva športnih 
novinarjev Slovenije, na ka-
teri vsako leto proglasijo naj-
boljše športnice, športnike 
in ekipe leta. 
Letos sta si laskavo prizna-
nje najboljših v državi pri-
služila dobitnica zlatega 
olimpijskega odličja in sku-
pna zmagovalka svetovnega 
pokala v športnem plezanju 
Janja Garnbret ter trenutno 
najboljši kolesar na svetu 
Tadej Pogačar. 
V ženski konkurenci je dru-
go mesto pri glasovanju 
športnih novinarjev osvojila 
dobitnica srebrne olimpij-
ske medalje judoistka Tina 
Trstenjak, tretja pa je bila 
21-letna Nika Križnar, člani-
ca SSK Norica Žiri. Nika 
Križnar, doma iz Delnic, je 
osvojila veliki kristalni glo-
bus za zmago v skupnem 
seštevku svetovnega pokala 
v smučarskih skokih za žen-

ske v sezoni 2020/2021. 
Zelo uspešna je bila tudi na 
svetovnem prvenstvu: eki-
pno je osvojila srebrno me-
daljo, posamično pa brona-
sto na veliki skakalnici. Nika 
je dobro začela tudi novo 
sezono, v kateri pred najve-
čjimi preizkušnjami, tudi 
olimpijskimi igrami, sto-
pnjuje zmagovalno formo. 
Še bolje je novo sezono zače-

la njena klubska in reprezen-
tančna prijateljica ter svetov-
na prvakinja iz minule sezo-
ne Ema Klinec iz Poljan, ki je 
že na prvem prizorišču te-
kem nove sezone v Nižnem 
Tagilu premagala vse konku-
rentke. Na prvi tekmi je bila 
druga, na drugi pa je zmaga-
la. Ema Klinec je v glasovanju 
za najboljšo športnico Slove-
nije osvojila šesto mesto.

Priznanje Niki Križnar
Zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske Nika 
Križnar iz Delnic je dobila priznanje za tretjo najboljšo športnico v Sloveniji.

Nika Križnar je dobila priznanje za tretjo najboljšo 
športnico Slovenije v letošnjem letu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Športna zve-
za Škofja Loka in Občina 
Škofja Loka 8. januarja or-

ganizirata ponovoletni tur-
nir v kegljanju. Enotno tek-
movanje posamično bo po-
tekalo po sistemu 25 + 25. 
Kegljač oziroma kegljačica 

meče na dveh stezah. Vsak 
meče 25 kegljev na polno 
in 25 kegljev čiščenje na 
vsaki stezi. Skupaj torej sto 
metov.
Razpored z uro metanja bo 
objavljen 6. januarja na 
oglasni tabli bifeja in sporo-
čen po e-pošti. Prijave spre-
jemajo do srede, 5. januarja, 
do 13. ure izključno na e-na-
slov: kegljisce@zsport-sklo-
ka.si ali po telefonu: Mirko 
041 550 910. Prijavnina je 4 
evre na tekmovalca. 

Ponovoletni turnir
Na kegljišču Športne dvorane Poden bo drugo 
januarsko soboto potekal ponovoletni turnir v 
kegljanju.

oglasno sporočilo / Razvojna agencija Sora, d. o. o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru  Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d. o. o.

PRVI KULINARIČNI FESTIVAL NA ŠKOFJELOŠKEM V JANUARJU 2022

Namen projekta
S projektom Okusi Škofjeloškega 
želimo projektni partnerji, Razvoj-
na agencija Sora, Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, KGZS, Kmetijsko gozdarski 
zavod Kranj in Društvo za razvoj 
podeželja Resje, postaviti kulinarič-
ni temelj dodatne turistične po-
nudbe na Škofjeloškem in na kon-
ceptu kulinaričnega dogodka gra-
diti nove zgodbe turistične desti-
nacije Škofjeloško. 
Ključno vodilo pri izvedbi projekta 
nam je bilo povezati gostinske po-
nudnike, turistične kmetije in do-
bavitelje živil na lokalnem obmo-
čju, nadgraditi obstoječo kulinarič-
no ponudbo z oblikovanimi unika-
tnimi meniji, vključiti lokalno tradi-
cijo in poudariti hišne specialitete, 
ki posamezne gostince oz. turistič-
ne kmetije najbolje predstavljajo. 

Sodelujoči gostinci, turistične 
kmetije in lokalni dobavitelji živil
Š številnimi aktivnostmi tako za 
gostinske ponudnike kot tudi lo-
kalne pri- oz. predelovalce smo za 
sodelovanje na prvem kulinarič-
nem festivalu na Škofjeloškem 
navdušili 11 gostincev in turistič-
nih kmetij ter preko 50 lokalnih po-
nudnikov živil, ki želijo svoje pridel-
ke in izdelke dobavljati lokalnim 
kulinaričnim ponudnikom. 

Z obogateno kulinarično ponudbo 
in zanimivimi meniji po enotni ceni 
25 evrov se bodo na festivalu Oku-
si Škofjeloškega, ki bo potekal 
od sobote, 8. januarja, do nede-
lje, 30. januarja 2022, predstavili:
-  DANILO GOSTILNA & VINOTEKA
-  GOSTILNA KAŠČA
-  GOSTILNA LIPAN
-  GOSTILNA PRI BOŠTJANU
-  GOSTILNA PR´ PEPET
-  GOSTILNA STARMAN
-  GOSTIŠČE TOLC
-  PENZION IN GOSTIŠČE LAJNAR
-  RESTAVRACIJA NA VASI
-  TURISTIČNA KMETIJA JAMNK
-  TURISTIČNA KMETIJA PRI MARKU
Otvoritvenega dogodka festivala 
letos zaradi spoštovanja ukrepov v 
okviru preprečevanja širjenja coro-
na virusa ne bomo izvedli, a se ve-
selimo že prihodnjih. Želimo na-
mreč, da festival postane tradicio-
nalen in da k sodelovanju privabi-
mo nove gostince oz. turistične 
kmetije.

Kaj o festivalu razmišljajo  
nekateri od sodelujočih  
gostincev?
Na Turistični kmetiji Jamnk pou-
darjajo, da želijo s sodelovanjem  
na kulinaričnem festivalu gostom 
predstaviti njihovo ponudbo, ki te-
melji na živilih, večinoma pridela-
nih na domači kmetiji. 
Tudi Turistična kmetija Pri Marku 
želi s sodelovanjem na festivalu 
pritegniti nove goste, hkrati pa so 

prepričani, da se bodo lokalni go-
stinci zaradi samega projekta med 
seboj še bolj povezali. 
V Gostišču Tolc pozdravljajo skupen 
kulinarični dogodek, ki bo povezal 
gostince, ki bodo skupaj en mesec 
nudili lokalno, domače in loško. 
Priložnost za povečanje prepo-
znavnosti so s sodelovanjem pri 
Okusih Škofjeloškega prepoznali v 
Restavraciji Na Vasi, podpirajo pa 
lokalne kmete in dobavitelje, zato 
so v festivalski meni vključili njiho-
ve proizvode, kar je bilo tudi glav-
no vodilo izvajalcev projekta. 
Iz Gostilne Danilo pa sporočajo na-
slednje: »Naša kuhinja temelji na 
sestavinah, ki nam jih daje okolje, 
zato dajemo tudi največji poudarek 
lokalnim in sezonskim sestavinam. 
Seveda pa navdih črpamo v tradiciji, 
saj želimo, da bi naši gostje zopet 
okusili tiste stare jedi naših babic, ki 
jim dodamo pridih modernosti, 
zato je bila odločitev, da se pridruži-
mo festivalu, povsem logična.«

Penzion in gostišče Lajnar na festi-
val vabi z naslednjimi besedami: 
»Soriška planina in vse dejavnosti 
na njej želijo povezati Bohinjsko in 
Selško dolino. To nam je obenem 
izziv in priložnost, da sodelujemo 
na festivalu Okusi Škofjeloškega. 
Meni, ki ga bomo ponudili v tem 
času, odraža to povezovanje. Izbor 
dobaviteljev živil smo poiskali v 
obeh dolinah. Na Lajnarju, Možicu 
in okoliških planotah pa dozorijo 
najboljše borovnice, zato se z vese-
ljem pohvalimo s svojim borovni-
čevim zavitkom. V letošnjem letu 
smo z njim razveselili več kot tri ti-
soč obiskovalcev.« 
»Na Križni Gori stoji gostilna s tradi-
cijo, kjer z lokalnimi in sezonskimi 
sestavinami na 'šporgertu' na drva 
in v krušni peči pripravljamo do-
mače jedi po receptih naših babic. 
Doživite pristne okuse domačega 
kulinaričnega raja,« napisanemu še 
dodajajo v Gostilni Pri Boštjanu. 

Vabljeni, da kulinarično doživetje 
začnete na primer z žlikrofi z bakal-
co ali z visoško enolončnico, nada-
ljujete z loško mešto s črnimi istr-
skimi tartufi ali postrvjo z mavra-
hovo omako in hruško, kuhano v 
vinu, na koncu pa se posladkate še 
z borovničevim zavitkom ali ajdo-
vimi štruklji z orehi in medom. 
Možnosti za različne okuse in iz-
polnitev različnih kulinaričnih 
pričakovanj je veliko – preizkusi-
te jih in razvajajte se z Okusi 
Škofjeloškega! 

Več na www.ra-sora.si

Kje dobite več informacij  
o festivalu?
O novem turistično-kulinarič-
nem dogodku bomo obvešča-
li s promocijskimi filmi s pred-
stavitvijo na festivalu sodelu-
jočih gostincev in lokalnih 
dobaviteljev, promocijsko 
brošuro s predstavitvijo kuli-
naričnih ponudnikov, njihovih 
hišnih specialitet ter dobavi-
teljev, spletnimi stranmi Ra-
zvojne agencije Sora, z objav-
ljenimi recepti hišnih jedi, me-
niji, ki jih bodo ponujali v času 
festivala, ter možnostjo rezer-
vacije pri izbranem gostin-
skem ponudniku, seznamom 
ponudnikov iz lokalnega ob-
močja, promocijskimi letaki in 
plakati ter objavami na sple-
tnih omrežjih.
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LOŠKI GLAS, november 2021 
 
Dodajte LOGOTIPE PARTNERJEV, LOGOTIP PROJEKTA TER SPODNJI OBVEZEN TEKST.  
Pri tem tekstu popravite le Operacijo sofinancirata… (ne Projekt sofinancira…) 
 
 
PRIPRAVE NA KULINARIČNI FESTIVAL OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA V JANUARJU 2022 
 
V okviru projekta Okusi Škofjeloškega bomo od petka, 7.1., do nedelje, 30.1.2022, organizirali kulinarični 
festival, ki bo temeljil na kulinarični tradiciji območja, nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in 
vključevanju lokalnih surovin in živil v jedilnike oz. menije, ki so jih gostinci in turistične kmetije že oblikovali 
za potrebe omenjenega festivala.  
Z obogateno kulinarično ponudbo bo na festivalu sodelovalo 11 gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij 
s Škofjeloškega.  
 
Z namenom promocije nove kulinarično – turistične ponudbe pripravljamo promocijsko brošuro, kjer bomo 
predstavili vse na festivalu sodelujoče kulinarične ponudnike in njihove hišne specialitete ter dobavitelje. 
Ponudniki bodo predstavljeni tudi na spletni strani Razvojne agencije Sora, kjer bodo dostopni tudi recepti 
hišnih jedi ter meniji, ki jih bodo v času festivala ponujali po enotni ceni 25 EUR. Na spletni strani boste 
lahko opravili tudi rezervacijo pri izbranem gostinskem ponudniku. V pomoč gostinskim ponudnikom pri 
naročanju surovin in živil s Škofjeloškega pa bomo izdali še seznam vseh lokalnih ponudnikov, ki so 
pripravljeni svoje pridelke in izdelke ponuditi tudi gostincem. 
 
Vse aktualne aktivnosti na projektu lahko spremljate na spletnih straneh Razvojne agencije Sora in 
sodelujočih partnerjev.  
   
 
Razvojna agencija Sora, 
Kristina Miklavčič, vodja projekta 
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INFORMATIVNIDNEVI

PREDŠOLSKA
VZGOJA
četrtek,1.marec

INKLUZIVNA
PEDAGOGIKA
torek,19.junij

SREDNJEŠOLSKI
PROGRAMI
(predšolskavzgoja,ekonomskitehnik,bolničar–negovalec)

sreda,28.februar

BREZPLAČNI
RAČUNALNIŠKI
PROGRAMI
INPROGRAMI
TUJIHJEZIKOV
zazaposlene,starejšeod45let,znajvečsrednjoizobrazbo

torek,27.februar

Osnovnašolazaodrasle


Srednješolskiprogrami:
Bolničar–negovalec
Vzgojiteljicapredšolskihotrok
Ekonomskitehnik

Izredništudij:
Predšolskavzgoja–dodiplomski
Inkluzivnapedagogika–podiplomski

www.lu-skofjaloka.siwww.lu-s
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Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

T O  J E  

 

– avtoličarstvo
– avtokleparstvo
–  avtoservis za vse tipe vozil
– poliranje vozil

–  prodaja originalnih 
rezervnih delov

–  polnjenje klimatskih 
naprav

–  prodaja originalnih 
rezervnih delov

–  polnjenje klimatskih 
naprav

–  prodaja, montaža in menjava pnevmatik

Lepe praznike in  
srečno 2022!

Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka 

Telefon: 04 51 54 300 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

vsi zdravstveni domovi  
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

MOBILNE EKIPE
lokacije in urniki na spletnih  
straneh zdravstvenih domov
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Avtorice raz-
stave Ljubezen gre skozi že-
lodec – Kulinarika v arhi-
vskih virih so arhivistke 
Zgodovinskega arhiva Lju-
bljana Elizabeta Eržen Pod-
lipnik, Mira Hodnik in Du-
nja Mušič. V sodelovanju z 
ilustratorko Moniko Klobu-
čar so pripravile prvi strip v 
slovenskem prostoru, ki 
predstavlja arhiv in arhivske 
vire. Tovrsten način predsta-
vljanja bogatih arhivskih vi-
rov širši publiki je v stroki 
novost in poskus predstavi-
tve arhivskih virov na druga-

čen način. Strip je tudi nad-
gradnja projekta Arhivski 
kuharski rokovnik, ki je bil 
prvič objavljen leta 2019. 
Strip na hudomušen način 
predstavlja raziskovalko 
Zalo, ki po naključju v Idriji 
odkrije nadvse zanimivo ku-
harsko knjigo. Ker je sama 
ne zna prebrati, ji pri razi-
skovanju pomaga mladi ar-
hivist. 
V prostorih škofjeloške eno-
te Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana bo razstava na 
ogled še do konca februarja, 
nato bo nadaljevala pot v Bi-
otehniški center v Naklem 
in naprej po Sloveniji. 

Ljubezen gre skozi 
želodec

To ugotavlja raziskovalka Zala, tudi obiskovalci 
pa se lahko o tem prepričajo na razstavi v arhivu.

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti,  
ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja 
vsak torek in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga 
dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem 
domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče 
najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena 
vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete 
v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči 
prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali 
njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina 
prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za 
dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa brez 
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali 
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za 
dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so-
pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, 
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za 
naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

 Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa


