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AKTUALNO OBČINSKE NOVICE REPORTAŽA MLADI

Na pasijonih drugod
po svetu
Minulo pasijonsko leto v
Škofji Loki ni pozabljeno, Lo-
čani si v premoru do nasled-
nje uprizoritve hodijo ogle-
dovat pasijone v druga ev-
ropska pasijonska mesta.

V zadnjih mesecih 
vse več dela
Na Škofjeloškem, na območ-
ju Urada za delo Škofja Loka,
je bilo konec prejšnjega me-
seca 965 brezposelnih ali za
27 oseb več kot v istem me-
secu lani. Brezposelnost se v
zadnjih mesecih zmanjšuje. 

Podobni se hitro sku-
paj najdejo 
Sredi maja je v Irskem mestu
Carlow pet dni gostovala de-
legacija iz Škofje Loke. Naši
odlični glasbeniki, prijazni ir-
ski gostitelji in številni novi
stiki. Irska spominja na Slo-
venijo in Slovence.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Junija se doga-
janje v Škofji Loki preseli v
staro mestno jedro, ki ponu-
ja izvrstno kuliso najrazlič-
nejšim dogajanjem. Med
njimi je cela vrsta glasbenih,
saj se Loka ponaša z odlični-
mi glasbeniki, pa naj gre za
mlade iz glasbene šole ali
pevske zbore, poleg tega pa
v mesto vabijo tudi gostujo-
če glasbenike. Čeprav doga-
janja vrhunec dosežejo 30.
junija, ko Škofja Loka praz-
nuje občinski praznik in s
slavnostno akademijo za-
okroži praznične dogodke,
pa s tem dnem ni vsega ko-
nec. Nasprotno, začne se
krog glasbenih dogodkov
pod naslovom Pisana Loka,
ki se ob koncih tedna vrstijo
vse poletje. Ne manjka pa
tudi drugih, od tržnice kme-
tijskih pridelkov do (letos)
gasilske prireditve ob časti-
tljivem jubileju staroloških
gasilcev. V koledarju prire-
ditev jih tudi julija našteje-
mo vsaj deset.
Osrednje so v teh junijskih
dneh namenjene občinske-
mu praznovanju. Začelo se
je že z Blaznikovim večerom
in predstavitvijo 56. številke
Loških razgledov, ki zadnja
leta izhajajo prav ob občin-
skem prazniku. Doživeli
smo dva koncerta iz medna-
rodnega cikla, orgelskega in

kitarskega. Minuli konec
tedna so slavili čebelarji, z
dnevom odprtih vrat in s
slavnostnim odprtjem nove-
ga čebelarskega doma v Bro-
deh, kjer se bodo poslej zbi-
rali ne le loški, pač pa tudi
čebelarji iz drugih krajev
Gorenjske in Slovenije. Pod
Homanovo lipo se vrstijo
glasbeni večeri. Drevi bo na
Mestnem trgu nastopil do-
mačin Jan Plestenjak. Jutri
bo prav tako sredi mesta
slavnostna akademija ob

dnevu državnosti z Mest-
nim pihalnim orkestrom
Škofja Loka in Pevskim zbo-
rom Lubnik. Od 26. do 29.
junija bo potekal festival
zgodovine, imenovan Histo-
rial Škofja Loka 2010 z bo-
gatim festivalskim progra-
mom, historično glasbo in
plesom ter mednarodnim
strokovnim posvetom. Z
njim Škofja Loka nadgrajuje
dosedanjo Venerino pot in
se v večji meri vrača k svo-
jim koreninam. Tako se bo

Historial začel s sprejemom
freisinškega škofa Janeza
Frančiška iz leta 1698 v
Škofji Loki. V starem mest-
nem jedru bodo v festival-
skih dneh pod naslovom Se-
jem bil je živ postavili različ-
ne stojnice s predstavitvijo
nekdanjih loških cehov.
Srednjeveškemu duhu se to-
rej ne bodo odpovedali. Ju-
nijsko praznovanje bodo za-
okrožili s slavnostno akade-
mijo in podelitvijo občin-
skih nagrad.

Sopotnica, priložnost
za novo življenje
Ob petnajstletnici delovanja
društva Projekt Človek so
pripravili slovesnost v Sopo-
tnici, kjer je od leta 1998 te-
rapevtska skupnost. Slav-
nostni govornik minister
Ivan Svetlik.

Želimo si živo, 
ne prazno mesto

Župan Škofje Loke Igor Draksler 
ob letošnjem občinskem prazniku 

o uspehih in izzivih občine
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V Loki junija živahno 
Urnik prireditev v Škofji Loki je junija še posebej natrpan. Našteli smo trideset različnih dogodkov,
ducat jih prirejajo samo ob občinskem prazniku.

loški glas
Časopis občine Škofja Loka, številka 2                        Junij  2010

Tračani so 
najboljši balinarji 

Balinarski klub Lokateks Trata, 
najboljši balinarski kolektiv v
Sloveniji, ob občinskem prazniku
nagrajen z zlatim grbom Občine
Škofja Loka.
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Odprtje čebelarskega doma v Brodeh je bila ena od številnih junijskih prireditev, ki v Škofji
Loki napovedujejo občinsko praznovanje. Na sliki predsednik loških čebelarjev Marjan 
Novak v novih prostorih. I Foto: Tina Dokl

Sobota, 26. junija 2010 Od 10. - 13. ure, MESTNI TRG
SEMENJ BIL JE ŽIV

Ob 20.30, MESTNI TRG
MUSICA LOCOPOLITANA
VEČERNI KONCERT Z DRUŽABNIM PROGRAMOM

Nedelja, 27. junija 2010 Od 14. - 18. ure, GRAJSKI VRT
ROKODELNICE IN IGRARIJE 
NA GRAJSKEM VRTU

Ob 18. uri, SV STOLP LOŠKEGA GRADU
MUSICA LOCOPOLITANA
KONCERT BAROČNEGA TRIA AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI

Ob 20. uri, LOŠKI GRAD
COPRNIŠKA KRVAVA RIHTA V LOKI
DRAMSKA IGRA

Ponedeljek, 28. junija in torek, 29. junija 2010
Od 10. - 14. ure, SOKOLSKI DOM, LOŠKI GRAD

MEDNARODNI STROKOVNI POSVET
ODPRTJE RAZSTAVE GRAFIK MARIE ŠECHTLOVE IZ TABORA
KONCERT LUTENJSKEGA ANSAMBLA NOVA SCHOLA LABACENSIS

Ob 20.30, LOŠKI GRAD

ZAKLJUČEK HISTORIALA
Z DRUŽABNIM PROGRAMOM

OBČINSKI PRAZNIK 2010
Koncert: 

JAN PLESTENJAK
četrtek, 24. junija, ob 20.30, 
Mestni trg, Škofja Loka
Vstop prost!

stran 14

OBČINSKI PRAZNIK 2010
SLAVNOSTNA AKADEMIJA 
S PODELITVIJO OBČINSKIH NAGRAD
sreda, 30. junija, ob 20. uri, Škofjeloški grad

Kulturni program: Anja Bukovec, violina
Janez Lotrič, tenor
Godalni orkester Arseia 

V primeru slabega vremena bo slavnostna akademija potekala v Sokolskem domu.
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Danica Zavrl Žlebir 

Na konferenci, ki je bila maja
v Škofji Loki, so sodelovali
mladi in odrasli ljudje, ki se
ukvarjajo z mladinsko politi-
ko, iz Škofje Loke in partner-
skih mest. Ukvarjali so se s
pomenom mladinske politi-
ke na lokalni ravni in jo pove-
zali s širšo državno in evrop-
sko ravnjo. So mladi aktivni
državljani ali pasivni davko-
plačevalci? Kako jih spodbu-
diti k prevzemanju večje od-
govornosti za svojo prihod-
nost? Razmišljali so o vlogi
lokalne in nacionalne skup-
nosti pri tem, predvsem pa
morajo mladi to vlogo spreje-
ti in jo ovrednotiti. Konferen-
ca je iskala odgovor tudi na
velik problem moderne
družbe, vedno kasnejše od-
hajanje mladih od doma, s či-
mer je bila kot trd oreh izpo-
stavljena integracija mladih v
današnjo družbo, ki jo tudi
sami sooblikujejo. 
Škofjeloška mladina se je
predstavila s svojim delova-
nje v okviru Zavoda O in Klu-
ba škofjeloških študentov,
konkretno pa so svojo dejav-
nost predstavili tudi taborni-
ki iz Rodu svobodnega Kam-
nitnika in skavtska skupina
iz Škofje Loke. Svoje aktivno
sodelovanje z mestom je
predstavila tudi Gimnazija
Škofja Loka, med drugim
tudi z raziskavo o tem, kakš-
no mesto si mladi v resnici
želijo. Gostje iz tujine so
predstavili primere dobrih
praks izvajanja mladinske

politike in organizacije mla-
dinskih dejavnosti iz svojega
okolja. Mednarodna udelež-
ba je bila precej barvita, saj so
na konferenci sodelovali tako
odločevalci mladinske politi-

ke kot predstavniki različnih
mladinskih skupin iz Nemči-
je (Freising), Belgije (Maas-
mechelen), Češke (Tabor),
Italije (Medicina) in sosednje
Hrvaške (Varaždin). Prek sto

udeležencev je prispevalo
svoj delček k mozaiku. 
Kako naprej? "S predstavitva-
mi na konferenci, v delavni-
cah in z ogledi primerov do-
bre prakse smo zaznali vrsto
problemov pri vzpostavitvi
prostora za mlade, ki bodo
razvijali svoje potenciale,
kako oblikovati učinkovito
mladinsko politiko na lokalni
ravni in vzpostavitvi mladin-
skih centrov," je povedala
organizatorka konference
Andreja R. Megušar. Med
problemi navajajo podaljše-
vanje obdobja odraščanja in
se sprašujejo o vzrokih ter
razmišljajo o prevzemanju
odgovornosti in odgovornem
odločanju mladih. Med cilji
mladinske politike pa sta po-
membni integracija mladih v
družbo in njihova družbena
participacija.
"S tem smo si zastavili osno-
vo za nadaljnje poglobljeno
delo na področju mladinske-
ga dela, saj želimo, da čim hi-
treje prevzamejo odgovor-
nost do aktivnega in odgovor-
nega državljanstva," dodaja
Megušarjeva. "Na teh podro-
čjih bodo partnerska mesta v
svojih okoljih dala pobudo za
nadaljnje obravnave tako s
strokovnega vidika kot z vidi-
ka laične civilne družbe. Ne-
katere od ugotovljenih pro-
blemov bomo tudi v prihod-
nje lahko reševali skupaj z iz-
menjavo mladinskih skupin
in s prenosom medsebojnih
izkušenj, tako jih bomo lah-
ko reševali hitreje, z manj na-
pakami in s tem tudi ceneje."

Mladi naj prevzamejo
odgovornost
Udeleženci tretje mednarodne konference v sklopu programa Evropa za državljane 2007-2013, tokrat
z naslovom Mesto za mlade - mladi za mesto so ocenili dosežene rezultate.

Z ene od razprav na mednarodni konferenci Mesto za 
mlade - mladi za mesto

Danica Zavrl Žlebir

Marca je bil župan Igor
Draksler na ogledu pasijona
v pobratenem Freisingu.
Maja so si nekateri Ločani
na povabilo evropskega
združenja pasijonskih mest
ogledali predpremiero zna-
menitega pasijona v bavar-
skem mestu Oberammer-
gau, ki je verjetno svetovno
najbolj znana pasijonska
igra z dolgo tradicijo, saj so
ga prvič uprizorili leta 1634.
Ob koncu aprila pa se je An-
dreja R. Megušar udeležila
mednarodnega kongresa ev-
ropskih pasijonskih mest v
občini Camara de Ferreira
do Zezere na Portugalskem.
"Danes združenje Europas-
sion združuje več kot 75 ev-

ropskih dežel oziroma kraje
kjer se uprizarjajo pasijoni
ali gojijo pasijonsko tradici-
jo. Pobuda o povezovanju
krajev s pasijonsko dedišči-
no je nastala leta 1982 v ka-
talonskem mestu Esparre-
guera, leta 1989 se je prvič
srečalo 15 različnih pasijon-
skih dežel v Franciji," je po-
jasnila Andreja R. Megušar.
Leta 1998 je bila v Europas-
sion vključena Pasijonska
baština iz Zagreba, maja
2007 pa je v Wintrichu tudi
Škofja Loka postala članica
tega združenja, kar pomeni
tudi začetek škofjeloškega
mednarodnega pasijonske-
ga sodelovanja. "S svojim
referatom sem na kongresu
na Portugalskem predstavi-
la evropski projekt, ki ga je

Škofja Loka dobila v okviru
evropskega programa Evro-
pa za državljane, možnosti
za sodelovanje v evropskih
programih in našo konfe-
renco, ki bo prihodnje leto v
Škofji Loki. Kongres je ved-
no izbran v mestih, kjer je
predvidena uprizoritev pasi-
jona, tako je bilo tudi tokrat
na Portugalskem. Poseb-
nost njihovega pasijona, ki
uprizarja prizore iz Kristu-
sovega trpljenja, je premi-
kanje gledalcev od postaje
do postaje skupaj z duhov-
nim voditeljem. V Škofji
Loki je ravno nasprotno: v
procesiji se premikajo igral-
ci, poleg tega pa Škofjeloški
pasijon poleg prizorov iz
Stare in Nove zaveze vsebu-
je tudi prikaz škofjeloške

cehovske tradicije," še pravi
Megušarjeva.
Mednarodni projekt, o kate-
rem je govorila tudi na Por-
tugalskem, pa obsega tri do-
godke, eden izmed njih je
tudi konferenca nekaterih
evropskih pasijonskih mest
marca 2011 V Škofji Loki.
Partnerji v projektu so za
sedaj naslednji: Pasijonska
baština iz Zagreba, Obe-
rammergau (pasijonsko
mesto z največ obiskovalci
in uprizoritvami na vsakih
deset let), Auersmacher (pa-
sijonsko mesto, kjer je
doma Josef Lang, predsed-
nik Združenja Europassion
in organizator tamkajšnjega
pasijona), St. Margarethen
iz Avstrije in s Škofjo Loko
pobrateni Freising. 

Na pasijonih drugod po svetu
Minulo pasijonsko leto v Škofji Loki ni pozabljeno, Ločani si v premoru do naslednje uprizoritve 
hodijo ogledovat pasijone v druga evropska pasijonska mesta.

Škofja Loka je v okviru evropskega programa 
Evropa za državljane dobila že nov projekt, zanj
pa sedemdeset tisoč evrov. Potekal bo pod 
naslovom Vključevanje lokalnih skupnosti 
k oživljanju kulturne dediščine v srednjeveških
mestih in bo zajel tri dogodke. Prvi je že letošnji
Historial Škofja Loka 2010, drugi pa srečanje
evropskih pasijonskih mest marca prihodnje
leto, tretjega bodo vmes izpeljali v pobratenem
Maasmechelnu. Historial in pasijon sta namreč
dve pomembni prireditvi, ki pripomoreta 
k oživljanju dediščine. Vsaka od prireditev na
svoj način vključuje prostovoljce, kajti leto 2011
bo evropsko leto prostovoljstva.
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Priznanje prostovoljcem Škofjeloškega pasijona 
Prostovoljci, ki so lani sodelovali pri Škofjeloškem pasijonu,
so na slovesnosti na Brdu pred nedavnim prejeli posebno
priznanje v natečaju Mladinskega sveta Slovenije, ki že osmo
leto zapored podeljuje naslove najboljšim prostovoljcem in
prostovoljskim projektom. Natečaj poteka v sodelovanju z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Uradom
RS za mladino ter pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka Republike Slovenije Danila Türka. Predsednik je skupaj s
soprogo Barbaro Miklič Türk gostil tudi to prireditev. Za pri-
znanja je bilo nominiranih 187 posameznikov in projektov,
podelili so jih samo enajst, med njimi so ga iz rok ministra
Ivana Svetlika prejeli prostovoljci Škofjeloškega pasijona
2009 skupaj z občino Škofja Loka kot organizatorjem (na sli-
ki). Priznanje je nov dokaz, da je Škofjeloški pasijon živa in
aktualna prireditev, pravo ljudsko gibanje, ki z medgeneracij-
sko in družbeno solidarnostjo ter aktivnim prostovoljstvom
presega njegov kulturno-umetniški in verski pomen. D. Ž.

Mesta, urbani izzivi prihodnosti
Državni svet in Združenje zgodovinskih mest Slovenije sta
maja skupaj s Fakulteto za arhitekturo pripravila posvet Me-
sta, urbani izzivi prihodnosti. Predsednik državnega sveta
Blaž Kavčič je uvodoma poudaril pomen revitalizacije mest
kot središč civilizacije, gospodarskega razvoja ter družabne-
ga, kulturnega, duhovnega in znanstvenega napredka. Dejal
je, da s posvetom želijo prispevati k izostritvi pogleda na
stanje v slovenskih mestih, zlasti tistih z enkratnimi starimi
mestnimi jedri, ki so se v zadnjih dveh desetletjih znašla v
primežu navzkrižnih razvojnih interesov. Srečanja, na kate-
rem se je predstavilo deset mest, so se udeležili tudi župa-
ni nekaterih gorenjskih mest. Med razpravljavci je bila tudi
Mateja Hafner Dolenc iz Škofje Loke, ki je sicer v imenu
Združenja zgodovinskih mest Slovenije govorila o mestnih
središčih kot prostoru poslovnega in družabnega življenja.
"Turizem za ta mesta predstavlja dobro možnost, vendar ob
kvalitetnih prireditvah in vsebinski ponudbi ob hkratni skrbi
za meščane. Posvet je med drugim iskal tudi odgovor na
vprašanje, kaj storiti, da bodo mesta privlačna za investitor-
je, da bodo vanja vlagali, vendar ob zavedanju, da karkoli v
stara mestna jedra ne sodi," je o posvetu povedala Mateja
Hafner Dolenc. D. Ž.
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Danica Zavrl Žlebir

Katere uspehe, ki jih je obči-
na Škofja Loka dosegla le-
tos, bi poudarili ob njenem
prazniku?
"Ob vsesplošni gospodarski
krizi, ki jo letos občuti tudi
financiranje občin, smo tudi
v občini Škofja Loka omejili
naložbe (osredotočili smo se
predvsem na dokončanje že
zastavljenih projektov), kaže
omeniti kar nekaj pomemb-
nih uspehov. Odprta je bila
nova sodobna in energetsko
varčna športna dvorana na
Trati, ki smo jo letos spo-
mladi dali v uporabo. Gre za
drugi največji športni objekt
v občini, ki so si ga športni-
ki in širša soseska že nekaj
časa želeli. Po skoraj tridese-
tih letih je naselje Trata z
njim dobilo javni objekt, ka-
kršnega doslej ni imel. Te-
meljito in zelo lepo smo ob-
novili brv, ki povezuje avto-
busno postajo z mestnim
središčem. Počasi, a zanes-
ljivo napredujejo dela v in-
dustrijski coni na Trati.
Uspelo nam je že dokončati
podvoz pod železniško pro-
go, čaka pa nas še cestna po-
vezava do Ljubljanske ceste
pri Godešiču, katere gradnjo
načrtujemo jeseni. Namen
naših vlaganj v industrijsko
cono je dati investitorjem
možnost za njihov razvoj in
odpiranje novih kakovost-
nih delovnih mest v doma-
čem loškem okolju. Z vese-
ljem lahko ugotovim, da so
sedanja situacija pa tudi
trendi pri zaposlovanju v
naši občini bolj razveseljivi
kot drugod na Gorenjskem.
Brezposelnost postopoma
upada, za to pa si prizadeva-
mo tudi z nekaterimi poseb-
nimi ukrepi (denimo s stro-
kovnim izobraževanjem za
samozaposlitev brezposel-
nih), saj menimo, da je lju-
dem najprej treba zagotoviti
delo, saj če je zanesljivo
delo, se lahko uspešneje raz-
vijajo tudi vse druge stvari. 
Za nas je zelo pomembno
tudi odprtje bivalne skupno-
sti za ljudi s posebnimi po-
trebami. To, kar so si naši
ljudje želeli dvajset let, smo
brez velikega pompa kon-
čno spravili pod streho in
tako sedaj lahko rečemo, da
je za ljudi z motnjo v dušev-
nem razvoju v naši občini
poskrbljeno od vrtca do sta-
rosti. Veseli nas tudi, da je
bila prav lepo obnovljena
streha starološkega gradu,
kar odpira resne možnosti
za nadaljnje dogovore za
preselitev glasbene šole. 
Letos je bil izveden tudi jav-
ni razpis za večino gradbe-

nih del na poljanski obvoz-
nici (za predor pod Stenom
in traso ceste do Zminca),
pri čemer pa upam, da bodo
državni organi kmalu odlo-
čili, kdo bo izbrani izvajalec.
Uspeh je tudi to, da smo Lo-
čani dobili sodobne trgovske
centre na obrobju mesta, ka-
kršne so si ljudje želeli."

Kakšno je sporočilo vladne-
ga obiska, ki ga je bila pred
časom deležna občina Škof-
ja Loka?
"Zadovoljni smo, da je vlada
ob obisku na Gorenjskem
tudi našo občino uvrstila v
svoj program obiska. Ob tej
priložnosti smo tako imeli
možnost premieru in mini-
strom zelo od blizu in nepo-
sredno povedati, kako si
predstavljamo gospodarski
razvoj na našem loškem
koncu. Skupaj smo si ogle-
dali tudi uspešno loško to-
varno, ki dobro dela in nuj-
no potrebuje razvojna sred-
stva, da se preseli v novo in-
dustrijsko cono na Trati.
Takšnim dobrim tovarnam,
ki imajo zagotovljen trg,
program, razvoj, je treba po-
magati, da se tehnološko
okrepijo in da lahko odpira-
jo nova, tudi kakovostna de-
lovna mesta. Še posebej ve-
seli smo bili ugotovitev vlad-
nih ministrov, da je projekt
za tehnološki park, ki smo
ga pripravili v Škofji Loki,
dober in da ima realne mož-
nosti na razpisu Ministrstva
za gospodarstvo. Do jeseni
se nameravamo nanj tudi
prijaviti. Prav je, da se na
tehnološkem razvoju v naši
občini vseskozi strokovno
dela in da se poskuša na tak-
šen način zagotavljati zapo-
slitev naših občanov."

Kako se razpleta načrtovana
gradnja poljanske obvoznice?
"Na izbiro gradbenega izva-
jalca sta prišli dve pritožbi
konkurenčnih gradbenih
podjetij, tako da bo do kon-
čne odločitve prišlo na držav-
ni revizijski komisiji. Pri tej
stvari gre predvsem za sploš-
no pomanjkanje denarja v
državi in treba je povedati,
da novi rebalans državnega
proračuna predvideva tudi
manjše zmanjšanje denarja
za obvoznico, kar pomeni,
da se stvari spet nekoliko za-
mikajo. Sicer pa ta čas pote-
kajo gradbena dela na prvem
delu obvoznice na trasi od
Ljubljanske ceste do Suhe.
Pri drugi in tretji fazi, ki za-
jema tudi predor pod Ste-
nom in traso do Zminca, pa
se je, kot že rečeno, na repu-
bliški direkciji zapletlo pri iz-
biri izvajalca."

Kako uspešni ste pri gradnji
panoramske ceste, kjer črpa-
te tudi evropski denar?
"Občine na Škofjeloškem
smo se prijavile na razpis za
prvo fazo ureditve panoram-
ske ceste. Del te zanimive
turistične poti v občini Go-
renja vas - Poljane je bil že
narejen, v naši občini pa
pravkar poteka gradnja pa-
noramske poti proti Križni
gori. Dokončana naj bi bila
jeseni. Od predvidene trase
severne obvoznice proti
Križni gori bo do sedaj naj-
ožji cestni odsek primerno
urejen za nemoten cestni
promet, hkrati pa bodo ure-
jeni tudi prostori za obrača-
nje avtobusov in panoram-
ska točka oziroma razglediš-
če. S Križne gore se namreč
vidi celotno Sorško polje in
praktično polovica Loškega
pogorja ter Kamniško-Sa-
vinjske Alpe, tako da boljše
razgledne točke na Loškem
pač ni."

Katere evropske projekte ta
čas še izvajate?
"Morda se včasih premalo
hvalimo, kaj vse nam uspe
na zahtevnih evropskih raz-
pisih. Pred nedavnim smo
med dva tisoč prijavljenimi
iz vse Evrope edini iz Slove-
nije dobili mednarodni pro-
jekt (odobrenih je bilo pet-
indvajset iz vse Evrope), ki
nam bo omogočil, da izvede-
mo del prireditve ob občin-
skem prazniku in pozneje
še socialni projekt skupaj s
partnerji iz Belgije. Za nas
je sicer finančno največji in
tudi sicer najzahtevnejši ko-
hezijski projekt Ureditev po-
rečja Sor, kjer smo že prido-
bili odločbo za gradnjo ka-
nalizacije in čistilne naprave
na Škofjeloškem, projekt pa
je tako rekoč že v fazi izvaja-
nja (razpisno dokumentaci-
jo za gradnjo imamo že pri-
pravljeno), hudo pa nas skr-
bi za drugi del omenjenega
projekta, ki predvideva celo-
vito urejanje vodovodov, saj
se vloga na Ministrstvu za
okolje in prostor rešuje pre-
počasi. Vsakokrat se postavi
kaka nova ovira, pri čemer
nam prav nič ne pomaga, da
smo že zelo zgodaj oddali
vlogo. 
Če bo to trajalo še nekaj
časa, se bomo v občinah mo-
rali odločiti, ali se bomo še
naprej pustili ''sprehajati po
lojtrci gor in dol'' ali pa se
bomo odločili za kakšno
drugo investicijsko mož-
nost. Taki projekti so na-
mreč pretežki in preveč po-
membni, da bi jih nepresta-
no spreminjali, saj je za nji-
hovo pripravo potrebnih pet,

šest let trdega in strokovne-
ga dela, ki navsezadnje tudi
ni poceni."

V občini ste zadovoljni z
urejanjem tako imenovane
socialne infrastrukture, ka-
mor sodijo tudi vrtci. Kako
boste reševali prostorsko sti-
sko pri varstvu predšolskih
otrok?
"Za nas je pomembno, da se
objekti socialne infrastruk-
ture izvedejo v okviru pred-
pisanih zakonskih norm, pa
tudi v nekih razumnih okvi-
rih, ki nam povedo, koliko je
zadeva v resnici potrebna in
koliko vse skupaj lahko
zmoremo tudi finančno.
Menim, da je za socialno
oskrbo v Škofji Loki precej
dobro poskrbljeno, na neka-
terih področjih pa smo ne-
koliko šibkejši. Več bomo
morali storiti predvsem za
mlade v starosti od 14 do 18
let in najti prave ljudi, ki
bodo sposobni voditi zahtev-
ne programe za mlade v tej
starosti in njihovo vključeva-
nje v družbo, saj je ravno pri
njih največja nevarnost, da
zaidejo. Za študente je v
Škofji Loki dobro poskrblje-
no, z njimi dobro sodeluje-
mo in smo veseli, da stvari
uspešno peljejo sami. Glede
vrtcev pa naj povem to, da
smo lani zgradili povsem
nov modularni vrtec Biba in
da je prostora za loške otro-
ke po številu dovolj, obstaja
pa problem njihove razpore-
ditve med prvo in drugo sta-
rostno skupino. Zato se se-
daj kaže potreba po dopol-
nilnih kapacitetah samo za
prvo starostno obdobje. Pro-
učujemo sicer različne mož-
nosti, glavna pa ostaja grad-
nja novega vrtca na vzhod-
nem delu nekdanje vojašni-
ce, vendar se trenutno zati-
ka pri prenosu zemljišč z dr-
žave na občino. Tudi v tem
primeru država vedno znova
postavlja nove in popolno-
ma nerazumljive pogoje."

Kako boste reševali te teža-
ve?
"Po odločbi šolske inšpekci-
je se nekateri oddelki vrtca v
Škofji Loki ne smejo več
uporabljati za varstvo otrok
prvega starostnega obdobja. 
Lahko pa se uporabljajo za
drugo starostno obdobje in

ob tem bodo nekateri oddel-
ki za to starost celo ostali
prazni! Zato poskušamo naj-
ti ustrezno možnost, da bi
našli še kak primeren pros-
tor za najmlajše otroke, da bi
krizo lahko omilili. Čeprav
ne gre za veliko število otrok,
pa je treba razumeti prav
vsako družino posebej, ki se
sreča s tem problemom.
Zato iščemo rešitev tudi v
obliki subvencije, ki bi jo na-
menili staršem, katerih otro-
ci ne dobijo mesta v vrtcu. S
tem bi zagotovili tudi osnov-
no pravičnost pred zako-
nom, saj sedaj velja, da za
vsakega otroka, vključenega
v vrtec, občina prispeva štiri-
sto evrov, za tistega, ki ga va-
rujejo doma ali je v privat-
nem varstvu pa nič, razen da
mu damo za približno 25 ev-
rov višji otroški dodatek. 
Subvencija za prvo starostno
obdobje je opravičljiva tudi
zato, ker starši tako majhne-
ga otroka velikokrat kar tež-
ko dajo v vrtec, če ni nujno
potrebno, medtem ko je za
drugo starostno obdobje to
potrebno že zaradi socializa-
cije. Za otroke drugega sta-
rostnega obdobja subvencij
tako ne bi dodeljevali, za
mlajše pa, saj bi potem lahko
starši, če je nujno, lažje po-
iskali drugačno obliko var-
stva in ga plačali tudi s po-
močjo občinske subvencije."

Pred kratkim objavljene an-
kete med Ločani kažejo, da
ti v mestu pogrešajo prire-
ditve. Kako to komentirate?
No, menim, da se v občini
dogaja veliko zelo različnih
stvari za vse generacije in
okuse in da je možnosti za
prijetno druženje in zabavo
kar precej, če seveda le želijo
sodelovati. Sicer pa se naše
mesto mnogim zdi zelo za-

nimivo in ''fotogenično''.
Dokaz za to je tudi nedavno
snemanje video spota za
Tour de France. Tudi nam je
všeč, da se ob lepem vreme-
nu na Placu zbere veliko lju-
di, kar je seveda tudi glavni
namen različnih prireditev.
Ne želimo imeti praznega
mesta, hkrati pa tudi noče-
mo pretiravati s hrupnimi
prireditvami, ki bi motile tu
živeče meščane."

Tudi junija ponujate vrsto
prireditev, namenjenih ob-
činskemu in državnemu
prazniku ...
"Občinski in državni praz-
nik, tako kot vsako leto,
praznujemo posebej, v tem
času pa namesto nekdanje
Venerine poti uvajamo no-
vost, festival škofjeloške
zgodovine, imenovan Histo-
rial Škofja Loka, s katerim
se vračamo k svojim resnič-
nim zgodovinskim koreni-
nam, k nastanku našega
mesta, njegovi bogati tradi-
ciji in se obenem ne odpove-
dujemo srednjeveškemu
pridihu. 
Praznovanje bomo zaokro-
žili z veliko (in nekoliko
glasnejšo) prireditvijo, kon-
certom domačina Jana Ple-
stenjaka na Placu in slav-
nostno praznično akademi-
jo na Loškem gradu, na ka-
teri bomo zaslužnim obča-
nom podelili občinska pri-
znanja, v kulturnem progra-
mu pa bodo nastopili pri-
znani tenorist Janez Lotrič,
violinistka Anja Bukovec in
naš Škofjeloški godalni or-
kester Arseia. Občanke in
občane ob tej priložnosti pri-
jazno vabimo na vse praz-
nične dogodke in jim česti-
tamo ob prazniku državno-
sti, 25. juniju, in občinskem
prazniku, 30. juniju."

Želimo si živo,
ne prazno mesto
Župan Škofje Loke Igor Draksler ob letošnjem občinskem prazniku 
o uspehih in izzivih občine 

Ob Dnevu državnosti in občinskem prazniku
čestitamo vsem občankam in občanom.

Igor Draksler, župan
Občinski svet 

Občinska uprava 
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Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Brezposelnost,
po hudem povečanju lani,
pa se v zadnjih mesecih stal-
no zmanjšuje. Še decembra
je bilo na tem območju 1120
brezposelnih, aprila 984,
maja 965 brezposelnih. Naj-
večje povečanje brezposel-
nosti je v zadnjem letu v ob-
čini Škofja Loka, kar gre
predvsem na račun stečaja
LTH, nekaj večja je tudi v
občini Gorenja vas-Poljane,
v občini Železniki je nižja za
12,8, v Žireh pa kar za 21,3
odstotka!
"Na povečanje števila brezpo-
selnih na območju Škofje
Loke je najbolj vplival stečaj
LTH Škofja Loka, ko se je v
našo evidenco prijavilo 260
delavcev," pojasnjuje Magda
Plementaš Lombar iz kranj-
ske območne službe Zavoda
RS za zaposlovanje in nada-
ljuje: "Gospodarska kriza je
sicer povzročila težave v veči-
ni podjetij. V evidenco brez-

poselnih pa smo večje število
vpisali iz podjetij Indramat,
Alpina, Kladivar, Domel,
Niko in Jelovica." Mnoga
podjetja so krizo skušala
ublažiti s pomočjo državnih
ukrepov. To jim je uspelo in
znova zaposlujejo. Med večji-
mi je podjetje LTH Ulitki (ne-
kdanji TCG Unitech), kjer so
v zadnjem letu in pol zaposli-
li trideset brezposelnih. 

Drugega večjega zaposloval-
ca ni, povpraševanje je razpr-
šeno po različnih dejavno-
stih, še največ v predelovalni
dejavnosti, kjer podjetja po-
nujajo kar 304 prosta delo-

vna mesta, v trgovini (103
prostih delovnih mest), grad-
beništvu (79), izobraževanju
(69) in gostinstvu (60). Na
vprašanje, kdo bi danes lah-
ko takoj dobil delo, Plemen-
taš Lombarjeva odgovarja, da
je konkurenca med iskalci
zaposlitve velika, zato takš-
nih poklicev ni mogoče na-
šteti: "Bolj kot poklic so po-
membne dodatne, funkcio-

nalne veščine in znanja, ki
jih imajo iskalci zaposlitve,
pa tudi zmožnost prilagaja-
nja stalnim spremembam,
interes za učenje in pridobi-
vanje novega znanja."

Zahteve in pričakovanja de-
lodajalcev so danes bistveno
večje kot v preteklosti, po-
nudba delovne sile pa je še
enkrat večja, kot je bila pred
letom in pol. Magda Ple-
mentaš Lombar dodaja, da
zato delo dobijo najbolj ak-
tivni, spretni in sposobni.
Največ povpraševanja je si-
cer po delavcih brez poklica,
obdelovalcih in oblikovalcih
kovin, prodajalcih, kuharjih,
natakarjih, ekonomskih teh-
nikih, vzgojiteljih predšol-
skih otrok in profesorjih.
Trenutno velja največje za-
nimanje brezposelnih za
ukrep samozaposlovanja, v
katerega naj bi se vključilo
62 oseb in bi tako vsaj prejel
4500 evrov subvencije (lani
se jih je samozaposlilo 88).
Veliko zanimanja je tudi za
javni razpis Zaposli me, ki
je namenjen spodbujanju
zaposlovanja težje zaposlji-
vih brezposelnih, ti pa se
udeležujejo tudi krajših ali
daljših delavnic.

V zadnjih mesecih 
vse več dela
Na Škofjeloškem, na območju Urada za delo Škofja Loka, je bilo konec prejšnjega meseca 965 
brezposelnih ali za 27 oseb več kot v istem mesecu lani.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Nesoglasja in
nezadovoljstvo nad delom
LTO Blegoš nekaterih občin
ustanoviteljic (Gorenja vas-
Poljane, Škofja Loka, Želez-
niki in Žiri) so pripeljale do
odločitve o likvidaciji. Kako
bo po novem, nam je pove-
dal Rok Šimenc, direktor
Razvojne agencije Sora, ki s
tem prevzema tudi razvoj
turizma: "Po desetletju raz-
voja obeh institucij se je po-
kazalo, da se določene nalo-
ge in pristojnosti prepletajo.
Razvojna agencija dela na
področju podeželja, podjet-
ništva in okolja, LTO na po-
dročju turizma. Nehote smo
si celo konkurirali na istih
razpisih. To je nesmiselno."
Po novem bosta obe institu-
ciji pod eno streho, kjer
bodo združili vse razvojne
naloge, ki niso strogo veza-
ne na občino. "Eden naših
pogojev je, da poleg zaposle-
nih k nam preidejo tudi de-
javnost in pogodbe z občina-
mi ali projekti. Vse mora
biti urejeno do 1. julija, ko
bomo prenos tudi uredili,"
pravi Šimenc. Kako preseči
nezadovoljstvo nekaterih
občin z novo obliko organi-
ziranosti? Direktor pravi, da

so si zadali štiri točke delo-
vanja: projektno organizira-
nje, vsaka občina bo imela
svojega skrbnika na podro-
čju turizma, sledi močnejše
povezovanje s turističnimi
društvi (te so osnove razvoja
turizma, ki pa imajo omeje-
na sredstva, s prijavami na
razpise bi pomagala RAS),
skupaj bi lahko imeli tudi
ciljno promocijo in trženje
izven škofjeloških meja.
"Zavedam se, da na Škofje-
loškem manjkajo nočitvene

kapacitete. Zato ni smiselno
obiskovati turističnih borz,
saj ne moremo namestiti v
enem objektu niti enega av-
tobusa turistov," enega naj-
večjih težav turizma na
Škofjeloškem opiše Šimenc.
Od zaprtja hotela Transtu-
rist - Zavarovalnica Triglav
večjega zanimanja za obudi-
tev ne kaže - so sicer nastale
nove nastanitvene kapacite-
te. "Množičnega turizma si
ne želimo in ga tudi ne mo-
remo imeti, privabiti želimo

goste z aktivnim preživlja-
njem dopusta," pravi Ši-
menc, ki pravi, da bi lahko
dvorec Visoko postal ključni
igralec razvoja turizma na
Škofjeloškem, od njega pa
bi imeli koristi tudi manjši
ponudniki. Vendar mora
razvojni investitor projekt
najprej uresničiti.
Bi lahko škofjeloško območ-
je z razvojem postalo podo-
bno Bledu, Kranjski Gori ali
Bohinju? "Naše območje
lahko imenujemo turistična
destinacija, po drugi strani
pa smo premajhni, smisel-
no je povezovanje Gorenj-
ske in Slovenije. Zagotovo
na Škofjeloškem ne bo ni-
koli toliko turistov, kot jih v
teh krajih, ne vidim pa raz-
loga, zakaj ne bi k nam pri-
hajali zahtevnejši gosti,"
pravi direktor. Rok Šimenc
konkretno izpostavlja, da bi
morali na Škofjeloškem pri-
ti do novih nočitvenih kapa-
citet z vsaj petdeset do sto
posteljami na enem mestu,
saj gosti zdaj ne ostanejo
več kot en dopoldan ali po-
poldan. Med priložnostmi
so zagotovo tudi avtokamp,
kopališče, kolesarski in ver-
ski turizem ter tudi tradicio-
nalne obrti in etnografske
prireditve. 

LTO se priključuje RAS
Občine ustanoviteljice Lokalne turistične organizacije Blegoš so sklenile, da gre ta v likvidacijo, 
dejavnost pa se priključi Razvojni agenciji Sora.

Rok Šimenc, direktor Razvojne agencije Sora, bo po novem
odgovoren tudi za razvoj turizma. 

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - "Poslovanje pri
naših članih se je začelo ob-
račati na bolje ali pa se je pa-
dec poslovanja vsaj ustavil.
Žal pa je rast sedaj veliko po-
časnejša kot smo prej doži-
veli hiter padec," v pogovoru
pojasnjuje Milan Hafner,
predsednik Obrtno-podjet-
niške zbornice Škofja Loka.
Tisti obrtniki, ki so vezani na
tuje trge, že opažajo izboljša-
nje in poslujejo blizu običaj-
nemu ritmu, medtem ko
obrtniki in podjetniki, ki so
vezani na domači trg, še ču-
tijo precejšen primanjkljaj
naročil, glede na leta pred
krizo. Predsednik upa, da se
bo stanje le še izboljševalo.
"Imamo dve veliki težavi.
Eno je pomanjkanje naročil,
drugo pa plačilna nediscipli-
na. Ta krizo še poglablja, saj
je obrat kapitala prepočasen,
kreditiranje bank pa zelo
slabo," opaža predsednik,
kot tudi to, da se je število
večjih investicij pri članih
zbornice zelo zmanjšalo.
Gradenj in nakupov strojne
opreme praktično ni, saj že-
lijo imeti banke prevelike
garancije in zavarovanja. Še
lani je veljalo, da je napove-
dovanje poslovanja za več
mesecev vnaprej podobno
vedeževanju. Ali je letos
drugače? "Težko je posploši-
ti. Nekatere dejavnosti,
predvsem storitvene, je kri-
za prizadela manj, večji pod-
jetniki pa težje napovejo, ali
bo čez pol leta dovolj naro-
čil, četudi imajo sklenjene
dolgoročne pogodbe," odgo-
varja Hafner. 
Na začetku krize je brezpo-
selnost tudi na Škofjeloškem
zrasla, že več kot leto pa bi,

če ne bi bilo stečaja LTH, pa-
dala. To se pozna tudi v
zbornici, pravi predsednik:
"Članstvo se povečuje, pred-
vsem na račun samozaposle-
nih. Ti rešujejo svoj socialni
položaj, imajo znanje in ne
želijo v breme države. Tudi v
LTH so bili zaposleni stro-
kovnjaki in mojstri. Danes
imamo 1233 članov, kar je
največ v zgodovini zborni-
ce." Še nikoli ni bilo toliko
samozaposlenih, ki pa lahko
z leti zrastejo in tudi sami
zaposlujejo. 
"Država bi morala bolje ure-
diti delovno zakonodajo,
predvsem fleksibilnost delo-
vne sile, tudi odgovornost
podjetnika je na več podro-
čjih prevelika. Denar iz raz-
pisov za malo gospodarstvo
ne pade na plodna tla, preveč
gre za birokracijo in premalo
za konkretne naložbe," o pri-
hodnjih nalogah države še
pravi predsednik Milan Haf-
ner, ki se boji, da bo prazna
državna blagajna še bolj (z
davki in prispevki) udarila
po malem gospodarstvu.

Brezposelnost po občinah na Škofjeloškem 
Občina

Maj 10 Maj 09 indeks
GORENJA VAS-POLJANE 161 151 106,6
ŠKOFJA LOKA 637 566 112,5
ŽELEZNIKI 116 133 87,2
ŽIRI 96 122 78,7

Naročil več, tepe 
plačilna nedisciplina
Brezposelnost na Škofjeloškem se niža tudi 
na račun samozaposlenih podjetnikov. 

Milan Hafner, predsednik
obrtnikov in podjetnikov na
Škofjeloškem I Foto: Tina Dokl
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Danica Zavrl Žlebir

V občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za za-
hodni del vojašnice je pred-
videna gradnja doma sta-
rostnikov in šestih stano-
vanjskih stolpičev, v katerih
bodo poleg stanovanj za trg
tudi varovana stanovanja,
načrtovan je tudi mestni
park. "Sprejeti načrt je pod-
laga za pridobitev gradbenih
dovoljenj za te objekte, hkra-
ti pa daje investitorju mož-
nost, da se za dom starostni-
kov prijavi za koncesijo,"
pove vodja občinskega od-
delka za okolje in prostor
Mateja Hafner Dolenc.
"Gradnja bo fazna, v prvi je
investitor Liko Liboje dolžan
zgraditi dom za starejše, kaj-
ti ta sodi v javni program, za
katerega je lokalna skupnost
izkazala potrebo."
Pripravljeni sta dve različici
zmogljivosti doma: za devet-
deset ali 120 postelj, odloči-
tev pa je odvisna od razpisa
ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, ki razpi-
suje koncesije za institucio-
nalno varstvo starejših. Priča-
kovali so ga maja. Kot je po-
vedala Hafner Dolenčeva,
območje nekdanje vojašnice
skupaj s Kapucinskim pred-

mestjem tvori mestno središ-
če, kjer so predvideni štirje
prostorski načrti. Zahodni
del vojašnice je tretji po vrsti,
četrtega pa predstavlja
vzhodni del vojašnice, ki bo
namenjen družbenim dejav-
nostim. "To je prostor me-
stotvornih funkcij, zato je po-
memben razmislek, kako ga
urediti in kaj vanj umestiti,"
poudarja sogovornica. Ob-

činski svetniki so osnutek pr-
vikrat že obravnavali, vendar
so odločanje o njem odložili,
dokler se ne razpletejo raz-
merja med državo in občino
glede brezplačnega prenosa
lastništva zemljišč na lokalno
skupnost. 
In čemu bo namenjen
vzhodni del nekdanje vojaš-
nice? "Ta del bo namenjen
javnemu programu: na se-

vernem delu je predvidena
gradnja vrtca, na zahodnem
delu se bodo parkovne povr-
šine povezovale s parkom,
ki je predviden že s prostor-
skih načrtom za zahodni del
vojašnice, poleg tega želimo
to območje nameniti gradnji
objektov za potrebe izobra-
ževanja (Škofja Loka ima
ambicije za višji ali visoko-
šolski študij). Vzhodni del,
kjer imajo že prostor upoko-
jenci in mladi, pa bo še na-
prej namenjen društvom in
mladinski dejavnosti vključ-
no z mladinskim hotelom.
Južni del pa bosta dopolnje-
vali knjižnica in manjša po-
slovna stavba, povezana z
vsebino dejavnosti tega ob-
močja," pojasni Mateja Haf-
ner Dolenc. Poskrbljeno bo
tudi za podzemne parkirne
površine (le za potrebe vrtca
bi parkirali nad zemljo),
ureditev pa je zamišljena
tako, da ohranja veliko zele-
nja in odprtega prostora.
"Občinski podrobni prostor-
ski načrt daje možnosti za
vse to in ne pomeni, da
bomo že takoj jutri začeli
graditi, pač pa je prvi korak
k urejanju tega do sedaj de-
gradiranega mestnega ob-
močja," še pravi Hafner Do-
lenčeva.

Mestno središče se bo
širilo v vojašnico
Po več letih so v Škofji Loki končno sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za zahodni del 
nekdanje vojašnice. Namen vzhodnega dela še vedno ni jasen.

Boštjan Bogataj

Gorenja vas, Škofja Loka -
Solastniški delež na objek-
tih Visoko (dvorec in gospo-
darsko poslopje ter kozolec)
s 86 odstotki pripada Občini
Gorenja vas-Poljane, pre-
ostanek Občini Škofja Loka.
Posestvo obsega še 3,5 hek-
tarja zemljišč v izključni la-
sti škofjeloške občine, 4,5
hektarja (predvsem hipo-
drom in okolica) pa Občini
Gorenja vas-Poljane. Sled-
nja zemljišča ji je prenesel
RUŽV. 
Občini naj bi Tavčarjev dvo-
rec Visoko oživljali skupaj z
razvojnim investitorjem,
podjetjem Hosting, ki so ga
izbrali na razpisu. Projekt je
bil že potrjen, naslednji ko-
rak pa je ustanovitev skupne
družbe. Občini bosta vložili
objekte in pripadajoča zem-
ljišča, razvojni investitor pa
dokumente. V naslednji fazi
bo Hosting obnovil dvorec,
še kasneje zgradil nove na-
mestitvene kapacitete. Za

slednje mora Občina Škofja
Loka sprejeti nov prostorski
načrt. 
"Občina Gorenja vas-Pol-
jane bo s potrditvijo pogod-
be na občinskem svetu, ki so
jo ocenili za primerno, lah-
ko kot družbenica vstopila v
novo podjetje Dvorec Viso-
ko," pojasnjuje direktorica

občinske uprave Elizabeta
Rakovec. "Postopek ustano-
vitve družbe se začne po-
tem, ko strokovne službe
občine dokončno potrdijo
pravno-formalno in vsebin-
sko ustreznost predinvesti-
cijske študije in urbanis-
tično-arhitekturne idejne za-
snove," pa pravi Jernej Tav-

čar iz škofjeloške občinske
uprave. Pred potrditvijo do-
kumentacije morajo biti iz-
polnjeni pravni pogoji (spre-
jeti prostorski akti, občinski
prostorski načrt in še občin-
ski podrobni prostorski na-
črt za Visoko). Občinski
prostorski načrt za Škofjo
Loko letos nikakor ne bo
sprejet. 
"Občina vodi postopek pri-
prave prostorskega načrta,
na podlagi katerega bo lahko
prišlo do spremembe na-
membnosti nekaterih zem-
ljišč. Vendar gre za dolgotra-
jen in kompleksen posto-
pek, s katerim morajo sogla-
šati vsi nosilci urejanja pros-
tora na državni ravni," pravi
Tavčar in dodaja, da je del
zemljišč v občutljivem in za-
ščitenem obvodnem pasu.
Celovita oživitev kompleksa
je za Občino Škofja Loka,
tako Tavčar, zelo pomemb-
na, vendar: "Gre za zahte-
ven projekt tako v ambien-
talnem, arhitekturnem kot
finančnem smislu."

Visoko s petimi zvezdicami
Tavčarjevo posestvo in dvorec Visoko bosta postala luksuzna turistična točka v Poljanski dolini. 
Vprašanje pa je, kdaj se bosta začela ureditev in oživljanje.

Utrip podeželja na Placu. Potekale so tudi ustvarjalne 
delavnice.

Eden od današnjih prizorov na območju nekdanje vojašnice 

Kdaj se bo začela obnova dvorca Visoko? Letos nikakor ne. 

Teden podeželja na Loškem
Od 1. do 6. junija je potekal osmi Teden podeželja na Lo-
škem, v sklopu katerega so organizirali različne dogodke.
Osrednja prireditev je bila 5. junija na Mestnem trgu v Škof-
ji Loki, ko so pripravili Tržnico kmetijskih pridelkov in izdel-
kov. Poleg ponudnikov blagovne znamke Dedek Jaka in Ba-
bica Jerca - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov so se pred-
stavili tudi ponudniki ekoloških pridelkov in izdelkov, doma-
če in umetnostne obrti, drugi ponudniki in gostje s ponud-
bo izdelkov višje kakovosti ter društva in institucije, ki delu-
jejo na področju razvoja podeželja na Loškem. Dogajanje je
popestril kulturni program, prikazi starih kmečkih opravil,
tradicionalnega znanja, starih običajev ter ustvarjalne delav-
nice. Na Mestni trg se je preselil utrip s podeželja, in sodeč
po obisku, bi bilo takšnih prireditev lahko še več. M. B.
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Državi stavbna pravica za kostnico
Slovenska vlada je pred kratkim sprejela sklep, da sklene z
občino Škofja Loka kot lastnico zemljišča pogodbo o us-
tanovitvi stavbne pravice na območju pokopališča Lipica.
Namen je dograditev regijske kostnice, o čemer sta Občina
in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že leta
2007 podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravljalnih in
izvedbenih delih ter sofinanciranju kostnice. Za ureditev
lastniških razmerij na zgrajenem podzemnem objektu bo
Občina Škofja Loka ustanovila brezplačno stavbno pravico v
korist Republike Slovenije za čas 99 let. D. Ž.
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Reportaža

Igor Kavčič

Irska. Ne vem zakaj, ampak
ta otok na severozahodu Ev-
rope me tako po prelepi na-
ravi in pregovorno zeleni po-
krajini (Irska zaradi pašni-
kov, Slovenija zaradi goz-
dov) kot njegovih prebival-
cih, njihovi zgodovini in
navsezadnje klenem trdnem
narodovem značaju vselej
znova spominja na Sloveni-
jo in Slovence. Tako kot so
Irci vezani na svoj keltski iz-
vor in zgodovino, ki jo po ti-
sočletjih kljub angleški pre-
vladi v kulturi in jeziku v za-
dnjih stoletjih danes še toli-
ko bolj ponosno poudarjajo
in ohranjajo na vsakem 
koraku, tako tudi Slovenci
vedno znova iščemo svojo
zgodbo v slovanstvu, našem
karantanskem plemstvu in
večstoletnem boju za lastno
državo in samostojnost.
Pravzaprav so Irci (druga
zgodba je Severna Irska na
severu otoka) to slednje sto-
rili natanko sedemdeset let
pred nami, v dvajsetih letih
prejšnjega stoletja, ko nam,
Slovencem, prvi na pol 
poskus še ni povsem uspel.
Podobno so nas za 31 let pre-
hiteli tudi s priključitvijo 
k Evropski uniji. Mogoče je
prednost Ircev v tem, da
imajo v svojem imenu črko
"r" in zatorej znajo kakšno
stvar urediti bolj po moško
kot Slovenci. 
Pa vendar sta si naša naro-
dova značaja precej podo-
bna: pridni, delavni, trpe-
žni, vzdržljivi, nekoliko tr-
masti, s kančkom kapitaliz-
ma v krvi, torej tudi podjet-
ni, oboji imamo radi svoje
"ljudske stvari" od starih
obrti, kulinarike do ustnega
izročila in glasbe ter seveda
vsak svoje žganje, radi nav-
zven pokažemo čustva: ko
smo veseli, pojemo, ko smo
žalostni, se zapremo vase;
predvsem pa ljubimo zgo-
dbe, radi govorimo in "rešu-
jemo svet". Je bilo torej so-
delovanje med Škofjo Loko
in irskim Carlowom, me-
stom kakih sto kilometrov
južno od Dublina, v genih
zapisano, že preden sta leta
2003 prve stike v okviru
Svetovnih iger specialne
olimpijade navezala Dru-
štvo Sožitje in tamkajšnji
Delta center? 
Kakorkoli že, od takrat na-
prej med mestoma potekajo
izmenjave in obiski med de-
legacijami obeh mest na po-
litičnem, gospodarskem, so-
cialnem, športnem in kul-
turnem področju in po letu
in pol dogovorov je letos ste-
kla tudi izmenjava med glas-

beniki. V marcu je v Škofji
Loki gostoval Carlow Youth
Orchestra, koncertni obisk
pa so sredi maja vrnili tudi
Škofjeločani z odličnim Go-
dalnim orkestrom Arseia.

Mladi glasbeniki 
navdušili Irce 
Godalni orkester Arseia je -
povedano v enem stavku:
skupina mladih glasbeni-
kov, ki to, za kar so se pred
leti zbrali, počnejo več kot
odlično, hkrati pa vedno
znova dajejo občutek, da
bolj ko so si različni, bolj de-
lujejo kot ena dobra uigrana
družba. Ko sem jih opazo-
val, kako so na letališču sku-
paj lepili kovčke z violinami
in violami, jih nosili na leta-
lo kot "potnike" in razigrani
uživali na poti, so se mi zde-
li povsem navadni mlado-
stniki, ko pa sem v hotelu
takoj po kosilu iz sosednjih
sob že zaslišal njihove in-
strumente, ki so potem tako
ubrano zveneli na koncertu,
sem vedel, da so ti mladi
ljudje nekaj posebnega. 
V Carlowu so nastopili dva-
krat, s samostojnim progra-
mom poleg domačega orke-
stra na velikem koncertu v
dvorani George Barnard
Shaw teatra v tamkajšnjem
novozgrajenem kulturnem
centru Visual, naslednji dan
pa tudi pri in po maši v car-
lowški katedrali. "Publika v
dvorani je bila izjemno nav-
dušena, še dva dni po kon-
certu so me na ulici ustavlja-
li neznani ljudje in mi česti-
tali za koncert. Mislim, da je
naš nastop lep izvoz sloven-
skega umetniškega ustvarja-
nja," je razmišljal vodja in di-
rigent orkestra Armin Sešek.
"Bilo je super in vaši glasbe-
niki so neverjetni, hvala vam
za vaš "masterclass". V krat-
kem času smo se lahko veli-
ko naučili in bi radi še več.
Upam, da se bomo kmalu
spet srečali," se je navdušena
nad njegovim orkestrom 
Arminu zahvalila Majella
Swan, ustanoviteljica, direk-
torica in ravnateljica The
Carlow College of music, ki
vodi tridesetčlanski orkester,
njeno šolo pa obiskuje okrog
250 učencev, ki jih poučuje
14 profesorjev. Glasbeno šol-
stvo je na Irskem zasebno in
precej dražje kot pri nas. Ar-
min pa je z mladimi glasbe-
niki obiskal tudi enega naj-
boljših izdelovalcev violin-
skih lokov na svetu Noela
Burka, ki živi v Carlowu.
"Prijazno nas je sprejel in
nam pokazal proces izdelave
loka. Na enega njegovih lo-
kov tudi sam igram," je pove-
dal Armin. 

Carlow, kraj znanih mam
in babic
Izjemno gostoljubni Irski
gostitelji so bili naši približ-
no tridesetčlanski ekipi vse-
skozi na voljo. Razkazali so
nam svoje mesto, njegove
posebnosti in okolico, nas
povabili na koncert Hydno-
vih Štirih letnih časov. Ponos-
ni so na nov sodobni kultur-
ni center Visual, ki združuje
šest galerij in veliko gledali-
ško oziroma koncertno dvo-
rano. Pravijo, da je prav ju-
govzhodna regija, kjer je
Carlow, Irska v pravem po-
menu besede, zelena dežela.
To s pridom izkoriščajo tudi
v turizmu, saj ponujajo šte-
vilne vrtove, parke, spreha-
jalne poti ter naravo za šport
in rekreacijo. Radi se pohva-
lijo tudi z izdelki kmetij, ki
so na najbolj rodovitnem
delu otoka. "Več kot sedem-
deset odstotkov turistov je
domačih, prihajajo pa na
različne dogodke v našem
mestu in širšem okrožju
(grofiji)," je povedala Eileen
O'Rourke, direktorica car-
lowškega turizma. V Carlo-
wu je živela mama pisatelja
Georga Bernarda Shawa, iz
vasi v južnem delu grofije
Carlow pa izhaja tudi babica
znamenitega plesalca stepa
in vodja skupine Riverdance
Michaela Flatleyja. 
Ampak kot pravi Dermot
Mulligan, naš neutrudni vo-
dič, sicer pa kustos muzeja
grofije Carlow, ki naj bi v za-
četku prihodnjega leta konč-
no dobil svoje muzejske
prostore: "Ne le zveneča
imena, predvsem navadni
ljudje so s svojimi zgodbami
vplivali na okolico, da je tak-
šna, kot je." Na ljudi stavi
tudi direktorica Delta centra
Eileen Brophy. Varstveno de-
lov-ni center, ki ga vodi, je
eden najbolj znanih na Ir-
skem, v njem pa je mesta za
dnevno oskrbo 91 ljudi, tako
za tiste s posebnimi potreba-

mi, slepe in slabovidne in za
težje prizadete ljudi. 
"Veseli me, da je naše gosto-
vanje na Irskem tudi tokrat
obrodilo sadove. Mladi glas-
beniki so se zares izkazali, z
irskimi vrstniki pa so skleni-
li tudi mnoga prijateljstva.
Od Irske se še vedno lahko
učimo, kako dobro znajo pri-
dobivati sredstva evropskih
strukturnih skladov," je po-
vedala vodja poti Andreja
Megušar Ravnihar iz kabine-
ta župana Igorja Drakslerja:
"Taka gostovanja so zelo po-
membne postaje na poti k li-
stini o pobratenju, ki naj bi
jo s Carlowom podpisali že
prihodnje leto."

Še se bomo vračali
"Stiki med glasbenim kolid-
žem v Carlowu in Glasbeno
šolo Škofja Loka so vzpo-
stavljeni in upam, da jih
bomo v prihodnje še razširi-
li, je povedal ravnatelj škof-
jeloške glasbene šole Peter
Kopač: "Imamo odlične
flavtiste, kitarski orkester,
harmonikarski orkester, tol-
kalce, ki bi se lahko še pred-
stavili Ircem." "Naši glasbe-
niki so pripravili odličen
koncert, na koncu pa so
skupaj z domačim orke-
strom poleg njihovih zaigra-
li tudi naše plese. Vsekakor
sem prepričana, da se bomo
na Irsko še vračali," je še do-
dala pomočnica ravnatelja
Karin Garb. 
In kdo ne bi zvečer užival v
hotelskem pubu ob irski
glasbi in ubranem petju na-
ših gostiteljev Mayelle, Jo-
hna, Joeja, Rodyja. Tiste
znane o Molly Malone, do-
brodušni prodajalki rib na
dublinski tržnici. Ob takih
gostovanjih seveda najbolj
štejejo osebne povezave, ki
se spletejo med ljudmi. Še
posebej, ker smo po nekaj
dneh ugotovili, da smo si
Irci in Slovenci med seboj
zares zelo podobni.

Podobni se hitro 
skupaj najdejo 
Sredi maja je v irskem mestu Carlow pet dni gostovala tridesetčlanska delegacija iz Škofje Loke: 
naši odlični glasbeniki, prijazni irski gostitelji in številni novi stiki. 

Tradicionalno irsko ljudsko glasbo sta v bendu poskusila igrati
tudi mlada člana orkestra Jernej (viola) in Barja (violina). 

Navdušena publika je z velikim aplavzom pozdravila nastopa
obeh orkestrov Carlow youth Orchestra in Godalnega 
orkestra Arseia Škofja Loka, ki ju vodita Mayella Swan in
Armin Sešek. Medtem ko so domači glasbeniki navduševali
s prepoznavnimi melodijami iz muzikalov, so Arminovi 
godalci dvorano dvignili na noge z odlično izvedbo vseh
štirih stavkov Mozartove Male nočne glasbe. 

Del škofjeloške delegacije pred kulturnim centrom Visual,
ki so ga lani septembra odprli v Carlowu. Irce je stal okrog
18 milijonov evrov, kar osemkrat več kot Škofjeločane 
prenova Sokolskega doma. Ircem uspeva ponuditi tudi zanimiv
program, saj so samo v prvih treh mesecih obratovanja za
različne prireditve prodali skoraj 15 tisoč vstopnic.

Naš vodič, simpatični Dermot Mulligan, sicer kustos in
vodja Muzeja carlowške grofije, ob veliki izkopni jami v 
neposredni bližini centra Visual v kulturni četrti mesta pravi:
"No, to je pa moja luknja." Tam namreč gradijo prostore
novega muzeja, ki naj bi ga odprli januarja 2011, v njem pa
bodo postavili zbirke, ki predstavljajo celotno regijo, mesto,
njegovo zgodovino, arheologijo, ljudsko umetnost ...

Na Irsko smo potovali z letalskim prevoznikom Ryanair, na 
občini pa so pri pripravi potovanja sodelovali s Potovalno agencijo
Pisanec. Mladi glasbeniki so bili precej na trnih, nekateri 
izmed njih so imeli izpite, drugi tekmovanje godalcev v 
Srbiji, ko smo izvedeli, da je naš ponedeljkov let odpovedan
zaradi vulkanskega prahu. Kako se bomo vračali z otoka 
domov?  Organizatorka poti, neutrudna Andreja Megušar
Ravnihar je odhitela na letališče v Dublin in z vztrajnostjo ji
je uspelo že naslednji dan spraviti trideset potnikov na eno
in isto letalo, ki je prek Londona letelo v Celovec.
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Igor Kavčič 

Nekdaj Godalni orkester Glas-
bene šole Škofja Loka se je v
letošnjem letu preimenoval v
Godalni orkester Arseia, v
katerem igrajo predvsem vaši
nekdanji in sedanji učenci ...
"Orkester je postal društvo,
hkrati pa je njegovo delovan-
je nekako prešlo pod občin-
sko streho, kar bo nedvomno
olajšalo naše aktivnosti v pri-
hodnje. Orkester pravzaprav
res ni več šolski, odkar sem
ga ustanovil, je preteklo že 13
let. Vsi violinisti in violisti so
tudi moji učenci, nekdanji in
sedanji. V tem času so fantje
in dekleta že prerasli najst-
niška leta, kar nekaj jih študi-
ra glasbo, nekateri pa študira-
jo tudi na drugih fakultetah.
Lahko rečem, da nam je z ve-
liko truda in medsebojnim
prijateljskim odnosom vsa ta
leta uspelo negovati izjemno
posrečeno kombinacijo med
bodočimi profesionalnimi
glasbeniki in ljubiteljskimi
glasbeniki. Zame in za
poslušalce pa je pri tem
pomembno le to, da ima
orkester kot celota lep, ple-
menit in homogen zvok."

Če rečem kar "vaši godalci"
pa so v teh letih rasli tudi kot
glasbeniki, skozi učna leta v
glasbeni šoli, srednji šoli in
naprej postajajo izvrstni kon-
certni glasbeniki ...
"Med njimi in učenci glas-
benih šol je v vseh teh letih
seveda opazna velika razlika.
Tik preden smo odšli na gos-
tovanje na Irsko, smo igrali
na reviji godalnih orkestrov
slovenskih glasbenih šol v
Radovljici. Strokovni
poslušalec srečanja, priznani
glasbenik in glasbeni peda-
gog Nikolaj Žličar, je o nas

imel zelo pohvalno mnenje.
Med drugim je dejal, da si
svojim orkestrom ne upa do-
voliti take svobode, kot jo pre-
morem jaz z Arseio. Bil je
navdušen nad našim
zvokom in dejstvom, da
razvpito in poslušalcem
znano delo, kot je Mozartova
Mala nočna glasba, igramo
zares zelo dobro."

Nedvomno vaš letošnji hit?
"Ja, kjerkoli jo igramo, je naša
Mala nočna ... sprejeta z ve-
likim aplavzom." 

Pa vendar, orkester v sedan-
jem sestavu se počasi dopol-
njuje z mlajšimi učenci iz
malega godalnega orkestra, ki
je v celoti vezan na škof-
jeloško glasbeno šolo oziro-
ma v njem igrajo še drugi vaši
učenci.
"Na eni šoli je nemogoče do-
biti dovolj tako dobrih in
kakovostnih mladih glas-
benikov, zato učence iz Škof-
je Loke med seboj pomešam
s tistimi iz svojega razreda na
Konservatoriju v Ljubljani.
Upam, da bodo v malem
orkestru zrasli novi odlični
mladi godalci, ki bodo, če bo
šlo po mojih željah, v prihod-

nosti postali dela zdajšnjega
Orkestra Arseia."

V letošnji sezoni ste z orke-
strom veliko igrali na raz-
ličnih koncertih in glasbenih
srečanjih pa tudi ob drugih
kulturnih dogodkih, nazadnje
domnevno v irskem Carlowu.
Gorenjski in slovenski prostor
za vas postaja premajhen?
"Serija velikih koncertov letos

še ni končna. V petek smo
igrali na uvodnem koncertu iz
cikla Dolinski glasbeni večeri v
Dolini pri Trstu, 30. junija nas
v Škofji Loki ob občinskem
prazniku čaka gala koncert z
violinistko Anjo Bukovec in
tenoristom Janezom Lotričem
kot solistoma. Za oktober sem
dobil uradno vabilo, da odpre-
mo koncertno sezono cikla
mladih umetnikov na Srbski
akademiji znanosti in umet-
nosti v Beogradu, pred tem
bomo imeli tudi koncert v
Novem Sadu ..." 

Že takoj po prihodu iz Irske pa
ste v maju z nekaterimi svoji-
mi učenci odšli na tekmovanje
v Sremsko Mitrovico ... 
"Na tekmovanje smo odšli dan
po prihodu z Irske, ko so bili
otroci še utrujeni od poti. Na

9. mednarodnem festivalu go-
dalcev v Sremski Mitrovici v
Srbiji je bilo med tristo violi-
nisti tudi šest mojih učencev ..."

Ki so se menda zelo izkazali.
"Pet izmed njih je osvojilo

prve nagrade v svojih kategori-
jah, ena pa tretjo. Kaja Sešek
je prejela vseh sto točk, Ana
Dolžan v svoji kategoriji 99
točk, prav tako Luka Ervin
Sešek, Vid Sajovic jih je prejel
95, Ana Sešek 85,67 in Katari-
na Zupan 79. Ob tem je bil
zelo prijeten občutek že, ko je
na otvoritvenem koncertu
skladbe za violino in klavir
igralo vseh šest mojih učencev
in je direktorica festivala z ve-
likim navdušenjem govorila
tudi o našem orkestru, ki je na
festivalu nastopal lani." 

Kaj bosta dirigent in orkester
počela čez poletje?
"Med počitnicami je vadba vi-
oline za člane orkestra pre-
povedana. No, po zadnjem
koncertu konec meseca imajo
moji glasbeniki prosto, sam
pa bom v tem času še pouče-
val na desetdnevni poletni
šoli na Krasu. Jeseni se
orkester seveda spet vrača na
domače in tuje odre." 

Orkester odličnih glasbenikov
Uspešnost dela violinista, profesorja violine in viole ter dirigenta Armina Seška se kaže v odmevnih koncertih
Godalnega orkestra Arseia ter visokih mestih, ki jih na različnih tekmovanjih dosegajo njegovi učenci. 

Igor Kavčič 

Pred kakšnim letom so v
obnovljenem Sokolskem
domu škofjeloškemu občin-
stvu ponudili nov glasbeni
cikel, po Kristalni dvorani
imenovanem Kristalni abon-
ma. Za pokušino in hkrati
še kako zares. Po uspešnem
letu so na občini Škofja
Loka, ki je tudi glavni po-
krovitelj abonmaja, spozna-
li, da so zadeli žebljico na
glavico, saj je bil odziv ob-
činstva izjemen. Ta je bil
hkrati nov ustvarjalni izziv
za programski odbor (Janez
Jocif, Peter Kopač, Blaž Pu-
cihar), ki je tudi za prihaja-
jočo sezono pripravil nov iz-

bor sedmih vrhunskih kon-
certnih večerov, ki bodo po-
tekali ob sredah zvečer od
letošnjega septembra do
marca prihodnje leto.
V zelo raznolikem abonma-
ju, tako po glasbenih žanrih
kot zasedbah, bomo lahko
uživali v nastopih odličnih
slovenskih glasbenih po-
ustvarjalcev, samih mojstrov
na različnih področjih glas-
be. Septembra bo abonma
odprl Akademski pevski
zbor Tone Tomšič Univerze
v Ljubljani pod vodstvom di-
rigenta Sebastjana Vrhovni-
ka, oktobra pa bo sledil kon-
cert Trobilnega ansambla
Slovenske filharmonije. V
skrivnostni svet jazza se

bomo prvič podali v novem-
bru z Boško Petrović Triom,
v katerem poleg odličnih hr-
vaških jazz glasbenikov vi-
brafonista Petrovića in basi-
sta Mavrina igra tudi kitarist
Primož Grašič. Drugi del
abonmaja se bo v decembru
začel s koncertom Sloven-
skega komornega zbora pod
vodstvom še ene mlade in
uspešne slovenske dirigent-
ke Martine Batič. Času kon-
certa primerno bodo pred-
stavili božično-adventni pro-
gram. Prihodnje leto bo z ba-
ročno glasbo odprl duet
Egon Mihajlovič (čembalo)
in Mateja Bajt (kljunasta
flavta), v februarju pa bo na-
stopila še ena jazzovska po-

stava, in sicer Trio Atana-
sovski-Golob-Levačić. Kot je
zapisal član programskega
odbora Peter Kopač, nas vr-
hunski glasbeni dogodek ča-
ka prav na zaključnem kon-
certu abonmaja, saj v goste
prihaja naša prva dama črno-
belih tipk, pianistka Dubrav-
ka Tomšič Srebotnjak.
Redna cena abonmaja je 85
evrov, možen je nakup na
dva obroka, za upokojence,
dijake in študente pa veljajo
popusti. Vpis abonmaja bo
za lanske abonente potekal
še do 23. junija za nove abo-
nente pa od 24. do 30. juni-
ja, in sicer v času uradnih ur
v pritličju Občine Škofja
Loka. 

Zborovska glasba, jazz, klasika 
Te dni poteka vpis v 2. koncertni kristalni abonma. Na sedmih koncertnih večerih se bodo v
Sokolskem domu zvrstili odlični slovenski glasbeniki, mojstri različnih glasbenih žanrov. 

Igor Kavčič 

Koncert dveh kitarskih or-
kestrov, Kitarskega orkestra
Glasbene šole Škofja Loka in
Kitarskega ansambla Gra-
dec, ki je v okviru II. Medna-
rodnega cikla koncertov sre-
di junija potekal v Kristalni
dvorani Sokolskega doma, je
navdušil občinstvo. Domači
orkester je pod vodstvom
Denisa Kokalja koncertne-
mu večeru s tremi skladba-
mi podal uvodne takte in še
posebej navdušil z Irish folk
medleyjem, v nadaljevanju pa
je oder prepustil orkestru 22
kitaristk iz avstrijske Štajer-
ske, ki ga že več kot 25 let
vodi Manfred Steflitsch. Or-
kester je predstavil zelo raz-
nolik program od renesan-
čne do sodobne glasbe. Po-
slušali smo mojstrske pri-
redbe Mozarta, Bartholdyja,
Čajkovskega, Straussa, zna-
no Habanero iz Bizetove

Carmen, Čmrljev let iz ope-
re Pravljica o carju Saltanu
Rimskega Korsakova, pa
tudi sodobno glasbo, Stef-
litschev avtorske skladbe (on
je tudi avtor vseh priredb) ali
pa skladb, kot sta Jazz pizzi-
cato in The Typewriter L.
Andersona. Orkester Glas-
bene šole Škofja Loka pa je
pretekli petek pripravil še
tradicionalni zaključni kon-
cert sezone v cerkvi sv. Vol-
benka nad Logom. Tokrat so
se mladi Kokaljevi kitaristi
(Gal Jerman, Manca Logon-
der, Vid Megušar, Pia Ga-
ber, Nina Bertoncelj, Lusija
Podobnik, Martin Misson,
Jan Pišek in Matic Košir) ob
orkestru izkazali tudi kot so-
listi. V goste so povabili tudi
mezzosopranistko Saško
Kolarič in njihova Habanera
iz opere Carmen je bila tako
še bolj plemenita kot tista
avstrijskih kitaristk pred te-
dnom dni. 

Odlične kitaristke 
iz Gradca 

Kitarski ansambel iz avstrijskega Gradca 
navdušil v Kristalni dvorani. V uvodu še orkester
domače glasbene šole.

Kitarski ansambel Gradec je navdušil škofjeloško občinstvo. 
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to
: D

o
m

en
 S

la
n

a 

V Sokolcu tudi "mladi abonma" 

S prihodnjo sezono v Kristalni dvorani pripravljajo še en
abonma. Na pobudo Glasbene šole Škofja Loka, v kateri
bodo poskrbeli tudi za organizacijo celotnega abonmaja, se
bodo na šestih koncertih od oktobra do maja prihodnje leto
predstavili mladi glasbeniki iz petih gorenjskih glasbenih šol
z Jesenic, Radovljice, Tržiča, Kranja in domače šole ter iz
ljubljanskega Konservatorija za glasbo. Posamezne šole se
bodo pripravile s programom, ki ga bodo izvajali najboljši
solisti, komorne skupine in orkestri. Učenci, ki bodo nasto-
pali, so največkrat dobitniki nagrad in odlikovanj na držav-
nih in mednarodnih tekmovanjih. Še en razlog več, da v pri-
hodnji sezoni prisluhnete tudi novemu ciklu koncertov, ki se
imenuje Abonma mladi glasbeniki, saj bo v prihodnjih letih
marsikaterega od njih mogoče spremljati tudi v katerem od
koncertov "tavelikega" abonmaja. I. K. 

Na polno tudi "sokolska galerija" 

Pred nedavnim je programski odbor za galerijsko dejavnost
v Sokolskem domu predstavil tudi okvirni program razstav
v tej najmlajši škofjeloški galeriji. Že oktobra se bo z olji na
platnu predstavil slikar Marjan Prevodnik, sledila pa bo 
razstava fotografa, sicer pa akademskega kiparja Tomaža
Tomažina. Konec leta bo zaznamovala razstava akvarelov iz
zadnjih dveh let priznane akademske slikarke Metke Krašo-
vec. Muska za ples je naslov skupinske razstave, katere 
izhodišče sta ples in glasba. Svoje sodelovanje so že potrdi-
li likovni umetniki Boštjan Plesničar, Sašo Vrabič, Maja Pučl
in Juiquin Wang. Sledila bo razstava del domačega slikarja
Rada Dagarina, v marcu pa bo na vrsti še skupinska razsta-
va, ki bo v znamenju ustvarjalk. Pozor, ženske na delu! je 
nedvomno dovolj zgovoren naslov. I. K. 

Armin Sešek z Godalnim orkestrom Arseia pred navdušeno publiko George Bernard Shaw
teatra v Carlowu / Foto: Igor Kavčič
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Občinski nagrajenci

Vilma Stanovnik

Leta 1960 je bil ustanovljen
Balinarski klub Trata, ki se je
po osamosvojitvi in sprejetju
novega Zakona o društvih
kasneje preimenovalo v Bali-
narsko društvo Lokateks Tra-
ta. "Naše društvo se je razvi-
jalo skupaj z razvojem nase-
lja Trata. Sprva smo se zbira-
li na dvosteznem balinišču
brez strehe med garažami,
nato pa smo svoj prostor do-
bili v športnem parku pri vrt-
cu, kjer so zgradili novo štiri-
stezno balinišče. Najprej so
tekmovanja potekala kot pri-
ložnostni turnirji, nato pa so
se začele ustanavljati različ-
ne lige, od Gorenjske na-
prej," pravi Bojan Buden, ki
je predsednik traških bali-
narjev postal že leta 1984 in
od takrat naprej še vedno
vodi klub, ki vseskozi piše
bogato zgodovino uspehov

slovenskega balinanja. "Res
je zanimivo, da je naš upra-
vni odbor še vedno v zelo po-
dobni postavi, kot je začel de-
lovati pred več kot petindvaj-
setimi leti. Naš cilj od vsega
začetka je, da smo vrhunski
balinarski klub, kar pomeni,
da se ves čas razvijamo, da
napredujemo tako v igri kot
pri razmerah za delo. Tako
smo kmalu uredili klubske
prostore, pokrili balinišče, že
zelo hitro pa smo začeli raz-
mišljati tudi o dvorani," do-
daja Bojan Buden, ki je po-
nosen, da je ekipa Trate za-
čela dosegati lepe uspehe že
v bivši Jugoslaviji, kjer se je
borila celo za uvrstitev v su-
perligo. Uspehi so se nada-
ljevali tudi po osamosvojitvi
Slovenije, čeprav je bila kon-
kurenca vedno močna. 
"Nekaj let smo se za naslov
najboljše ekipe borili s Ska-
lo, Brdom, Poljem ... in dru-

gimi ekipami, ki so bile
močne že v bivši Jugoslaviji.
Vendar smo mi napredovali
hitreje in leta 1997 smo v
velikem finalu prvič osvojili
naslov državnih prvakov.
Od takrat naprej smo vedno
v vrhu slovenskega balina-
nja, saj smo bili prvaki kar
šestkrat, petkrat smo osvoji-
li drugo mesto in dvakrat
tretje, poleg tega pa imamo
še šest naslovov pokalnih
prvakov ter kopico naslovov
najboljših posameznikov v
državi, Evropi in na svetu,"
tudi pravi Bojan Buden, ki
se zaveda, da bi bilo tako
uspešno delo nemogoče, če
ne bi imeli dvorane, ki pa še

ni povsem končana, saj po-
trebuje še izolacijo in fasa-
do. Klub temu imajo bali-
narji odlične razmere za
delo, ki jih s pridom izkoriš-
čajo. "Na Trati smo vedno
sledili temu, da v ekipi veči-
noma igrajo naši igralci, kar
pomeni, da k nam na sezo-
no v povprečju prideta le
dva igralca iz drugih klubov.
Kot največji uspeh našega
kluba lahko štejem tretje
mesto v pokalu evropskih
prvakov, naša želja pa je, da
nekoč pridemo tudi do na-
slova evropskih pokalnih pr-
vakov," dodaja nekdanji ig-
ralec in sedanji trener Bojan
Berčič.

Tračani so najboljši balinarji 
Pol stoletja po ustanovitvi se člani Balinarskega kluba Lokateks Trata lahko pohvalijo s slovesom 
najboljšega balinarskega kolektiva v Sloveniji ter številnimi naslovi najboljših v domačem in 
mednarodnem merilu, zato so si zlati grb Občine Škofja Loka še kako zaslužili.

Balinarji Lokateksa Trate so v zadnji sezoni že šestič veselili
naslova državnih in pokalnih prvakov.

Bojan Berčič in Bojan Buden sta med najbolj zaslužnimi, da
je traški klub dobil in ohranil sloves najboljšega v državi.

Pri BK Lokatekst Trata bodo pol stoletja dela
praznovali 18. septembra, ko bo velika prireditev
z mednarodnim balinarskim turnirjem.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Predlagateljev
je kar osem, poleg vseh šol
in vrtcev tudi častna občan-
ka Škofje Loke Neža Mau-
rer, ki natančno vedo, koli-
ko je vredno delo z mladi-
mi. Mara Jelovšek se je kot
učiteljica najprej zaposlila
na podružnični šoli na Bu-
kovici, nato na osnovni šoli
v Škofji Loki, desetletje je
bila pedagoška svetovalka
na zavodu za šolstvo, nato je
do upokojitve delala v go-
spodarstvu. Z mladimi na
različne načine dela od leta
1953, najbolj opazno pa je
njeno delo v Društvu prija-
teljev mladine v Škofji Loki,
ki je delovalo od leta 1976
do 1990, nato pa so ga na
pobudo številnih občanov
leta 1994 znova oživili. Od
takrat je Mara Jelovšek
predsednica društva, ki
uspešno sodeluje z loškimi

vrtci in šolami in vsako leto
uspešno izvede najmanj
osem projektov. Dobimo se
ob pol desetih (med poletni-
mi počitnicami), otroški
parlament, S športom v ve-
selo popoldne (v tednu otro-
ka), pustovanje, veseli de-
cember, programi za oza-
veščanje otrok o drogah in
aidsu, spodbujanje bralne
kulture v programu Berem
berem, Pomežik soncu (za
letovanje otrok iz socialno
slabše situiranih družin) so
dejavnosti, ki jih Ločani do-
bro poznajo. "Mara Jelovšek
je v dobro, korist in srečo
naših najmlajših opravila
veliko delo, ki je vselej pros-
tovoljno in brezplačno. Zato
je predlagano priznanje
tudi njihova zahvala za nje-
no opravljeno delo, čas in
izjemen trud," so zapisali
predlagatelji. Predlog za
bronasti grb so občinski
svetniki na seji spremenili v

srebrno priznanje, prepri-
čali so jih prav mnogi pred-
lagatelji in dejstvo, da gre za
delo z mladimi, kar ima po
njihovem velik dolgoročni
učinek.
"S priznanjem lokalna
skupnost dokazuje, da so

zaznali delo društva prijate-
ljev mladine," meni nagra-
jenka Mara Jelovšek. "Tega
priznanja ne bi bilo, če ne bi
imelo društvo dobrega pro-
grama, namenjenega potre-
bam loških otrok in mlados-
tnikov, če ne bi bilo mentor-
jev in drugih sodelujočih iz
šol in vrtcev, s katerimi sku-
paj oblikujemo program, 
če ne bi bilo sponzorjev in
drugih dobrotnikov, ki nam
omogočajo delovanje. Prav
ljudem v šolah in vrtcih gre
zahvala, da smo pred leti
znova oživili društvo prijate-
ljev mladine, od njih priha-
ja tudi največ idej za oboga-
titev programa, zagotovijo
prostovoljce in podobno.
Občinsko priznanje mi je
zaradi vseh, ki smo dodali
vsak svoj kamenček v mo-
zaiku lepšega življenja lo-
ških otrok in mladostnikov,
v veliko veselje in zadoš-
čenje."

Delo v dobro otrok in mladih
Za dolgoletno dragoceno in požrtvovalno delo z mladimi so upokojeni pedagoginji Mari Jelovšek, dol-
goletni predsednici Društva prijateljev mladine Škofja Loka, namenili srebrni grb občine.

Mara Jelovšek I foto: Tina Dokl

Podelili bodo pet občinskih priznanj
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku bodo pode-
lili pet občinskih priznanj: zlati grb, dva srebrna in dva bro-
nasta grba občine Škofja Loka. Komisija za volitve, imeno-
vanja in kadrovske zadeve je sicer predlagala eno priznanje
manj, kajti ena od vlog za priznanja je na komisijo prispela
nepopolna. Ker gre za Čebelarsko društvo Škofja Loka, ki
dobro dela in ob skrbi za čebele ohranja naravo in zagotav-
lja tudi biotsko raznovrstnost, so svetniki sklenili, da bodo
tokrat obšli pretirano formalnost in škofjeloškim čebelarjem
namenili srebrni grb občine Škofja Loka. Srebrni grb so na-
mesto bronastega dodelili tudi pedagoginji in predsednici
Društva prijateljev mladine Škofja Loka Mari Jelovšek, pre-
pričala pa jih je dolga vrsta predlagateljev in njeno delo za
otroke in mladino. Zlato priznanje pa letos prejmejo balinar-
ji Balinarskega društva Lokateks Trata. Svetniki so podprli
tudi predloga za bronasti priznanji, in sicer Ivanu Kožuhu,
prizadevnemu članu sveta KS Mesto in društva Sotočje, in
Lei Mlakar, ki je v Škofji Loki letos vodila akcijo Očistimo
Slovenijo v enem dnevu. D. Ž.

Tudi letos brez častnega občana
Tudi letos ob občinskem prazniku ne bodo podelili naslova
častnega občana. Že lani ga niso, ker svetniki niso dali dvo-
tretjinskega pristanka predlaganemu kandidatu. Občinski
svetniki tudi niso pritrdili predlogu, da bi eno od občinskih
priznanj dobili tudi prostovoljci, ki so ustvarili Škofjeloški
pasijon 2009. Slednje je tako s posebnim županovim pri-
znanjem nagradil župan Igor Draksler. Bo ob že znanih in
na občinskem svetu potrjenih občinskih nagrajencih tudi le-
tos še kak dodaten dobitnik priznanja? To bomo videli na
slavnostni akademiji 30. junija na Loškem gradu. Svetnik
SDS Robert Strah pa je maja na seji občinskega sveta dal
pobudo županu, naj za dosežek na evropskem prvenstvu v
gimnastiki v angleškem Birminghamu nagradi telovadca
Saša Bertonclja. Na konju z ročaji je namreč v Birminghamu
osvojil bronasto medaljo. D. Ž.
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

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

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.

V knjigi nas 

Bogdan Osolnik popelje skozi

svoje otroštvo in mladost, kozi čas, ki

so ga zaznamovali številni dogodki, ki

so napovedovali burno obdobje.

Spremljamo ga kot študenta in mlade-

ga vojaka kraljeve vojske ter spozna-

vamo razmere ob začetku druge 

svetovne vojne. Seznanili se bomo z

njegovimi razmišljanji in dvomi, s

katerimi se je srečeval v tistem su-

rovem času.

485 strani, mehka vezava Redna cena: 15 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 13 EUR.

Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4,

Kranj, jo naročite po tel.: 04/201 42 41 

ali na: narocnine@g-glas.si.
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Danica Zavrl Žlebir

Brode - Malo pred prazni-
kom je bil odprt tudi čebe-
larski dom v Brodeh. Da ga
bodo gradili, so se odločili
ob praznovanju stoletnice
društva leta 2005 in ga že
dan po proslavi začeli gradi-
ti. Dom že stoji, v njem je
tehnično opremljena preda-
valnica, kjer imajo strokov-
na predavanja za čebelarje
vse Gorenjske, urejen je
prostor za promocijo čebe-
ljih pridelkov, urejajo se po-
goji za praktična izvajanja
naravoslovnih dni za šolsko
mladino in sprejem raznih
turističnih skupin, kjer bi z
drugimi dejavniki podeželja
prikazovali dogajanja tega
območja in ponudili udele-
žencem proizvode kmečke-
ga podeželja. Del zunanjega
prostora je zasajen z medo-
vitimi rastlinami, urejajo
tudi prostor za zeliščni vrt,
tam bo stal tudi manjši če-
belnjak. "V vse dejavnosti so
čebelarji vložili veliko pro-
stovoljnega dela, prispevkov
v materialu, še več prosto-
voljnih finančnih prispev-
kov. Čebelarji so pokazali

veliko enotnost pri svojem
cilju, zgraditvi lastnega dru-
štvenega doma," so občin-
sko nagrado utemeljili pred-
lagatelji. "Veliko dela jih še
čaka, in to predvsem pri
ozaveščanju ljudi o pomenu
čebel in čebeljih pridelkov,
pa tudi pri vzgoji mladih če-
belarjev. Teh je v njihovih
vrstah vse premalo, kajti za-
vedajo se dejstva, da brez
podmladka ne bo čebelar-
jev, brez čebelarjev ne bo če-
bel, brez čebel ne bo opraše-
vanja rastlin, brez rastlin ne
bo več možnosti za življenje
ljudi. In kaj sledi?"
Sicer pa je v čebelarsko dru-
štvo včlanjenih 129 čebelar-
jev, ki gospodarijo s 1950
panji, nameščenimi v 137
čebelnjakih po vsej občini.
Njihov predsednik Marjan
Novak pa o srebrnem grbu,
ki ga jim ob prazniku name-
nja občina Škofja Loka, pra-
vi: "Gre za pomembno pri-
znanje, ki smo si ga zasluži-
li s čebelarjenjem in s pro-
mocijo čebelarstva in čebel,
ki so za ohranjanje naravne
danosti velikega pomena.
Napačno je razmišljanje, da
čebele delajo le za čebelarje.

V osemdesetih odstotkih
delajo v dobrobit vseh ljudi.
V preteklosti delo čebelarjev
za ohranjanje narave in bi-
otske raznovrstnosti ni bilo
priznano, pri tem smo nare-
dili korak naprej, da se
družba zaveda pomena če-
belarjenja in čebel za sploš-
no dobro. Občinsko prizna-
nje je lepa in zaslužena na-
grada za naše delo, pa tudi
naloga za naprej pri ozaveš-
čanju ljudi o pomenu čebel
in čebeljih izdelkov."

Čebele delajo v korist 
vseh ljudi
Čebelarsko društvo Škofja Loka za svoj trud pri ohranjanju biotske 
pestrosti, zagotavljanju hrane in siceršnji napredek čebelarjenja v občini 
ob prazniku dobi srebrni grb občine.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Dvainosemde-
setletni Ivan Kožuh je na ve-
liko načinov pomagal, da bi
bilo življenje v občini prijet-
nejše. Ker ima manjšo kme-
tijo, je še pred uporabo mo-
dernih snežnih plugov
"oral" z drugimi lastniki
konj ceste v Škofji Loki in
obeh dolinah. Več kot dve
desetletji je prizadeven član
sveta krajevne skupnosti
Škofja Loka - Mesto. Že kot
otrok je ob svojem očetu za-
čel čebelariti in še sedaj z ve-
seljem čebelari v Viršku. Kot
član čebelarskega društva je
prejel že več državnih in
društvenih priznanj, bil je
med pobudniki in organiza-
torji gradnje čebelarskega
doma v Brodeh. Trudi se
tudi za urejenost družinske
domačije, Ferbarjeve hiše, ki
jo je pred leti tudi s pomočjo
občine Škofja Loka strokov-
no prenovil v pomemben

kulturni spomenik. Ferbar-
jeva kmečka hiša sredi me-
sta je s svojo stoletno trto po-
gost fotografski motiv do-
mačih in tujih turistov v
Škofji Loki, zlasti zaradi olič-
kane koruze, ki visi na viso-
kih gredah, na kakršnih so
včasih sušili platno. "Mnogi
se ustavljajo in jo občuduje-
jo kot posebnost," pravi le-
tošnji nagrajenec.
Bil je prevoznik večjih rek-

vizitov pri vseh izvedbah
Škofjeloškega pasijona, nav-
dušen prostovoljec pri cerk-
venih slovesnostih, Prosvet-
nemu društvu Sotočje je vsa
leta brezplačno pomagal pri
prevozih in rekvizitih za Ve-
nerino pot, enako zavzet je
pri miklavževanju, postavit-
vi jaslic.  Za mnoga dobra
dela pa ve le sam, dodajajo.
Kar sedemdeset let je žagal
drva in pri mnogo deset ti-
soč metrih razžaganih drv
je številnim ljudem to nare-
dil na pol zastonj ali pa le za

bog lonaj, če je opazil stisko
ljudi. "Po očetu sem pode-
doval, da je treba ljudem po-
magati. Tak sem, da nikdar
ne rečem ne," pravi Ferbar-
jev Vane, ki ga imajo ljudje
radi tudi kot dobrovoljnega
človeka in duhovitega sogo-
vornika.

Rad ustreže in nikoli 
ne reče ne
Ivan Kožuh, Ferbarjev Vane, bo ob prazniku občine Škofja Loka prejel
bronasti grb občine.

Danica Zavrl Žlebir

Aprila je v organizaciji Eko-
logov brez meja po vsej Slo-
veniji potekala akcija Oči-
stimo Slovenijo v enem
dnevu. V Škofji Loki je bila
pobudnica in koordinatori-
ca naravovarstvenica Lea
Mlakar. V pripravi akcije je
organizirala sestanke in
predstavitve na osnovnih in
srednjih šolah, v vrtcih, pri
raznih društvih, v vojski,
podjetjih, pri obrtnikih in
krajevnih skupnostih. Pri
tem je sodelovala z Danico
Langerholc, ki je na občini
Škofja Loka odgovorna za
sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi in ima s prete-
klimi očiščevalnimi akcija-
mi v občini veliko izkušenj.
Kot pravijo predlagatelji za
priznanje, je bila Lea Mla-
kar prva, ki se je v občini
odzvala na pobudo Ekolo-
gov brez meja, udeleževala
se je srečanj na državni rav-
ni in uspešno prenašala
ideje v loško okolje. "S tem

je spodbudila aktivnosti
med mnogimi občani naše
občine. Prepričani smo, da
je opravila veliko in po-
membno delo v zvezi z oza-
veščanjem ljudi o nujnosti
stalnega prizadevanja za
čisto okolje. Temu projektu
je namenila ves svoj čas v
tem letu, vključila je vso
družino, sorodstvo, prijate-
lje, znance. Poleg organiza-
cijskih sposobnosti je vloži-
la veliko lastnega truda in
sredstev," utemeljujejo
predlagatelji, Društvo upo-
kojencev Škofja Loka (ki so
bili tudi zelo aktivni udele-
ženci akcije) in njihova
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje.
Kako pa občinsko priznanje
sprejema nagrajenka?
"To priznanje mi je v veliko
čast in sprejemam ga v ime-
nu vseh, ki so se tako ali
drugače trudili, da bi očisti-
li Škofjo Loko. Brez njih ne
bi bilo te akcije. Zahvalju-
jem se vsem, ki so verjeli v
moje delo, čeprav na začet-

ku ni kazalo prav spodbud-
no. S to akcijo mi je bilo
dano, da sem vstopila v veli-
kanski vrtiljak dogajanj in
ta izziv mi je prinesel veliko
izkušenj in na koncu vese-
lje, predvsem to, da je toliko
ljudi pripravljenih prosto-
voljno narediti kaj za skup-
no dobro," je povedala Lea
Mlakar. 

Idejo ekologov prenesla 
v loško okolje
Lea Mlakar kot pobudnica in koordinatorica vseslovenske akcije 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu za občino Škofja Loka ob občinskem
prazniku prejme bronasti grb občine.

Ivan Kožuh I Foto: Gorazd Kavčič

Marjan Novak I Foto: Gorazd Kavčič

Lea Mlakar I Foto: Gorazd Kavčič

11111111111

22. junij - 30. september 2010
Galerija Loškega muzeja 

Škofja Loka, Grajska pot 13.
www.loski-muzej.si

Ognjeno 
orožje na 
Loškem 
gradu

Kaj 
jemlješ 

ti orožje, 
sin? 

Direktorica Loškega muzeja Jana Mlakar vas vabi 
na letošnjo osrednjo razstavo "kaj jemlješ ti orožje, sin", ki  predstavlja

tehnološki razvoj ognjenega orožja od srednjega veka do 
2. svetovne vojne, ki ga hrani Loški muzej in je postalo že del naše

tehnične kulturne dediščine.
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Igor Kavčič 

Nekoč je bila Venerina pot,
letos bo ta doživela povsem
novo vsebinsko nadgradnjo
v štiridnevnem programu
tematsko zaokroženih do-
godkov, ki so jim organiza-
torji nadeli ime Historial
Škofja Loka 2010. Pod po-
kroviteljstvom občine in ob
sodelovanju številnih orga-
nizacij, javnih zavodov in
društev se bodo na tem štiri-
dnevnem festivalu zvrstili
številni zgodovinsko in et-
nološko obarvani dogodki, s
poudarkom na krajevni de-
diščini škofjeloškega pros-
tora. Štiri dni bodo v starem
mestnem jedru in na Lo-
škem gradu v ime in tok 
dogajanja vpletle vsebine 
iz različnih zgodovinskih
obdobij. 

Obisk škofa iz Freisinga
Letošnji Historial se bo za-
čel s krstno uprizoritvijo
dramatizacije slavnostnega
prejema freisinškega škofa
Janeza Frančiška leta 1698
v Škofji Loki. Škofi so na-
mreč občasno prihajali na
svojo posest v Škofjo Loko.

Najbrž edini zapis o kakš-
nem škofovskem obisku v
Loki se je ohranil najbrž
tudi zaradi kasnejšega spora
mestne oblasti s takratnim
deželnim knezom. Ta je bil
nekoliko zavisten, čemu le
je bil škofov sprejem tako
veličastno pripravljen. Hi-
storično je dogodek nedvo-
mno zanimiv, zato ga bodo
v obliki igre predstavili kot
uvodni dogodek v štiri dni
zgodovine. Organizatorji si
obetajo, da bodo "škofa"
tudi danes pričakali in po-
zdravili z enakim zanima-
njem in radovednostjo, kot
so mu meščani hiteli napro-
ti v davnem letu 1698. S
tem dogodkom se bo torej v
soboto, 26. junija, ob 10. uri
na Mestnem trgu, začel Hi-
storial. "Freisinški škof" bo
odprl cehovski semenj, ki
bo potekal na mestnem
trgu, ob kulinarični ponud-
bi pa se bodo zvrstile še šte-
vilne muzejske delavnice za
družino in otroke. Ti bodo
uživali v izdelavi škofjelo-
škega grba ali pa v šivanju iz
lanenega in platnenega bla-
ga, na ogled bodo historični
plesi, poslušali bomo tolkal-
no skupino Glasbene šole

Škofja Loka, zvečer pa bo v
okviru Festivala Musica Lo-
copolitana koncert s histo-
ričnimi plesi in družabnim
programom ter nastopom
ansambla za staro glasbo
Dramsam iz Gorice.

V zgodovino z vso 
družino

Nedeljski družinski pro-
gram se bo nadaljeval na
Loškem gradu, in sicer v
ritmu otroških ustvarjalnih
delavnic, igrarij in loških
pripovedk (spoznavali bo-
mo zeliščarstvo in ognjišče,
se s škratom povzpeli na
Krancelj, čebelarili, šivali
pri krojaču, bili pridni pri
lončarju, kreativni v kralji-
činih plesnih delavnicah, se
lepotičili pri mojstru klobu-
čarju, poku-kali k mizarju,
v paževsko šolo. Zvečer
bodo člani loškega igralske-
ga ceha vnovič uprizorili
Coprniško krvavo rihto. Celo-
tni prireditvi v mestu bo po-
seben pečat vtisnila Musica
Locopolitana, festival stare
glasbe in plesa, ki bo na
Placu in na Loškem gradu
potekal skozi celotni Histo-
rial.

Stroka o zgodovini 
Povsem nova razsežnost bo
Historialu dodal dvodnevni
mednarodni strokovni po-
svet, ki bo umeščen v na
novo obnovljeni Sokolski
dom. Kot je zapisala ob An-
dreji Križnar iz LTO Blegoš
glavna koordinatorka prire-
ditve Andreja Megušar Rav-
nihar bo na posvetu pred-
stavljena nova možnost za ši-
ritev mreže sodelovanja tudi
prek slovenskih meja, na po-
svetu bodo namreč sodelova-
li strokovnjaki za zgodovino
in predstavniki srednjeve-
ških mest Nemčije (Auers-
macher Obarammergau,
Freising), Češke (Tabor), Bel-
gije (Maasmechelen), Italije
(Medicina) in hrvaške Pasi-
jonske baštine. Ob zaključku
posveta bo v vhodni dvorani
Sokolskega doma odprtje
razstave grafik Marie Micha-
ele Šechtlove iz Tabora na
Češkem. Tako v ponedeljek
kot v torek zvečer bo na spo-
redu tudi stara glasba, in si-
cer z ansamblom Schola la-
bacensis, v torek pa bo za-
ključni koncert Musice Loco-
politane 2010. Več o dogod-
kih na spletni strani
www.skofjeloski-historial.si. 

Zgodovina za današnji čas 
Začelo se bo v 17. stoletju s freisinškim škofom Janezom Frančiškom, končalo še nekaj stoletij nazaj s festivalom historične glasbe in plesa. Vmes? 
O, vmes pa marsikaj iz zgodovine za današnji čas.

V soboto, 26. junija, bo ob 10. uri na
Mestnem trgu potekal sprejem freisinškega
škofa, loškega zemljiškega gospoda Janeza
Frančiška v Loko. S tem se bo odprl tudi 
semenj, kjer boste lahko spoznali stare 
domače obrti, ki so bile nekoč prisotne na
Loškem. Tekom dopoldneva, do 13.00, bodo
na ogled historični plesi, udeležili se boste
lahko muzejske ustvarjalne delavnice Škof-
jeloški grb ali cehovske ustvarjalne delavni-
ce Pri krojaču, prisluhnili pravljicam in 
Tolkalni skupini Glasbene šole Škofja Loka. 
Ob 20. uri bo na Mestnem trgu v okviru 
Festivala Musica Locopolitana večerni 

koncert s historičnimi plesi in družabnim 
programom.
V nedeljo, 27. junija, se bo dogajalo na
vrtu Škofjeloškega gradu. Dogajanje od 14.
do 18. ure bo namenjeno zlasti družinam.
Na sporedu bodo številne ustvarjalne delavnice,
kje boste lahko preizkusili svoje ročne 
spretnosti kot krojači, lončarji, kovači, grajski 
pisarji ... Sprehodili se boste tudi na bližnji
Krancelj in med potjo spoznali številna 
zelišča in travniške rože ali pa se boste na
ploščadi letnega gledališča pomerili v paževski
šoli in ob paviljonu prisluhnili dramatizirani
pripovedki Krona kačje kraljice. 

Nedeljski program se bo zaključil ob 20. uri
s predstavo Coprniška krvava rihta v Loki,
prav tako na Loškem gradu. 

Ponedeljek in torek, 28. in 29. junija,
bosta minila v znamenju strokovnih posvetov
v Sokolskem domu od 10. do 14. ure z od-
prtjem razstave grafik MARIE ŠECHTLOVE
iz Tabora. 
V torek zvečer bo še zaključni koncert Musica
Locopolitana ob 20.30 na Loškem gradu. 

Informacije: LTO Blegoš, 04/517 06 00,
info@lto-blegos.si, www.lto-blegos.si

V okviru Historiala Škofja Loka 2010 se bodo v štirih dneh pod pokroviteljstvom 
Občine Škofja Loka zvrstili številni zgodovinsko in etnološko obarvani dogodki s poudarkom 
na lokalni dediščini Škofjeloškega območja.

V ponedeljek bodo odprli razstavo del Marie Michaele
Šechtlove iz mesta Tabor. Naslov dela: Spreminjanje vode 
v vino, mezzotinta, 2008 
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Stojan Saje

Škofja Loka - David se je ro-
dil v Hobartu, glavnem me-
stu Tasmanije. Veliko Av-
stralcev meni, da je ta otok
kot od boga pozabljen. Sam
ugotavlja, da je zelo podo-
ben Sloveniji. Je majhen,
ima gore, morje in gozdove.
V naši deželi, kamor se je
preselil lani, mu je všeč prav
raznolikost narave. Po pokli-
cu je biolog, ki je po študiju
na Tasmaniji opravil magi-
sterij v Kanadi. Tam je pro-
učeval oblike rečnih strug in
prilagajanje nevretenčarjev
tem oblikam za preživetje
ob poplavah. Rečne sisteme
je raziskoval tudi na Škot-
skem, kjer je doktoriral. Tre-
nutno dela v Ljubljani v pod-
jetju za okoljsko svetovanje.
Našo pozornost je pritegnil
z drugim svojim talentom,
umetniško ustvarjalnostjo.
Prvo samostojno razstavo
kiparskih del je doživel v
Sloveniji, v galeriji Fara v
Škofji Loki.
"Moj oče je imel na Tasma-
niji podjetje z delovno opre-
mo in oblačili. Mama je bila
kiparka in slikarka. Že kot
otrok sem podzavestno vsr-
kaval njeno početje. Najraje
je oblikovala človeške figure
in dele teles. Opazoval sem
jo in veliko risal. Nato sem
se tudi sam lotil izdelave ki-
pov iz lesa. Tasmanski les je
zelo poseben, unikaten. Iz
črnega lesa, kakršnega še ni-

sem našel v Sloveniji, je na-
stal saksofon. Za drugo glas-
bilo, čelo, sem uporabil te-
men les evkalipta. Iz lesa
pragozdne smreke sem obli-
koval prvo nosečo žensko.
Doma sem naredil še nekaj
kipov, ki sem jih predstavil
na skupinskih razstavah. V
Kanadi in na Škotskem ni-
sem imel priložnosti za ki-
parjenje. Ideje sem nosil v
glavi, na plan pa so privrele v
Sloveniji. Rad upodabljam
ženske forme in glasbila ter
raziskujem povezave. Zelo
me zanima, kako povezati
glasbo s človekom. Sam vi-
dim drugo v drugem do te
mere, da je v obojem veliko

podobnosti. V oblikah žen-
skega telesa in krivinah in-
strumentov je marsikatera
stična točka. Tako me kitara
spominja na žensko telo in
nota, na primer, na nosečo
žensko. V Sloveniji so nasta-
le še tri nosečnice, kitara, ve-
lika nota in notna knjiga.
Uresničil sem idejo, da bi na-
lagal les v plasteh. Plasti ne-
katerih kipov sem odel v žive
barve. Včasih vgradim v les
druge materiale, na primer,
usnje, papir in vrv. Moje kipe
je v Ljubljani opazila Mirjana
Šifrar iz Škofje Loke. Predla-
gala mi je, da bi v njeni gale-
riji pripravil prvo samostojno
razstavo v Evropi. Seveda

sem z veseljem sprejel pova-
bilo. Zelo srečen sem, da je
prišlo na odprtje razstave to-
liko ljudi. Med gosti so bili
tudi moj boter s partnerko iz
Rima in prijatelji iz raznih
držav, ki živijo v Sloveniji.
Spoznali smo se na tečaju
slovenščine," je povedal Da-
vid Fenn Oldmeadow po pri-
reditvi v galeriji Fara. Tam
mu je pomagala pri prevaja-
nju Kranjčanka Nina, s kate-
ro se je spoznal pred osmimi
leti ob hrvaškem morju.
Tudi zaradi nje je prišel v
Ljubljano in na Gorenjsko.
Avstralec David je bil vesel
povabila, naj prvič v Evropi
razstavlja v Škofji Loki.

Kipi Avstralca v Škofji Loki
V galeriji Fara je od 21. maja na ogled razstava umetnika s Tasmanije. David Fenn Oldmeadow je po
poklicu biolog, za kiparstvo pa ga je navdušila mama. Od lani živi v Sloveniji.

Mateja Rant

Običaje, ki so povezani z za-
ključkom srednje šole, se
trudijo oživljati tudi v Škofji
Loki. Tako so tudi letos pri-
pravili tradicionalni matu-
rantski sprevod, v katerem
sodelujejo tako dijaki šol-
skega centra kot gimnazije.
Vsi skupaj potem na Mest-
nem trgu zaplešejo četvorko
za Guinnessov svetovni re-
kord, ki se odvija pod okri-
ljem Plesne zveze Slovenije.
Letos se je po taktih Straus-
sove glasbe zavrtelo 138 pa-
rov. 
"Maturantski sprevod se je
letos odvijal po novi trasi, in
sicer po Šolski ulici mimo
glavne avtobusne postaje in
prek novega mostu čez Soro
do Mestnega trga," je pojas-
nil ravnatelj Gimnazije
Škofja Loka Jože Bogataj. Na
Mestnem trgu je dijake na-
govorila podžupanja Mirjam
Jan Blažič, pred predajo in-

signij pa tudi predstavnik
dijakov. "Že po tradiciji dija-
ki zaključnih letnikov gim-
nazije svojim naslednikom
predajo ključ, dijaki strojne
šole vijak in dijaki lesarske

šole dleto," je razložil Jože
Bogataj. Že tradicionalen pa
je postal tudi dijaški živ žav,
ki ga na ta dan pripravijo v
škofjeloškem klubu študen-
tov, s katerim dijake simbo-

lično sprejmejo pod svoje
okrilje. Letošnji dijaški živ
žav je bil v znamenju anti-
čnih iger in športa, seveda
pa so poskrbeli tudi za obili-
co zabave.

Želijo ohranjati tradicijo
Tradicionalni maturantski sprevod, ki so ga končali s plesanjem četvorke, so ob koncu 
šole pripravili tudi v Škofji Loki.

Maturantsko četvorko so zaplesali tudi škofjeloški dijaki. I Foto: Marko Pleško

Gostili prijatelje iz avstrijske Koroške

V okviru projekta Prijatelj prijatelju si že skoraj desetletje
učenci podružnične šole Tadeusz Sadowski Bukovica in
Ljudske šole Šentilj ob Dravi izmenjujejo pisma, v katerih se
predstavijo drug drugemu. Avstrijski otroci na ta način med
drugim utrjujejo slovenski jezik, za oboje pa to pomeni
navezovanje stikov s prijatelji iz tujine in spoznavanje kul-
turnih značilnosti obeh narodov. Že pred leti so dopisovan-
je nadgradili tudi z medsebojnim obiskovanjem, pri čemer
so bili letos gostitelji šolarji iz Bukovice. "Običajno pridejo
samo tisti učenci, s katerimi si izmenjujemo pisma, letos pa
nas je obiskalo vseh 25 otrok od prvega do četrtega razreda.
Slovenščino se jih namreč letos uči samo sedem," je pojas-
nila Irena Frakelj iz podružnične šole v Bukovici. "Mogoče
se je zaradi tega, ker govorimo različna jezika, včasih težko
pogovarjati, a se že sporazumemo," je zagotovila učenka iz
Bukovice Maruša Ravnikar. Njen sošolec Luka Leben pa je
ugotavljal, da čeprav govorijo drugačen jezik, se zabavajo na
povsem enak način kot oni. "Znajo pa tudi malo slovensko,"
je pripomnil Gašper Krajnik, ki pravi, da so mu izmenjave
obiskov všeč, saj ga zanima, kdo so in kje živijo tisti, s ka-
terimi si med letom dopisuje. M. R. 

V Bukovici so dobili nova igrala

V okviru projekta Leader Gremo na igrišče so ob finančni
pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
državnega denarja in sredstev v Bukovici postavili novo
otroško igrišče. V podružnični šoli Tadeuzs Sadowski so ga
zelo veseli, saj se bodo na njem lahko igrali zlasti mlajši
otroci, medtem ko večje otroke iz vasi vleče tudi na bližnje
športno igrišče. V šoli je sicer 46 otrok v kombiniranih od-
delkih, ob odprtju otroškega igrišča pa so v nastopu pred-
stavili stare otroške igre. Partnerki v projektu sta tudi sosed-
nji občini Gorenja vas-Poljane in Železniki. Tako so igrala
pred časom dobili že v Bukovščici, v sosednji občini pa v
Hotavljah, načrtujejo še četrto v Železnikih, je povedala Ire-
na Studen iz škofjeloške občinske uprave, ki koordinira te
projekte. Za črpanje denarja iz projekta Leader so ustanovili
Lokalno akcijsko skupino Loško pogorje, je pojasnila Tat-
jana Bogataj iz akcijske skupine, ki poleg igral izvaja še pro-
jekt Živahna doživetja loškega podeželja, projekt mladih s
starostniki, projekt, ki spodbuja k izrabi sončne energije in
projekt Ko vem, kaj jem, povezan z domačimi izdelki višje-
ga kakovostnega razreda. D. Ž.

Izšli so Loški razgledi
Junija so na Blaznikovem večeru predstavili novo številko
Loških razgledov, ki odslej izhaja vsakokrat ob občinskem
prazniku. Muzejsko društvo Škofja Loka pa je tokrat svoje-
mu zaslužnemu članu Alojziju Pavlu Florjančiču podelilo
naziv častni član. Odločitev o tem je bila sprejeta na
občnem zboru društva, slovesna razglasitev pa na tokrat-
nem Blaznikove večeru. D. Ž.
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Sociala

Festival športa in kulture
V organizaciji Športno kulturnega društva Ritem je v Škofji
Loki 5. junija potekal Zarjin festival, tretji festival športa in
kulture za otroke in mladino. Potekal je v štirih sklopih:
odrske umetnosti, brezplačne delavnice, Zarjin živ žav in
Zarjin večer. Odprli so ga s plesno predstavo Zvezdica Na-
gajivka, nadaljevali na različnih prizoriščih v Škofji Loki in
okolici, kjer so lokalna športna in druga društva pripravila
brezplačne predstavitve svojih dejavnosti. "Največji obisk je
bil na Zarjinem živ žavu na Mestnem trgu. Privabili smo
številne družine z majhnimi in malo večjimi otroki. Za
vsakogar se je našlo kaj, saj je bil program v obliki tržnice
zelo pester. Festival smo v večernih urah zaključili s koncer-
tom Eve Moškon," je povedala Mateja Tuta, direktorica fes-
tivala, ki upa, da bo festival postal tradicionalen. M. B.

O rudarskih vezeh med Idrijo in Škofjo Loko
Majski Blaznikov večer Muzejskega društva Škofja Loka je
občinstvu predstavil 520 let rudarskih vezi med Idrijo in
Škofjo Loko. O tem sta spregovorila  Ivica Kavčič, predsed-
nica Muzejskega društva Idrija in dolgoletna sodelavka v
rudniku živega srebra in Srečko Beričič, predsednik Filatelis-
tičnega društva Lovro Košir Škofja Loka. Večstoletne
rudarske vezi med Škofjo Loko in Idrijo trajajo že od davne-
ga leta 1490, ko je kmet, ki je v Idriji živo srebro odkril v ob-
liki naravnih kapljic, tega prinesel pokazat v Škofjo Loko.
Blaznikov večer je potekal v sodelovanju z loškim filatelis-
tičnim društvom. Igor Pirc, predsednik Filatelistične zveze
Slovenije, je ob tej priložnosti nekaterim članom loškega
društva podelil priznanja. Med prejemniki je bil tudi Srečko
Beričič, predsednik loških filaltelistov, ki je prejel srebrno
priznanje Filatelistične zveze Slovenije. Tega večera so na
ogled v avli Sokolskega doma postavili tudi filatelistično
razstavo, filatelisti pa so pripravili tudi priložnostno dopis-
nico z dotiskom lončene posode in osebno znamko,
posvečeno 50-letnici pričetka rudarjenja v Žirovskem Vrhu.
D. Ž.

Spet je prišel teden, ko mo-
ram oddati svoj prispevek za
Loški glas. Ravno v tem ted-
nu sem dežurna v interven-
cijski službi, zato sem se od-
ločila, da tokrat pišem o
delu te službe ter o svojih
prvih vtisih in izkušnjah. V
našem CSD izvajamo nalo-
ge intervencijske službe za
območje Gorenjske v času
zunaj delovnega časa CSD,
ob delavnikih od 15. oz. od
17. do 8. ure zjutraj ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih.
Intervencijska služba posre-
duje v nujnih, neodložljivih
primerih, na podlagi obve-
stil policije, učiteljev, v pri-
meru mladoletnih otrok, ki
so ogroženi ali ostanejo brez
staršev, v primeru namestit-
ve žrtve nasilja v družini v
varno okolje, v primeru da-
janja prve socialne pomoči
žrtvi nasilja ob izrečenem
ukrepu prepovedi približe-
vanja, v primeru oseb, ki jim
je odvzeta opravilna sposob-
nost ali podaljšana roditelj-
ska pravica in ostanejo brez
varstva in oskrbe ter v pri-

meru starejših oseb brez
svojcev, ki se zaradi starost-
nih sprememb znajdejo v
hudi stiski ali se izgubijo. 
V tednu dežurstva me pov-
sod spremlja telefon. Ker se
je treba hitro odzvati na klic
in po potrebi oditi na teren,
ostajam doma ali v bližini
doma. Nikoli ne vem, kdaj
bo pozvonil telefon in kakš-
no situacijo bom morala re-
ševati. Včasih se da primer
rešiti le z nasveti in razgovo-
rom po telefonu, večkrat pa
je treba oditi tudi na teren,
lahko tudi v nočnem času. V
začetku me je skrbelo, da bi
med spanjem preslišala tele-
fonski klic. To se seveda še
ni zgodilo. Ko je telefon pr-
vič pozvonil v nočnem času,
sem bila v trenutku budna,
ko me je policist na drugi
strani seznanil z zapleteno
družinsko situacijo. Čez do-
bro uro sem bila na drugem
koncu Gorenjske, na policij-
ski postaji, kamor je sredi
noči pribežala pretepena
mamica z dvema malčko-
ma. Čeprav so policisti nje-

nemu partnerju izrekli
ukrep prepovedi približeva-
nja, se ni upala vrniti do-
mov. Treba se je bilo dogo-
voriti za namestitev v varno
okolje in urediti prevoz ter
se soočiti z nasilnežem, ki je
želel odpeljati otroka. Treba
je zaščititi interese mlado-
letnih otrok ter poskrbeti za
njihovo varnost. Lahko se
zgodi, da mora intervencij-
ski delavec sprejeti tudi tako
težko odločitev, kot je od-
vzem otroka staršem. Do-
mov sem se vrnila zjutraj ne-
prespana in utrujena, vendar
z občutkom, da sem poma-
gala pomoči potrebnim. 
S primerom hudega družin-
skega nasilja, ki se je dolga
leta dogajalo za štirimi stena-
mi, sem se srečala lepega po-
mladnega dne. Ko sem po-
slušala izpoved matere in
otrok o izživljanju, trpinče-
nju in ustrahovanju, o kate-
rem so dolga leta molčali,
sem se spraševala, ali je mo-
goče, da se je to lahko dogaja-
lo toliko časa, in koliko je še
podobnih primerov. Poveda-

la sem jim, da se jim to ne bi
smelo dogajati, da se mora
končati in da obstaja rešitev.
Primer naprej rešuje pristoj-
ni center, nasilje se je konča-
lo, žrtve pa bodo še dolgo po-
trebovale psihosocialno po-
moč, da bodo prebolele po-
sledice zlorab. 
Večkrat se ob koncih tedna
srečujemo tudi z zapleti, do
katerih prihaja med stiki
staršev z otroki v primeru
razvezanih zakoncev ali raz-
padlih partnerskih zvez. Ne-
kateri starši v želji po obra-
čunavanju z osovraženim
partnerjem uporabijo vsa
sredstva. Vključujejo polici-
jo ter navajajo, da je njihov
otrok pri drugem staršu
ogrožen ali se ne želi vrniti k
njemu itd. Reševanje sporov
in zapletov med stiki ni na-
loga intervencijske službe,
vendar pa je včasih treba
stvari preveriti na terenu.
Največkrat se izkaže, da gre
za pretiravanja in manipula-
cije enega od staršev. Med
nadomeščanjem sodelavke
sem iskala rešitev za tujo dr-

žavljanko s posebnimi po-
trebami. Treba ji je bilo po-
iskati prenočišče in oskrbo.
To mi je uspelo v sodelova-
nju z zaposlenimi v Zavetiš-
ču za brezdomce v Kranju,
ki so bili pripravljeni poma-
gati kljub zasedenim kapaci-
tetam. Naslednji dan sem
primer predala kolegici, ki
je potnico odpeljala na vlak
za domovino in se nato z njo
ukvarjala še ves vikend, saj
je ta na prvi postaji izstopila
z vlaka.
Naštela sem le nekaj prime-
rov, s katerimi se srečujemo
med izvajanjem nalog inter-
vencijske službe. Večkrat se
srečujemo s situacijami, za
katere ni receptov in vnaprej
predvidenih rešitev, kar je
lahko precej stresno. Vsaka
od nas se mora znajti v kon-
kretni situaciji in najti rešit-
ve. Imamo pa dobre izkuš-
nje pri sodelovanju s polici-
sti gorenjskih policijskih po-
staj, delavci Zavetišča za
brezdomce v Kranju in Kriz-
nega centra za žrtve nasilja,
kar nam pogosto olajša delo. 

Delo v intervencijski službi

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

Otroci so na Zarjinem festivalu plesali tudi z Iztokom in
Mišelom.

Danica Zavrl Žlebir

Območno združenje RK
Škofja Loka je bilo nekaj časa
brez predsednika. Kako ste
sprejeli ta izziv?
"Drznejši kot so izzivi, raje
jih imam. Ne vem, zakaj je
tako, ampak zelo dobro mi
denejo. Ko sem na skupščini
poslušala poročilo o delu v
letu 2009, so mi besede, da
so po naših osnovnih šolah
krožki RK povsem zamrli,
prišle do živega. Odločila
sem se, da bo to, da posku-
šam tako mlade kot tudi šol-
nike znova navdušiti zanje,
moja prva naloga ..."

Poznamo vas kot avtorico
zgodb s socialno tematiko,
kar kaže na vaše poznavanje
in posluh za humanitarne
potrebe in stiske ljudi. Vas je
vodil notranji čut, da ste kan-
didirali za nalogo predsedni-
ce RK v Škofji Loki?
"Mirne duše priznam, da res
samo to. Pa želja, da lahko za
koga naredim kaj dobrega.
Zavedam se, da biti predsed-
nica ni tiste sorte funkcija, da
bi mi pomagala premikati
gore. Kljub vsemu pa moram
reči, da ostajam tudi na hu-
manitarnem področju prak-
tična, saj menim, da zmeraj
storimo najbolje s tem, da
ljudi "učimo ribe loviti" in
ne, da ribe kar podarjamo."

V preteklosti ste ljudem v sti-
ski pomagali predvsem s svo-

jim novinarskim delom. Ste
kdaj delovali tudi v humani-
tarnih organizacijah, bili ak-
tivni v Rdečem križu?
"Nikoli. Na tak ali drugačen
način sem res že marsikomu
pomagala, nad sredstvi, ki jih
zberem tudi s pomočjo dru-
gih, pa imam rada pregled in
kontrolo. Tako med zbira-
njem kot pozneje med tro-
šenjem. Sicer sem botra
dečku v misijonih, ki mu z
občasnimi nakazili poma-
gam, da laže študira, v tem
primeru pa skoraj moram
zaupati odgovornim, da ta
otrok denar ne le dobi, tem-
več tudi porabi za tisto naj-
potrebnejše."

V svoji predstavitvi za skup-
ščino RK Škofja Loka ste za-
pisali, da "s tarnanjem nista
v prijateljskih odnosih" in da
je treba, če tako nanese, "bika
zgrabiti za roge". Kako si to-
rej predstavljate pomoč lju-
dem, ki so se znašli v hudi
stiski?
"Predvsem si v prvi vrsti že-
lim in to bom po najboljših
močeh, če bo le mogoče,
tudi počela, da se s tistimi,
ki so v stiski, osebno sezna-
nim, se z njimi pogovorim,
jim prisluhnem. Pogosto
lahko med pogovorom naj-
demo idejo za izhod iz te-
žav. Ker poznam veliko lju-
di, se mi zdi, da bi bila lahko
pomoč kdaj tudi praktične
narave. Ko je treba komu
pomagati, mi ni nikoli odveč,

če za pomoč zaprosim tudi
naglas, če ne gre drugače."

Poznamo vas kot novinarko,
pisateljico, pesnico, voditelji-
co javnih pogovorov ... skrat-
ka človeka, dejavnega na šte-
vilnih področjih. Kako boste
vse to uskladili s svojo novo
vlogo pri Rdečem križu?
"Hm ... saj ima dan 24 ur,
še zmeraj sem pokonci oko-
li pete zjutraj, energije
imam na pretek, in dokler
nimam še vnukov, lahko po-
čnem marsikaj, kar mi srce

poželi. Morda mi kdo ne bo
verjel, ampak to povem zelo
od srca: strašno uživam, če
je dan pester, razgiban, na-
bit z aktivnostmi, obvez-
nostmi, druženji, kolesarje-
njem ... Če je tako, sem sreč-
na in ničesar drugega ne po-
trebujem. Morda zvečer
kakšno knjigo, ki jo prebe-
rem na terasi. Pa zjutraj ka-
pučino. Po naravi sem
skromno bitje, čeprav bi
vam domači hitro rekli, da si
pa vseeno znam vzeti "pet
minut" tudi zase."

Za pomoč prosi tudi naglas
Milena Miklavčič s svojim delovanjem v medijih mnogim lepša in lajša življenje. S svojimi 
organizacijskimi sposobnostmi, komunikativnostjo, pripravljenostjo na nove izzive in tudi čutom za
stisko soljudi je prava oseba za vodenje humanitarne organizacije, so ocenili ljudje, ki so jo maja 
izvolili za predsednico Območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka.

Milena Miklavčič
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Vilma Stanovnik

Za plavalko kranjskega Tri-
glava Anjo Čarman z Gode-
šiča, ki je letos marca upih-
nila 25 svečk, se je z uspeš-
nimi nastopi začelo novo
tekmovalno poletje. Konec
maja je na mednarodnem
mitingu v Dubrovniku osvo-
jila naslov najboljše plavalke
mitinga, prav tako pa ji je
uspelo odplavati normo za
nastop na avgustovskem ev-
ropskem prvenstvu v Budim-
pešti. Dobro je prejšnji teden
nastopila tudi na domačem
mitingu v kranjskem olimpij-
skem bazenu, kjer sva se po-
govarjali predvsem o njenih
načrtih.

Po vrnitvi domov so bile pri-
prave na novo sezono gotovo
drugačne kot v Ameriki?
"Ko sem po uspešno opravlje-
ni diplomi lani prišla domov
iz Amerike, sem v klubu do-
bila novega trenerja Ronija
Pikca, s katerim se še privaja-
va na sodelovanje. Treningi
so se precej spremenili, saj je
veliko več kondicijskih pri-
prav, pri tem pa mi pomaga
trener Jure Draksler. Pred-
vsem fitnesa nisem bila toli-
ko vajena, zato je bil na začet-
ku kar težko združevati tre-
ninge v vodi in v fitnesu.
Toda občutki so iz dneva v
dan boljši in počasi stopnju-
jem formo za nastop na letos
največjem tekmovanju, ev-
ropskem prvenstvu."

Nekaj dobrih rezultatov ti je
letos že uspelo odplavati?

"Ja, bilo je že nekaj tekem, naj-
večji je bil mednarodni miting
v Dubrovniku, kjer sem potr-
dila normo za nastop na ev-
ropskem prvenstvu. Po doma-
čem nastopu v Kranju smo za-
čeli trenirati v zunanjem baze-
nu, saj je potrebnega kar nekaj
časa, da se privadimo plavanju
v zunanjem bazenu. Julija me
nato čaka nastop na tekmi v
Radovljici, nato pa se začenja-
jo zaključne priprave za evrop-
sko prvenstvo." 

Letos je največji nastop na ev-
ropskem prvenstvu, blizu pa
so tudi olimpijske igre v Lon-
donu čez dve leti?

"Bila sem že na dvojih olim-
pijskih igrah, v Atenah in Pe-
kingu. Na drugih sem bolje
plavala kot na prvih in zagoto-
vo imam motiv, da bo na tret-
jih še bolje. Vem pa, da bo za
to potrebnega še kar veliko
treninga."

Trenutno treniraš le hrbtni
slog. Boš ostala pri tem?
"Ja, kravla ne treniram več,
hrbtno plavanje pa mi je še
vedno zelo všeč in tako bom
pri tem najbrž ostala do kon-
ca kariere."

Ti ob plavanju ostane kaj
prostega časa?

"Letos se mi zdi, da imam
časa kar veliko, saj sem do se-
daj vedno imela šolo in tre-
ninge. Sedaj imam več časa
za počitek, vse je bolj sprošče-
no, več imam časa zase, za
kuhanje, urejanje stanovanja,
pa tudi za prijatelje."

Šest let si iz Amerike hodila
domov na počitnice. Boš šla
letos na počitnice v Ameri-
ko?
"Ne, Amerike ima za nekaj
časa dosti. Zelo pa me vleče
na morje: takoj ko bo konec
sezone, bova šla s fantom v
tople kraje. Vendar še ne
veva kam."

Še si želi na olimpijske igre
Plavalka Anja Čarman, ki se je pred enim letom po študiju prek luže vrnila domov, spet trdo trenira in
si je že priborila normo za poletni nastop na evropskem prvenstvu, njen izziv pa so tudi olimpijske
igre čez dve leti v Londonu.

Vilma Stanovnik

V dvorani Poden, kjer sta v
zadnjih letih preživela pre-
cej časa, sta se od soigralcev
in navijačev ter od aktivne
športne kariere poslovila
dolgoletna člana Floorball
kluba InSport Blaž Kržišnik
in Jani Šubic. Zlasti Blaž je
bil eden najboljših igralcev
dvoranskega hokeja pri nas,
saj je redno nastopal za re-
prezentanco, izkušnje pa si
je nabiral tudi z igranjem v
Švici. 
Za slovo sta pripravila prav
posebno tekmo, na kateri so
se člani El Kebrinho teama
(ekipa Blaža Kržišnika - Ke-
bra) in El Shubinho teama
(ekipa Janija Šubica) pome-
rili v zanimivem dvoboju. V
njem ni manjkalo humori-
stičnih vložkov, saj sta oba
zaigrala tudi v hokejskih

dresih (eden v zelenem, saj
navija za Olimpijo) in drugi
v rdečem (navija za Jeseni-
ce), prav tako sta se prestavi-
la v kolesarski opremi, saj
rada tudi kolesarita. 

S to tekmo se je v Škofji Loki
končala letošnja sezona dvo-
ranskega hokeja, ki za loški
klub ni bila med najboljšimi,
saj se je prva članska ekipa
morala posloviti od naslova

državnih prvakov, ki so ga
predali moštvu Borovnice.
Zato pa je za lep uspeh poskr-
bela mlada ekipa InSporta, ki
se je iz prve uvrstila v elitno
slovensko ligo.

Blaž in Jani sta se poslovila 

Na prvi junijski petek sta soigralcem in navijačem v slovo pomahala dolgoletna škofjeloška 
igralca dvoranskega hokeja Blaž Kržišnik in Jani Šubic.

Kranj

Tudi Ločani za dober namen

Konec maja je na Brdu pri Kranju potekal Županov tek, na
katerem vsako leto zbirajo denar za Fundacijo Vincenca Drak-
slerja. Letos je bil tek organiziran že deseto leto, med več kot
tisoč sto udeleženci pa je bilo tudi precej Ločanov. Med njimi
je za dober namen, gradnjo doma za ozdravljene odvisnike, ki
so ga nato prejšnji teden odprli v Pristavi pri Tržiču, tekel tudi
Stane Mohorič (na sliki). Nekdanji loški rokometaš je priznal,
da se je v vročini dobro preznojil, vendar mu to ni pobralo
preveč moči za nove tekaške podvige. V. S.

Škofja Loka

Ločan Oblak iz Olimpije v Benfico
Prejšnji teden je 17-letni Jan Oblak iz Frankovega naselja, ki
je nogometno kariero začel pri NK Ločanu, nadaljeval pa pri
ljubljanski Olimpiji, kjer je od lani igral tudi za člansko
moštvo, podpisal pogodbo s slovitim portugalskim no-
gometnim klubom Beficom. O Janovem prestopu je bilo
zadnje čase precej ugibanj, saj naj bi pogovori potekali tudi
med Olimpijo in Liverpoolom ter med Astor Villo, na koncu
pa je športni direktor ljubljanskega kluba Simon Sešlar
sporočil, da bo Jan branil vrata Benfice, kjer je pred leti igral
tudi Zlatko Zahovič. V. S.

Blaž in Jani (v sredini) sta v dvorani na Podnu pripravila prijateljsko tekmo in se poslovila
od tekmovalne kariere.

Marjan Fuis

Maja so se zaključila tekmo-
vanja v kegljanju za občin-
ska prvenstva posamezno,
dvojice in ekipno v ženski in
moški konkurenci. Na keg-
ljišču Poden so potekala
med vikendi vse od lanskega
decembra. Udeležilo se jih
je 18 tekmovalk, 6 ženskih
dvojic in 3 ženske ekipe ter
36 tekmovalcev med moški-
mi, 24 moških dvojic in 8
ekip. Posebej so tekmovali
moški, registrirani v kegljaš-
kih klubih, kjer je tekmova-
lo 25 tekmovalcev in 4 ekipe.
Tekmovanja so se udeležili
kegljači iz Železnikov, Ži-
rov, Gorenje vasi-Poljan in
Škofje Loke.
Najboljše posameznice so
postale: 1. Mateja Košmelj,
2. Andreja Ravnikar, 3. Ivan-
ka Božič, 4. Smiljana Oblak,
5. Darinka Hajnrihar. Pri
dvojicah so bile najboljše
Smiljana Oblak in Zdenka
Gaber pred Veroniko Šmid
in Marinko Prezelj ter Ivan-
ko Božič in Marijo Benedik.
Ekipno so bile najboljše tek-
movalke Alplesa Železnikov
pred Društvom upokojenk
Selške doline in DU Škofja
Loka. Pri moških neregistri-
ranih tekmovalcih je bil naj-
boljši Miha Pintar, 2. Jože
Albreht, 3. Franc Žontar, 4.
Peter Mravlja, 5. Bojan Bu-
den. Ekipno so zmagali klu-
bi Društvo upokojencev Škof-

ja Loka-2 pred DU Škofja
Loka-1, Društvo invalidov
Škofja Loka, Alples Železni-
ki, DU Selške doline, Obrt-
nik Škofja Loka, OOZ Škof-
ja Loka in Zavod za šport
Škofja Loka. Med registrira-
nimi tekmovalci je postal pr-
vak Zdeno Soklič, drugi je
Lojze Demšar, 3. Sašo Pod-
viz, 4. Slavko Hudolin, 5.
Blaž Oberstar. Pri dvojicah
so tekmovali vsi tako regi-
strirani kot neregistrirani v
isti konkurenci. Zmagala sta
Franci Celec in Rasto Kos,
druga sta Slavko Hudolin in
Srečo Jezeršek, tretja pa bra-
ta Marjan in Vlado Fuis.
Najboljša izmed neregistri-
ranih tekmovalcev sta bila
Marko Logar in Nace Malo-
vrh na 8. mestu. Ekipno je
zmagala ekipa Liha, 2. Mo-
tomat, 3. Prevozi Oberstar,
4. Dolenc, d. o. o. Tekmova-
li so tudi v mešanih dvoji-
cah, med katerimi sta zma-
gala Lidija Vintar in Jure
Hajnrihar, 2. Ivka Nardoni
in Franci Celec, 3. Smiljana
Oblak in Franc Žontar, 4.
Zdenka Gaber in Peter
Mravlja, 5. Cilka Remic in
Jože Avguštin.
Tekmovalci z najboljšim
povprečjem za ekipno tek-
movanje, dvojice in posa-
mezno, v tej sezoni so Edo
Oberstar, 581 kegljev, Mar-
jan Fuis, 575, Zdeno Soklič,
572, Jure Hajnrihar, 571 in
Srečo Jezeršek, 569. 

Končana so loška 
kegljaška tekmovanja

Anja Čarman je dobro začela novo plavalno sezono, katere vrhunec bo letos nastop na ev-
ropskem prvenstvu v Budimpešti.



14 Loški glas, četrtek, 24. junija 2010

Mladi

�����������������	�
�����
����	�������������������	�
�����
����	��

���������	
��
	���	���
���
��
�	�����
�������
���

�		����
��
�	
���	����	
�
�����
��
����	�
�	
�����

�	 
 ����	 
 �������� 
 �� 
 ������� 
 ���� 
 �� 
 �� 
 ����	 
 �

��	�����	�	� 
 �������	� 
 �������� 
 ���	��� 
 ��	��

���
���������
����
�������
���������� 
!�	���
��

�	���	���
������	
��
��	�����	
�������
"�����

�� 
	�� 
 ���	 
����	����� 
���"� 
�� 
 �� 
����	 
 ������� 

������	�
�����
��
�
�	�	����
���� 

������
��������������
��������

#	
��	
��	�	�
�������
�����	
��������
��
��
���
�	����

� 
 ��������� 
�	 
�����	 
 ������ 
��	����� 
��� 
 ��	 
�

�	��� 
 �������� 
 �� 
�	�� ��������
 � 
 ���	���� 
 ����	

���������	�� 
 ����	� 
 ����������� 
 �� 
 ����������

���	� 
 �	�� 
�� 
���
����� 
�	 
 ��������
����	�	��	

�	�	�
�����
�	���	�
��
��� 

���	�����	�� ��������
 �� 
!���	���� 
 �� 
 �������

��	� 
 �	 
 ��	������ 
 ��		�	 
 � 
 ���	� 
 ����� 
 ���

�������
��
�	
��	������	�
�
���
������
���� 

��������� !���"�"�#�$�%���� ���&��$�!��!��

#������� �!����"�%�'�

�	��������
�����(����)	���	�
�����
����	����	��������
�����(����)	���	�
�����
����	���

���#�%��*+�,-�#�.����#�%��*+�,-�#�.�

���"#���!�����"$�&/��'�'�'/�+01�21+�342�����+51�607�41+

���"#���!�����"$�&��'�'�'/� ����� �! �/�&�������#���8�"����������!���"������� ��������������!�%�.���%/�

&�%.� �%� ���� %�"�.9#�%'� ��&��!� ��%� ��"9 � �� �"��"��"�� ����!�� "�� 
����"#&�� �.���� �� �8����%� �

)���"#&�8�� �&���� �� !��� &���" �%� �� �����/� 
!�9" �"9/� :��#�'� )�� ����;� <�� �;� #�� ��%�.���� �����8������ �"�

��#�8����#����������$�&���" �'

Danica Zavrl Žlebir

Sopotnica - "Pri štirinajstih
letih sem naredil prve korake
h kriminalu, lahkemu zasluž-
ku, stiku s podzemljem, pre-
prodajal sem mamila, stiske
pa blažil s heroinom ... Več-
krat sem želel prekiniti s sla-
bimi vzorci, a zaman. Lani pa
sem se trdno odločil in sestro
prosil, naj me poveže s stro-
kovnjaki." Takšna je izpoved
24-letnega Tadeja, ki se svoji
odvisnosti želi iztrgati v tera-
pevtski skupnosti Projekta
Človek v Sopotnici. Ta deluje
od leta 1998, petnajst let pa je
star projekt Človek, ki se
ukvarja s pomočjo mladim
odvisnikom in njihovim svoj-
cem, ko se ti odločijo za živ-
ljenjski preobrat. Tudi Ana
ima 24 let in je ob podpori
svojcev poldrugo leto uporab-
nica programa v Sopotnici.
"V Sopotnico sem prišla kot
podivjana mestna punca, ki
je dobila vse, česar se je
spomnila. Če pa česa nisem
dobila, sem že našla način ...
Tu sem se začela učiti osnov
za svoje novo trezno življe-
nje," pripoveduje dekle. Ven-
dar vse ni šlo gladko, ni ji bilo
prav, da drugi upravljajo nje-
no življenje, vmes je celo po-
begnila in se skesana vrnila.
A vse kaže, da se je vendarle
že marsičesa naučila, vsaj ko-
municiranja z drugimi ljud-
mi, delovnih navad, odkrila je
svoje ustvarjalne talente. "Se-
daj poslušam svoje občutke,
uživam v življenju in se ga ve-

selim. Odkrila sem, da življe-
nje ni en sam žur od jutra do
večera. A tudi če je težko, se
ne dam," je odločeno dekle.
Na poti premagovanja odvis-
nosti od mamil so uspehi, a
tudi neuspehi, je na slovesno-
sti ob 15-letnici društva Pro-
jekt Človek dejala njegova
predsednica Suzana Puntar.
Med tistimi, ki so iz zgodbe z
drogo izšli kot zmagovalci, je
tudi Matjaž. Ko je bil ob slo-
vesni obletnici spet povabljen
v Sopotnico, je obudil spo-
min na svoje bivanje v tera-
pevtski skupnosti. Spominja
se, da so jih prebivalci lepo
sprejeli, prostovoljcem je hva-
ležen za njihov trud, hiša pa
je bila še v precej surovem

stanju, in ker ni bilo na raz-
polago veliko denarja, so vča-
sih ostali tudi brez kurjave.
"Deset let je minilo, odkar
sem zapustil Sopotnico. Da-
nes je tu vse drugače in bolje,
česar sem zelo vesel," je pove-
dal Matjaž na slovesnosti. O
pomenu nevladnih organiza-
cij v programih rehabilitacije
zasvojenih z mamili je na slo-
vesnosti spregovoril minister
za delo, družino in socialne
zadeve Ivan Svetlik. Država
tem programom namenja 2,7
milijona evrov, projektu Člo-
veku je letos namenilo se-
demsto tisoč evrov, prav tako
pa so za projekt Iz koša (za
socialno zaposlovanje ranlji-
vih skupin) financirani iz Ev-

ropskega socialnega sklada,
od koder so letos dobili 230 ti-
soč evrov. Med govorci in na-
stopajočimi na slovesnosti v
Sopotnici, kjer stanovanjska
terapevtska skupnost deluje
od leta 1998, je bil tudi župan
občine Škofja Loka Igor
Draksler. Dejal je, da je bilo
za umestitev tega zahtevnega
socialnega programa v okolje
treba razbliniti predsodke in
prastrah, ki jih zbujajo zasvo-
jeni z drogami. Izrazil je vese-
lje, ker domači ljudje sedaj
skupnost sprejemajo brez te-
žav in ker je Sopotnica nekaj
dobrega dala tudi domači-
nom, ne le mladim ljudem,
ki jim ponuja priložnost za
novo življenje brez droge.

Sopotnica, priložnost
za novo življenje
Ob petnajstletnici delovanja društva Projekt Človek je bila slovesnost v Sopotnici, kjer je od leta 
1998 terapevtska skupnost.

Minister Ivan Svetlik v družbi loškega župana Igorja Drakslerja in predsednice društva 
Projekt Človek Suzane Puntar I Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Gre za socialno preventivni
program, ki ga Center za so-
cialno delo Škofja Loka sicer
izvaja že dlje časa, odkar pa
so v novih prostorih, so lahko
povečali obseg sekundarne
preventive za otroke in mla-
dostnike z že zaznano proble-
matiko na socialnem, vedenj-
skem in čustvenem področju.
Namenjen je tudi staršem,
občasno pa se vanj vključuje-
jo tudi drugi otroci in mlado-
stniki. Kot pojasnjuje vodja
centra Vesna Žibert, je na-
men vseh aktivnosti opre-
mljanje mladega človeka za
življenje v smislu razvijanja
delovnih navad, prevzemanja
odgovornosti, treninga social-
nih veščin. Tako jim pomaga-
jo pri učenju, omogočijo, da v
miru napišejo domačo nalo-

go, poiščejo dobro informaci-
jo v literaturi ali na spletu,
spodbujajo pridobivanje ra-
čunalniške pismenosti, skrbi-
jo pa tudi za krepitev njihove
socialne mreže in sprostitev.
Potekajo zanimive delavnice,
od športno-rekreativnih do
ustvarjalnih, peljejo jih na iz-
lete in tabore. Deluje tudi de-
kliški klub, ki zajema sklop
delavnic z različnimi socialni-
mi in interakcijskimi igrami,
okrogle mize, debatna sreča-
nja in podobno. "Veliko otrok
in mladih je že preizkusilo
naše aktivnosti," je povedala
Vesna Žibert. "Naše dejavno-
sti povezujemo tudi z drugi-
mi dnevnimi centri, s kateri-
mi načrtujemo občasne
skupne akcije. Dnevni center
OM ima poseben talent, ki se
ga bomo trudili še naprej pre-
poznavati."
Svoje talente so mladi iz
dnevnega centra pokazali na

prireditvi, ki so jo poimenova-
li Dnevni center OM ima ta-
lent. Na njej so mladi prika-
zali film Zlata krogla, ki so ga
posneli s pomočjo mentorjev,
mladi pa so se izkazali tudi s
pesmimi in z razstavo. 
"Letno se v programe vklju-
čuje od 60 do 75 otrok, več
zaradi prostorskih in kadrov-
skih omejitev ni mogoče. V
prihodnje nameravamo rav-
no tem ciljem nameniti svojo
pozornost," pove direktorica
Centra za socialno delo Škof-
ja Loka Ivana Košir Erman.
"Center je dragocen za otro-
ke in mladostnike, ki se v
dobi odraščanja srečujejo z
različnimi problemi. Odprt
je od ponedeljka do petka od
11. do 19. ure, v njem pa pod
vodstvom strokovnih delav-
cev in prostovoljcev potekajo
različne dejavnosti, ki so za

otroke dober trening za vsak-
danje življenje in namenjene
boljšemu razvoju otrok in
mladostnikov ter preprečeva-
nju odklonilnega vedenja."
Zmanjšanje in preprečeva-
nje socialne izključenosti in
njenih negativnih posledic je
le eden od ciljev teh progra-
mov, poleg tega pa še gradi-
tev pozitivne samopodobe,
pridobivanja občutkov spre-
tnosti in varnosti, izboljšanje
komunikacijskih spretnosti,
izboljšanju šolskega uspeha,
razvijanju učnih navad, od-
pravljanje odpora do učenja
in šole, aktivno reševanje te-
žav v domačem okolju in
vključevanje vse družine v
program. Zadovoljujejo tudi
potrebe po druženju, širijo
socialno mrežo uporabnikov,
jih učijo sprejemanja drugač-
nosti in sprejemanja odgo-
vornosti ter pridobivanja de-
lovnih navad.

Pomoč pri težavnem
odraščanju

Tretje leto je v Škofji Loki odprt Dnevni center 
za otroke in mladostnike, namenjen mladim, ki
se srečujejo s socialno izključenostjo in težavami
v odraščanju.

Ivana Košir ErmanVesna Žibert

Zmanjšanje in preprečevanje socialne 
izključenosti in njenih negativnih posledic je le
eden od ciljev teh programov, poleg tega pa še
graditev pozitivne samopodobe, pridobivanja 
občutkov spretnosti in varnosti, izboljšanje 
komunikacijskih spretnosti.
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Ko govorimo o razvojnih na-
črtih države, regije ali kraja,
vedno pridemo do turizma,
kjer bomo s čarobno paličico
pospešili vsesplošni razvoj.
Veliko imamo povedati o za-
mujenih priložnostih. Okro-
gle mize, ki se pojavljajo na
vsake štiri leta (kakšno na-
ključje?), popularnega turiz-
ma seveda ne izpustijo, prav
tako uradniki, ki se sicer ni-
koli niso ukvarjali s turiz-
mom, poznajo odgovore na
še tako zapletena strokovna
vprašanja. Kaj šele gostilniš-
ke debate: "Če bi jaz imel kaj
besede, bi že videli, kako se
stvari streže." Večina nas je
bila že kje na dopustu, preli-
stala kakšen turističen kata-
log, zato smo prepričani, da
je zadeva tako enostavna, da
lahko o njej razglabljamo na

dolgo in široko ali pa kar tako
za hobi. Skratka v turizmu
vsi vidimo glavne priložnosti
za razvoj, saj menimo, da
smo prav tu zamudili največ
in - zanimivo - ne na področ-
ju, kjer smo sami dejavni. Ali
je res tako preprosto in so re-
šitve praktično na dlani?
Poglejmo, na kaj smo najbolj
ponosni in kaj krepi našo sa-
mozavest. Naravne lepote,
alpska jezera, smučišča,
srednjeveška mesta, morje
ter etnologija, zgodovina, ar-
hitektura, kultura in ne nazad-
nje kulinarika ... Smo se kdaj
vprašali, kaj nam ponujajo že
samo sosednje države? Saj ni
res! Kako je to mogoče? Saj
imajo praktično enako po-
nudbo. To gotovo pomeni, da
je tisto, kar nam je v veliki
meri dano, premalo in se

moramo sami potruditi, da
naredimo nekaj več. Torej re-
alizirajmo večno priložnost!
Seveda se najprej lotimo aka-
demskih strategij, kjer na-
tančno opredelimo dejavno-
sti, organiziranost, sredstva,
merila uspešnosti, ukrepe ...
Ugotovimo, da se vsak po-
trošen evro v turizmu, v
okolju multiplicira trikrat,
prav tako vsako delovno me-
sto v turizmu prinese dodat-
no delovno mesto v okolju.
Seveda opredelimo kratko-
ročna, srednjeročna in dol-
goročna obdobja. Skratka,
na polje turizma stopimo
primerno oboroženi in z
najboljšimi nameni želimo
osvojiti kar največji tržni de-
lež. Po določenem času ugo-
tovimo, da se nismo premak-
nili z mrtve točke. Nihče ne

posluša glavnega "stratega",
saj je vsak krajevni "strateg"
prepričan, da on veliko bolje
ve, kaj so zanimivosti njego-
vega kraja in kako bo z njimi
privabil turiste. Nekaj je na-
robe! Res je, da moramo vi-
deti najprej veliko sliko (od
zgoraj navzdol), vendar mo-
ramo to sliko skomunicirati,
pripraviti akcijski načrt in jo
tudi operacionalizirati. No-
bena, še tako dobra strategi-
ja, od lipovega lista prek pi-
sanega cvetja do I feel Slove-
nia, nam ne bo prav nič ko-
ristila, če je ne bodo poznali
in sprejeli tisti, ki od turiz-
ma tudi živijo. Strategijo
morajo prepoznati za svojo
in jo oživiti. Seveda pa ne bo
nič narobe, če se že ob pri-
pravi strategij za kakšen dan
od računalnika preselimo k

ljudem in z njimi delimo
svoje prepričanje in upošte-
vamo tudi njihovo.
Postavimo se v položaj obis-
kovalca - turista in njegove
"velike slike", za katerega je
turistična destinacija Slove-
nija in ne regija, območje ali
celo občina. Celotna Slove-
nija ustvari pol toliko noči-
tev kot nekatere večje evrop-
ske prestolnice (Slovenija
ok. 8,5 milijona, npr. Rim
pribl. 15 milijonov) in nisem
še slišal, da bi se posamezne
četrti evropske prestolnice
promovirale posebej.
Res je, turizem ustvarjajo
zgodbe, vendar te pripovedu-
jejo ljudje in ne zaprašene
strategije. Potrudimo se, da
turizem kot večna priložnost
ne postane zamujena prilož-
nost.

Turizem - večna priložnost!?

Rok Šimenc, 
direktor RA Sora

Gimnazijci v Martiguesu in Strasbourgu

Skupina loških gimnazijcev se je maja udeležila dveh med-
narodnih dogodkov. Peterica, ki se uči francoščino in je s
predstavo La lecon zmagala na frankofonskem tekmovanju
v Celju, se je udeležila festivala za mlade v francoskem me-
stu Martigues. Na njem je bilo tri tisoč mladih iz mediteran-
skih držav, sta povedali udeleženki Špela Bajželj in Špela
Galjot. Pravita, da je njihova skupina v kampusu prebivala
skupaj s Francozi in da so jim slednji priznali, da po treh le-
tih učenja dobro govorijo francosko. Druga, večja skupina iz
Gimnazije Škofja Loka, pa je bila v Strasbourgu. Gre za 25
dijakov tretjih letnikov, za katere je bila to nagrada za dobro
uvrstitev na spletnem kvizu. Klemen Mesec, Luka Debenec
in Nika Eržen so povedali, da so ob tokratnem obisku v dru-
gi evropski prestolnici skupaj z mladimi iz drugih evropskih
držav sodelovali kot poslanci v parlamentu. Razpravljali so
o nekaterih ključnih vprašanjih Evropske unije, denimo liz-
bonski pogodbi, o ekologiji, o vstopu Turčije v povezavo ...
Pravi evropski poslanci pa so bili njihovi poslušalci in so od-
govarjali na njihova vprašanja. "Mi smo vanje dregali z vpra-
šanji, oni pa so nam odgovarjali zelo na dolgo. Veliko so go-
vorili in malo povedali," so bili iskreni loški gimnazijci. Mla-
di "parlamentarci" so se ob tej priložnosti tudi družili in si
ogledali tudi mesto ter evropske institucije. D. Ž.

Živahen oder mladih
Projektni svet in projektna skupina Pisana Loka, škofjeloške
osnovne šole in predstavniki programa Mepi so že tretjič za-
pored priredili Oder mladih, prireditev, na kateri se predsta-
vijo loški osnovnošolci. Navijaška skupina Cvetke je izvajala
svoje akrobacije, lutkarji in otroški pevski zbor s šole Ivana
Groharja je uprizoril odlomek iz lutkovne predstave Pekarna
Mišmaš, zapel je otroški pevski zbor OŠ Cvetka Golarja,
sedmošolci te šole so zaigrali dramsko igrico Rdeča kapica,
plesni krožek OŠ Jela Janežiča je prikazal ples na glasbo iz
Gospodarja prstanov, angleški dramski krožek OŠ Škofja
Loka - Mesto je skupaj s šolskim ansamblom in mladinskim
pevskim zborom pripravil predstavo We are neighbours. S
plesom so nastopile petošolke iz podružnične šole Bukovi-
ca. Obiskovalci so videli še odlomek iz igre Pet Pepelk Žar-
ka Petana, ki so ga odigrali člani dramskega krožka OŠ Škof-
ja Loka - Mesto, zaplesala je tudi starejša folklorna skupina
s te šole Kamniti most, s šole Cvetka Golarja pa še vokalna
skupina. Na prireditvi so podelili tudi priznanja Mepi, med-
narodna priznanja za mlade. D. Ž.

Špela Bajželj, Špela Grošelj, Kaja Badalič, Rok Vene in
Klara Šušteršič v mestecu Martigue
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loški glas
Loški glas, četrtek, 24. junija 201016

Pomena obrtniške organiziranosti so se zaveda-
li obrtniki že pred mnogimi leti. Spoznali so, da
le združeni skupaj lahko dosežejo marsikaj. S 
ciljem, da se bodo s skupnimi močmi trudili za
izboljšanje pogojev poslovanja, so obrtniki na
Škofjeloškem 16. aprila 1976 na ustanovnem
zboru ustanovili Društvo samostojnih obrtnikov.
Društvo se je skozi leta večkrat preimenovalo,
od 1. januarja 2008 dalje pa deluje z imenom
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja
Loka.

Zbornica je samostojna, strokovna, nestrankar-
ska poslovna organizacija, v katero se na podlagi
obveznega ali prostovoljnega članstva združuje-
jo obrtniki in podjetniki iz občin Gorenja vas-Pol-
jane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. 

Konec maja je bilo v zbornico včlanjenih skupaj
1233 samostojnih podjetnikov in družb, kar je 26
članov več kot konec prejšnjega leta. Člani se po-
vezujejo v petnajst sekcij, ki so temelj zbornične-
ga delovanja. Sekcije dajejo različne pobude in
predloge za izboljšanje razmer za delovanje na
področju dejavnosti, ki jih pokrivajo. Najštevil-
nejša sekcija je sekcija gradbenikov, sledijo pa ji
sekcije lesarjev, kovinarjev, avtoprevoznikov in
druge. Poleg trinajstih strokovnih sekcij v okviru
zbornice delujeta tudi športna sekcija, ki skrbi za
športne aktivnosti članov, njihovih družinskih
članov in zaposlenih delavcev ter sekcija upoko-
jenih obrtnikov, v katero so združeni člani, ki ne
opravljajo več dejavnosti kot obrtniki in podjet-
niki, ker so se upokojili.

Med naloge zbornice štejemo:
● pomoč obrtnikom in podjetnikom, ki zaradi za-

pletene in velikokrat nerazumljive zakonodaje
potrebujejo pomoč in informacije v svoji sta-
novski organizaciji;

● zastopanje interesov svojih članov z oblikova-
njem pobud, pripomb in zahtev za izboljšanje
razmer za razvoj obrti in podjetništva;

● organiziranje različnih izobraževanj in uspo-
sabljanj, kot so debatni večeri, tečaji tujih jezi-
kov, vodenje poslovnih knjig, sofinanciranje in-
dividualnega izobraževanja članov ...;

● informiranje članov o novostih na različnih po-
dročjih s pomočjo mesečnega glasila Informator,
periodičnega časopisa Loška obrt, spleta in ele-
ktronske pošte; 

● skrb za promocijo članov v obliki organiziranja
skupinskih nastopov na sejmih ter sofinanciranje
individualnega sodelovanja na sejmih in razsta-
vah članom;

● strokovno svetovanje in strokovna pomoč čla-
nom na področjih, kot so delovna razmerja,
davčni in finančni sistem; 

● zastopanje interesov delodajalcev in sodelova-
nje z združenji delodajalcev;

● izvajanje različnih javnih pooblastil (na primer
vodenje obrtnega registra, svetovanje in vpis v
Poslovni register RS kot vstopna točka VEM; 

● vse na enem mestu za začetnike in že delujoče
samostojne podjetnike in podjetja;

● aktivno sodelovanje z občinami in drugimi
organizacijami na lokalni ravni ter državnimi in-
štitucijami; 

● skrb za druženje članov (organiziranje poho-
dov, piknikov, plesov, koncertov, gledaliških
predstav, športnih prireditev ...); 

● prevzemanje aktivne vloge v različnih družbeno
pomembnih akcijah ter vlaganje v boljše okolje.

Vse naše člane vabimo k sodelovanju in oblikovanju
zbornice po njihovih željah. V obrtno-podjetniški
zbornici Škofja Loka bodo našli veliko koristnih in-
formacij za uspešnejše poslovanje tudi v trenutnih
težkih časih zaradi finančno gospodarske krize. Sku-
paj je vedno lažje premagati težave. 

Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/50 60 200, 
ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

Danica Zavrl Žlebir

V kapeli Loškega gradu je žu-
pan Igor Draksler učenkam
in učencem loških osnovnih
in glasbene šole podelil pri-
znanja, ki so si jih zaslužili z
odličnim znanjem in glasbe-
nimi dosežki. Z OŠ Škofja
Loka - Mesto so priznanja do-
bili Filip Gros, Lenart Kafol,
Katja Malenšek, Darja Ča-
dež, Neža Krajnik, Urša
Demšar, Urša Zrimšek, Nika
Gartner, Miha Mali, Miha
Korošec, Andraž Zrimšek,
Rok Korošec, Jan Kafol in

mentorji Vlasta Balderman,
Tina Porenta, Tanja Potoč-
nik, Helena Bergant, Marja
Pahor in Helena Markuta. Iz
OŠ Ivana Groharja so nagra-
jeni: Pija Hafner, Luka Kržiš-
nik, Miha Rihtaršič, Gal Dr-
novšek, Blaž Šubic, Nina
Gartner in mentorji Sabina
Leben, Kristina Poljanšek,
Majda Jeraj, Nataša Ivanušič,
Andreja Šporar in Alenka
Košič. Iz OŠ Jela Janežiča so
to: Luka Knavs, Tilen Matije-
vič, Špela Šmid in mentorici
Vesna Keše in Urša Bastar-
da. Nagrajenci z OŠ Cvetka

Golarja so: Helena Srakar,
Eva Cerar, Žiga Krajnik, Anja
Ajdovec, Manca Kok, Jona
Pokorn Kužnik, Zala Toma-
šič in mentorji Jasmina Vi-
dovič, Majda Hafner, Klavdi-
ja Mlinšek, Andreja Jelovčan
in Jerneja Bokal. Za glasbene
dosežke pa so priznanja pre-
jeli naslednji učenci Glasbe-
ne šole Škofja Loka: Janina
Jerman Grašič, Matic Košir,
Kaja in Ana Sešek, Tilen
Ržen in mentorji Mojca Za-
plotnik, Denis Kokalj, To-
maž Grajzar in Armin Se-
šek. 

Priznanja za znanje in dosežke

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Ob srečanju z
abrahamom so se loški fant-
je, ki v letošnjem letu praz-
nujejo 75-letnico, sestali pr-
vič, pred dnevi pa so v zna-
ni starološki gostilni Pri
Starmanu pripravili že četr-
to srečanje. Do 70. leta so se

namreč srečevali vsakih de-
set let, takrat pa so sklenili,
da je prav, da tovrstna dru-
ženja pripravljajo vsakih pet
let. Ko so pripravljali sez-
nam za prvo srečanje ob 50-
letnici, so ugotovili, da je
takšnih, ki so rojeni Ločani
oziroma so šolanje in mla-
dost preživeli v Škofji Loki,

petinšestdeset. Od takrat do
danes jih je umrlo šestnajst,
kar dokazuje, da so "dober
letnik" 1935. Tako jih je va-
bila na letošnje druženje
dobilo še skoraj petdeset, na
srečanje pa jih je prišlo tri-
deset. Prav vsi so podpisali,
da se znova sestanejo čez
pet let.

Sestajajo se že od srečanja 
z abrahamom 
V Škofji Loki se že po tradiciji sestajajo moški nad 50 let, v svoje vrste pa
do sedaj še niso povabili vrstnic.
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Kmetijsko gozdarska zadruga z. o. o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka

Sedež Kmetijsko-gozdarske zadruge

Škofja Loka (KZG) je na Kidričevi cesti na

Trati, kjer je tudi največja kmetijska trgo-

vina v Škofji Loki. Bogato je založena s

kmetijskim repromaterialom, gradbenim

materialom, orodjem za poljedelstvo in

gozdarstvo, na voljo so še vrtičkarski pro-

gram, sadike zelenjave in rož, lončnice, da-

rilni program, artikli za male živali, v proda-

jalni fitofarmacevtskih sredstev vam bodo

tudi brezplačno svetovali ... "Na enem mes-

tu lahko graditelji, kmetovalci in vrtičkarji

dobijo praktično vse," pravi direktorica

KZG Anica Frelih. 

Na koncu Spodnjega trga v Škofji Loki sto-

ji mlekarna s 110-letno tradicijo. Lani so

odkupili 11,9 milijona litrov mleka, trinajst

odstotkov so ga predelali v skuto, sir, slad-

ko in kislo smetano, topljene sire za reza-

nje in mazanje, albuminsko skuto iz sirot-

ke ..., poleg tega pa so odkupili še sedem-

deset tisoč litrov ekološkega mleka, iz ka-

terega so lani začeli izdelovati tudi ekološ-

ko skuto in sir. Mleko in mlečne izdelke

skupaj s proizvodi drugih slovenskih mle-

karn prodajajo v svojem Mlečnem butiku

nasproti mlekarne in živilski trgovini v Sta-

ri Loki, tržijo pa jih tudi po trgovskih cen-

trih, kjer je večji pretok strank. "Veseli

smo, da vse več kupcev daje prednost do-

mačim proizvodom. Znan je izvor surovin,

pri nas mleko odkupujemo od kmetov s

škofjeloškega območja in okolice, ni dol-

gih prevozov, ki bi slabšali kvaliteto," po-

udarja vodja škofjeloške mlekarne Cecili-

ja Lukančič Valič.

V trgovini v Stari Loki bo ponudba kmalu

še bogatejša, saj ta čas s pomočjo evrop-

skih sredstev urejajo kotiček za prodajo

lastnih ekoloških izdelkov, izdelkov bla-

govne znamke Dedek Jaka in Babica Jerca

ter proizvodov okoliških kmetij (domača

potica, kruh, rezanci, marmelada, jabolčni

sokovi, eko jajca, suho sadje, slovenski

med, kis, žganje, likerji, kislo zelje, repa ...).

KZG Škofja Loka ima trgovine tudi v Sel-

cih, na Češnjici, v Poljanah, Gorenji vasi,

Lučinah, na Hotavljah in Sovodnju. Poleg

mleka odkupujejo še živino, les in krom-

pir.

Vse za kmete, gradnjo in vrt
KUPCI SE RADI VRAČAJO V KMETIJSKE IN žIVILSKE PRODAJALNE 
ŠKOFJELOŠKE KMETIJSKO-GOZDARSKE ZADRUGE.




