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S podjetništvom 
nad krizo
Skupina institucij na Škofje-
loškem, kjer je lani brezpo-
selnost narasla najbolj med
vsemi območji na Gorenj-
skem, se je dejavno postavi-
la po robu naraščajoči brez-
poselnosti.

Začenja se gradnja 
panoramske ceste
Decembra so se začela grad-
bena dela pri rekonstrukciji
lokalne ceste Binkelj-
Moškrin. Prva faza poteka
po Moškrinski grapi, skozi
Moškrin do naselja Binkelj.

Čast prezrtemu rojaku
V Škofji Loki se je tamkajšnje
muzejsko društvo z dvema
dejanjema oddolžilo dolgo
prezrtemu rojaku dr. Tinetu
Debeljaku. Ob dvajsetletnici
njegove smrti so izdali knji-
go in ga imenovali za častne-
ga člana društva.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Gradnja Pol-
janske obvoznice je nujna, s
tem se strinjajo številni pre-
bivalci občine Škofja Loka in
Poljanske doline. Sedaj so se
s podpisovanjem peticije jav-
no oglasili tudi tisti, ki jih
nevzdržne razmere ob tran-
zitni cesti skozi ožje mestno
središče in po dolini najbolj
motijo, saj jih morajo vsako-
dnevno prenašati. Občino
Škofja Loka, pristojne držav-
ne službe in vse, ki imajo ka-
kršen koli vpliv na gradnjo
Poljanske obvoznice, so po-
zvali, naj v kar najhitrejšem
možnem času omogočijo, da
se bo lahko začela gradnja in
financiranje iz za to zagotov-
ljenih državnih in evropskih
sredstev. 
Kdaj se bo gradnja končno
začela in kako daleč so po-
stopki, ki naj jo omogočijo,
smo vprašali župana Igorja
Drakslerja. 
"Imamo pravnomočno grad-
beno dovoljenje za predor in
za del od predora proti Pol-
janski dolini, od prejšnjega
tedna pa tudi potrdilo o pra-
vnomočnosti za cesto v celoti
po Poljanski dolini, do kro-
žišča v Zmincu. Veseli smo,

da se nam je s tamkajšnjimi
lastniki zemljišč, ki so se spr-
va pritoževali, uspelo dogovo-
riti in se jim zahvaljujemo za
normalne pogovore, ker me-
nimo, da smo naredili dobro
tako zanje kot za vse nas. Po-
leg tega je ministrstvo za
okolje in prostor izdalo od-
ločbo, iz katere je razvidno,
da je gradbeno dovoljenje za
gradnjo platoja pred vhodom
v tunel s puštalske strani do-
končno, enako za cesto od
križišča na Ljubljanski cesti
do čistilne naprave, kjer je
bilo dovoljenje že enkrat iz-

dano. Postopek na območju,
kjer člani civilne iniciative s
Suhe želijo viadukt, pa vrača-
jo prvi stopnji v vnovično od-
ločanje," pojasnjuje Igor
Draksler. "Na podlagi vseh
omenjenih aktov lahko gradi-
mo povsod tam, kjer so bila
dela že začeta, razen pri "via-
duktu". Pravnomočnost
obeh gradbenih dovoljenj
proti Poljanski dolini pa je
tudi znak, da lahko direkcija
za državne ceste objavi javni
razpis za gradnjo predora in
za cesto proti Poljanski doli-
ni. Pričakujemo, da bo z od-

ločbo izbran izvajalec febru-
arja 2010, potem pa upamo,
da bo manj zapletov, kot smo
jim priča pri gradnji predora
Markovec. Tudi pri nas gre
za velik projekt, boj med
gradbinci pa je neizprosen."
Investitorja imata za projekt,
sofinanciran iz evropskih
skladov, torej že dve tretjini
gradbenih dovoljenj, še ved-
no pa ostaja nerazrešen del
obvoznice na Suhi, kjer civil-
na iniciativa nasprotuje
gradnji krožišča skozi vas in
zahteva, da ta del obvoznice
speljejo po nadvozu.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V šoli so že če-
trto leto zapored na bazarju
ponudili izdelke, ki so jih
učenci pod mentorstvom
učiteljev izdelovali na dan
šole in na popoldanskih de-
lavnicah skupaj s starši. Na
stojnicah so bili naprodaj
praznični okraski, voščilnice
in številni izdelki, primerni
za praznična obdarovanja.
Tistega dne so priredili še
dramsko igro in brali pisma
Božičku. Prodaja izdelkov je
bila zelo uspešna, z njo so
za šolski sklad zbrali več kot
štiri tisoč evrov, denar pa
vsako leto namenijo za otro-
ke iz socialno šibkejših dru-

žin pri plačilu nekaterih ob-
šolskih dejavnosti.
Škofjo Loko je na Miklavže-
vo soboto obiskal že prvi od
treh dobrih mož, Mestni trg
so tega dne zasedli vinarji in
ponudniki domačih dobrot.
Do konca decembra bo še vr-
sta podobnih prireditev, o
katerih obveščamo na na-
slednjih straneh. Od 23. de-
cembra bodo na Mestnem
trgu pri Marijinem zname-
nju postavljene jaslice, tega
dne bo božični sejem, otroke
bo obiskal Božiček, 30. de-
cembra pa pride tudi dedek
Mraz. Leto bodo Ločani spet
končali s silvestrovanjem na
Placu, ki ga že tradicionalno
pripravljajo gasilci.

Prihajajo prazniki
Prvi dogodek, ki je napovedal prireditve v sklopu
Belega decembra, je bil božično-novoletni semenj
v osnovni šoli Škofja Loka - Mesto.

Že šestič državni 
prvaki
Po treh sušnih letih so bali-
narji Lokateks Trate spet v
slovenskem balinarskem
vrhu. Že šestič so postali
ekipni državni prvaki, na-
slednji izziv je postati evrop-
ski prvaki.

Božično-novoletni bazar v osnovni šoli Škofja Loka - Mesto
je naznanil Beli december.

Leto novega 
upanja

Župan Igor Draksler: ”Poslavljamo
se od leta, ki v resnici ni bilo lahko.
Še več. Bilo je eno najtežjih tudi za
nas na Škofjeloškem.” 
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Gradnja Poljanske 
obvoznice spomladi?
Spomladi bi lahko začeli graditi predor in del Poljanske obvoznice proti Poljanski dolini, za kar imata
investitorja, Občina Škofja Loka in Direkcija RS za ceste, že zagotovljeni gradbeni dovoljenji.

loški glas
Časopis občine Škofja Loka, številka 4                        December  2009

V prihajajočih božičnih dneh
vsem občankam in občanom Škofje Loke želim

notranjega miru in iskrenega veselja.

V letu, ki prihaja,
pa bi Vam poleg zdravja in dobrega medsebojnega

razumevanja
rad zaželel tudi pravo mero vztrajnosti in poguma.

Igor Draksler,
župan občine Škofja Loka

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Lonca obuja plese
iz preteklosti

V renesančni plesni skupini Lonca že
pet let plešejo plesalci, ki jih druži
želja po ohranjanju in predstavljanju
plesov iz preteklih stoletij.
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Gradbena dela v Puštalu, kjer naj bi se spomladi začela gradnja predora pod Stenom. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V projekt, ki
obsega celovito obnovo in
gradnjo komunalne infra-
strukture (kanalizacijo, či-
stilne naprave in vodovod),
so vključene štiri občine na
Škofjeloškem, ki so o tem
marca 2006 podpisale pis-
mo o nameri. V regijski pro-
jekt Urejanja porečja Sore
sta vključena dva podprojek-
ta, eden se nanaša na odva-
janje in čiščenje odpadnih
voda, drugi na oskrbo s pit-
no vodo. Evropski denar je
sedaj odobren za prvega,
prav tako je že oddan drugi
projekt, za katerega pa od-
ločbo še čakajo. 
Vrednost projekta, ki se bo
lotil kanalizacij in čistilnih
naprav, je 29,6 milijona ev-
rov, od tega za Škofjo Loko
20,9 milijona, za Gorenjo
vas - Poljane 3,1 milijona, za
Železnike 2,4 milijone in za
Žiri 3,1 milijona. 15,9 milijo-
na je torej odobrenih evrop-
skih sredstev (Škofji Loki
11,2, Gorenji vasi - Poljanam
1,7, Železnikom 1,3 in Ži-
rem 1,6 milijona evrov), še
6,2 milijona je nacionalnih

virov, iz občinskih proraču-
nov pa bo šlo 7,4 milijone
evrov. In če z govorico šte-
vilk nadaljujemo še pri vse-
bini projekta: zgradili ali iz-
boljšali bodo 23,39 kilome-
tra kanalizacije, na kanaliza-
cijo bo na novo priključenih
8532 prebivalcev, zgradili,
posodobili ali razširili bodo
pet čistilnih naprav. Rezul-
tat bo manjši pritisk na na-
ravno okolje, izboljšana ka-
kovost površinskih in pod-
zemnih voda, boljši zdrav-
stveni in življenjski pogoji
za prebivalstvo, izboljšana
gospodarska infrastruktura

in usklajen razvoj regije z
drugimi v Sloveniji. 
Kdaj bodo lahko v štirih obči-
nah začeli kopati za nove ka-
nalizacije in čistilne naprave?
Vse je odvisno od tega, kdaj
bo prišla odločba za drugi
projekt oskrbe z vodo, saj so
trase na večini gradbišč ena-
ke kot za kanalizacije in želi-
jo v izogib dvakratnemu pre-
kopavanju terena graditi obo-
je hkrati, povedo župani Igor
Draksler, Mihael Prevc in
Milan Čadež ter predstavnik
občine Žiri Franci Kranjc.
Mirjam Jan Blažič, loška
podžupanja in koordinatori-

ca projekta, pa pravi, da so v
nenehnih stikih z vladnimi
službami, odkoder pričakuje-
jo odločitev. Če bo ta prišla v
naslednjih treh do štirih me-
secih, je realno, da z gradnja-
mi začnejo ob koncu prihod-
njega leta, dela pa končajo do
leta 2015. Župani, ki so jav-
nosti na novinarski konfe-
renci predstavili ta evropsko
podprti projekt, pa so ob tem
izrazili tudi zadovoljstvo, da
jim je z dogovorom in sode-
lovanjem uspelo priti do ev-
ropskega denarja, upajo pa,
da sodelovanje pri tem pro-
jektu ni zadnje.

Skupaj prišli 
do evropskega denarja
Novembra je služba vlade za lokalno samoupravo izdala odločbo, s katero je projektu Ureditev porečja
Sore dodelila 15,9 milijona evrov denarja iz evropskega kohezijskega sklada.

Od leve: Mirjam Jan Blažič, Mihael Prevc, Igor Draksler, Milan Čadež in Franci Kranjc

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Pravi, da je s
tem dobila v roke "šibo ali
gajžlo, ki sem jo morala ne-
nehno in intenzivno vihteti,
da smo visoko zastavljene
cilje lahko začeli uspešno
uresničevati". Danes z zado-
voljstvom ugotavlja, da je to
prvi projekt na Gorenjskem
s področja okoljske infra-
strukture v obračunskem
obdobju 2007 do 2013, ki je
prestal zahtevna sita in reše-
ta na ministrstvu za okolje
in prostor ter v vladni službi
za lokalno samoupravo. Ko
je na novinarski konferenci
ob vladni odločbi o dodelitvi
evropskih kohezijskih sred-
stev govorila o uspehu prve-
ga dela projekta (odvajanje
in čiščenje odpadnih voda),
je omenila zanimivost iz
aprila 2007 sprejetega do-
kumenta identifikacije idej-
nih projektov. V njem piše,
da je bil na Škofjeloškem že
v freisinških časih skupen
komunalni sistem za ob-
močje štirih občin, ki sedaj
skupaj nastopajo v projektu.
Mirjam Jan Blažič je pove-
dala, da so projekt kvalitetno
pripravili in oddali na mi-

nistrstvo za okolje in pros-
tor, kjer so se "postavili v vr-
sto" za pridobitev evropske-
ga denarja. Razpoložljivi ob-
seg tem projektom name-
njenega denarja je namreč
občutno manjši od potreb v
občinah v Sloveniji, zato je
bilo še toliko pomembneje,
da je projekt dobro priprav-
ljen. 
"Odkar smo prejeli odločbo
o dodelitvi nepovratnih sred-
stev EU, na nas naslavljajo
veliko vprašanj, kako nam je
to uspelo v tako hitrem času.
Treba je namreč vedeti, da
projektni cikel razvoja, pri-

prave in izvedbe tako obsež-
nih projektov gospodarske
infrastrukture predvsem za-
radi zelo zahtevne bruselj-
ske metodologije traja pov-
prečno pet let. Ta podatek je
bil potrjen na vsesloven-
skem posvetu pod naslovom
Vodenje projektov infra-
strukture varstva okolja ko-
hezijskega sklada 2007-
2013, ki je bil novembra v
Ljubljani, kjer so naš projekt
predstavili kot posebno do-
ber, kot primer dobre prak-
se," je povedala Mirjam Jan
Blažič. Posebno kvalitetno je
zastavljen v segmentu pri-

prave spremljajočih prostor-
skih dokumentov. Občina
Škofja Loka ima področje
komunalne infrastrukture,
ki jo bodo gradili z evrop-
skim denarjem, namreč po-
krito z občinskimi podrobni-
mi prostorskimi načrti, do-
daja Jan Blažičeva.
"Z odločbo za projekt Odva-
janje in čiščenje odpadnih
voda se za nas odpira za-
htevno obdobje. Odločba
vladne službe za lokalno sa-
moupravo nalaga izpolnje-
vanje enajstih ključnih dolž-
nosti. Med prvimi moramo
zagotoviti, da se postopek
javnega naročanja obvezno
začne v roku šestih mesecev
po potrditvi projekta. Tre-
nutno v občini Škofja Loka
že intenzivno delamo na
razpisni dokumentaciji. Ve-
lik problem pa je za vse ob-
čine v tem, da še ni izdana
odločba za drugi del projek-
ta. To nujno rabimo, ker se
na isti lokaciji zamenjujejo
vodovodne in kanalizacijske
cevi in naj bi gradnja pote-
kala hkrati. Veliko naporov
bo potrebno sedaj vložiti v
to, da se pridobi še odločba
za oskrbo z vodo," še pravi
Mirjam Jan Blažič. 

Projekt kot primer dobre prakse
Podžupanja Mirjam Jan Blažič je zadolžena za koordinacijo in vodenje projekta Urejanje porečja Sore
in pooblaščenka župana Igorja Drakslerja v projektnem svetu.

Mirjam Jan Blažič I Foto: arhiv Gorenjski glas
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Škofja Loka

Sredi novembra odprli vrtec Biba
Sredi novembra so v Škofji Loki odprli modularni vrtec Biba,
prvi te vrste na Gorenjskem. Odločitev o tem so poleti spre-
jeli občinski svetniki zaradi močno povečanega vpisa v škof-
jeloške vrtce. Čez poletje so stekli vsi postopki, jeseni so se
začela pripravljalna dela, nato pa je na javnem razpisu izbra-
no podjetje Trimo v rekordnem času postavilo "modularno
sestavljanko", kakor je novi vrtec imenovala ravnateljica Vrt-
ca Škofja Loka Janja Bogataj. 16. novembra so v vrtec že spre-
jeli otroke, 19. novembra pa so vrtec slovesno odprli ravnate-
ljica loških vrtcev Janja Bogataj, župan Igor Draksler in direk-
tor direktorata za vrtce in osnovne šole na ministrstvu za šol-
stvo Boris Černilec (na sliki). V vrtcu je osem oddelkov, ki
lahko sprejmejo 112 otrok. Kot so povedali ob odprtju, so
modularne enote nekoliko zunajstandardne, strop je višji od
siceršnjih ''kontejnerjev'', s čimer so zadostili predpisanim
standardom za gradnjo vrtcev. S Trimom je občina Škofja
Loka sklenila najemno pogodbo za desetletni najem vrtca,
najemnina bo znašala 19.560 evrov na mesec, ostali stroški
pri gradnji pa so znašali skupaj 610 tisoč evrov. D. Ž.

Škofja Loka

Omejili bodo industrijske odpadne vode
Ko bodo v Škofji Loki v prihodnjih letih gradili nadomestno či-
stilno napravo, bodo morali upoštevati tudi omejitve glede in-
dustrijskih odpadnih voda. Delež teh v novi čistilni napravi ne
bo smel presegati 30 odstotkov. "Na tej podlagi smo dobili
soglasje za gradnjo komunalne čistilne naprave za 46.500 po-
pulacijskih enot (sedaj je 85 tisoč populacijskih enot). Če bi
sodili po poročilih o obratovalnem monitoringu odpadnih
voda, ki je vsako leto na voljo za vse industrijske onesnaževal-
ce, bi lahko rekli, da v občini Škofja Loka nimamo nobenih
problemov," ugotavlja podžupanja Mirjam Jan Blažič. "Dejan-
sko stanje pa je drugačno, ugotavlja ga Loška komunala,
upravljavka centralne čistilne naprave, ki na dotoku občasno
zaznava občutno večje obremenitve odpadne vode, ki se od-
vajajo šaržno in nenapovedano. Da bi v prihodnje obvladova-
li stanje na tem področju, je občinski svet sprejel odlok o od-
vajanju komunalne in padavinske vode ter izvajanju posebnih
storitev, ki zavezujejo industrijo. Slednja bo morala v prihod-
njem obdobju do dograditve čistilne naprave stopnjo očišče-
nja odpadne vode izboljšati in jih spraviti v okvir rezultatov, ki
jih izkazujejo v obratovalnih monitoringih." D. Ž.
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Danica Zavrl Žlebir

Brv, ki je bila že doslej name-
njena nemotoriziranemu
prometu, je sedaj dodobra ob-
novljena in tudi bolj prehod-
na. Vrednost celotne investi-
cije znaša 322.765 evrov, pre-
težno jo je financiral občinski
proračun, del denarja pa je
prispevala vladna služba za
lokalno politiko in regionalni
razvoj (60.914 evrov).
Most je sedaj razširjen na tri
metre, na sredi še dodatno po
pol metra na vsako stran, s či-
mer je dobil manjše srečeva-
lišče in razgledišče v obliki
elipse. Tlakovan je s kamniti-
mi ploščami iz hotaveljskega
marmorja, ki prepričujejo dr-
senje. Poskrbeli so tudi za od-
vodnjavanje, v konstrukcijo
mostu pa vgradili talno ogre-
vanje, kar pomeni, da škodlji-
vo zimsko soljenje mostu ne
bo več potrebno. Most je tudi
osvetljen, in sicer po merilih,
ki urejajo svetlobno onesna-
ževanje. Poleg tega je statično
urejen in saniran, zagotavlja-

jo na občini, v veliki meri je
ohranjen tudi prvotni videz
brvi. 
Izvedba te investicije je po-
memben delček v mozaiku
celovitega ohranjanja, varova-
nja in revitalizacije naše kul-
turne dediščine in predstavlja
konkreten prispevek k reur-
banizaciji mestnega središča.
"Vstop v stari del mesta smo
z obnovo brvi naredili prime-
ren urejenemu mestu," meni
Mateja Hafner Dolenc, vodja
občinskega oddelka za okolje
in prostor. "Z obnovo pa bo
treba nadaljevati. Upamo, da
bodo s tem nadaljevali lastni-
ki stavb na Cankarjevem
trgu, kjer naj bi bili v skladu z
natečajem obnovljeni dve
stavbi tik ob vstopu brvi v ta
del mesta. Tako bo ta mestni
predel v celoti urejen. Priča-
kujemo, da se bo to zgodilo
prihodnje leto. Obnova brvi je
nekakšen impulz, ki naj tudi
druge spodbudi k nadaljeva-
nju obnove mesta. Sem sodi
tudi obnova tlaka na Cankar-
jevem trgu."

Čez obnovljeno brv v mesto
Brv čez Selško Soro, ki povezuje vitalno mestno območje med starim mestnim jedrom in novimi
poslovno-stanovanjskimi območji v smeri Kapucinskega trga in avtobusne postaje, je bila obnovljena
tik pred začetkom decembrskih praznovanj.

Brv je bila zgrajena leta 1964 in vse do sedaj še
ni bila temeljito obnovljena. 
Ker tako funkcijsko, kot tudi oblikovno ni več
ustrezala sodobnim potrebam in standardom, 
je bila obnova nujna, pravijo na občini. Brv je
namreč dnevno dokaj obremenjena, saj gre pre-
ko nje več kot šest tisoč pešcev, 350 kolesarjev in
okrog 200 otroških vozičkov. 

Igor Draksler, župan

Spoštovane občanke, cenjeni
občani, poslavljamo se od
leta, ki v resnici ni bilo lahko.
Še več. Bilo je eno najtežjih
tudi za nas na Škofjeloškem.
Sredi leta nas je vse skupaj
pretresel stečaj LTH-ja. Ta to-
varna je nekdaj veljala za pre-
poznaven simbol škofjelo-
škega gospodarstva in na-
predka. No, novi lastniki so v
novih časih imeli drugačne
načrte. Zato je brez dela osta-
lo okoli tristo ljudi. In niso
bili edini. A še huje je bilo,
ker smo tokrat poznali ime-
na in obraze teh ljudi. Šlo je
za naše sosede, prijatelje, so-
rodnike, družinske člane ...
Pa vendar smo občani v teh
težkih časih znali biti odgo-
vorni in solidarni, pa tudi ini-
ciativni. Tu ne mislim samo
na naše profesionalne občin-
ske službe in center za social-
no delo, ki so se odzvali hitro
in učinkovito. Tu mislim
predvsem na številne prosto-
voljce Rdečega križa in Kari-
tas. Predvsem pa imam v
mislih naše povsem običajne
občane, ki so navkljub
skromnim dohodkom nese-
bično pomagali po svojih naj-
boljših močeh. Tega sem
zelo vesel in sem zato na
naše občane zelo ponosen.
Kajti to nam daje upanje, da
bomo skupaj zmogli prebro-
diti tudi to težko gospodar-
sko krizo.
No, tudi tisti, ki smo v občini
odgovorni za njeno upravlja-
nje, nikakor nismo držali kri-
žem rok. Občina sicer ne
more voditi podjetij, lahko pa
zagotovi možnosti za nova. V
tem kriznem letu je našim
občinskim službam in raz-
vojni agenciji uspelo iz ev-
ropske blagajne zagotoviti re-
kordno višino namenskih
razvojnih sredstev. To pa v
teh težkih časih recesije nika-
kor ni majhen denar. 
Ta sredstva smo dobili za
prvi del ekološkega projekta
Ureditve porečja Sore - odva-
janja in čiščenja odpadnih
voda v porečju Sore in iz-
gradnjo Poljanske obvoznice.
To so vse investicije, ki bodo
v letu, ki je pred nami, pospe-
šila naše - tudi lokalno - go-
spodarstvo. Še bolj neposred-
no ga bo pospešila nova in-
dustrijska cona na Trati, kjer
že rastejo novi proizvodni
obrati. Tudi zanjo smo preje-
li evropska sredstva, letos
smo zgradili nov podvoz pod
železnico, drugo leto, ko bo
gotova, se bo tam in v trgov-
ski coni na Grencu odprlo
precej novih delovnih mest.
Tako kot so letos mesto v no-
vem sodobnem vrtcu dobili
naši malčki. ''Biba'' je lep,
svetel in zračen vrtec, ki nam
je upravičeno lahko v ponos.
Dva lepa arhitekturna objek-
ta pa je dobilo tudi staro
mestno jedro: Sokolski dom
je že postal živahno kulturno
in družabno središče, ki je
poživilo Plac. Kamor sedaj
vodi tudi lepo obnovljena in
razširjena brv. Prav po uli-
cah mestnega središča pa je
letos znova potekal tudi

Škofjeloški pasijon. Ta živa
in barvita predstava nacio-
nalnega pomena, ki združu-
je ljubezen do pristne ljud-
ske kulturne dediščine ter
večno aktualno versko in ob-
čečloveško sporočilo o upa-
nju, je privabila na tisoče lju-
di iz vse Slovenije, zamejstva
in tujine. Tudi zato, ker so
začutili, da takšno igro lahko
oživi le profesionalna ekipa,
zavezana skupnemu cilju,
skupnost, ki temelji na tova-
riški povezanosti, vzajemni
medčloveški solidarnosti in
prostovoljstvu. To pa so prav
tiste vrednote in kreposti, ki
jih je v sodobnem svetu tako
težko najti. Njihovo zanika-
nje, njihova pozaba nas je
pravzaprav pahnilo na dno
sedanje gospodarske in
družbene krize ...
Zato sem kot vaš župan ve-
sel, ko sem tudi sam jasno
čutil to iskreno, pristno sode-
lovanje. Saj ga bomo še kako
potrebovali tudi letos, ko
bomo začenjali in nadaljevali
nekatere naše najpomemb-
nejše projekte. Ureditev ko-
munalne infrastrukture je
odvisna prav od pripravljeno-
sti in pozitivne volje naših
občanov, da podpišejo služ-
nostne pogodbe. Podobno je
z drugimi infrastrukturnimi
projekti. Letos smo obnovili
precej občinskih cest na škof-
jeloškem podeželju, prav za-
radi dobrega sodelovanja
vseh lastnikov in tamkajšnjih
prebivalcev. Lepo smo se do-
govorili na delu poljanske ob-
voznice v Zmincu. Tudi nov
vrtec ''Biba'' ne bi zrasel tako
hitro, če ne bi bilo razumeva-
jočih sosedov. To so jasni do-
kazi, da le ko delamo skupaj,
dosegamo prave rezultate.
Lepo je, ko smo pripravljeni
pomagati v sodelovanju za
naš skupni javni interes. Saj
ne gre za mojo ali občinsko
kaprico, ampak za naše
skupno dobro.
No, v teh zadnjih dneh pa se
je pojavila tudi skupina ljudi,
ki praktično za vsak projekt,
za vsako lopato, ki jo v skla-
du z vsemi veljavnimi pros-
torskimi in drugimi akti za-
piči občina, glasno izražajo
svoje nasprotovanje. To me
seveda ne moti, saj živimo v
demokratični družbi, kjer
vsakdo lahko izrazi svoje
mnenje. Stvar pa se spreme-
ni, ko se nekateri posamez-
niki za svoje - pogosto pov-
sem osebne in zasebne in-
terese - poslužuje polresnic,
klevet, laži in celo groženj.
Ali pa bi svoje radi dosegli v
nasprotju s sprejetimi pred-
pisi, ki veljajo za vse. Tu pa
ni več samo konec demokra-
cije ampak tudi konec ureje-
ne družbe, ki temelji na do-
govoru in zakonu.
Ampak sam ne verjamem v
take negativne scenarije, saj
vsi vemo, da skupaj lahko do-
sežemo več. Zato vsem ob-
čankam in občanom ob no-
vem letu želim zdravja, vese-
lja, pozitivne energije, v tem
božičnem času pa predvsem
miru, novega upanja ter pri-
jetnega druženja s tistimi, ki
jih imamo najraje.

Leto novega upanja
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Boštjan Bogataj

Škofja Loka - V zadnjem letu
je brezposelnost na Škofje-
loškem narasla najbolj med
vsemi območji na Gorenj-
skem. Novembra lani je bilo
na Zavodu RS za zaposlova-
nje, Uradu za delo Škofja
Loka, prijavljenih 583 brez-
poselnih, leto kasneje 1.114
ali 87,9 odstotka več. Brez-
poselnost na Gorenjskem se
sicer nekoliko umirja, saj je
bila novembra za 0,6 odstot-
ka nižja kot mesec prej,
kljub temu pa ostaja velik
problem.
Tudi zato so že maja Raz-
vojna agencija Sora, Zavod
za zaposlovanje, Center za
socialno delo Škofja Loka
in Občina Škofja Loka sku-
paj iskali rešitev proti brez-
poselnosti. "Naša prva
usmeritev je bila sodelova-
nje pri razpisih evropskega
socialnega sklada, vendar
bi bili rezultati vidni šele
čez dve leti, mi pa smo mo-
rali ukrepati takoj," pojas-
njuje Rok Šimenc, direktor
Razvojne agencije Sora.
Namesto tega so pripravili
program podjetniškega
usposabljanja v kombinaci-
ji z aktivno politiko zapo-
slovanja, ki jo izvaja zavod
za zaposlovanje. 

"Progam je zelo podroben,
saj smo brezposelnim želeli
podati kompleksna znanja
podjetništva, od priprave po-
slovnega načrta, marketinga,
financ, menedžmenta, ... Vsi
so ob zaključku pripravili
tudi konkretne naloge in jih
predstavili," je povedal Ši-
menc. Usposabljanja se je
udeležilo dvajset brezposel-
nih s celotnega območja, od
tega trinajst iz občine Škofja
Loka, pet iz občine Gorenja
vas-Poljane (program je sofi-
nancirala tudi ta občina) ter
po en iz občine Železniki in
Žiri. Približno tretjina udele-

žencev je prišla iz LTH, pov-
prečno stari okoli 40 let, vsi
pa izjemno motivirani, kar
dokazuje tudi udeležba - za
šolsko klop so se usedli šest-
najstkrat za štiri ure.
Cilja usposabljanja sta dva,
ali brezposelne spodbuditi k
samozaposlitvi ali delodajal-
ce prepričati, da so brezpo-
selni s podjetniškimi znanji
bolj sposobni in konkurenč-
ni za delo pri njih. "Za samo-
zaposlitev zavod za zaposlo-
vanje sicer ponuja 4.400 ev-
rov začetne pomoči, vendar
lahko slabo pripravljeni no-
vopečeni podjetniki hitro na-

sedejo. S pridobljenim zna-
njem upamo, da jim bo šlo
lažje," pravi direktor Šimenc.
Po drugi strani pa so udele-
ženci, ki se ne želijo samoza-
posliti, s podjetniškim raz-
mišljanjem dobrodošli v ma-
lih in srednjih podjetjih, kjer
morajo vodilni svoje nove so-
delavce te veščine ob prihodu
velikokrat še naučiti.
"Delodajalcem smo poslali
vabila in jih opozorili na
podjetniško usposobljene
kadre in vsi, ki so želeli, so
opravili tudi pogovor s ka-
drovsko službo. Delodajalci
z njimi prve tri mesece ne
bodo imeli stroškov, saj bo
zavod za zaposlovanje kril
tudi program usposabljanja
na delovnem mestu," rezul-
tate projekta razloži Rok Ši-
menc. Od dvajsetih kandi-
datov naj bi se jih vsaj dese-
terica samozaposlila ali do-
bila službo. Ker gre za pilot-
ni projekt, je število nekoli-
ko manjše, vendar bi ob iz-
vajanju projekta po vsej dr-
žavi lahko delo našlo vsaj ti-
soč brezposelnih. Župana
obeh občin, Igor Draksler in
Milan Čadež, sta ob zaključ-
ku projekta obljubila tudi fi-
nanciranje novega. Kandi-
datov v težkih časih za go-
spodarstvo v prihodnjih me-
secih žal ne bo manjkalo.

S podjetništvom nad krizo
Skupina institucij na Škofjeloškem se je dejavno postavila po robu naraščajoči brezposelnosti.

Predavatelj Janez Hudovernik je z udeleženci delavnic 
spregovoril o načrtovanju kariere in postavljanju ciljev.

Začela so se gradbena dela na loškem delu panoramske
ceste. I Foto: Gorazd Kavčič

Ciril Golar, predsednik KS Godešič, ob na novo urejenem
edinem železniškem prehodu v vasi

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Občina Škofja
Loka je decembra začela z
gradbenimi deli pri rekon-
strukciji lokalne ceste
Binkelj-Moškrin. Prva faza,
ki poteka po Moškrinski gra-
pi, skozi naselje Moškrin do
naselja Binkelj v skupni dol-
žini nekaj manj kot kilome-
ter in pol. Namen načrtova-
ne investicije je gradnja prve
etape Gorenjske turistične
panoramske ceste, ki poteka
po grebenih Škofjeloškega
hribovja in predstavlja inte-
gralni turistični produkt na
območju Škofjeloškega hri-
bovja. To operacijo delno fi-
nancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

Skupna ocenjena vrednost
celotne investicije po teko-
čih cenah za vse sodelujoče
občine znaša 3,1 milijona ev-
rov, od tega del projekta v
občini Škofja Loka 1,1 mili-
jona evrov, zanj pa je prido-
bila 480 tisoč evrov evrop-
skih nepovratnih sredstev.
Predvidena je razširitev vo-
zišča, posodobitev vseh hori-
zontalnih elementov, mo-
dernizacija zgornjega ustro-
ja, ureditev odvodnjavanja,
rekonstrukcija obstoječega
mostu, ureditev prometne
signalizacije in javne raz-
svetljave. Obnovili bodo vo-
dovod in zgradili kanalizaci-
jo. V času gradnje bo pro-
met deloma oviran, predvi-
dena je polovična zapora ce-
ste, napovedujejo na občini.

Godešič

Pregledali nove zapornice 
Zadnji dan novembra je na nivojskem železniškem prehodu
na Godešiču potekal tehnični pregled novih zapornic, ki so
jih v poskusno obratovanje predali že spomladi. Po pregle-
du je bila na njem ukinjena počasna vožnja vlakov. Tehnič-
ni pregled pa je tudi podlaga za izdajo uporabnega dovolje-
nja. "Vrednost investicije znaša nekaj manj kot 500 tisoč ev-
rov in zajema ureditev in zavarovanje nivojskega prehoda,
zamenjavo postavljalne mize v prometnem uradu postaje
Škofja Loka ter ureditev javljanja delovanja nivojskega pre-
hoda v center telekomande v Ljubljano," so sporočili iz Po-
dročja za infrastrukturo Slovenskih železnic. M. B.

Boštjan Bogataj

Trata - Gorenjske elektrar-
ne, hčerinska družba Elek-
tra Gorenjska, so v začetku
meseca v obratovanje vklju-
čile novo, že šesto sončno
elektrarno, ki je na strehi
razdelilno transformatorske
postaje Elektra Gorenjska v
Škofji Loki. Skupna inštali-
rana moč vseh sončnih elek-
trarn podjetja Gorenjske
elektrarne trenutno znaša
320 (kW) kilovatov, kar po-
meni, da v enem letu prispe-
vajo k zmanjšanju 184 ton
izpustov ogljikovega dioksi-
da oziroma ohranijo petsto
dreves. 
Marko Čarman, direktor Go-
renjskih elektrarn, je ob za-
gonu nove sončne elektrarne
povedal, da je sončna elek-
trarna Trata druga, ki je na-
stala v sodelovanju z matič-
nim podjetjem, Elektro Go-
renjska: "Na ta način uresni-
čujemo začrtano strategijo
povečanja deleža primarne
energije iz obnovljivih virov,
ki ji Elektro Gorenjska sledi
z blagovno znamko ReEner-
gija, torej energija pridoblje-
na iz obnovljivih virov." Moč
elektrarne je 43,5 kilovata,
letno pa naj bi proizvedla

45.800 kilovatnih ur elek-
trične energije, kar zadošča
za zadostitev potreb štirinaj-
stih gospodinjstev in prihra-
ni 30 ton emisij toplogred-
nega plina CO2 na leto.
Vrednost investicije je zna-
šala 176 tisoč evrov.
Prejšnji teden je Elektro Go-
renjska na Laborah (parki-
rišče Remont) v Kranju v

uporabo predala tudi prvo
polnilnico za električna vo-
zila na Gorenjskem. "Veli-
kega zanimanja ne pričaku-
jemo, saj je na Gorenjskem
trenutno registriranih še
zelo majhno število električ-
nih vozil. Za odprtje smo se
odločili v želji po sledenju
razvojnim trendom in že-
ljam odjemalcev," pojasnju-

jejo v Elektro Gorenjska, ki
ga vodi Jože Knavs. V Slove-
niji so danes postavljene le
štiri električne polnilnice,
nova na Laborah pa omogo-
ča hitro polnjenje vozil. In-
vesticija je vredna tri tisoč
evrov, v sklopu programa
LEADER pa bo Elektro Go-
renjska prihodnje leto posta-
vil še pet novih polnilnic. 

Nova sončna elektrarna na Trati
Gorenjske elektrarne so na strehi razdelilne transformatorske postaje Elektra Gorenjske postavile šesto
sončno elektrarno. Uporaba polnilnice za električna vozila na Laborah v Kranju zaenkrat brezplačna.

Nova sončna elektrarna na Trati v Škofji Loki bi lahko oskrbovala 14 družin.

Začenja se gradnja 
panoramske ceste
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Z enakimi pro-
blemi se srečujejo vse slo-
venske občine, problem pa
je v hitrem spreminjanju
prostorske zakonodaje in
sektorskih predpisov. Kot v
informaciji članom občin-
skega sveta pojasnjuje žu-
pan Igor Draksler, se posto-
pek sprejemanja občinske-
ga prostorskega načrta še
podaljšuje tudi zaradi slabe
organiziranosti nosilcev
urejanja prostora, zaradi če-
sar občine ne morejo do-
končati sprejemanja teh na-
črtov. Kako resen je pro-
blem, kaže tudi dejstvo, da
je v postopku sprememba
zakona o prostorskem načr-
tovanju, s katerim naj bi bili
odpravljeni nekateri proble-
mi občin. Pred kratkim pa
je o tem problemu potekala
tudi razprava v državnem
svetu. 
Področni predpisi se neneh-
no spreminjajo, po poplavah
leta 2007 pa je država spre-
menila tudi predpise, ki za-
devajo gradnjo na poplavnih

območjih in s tem še dodat-
no zapletla postopke pri
sprejemanju občinskih
prostorskih načrtov. Mateja
Hafner Dolenc, vodja oddel-
ka za okolje in prostor na ob-
čini Škofja Loka, pravi, da so
poplavna območja predvide-
na zelo na široko in bi deni-
mo na območju škofjeloške
občine to onemogočilo grad-
njo vrtca Najdihojca. "V po-
govoru s pristojnimi bomo s
strokovnimi podlagami do-
kazali, da to območje ni tako
poplavno ogroženo, kot je
sedaj začrtano," pravi sogo-
vornica in dodaja, da bo vse
to terjalo dodatne študije, s
tem pa žal tudi čas in denar.
V informaciji svetnikom je
natančno pojasnjeno, kako
potekajo postopki spreje-
manja občinskega prostor-
skega načrta. Trenutna raz-
grnitev osnutka občinskega
prostorskega načrta je iz-
ven rednega postopka, za-
njo pa so se odločili, ker že-
lijo občanom pokazati
prostorski dokument in jih
seznaniti s težavami pri
njegovi pripravi.

"Z razgrnitvijo želimo poka-
zati, kaj smo na tem podro-
čju doslej naredili. Če ne bi
bilo dodatnih pogojev, ki
nam jih ves čas nalagajo mi-
nistrstva, bi lahko postopek
že končali," pravi Mateja
Hafner Dolenc. Sicer pa do-
daja, da pripombe, ki jih
bodo ljudje dajali na razgr-
njeni dokument, niso pobu-
de za spremembo namen-
ske rabe prostora in novih
zazidljivih zemljišč, pač pa

zgolj pripombe na že dane
pobude občanov in razvojne
pobude občine. 
Nosilci urejanja prostora so
dali svoje smernice na
osnutek akta in kakršno koli
naknadno sprejemanje po-
bud za spremembo namen-
ske rabe pomeni ponovno
pridobivanje smernic nosil-
cev urejanja prostora in
usklajevanje z njimi, po do-
sedanjih izkušnjah najmanj
leto dni.

Razgrnjen bo prostorski načrt
V občini še vedno ne morejo sprejeti občinskih prostorskih načrtov, ker to ovirajo zahtevni in zapleteni
postopki. Imajo pa že pripravljene in jih bodo decembra in januarja predhodno javno razgrnili.

OBVESTILO
Občina Škofja Loka obvešča vse občane in 
zainteresirano javnost, da bo v času od 
14. decembra 2009 do vključno 1. februarja
2010 potekala predhodna javna razgrnitev 
osnutka Občinskega prostorskega načrta občine
Škofja Loka, in sicer v pritličju Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka v času uradnih
ur Občinske uprave. 
Gradivo v razširjeni obliki bo v času predhodne
javne razgrnitve dostopno tudi na spletni strani
Občine Škofja Loka na e-naslovu: 
www.skofjaloka.si.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V Škofji Loki
naj bi bila v prihodnosti
zgrajena cesta, ki bo poveza-
la regionalno cesto Škofja
Loka-Češnjica z regionalno
cesto Škofja Loka-Kranj
mimo Kamnitnika. Neurad-
no jo imenujejo "severna ob-
voznica", postopki pa pote-
kajo že od leta 2003. Kot
pravi Mateja Hafner Dolenc
z občinskega oddelka za
okolje in prostor, lastniki
zemljišč, kjer poteka največ-
ji del trase, rešitve že pozna-
jo, kljub temu pa so se na
občini odločili, da jih decem-
bra in januarja predstavijo
občanom.
"Veliko možnosti za spremi-
njanje trase ni, saj imamo en
sam nepozidan koridor. Iz-
delane so bile študije variant
poteka obvoznice, vse smo
preverili glede na tehnično
ustreznost, z vidika ekonom-
ske učinkovitosti, z okoljske-
ga in urbanističnega vidika.
Izkazalo se je, da je naj-
ustreznejša varianta 5, ime-
novana Kamnitnik. V času
javne razgrnitve bodo lahko
občani dajali pripombe in
predloge, od katerih bomo

lahko upoštevali manjše
spremembe, kajti, kot reče-
no, možnosti za večje premi-
ke trase ni," razlaga Hafner
Dolenčeva. "Severna obvoz-
nica, ki predstavlja rešitev
prometnih zagat v smeri Sel-
ške doline, se smiselno nave-
zuje na Poljansko obvoznico,
sistem povezav pa razbreme-
njuje tudi mesto, ne bo neka
mimobežna cesta. To bo tudi
napajalna cesta za mesto, na-
njo se bo priključil sedanji
del Škofje Loke in del, ki bo
zgrajen v prihodnje. Razbre-
menil bo sedanje ceste, zlasti
Kidričevo, za katero so v štu-
dijah že leta 1978 ugotavljali,
da je z osem tisoč vozili na
dan preveč obremenjena in
bo treba zgraditi cesto, ki bo
mesto razbremenila. Danes,
ko se po Kidričevi pelje 24 ti-
soč vozil na dan, je razbre-
menilna cesta potrebna še
toliko bolj."
Potek trase za severno ob-
voznico na občinskem svetu
ni bil sprejet brez nasproto-
vanja, v zvezi s to cesto pa 
se je oblikovala tudi civilna
pobuda, ki je oktobra skupaj
s civilno iniciativo za Poljan-
sko obvoznico pripravila raz-
pravo v Sokolskem domu.

Severna obvoznica 
bo razbremenila mesto

Stojijo (od leve proti desni): Barbara Sterle Vurnik, Vida Grah, Anton Jakofčič, Lojze Ferenc,
Mira Kalan, Tjaša Kržišnik, Irena Jaklič, Jože Štukl, Jana Mlakar - direktorica, Boštjan Soklič

Muzejska stroka 
kot zdravo drevo

Naj vas sreča spremlja povsod.

Naj se vam vrata, na katera trkate, odprejo in 
naj se pred vami razgrne nepričakovan in čudovit svet.

Če pridete v loški muzej, se vam bo to zgodilo.

Loški muzej Škofja Loka, ki letos praznuje svojo 70-letnico, je ta častitljivi 

jubilej obeležil z nizom zanimivih razstav (med njimi tudi s tremi večjimi) in 

intenzivno muzejsko dejavnostjo. Ker je letos posebna pozornost namenjena

predstavitvam dragocenega gradiva iz muzejskih depojev, smo si v galeriji na

Škofjeloškem gradu lahko ogledovali kolekcijo črno-belih umetniških fotografij

iz 70-tih let prejšnjega stoletja (razstava Pogledi na tisočletno mesto) in 

etnološko razstavo skrinj (Poslikane skrinje na Loškem). Trenutno je na 

Škofjeloškem gradu razstava grafičnih listov z naslovom Sledi slovenske

grafične dediščine. Delavci Loškega muzeja so pred dnevi (1. decembra

2009) svoj jubilej simbolično obeležili še s posaditvijo lipe na grajskem vrtu,

s tem slovesnim dejanjem pa so poskušali izraziti vsa svoja prizadevanja, upe

in želje po kvalitetnem razvoju muzejske stroke na Loškem tudi v prihodnosti.

LO
Š

K
I M

U
ZE

J 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A,
 G

R
AJ

S
K

A 
P

O
T 

1
3

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A



6 Loški glas, torek, 15. decembra 2009

Kultura

Igor Kavčič

"Bil je izjemno delaven ri-
sar, povsod in vselej je raz-
mišljal, kako motiv, ki je v
njem vzbudil zanimanje,
zabeležiti na papir in kas-
neje na sliko," nadaljuje
Maja Šubic. Akademski sli-
kar Ive Šubic (1922-1989)
je s študijem začel že leta
1940 na zagrebški Akade-
miji likovnih umetnosti, a
ga je zaradi vojne moral
prekiniti. Pridružil se je na-
rodnoosvobodilnemu boju,
sprva kot borec Cankarjeve-
ga bataljona, kasneje Tom-
šičeve brigade, po letu 1943
pa je deloval kot ilustrator v
partizanski tiskarni v Ko-
čevskem Rogu, od leta 1944
pa je bil tudi vodja grafične-
ga oddelka centralne tehni-
ke CK KPS. Takoj po vojni

se je v prvi generaciji vpisal
v novoustanovljeno ljub-
ljansko Akademijo upoda-
bljajočih umetnosti, kjer je
leta 1948 končal študij gra-
fike in slikarstva, dve leti
kasneje pa še specialistični
študij slikarstva. Po konča-
nem šolanju se je vrnil v
Poljansko dolino, saj mu je

domače okolje nudilo neiz-
črpen vir navdiha.
Tokratno razstavo v pred-
dverju Sokolskega doma so
pripravili ob 20-letnici sli-
karjeve smrti, predstavljena
pa so izbrana dela iz risar-
skih map in skicirk, pa tudi
risbe, ki jih je narisal na pa-
pir, ki ga je slučajno imel
pri sebi. Risb Ive Šubic sicer
ni pogosto razstavljal, če-
prav gre za zelo pomemben
del njegovega likovnega
opusa. Ob risbah, ki so pov-
sem spontane, so tu tudi ris-
be, skozi katere je razvijal
ideje za kasnejše slike, pa
tudi mozaike in podobna
monumentalna dela javne-
ga značaja. Glede na usme-
ritev umetniškega sveta ga-
lerije, ki v letošnji sezoni
vztraja predvsem pri figura-
liki, se je tudi kustodinja

razstave Urška Jurman od-
ločila, da iz avtorjevega iz-
jemno bogatega risarskega
opusa izbere predvsem fi-
guralno motiviko. "Risba je
pri umetniku, kot je Ive Šu-
bic, tista najintimnejša in
neposredna sled, skozi kate-
ro misli in živi svet, ki ga
obdaja in naseljuje. Je privi-

legirano polje in kontura
osebne in umetniške svobo-
de in je substanca, iz katere
gradi svoj umetniški credo,"
v zapisu k razstavi razmišlja
Jurmanova.
Tako so se pri izboru omejili
predvsem na dela, ki so nasta-
la po drugi svetovni vojni in
so hranjena v Šubičevi dru-
žinski zapuščini. Rdeča nit je
kot rečeno figura, upodoblje-
na z umetnikovo natančno in
ostro linijo. Ob razstavljenih
delih se gledalec preprosto ne
more znebiti občutka, da se
poglablja v umetnikovo inti-
mo. Če so v skicirkah zabele-
ženi osnutki za večja likovna
dela, ki mogoče sploh nikoli
kasneje niso bila realizirana,
pa na drobnih lističih lahko
začutimo avtorjevo sponta-
nost. Opazujemo Iva na du-
homorni seji kakšne družbe-
ne organizacije, kako je z
mislimi povsem drugje, v to-
varni, v pokrajini Poljanske
doline ali pa sredi polja, kjer
njegove Poljance opazuje pri
kmečkih opravilih. Sporočilni
so zapisi ob straneh risbic, ro-
kav violet, ozadje svetli oker
..., kar dokazuje, da je vedno,
kadar je delal skice, videl tudi
že barve. 

"Narava galerijskega prosto-
ra, ki je zelo razgiban, nam
je omogočala tudi razdelitev
del v večjo avlo, ki je bolj
monumentalna, in pa risb,
ki so intimnejše v manjši
prostor," razmišlja Maja in
dodaja: ”Tako smo v večji
prostor na stene dali nekoli-
ko povečane poskenirane
risbe iz skicirke, ki jo je
imel s seboj na študijskem
bivanju v Parizu leta 1956."
Vsi tisti delavci, kmetje,
kmečke živali in drugi moti-
vi govorijo o njegovem do-
motožju. "Ive je v vsakem
dalmatinskem otoku znal
videti Blegoš," se poheca
Maja. Na razstavi lahko vidi-
mo, da je Ive risal z vsem,
kar mu je prišlo v roko, tako
s svinčnikom, kot s flomas-
tri in kemičnimi svinčniki,
ki so bili v petdesetih letih
še prava redkost. Veliko je
uporabljal tudi tuš, manj pa
kredo.
Risbe Iveta Šubica so skrb-
no spravljene v mapah na
njegovem domu v Poljanski
dolini in pravzaprav še ved-
no čakajo na kompleksno
obdelavo neke institucije.
Trenutno je v pripravi ob-
sežna knjiga o njem in nje-
govem delu, za katero je pet
avtorjev že pripravilo bese-
dilo, izid pa se pričakuje v
prvi polovici prihodnjega
leta. "Vsa njegova dela smo
shranili in le redko kdaj
kakšno sliko prodamo, saj
enostavno ne moremo dati
proč stvari, ki jih je on imel
tako zelo rad.” 

Narisane misli 
neutrudnega risarja 
"Ive je vseskozi risal. Kamorkoli je prišel, v čakalnicah, v kavarni, na sestankih različnih 
družbenopolitičnih organizacij ... V risalne mape in bloke, ali pa kar na prtičke, stranice časopisa, celo
dnevne rede sestankov ...," o svojem očetu ve povedati njegova hči, akademska slikarka Maja Šubic.
V Sokolskem domu je do konca leta na ogled razstava risb akademskega slikarja Iveta Šubica.

"Risba mora biti 
jasna in odločna," je
bilo Ivetovo pravilo, ki
ga lahko prepoznamo
tudi na tokratni 
razstavi.

Ive o svojih delih ni vodil nobene evidence 
in je imel tosmiselno kar precejšen nered. 
Nasprotno pa so njegovi čopiči na mizi vedno
stali v vrsti, vedno ošiljeni svinčniki so bili 
vedno skrbno zloženi ...

Ob risbi poljanskega možaka svetlolasa kustodinja razstave Urška Jurman in vse tri Ivetove punce (z leve) Nives Šubic,
Maja Šubic in Seli De Brea Šubic

Igor Kavčič

V Škofji Loki so v zelo krat-
kem času uspeli pripraviti
filmski festival, ki ga mesto
ob sotočju obeh Sor še ni
imelo. Program festivala je
obsegal šest sodobnih ruskih
filmov, ki so v zadnjem letu,
dveh tako pri domači kot tuji
strokovni filmski javnosti, pa
tudi pri gledalcih doživeli us-
peh. Vsi filmi so bili v Slove-
niji prikazani premierno.
"Lahko rečem, da je ta festi-
val predstavljal na neki način
celo novo "nadstandardno
kulturno ponudbo" na Škof-
jeloškem. Bil je dobro in kva-
litetno pripravljen in glede
števila obiskovalcev iz vse
Slovenije in je presegal naša
pričakovanja. Posebej to ve-
lja za film Petja na poti v ne-
besa, ki je letos zmagal na
Moskovskem festivalu in s
katerim smo tudi 1. decem-
bra odprli festival," razmišlja
Andreja R. Megušar, organi-
zatorka festivala s strani ob-
čine Škofja Loka, ki dodaja:
"Veliko je bilo dogovarjanj z
ruskimi predstavniki, vele-
poslaništvom, celo cariniki,
saj sem filmski trak dobila
tik pred zdajci iz Berlina."
Na odprtju festivala se je kot
častni gost pridružil tudi pro-
ducent tega filma. 
Kot je še dodala Megušarje-
va, bodo s filmskimi festivali
še nadaljevali in upa, da
bodo tovrstni dogodki postali
tradicionalni, potrebna infra-
struktura s Kinom Sora in
Sokolskim domom je seveda
na voljo in potrebno jo je čim

bolj polno izkoristiti. Pobuda
za nadaljnje projekte je bila
dana tudi s strani ruskega
ministrstva za kulturo in Ve-
leposlaništva Ruske federaci-
je v Sloveniji, zanimanje za
tak način sodelovanja pa so
pokazali tudi v nekaterih
drugih veleposlaništvih. "To
ne predstavlja samo promo-
cije posamezne države, tem-
več tudi možnost za sloven-
ske šole in mladino in za nji-
hovo jezikovno izpopolnjeva-
nje. Vemo, da je zanimanje
za filmsko kulturo med mla-
dimi kar veliko, zato sem ve-
sela, če bomo lahko Sloven-
cem tudi na tak način pribli-
žali spoznavanje določenega
naroda in države in njune
zgodovinske, socialne in kul-
turne razsežnosti," je še po-
vedala Megušarjeva.

Teden sodobnega
ruskega filma 

V začetku decembra so v Škofji Loki pripravili
teden sodobnega ruskega filma. 
Želja po tradicionalnem sodelovanju z Rusi. 

Božična glasbena srečanja 

S koncertom ta petek, 18. decembra, ob 19. uri se bo začel
koncertni cikel Škofjeloška božična glasbena srečanja, ki ga
pripravljata Občina Škofja Loka in območna izpostava Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti Škofja Loka. Na petko-
vem srečanju bodo pod naslovom Pae cantiones - Posvečene
pesmi v kapeli Škofjeloškega gradu s slovenskimi ljudskimi
pesmimi in znanimi srednjeveškimi glasbenimi kodeksi na-
stopili sopranistka Marta Močnik Pirc, glasbenik s starimi
inštrument Janez Jocif in dramski igralec Pavle Ravnohrib. V
nedeljo, 20. decembra, ob 19. uri se bo v cerkvi sv. Križa na
Hribcu nad Puštalom predstavila ženska pevska skupina Ra-
gle, slišali pa bomo predvsem slovenske ljudske pesmi. 
V torek, 22. decembra, ob 19. uri bo v cerkvi sv. Andreja na
Gostečah sledil koncert glasbene skupine Vruja, ki nadalju-
je tradicijo glasbenih skupin iz slovenske Istre. Vruja v 
dialektu pomeni izvir, studenec. Na koncertu bodo velik 
del programa sestavljale koledniške pesmi iz Istre in instru-
mentalna glasba, vezana na praznične dni od božiča do 
sv. Treh Kraljev. Cikel koncertov se bo nadaljeval v nedeljo,
27. decembra, ob 19. uri, ko bo v cerkvi sv. Jakoba v Škofji
Loki nastopila Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, ki jo
vodi Mateja Černič, prihaja pa iz zamejske kraške vasice 
Vrh svetega Mihaela. Nastopile bodo v spremstvu skupine
keltskih harf, ki dajejo njihovemu nastopu poseben čar. 
Cikel koncertov bo po novem letu, 3. januarja, prav tako ob
19. uri v cerkvi sv Tomaža v Brodeh zaključila vse boljši 
domači ženski pevski zbor Grudnove Šmikle iz Železnikov.
Pod vodstvom Marjete Naglič se bodo tokrat predstavile s
kolednicami. I. K.



Štirim laboratorijem dodali petega
Pred kratkim je Laboratorij za meroslovje Lotrič iz Selc javnosti predstavil novo pridobitev - laboratorij za dolžino in kot.

Marko Lotrič je leta 1991 začel v servisni de-
lavnici za tehtnice, letos pa so v družinskem
podjetju Laboratorij za meroslovje Lotrič z 31
zaposlenimi praznovali polnoletnost v poslov-
ni stavbi s petimi laboratoriji: za maso in volu-
men, za temperaturo in vlago, tlak, za zvočni
tlak ter tudi najnovejšo pridobitvijo - laborato-
rij za dimenzionalne veličine - dolžino in kot.
"Opremljati smo ga začeli že v letu 2008, le-
tos pa obstoječe laboratorije najprej prostor-
sko razširili in uredili v smeri, da lahko sedaj
vsakega klimatsko reguliramo po potrebnih
zahtevah," je razložil Marko Lotrič. 
Na novo sta urejena dva laboratorija za dol-
žino in kot ter laboratorij za maso in volu-
men, ki ostaja v enem prostoru. Gradbena
dela so opravili med letnimi dopusti, nato pa

tudi s pomočjo Podjetniška sklada kupili
novo tehnološko opremo. "Čeprav smo ok-
tobra že začeli z delom v novih laboratorij,
pa šolanje na sodobni in zahtevnejši opremi
še vedno poteka, zato popolnejši izkoristek
pričakujemo šele čez čas," pojasnjuje direk-
tor. Za širitev dejavnosti so se odločili zaradi
dopolnjevanja obstoječih storitev: "Pri delu
smo velikokrat prihajali v stik z dolžinskimi
merami, kar nekaj naročil smo pridobili ozi-
roma smo imeli podpisane pogodbe še
pred začetkom investicije." Naložba je bila
vredna 610 tisoč evrov, izvedli so jo v dveh
letih, od tega pa jo je s 116 tisoč evri sofi-
nanciral tudi Podjetniški sklad. 
Laboratorij Lotrič je projekt izvedel v času sve-
tovne gospodarske krize. Direktor Lotrič je

pojasnil, da so o njem začeli razmišljati pred
dvema letoma, ko ta še ni bila na obzorju, teh-
nološko opremo pa naročili še v času velike
gospodarske rasti. "Prvo opremo smo dobili
ob izbruhu prvih slabih informacij in skrbi, ven-
dar poti nazaj ni bilo več. Lahko bi se ustavili
pri prvi fazi opremljanja, vendar ne bi mogli za-
gotavljati popolnih storitev na področju merje-
nja dolžine in kota, zato je bilo odločitev jasna,
laboratorij moramo sodobno opremiti in do-
končati," odgovarja Marko Lotrič. 
Odločitev je bila pravilna, kar potrjuje obseg
storitev na tem in drugih področjih. Kljub kri-
zi so v Laboratoriju Lotrič uspeli povečati
obseg dela za četrtino, število zaposlenih
so v kratkem obdobju povečali z 22 na 31,
med njimi sta tudi dva podiplomska razisko-

valca z mednarodne univerze Inštituta Jožef
Stefan, ki ju podpira tudi Javna agencija za
tehnološki razvoj RS (TIA). "Študenta petino
delovnega časa namenjata raziskavam v 
našem podjetju in na ta način pridobljeno
raziskovalno znanje prenašata na nas," 
pojasnjuje direktor. Mentor kosovskim štu-
dentov je dr. Janez Šetina.
V Laboratoriju Lotrič še vedno največ dela
opravijo v Sloveniji, približno pet odstotkov
storitev pa na trgih nekdanje Jugoslavije,
prodreti skušajo tudi na sicer zelo zaprte
trge zahodne Evrope. Tudi v prihodnjih letih
nameravajo veliko vlagati v novo tehnologijo
in opremo, že sedanjo pa bo treba optimal-
no izkoristiti in trgu ponuditi nove, inovativne
rešitve. 

Marko Lotrič
Z investicijami v nov laboratorij za dolžinske mere so si v Laboratoriju Lotrič zagotovili
dopolnitev obstoječih storitev in s tem močno povečali dodano vrednost njihovega dela.
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ODEJA, d. o. o. 
Kidričeva 80
4220 Škofja Loka
Tel.: 04/51 30 123
www.odeja.si

Foto: arhiv Odeje in oblikovalke in Tina Dokl

Ljubljančanka, oblikovalka Andreja Cegnar je v škofjelo-
ški Odeji kot vodja projektov zaposlena že več kot deset
let. V času svojega ustvarjanja je prejela kar nekaj priznanj
in ustvarila kar nekaj kolekcij. Lani se je znašla med TOP
TEN na ljubljanskem pohištvenem sejmu s posteljnino Au-
rora, predlani s kolekcijo Grafiti, leta 2004 pa je za kolek-
cijo Infinity prejela nagrado sejma Pohištvo Ljubljana. 

Elegantna črnina in pisana živahnost
Podjetje Odeja je pred kratkim na Savskem otoku v Kra-
nju odprlo trgovino Odeja Home, ki je zasnovana po no-
vem konceptu. Elegantna črna barva sten trgovine in so-
dobna oprema omogočata, da zažarijo barve in izdelki v
vsem sijaju. Izbirate lahko med kakovostnimi izdelki za
opremo doma, dodatki za opremo kuhinje, kopalnice,
dnevne sobe, drobnimi darili, unikatnimi izdelki sloven-
skih umetnikov, ki vam kot detajli vaš bivalni prostor
spremenijo v prijeten dom. 

Dobrodošli doma
Kranjska Odeja Home je prva tovrstna trgovina v načrto-
vani liniji in vse od ideje, logotipa, zasnove trgovine do iz-
bire večine dokupljenih izdelkov je Andrejina zamisel. 

"Nenehni dvomi in ugibanja o tem, ali je črna barva spre-
jemljiva za tako zvrst trgovine, so se dokončno razblinili
ob samem odprtju trgovine. Zakaj črna barva? Želela
sem - tako kot vedno, ustvariti nekaj novega, še nedožive-
tega, svežega. Od leta 2004 je črna barva moja stalna
spremljevalka, čeprav roko na srce, sem jo prvič uporabi-
la že pri kolekciji Japonska. Črna nosi v sebi vse barve in
zato prav vse, kar postavimo na črno ozadje, lahko žari in
izstopa. Tako kar naenkrat črnina ni več na prvem mestu,
temveč postane idealna podlaga za katerikoli predmet,
ga izpostavi na eleganten in pref injen način. Odeja je 
seveda znana po svojih, tako živahnih barvah, kot tudi
belih, natur in pastelnih izdelkih, ki na črnini pridejo še
bolj do izraza."
Slogan trgovine Odeja Home je Dobrodošli doma in zdru-
žuje v sebi vse barve doma, ki so tudi vodilne barve pri
večini Odejinih kolekcij. Nekateri celo pozabijo ali sploh
ne opazijo, da je trgovina črna, ker jih prevzamejo druge
barve.
"Predvsem sem imela v mislih prijazno, odprto in zanimi-
vo trgovino, ki te potegne vase in te ne izpusti, dokler 
si vsaj nečesa ne izbereš in odneseš domov," razlaga 
oblikovalka.

Dobrodošli doma Pri Odeji želijo, da v svoje bivalne prostore 
vnesete čutnost in v njih uživate. 

Decembra 
v Odeji Home 
ne zamudite 
10-odstotnega
prazničnega popusta
na vse izdelke.

Andreja Cegnar
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Reportaža

Kristina Dželilović

Danes Tamburaško skupino
Bisernica vodi Janez Ker-
melj. Reteški tamburaši so
razdeljeni v dve skupini, sta-
rejšo veteransko in srednjo
študentsko skupino. Do leta
1982 so tamburaši Bisernice
igrali le na dvoglasne, v kvin-
tah uglašene, Farkaševe tam-
bure, ki so bile v Sloveniji
poznane predvsem v obdo-
bju pred prvo in med obema
vojnama. Danes na take tam-
bure igrajo le še člani vete-
ranske skupine, drugi pa šti-
riglasne kvartno uglašene
tamburice. Njihov repertoar
je izredno širok. Večinoma
igrajo prirejene ljudske pes-
mi, koncertne skladbe za pi-
sane tamburaške sestave,
včasih pa zaigrajo tudi kakš-
no operno arijo ali zabavno
melodijo. 
V letih ustvarjanja so sodelo-
vali s številnimi skupinami.
"Občasno sodelujemo s Fol-
klorno skupino Škofja Loka,
vendar to sodelovanje počasi
zamira. Bolj intenzivno je
bilo pred leti, tedaj se je sku-
pina imenovala Tehnik," po-
jasnjuje vodja skupine Janez
Kermelj. Včasih zabrenkajo
tudi za Folklorno skupino
Sora (Kulturno-umetniško
društvo Oton Župančič) ter
skupino iz Preddvora, naj-
bolj intenzivno pa je sodelo-

vanje s Folklorno skupino
Sava iz Kranja, s katero so-
delujejo že od leta 1970.
"Folklorna skupina je potre-
bovala spremljavo za belo-
kranjske plese. Enkrat nas je
vodstvo skupine poslušalo v
Retečah in bili smo jim všeč.
Takrat smo postavili temelje
našemu dolgoletnemu sode-
lovanju," se spominja Ker-
melj. S Folklorno skupino
Sava so bili tamburaši Biser-
nice že na 43 turnejah, na
katerih so imeli 1850 nasto-
pov. "Vsaka turneja je bila
po svoje zanimiva. Najbolj

pa mi je v spominu ostala
turneja v Confolensu, v
Franciji. Tam je bilo največ
gledalcev, odlična nastani-
tev, okusna hrana ter fanta-
stično vzdušje," zatrjuje
Kermelj, ki hkrati hudomuš-
no trdi, da je mesto Confo-
lens Meka folklore, in da
kdor tam še ni bil, ni pravi
folklorist. Velika preizkuš-
nja za tamburaše je bila tudi
letošnja 60. obletnica Fol-
klorne skupine Sava iz Kra-
nja. Poleg koncertov in na-
stopov pa se tamburaši iz
Reteč redno udeležujejo

tudi republiških srečanj in
tekmovanj pod okriljem
Združenja tamburaških
skupin Slovenije. Tudi v pri-
hodnje jih čaka še veliko 
zanimivih stvari. "V januar-
ju pripravljamo ponovoletni
koncert s številnimi zanimi-
vi gosti. Med njimi bodo
tudi folklorniki Folklorne
skupine Sava iz Kranja ter
Trio kvartet," obljublja vodja
Bisernice. Hkrati pa ima
predsednik poleg vseh želja
tudi cilj ustvariti še kakšno
mlajšo sekcijo ter posneti
tudi kakšno zgoščenko.

Bisernica brenka v Retečah
Začetki tamburaškega društva Bisernica iz Reteč segajo v leto 1922, ko je pri takratnem Katoliškem
prosvetnem društvu skupino ustvaril Alojz Rant. Po dolgih letih delovanja se tamburaši lahko pohvalijo
s številnimi koncerti, turnejami in s sodelovanjem s številnimi drugimi skupinami.

Tine Čarman: "Tamburaški skupini Bisernica
sem se pridružil predvsem zaradi prijetne
druščine, najbolj pa seveda zaradi ljubezni do
glasbe. Igrati sem tu začel pred približno 
petnajstimi leti in mi je zelo všeč." 

Anketa

Med številnimi člani Tamburaške skupine 
Bisernica iz Reteč je tudi veliko mladih. Kljub
temu da jih druži igranje in zabava, pa številni
vztrajajo pri skupini iz različnih razlogov, od
ljubezni do glasbe do navdušenja za potovanja.
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Ana Marinčič: "Tamburašem sem se pridružila
pred petnajstimi leti s sošolci iz osnovne šole; 
tu je super družba. Všeč mi je, ker veliko 
potujemo, najbolj pa mi je všeč, ko nastopamo s
folkloro, ker je to posebna popestritev." 

Jana Volčič: "Skupini sem se pridružila pred
enajstimi leti, predvsem ker se je to dogajalo v
vasi in izredno sem si želela. Všeč mi je, ker
smo veliko že naredili, veliko potujemo."
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Lucija Kermelj: "Tamburašem sem se pridružila
pred desetimi leti. Oče je vodja skupine, se
pravi, mi je to že prirojeno. Zelo mi je všeč, še
posebej sodelovanje s folkloro."

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Plesna skupina
deluje od leta 2004, dve leti
pozneje pa je nastalo tudi
kulturno društvo pod tem
imenom. Vodi ga Marjeta
Lešnjak, umetniška vodja
plesalcev pa sta Irena Bevk in
Gregor Krajnik. Pleše deset
otrok in šestnajst odraslih, ki
nastopajo po vsej Sloveniji,
zadnji letošnji nastop so pri-
redili na gradu Kodeljevo.
Kot povesta Irena in Gregor,
slednji je v skupini od same-
ga začetka, je za njimi že oko-
li sedemdeset nastopov, med
njimi tudi v tujini. 
"Že prej sem se ukvarjal z re-
nesančnimi plesi ter sodelo-
val na seminarjih doma in 
v tujini, pa so me povabili 
zraven," se svojih začetkov v
Lonci spominja Gregor Kraj-
nik. Da je renesančna plesna
skupina nastala prav v Škofji
Loki (poleg celjske je sicer
edina tovrstna v Sloveniji), pa
Gregor pripisuje dejstvu, da v
Škofji Loki deluje Janez Jocif,

ki ima v skladu za kulturno
dejavnost oddelek za historič-
no glasbo in plese. Prvi je v
Škofjo Loko pripeljal ljudi iz
tujine, ki se ukvarjajo s plesi
iz preteklih obdobij. Irena
Bevk pa se je odzvala na oglas
in plakat, ki sta vabila plesal-
ce. "Ker sem se ukvarjala z
drugimi plesnimi zvrstmi in
ker me poleg tega zanima
tudi zgodovina, me je priteg-
nilo k renesančni plesni sku-
pini," je povedala umetniška
voditeljica. 
Ločani so videli nastop rene-
sančnih plesalcev ob sloves-
nem odprtju dvižnega mo-
stu na Škofjeloškem gradu,
ob koncu oktobra pa na ples-
ni predstavi Ugriz tarantele,
ki so jo pripravili ob peti ob-
letnici svojega delovanja.
Umetniška voditelja sta nav-
dih za to predstavo dobila
lani na seminarju v Berlinu,
kjer so se naučili ples taran-
tela. Naučili so se ga tudi v
skupini in uprizorili ob ob-
letnici. Seminarji so tudi si-
cer priložnost, da se naučijo

novih starih plesov. Skupini
se sicer dobivata na vajah en-
krat na teden, kjer plešeta na
posneto glasbo, želijo pa si
žive glasbe, zato vabijo glas-
benike, naj se jim pridružijo.
Viri, ki jim omogočajo po-
ustvarjanje starinskih ple-
sov, so zapisani v knjigah,
trenutni repertoar njihovih
plesov se naslanja na nekaj
najbolj znanih del o plesu, ki

so nastala v obdobju evrop-
ske renesanse. Njihova želja
pa je, da bi z plesi segli v še
kako drugo obdobje iz prete-
klih stoletij.
Od kod ime Lonca? Umetni-
ška voditelja pravita, da izvira
iz starega imena za Škofjo
Loko, Lonka, ki je prvo v zgo-
dovinskih zapisih ohranjeno
ime. Ime je še veliko starejše
od renesanse.

Lonca obuja plese iz preteklosti
V renesančni plesni skupini Lonca že pet let plešejo plesalci, ki jih druži želja po ohranjanju in 
predstavljanju plesov iz preteklih stoletij.

V otroški plesni skupini nastopa deset deklic, starih od
osem do šestnajst let. I Foto: Gorazd Kavčič

Folklorni nastop, v ozadju Tamburaška skupina Bisernica I Foto: Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V domski ku-
hinji skuhajo okoli 1100
obrokov na dan, štirinajst
zaposlenih je v dveh izme-
nah nenehno v pogonu. Po-
leg stanovalcem strežejo
tudi malice delavcem iz so-
sednjega invalidskega pod-
jetja in varovancem bližnje
enote VDC, nekaj deset ko-
sil pripravijo tudi za razvoz
po domovih. Prehranjeval-
na veriga se začne s sestavo
jedilnika, za kar skrbi po-
sebna komisija, v kateri so
diplomirana medicinska ses-
tra, ekonomka, vodja kuhi-
nje in predstavnik stanoval-
cev, pri dietnih jedilnikih pa
svetuje tudi zdravnik. "Pri-
sluhnemo tudi idejam sta-
novalcev na tedenskih se-
stankih po nadstropjih. Nji-
hovim predlogom skušamo
ustreči, a saj niso zahtevni,"
pravi direktorica centra Silva
Košnjek. "Pozimi si večkrat
zaželijo stare domače jedi,
zelje, repo, žgance, ričet ...
radi imajo hrano, ki so jo je-
dli v svojih mlajših letih." 
Temu pritrdi tudi vodja ku-
hinje Zvonka Pešec: "Radi
imajo domače. Zaželijo si
domače pecivo, polento, nji-
hove želje so skromne. Sicer
pa imajo kar precej možno-
sti izbire: pri zajtrku so na
voljo tri možnosti, pri večer-
ji lahko izbirajo med klasič-
no in mlečno. Kadar posa-
mezni stanovalec praznuje,
mu postrežemo s kosilom a
la carte. Pa se tudi tu izkaže
njihova skromnost. Tako si
je eden od stanovalcev ne-
davno zaželel, da mu postre-
žemo ješprenj, kruh in pra-
vo kavo."
Seveda upoštevajo tudi die-
te, pripravljajo namreč okoli
60 jedilnikov za sladkorne
bolnike, okoli 30 za žolčne
in nekaj kombiniranih.
"Oziramo se na njihove po-

trebe in jim na krožnik po
želji naložimo manj, vsak
ima namreč možnost, da si
krožnik znova napolni," pra-
vi glavna kuharica. Obroke
strežejo v jedilnici pri mi-
zah, na negovalnih oddel-
kih pa v jedilnicah po nad-
stropjih. Nekateri najbolj
bolni pa so deležni hranje-
nja v sobah. Pri mizah je
strežno osebje tudi ves čas
na voljo, če je treba komu
zrezati meso ali namazati
kruh, tako da je v jedilnici
ves čas zelo razgibano. "Ve-
seli smo, da stanovalci naše
delo cenijo in ga tudi pohva-
lijo," pravijo zaposlene v ku-
hinji. 
Tako kot je navada v doma-
čih gospodinjstvih, tudi v
domskem upoštevajo praz-
nike in poskrbijo za pribolj-
ške. Za božič, novo leto, ve-
liko noč in za "smenj" na
Fari je kosilo praznično, na
krožnikih pa potica. In tako,
kot si doma včasih otroci za-
želijo, da jim spečemo pala-
činke, si jih zaželijo tudi v
domu. Le da so tam količine
neprimerljivo večje: za se-
demsto palačink potrebuje-
jo 30 litrov mleka, 20 kilo-
gramov moke, sto jajc, dva
kilograma sladkorja. Name-
sto da bi jih zvite postregli
na krožniku, pa jih namaza-
ne z nadevom naložijo dru-
go na drugo in razrežejo,
tako da so videti kot nara-
stek. Takšno jed smo ob 
obisku pokusili tudi mi in -
mmmmm ... 
Količine porabljenih živil so
tu res velike. Za rižoto po-
trebujejo 20 kilogramov
riža, vsak dan skuhajo sto
kilogramov krompirja, poje-
do po 20 kilogramov polno-
zrnatega in 25 kilogramov
polbelega kruha. Juhe ali
enolončnice skuhajo od sto
do 150 litrov. Ekonomka
Mari Petrovčič pove, da ni-
majo velikega skladišča za

toliko hrane, pač pa živila
kupujejo tedensko, meso in
mlečne izdelke večkrat na
teden, nekatera živila pa
dnevno. Kupujejo od zadru-
ge in posrednikov, živila z
okoliških kmetij pa so kako-
vostna in vselej sveža, še do-
dajajo v kuhinji Centra sle-
pih, slabovidnih in starejših
v Stari Loki.
Kaj bodo v škofjeloškem
domu jedli za praznike? V
četrtek, 17. decembra, ko bo
silvestrovanje v negovalnih
oddelkih, bo na krožnikih
piščančji pariški zrezek,
pire krompir, kremna špi-

nača, baby korenček in
stročji fižol v solati, za tiste
z dieto pa dušen piščanec.
Za posladek bo sadna kupa
iz jagod in banan s smeta-
no, zraven pa še pecivo. V
torek, 22. decembra, bo sil-
vestrovanje za ostale, za
večerjo pa svinjska pečenka,
pražen krompir, piščančji
dunajski zrezek, baby kore-
nje in mešana solata, za di-
etne pa telečja pečenka, pra-
žen krompir in stročji fižol
v solati. Za posladek pa pri-
dejo na mizo indijanček, ja-
gode s smetano, sadje in pe-
civo.

V loncu se kuha sto
litrov juhe
Kako deluje gospodinjstvo z 214 člani in gosti, ki vsak dan prihajajo na malice, smo se prepričali 
v Centru slepih, slabovidnih v starejših v Škofji Loki.

LE ŠE NEKAJ IZVODOV!

V SKB smo letos sredstva za novoletna darila in sprejeme namenili izvedbi 
dobrodelnega koncerta Rdečega križa.
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vas tudi v novem letu vabimo v 
poslovalnice SKB na Gorenjskem. Seznam poslovalnic najdete na www.skb.si.

Vse najlepše v letu 2010.

Lepe želje osrečujejo. 
Dobra dejanja še bolj.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55 
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mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

V stolitrskem loncu se kuha juha. I Foto: Gorazd Kavčič

Glavna kuharica Zvonka in ekonomka Mari usklajujeta
jedilnik. I Foto: Gorazd Kavčič

Mladi o aidsu in drogah
Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu (1. december) je
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka v sodelovanju z
ljubljansko zdravstveno fakulteto na OŠ Cveka Golarja in
OŠ Ivana Groharja organiziralo naravoslovni dan z naslo-
vom Aids in droge. "Obolelih za virusom HIV in aidsom je
vse več, zato smo mlade želeli bolje seznaniti s to bolezni-
jo, njenim prenašanjem in zaščito. Letos smo osnovni
temi dodali še boj proti vsakršni zasvojenosti ter ozavešča-
nju mladih o drogah in posledicah, ki jih te povzročajo na
našem telesu," je pojasnila Tatjana Košak, koordinatorka
pri DPM Škofja Loka. O aidsu in drogah so devetošolce
omenjenih šol ozaveščali študentje zdravstvene fakultete.
Naravoslovni dan so začeli z ogledom filma o zasvojeno-
sti, sledilo je predavanje študentov in razgovor na temo
spolnost, aids in droge, nato so si mladi ogledali še film o
aidsu, izdelovali so rdeče pentlje in plakate o tej temi, ki
bodo od 16. do 24. decembra na ogled v Žigonovi hiši v
Škofji Loki. A. H.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Misel o izidu
pesniške zbirke poljskega av-
torja se je rodila že leta 2003,
ko je njen prevajalec Tine
Debeljak ob stoletnici rojstva
dobil kip v Aleji znamenitih
Ločanov. Debeljak je bil tudi
soustanovitelj Muzejskega
društva Škofja Loka. Njegov
sedanji predsednik Aleksan-
der Igličar je lansko poletje
prebiral knjigo Črni Kamnit-
nik/Loma Negra, ki govori o
prvih letih Debeljakovega
življenja v Argentini. "Presu-
nila me je zgodba intelektu-
alca, ki je moral pri skoraj
petdesetih letih svoje življe-
nje začeti tako rekoč znova in

to skoraj z družbenega dna,"
pravi Igličar. Debeljak je leta
1945 odšel v Argentino, nje-
gova družina (žena Vera, sin
Tinček ter hčerki Metka in
Jožejka) pa je ostala v Slo-
veniji. V pesmih in pismih
Debeljak popisuje neizmer-
no hrepenenje po svojih dra-
gih, po rodni Loki in domovi-
ni, ljubezen do njih pa mu je
dajala moč za ustvarjanje. Od
družine je bil ločen polnih
deset let, nato so se mu sme-
li pridružiti v Argentini.
Aleksandra Igličarja se je
knjiga močno dotaknila in
kot predsednik muzejskega
društva se je čutil dolžnega,
da v društvu enemu od usta-
noviteljev izkažejo ustrezno
zahvalo. "Z vso vnemo sem
se lotil priprav na izdajo knji-
ge Olimpijski venec," pove
Igličar. Pri izdaji knjige je so-
delovala tudi Rozina Švent z
bibliografijo Tineta Debelja-
ka, z zapisom o njegovem
življenju in delu pa Helena
Janežič. 
"Vzporedno z nastajanjem
knjige Olimpijski venec pa
sem v sebi ves čas čutil neki
nemir, da izdaja knjige ni za-
dosti in da moramo v našem
društvu spoštovanje do dr.
Debeljaka izkazati še kako
drugače. Dobil sem idejo, da
bi ga imenovali za častnega
člana muzejskega društva, s
čimer bi se pridružil profe-

sorskima kolegoma, "pod-
nuncema", dr. Pavlu Blazni-
ku in profesorju Francetu
Planini, ki sta bila kot so-
ustanovitelja našega društva
tega priznanja deležna že
davno. Kolegi v izvršnem
odboru društva so zamisel
podprli in na letošnjem ob-
čnem zboru dr. Tineta De-
beljaka posthumno imeno-
vali za častnega člana," je

povedal Igličar. Ob razglasit-
vi za častnega člana in izidu
knjige Olimpijski venec sta
bili navzoči tudi hčerki Ti-
neta Debeljaka, Metka De-
beljak Vombergar in Jožejka
Debeljak Žakelj, ki sta za to
priložnost prišli iz daljne
Argentine, vnuk Marko
Vombergar pa je pripravil
fotografsko razstavo Sloven-
ci v Argentini danes.

Čast prezrtemu rojaku
Ob letošnji dvajsetletnici smrti dr. Tineta Debeljaka je Muzejsko društvo Škofja Loka izdalo knjigo 
Kazimierza Weierzynskega Olimpijski venec, ki jo je prevedel Debeljak, spoštovanje do dolga leta 
prezrtega rojaka pa so mu izkazali tudi z imenovanjem za častnega člana društva.

Rojen in živel sem nekaj časa
še v predtelefonski eri. Da-
nes mi ni jasno, kako smo jo
preživeli, vem le, da sedaj
brez njega preživetje naj ne
bi bilo mogoče. Vsaj po klicih
v ambulanto imam tak obču-
tek.
Moj prijatelj ga vedno kliče
telefonček, ljubkovalno, po-
božno izgovarja ime njegove-
ga božanstva. Škatlica, ploš-
čica z nešteto možnostmi, ki
jih navadni smrtniki izkori-
stimo le kakšen odstotek.
Tišči nas v žepu, binglja za
pasom ali okrog vratu, skriva
se v torbici. Posebej dobro je
skrit, ko zvoni na gledališki
predstavi in lastnik mrzlično
največkrat neuspešno lovi
tipko za ugašanje. Ob njem
se potijo še najbližji sosedje,
ki se počutijo krive za mote-
nje koncerta ali sestanka.
Pred štirimi desetletji je bil v
naši vasi samo en telefon,
kmalu sta bila dva, potem
dolgo nič, ker kabel ni dovo-
ljeval novih priključkov. Kas-
neje se je začela gradnja
omrežja, ki je prinesla telefo-
ne v več hiš in še kasneje tudi
v oddaljene vasi. Ob možno-
sti povezave so ljudje svobod-

neje zadihali, počutili so se
varnejše, počutili so se del
sveta. Le stalo je malo več. Ko
so dobili telefon v eni od hiš
pod Blegošem in vzpostavili
zvezo z žlahto v Ameriki, je
najmlajši v slušalko zaigral
najdaljši valček, ki ga je znal
na harmoniko, in mislim, da
je za ta valček odšla od hiše
telica.
Kot dijak sem nosil pošto po
Poljanah in zalednih gričih
(tako sem z odprtimi očmi
doživel veliko prigod v tej
Tavčarjevi deželi, bile so
tako lepe, trpke in romantič-
ne, kot v njegovih črticah).
Včasih sem kakšno vest mo-
ral posredovati tudi po tele-
fonu. Kako sem se prebijal
skozi vrtenje številčnice,
iskanje signala in končno
pretoka besed skozi pre-
obremenjene žice! Ampak
faktor časa ni bil tako po-
memben. Pisane vesti so
bile trdne in zanesljive, kar
je bilo napisano, je držalo.
Če se je mudilo (zdi se mi,
kot da se je malokrat), je bil
dobrodošel tudi telefon.
Koliko je bilo zamud v obve-
stilih in posledično slabših
izhodov tudi pri zdravstveni

oskrbi, ne ve nihče. Danes
to ni več pomembno.
Hitrost informacije se je ne-
zaslišano povečala, s tem pa
se je poslabšala njena kako-
vost. Klic je možen takoj,
praktično iz vsakega kraja, ob
vsakem dogodku. Filtra ni.
Ob velikem številu informa-
cij se je povečala obremenje-
nost in razvrščanje po po-
membnosti je za zdravnika
vse težje.
Bolezen (težava) - klic - pogo-
vor - nasvet ali akcija je serija,
ki se danes odvije v nekaj se-
kundah, morda minutah.
Faktor časa, razmisleka, je iz-
ginil. Model je odličen v ur-
gentnih situacijah, kjer je ne-
posredno ogroženo življenje
in je čas za ukrepanje štet v
minutah. Zamud tu ne sme
biti in telefon reši marsikate-
ro življenje.
Večina situacij pa na srečo ni
takih. Čas za razmislek o te-
žavi obstaja. Ni potrebno ta-
koj pomisliti le eno - pokliči.
Preden vzamemo v roke to
čudežno napravico, vsaj pre-
mislimo, kaj bomo za rešitev
problema storili sami, kako
ga bomo predstavili, pa tudi,
s čim je zaposlen sprejema-

lec klica. Če kličemo zdravni-
ka, bomo prekinili njegov po-
govor z drugim pacientom.
Mogoče ravno v trenutku, ko
bo le-ta pripovedoval o težavi,
ki jo je dolgo oblikoval v sebi
in čakal na priložnost, da se
izpove. Skakanje z enega
problema na drugega pred-
stavlja velik napor za zdrav-
nika. Je možno, da ima po-
membno delo, smo priprav-
ljeni počakati, poklicati kas-
neje. Koliko pacientov želi
zdravnika na telefon le zato,
da napove obisk v ambulanti.
Zavedati se moramo omeje-
nih možnosti telefonskega
pogovora. Pacienta zdravnik
ne vidi, ne more ga pregleda-
ti, možnost napake je večja.
Hkrati pa so lahko nasveti po
telefonu zelo dobrodošli. Pri-
hranijo čas in pot marsikate-
remu bolniku. V času obole-
vanja za novo gripo so pripo-
ročeni - pomenijo zmanjša-
nje možnosti za širjenje bo-
lezni, saj bolniki z navodili
ostajajo doma. Informacije
po telefonu pomenijo veliko
odgovornost in obremenitev
medicinske sestre kot zdrav-
nika, čeprav jih zavarovalnica
kot storitev ne priznava.

Lažje dajem informacije po
telefonu pacientom, ki jih
poznam. Poznam njihov
strah, morda tudi sposobnost
za odločanje. Nekateri pokli-
čejo ob najmanjši težavi, dru-
gi so prepozni. Kako razbrati
ti dve skrajnosti? Recepta ni.
Tako je telefon še vedno do-
ber prijatelj, pa tudi potuh-
njen sovražnik. Kdor misli,
da veščino komuniciranja in
dajanja nasvetov z njim ob-
vlada, je že lahko storil napa-
ko. Popolno obvladovanje ni
mogoče. Potrudimo se, da bo
opis težave kratek in jedrnat,
klic premišljen in priprav-
ljen, nasvet sprejemljiv za
oba, sprožena pa takojšnja
intervencija, če le diši po hu-
dem stanju ali celo ogrože-
nem življenju.
Brez telefona smo živeli mir-
neje, počasneje, morda smo
bili bolj vdani v svojo usodo.
Danes tudi z njegovo pomoč-
jo lahko vanjo bolj posega-
mo.
Telefon, imejmo ga za naše
orodje, ne pustimo mu, da
smo njegovo orodje mi. 
Včasih pa ga preprosto izklo-
pimo in se vrnimo v čas naše
romantične mladosti. 

Telefon naš vsakdanji

Andrej Šubic, dr. med.

Debeljakovi hčerki Metka in Jožejka ob imenovanju 
njunega očeta za častnega člana Muzejskega društva 
Škofja Loka I Foto: M. V.

Dr. Tine Debeljak pred 
svojo hišo v Argentini

”Vzporedno z nastajanjem knjige Olimpijski 
venec pa sem v sebi ves čas čutil neki nemir, 
da izdaja knjige ni zadosti in da moramo v 
našem društvu spoštovanje do dr. Debeljaka 
izkazati še kako drugače.”
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Muzejsko društvo
Škofja Loka je 
izdalo pesniško
zbirko Olimpijski
venec, ki jo je Tine
Debeljak pripravil 
za izdajo marca
1945, a zaradi 
njegovega odhoda 
v Argentino 
knjiga do sedaj 
ni izšla. Več 
o vsebini na
www.mdloka.si.

Knjigo lahko naročite na: narocnine@g-glas.si, 
po tel.: 04/201 42 41, 
ali jo kupite na sedežu Gorenjskega glasa.

Redna cena knjige: 15 EUR
Cena za naročnike GG: 12 EUR + poštnina
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Radio 1 in založba Didakta sta tudi letos tisoč otrokom
razdelila tisoč knjig. "Otroci so nas vedno zelo veseli in z ve-
likimi očmi planejo med knjige, zato jih z veseljem obdaru-
jemo," je povedala Irena Rolih z radia, ki je skupaj z otroki v
novem škofjeloškem vrtcu Biba prebrala tudi nekaj pravljic.
Cilj letošnje akcije je bil obisk novih vrtcev, ki so večinoma
brez bogate zbirke knjig. B. B.
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Janez Šuštar, 
komandir Policijske
postaje Škofja Loka

Letos policisti PP Škofja Loka
beležimo precejšen porast
števila prometnih nesreč z
najhujšimi posledicami. Za
posledicami prometnih ne-
sreč je do 1. decembra 2009
na območju, na katerem na-
loge opravljamo policisti Po-
licijske postaje Škofja Loka,
izgubilo življenje že devet
oseb. Zaskrbljujoče je dej-
stvo, da je več kot tretjina
voznikov, ki povzročijo pro-
metno nesrečo, pod vplivom
alkohola.
Voznik, ki zaužije alkohol, je
prepričan, da vozi bolje, de-
jansko pa se mu poslabša
sposobnost zaznavanja, na-
pačno zaznava razdalje, upo-
časnijo se reakcije, pojavljajo
se motnje pri ravnotežju in
podobno. Pri udeležbi v pro-
metu to pomeni neposredno
izzivanje nevarnosti in sicer
z upočasnjeno ali prehitro
vožnjo, težje spremljanje ce-
lotnega dogajanja v prometu
okrog sebe, hitri in nevarni
manevri, vožnja v rdečo luč
in podobno. 
Alkohol pri človeku vseka-
kor najprej oslabi sposo-
bnost normalnega miselne-
ga presojanja. Po zaužitju
alkoholne pijače se alkohol
porazdeli in razgradi v vseh
telesnih tekočinah, le manj-
ši del pa se izloči skozi urin,
znoj in izdihan zrak. 

Hitrost prehajanja alkohola v
kri je odvisna predvsem od
vrste pijače in hrane, ki smo
jo ob tem pojedli. V povpre-
čju potrebuje telo dobre pol
ure, da prideta v kri približno
dve tretjini zaužitega alkoho-
la, ostanek pa v nadaljnjih 60
do 70 minutah. V povprečju
se 0,07 miligrama alkohola v
litru izdihanega zraka raz-
grajuje eno uro. Če ste imeli
opolnoči 0,95 miligrama v li-
tru izdihanega zraka, boste
zjutraj ob 7. uri na poti v
službo imeli še vedno 0,48
miligrama v litru izdihanega
zraka, dopoldne pa še 0,24
miligrama v litru izdihanega
zraka in boste še vedno po-
tencialna nevarnost v cest-
nem prometu.
Dejstvo je, da že pri 0,2 gra-
ma alkohola na kilogram krvi
ali 0,09 miligrama v litru iz-
dihanega zraka pomeni, da
se vam bo poslabšala sposo-
bnost opazovanja premikajo-
čih se luči, kar pomeni, da
ponoči ne bomo več sposo-
bni pravilno oceniti razdalje
do vozil, ki vozijo pred nami
ali vozijo nasproti. Pri 0,3
grama alkohola na kilogram
krvi ali 0,14 miligrama v litru
izdihanega zraka se nam
zmanjša sposobnost globin-
skega opazovanja, zato raz-
dalje ne moremo več pravil-
no oceniti, kar pomeni, da se

zelo hitro znajdemo v tvega-
nem prehitevanju ali pa na
prekratki varnostni razdalji
do vozila, za katerim vozimo.
Možnost, da bomo povzročili
prometno nesrečo v takem
stanju, se poveča kar za pet-
krat. Pri 0,5 grama alkohola
na kilogram krvi se nam zdi-
jo opazovani objekti bolj od-
daljeni, kot so v resnici, kar
ima za posledico, da se bomo
s preveliko hitrostjo približali
ovinku, rdeče luči na sema-
forju ne bomo zaznali, težko
se bomo prilagodili nenad-
nim svetlobnim spremem-
bam, kar pomeni, da nas
bodo že hudo motile zasenče-
ne luči vozila, ki bo peljalo na-
sproti, zaradi zmanjšanja
možnosti pravočasnega rea-
giranja bo pot ustavljanja na-
šega vozila daljša, pojavile pa
se bodo tudi motnje ravnotež-
ja, kar je še posebej moteče
pri voznikih enoslednih vozil
(kolo, kolo z motorjem, mo-
torno kolo ...). V skladu s koli-
čino zaužitega alkohola, se
bodo navedene težave samo
še stopnjevale v hujšo obliko.
Decembra bomo policisti s
ciljem zmanjšanja deleža al-
koholiziranih voznikov po-
ostreno nadzirali psihofizič-
no stanje voznikov. Poostre-
ni nadzori se bodo izvajali
zlasti v bližini gostinskih lo-
kalov, diskotek in nočnih lo-

kalov ter drugih mest, kjer se
beleži in tudi pričakuje to-
vrstna problematika. Policisti
bomo prav tako nadzirali
spoštovanje določil Zakona o
omejevanju porabe alkohola
in v skladu s tem nadzirali to-
čenje alkohola mladoletnim
osebam in drugim alkoholi-
ziranim posameznikom v
gostinskih lokalih. 
Namen nadzorov je pred-
vsem iz prometa izločiti voz-
nike, ki kljub zakonskim do-
ločbam in opozorilom vozijo
pod vplivom alkohola, prepo-
vedanih drog ali drugih psi-
hoaktivnih snovi zdravil, s
čimer želimo zagotoviti več-
jo stopnjo varnosti vsem
drugim udeležencem v pro-
metu.
Sankcije za vožnjo pod vpli-
vom alkohola so naslednje:
Globa za vožnjo pod vpli-
vom alkohola znaša v skladu
z Zakonom o varnosti cest-
nega prometa od 150 do 950
evrov, prav tako pa se vozni-
ku izreče tudi stranska sank-
cija od 3 do 18 kazenskih
točk. Tako globa, kakor ka-
zenske točke so pogojene s
stopnjo alkoholiziranosti.
Vozniku se v primeru, če
policisti ugotovijo prisotnost
alkohola, tudi prepove na-
daljnja vožnja. Če voznik pre-
korači določeno koncentraci-
jo alkohola v organizmu, za-

kon predpisuje tudi obvezno
pridržanje voznika in sicer
od 6 do 12 ur. 
Če se preizkušanec ne strinja
z rezultatom preizkusa alko-
holiziranosti z indikatorjem
oziroma zanika alkoholizira-
nost, mu policisti odredijo
preizkus z merilnikom alko-
hola v izdihanem zraku (eti-
lometrom) ali pa strokovni
pregled z odvzemom krvi ali
krvi in urina. Če se ugotovi,
da ima preizkušanec v orga-
nizmu več alkohola, kot je
dovoljeno, mora stroške stro-
kovnega pregleda ali preizku-
sa z merilnikom alkohola v
izdihanem zraku (etilome-
trom) plačati preizkušanec.
Znano je, da alkohol različno
vpliva na ljudi, zato lahko
zdravnik, ki opravi strokovni
pregled, ugotovi, da preizku-
šanec ni sposoben voziti v
cestnem prometu, tudi če
ima v krvi manjšo količino
alkohola, kot je še dopustna.
Namen policijskega nadzora
v cestnem prometu je torej
predvsem izločiti voznike, ki
vozijo pod vplivom alkohola
in tako zagotoviti večjo stop-
njo varnosti vsem drugim
udeležencem v cestnem pro-
metu. 

Vsem občankam in obča-
nom želim mirne praznike
in srečno novo leto 2010.

Naj bo veseli december

Starološki otroci gostovali na Dunaju

Novembra je 35 otrok iz Župnije Stara Loka gostovalo v ce-
sarskem Dunaju. V spremstvu režiserke Neže Karlin in
zborovodkinje Maje Voje ter  požrtvovalne tehnične ekipe so
otroci, stari od 6 do 16 let, dunajskim Slovencem predstavili
igro Zmagovalec, ki sta jo že v preteklem šolskem letu
pripravila dramski krožek in mlajši mladinski zbor župnije
Stara Loka, da bi z njo obeležili leto apostola Pavla. Na
Dunaju so si mladi ogledali glavne znamenitosti mesta,
srečali pa so se tudi z dunajskimi Slovenci. Pevski zbor je
pel pri slovenski maši in nastopil v dvorani slovenskega pas-
toralnega centra. Dunajski Slovenci so bili nad njihovim
nastopom navdušeni, režiserka Neža Karlin pa pravi: "Bilo
je izjemno! Hvaležna sem vsem, ki ste nam omogočili to
doživetje, ki je  povezalo otroke našega kraja!" D. Z.

Grajske obnove nekoč in danes
Na dan Prešernovega rojstva so na Škofjeloškem gradu
spregovorili o nekdanjih in sedanjih obnovah gradu. O nje-
govi zgodovini in takratnih dozidavah in prezidavah je govo-
ril arheolog Jože Štukl, o obnovah v zadnjih dveh desetletjih
pa Mateja Hafner Dolenc z občine Škofja Loka. Pomembna
prelomnica pri obnovi gradu je leto 1988, ko je bil ob spre-
jetju odloka o starem mestnem jedru grad razglašen za kul-
turni spomenik. Sprejeli so konzervatorski program in po
njem že vsa leta potekajo obnovitveni posegi. Zadnji je bila
obnova severovzhodnega stolpa z vhodom prek dvižnega
mostu in lepo obnovljenim samostanskim vrtom. V prihod-
njem letu pa grad čaka obnova dostopne poti in severnega
pročelja, želijo pa urediti tudi obsežni zahodni del grajskega
vrta. Da so vse dosedanje obnove terjale veliko potrpljenja,
je poudarila ravnateljica Loškega muzeja Jana Mlakar, kajti
muzej v tem času ni bil nikoli zaprt. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Društvo prijateljev mladine
Škofja Loka od leta 1993
prireja številne dejavnosti v
sodelovanju s šolami in vrt-
ci. Znan je otroški parla-
ment, prireditve ob tednu
otroka, pustovanje, ravno
sedaj je aktualno dogajanje
ob veselem decembru, po-
učne so delavnice med
osnovnošolci AIDS in otroci
(ravno decembra sta dve
škofjeloški šoli pripravili
delavnice na to temo, zra-
ven so vključili tudi pro-
blem drog), sodelujejo v
projektih letovanja Pomežik
soncu in Vsi smo bili otroci,
s šolami sodelujejo pri orga-
niziranju šahovskih tekmo-
vanj, zraven so pri Veseli
šoli, bralni znački, imajo
tudi lasten projekt Berem
berem ... Verjetno najbolj
množična dejavnost pa je
počitniški projekt Dobimo
se ob pol desetih.
"Ko smo leta 1995 začenjali,
je na počitniške dejavnosti,
ki še danes poleti potekajo
julija, prihajalo 86 otrok, le-
tos jih je bilo 118. Vmes so
bila leta, ko so bile te dejav-
nosti še bolj množično obis-
kane, vsa leta pa velja, da se
jih dnevno udeleži od 30 do
40 otrok. Ne prihajajo na-

mreč vsi vse julijske dni,"
pripoveduje predsednica
Društva prijateljev mladine
Škofja Loka Mara Jelovšek.
"V projektu sodelujemo z
osnovnimi šolami, knjižni-
co Ivana Tavčarja, Loškim
muzejem in taborniki, Za-
vod za šport Škofja Loka pa
sodeluje z mentorji. Počit-
niške dejavnosti potekajo v

dveh skupinah, ena na Trati
na območju osnovne šole
Cvetka Golarja, druga v me-
stu na območju tamkajšnje
osnovne šole. Dejavnosti
potekajo ves julij, ob koncu
pa o njih že tradicionalno
izdamo zbornik. Pri izvedbi
počitniških dejavnosti nam
vsako leto pomagajo dona-
torji, z iskanjem teh imamo

v društvu prijateljev mladi-
ne kar nekaj dela. V imenu
otrok, vključenih v počitni-
ške dejavnosti, se jim tudi
letos lepo zahvaljujemo za
njihov denarni ali drugačen
prispevek."
In kaj počnejo otroci, ki se
poleti dobivajo ob pol dese-
tih? Pretežni del programa
obsegajo športno-rekreativ-
ne dejavnosti, ustvarjalne
delavnice zbudijo likovne in
druge ročne spretnosti
otrok, taborniki jim pribli-
žajo taborniške veščine, v
muzeju si ogledajo zbirke
in izdelujejo izdelke, pove-
zane z muzejskimi ekspo-
nati, v knjižnici se ne ukvar-
jajo le s knjigami, pač pa
tudi rišejo, slikajo in obliku-
jejo dražgoške kruhke, letos
so se prvič učili tudi boril-
nih veščin. Kako pa so jih
doživeli otroci? Med vtisi v
letošnjem zborniku najde-
mo naslednje: Najbolj mi je
bilo všeč pri tabornikih, v
knjižnici in telovadnici.
(Klara) Najbolj všeč mi je
bilo v knjižnici, ko smo de-
lali zvončke iz gline. (Seba-
stijan) Bilo mi je všeč izde-
lovanje zapestnic in kopa-
nje v Snoviku. (Ula) Najbo-
lje mi je bilo, ko smo se ig-
rali različne igre in ko smo
bili v telovadnici (Jure). 

Dobivajo se ob pol desetih
Tudi letošnje poletje je več kot sto otrok obiskovalo počitniške dejavnosti pod naslovom Dobimo se
ob pol desetih, ki jih že od leta 1995 prireja Društvo prijateljev mladine Škofja Loka.

Posebno doživetje je bilo pečenje malice ob ognju.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Do začetka
olimpijskih iger, ki bodo to
zimo v kanadskem Vancouv-
ru, sta še slaba dva meseca,
seznam slovenskih kandida-
tov, ki so izpolnili norme za
nastop, pa šteje 31 športni-
kov. Poleg smučarjev, ki jih
je na seznamu največ, je
tudi šest deskarjev, med nji-
mi kar dva iz škofjeloškega
konca: Jernej Demšar in
Jure Hafner.
Jure Hafner je z dvajsetimi
leti tudi najmlajši v naši de-
skarski ekipi, nekdanjemu
svetovnemu mladinskemu
prvaku in letos tretjemu na
mladinskem svetovnem pr-
venstvu v paralelnem vele-
slalomu motivov za nastop
na olimpijskih igrah ne
manjka. "Zaenkrat še ne ču-

tim tega, da je letošnja sezo-
na olimpijska, saj sem si na
začetku zastavil cilj, da se
osredotočim na vsako tekmo
svetovnega pokala posebej.
Res so olimpijske igre za vsa-
kega športnika nekaj poseb-
nega, vendar pa se s tem no-
čem obremenjevati. Je pa
dejstvo, da nas je kar šest slo-
venskih deskarjev, ki imamo
normo za nastop na olimpij-
skih igrah, nastopili pa bodo
le štirje. Tako bodo naslednje
štiri tekme svetovnega poka-
la odločale, kdo si zasluži pot
v Vancouver. Štela bosta dva
najboljša rezultata in tisti
štirje, ki jim bo šlo najbolje,
bodo za nagrado dobili pot
na olimpijske igre," pravi
Jure, ki se kot mlad tekmova-
lec zaveda, da bo imel v kari-
eri morda še kakšno prilož-
nost za nastop na olimpij-

skih igrah, vseeno pa si želi,
da bi mu uspelo že tokrat.
"Priložnost je tukaj in čeprav
se s tem nočem obremenje-
vati, jo bom zgrabil," dodaja
Jure, ki si skupaj z večino
drugih športnikov deli uso-
do, da mora večji del denarja
za treninge in tekme zbirati
sam, k sreči pa je letos nekaj
bolje, saj imajo deskarji ne-
kaj več pomoči SZS in OKS,
Juretu pa pomagata tudi LG
mobil in Terme Dobrna.
Predvsem pa je pomembno,
da nima težav z zdravjem, ki
pa zadnje mesece pestijo nje-
govega reprezentančnega
prijatelja Jerneja Demšarja.
"Že kar nekaj časa imam te-
žave s hrbtom, tako da tre-
nutno sploh ne vem, kako bo
s tekmami. Sedaj sicer odha-
jam na ameriško turnejo, a
težko karkoli napovedujem,

čeprav je trenutno malo bo-
lje," je prejšnji teden, pred
odhodom na tekme čez lužo
povedal 25-letni deskar z
Loga. "Letos sem res dobro
treniral, še vedno sem dobro
pripravljen, vendar pa sedaj
rabim še potrditev, da res
lahko tekmujem," pravi Jer-
nej, ki si je pred kratkim pri-
dobil novega sponzorja,
Manner, poleg tega pa mu
pomagajo še pri Mobitelu in
Triglavu in nekateri manjši
sponzorji.
Poleg obeh škofjeloških de-
skarjev ima možnost, da si v
naslednjih tekmah pribori
olimpijsko normo, nekdanji
svetovni slalomski prvak, 21-
letni smučar Matic Skube,
žal pa je, po novi poškodbi,
brez morebitnega nastopa
ostala smučarka Nina Kata-
rina Mihovilovič.

Želijo si olimpijskega nastopa
Škofjeloška deskarja Jure Hafner in Jernej Demšar sta kandidata za nastop na olimpijskih igrah 
v Vancouvru, z uspešnimi nastopi pa si nastop lahko zagotovi tudi še alpski smučar Matic Skube.

Simon Šubic

Trata - Po treh sušnih letih
se je Lokateks Trata spet
povzpela na slovenski bali-
narski vrh. V letošnji super
ligi je namreč zasedla prvo
mesto pred lanskim držav-
nim prvakom Krimom Sti-
kingom iz Ljubljane, za
končno slavje pa je bila pre-
lomna prav jesenska zmaga
v Ljubljani proti neposred-
nemu tekmecu. S tem se
strinja tudi vodja traške eki-
pe Bojan Berčič: "Naslov dr-
žavnega prvaka smo sicer
osvojili predvsem zaradi na-
črtnega dela v zadnjih dveh
letih in pol, potem ko smo
bili v sezoni 2007 šele peti v
državi, res pa je bila prelom-
nica v letošnji sezoni zmaga
na Krimu. Na to tekmo smo
se pripravljali vse poletje,
odpravili smo napake, ki
smo jih zaznali ob porazu
na lanski finalni tekmi. Mis-
lim, da smo Ljubljančane
zlomili predvsem zaradi ve-
like motivacije in trdega
dela."

Že šesti naslov ekipnega pr-
vaka pa še zdaleč ni vse, kar je
traškim balinarjem uspelo
doseči v letošnji sezoni, v ka-
teri so osvojili kar pet od os-
mih možnih lovorik. Zmaga-
li so namreč še v pokalnem
tekmovanju ter osvojili naslo-
ve državnih prvakov v posa-
meznem (Uroš Vehar), dvoji-
cah (Uroš Vehar, Jure Štan-
cer) in štafeti (Uroš Vehar,
Jure Kozjek). Poleg tega je bil
Vehar tudi najuspešnejši ig-

ralec super lige. "Tako uspeš-
ne sezone še nismo imeli," je
zadovoljen tudi Berčič. 
Uspehi seveda prinašajo tudi
dodatno odgovornost in nove
izzive. "Naši prihodnji cilji so
zelo ambiciozni, saj si ne že-
limo le znova postati državni
prvak, temveč tudi zmagati v
evropskem klubskem poka-
lu, kjer še nobena slovenska
ekipa ni bila dovolj konku-
renčna Italijanom, Franco-
zom, Hrvatom. Na vsak na-

čin bomo poskusili to tradici-
jo prekiniti, seveda pa naši
načrti niso vezani le na eno
sezono, ampak gre za dolgo-
ročnejši cilj," razmišlja Ber-
čič. V ta namen se bodo seve-
da tudi ustrezno okrepili, ob
tem pa pazili, da bodo večino
ekipe še vedno sestavljali do-
mači igralci. "Naše vodilo je
osem domačih in dva tuja
igralca, le to nam zagotavlja
dolgoročnost uspehov," še
pravi Berčič.

Že šestič državni prvaki
Balinarji Lokateks Trate so šestič postali ekipni državni prvaki. Naslednji izziv je 
postati evropski prvak. 

Jure Hafner je najmlajši v naši deskarski ekipi. Jernej Demšar se še ubada z bolečinami v hrbtu.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Konec novem-
bra so se končale letošnje
medobčinske športne igre,
ki so potekale že 29. leto. Na
njih so si prvo mesto pribo-
rili člani ekipe Domela iz
Železnikov, drugo mesto je
osvojila ekipa Društva upoko-
jencev Škofja Loka, tretje pa
ekipa TCG Unitecha Škofja
Loka. Tudi v moški konku-
renci so bili najboljši člani
ekipe Domela, med ženskimi
ekipami pa so se najbolje
odrezale članice Društva upo-
kojencev Škofja Loka. 
"Letos je na letnih igrah na-
stopalo 206 ekip s skupaj
840 udeleženci, na zimskih
igrah pa 39 ekip s 108 tek-
movalci. Tako je v vseh dis-
ciplinah skupaj sodelovalo
947 tekmovalcev in tekmo-
valk, kar pa je manj kot lani.
Tekmovanj v nekaterih dis-
ciplinah sploh nismo mogli
pripraviti, saj je bilo prijav-
ljenih premalo ekip. Zlasti
smo letos pogrešali mlade,
saj je ekipa študentov zad-
nja leta uspešno nastopala,

letos pa se niso prijavili, saj
so jim ukinili denar za šport
in rekreacijo. Pogrešali smo
tudi več tekmovalk," je ob
zaključku letošnjih Športnih
iger povedal Marjan Kala-
mar iz škofjeloškega Zavoda
za šport, ki je opazil tudi, da
so bile ekipe tudi manj šte-
vilčne. 
"Očitno nekatere športne
panoge, kot so šah, pa tudi
odbojka in tenis niso dovolj
privlačne za mlade, najbrž
pa je k upadu zanimanja
pripomogla tudi gospodar-
ska kriza. Tako smo sklenili,
da jubilejne, 30. medobčin-
ske športne igre, ki se z zim-
skimi panogami začenjajo
že kmalu po novem letu, še
izpeljemo podobno kot vse
dosedanje, nato pa se bomo
odločali, kako jih prenoviti,
da bodo ostale privlačne
tako za mlade kot malo
manj mlade," dodaja Mar-
jan Kalamar, ki bo s sodelav-
ci pokale najboljšim na 29.
medobčinskih športnih ig-
rah podelil 21. decembra na
priložnostni slovesnosti v
športni dvorani na Podnu.

Na športnih terenih 
so pogrešali mlade

Škofja Loka

Smučarski sejem ni napovedal zime
Člani smučarskega kluba Alpetour so tudi letos, teden dni
pred prihodom sv. Miklavža, pripravili tradicionalni
smučarski sejem. "Čeprav smo v dveh dneh našteli okoli tri
tisoč petsto obiskovalcev, sta bila letos tako prodaja kot
nakup rabljene opreme kar 20 do 25 odstotkov manjša kot
lani. Nekaj je k temu zagotovo pripomoglo tudi nič kaj zim-
sko vzdušje," je po sejmu povedal predsednik SK Alpetour
Janez Dekleva, ki pa se skupaj s člani organizacijskega od-
bora Pokala Loka, ki jih tudi letos vodi Janez Poljanec, že
pripravlja na tradicionalni Pokal Loka, ki bo na Strem vrhu
20. in 21. februarja prihodnje leto. "Upamo, da bo do takrat
snega zadosti in bomo tekme mladih smučarjev lahko
pripravili na našem običajnem prizorišču, sicer pa se bomo
prisiljeni seliti kam drugam," tudi dodaja Dekleva. V. S.

Loški košarkarji v finalu Pokala Spar
Košarkarji TCG Mercatorja so že uresničili enega od ciljev
letošnje sezone, saj so si v pokalnem slovenskem tek-
movanju zaslužili mesto med elitno osmerico. Tako bodo
skupaj z ekipami Uniona Olimpije, Heliosa Domžale, Krke,
Zlatoroga, Šentjurja, Hopsi Polzele in Geoplina Slovana
igrali na finalnem turnirju Pokala Spar, ki bo od 18. do 21.
februarja 2010 potekal v dvorani Leona Štuklja v Novem
mestu. V. S.

Na smučarskem sejmu v dvorani Poden je bilo sicer 
živahno, vendar pa je rabljeno opremo zamenjalo manj
smučarjev, deskarjev in tekačev kot lani, ko je bila konec
novembra že prava zima.
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Krajevna skupnost

Reteče

Cesta bo končno širša
V Retečah so se pred kratkim začela dela na cesti od trgovi-
ne do železniškega prehoda. Odsek je zelo prometen, saj
predstavlja glavno povezavo v vas, cesta pa je bila tako
ozka, da sta se, sploh pozimi v primeru snega, na njej ko-
maj srečala en avto in pešec. Kmalu pa bo drugače. "Širitev
ožine na odseku, ki poteka od trgovine do železniških zapo-
rnic, se je že začela. Cesto bomo razširili, tako da bo široka
5,4 metra. Če bo vreme dopuščalo, bodo z deli nadaljevali,
tako da bi odsek spomladi le še preplastili. Pridobljene so
bile štiri ponudbe, vrednost investicije, ki jo vodi Občina
Škofja Loka, pa je okrog 76 tisoč evrov," je povedal Alfonz
Šnuderl, predsednik KS Reteče-Gorenja vas. Hkrati z razši-
ritvijo ceste pa poteka tudi gradnja novih parkirišč. Zgrajena
bodo na mestu stavbe, v kateri je bil pred leti frizerski salon,
pred kratkim pa so jo podrli. Investitor gradnje parkirišč je
Mlinotest. M. B.

Maja Bertoncelj

Godešič - Nogomet ima na
Godešiču dolgo tradicijo in
enega večjih uspehov je doži-
velo spomladi, ko so se člani
uvrstili v 1. gorenjsko ligo.
Velik uspeh pa je tudi nova
infrastruktura, nove prepo-
trebne garderobe.

Gradnja novih garderob je
bila že dolgoletna želja dru-
štva, ki pa se je letos tudi de-
jansko začela uresničevati.
"Iz občinskega proračuna
smo uspeli dobiti sredstva v
višini 70 tisoč evrov, poleg
tega smo konec maja dobili
tudi dovoljenje za gradnjo.
Ker smo morali garderobe

zaradi napredovanja članske
ekipe v višji rang tekmova-
nja zgraditi do začetka jese-
ni, smo se odločili za kontej-
nersko gradnjo," je pojasnil
dr. Jože Hafner, predsednik
ŠD Kondor Godešič. Grad-
nja se je začela konec junija,
kontejnerji so bili postavlje-
ni 20. avgusta, sledila pa je

še postavitev strehe, napelja-
va vode do kontejnerjev in
ureditev ogrevanja vode s
plinom. "Konec septembra
smo že lahko spremljali prvo
tekmo na domačem igrišču.
Investicija še ni končana, saj
moramo položiti še plošče v
pokritem delu garderob in
urediti okolico," je še pove-
dal Hafner. 
Garderoben objekt ima dve
garderobi, prostor za sodni-
ke in delegate, zraven je še
skladiščni kontejner. Poleg
tega imajo nova zunanja
stranišča. Stroški gradnje so
presegli sto tisoč evrov. Pri-
hodnje leto pa načrtujejo še
razširitev športnega parka.
Radi bi dokončali gardero-
be, izboljšali namakanje
igrišča, največji zalogaj pa
bo ureditev pomožnega
igrišča z umetno travo. "Z
izgradnjo garderob in spo-
mladi še načrtovanim po-
možnim igriščem bomo
vsem godeškim generaci-
jam nogometašev zagotovili
konkurenčne pogoje za tre-
niranje in tekme," je še za-
ključil Hafner. 

Nove garderobe na Produ
Na nogometnem igrišču na Godešiču imajo nove garderobe. 

Nove garderobe (v ozadju) so velika pridobitev za godeške nogometaše, tudi za najmlajše.
Namesto stavbe, kjer je bil frizerski salon (levo), bodo
parkirišča, cesta v vas pa bo širša.
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Pisma, nasveti

Odprto pismo
Odprto pismo vsem, ki ste

odgovorni za to, da se izgrad-
nja škofjeloške obvoznice
proti Poljanski dolini zatika
in zamika.

Izgradnja škofjeloške obvoz-
nice proti Poljanski dolini
(Poljanska obvoznica) se zati-
ka in zamika, ne da bi bilo
povsem jasno, zakaj. Zato ob-
čani Škofje Loke, Gorenje vasi -
Poljan in Žirov v imenu vseh,
ki nas trenutno neurejena glav-
na in edina vpadnica v Poljan-
sko dolino najbolj zadeva, po-
zivamo Občino Škofja Loka,
pristojne organe in službe v Re-
publiki Sloveniji in vse, ki ima-
te kakršenkoli vpliv na izgrad-
njo Poljanske obvoznice, da v
čim krajšem času omogočite
njeno izgradnjo, s tem pa tudi
črpanje državnih in evropskih
sredstev, ki so že zagotovljena
za ta namen. 

Najbrž ni potrebno posebej
poudarjati, kako zelo potrebna
je Poljanska obvoznica tako za
prebivalce ožjega mestnega je-
dra Škofje Loke, ki nevzdrž-
nost razmer ob tranzitni cesti
najbolj občutimo, kot tudi za
vse prebivalce in industrijo v
Poljanski dolini. Skozi ozko
grlo Spodnjega trga in Poljan-
ske ceste se dnevno v obe smeri
prebija nešteto osebnih in to-
vornih vozil, priklopnikov, pol-
priklopnikov in avtobusov.
Marsikateri tuji voznik sploh
ne more verjeti, da je Poljanska
cesta glavna cesta iz Škofje

Loke v Poljansko dolino in na-
prej na Primorsko. Promet po
tej skrajno neprimerni vpadni-
ci v Poljansko dolino ni nev-
zdržen le za spomeniško zašči-
teno mestno jedro Škofje Loke,
ki vedno bolj propada, ampak
je nevaren in nesprejemljiv
predvsem za pešce, med kateri-
mi je veliko otrok, ki se vsako-
dnevno prebijajo med tovornja-
ki. Poljanska vpadnica seka
pot tudi mnogim mladim glas-
benikom, ki vsaj trikrat teden-
sko obiskujejo Glasbeno šolo v
Puštalu. Nevarnost še dodatno
povečujejo "iznajdljivi vozni-
ki"; ti želijo "križev pot" po
Spodnjem trgu skrajšati po lo-
kalni cesti skozi Puštal. Tudi
ta pa je ozka, nima urejenih
pločnikov, ob njej se na doma-
čih dvoriščih igrajo otroci in po
njej vsak dan hodijo v šolo in iz
nje. Zaradi neprimerne vpad-
nice v Poljansko dolino so obre-
menjene tudi druge lokalne ce-
ste, ki prav tako niso primerne
in varne, na koncu pa vse vodi-
jo na Poljansko cesto. 

Ob vsem tem se lahko zahva-
limo le previdnosti staršev, otrok
in voznikov ter sreči (previdnost
vedno ne zadostuje), da na
omenjenih cestah ni več žrtev
prometnih nesreč. Še tako veli-
ka previdnost pa ne more obva-
rovati spomeniško zaščitenih
hiš ob sedanji vpadnici v Pol-
jansko dolino. Hiše ob cesti so
razpokane in fizično poškodo-
vane zaradi tovornih vozil, ki
ne zmorejo premagovati vseh
ovir na poti. V letošnjem letu je
bilo treba obnoviti celoten vodo-
vod in kanalizacijo pod cesto na
Spodnjem trgu, saj so težka vo-
zila tako razmajala cevi, da je

voda začela odtekati pod teme-
lje hiš. Sprašujemo se, kaj se
mora še zgoditi, da bomo vsi ob-
čani v Škofji Loki skupno ugoto-
vili, da je obvoznica v Poljansko
dolino nujno potrebna takoj oz.
v najkrajšem možnem času.

Trasa Poljanske obvoznice je
že določena z Odlokom o loka-
cijskem načrtu za izgradnjo
Poljanske obvoznice Škofje
Loke (R1-210, odsek 1078, R1-
210, odsek 1110), ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št.
48/2002 (Lokacijski načrt).
Šele v letu 2007 je bila zoper
Lokacijski načrt, ki je bil sprejet
celih pet let prej, vložena pobu-
da za oceno ustavnosti posa-
meznih členov. Ustavno sodišče
je pobudo zavrglo, zato je Loka-
cijski načrt v celoti zavezujoč.

Kljub temu smo, predvsem v
zadnjem času, priča zelo in-
tenzivnim akcijam civilne ini-
ciative za Suho, ki želi spre-
membo Lokacijskega načrta,
sprejetega leta 2002. Kot naj-
boljšo rešitev za izvedbo Pol-
janske obvoznice zahteva via-
dukt, ki bi potekal čez travnike
na Suhi in bi nadomestil z Lo-
kacijskim načrtom predvideno
krožišče in most preko Sore. 

Bojimo se, da bi nas takšna
zahteva civilne iniciative za
Suho, v primeru, da bi bila
upoštevana, vrnila v leto 2002.
Treba bi bilo sprejeti nov Loka-
cijski načrt in znova naročiti
ter izvesti vse študije glede spre-
memb, ki bi jih zahtevani via-
dukt povzročil. Vprašanje pa
je, ali bi bilo tak viadukt sploh
možno zgraditi glede na zelo
stroge okoljske in spomeniške
zahteve, saj bi popolnoma
spremenil spomeniško varova-

no veduto drugega najstarejše-
ga mesta v Sloveniji. 

Pri tako koreniti spremembi
Lokacijskega načrta je treba po-
udariti tudi finančni vidik. Za
uresničitev zahtevane spremem-
be bi morali nameniti ogromno
dodatnih sredstev, ki trenutno
niso predvidena. Zaradi spre-
membe Lokacijskega načrta,
časa, ki bi ga za to porabili, in
povečanja vrednosti investicije
pa bi se prav lahko zgodilo, da
bi izgubili trenutno še zagotov-
ljena državna in evropska sred-
stva. Ta so namreč dodeljena na
podlagi trenutno sprejetega Lo-
kacijskega načrta, rok za njiho-
vo črpanje in vrednost investicije
pa sta omejena. V primeru po-
večanja vrednosti projekta, ki je
trenutno vreden 43 mio. evrov,
nad 50 mio. evrov, bi se namreč
sofinanciranje Skupnosti preki-
nilo in Evropska komisija bi
morala izdati novo odločbo. Fi-
nanciranje predlaganega via-
dukta iz evropskih sredstev torej
nikakor ni zagotovljeno.

Zato ne moremo razumeti
zahteve predstavnikov civilne
iniciative za Suho, ki trdijo, da
nihče ni proti Poljanski obvoz-
nici in da želijo le, naj se na
Suhi namesto krožišča zgradi
viadukt. Glede na zgoraj pove-
dano in glede na trenutne
možnosti takšna želja civilne
iniciative za Suho žal ne po-
meni nič drugega kot to, da
Poljanska obvoznica še dolgo
ne bi bila zgrajena. 

Ker že dolga leta lahko na
lastni koži občutimo posledice
neurejene vpadnice v Poljansko
dolino, podpiramo vsakogar, ki
meni, da mu je storjena krivica
ali da mora trpeti nevzdržne

razmere. Pri tem seveda želi-
mo, da bi bilo pri izgradnji
Poljanske obvoznice prizadetih
čim manj ljudi oz. da bi jim
bila škoda, če bo nastala, tudi
poravnana. Zato skušamo ra-
zumeti upravičenost pomisle-
kov ljudi, ki se predstavljajo kot
civilna iniciativa za Suho in
zahtevajo viadukt preko trav-
nikov na Suhi. Njihova glavna
pomisleka sta dva: prvi naj bi
bil ta, da bo s krožiščem na
Suhi okrnjena Španova doma-
čija, drugi pa nevarnost po-
plavljanja reke Sore zaradi
treh mostov na dolžini 270 me-
trov reke in prizadetost hiš ob
Sorški cesti in proti zdravstve-
nemu domu.

Kot nam je znano, bo Špa-
nova domačija (objekti v celoti,
vključno s spomeniško zaščite-
no ograjo) ostala nespremenje-
na in neokrnjena, saj glavna ce-
sta proti Poljanski dolini ne bo
speljana neposredno ob dvorcu. 

Glede poplavljanja reke Sore
pa je bila izvedena strokovna
hidrotehnična študija. Stroka
ugotavlja, da obravnavana
gradnja ne bi povzročala po-
plavljanja reke Sore. Ne znamo
pa odgovoriti na navajanje
predstavnikov civilne iniciative
za Suho, da izvedenim strokov-
nim hidrotehničnim študijam
ne gre verjeti. Takšni argumen-
ti so problematični in proti
njim ni mogoče ponuditi resnih
odgovorov. V primeru, da ne
priznamo stroke, nam ostane le
še gostilniško razpravljanje, kaj
se zdi komu bolje. Pa smo tam:
sto ljudi, sto mnenj. 

Zavedamo se, da je potreben
dialog med pristojnimi za iz-
gradnjo Poljanske obvoznice in

tistimi, ki bi jih ta izgradnja
kakorkoli prizadela, vendar
menimo, da je treba s tem dia-
logom doseči, da se Poljanska
obvoznica zgradi čim prej. Ni-
kakor pa ne želimo dialoga, ka-
terega namen je le kupovanje
časa. Glede na povedano lahko
ugotovimo, da vztrajanje pri vi-
aduktu preko travnikov na
Suhi nikakor ne pomeni sko-
rajšnje izgradnje Poljanske ob-
voznice, četudi bi predstavniki
civilne iniciative za Suho ure-
dili, da bi bila pridobljena vsa
zemljišča, ki bi jih investitor po-
treboval za izgradnjo. 

Zato pozivamo vse, ki vam
ni vseeno, kaj se dogaja s sta-
rim mestnim jedrom naše pre-
lepe Škofje Loke, in ki vam ni
vseeno, kako živimo mi in naši
otroci in kakšnim nevarnostim
smo vsak dan izpostavljeni, da
nas podprete in se pridružite
naši zahtevi za čim hitrejšo iz-
gradnjo Poljanske obvoznice.
Vse pristojne organe in službe
Občine Škofja Loka in Repu-
blike Slovenije pa javno pozi-
vamo, da pristopijo k takojšnje-
mu odgovornemu reševanju iz-
gradnje Poljanske obvoznice,
in zahtevamo, da h konstruk-
tivnemu dialogu povabijo vse
vpletene. 

Občani za izgradnjo
škofjeloške obvoznice
proti Poljanski dolini

Do dne 2. decembra 2009 je s
svojim podpisom podprlo odprto
pismo 781 občanov. Podpisi so
objavljeni na spletnem naslovu
www.obvoznica.si. Svojo pod-
poro lahko izrazite tudi vi na e-
naslovu: podpora@obvoznica.si.

PREJELI SMO

Decembra običajno hitimo z
zaključevanjem evidenc o delu,
ki so osnova za poročilo o delu
in za načrtovanju aktivnosti
za prihodnje leto. Leto, ki se iz-
teka, je zaznamovala gospo-
darska kriza, ki se je odražala
v izgubi delovnih mest, padcu
življenjskega standarda, nego-
tovosti, strahu pred prihod-
nostjo. Vse leto smo se srečava-
li s povečanim številom ljudi v
stiskah. Potrudili smo se, da
smo jim v okviru možnosti po-
magali s svetovanji, denarnimi
prejemki, napotnicami za pre-
hrambene pakete in oblačila
itd. Seznanjali smo jih tudi z
možnostmi pomoči v okviru
drugih institucij. Obseg dela se
je na posameznih področjih,
močno povečal, a smo ga zaen-
krat še zmogli. Sprašujem se,
koliko časa še, saj se število pro-
silcev ne zmanjšuje. Naspro-
tno, v zadnjih mesecih je naj-
višje. Pred kratkim sem se ude-
ležila seminarja za sindikalne
zaupnike, kjer so nam strokov-
njaki postregli s prav nič spod-
budnimi ocenami za prihod-
nje leto. Brezposelnost naj bi se
še povečala, s tem pa tudi vse
večje razlike med ljudmi. Po

eni strani imamo ljudi, ki ko-
pičijo bogastvo, na drugi strani
pa se povečuje delež revnih. S
kolegi sindikalisti smo ugotav-
ljali, da je naše delo vedno bolj
stresno. Država nam nalaga
vedno nova opravila in ne po-
skrbi za kadrovske okrepitve,
število uporabnikov narašča in
posamezniki v nas vidijo pred-
stavnike države, na katere lah-
ko izlijejo ves gnev in ogorčenje
za krivice, ki se jim dogajajo.
Socialni delavci smo zato vse
pogosteje žrtve psihičnega nasi-
lja, dogajajo pa se tudi fizični
napadi. 
Decembra radi pozabimo na
vsakdanje skrbi in se predamo
praznični evforiji, zato dovolj
o težavah in problemih. De-
cember je tudi čas druženj, ob-
darovanj in praznovanj. Ljud-
je, ki živijo v blagostanju, do-
življajo praznike drugače od
revnih. Na radiu sem posluša-
la psihologa, ki je modroval o
stiskah otrok, ki dobijo preveč
igrač in novoletnih daril. Preti-
rano obdarovanje naj bi v otro-
ku škodovalo, saj v poplavi vse-
ga, kar dobi, ne ceni ničesar
več. Staršem zato predlaga,
naj naredijo načrt, kam z vse-

mi igračami, da svojemu otro-
ku ublažijo travmo pretirane-
ga obdarovanja. Svetuje, da
naj skupaj z otrokom izberejo
tri igrače, odvečne lahko pro-
dajo, shranijo ali podarijo. Nič
pa ni povedal, kako naj ravna-
jo starši, ki nimajo niti za
osnovne življenjske stroške, kaj
šele za darila. Takih staršev je
med nami vse več. V tem pred-
prazničnem času se pogosteje
spomnimo na ljudi v stiskah.
Dobrodelne akcije se kar vrsti-
jo. V CSD se radi odzovemo
prošnjam za sodelovanje. Tudi
letos smo s predlogi za obdaro-
vanja in donacije otrokom in
družinam v stiskah sodelovali
z Območnim združenjem
Rdečega križa Škofja Loka, z
župnijsko Karitas Škofja
Loka, z županom Igorjem
Drakslerjem ter posamezniki
in organizacijami, ki so bili
pripravljeni darovati v dobro-
delne namene. Srečujemo se
tudi s pogojevanjem, kdo lahko
dobi pomoč, ter zato v množi-
ci ljudi komaj najdemo ustrez-
ne kandidate. Pojavljajo se za-
hteve po javnem objavljanju
imen, fotografiranju itd. Me-
nim, da z javnim razgalja-

njem revščine jemljemo ljudem
osebno dostojanstvo, sprožimo
pa lahko tudi plaz negativnih
odzivov v okolju. Pri svojem
delu se dostikrat srečujem z za-
vistjo ljudi in njihovim gleda-
njem v sosedov lonec. Pogosto
poslušam očitke ljudi, da po-
magamo takim, ki si tega ne
zaslužijo.
Kdor daje iskreno in iz srca, ne
zahteva medijske pozornosti
in reklame zase. Objave v me-
dijih so pomembne predvsem v
smislu animacije, da pristopi k
dobrodelnim akcijam čim več
ljudi, javno objavljanje oseb-
nih podatkov pa lahko povzro-
či tudi škodo. 
Letos smo praznovali petin-
dvajsetletnico ustanovitve na-
šega CSD. Sem ena izmed
treh delavk, ki smo v CSD za-
poslene že od njegove ustano-
vitve. V teh letih so se v moj
spomin zapisali številni ljudje
in dogodki. Včasih se mi stoži
po dobrih starih časih, ko pred
vrati moje pisarne še ni bilo
vrst. Delovni urnik je bil mno-
go bolj umirjen kot danes in
sem večino časa lahko posveti-
la ljudem. Od nas se je zahte-
valo veliko manj evidenc, pisa-

nja raznih zapisov, načrtov,
poročil itd. Časi se spreminja-
jo, z njimi pa tudi strokovni je-
zik in pristopi k delu. Še vedno
pa ostajamo socialne delavke
"deklice za vse" in od nas pri-
čakujejo reševanje težav, za
katere ni nihče drug pristojen.
V socialističnih časih je bilo to
takole: Iz hiše v mestu so v bol-
nišnico odpeljali ženico, ki je
na dvorišču redila nekaj koko-
ši. Socialne delavke so bile ob-
veščene, da so kure lačne. Od-
šle so na teren, nakrmile koko-
ši, pobrale jajca, jih v kmetijski
zadrugi zamenjale za krmo, z
njo nakrmile kokoši, pobrale
jajca itd., do vrnitve ženice do-
mov. Danes se socialne delavke
ukvarjamo z lačnimi ljudmi,
saj država denarno pomoč za
preživetje zagotavlja pod dolo-
čenimi pogoji, ki jih ne izpol-
njujejo vsi. Veliko truda je vča-
sih potrebno vložiti, da človek
v stiski sprejme odgovornost za
svoje življenje in je pripravljen
tudi sam kaj storiti za rešitev
svoje težave. Če ste v stiski, se
oglasite v pisarni prve socialne
pomoči. Skupaj z vami bomo
iskali rešitve in vam pomagali
v okviru možnosti.

Ivica Bernik Peršin, 
socialna delavka, 
Center za socialno 
delo Škofja Loka

Dobri stari časi
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Pisma, oglas

Ne dovolijo 
mu gradnje 

Odziv na izjave g. Andreja
Cafute.

V zvezi z izjavami, ki jih je
g. Andrej Cafuta izrekel na no-
vinarski konferenci in so bile
povzete v članku z gornjim na-

slovom, ki ga je 4. decembra
2009 objavil časopis Gorenjski
glas, smo javnosti dolžni poda-
ti nekaj pojasnil.

Gospod Cafuta je tam pred-
stavil svoj pogled na domnevne
prepreke pri iskanju možnosti
za postavitev pasjega hotela.
Pri tem pa je izrekel vrsto ne-
točnosti in zavajajočih trditev. 

Vsi postopki na Občini Škof-
ja Loka, ki zadevajo urejanje
prostora, potekajo skladno z
veljavno prostorsko zakonoda-

jo in podzakonskimi akti, ki
veljajo v Republiki Sloveniji.
Gospod Cafuta je občino za-
prosil za lokacijsko informacijo
(LI), ki mu jo je Občina v
predpisanem roku tudi izdala.
LI je tako kot vedno vsebovala
natančno zapisane vse pros-
torsko-gradbene posege, ki jih
občan na določeni parceli sme
izvajati. Te posege določa ve-
ljavni občinski prostorski akt -
Prostorsko ureditveni pogoji, ki
ga je sprejel Občinski svet Obči-

ne Škofja Loka na svoji seji 19.
julija 2004 in je bil objavljen v
Uradnem listu RS 103/2004.

Iz veljavnih prostorskih aktov
izhaja, da je omenjeno zemljiš-
če po namenski rabi opredeljeno
kot delno kmetijsko zemljišče in
delno gozd s posebnim name-
nom. Skladno z veljavno zako-
nodajo s področja urejanja pros-
tora in veljavnim občinskim
prostorskim aktom pa gradnja
na kmetijskih in gozdnih zem-
ljiščih ni dovoljena.

Super ideja za darilo!

Ličen darilni bon lahko prevzamete na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti
glavne avtobusne postaje), ga naročite po telefonu ali e-pošti.

Naročnino lahko podarite v vrednosti, ki jo sami 
določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, pokličite, nam 
pišite ali se pri nas oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega. Podarite naročnino na 
Gorenjski glas, ki za vas izhaja vsak torek in petek.

PREJELI SMO Izgradnja pasjega hotela, za
katerega je g. Cafuta Občino
Škofja Loka zaprosil za izdajo
lokacijske informacije, je dovo-
ljena le na podlagi predhodno
pridobljenega gradbenega do-
voljenja, ki ga na zahtevo
stranke izda upravna enota in
ne občina, pri čemer pa se
gradnja takšnega objekta lahko
izvaja izključno na zemljišču,
ki je kategorizirano kot stavb-
no zemljišče.

Če bi želel g. Cafuta na ome-
njeni parceli zgraditi pasji ho-
tel, bi moral najprej vložiti po-
budo za spremembo namemb-
nosti predmetnega kmetijsko-
gozdnega zemljišča v stavbno
zemljišče. Tu ne gre za nika-
kršna dvojna merila. Ravnati
bi moral enako kot brez izjeme
vsak drug občan občine Škofja
Loka. G. Cafuta nikoli ni po-
dal nikakršne pobude za spre-
membo statusa oziroma pobu-
de za spremembo namembno-
sti zemljišča v prostorskem pla-
nu. Iz tega razloga je njegovo
sklicevanje, da mu občinska
uprava in župan nalašč greni-
ta življenje, neresnično.

Občina se pri upravljanju s
prostorom trudi iskati najboljše

rešitve za svoje prebivalce. Pri
tem pa ne more mimo veljavne
zakonodaje in postopkov, ki iz
nje izhajajo. Tako je spremem-
ba namembnosti določenega
zemljišča lahko potrjena le, če
se z njo strinjajo in jo potrdijo
prav vsa pristojna ministrstva,
ki so nosilci urejanja prostora.
Celo pozitivno mnenje katere-
ga od njih še ne pomeni, da bo
do spremembe namembnosti
zemljišča tudi v resnici prišlo.
Pozitivna mnenja morajo biti
namreč pridobljena s strani
prav vseh relevantnih ministr-
stev.

Navedeno je bilo obrazlože-
no tudi v izdani lokacijski in-
formaciji, ki so jo izdale pristoj-
ne občinske službe. Te so dolž-
ne upoštevati in odločati zgolj
in samo na podlagi veljavne
prostorske zakonodaje in ve-
ljavnih predpisov, ki jih je spre-
jel občinski svet. To so storile
tudi v konkretnem primeru. Če
bi bilo odločeno drugače, bi šlo
dejansko za subjektivno in ne-
zakonito odločitev.

Jernej Tavčar, 
PR Služba Občine 

Škofja Loka
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Trgovina Lokateks ima večdesetletno tradicijo, v 
preteklosti so bili poznani po ponudbi kakovostnih prej,
do današnjih dni pa je trgovina rasla in širila ponudbo. 
V njej bodo kupci danes našli kakovostno pletivo, preje za
pletenje in volno ter tudi moško, žensko in otroško 
konfekcijo ter posteljno perilo. Ljubiteljske pletilje bodo v
njej našle vse za svoje delo.

Lokateks vabi k ročnemu pletenju
Gorenjska predilnica in hčerinski Lokateks se usmerjata tudi v druge programe. 
Skupaj z Gorenjskim glasom bodo izvedli delavnico pletenja z izkušeno inštruktorico, pletiljo.

Gorenjska predilnica (GP) je letos
praznovala 75-letnico ustanovitve,

odkar so leta 1934 v Škofji Loki začeli
presti bombažne preje. Sredi prejšnje-
ga stoletja se je tekstilna industrija hi-
tro razvijala, enako tudi GP. Pred štiri-
mi desetletji se je bombažni predilnici
pridružila še proizvodnja volne, bar-
varna in pletilnica, uvedli so tudi de-
javnost kodranja najlona. "V tistem
času je podjetje izredno napredovalo
in postalo najmočnejša tovarna na
Škofjeloškem," pojasnjuje Miha Ješe,
ki Gorenjsko predilnico vodi od leta
1990. 
Ob osamosvojitvi se je pojavila prva
izmed številnih kriz. Leta 1991 je pod-
jetje čez noč izgubilo 80 odstotkov
kupcev, prešli so jo tudi z ustanovitvi-
jo hčerinske družbe Lokateks, ki zapo-
sluje invalide. "Bili smo konkurenčni
in lepo napredovali, hkrati pa opravili
reorganizacijo. Gorenjski predilnici je
ostala proizvodnja preje za nadaljnjo
proizvodnjo, Lokateks pa se je usmeril
v pletenje in trgovino," pojasnjuje
Ješe. Sredi prejšnjega desetletja se je
pojavila nova kriza, vsaka od proizvod-
nih enot je postala samostojna enota,
leta 2000 pa so krizo reševali s struk-

turnimi spremembami in racionaliza-
cijo stroškov ob enakem programu.
"Prešli smo na izdelke višje dodane
vrednosti, torej manj surove in bolj
barvane izdelke, na podlagi katerih
smo tudi več zaslužili. Strukturno re-
organizacijo smo lani zaključili, posta-
li zdrava družba, ki je sposobna proiz-
vajati preje v večjih količinah. Pa ven-
dar, težav ni konec, sedaj preživljamo
še recesijo," pove direktor.
Povpraševanje se je zmanjšalo, proda-
ja padla za četrtino, sledilo je novo pri-
lagajanje. Miha Ješe pravi, da je letoš-
nja kriza najtežja in hkrati za Gorenj-
sko predilnico in Lokateks najlažje
premostljiva, saj so postali prilagodlji-
vi in odzivni glede na razmere na trgu,
zato naj bi leto tudi zaključili v črnih
številkah. "Zavedamo se, da je tekstil-
na industrija v zatonu in bomo od go-
renjskih tekstilcev kmalu verjetno
ostala le še štiri tekstilna podjetja v
Škofji Loki, ki pa bodo vse težje našla
nove kupce (nadaljnje proizvajalce).
Zato bomo prihodnje leto proizvodnjo
zmanjšali za desetino, prilagodili šte-
vilo zaposlenih in kljub težavam tudi v
prihodnjem letu poslovali v upanju na
dobiček," pravi direktor. 

Danes je v Gorenjski predilnici zapo-
slenih 170 sodelavcev (pred dvema
desetletjema 840), vsako leto se šte-
vilo zmanjša približno za desetino
(zaradi upokojitve), niža se tudi pro-
izvodnja prediva. Tudi zato gledajo
naprej, v nove dejavnosti. Že v letu
2010 se usmerjajo v turizem, saj so
letos v celoti prenovili počitniški
dom v Portorožu. Glavnina gostov
bodo še vedno zaposleni, z zunanji-
mi pa bi vsaj podvojili zasedenost
objekta. Pred dvema letoma so kupi-
li tudi stavbo Čistilnice Bistra na Sp.
trgu v Škofji Loki, ki jo bodo preure-
dili v hotel. 
Spogledujejo se tudi s predelavo od-
padkov, tudi razvoj tekstilne proizvod-
nje gre v koraku z ekologijo. "Naš bliž-
nji načrt pa je tudi akcija skupinskega
pletenja ročnih oblačil z našo kako-
vostno volno, ki jo bomo izpeljali z
Gorenjskim glasom. Na ta način bi
radi vse, ki uživajo pri ročnih delih,
znova navdušili za pletenje. Ročno
pletenje je bilo včasih zelo popularno,
potem pa je zanimanje upadlo. Skupaj
z izkušeno inštruktorico bodo tečajni-
ki znova ustvarjali mojstrovine," je še
povedal direktor Miha Ješe.

Gorenjska predilnica Škofja Loka, d. d., 
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka
Lokateks, Škofja Loka, d. o. o., 
Kidričeva 75, Škofja Loka
Telefon: 511 11 60
e-pošta: info@lokateks.si
internet: www.lokateks.si

Magda Oblakovič, mojstrica sukanja pletilk, in direktor
Miha Ješe
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Županov ples je bil družabni 
in dobrodelni dogodek
Prvi dobrodelni županov ples je v obnovljeni Sokolski dom privabil blizu sto udeležencev. Cilja tega dogodka sta bila po besedah župana Igorja Drakslerja
dva: solidarnost do občanov, ki v teh časih najtežje živijo, in prijateljsko srečanje. 

Plesni par plesne šole Miran Dance je s standardnimi in latinskoameriškimi plesi navdušil
udeležence županovega plesa. Ti so se kmalu tudi sami zavrteli ob izvrstni glasbi Miha Kralja. 

Župan Igor Draksler je z ženo Vero zaplesal dunajski valček. Plesišče je bilo kmalu polno
in pokazalo se je, da ima Škofja Loka veliko dobrih plesalcev.

Otroci iz šole Jela Janežiča, ki so večkrat deležni dobrodelnosti iz domačega okolja, so se
tokrat izkazali kot donatorji. Naslikali so veliko lepih slik in jih na dražbi ponudili v prodajo.

Rdeča nit večera je bila dobrodelnost, izkupiček županovega plesa so na predlog 
škofjeloškega centra za socialno delo namenili družini iz Škofje Loke z nizkimi osebnimi
prejemki, ki so se zaradi bolezni znašli v hudi materialni stiski. 

Z dobrodelno licitacijo torte, ki jo je prispevalo podjetje Mlinotest Peks iz Škofje Loke, so
iztržili 754 evrov, vseh zbranih prispevkov pa je bilo okoli tri tisoč evrov.

Besedilo: Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Plesni večer je bil zelo razgiban, pa ne le zaradi plesa. Občinstvo si je ogledalo tudi modno
revijo, ki jo je priredila Veleblagovnica Nama. 




