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Oktobra bo odprt
obnovljeni bazen

Škofjeloški pasijon
je velik izziv

V kompleksu Centra slepih,
slabovidnih in starejših v Stari Loki
je že od leta 1979 bazen.
Sedaj ga temeljito obnavljajo.

Julija je bila za projektno vodjo
Škofjeloškega pasijona 2009
imenovana Romana Bohinc,
domačinka iz Poljanske doline.
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Časopis občine Škofja Loka, September

Potrebujejo vsaj še en vrtec
Štiri škofjeloške osnovne šole letos obiskuje 2125 otrok, v vrtcih jih je okoli osemsto. Gneča v vrtcih
narekovala ureditev začasnih igralnic v dijaškem domu, za naprej načrtujejo gradnjo dveh vrtcev.
Danica Zavrl Žlebir
Šolski prag pa je prvič prestopilo 233 prvošolčkov, ki
jih je za trinajst oddelkov.
Kaj je letos za šolarje novega, so javnosti ta teden predstavili predstavniki Občine
Škofja Loka. Telovadnici, ki
ju gradijo pri osnovnih šolah Jela Janežiča in Cvetka
Golarja, še nista dokončani.
Prva bo še ta mesec, druga
proti koncu oktobra, je dejal
župan Igor Draksler. O vsebinskih novostih je Marko
Primožič, ki vodi aktiv ravnateljev škofjeloških šol, dejal, da so vse šole vključene v
mednarodne projekte in več
projektov na nacionalni ravni, da se v šolah povečuje
število tujcev, da imajo že
dva otroka v izobraževanju
na domu, ki ga omogoča zakonodaja, da vzgojne načrte
šole pripravljajo skupaj s
starši. Šole se zjutraj odpirajo že ob 5.30 za jutranje varstvo in zapirajo ob 17. uri zaradi podaljšanega bivanja.
Občina šolarjem omogoča
brezplačne prevoze, če je
njihov dom oddaljen več kot
štiri kilometre od šole, je povedal Jure Svoljšak iz občinske uprave. Vsi prevozi iz
zalednih vasi še niso povsem stekli, ker jih usklajujejo z urniki otrok v višjih razredih zaradi različnih izbirnih vsebin. Prevozi so za občino dokajšen denarni zalo-

Začelo se je novo šolsko leto. I Foto: Gorazd Kavčič
gaj, visoke stroške pa jim
predstavlja tudi delovanje
podružničnih šol. Ob tem
župan dodaja, da se bodo
trudili ob primernem vpisu
te centre življenja v oddaljenih vaseh obdržati.
Več novega pa so ob začetku
šolskega leta doživeli predšolski otroci. V vrtce so starši prijavili kar sto otrok več
kot lani, tako da sedaj delujejo v 41 oddelkih, je povedala ravnateljica vrtca Janja Bogataj. Napolnili so vse normative, prostorsko stisko pa
so ob pomoči občine rešili v
dijaškem domu, kjer so štiri
nove igralnice. Prostori niso

namenski in zato malčkom
in vzgojiteljicam niso najbolj pisani na kožo. Čakajo
še na dvigalo, ki bo njim in
staršem olajšalo dostop do
prvega in drugega nadstropja v dijaškem domu. Da je
gneča tolikšna, gre pripisati
zakonski novosti, da je lahko
drugi in vsak nadaljnji otrok
v družini v vrtcu brezplačno.
Po sedanjih podatkih je
takšnih otrok v loških vrtcih
130. Na čakalni listi pa je še
vedno 54 otrok, rojenih lani
in letos, torej je največji naval prav na oddelke prvega
starostnega obdobja. Če
bodo v prihodnje želeli vsem

otrokom zagotoviti možnost
varstva v vrtcih, bodo potrebovali še kak nov vrtec. Za
dva imajo v občini že izdelana projekta, za nadomestni
vrtec Najdihojca v Podlubniku (za 16 oddelkov, oziroma
do 350 otrok) in za novi vrtec z osmimi oddelki na območju nekdanje vojašnice.
Slednjega naj bi gradili na
podlagi javno-zasebnega
partnerstva, zanj pa najprej
potrebujejo zemljišče, ki je
še v lasti ministrstva za
obrambo. Državo so s tem
namenom zaprosili za neodplačen prenos zemljišč na
občino.
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Za večjo
konkurenčnost podjetij

Dvorana na Trati
do konca leta

Kot ena velika družina

Dobro obiskana
Pisana Loka

V sklopu nove Industrijske
cone Trata bo leta 2010 začel
rasti Tehnološki park za materiale s poudarkom na kovinski in lesni industriji.

Pričakujejo, da bo v mesecu
dni končana gradnja športne
dvorane na Trati, njeno slovesno odprtje pa bo decembra. Do zamude je prišlo zaradi dodatnih učilnic.
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Odprli so
Pasijonsko hišo
V škofjeloškem mestnem jedru so odprli
Pasijonsko hišo, namenjeno sodelavcem
Škofjeloškega pasijona, ki ga nameravajo znova
uprizoriti marca 2009.
Danica Zavrl Žlebir

»Toliko otrok, kot jih je zdaj
v šoli, so jih imeli včasih
doma,« se radi pošalita
učiteljici iz podružnične šole
Lenart Zinka Pintar in Nana
Rupar Peternel.
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Letos je bilo storjenih že več
korakov, ki nakazujejo, da
bodo prihodnje leto v postnem in velikonočnem času
znova uprizorili Škofjeloški
pasijon, najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini. V Škofji Loki ga je
leta 1721 napisal pater Romuald Marušič, izvirnik pa
hrani škofjeloški kapucinski
samostan. Škofjeloški občinski svet je sprejel odlok o
uprizoritvi Škofjeloškega
pasijona, občina v proračunu zagotavlja tudi del denarja za izvedbo, nastal je že
poslovni načrt, imenovana
sta vodja projekta in režiser,
zbirajo se igralci, ki bodo
prihodnje leto odigrali prizore iz Kristusovega trpljenja. Sedaj so na Mestnem
trgu odprli še pasijonsko

hišo, njeno odprtje pa pospremili s kulturnim programom, fotografsko razstavo Alojza Pavla Florjančiča o uprizoritvi pasijona v
letih 1999 in 2000 in razstavo bakrorezov z motivi
križevega pota avtorja Vinka Mohorčiča. O pomenu
Škofjeloškega pasijona, tega
bisera slovenske (in tudi evropske) kulturne dediščine,
so spregovorili župan Igor
Draksler, pater Metod Benedik iz loškega kapucinskega samostana, sedanji
režiser Borut Gartner (odprtja se je udeležil tudi režiser pasijona iz let 1999 in
2000 Marjan Kokalj), vodja
projekta Romana Bohinc in
Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega društva,
slednje med drugim skrbi
tudi za "vzdrževanje pasijonske kondicije".

V letošnjem poletju se je v
Škofji Loki pod geslom Pisana Loka zvrstilo sedem koncertov. Za obiskovalce so bili
brezplačni, ker so poletno
dogajanje podprli sponzorji.
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Z odprtja Pasijonske hiše v Škofji Loki I Foto: Gorazd Kavčič
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Z delom parcel na območju nekdanje škofjeloške
vojašnice še vedno razpolaga ministrstvo za
obrambo.
Danica Zavrl Žlebir
Iz Občine Škofja Loka so se
nanj obrnili s prošnjo za neodplačni prenos lastninske
pravice na teh stavbnih
zemljiščih. Neodplačni prenos nepremičnin države
omogoča zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin v primeru, če je
pridobitelj oseba javnega
prava in če se s tem zasleduje javni interes. Občina
Škofja Loka je že junija ministrstvu za obrambo naslovila prošnjo, da se lastništvo
več parcel, s katerimi na območju nekdanje vojašnice
lastninsko razpolaga ministrstvo za obrambo, prenese
v last občine.
"Občina si prizadeva za prenos celotnega omenjenega
zemljišča, saj so vsi dosedanji delni prenosi lastništva
predstavljali določeno omejitev v (prostorskem) razvoju
kompleksa nekdanje vojašnice. Še več, Občina Škofja
Loka bi s prenosom lastninske pravice v njeno last
mnogo lažje in ustrezneje,
predvsem pa mnogo hitreje

uresničevala javni interes,
saj bi z (neodplačno) pridobitvijo navedenih nepremičnin v trajno last, to vitalno
mestno območje, ki je sedaj
degradirano, lahko celovito
uredila in ga zapolnila z novimi vsebinami širšega javnega pomena," sporočajo z
Občine Škofja Loka.
Za to območje predlaga, da
bi do leta 2010 zgradili nov
javni vrtec, tam bi uredili
tudi javne zelene (parkovne)
površine, osrednje parkirišče
za bodočo knjižnico in servisiranje širšega kompleksa in
mestni park, z obilico zelenja, sprehajalnimi potmi in
igrali za otroke. Zgradili bi
tudi dostopno cesto.
Občina Škofja Loka je ministrstvo zaprosila tudi za
neodplačen prenos šestih
praznih vojaških stanovanj
na Partizanski cesti. Zaenkrat občinske službe z ministrstva za obrambo še niso
prejele odgovora o prenosu
nepremičnin. To pa bi želeli
čim prej, saj bi želeli pospešiti prostorski in funkcijski
razvoj enega najbolj vitalnih
mestnih območij.

Ne nameravajo samo čakati
Projekta Urejanje porečja Sore sta oddana na ministrstvo za okolje in prostor, v štirih občinah na
Škofjeloškem pa čakajo, da jih uradniki vzamejo v roke.
Danica Zavrl Žlebir
Konec avgusta se je sestal
projektni svet regionalnega
projekta Ureditev porečja
Sore, ki ga sestavljajo župani vseh štirih občin upravne
enote Škofja Loka, in skupaj
s strokovnimi sodelavci ocenil, kje so s projektoma, ki
so ju letos vse štiri občine
oddale na ministrstvo za
okolje in prostor z namenom, da zanju pridobijo evropska kohezijska sredstva.
"Obravnavali smo stanje
obeh projektov (odvajanje in
čiščenje komunalnih voda
in oskrbe z vodo), ki sta bila
letos oddana na ministrstvo
za okolje. Analizirali smo
tudi stanje pri zagotavljanju
manjkajočih služnostnih
pogodb za primarne komunalne vode na terenu, ki so
predmet teh projektov in dogovorili smo se o nadaljnjih
aktivnostih na tem projektu," je povedala podžupanja
občine Škofja Loka Mirjam
Jan-Blažič, zadolžena za
projekt. "V poletnih mesecih je potekalo usklajevanje
med občinami na podlagi
usmeritev, ki smo jih dobili
na ministrstvu za okolje in
prostor. Ministrstvo je naprej vzelo v roke projekt o
odvajanju in čiščenju komunalnih voda in dalo usmeritve za dopolnitve. Sedaj pričakujemo, da je stvar pripravljena do te faze, da bi se

Foto: Tina Dokl

Vrtec, parkirišča,
mestni park ...

Mirjam Jan-Blažič
lahko naredil kakšen korak
naprej pri odločanju. Nekaj
dilem je nastalo, ker je v Evropski uniji 30. junija začel
veljati nov priročnik za izdelavo stroškov in koristi
(Cost-Benefit Analysis of Investment Projects). Ne glede
na to, da smo vlogo oddali
pred omenjenim datumom,
se lahko zgodi, da jo bomo
morali dopolnili v skladu z
novimi smernicami. Priročnik naj bi veljal za pripravo
finančnih analiz samo za velike projekte, ki jih neposredno pregledujejo v Bruslju. Sami menimo, da naš
ne sodi mednje, so pa različna ustna tolmačenja posameznih služb, zato smo zaprosili za uradno mnenje
ministrstvo za okolje in

prostor. Če bi bilo treba izračun finančnega primanjkljaja narediti za vsako občino
posebej, obstaja nevarnost,
da bi katera od občin celo izpadla iz projekta. Upam, da
ne bo tako in da se bo projekt še naprej pojmoval kot
celovit. Kot smo se dogovorili na projektnem svetu, ne
bomo le čakali, pač pa skušali z aktivnim posredovanjem tudi doseči, da bi nam
ustrezne službe ta tolmačenja dale kar se da hitro, da bi
s projektom lahko šli naprej
iz Ministrstva za okolje in
prostor na Službo vlade za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL), ki
tudi izdaja odločbe o dodelitvi pomoči iz kohezijskega
sklada EU."

pravi sogovornica. "Trenutno smo v fazi, ko bomo vse
štiri občine skupaj šle v pripravo razpisne dokumentacije za aktivnosti, povezane
z ukrepi za obveščanje javnosti. Te zapoveduje Evropska unija in obsegajo: postavljanje oglasnih desk
(gradbiščnih tabel), oglasnih
desk in razlagalnih tabel o
izgradnji skupine projektov,
zgibanke in brošure za vsa
gospodinjstva, jumbo plakate o izgradnji po projektu
Ureditev porečja Sore, razne
vrste oglaševanja, novinarske konference na začetku in
koncu gradnje, izdelavo internetnih strani ... Za ta namen smo morali rezervirati
precejšnja sredstva, namreč
odstotek od celotne vredno-

Kot smo se dogovorili na projektnem svetu,
ne bomo le čakali, pač pa skušali z aktivnim
posredovanjem tudi doseči, da bi nam ustrezne
službe ta tolmačenja dale kar se da hitro, da bi
s projektom lahko šli naprej.
Mirjam Jan Blažič dodaja,
da je bila na ministrstvu za
okolje tudi glede drugega
projekta, povezanega z oskrbo z vodo, ki so ga občine
oddale spomladi. "V Ljubljani pa je sedaj ogromno projektov, personala pa očitno
ni dovolj, da bi se jih lotili,
zato prihaja do zastojev,"

sti projekta, kar za cel projekt UPS znaša okoli 235 tisoč evrov. Obstajajo razmišljanja, da bi ta del projekta
racionalizirali, a to ni mogoče, ker morajo v vsakem primeru ta sredstva biti porabljena zgolj za te namene in
se ne morejo kanalizirati na
druge segmente projekta."

Za večjo konkurenčnost podjetij
V sklopu nove Industrijske cone Trata bo leta 2010 začel rasti Tehnološki park za materiale
s poudarkom na kovinski in lesni industriji.
Območje nekdanje vojašnice je še v lasti ministrstva za
obrambo. I Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj
Škofja Loka - Tehnološki
park, ki bo dograjen leta
2010, bo s pisarnami, laboratoriji, predavalnicami in
konferenčnimi sobami obsegal 6.000 kvadratnih metrov uporabnih površin.
"Osnovni način delovanja
parka bo nudenje podjetjem
in institucijam prostorsko
namestitev v infrastrukturno vsestransko urejenem
okolju in vrsto storitev, s poudarkom na raziskovanju in
na olajšanju dostopa do sodobnega tehnološkega znanja. Z zagotavljanjem storitev bo tehnološki park povečeval konkurenčnost podjetij," pojasnjuje Rok Šimenc,
direktor Razvojne agencije
Sora. Vpliv tehnološkega
parka bo predvsem na ravni
premika strukture produktov v smeri višje dodane
vrednosti, pripravljavci projekta pa največji premik pričakujejo na področju raziskav, razvoja ter podpori realizaciji inovativnih poslovnih idej.

Arhitekturna študija Tehnološkega parka za materiale v
Škofji Loki, ki ga bodo začeli graditi leta 2010.
Vrednost projekta je ocenjena na 11,5 milijona evrov,
vrednost investicije pa na
približno deset milijonov evrov. "Sofinanciranje projekta pričakujemo iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Občina Škofja Loka bo
v projekt vložila zemljišče,
po postopku javno zasebne-

ga partnerstva pa bo izbran
zasebni investitor (podjetje
ali konzorcij več podjetij), ki
bo investiral ostala potrebna
sredstva za izgradnjo tehnološkega parka," finančno
konstrukcijo razloži Šimenc. Zaradi denarja iz državnega in EU proračuna
ima investicija javni značaj,
kar pomeni, da projekt ni

primarno namenjen zagotavljanju dobičkonosnosti,
ampak gospodarskemu razvoju regije oziroma občine
Škofja Loka (nastajanje novih visokotehnoloških podjetij, nova delovna mesta z
visoko dodano vrednostjo).
Do sedaj je pismo o nameri
o vključitvi v projekt podpisalo 12 podjetij, dve srednji
šoli in tri fakultete, Tehnološki inštitut za lesarstvo in
Območno obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka.
Projekt vodi Razvojna agencija Sora, do sedaj pa so med
drugim pripravili arhitekturno študijo parka, Občina
Škofja Loka je odkupila dobro tretjino zemljišča, pripravljene so razne študije.
Za izvedbo projekta je potrebno še definirati tehnološke značilnosti investicij,
pripraviti prostorsko in projektno dokumentacijo, definirati poslovni model funkcioniranja tehnološkega parka, pridobiti zasebnega investitorja, dokončati vlogo za
pridobitev sofinanciranja in
biti na razpisu tudi uspešni.
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V coni že Filc, gradi Situs
V novi Industrijski coni Trata doslej gradita le podjetji, ki (zaenkrat) nista delali v Škofji Loki, domača
podjetja pa ne. Med njimi ni niti Unitecha.
Boštjan Bogataj

Ja, čisto zares, čeprav nam v ušesih nemara še
vedno odzvanjajo melodije in vtisi pravkar
minulega poletja.

In če se to rado dogaja nam
odraslim in odgovornim,
kako bi se to ne dogajalo našim najmlajšim, ki se jim je
komaj izteklo dolgo vroče
poletje.
No, prijetno toplo poletje je
še vedno tu, le počitnic je
zdaj res nepreklicno konec.
Zato še enkrat pozivam vse
udeležence v prometu, da so
prav posebej pozorni in zagotovijo varnost najbolj ranljivim udeležencem v prometu ...
Letos bo prag škofjeloških
osnovnošolskih
hramov
učenosti prestopilo 2.125
učencev, od tega 233 prvošolcev. Loške vrtce pa bo obiskovalo okrog 800 otrok.
Menim, da smo se čez poletje kar dobro pripravili na
njihov sprejem. Pravzaprav,
sta dve najbolj zahtevni investiciji na področju družbenih dejavnosti tesno povezani prav z zagotavljanjem
ustreznejših pogojev našim
šolarjem. Konec septembra
bomo odprli novo sodobno
telovadnico pri OŠ Jela Janežiča v Podlubniku, do konca

Na to smo opozorili tudi generalno direktorico direktorata za vrtce in osnovno šolstvo, gospo Mojco Škrinjar,
ki nas je obiskala prejšnji
mesec.
No, v Škofji Loki nam je
kljub temu uspelo zagotoviti
dovolj prostora za vse naše
malčke. V stavbi dijaškega
doma v enoti vrtca ''Čebelica'' smo odprli štiri nove igralnice in do konca leta
bomo pridobili še dve.
Zavedamo se, da to ni idealna, niti trajna rešitev, pa
vendar dovolj ustrezna za
čas, dokler ne bomo na območju nekdanje vojašnice v
letu 2010 zgradili novega
vrtca. Prav tam bomo istega
leta zgradili tudi novo škofjeloško knjižnico.
Letos poleti smo na Ministrstvo za obrambo naslovili
prošnjo za prenos večjega
kompleksa zemljišča na območju nekdanje vojašnice na
občino Škofja Loka prav za
namen izgradnje novega vrtca. Do sedaj od ministrstva
še nismo prejeli odgovora ...
Upamo, da bo kar najhitreje
prišlo do prenosa omenjenega zemljišča, da bomo

letošnjega leta pa bo nared
tudi velika športna dvorana
pri OŠ Cvetka Golarja na
Trati. Oktobra bo odprt tudi
popolnoma prenovljeni bazen v prostorih novega VDC
Škofja Loka v Stari Loki.
Letos se je po sprejetju novega vladnega zakona, ki
omogoča brezplačni vrtec
drugim in nadaljnjim otrokom, močneje povečal pritisk na naše vrtce. Lepo, da
je naša vlada naredila konkreten korak pri olajšavah
staršem vrtčevskih otrok.
Nekoliko nerodno je le, da je
izvedbo tega odloka preložila zgolj na rame občin ...

lahko začeli s pripravo dokumentov - in zavihali rokave.
Kajti naša država bi se morala zavedati, da je njeno
najboljše, najučinkovitejše
orožje za globalizacijske
spopade ravno dobro izobražena, odgovorna in kompetentna mladež.
Loška šolska vertikala je dobra, skupaj z ravnatelji, učitelji in pedagoškimi delavci
pa se bomo zavzemali, da jo
bomo razširjali in posodabljali.
Vsem, ki zahajate v hrame
učenosti, želim lepo, veselo
in kreativnosti polno novo
šolsko leto.

Igor Draksler, župan

Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka - Občina Škofja
Loka je pred dvema letoma
sprejela lokacijski načrt za
komunalno opremo in gradnjo proizvodnih objektov v
20,4 hektarja veliki industrijski coni Trata. Zagotavljanje zemljišč za Unitech,
enega največjih škofjeloških
podjetij, je bila tudi ena od
velikih tem takratne lokalne
politike, ki se je šibila tudi
pod težo groženj Antona Papeža, takratnega predsednika uprave, da bo podjetje zapustilo Škofjo Loko.
Od uprave Unitecha, ki jo danes vodi Matjaž Gorjup, smo
želeli izvedeti, ali se s selitvijo iz Vincarij v Trato ne mudi
več tako, kot se je pred dvema letoma in ali bi lahko z
deli začeli v prihodnjih mesecih. V tednu dni predsednik
uprave ni našel časa za odgovor na vprašanji, kakor tudi
ne za potrditev informacije,
da so v zadnjem času odpustili okoli 150 delavcev, med
njimi veliko tudi iz Škofje
Loke, čeprav je Gorjup maja
v intervjuju za Gorenjski glas
trdil drugače.
Štafetno palico hitrih uresničitev potreb po novih proizvodnih obratih sta tako
prevzeli podjetji iz škofjeloške soseščine - mengeški
Filc in medvoški Situs (objekt v gradnji). "Proizvodni

''Šola začela se je
zares ...''

Komunalno opremljanje cone Trata še poteka, kmalu pa bo zagnana prva proizvodnja.
objekt je v zaključni fazi, trenutno se opravljajo obrtniška zaključna dela," nam je
pred tednom povedal Alex
Luckmann, direktor Filca.
Procesno linijo za laminacijo so že kupili in opravili
uspešen zagon s prevzemnim protokolom, vendar:
"Zagon redne proizvodnje
je predviden v naslednjih
dveh mesecih, saj je linija
unikatna in sestavljena točno po naših željah in zahtevah, zato t. i. porodnih težav
nikoli ne manjka." Do aprila
prihodnje leto bo Filc na
Trati zaposloval 40 delavcev. Poleg omenjenih bodo
v novi Industrijski coni Trata gradili še ST - Trend, Andrej Grašič, Abena Trade in
Habjan, vsi so iz Škofje
Loke, skoraj vsi so že podali

vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja.
Občina je od sklada kmetijskih zemljišč in zasebnih
lastnikov odkupila dobrih 11
hektarjev zemljišč, z razpisi
pa jih je nato odprodala sedmim ponudnikom, ki so izrazili interes po gradnji proizvodnih objektov. V coni
zaenkrat ostaja še sedem
hektarjev zemljišč v zasebni
lasti. "V začetku leta smo
pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne
infrastrukture, to je cestnega omrežja z mostom, podvozom in križiščem na Ljubljanski cesti ter kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno
in električno omrežje," pojasnjuje Jernej Prevc, direktor škofjeloške občinske
uprave, o trenutnih delih pa

dodaja: "Gradimo zahodno
dovozno cesto z mostom čez
Traški graben ter prometno
in komunalno ureditev v
coni. Dela bodo zaključena
oktobra." Podvoz pod železniško progo in južna dovozna cesta bosta zgrajena v
prihodnjem letu.
Predvideni stroški gradnje
gospodarske javne infrastrukture znašajo 6,4 milijona evrov, iz evropskega sklada za regionalni razvoj je občina uspela pridobiti 1,24
milijona evrov. "S komunalno opremljenimi zemljišči
dajemo možnost za gradnjo
desetih proizvodnih objektov, ki naj bi dali 500 novih
delovnih mest. Razen tega
ne smemo zanemariti tudi
vloge tehnološkega parka,"
še pravi Prevc.

Oktobra o kanalizaciji na Godešiču
Danica Zavrl Žlebir
Med projekti, s katerimi občina Škofja Loka kandidira
za denar iz evropskih kohezijskih skladov in jih rešuje
z občinskimi podrobnimi
prostorskimi načrti (OPPN),
sedaj intenzivno pripravljajo
še dva zadnja OPPN-ja za
drugo obravnavo, ki naj bi
bila na na oktobrski seji občinskega sveta. Gre za Godešič, Reteče-Gorenja vas in
Stara Loka, Virlog, Binkelj,
Trnje, Vešter. Kot pravi podžupanja Mirjam Jan Blažič,
je del krajanov naselja Gorenja vas-Reteče, ki so nasprotovali lokaciji že ob prvi razgrnitvi, znova vložil pripombe na spremenjen dopolnjen osnutek OPPN-ja za
načrtovano komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče
in Gorenja vas-Reteče. Pripombe je podpisalo 47 občanov. Občina Škofja Loka je
leta 1986 po prostorskih aktih predvidela lokacijo na
prvi terasi nad reko Soro. V
postopku
pridobivanja
smernic za izdelavo OPPN
je Zavod Republike Sloveni-

je za varstvo narave izdelovalcu OPPN in Občini postavil take pogoje, da na tej
lokaciji ne bi bilo mogoče
pridobiti naravovarstvenega
mnenja. "Iz tega razloga
smo potem tako rekoč čez
noč morali obdelati novo varianto lokacije čistilne naprave, ki je bila razgrnjena v
prvi razgrnitvi. Na to so imeli okoliški krajani največ pripomb. V oblikovanju stališč
do pripomb smo zato obdelali še rezervno varianto. Zaradi tega je bila potrebna še
ena, delna razgrnitev te
spremenjene lokacije. Razgrnitev z javno obravnavo je
bila avgusta. Čistilna naprava je po naši oceni na strokovno tehnično primerni lokaciji, ki bo lahko ustrezno
pokrila potrebe krajanov
tega dela občine. Na javni
obravnavi sta dva občana, ki
sta se predstavila kot predstavnika skupine 45 krajanov Gorenje vasi-Reteč, nasprotovala tudi spremenjeni
lokaciji, češ da je čistilna naprava še vedno v neposredni
bližini stanovanjskega naselja. Naj povem, da gre za

eno samo hišo, ki je oddaljena okoli 115 metrov od parcelne meje čistilne naprave
in ne od samega objekta. Ni
razloga tudi za bojazen, da
bo čistilna naprava prekinila
sedanjo dovozno pot v bližini. O vseh pripombah na
OPPN iz prve in druge delne razgrnitve, pripombah z
obeh javnih obravnav, prejetih pisnih pripomb in vpisih
v knjigo pripomb bo stroka
(izdelovalec OPPN) pripravila odgovore. Stališča do
pripomb in rešitve s predlogom odloka bodo predstavljene in obravnavane na oktobrski seji občinskega sveta, ob drugi obravnavi tega
OPPN-ja. Po ustaljeni zakonski proceduri bodo vsi,
ki so podali pripombe ali pobude, po tej seji pisno in
osebno obveščeni o stališčih
do podanih pripomb. Želja
občanov, da bi čistilno napravo zopet prestavili na prvotno lokacijo na področje
Nature 2000, pa menim, ni
uresničljiva, ker tam soglasja Zavoda RS za varstvo narave ne bo možno pridobiti."

Med pripombami sogovornica omenja še eno: med ljudmi namreč obstaja bojazen,
da na kanalizacijski sistem
ne bo mogoče priključiti
vseh stanovanjskih objektov
na robu naselja. Zatrjuje, da
je ta dvom neutemeljen: sedanji OPPN zaradi razpršene
gradnje naselja tega dela sicer ne obravnava. Odvajanje
komunalnih voda s tega dela
naselja se bo reševal po posebnem postopku, sočasno z
izdelavo izvedbenih projektov, a ne znotraj tega OPPNja. Sprejeta je rešitev z gradnjo posebnega gravitacijskega voda do najnižje točke naselja in potem prečrpavanje
do začetnega jaška. "To je
bolj ekonomično in tehnično
sprejemljivo, cilj pa je urediti
to od leta 2015 do 2017, kot
nam nalaga posebna evropska direktiva. Osebno pričakujem, da bomo našli konsenz s krajani, ker si to naselje zasluži občutno boljši komunalni standard, ki ga danes nima, kohezijska sredstva pa to omogočajo bistveno hitreje in ceneje," zaključuje Mirjam Jan Blažič.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA C. 2, ŠKOFJA LOKA

Del prebivalcev naselja Gorenja vas-Reteče ni naklonjeno predlagani lokaciji čistilne naprave,
a na prvotni je ne bo mogoče graditi, ker je na območju Nature 2000.
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Volitve 2008

Prihodnjo nedeljo
bodo volitve

Predčasne volitve
na Godešiču
Svet krajevne skupnosti Godešič je ostal brez
štirih članov. Kdaj bodo volitve, še ni znano.
Maja Bertoncelj
Godešič - Občinska volilna
komisija bo morala razpisati predčasne volitve v Svet
Krajevne skupnosti Godešič, ki šteje sedem članov.
Po smrti predsednika Ivana
Logondra so za novega
predsednika predlagali in
izvolili dotedanjega podpredsednika Cirila Golarja.
Kmalu zatem pa so trije člani Sveta (mag. Aleksander

čevanju. Marsikaj lahko naredimo tudi sami, ne da
smo zgolj podaljšana roka
občine. Te razlike v pogledu
so se žal stopnjevale, prišlo
je tudi do osebnih žalitev. O
odstopu sem razmišljal že
od aprila," je svoje stališče
pojasnil mag. Aleksander
Igličar. In kaj na to pravi Ciril Golar? "Ko so me predlagali za predsednika, sem dejal, da funkcijo sprejmem,
če bo možno skupaj delati.

Tudi v Škofji Loki se je zadnje tedne razživelo predvolilno dogajanje. V osmem volilnem okraju,
ki zajema občino Škofja Loka, se bo za sedež v parlamentu potegovalo 15 strank in list z bolj ali manj
znanimi imeni kandidatov.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka je eden od enajstih volilnih okrajev prve volilne enote. Slednja zajema
gorenjske občine vključno s
Kamnikom in Komendo ter
Idrijo in Cerknim. Občina
Škofja Loka je osmi volilni
okraj, v njem pa za volitve v
državni zbor nastopa devet
parlamentarnih in sedem
zunajparlamentarnih strank
ali list. Volilna komisija prve
volilne enote je pred dobrim
tednom dni izžrebala vrstni
red kandidatur, po katerem
bodo slednje napisane na
naših volilnih lističih. Prva
je SLS, druga Zelena koalicija, tretja SDS, četrta DeSUS,
peta SNS, šesta KDS, sedma
Lista za pravičnost in razvoj,
osmi Zeleni Slovenije, deve-

Aleksander Igličar: ”Marsikaj lahko naredimo
tudi sami, ne da smo zgolj podaljšana roka
občine. Te razlike v pogledu so se žal stopnjevale,
prišlo je tudi do osebnih žalitev.”
Igličar, Dušan Krajnik in
Alenka Starman) podali odstopno izjavo. Na redni seji
konec avgusta so tako sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata sveta KS
ter ga posredovali pristojnim organom.
"Glavni vzrok za odstop so
bile prevelike razlike pri pogledu na delovanje krajevne
skupnosti. Moja želja je
bila, da bi se to vzdušje, ki je
vladalo v letu praznovanja
tisočletnice, nadaljevalo, da
bi sprejeli načrt dela za naprej, ga predstavili na zboru
krajanov in jih čimveč pritegnili k njegovemu uresni-

Nismo še imeli nobene resne seje, da bi se pokazalo,
kako bo delo v Svetu potekalo naprej, zato se čudim, da
so vztrajali pri odstopu. Ta
situacija sedaj pomeni, da
do konstituiranja novega
sveta lahko kot predsednik
peljem naprej že začete projekte, kot sta ureditev železniškega prehoda na Godešiču in dokončanje prizidka
pri Domu KS, ne moremo
pa sprejemati novih odločitev. O tem, kdaj bodo volitve
in ali bodo izvedene v celoti
ali le za nadomestne člane,
pa bo odločila občinska volilna komisija."

ti NSi, deseta Naprej Slovenija, enajsta SD, dvanajsta
Zares, trinajsta Lipa, štirinajsta LDS in petnajsta
Stranka slovenskega naroda.
In katera so imena kandidatov, ki nas bodo pritegnila,
da bomo oddali glas eni od
navedenih strank ali list?
Kandidatka SLS, ki na letošnjih volitvah nastopa skupaj
z SMS, je Valentina Nastran.
Domačini jo poznajo kot dolgoletno direktorico tovarne
Niko v Železnikih in kot
svetnico v občinskem svetu.
Zelena koalicija, ki združuje
Zeleno stranko in Zeleni
progres, gre na letošnje volitve s kandidatko Anito Eržen.
Ime v političnih krogih ni
znano, zato pa Ločani bolj
poznajo Milenka Ziherla, ki
bo kandidiral za stranko

SDS. Zelo dobro poznajo
tudi kandidata stranke DeSUS, saj ob županskih volitvah ni dosti manjkalo, da bi
bil izvoljen za škofjeloškega
župana, vendar mu v "tretjem" krogu ni uspelo: to je
Dušan Krajnik. Na listi Jelinčičeve SNS je spet manj znano ime, Aleksander Ževart.
Le mesec in pol stara stranka
KDS v Škofji Loki nastopa s
kandidatom Vincencijem
Demšarjem. Listo za pravičnost in razvoj zastopa Drago
Leskovšek, Zelene Slovenije
pa Husnija Muzurovič.
Stranka NSi ima že znanega
kandidata, Antona Kokalja.
Stranko Naprej Slovenija zastopa Matej Markelj. Pri SD
kandidira Lidija Goljat, znana kot svetnica te stranke v
občinskem svetu. Kandidira

še ena loška svetnica, Tina
Teržan, in sicer kot kandidatka stranke Zares. Stranko
Lipa zastopa Dušica Boštjančič. Kandidat LDS je Branko
Celar. Stranka slovenskega
naroda pa ima v škofjeloškem volilnem okraju za
kandidata Boštjana Bogataja.
Med kandidati na Loškem je
pet žensk, torej tretjina, za
mesto poslanca v državnem
zboru se potegujeta dva v
tem mandatu še aktualna
poslanca ter tri članice in en
član škofjeloškega občinskega sveta. Bo škofjeloško območje dobilo kakega poslanca v naslednjem mandatu?
To je odvisno od tega, komu
bodo Ločani namenili svoj
glas na volitvah, ki bodo že
prihodnjo nedeljo, 21. septembra.

Branko

CELAR

14

LDS, Slovenska cesta 29, Ljubljana

”Odločen korak
v pravo smer.”

Bolj ali manj znani obrazi na predvolilnih plakatih I Foto: Gorazd Kavčič

Slovenija potrebuje spremembe.

Na volitve tudi Lista za
čisto pitno vodo

Glas za spremembe
je glas za Socialne demokrate!

Lidija Goljat

11

Socialni demokrati, Levstikova 5, Ljubljana

MLADI - zadržati mlade na podeželju
in jim dati možnost zaslužka,
GOSPODARSTVO - razvoj novih delovnih mest
in s tem povečanje kupne moči,
DODATNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - uvajanje dodatnih
dejavnostih, ki bodo pripomogle k obstanku kmetij
STAREJŠI, POTREBNI POMOČI - dnevno varstvo na domu
SODELOVANJE - prizadeval si bom za medsebojno
sodelovanje med ljudmi in spoštovanje sočloveka

Jurij Krvina

11

Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ul. 4, Ljubljana

Socialni demokrati, Levstikova 5, Ljubljana

Obkroži številko 11

1

Volilna komisija prve volilne
enote je zavrnila Listo za čisto pitno vodo, češ da med
podpisniki niso bili vsi iz te
volilne enote. Na žrebanju
vrstnega reda kandidatnih
list so se člani komisije vseeno odločili, da listo uvrstijo
na zadnje (šestnajsto) mesto, saj so imeli vlagatelji še
možnost pritožbe. To so izkoristili, vendar na vrhovnem sodišču niso uspeli.
Pritožili so se še na ustavno
sodišče, to pa je presodilo,
da je pritožba Liste za čisto
pitno vodo upravičena. Tako
bo tudi v prvi volilni enoti
na Gorenjskem vendarle
nastopila na volitvah. V
osmem volilnem okraju
(Škofja Loka) je kandidat liste
Viktor Andrej Hribar. D. Ž.
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Aktualno

Zgrajena je
sodobna sortirnica
Na komunalni deponiji v Dragi je bila v zbornem centru za ravnanje z odpadki postavljena sodobna
sortirnica odpadkov. Prispevala bo k učinkovitejšemu ločevanju in h gospodarnemu ravnanju z odpadki.
Danica Zavrl Žlebir

Foto: Gorazd Kavčič

V Škofji Loki že več let ločeno zbirajo odpadke, občina
je v skladu z operativnim
programov države glede ravnanja z odpadki izdelala
tudi svoj program. Že pred
leti se je rodila zamisel o sodobnem centru za ravnanje
z odpadki in sedaj se že tudi
uresničuje. Leta 2004 so ob
deponiji odpadkov v Dragi

Deponija nenevarnih odpadkov po novem letu ne bo več
sprejemala odpadkov (njeno
obratovanje so podaljšali do
zapolnitve), zato so sprejeli
odločitev, da se ob njej zgradi sortirnica odpadkov. Gre
za dvonivojski objekt, kjer
bodo postavljeni štirje veliki
zabojniki z zmogljivostjo 30
kubičnih metrov, pojasni
Boštjan Cuznar, vodja oddelka za gospodarske javne

začeli graditi zbirni center,
ki je bil leto dni kasneje odprt in od tedaj tam odlagajo
ločene frakcije odpadkov. Te
namreč ločujejo že na izvoru, na posebnih zbirnih točkah (ekoloških otokih), kjer
se ločeno zbirajo papir, steklo in plastična embalaža. V
Škofji Loki bi potrebovali tri
zbirne centre, so ugotovili
že pred leti, zaenkrat jim je
uspelo urediti šele prvega.

službe na občini Škofja
Loka. Z zgornjega platoja
bodo tovornjaki stresali vsebino v zabojnike, ki bodo
pripravljeni za odvoz iz Škofje Loke. Pričakujejo, da bosta
potrebni dve ali tri vožnje na
teden iz sortirnice na izbrano deponijo. Kam bodo odvažali tovornjaki škofjeloške
smeti, še vedno ni znano,
odvisno je od poznejše odločitve. Kot vemo, gorenjske
občine že nekaj časa načrtujejo skupno odlagališče odpadkov, vendar zaenkrat
stvari še niso dorečene.
Škofjeloška sortirnica, ki so
jo začeli projektirati leta
2006 in leta 2007 začeli
graditi, je sedaj gradbeno
dokončana, pove Boštjan
Cuznar, tako da bi lahko začela delovati že letos ali najkasneje prihodnje leto. Potreben je le še nakup opreme. Celotna vrednost del je
bila 342 tisoč evrov. Narejena je po vseh evropskih ekoloških standardih, njen namen pa ni zgolj ekološki,
pač pa je pri tem objektu
ravnanja z odpadki nadvse
pomembna tudi ekonomičnost poslovanja. Sodobna
sortirnica nedvomno pripomore k temu.

Kanalizacija za 120 hiš

Kratke novice
Bukovica

V Bukovici obnovili športno igrišče
Leta 2006 začeta obnova športnega igrišča v Bukovici je
končana, v soboto so ga slovesno odprli. V obnovo je
občina Škofja Loka vložila sto tisoč evrov. Igrišče, ki je namenjeno učencem podružnične šole, športnemu društvu
Lubadar in tudi rekreativcem iz teh krajev, sicer še ni
povsem nared, saj ga nameravajo še dokončno opremiti,
poskrbeti za osvetlitev in zgraditi brunarico. Sobotni slovesnosti, kjer so s kulturnim programom sodelovali učenci
in učenke šole iz Bukovice, je sledila še nogometna tekma,
ki so jo pripravili Lubadarji. D. Ž.

Novega športnega igrišča so se najbolj razveselili učenci
podružnične šole v Bukovici, tamkajšnji športniki iz
športnega društva Lubadar, pa tudi vsi rekreativci iz
Bukovice in sosednjih vasi. I Foto: Matic Zorman

Cestne zapore v občini
Na območju občine Škofja Loka je ta čas aktualnih več cestnih zapor. Delno zaprt je Šeširjev most na državni cesti, ker
ga obnavljajo, postavljen je semafor, promet pa poteka izmenično enosmerno. Popolna zapora je do 30. septembra
na cesti Kumer-Smoldno. Do srede novembra bo zaradi
sanacije plazov ob cesti Luša-Lenart-Rovt delna zapora te
ceste z odstopom prednosti. Do januarja 2009 bo zaradi
gradnje na Trati zaprta cesta Trata-Meja, delna zapora bo do
konca septembra tudi na cesti Hosta-Pungart. Nekatere ceste pa zaprejo tudi zaradi prireditev. Ravno danes, 12. septembra, bo zaradi kolesarske tekme popoldne zaprta cesta
Puštal-Hrastnica, jutri, 13. septembra, pa Pevno-Škofja
Loka-Papirnica. D. Ž.

www.adriatic-slovenica.si

NAGRAJUJE!
Ob koncu avgusta so začeli kopati za kanalizacijo Dorfarje-Forme-Sv. Duh.

Občina Škofja Loka je na
drugi javni razpis regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2007-2013 prijavila
projekt kanalizacije med
Dorfarjami, Formami in Sv.
Duhom. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je vlogi ugodila in občini za ta namen
odobrila namenska nepovratna sredstva v višini 488
tisoč evrov.
"Z realizacijo tega projekta
s področja okoljske infrastrukture bo občina Škofja
Loka rešila problem odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v
naseljih Dorfarje in Forme
ter severnem delu naselja
Sv. Duh. Predvidena je
gradnja ločenega sistema
kanalizacije, to je fekalne
in meteorne kanalizacije v
skupni dolžini 5800 metrov. Na novo kanalizacijsko omrežje bo priključenih okoli 120 objektov.

Hkrati z gradnjo kanalizacije bo potekala tudi obnova vodovodnega omrežja.
Položene bodo vodovodne
cevi iz duktilne litine v dolžini okoli 2900 metrov,"
pojasnjuje Irma Tancek,
višja referentka za komunalne zadeve v škofjeloški
občinski upravi. Dodaja še,
da bo hkrati zgrajeno tudi
hidrantno omrežje.
Celotna vrednost naložbe
znaša nekaj več kot milijon
evrov, od tega za kanalizacijo 649 tisoč evrov, za obnovo vodovoda pa 364 tisoč evrov. Strošek obnove vodovoda bo v celoti pokrit iz občinskega proračuna. Graditi
so začeli ob koncu avgusta,
končano pa bo junija prihodnje leto. Naložba predstavlja nadaljevanje gradnje
kanalizacijskega omrežja v
tem delu škofjeloške občine, saj so v letih 2006 in
2007 že zgradili kanalizacijo v vzhodnem delu naselja
Sv. Duh v dolžini 3700 metrov.

ČAKA VAS
352 zanimivih
nagrad

Nezgodno
zavarovanje otrok,
šolske mladine,
študentov
2008/2009
Več informacij na vseh
poslovnih enotah AS, na
www.adriatic-slovenica.si in
modrem telefonu 080 11 10.
Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir
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Aktualno

Ob začetku šolskega leta je še posebej
pomembno, da voznike in druge udeležence v
prometu opozarjamo na neodgovornost otrok.
Danica Zavrl Žlebir
Svet za vzgojo in preventivo
v cestnem prometu (SPV)
tudi v Škofji Loki pred začetkom šolskega leta aktivno poskrbi za ozaveščanje
udeležencev v prometu, da
na ceste spet prihajajo najmlajši. Letos so jih opremili s kresničkami, izobesili
plakate in transparente. "S
tem smo voznike opozarjali, da so tu spet prvošolčki.
Akcijo smo tempirali na deset dni: ne zato, ker ne bi
bilo potrebno dlje časa, vendar v tem času najbolj učin-

in ugotavljajo, da je rezultat
kar dober.
SPV v Škofji Loki pa ne skrbi
le za prvošolčke. V tretjem
razredu se šolarji denimo odpeljejo na izlet z avtobusom,
si ogledajo železniško postajo in letališče, da spoznajo
različna prevozna sredstva.
To je škofjeloška posebnost,
drugje tega nimajo, akcija pa
je v pomladnih mesecih.
Mislijo pa tudi na srednješolce, ki so jim spomladi v sodelovanju s policijo in republiškim SPV pripravili predavanje o alkoholu v prometu.
Starši so bili navdušeni, dija-

Dvorana na Trati
do konca leta
Pričakujejo, da bo v mesecu dni končana gradnja športne dvorane na Trati, njeno slovesno odprtje pa
bo decembra. Do zamude je prišlo zaradi dodatnih učilnic, ki so jih še zgradili za šolo Cvetka Golarja.
Danica Zavrl Žlebir
"Gradnjo športne dvorane
zaključujemo, pričakujemo,
da bo v mesecu dni dokončana," je prepričan vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Škofja Loka
Alojz Bogataj. Lahko bi dela
končali že septembra, a je
do zastoja pri gradnji prišlo
zato, ker so v šoli Cvetka Golarja izrazili potrebo po dodatnih učilnicah in kabinetih. Odločili so se, da jih
zgradijo nad povezovalnim
hodnikom in to je spremenilo projekte. Ob tehtanju,
ali so dodatni posegi potrebni, je pretehtalo dejstvo, da
je bila ob začetku devetletke
šola Cvetka Golarja na Trati
edina od loških šol, kjer niso
ničesar dograjevali. V določenem obdobju potrebe po
tem res ni bilo, ker se je število otrok tedaj manjšalo.
Sedaj so razmere drugačne,
z dograditvijo učilnic pa pričakujejo, da lep čas ne bo
več potrebnih gradbenih posegov.
Športna dvorana je zgrajena ob šoli, staro telovadnico
pa so preuredili tako, da so
spodaj garderobe in drugi
spremljajoči prostori, ki jih
dvorana potrebuje, zgoraj
pa je še ena manjša telovadnica. Velika triprekatna
športna dvorana, ki bo imela petsto sedežev, v primeru

foto: Gorazd Kavčič

Za varen
otroški korak

Športna dvorana na Trati naj bi bila končana oktobra.
bolj množičnih prireditev
pa bo lahko sprejela še več
občinstva, bo namenjena
šoli in kraju. Trata doslej ni
imela primerne dvorane za
številne športe, ki jih gojijo
v tem delu občine, prav
tako ne za kulturne namene ali morebitne druge prireditve.
"Končni znesek investicije
je pet milijonov evrov,
vključno z vso opremo," pravi Alojz Bogataj. "Pri gradnji
je bil velik poudarek na minimalni porabi energije. Ob-

jekt je zelo dobro izoliran,
ogreval pa se bo z geotermalno energijo. Ta vir bo po
zaslugi povezave na kotlovnico šole lahko koristila tudi
slednja. Drugi vir energije
so sončni kolektorji na strehi objekta, streha pa je pripravljena tudi na montažo
foto voltaičnih elementov, ki
sončno energijo pretvarjajo
v elektriko, tako da bo to v
energetskem pogledu najmodernejša športna dvorana v Sloveniji. Občina se je
prijavila tudi na razpis eko-

loškega sklada. Sicer pa
glavnino naložbe pokriva
občina, deloma pa jo sofinancira tudi ministrstvo za
šolstvo in šport. Denar za
dvorano smo od države dobili tako za šolski kot za
športni del naložbe, kajti v
dopoldanskem času bo dvorana služila za športno vzgojo učencev šole Cvetka Golarja, popoldne pa športni
dejavnosti klubov in društev. Del denarja pa smo dobili tudi iz razpisa fundacije
za šport."

foto: Gorazd Kavčič

Oktobra bo odprt obnovljeni bazen
V kompleksu Centra slepih, slabovidnih in starejših v Stari Loki je že od leta 1979 bazen. Sedaj ga
temeljito obnavljajo.

kuje," meni Marija Pivk,
strokovna tehnična sodelavka SPV, sicer zaposlena v
škofjeloški občinski upravi.
"Teden dni pred začetkom
šole se SPV sestane in se
dogovori, kje so najbolj nevarni cestni odseki, kamor
je treba prve šolske dni postaviti redarje (člane AMD
in zveze šoferjev in avtomehanikov), ki sami ali v družbi policistov nadzorujejo
najbolj nevarne točke. Akcijo nevarnih točk financira
občina." Veliko naredijo
tudi za načrte varnih šolskih poti, kjer sodelujejo
občina, šole in policija. Gre
za načrtovanje, kako se varovati na nevarnih mestih,
nanja opozarjajo tudi
upravljavce ceste, skratka
vsak po svojih močeh prispeva k večji prometni varnosti. Tega so se lotili lani

ki prav tako, za naprej pa načrtujejo akcijo, ki bo še bolj
interaktivna in bo mlade še
bolj pritegnila. Razdelili so
jim tudi brošure, ki so osnova za vozniški izpit.
Za 13. oktober pa v Škofji
Loki napovedujejo dan prometne varnosti (pod okriljem evropskega tedna prometne varnosti) pod naslovom Ulice otrokom. Ta dan
bodo za promet zaprli Šolsko ulico, tam bodo otroci
lahko risali s kredami, sicer
pa bodo v okolici lahko opazovali dogajanje v prometu.
Cilj je, da otroci sami opazujejo in se učijo iz izkušenj,
se doma pogovarjajo s starši, tako da slednji tudi iz
otroških opažanj dobijo impulze, kako se je treba obnašati v prometu. Ob tem otroci še likovno, literarno in
tehnično ustvarjajo.

Danica Zavrl Žlebir
Rehabilitacijski bazen, ki ga
je spočetka upravljal Center
slepih, je ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve sedaj prepustilo občini. "Tu so se že četrt stoletja
učile plavanja številne generacije Ločanov, zato se nam
je zdelo škoda, da objekt
propade in smo zaprosili,
naj nam ga država da v
upravljanje," je povedal direktor Zavoda za šport v
Škofji Loki Aleš Murn.
Od oktobra lani je bil bazen
ves čas zaseden: dopoldne s
plavalnimi tečaji, po drugi
uri z učenci podaljšanega
bivanja, pozneje pa so prihajale družine, upokojenci,
invalidi ... Tako je bilo običajno mogoče termin za plavanje dobiti šele po deveti
uri zvečer. Ob sobotah so

prihajali vanj člani Sožitja,
odprt je bil tudi ob nedeljah.
Poslovanje je bilo dobro,
vendar so zaradi inšpekcijske odločbe, da sanitarije ne
ustrezajo, prav tako ne garderobe in tudi bazen za
noge, sklenili, da bazen čez
poletje zaprejo in ga temeljito obnovijo. Maja je namreč prišlo do brezplačnega
prenosa bazena z države na
občino, junija pa se je že začela obnova.
"Bazen je bil energetsko potraten in po danes veljavnih
merilih tudi nepravilno narejen. Te napake smo sklenili odpraviti. Nismo pa investicije oddali "na ključ",
pač pa smo organizacijo obnove sklenili prevzeti sami,"
je dejal Aleš Murn. "Na delovišču se je zvrstilo 16 zasebnih izvajalcev, med njimi
tudi še aktivni loški športni-

ki, ki so bili pripravljeni narediti po ugodnejši ceni in
smo tako pri naložbi lahko
prihranili. Računamo, da bo
vse skupaj stalo od 450 do
470 tisoč evrov. Od tega je
Občina Škofja Loka iz svoje-

ga proračuna zagotovila 300
tisoč evrov, drugo smo dobili na razpisih in od donatorjev. Upamo, da bo konec
septembra vse narejeno in
da bo 1. oktobra bazen že
lahko začel delovati."

foto: Gorazd Kavčič

Marija Pivk

Aleš Murn ob bazenu, ki ga letos obnavljajo.
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Šole

Kot ena velika družina

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki
dodiplomske in podiplomske študijske programe

Dodiplomski študij:

"Toliko otrok, kot jih je zdaj v šoli, so jih imeli včasih doma," se radi pošalita učiteljici iz podružnične
šole Lenart Zinka Pintar in Nana Rupar Peternel.
Ljudska Univerza
Škofja Loka

Mateja Rant

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka
tel.: 04 / 506 13 00
fax: 04 / 512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

Varovanci so se pomerili v kegljanju
Učenci podružnične šole Lenart z učiteljicama in kuharico
Pintar, saj se po malici skupaj igrajo na igrišču. Majhne
skupine učiteljicama omogočajo veliko več individualnega dela in večji nadzor
nad otroki. "Vsako nalogo
lahko zelo podrobno pregledamo." Ker imajo kombinirane oddelke, otroci več utrjujejo snov, razen tega določeno snov slišijo večkrat.
"Marsikdaj kdo iz nižje stopnje ve kaj, kar še starejši ne,"
pravi Zinka Pintar in dodaja,
da se veliko naučijo drug od
drugega in si tudi zelo pomagajo med sabo.

poje. Seveda je glasba njen
najljubši predmet, rada pa
igra tudi na violino, je še
dodala.
V šoli pa se ne počutijo dobro samo otroci, ampak radi
pridejo tudi njihovi starši,
nam je zagotovila Zinka Pintar. "Ko so mamice prvi dan
pripeljale otroke, bi kar tukaj
ostale." K vzdušju domačnosti pripomore tudi kuharica
Malči Potočnik, saj po njenih dobrotah, ki jih pripravlja za malico, diši po vsej
šoli. Tudi otroci so zelo povezani med sabo, pravi Zinka

"Naše vodilo je, da otroke
sprejemamo take, kot so.
Poskušamo izkoristiti tudi
njihove skrite talente. Obenem se trudimo, da vzljubijo podeželje in bodo ostali tukaj," je še poudarila
Nana Rupar Peternel.
"Imamo se kar 'fletno',
smo kar zadovoljni," jo je
dopolnila Zinka Pintar. Le
nekaj pogrešajo. "Že več let
prosimo za drog v telovadnici. Ves čas nam ga obljubljajo, potem pa ni nič.
No, letos pa bi ga vendarle
morali dobiti."

Štiri občine na Škofjeloškem so sodelovale pri gradnji telovadnice pri osnovni šoli Jela Janežiča, ki jo
bodo vsak čas odprli.
glede na ustanoviteljske deleže. Stroške 1,2 milijona
evrov vredne naložbe so si
občine razdelile takole: 57
odstotkov denarja je prispevala Škofja Loka, po 16 odstotkov Železniki in Gorenja vas-Poljane ter 11 odstotkov Žiri. Del sredstev je
občina Škofja Loka pridobila tudi od športnega društva
Partizan, pravzaprav od
Športne unije Slovenije.
Imeli so namreč del denarja od odkupa Sokolskega
doma in v zvezi s tem so z
občino sklenili dogovor, da
bodo vlagali v enega od
športnih objektov v občini,
slednja pa jim bo sofinancirala stroške najema telovadnice. Tako ima telovadnica
pri šoli Jela Janežiča že prvega znanega odjemalca, s
katerim jo bo vezal pogodbeni odnos.

Telovadnica pri šoli Jela Janežiča je velika 28-krat 24
metrov, z zastorom pa jo bo
mogoče razdeliti na polovico, tako da bosta v njej lahko hkrati potekali dve šport-

ni dejavnosti. Pričakujejo,
da bodo otroci v njej začeli
telovaditi takoj, ko dobi uporabno dovoljenje, slovesno
odprtje pa načrtujejo za konec septembra.

foto: Gorazd Kavčič

Otroci s posebnimi potrebami iz občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in
Železniki, ki obiskujejo
osnovno šolo Jela Janežiča,
bodo lahko že kmalu telovadili v novi telovadnici. Potekajo namreč zaključna dela
njene gradnje, urejajo še
okolico in parkirišča, kjer
bodo uvedli boljši vozni sistem, da bo mogoč krožni
promet.
"Gradnja te telovadnice je
posebnost, saj je terjala veliko usklajevanja med štirimi
občinami naše upravne
enote. Sedaj je že skoraj dograjena in je lep dokaz medobčinskega sodelovanja,"
pove Alojz Bogataj z občinskega oddelka za družbene
dejavnosti. Tudi stroški
gradnje so bili razdeljeni

še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski program Management
(smeri: Splošni management, Management
kadrov in Management informacijskih
sistemov), ki je enakovreden 1. letniku
znanstvenega magistrskega programa;
diplomanti specialističnega programa bodo
imeli možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega
magistrskega programa.
Rok prijave je ponedeljek, 15. 9.
Vse programe izvajamo kot izredni študij in
so zato prilagojeni zaposlenim študentom.

Zgled medobčinskega sodelovanja
Danica Zavrl Žlebir

Podiplomski študij:

Še zadnja dela v telovadnici šole Jela Janežiča

Varovanci škofjeloške enote VDC Kranj in novega oddelka
Mavrica iz Kranja so se nedavno tega srečali v Škofji Loki,
kjer so priredili tekmovanje v "ruskem kegljanju". Gre za
kegljanje, kjer je krogla na vrvici, tako da je te vrste šport primeren tudi za gibalno ovirane ljudi, kakršnih je tudi sedem
varovancev oddelka Mavrica. Ti so skupaj z 28 loškimi varovanci preživeli lep dan, sicer pa so taki dogodki namenjeni
športu, druženju in medsebojnemu spoznavanju, je povedala vodja loške enote VDC Kranj Andreja Vršič. D. Ž.

foto: Gorazd Kavčič

Sv. Lenart - Podružnično
šolo v sv. Lenartu letos obiskuje deset otrok. "Tako
malo, kot jih je letos, jih ni
bilo še nikoli," je pojasnila
vodja šole Zinka Pintar in
dodala, da je prav malo
otrok prednost. Skupaj z
učiteljico Nano Rupar Peternel, ki uči prve tri razrede, se lahko posvetita vsakemu otroku posebej. "Večkrat zato pravimo, da smo
vsi skupaj ena velika družina," je še dodala.
"Zelo mi je všeč, ker nas je
malo, saj se lahko učiteljica
ukvarja z vsakim posebej,"
je prepričana petošolka Petra Vidmar, njena sošolka
Manca Potočnik pa je dodala, da je tako nihče ne draži.
Skupaj z njima v razredu
sedi tudi četrtošolec Marko
Pejič, ki je v šoli najbolj navdušen nad računalnikom.
Učenca 2. razreda Josip Pejič in Jure Bertoncelj imata
najraje telovadbo, nad telovadnico, po kateri se lahko
vozi s skirojem, pa je navdušen tudi prvošolec Pavle
Gartnar. "Rada imam matematiko, ker mi dobro gre in
se zato zabavam," nam je
zaupala tretješolka Anja
Ravnihar, sošolki Darji Ozebek pa je bolj všeč slovenščina, saj rada bere, najraje
Mamko Bršljanko. "V šoli
se veliko igramo," pa nam je
zaupala prvošolka Alenka
Pfajfar, učenki drugega razreda Sabini Ozebek pa pravijo kar ptiček, ker tako lepo

vpisujemo v 1. letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa
Management; kandidatom za univerzitetni
študij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj,
priporočamo, da se vpišejo v visokošolski
strokovni program, ker se bodo po
zaključenem 2. letniku lahko prepisali na
univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite
in pošljemo vam informativno brošuro.
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Vrtci
Otroci letovali
na Debelem Rtiču
Danica Zavrl Žlebir
Redni program združenja
Rdečega križa Škofja Loka
je tudi letovanje socialno in
zdravstveno
ogroženih
otrok, v katerem s finančnim prispevkom sodelujejo
tudi občine in Zavod za
zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Povprečni prispevek staršev je bil tako za
desetdnevno bivanje v edinem našem obmorskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa na Debelem Rtiču le 69 evrov. Letovalo je
31 otrok, ki so poleg kopanja v dveh zunanjih bazenih in morju uživali v številnih športnih in drugih

dejavnostih, nam sporočajo
z območnega združenja
Rdečega križa Škofja Loka.
Vsak večer je bila organizirana zabava in vsak dan
športna tekmovanja, na katerih so loški otroci dosegali veliko ekipnih in posamičnih prvih mest. Najbolj
posebna dogodka na letovanju pa sta bila nedvomno
vožnja z ladjo do Kopra in
nočno kopanje. Skupina je
pripravila tudi predstavitev
domačega kraja drugim
otrokom v letovišču. V avgustu pa so v okviru donacije Engrotuša en počitniški teden preživele na Debelem Rtiču tri mamice s
šestimi otroki.

Pri gradnji vrtcev računajo na pomoč države
Generalna direktorica direktorata za vrtce in osnovne šole
na ministrstvu za šolstvo in šport Mojca Škrinjar je obiskala
Škofjo Loko. V občini imajo že izdelan projekt za gradnjo
nadomestne enote vrtca Najdihojca, ki so ga prijavili na razpis ministrstva za šolstvo in šport, od katerega pričakujejo,
da bo naložbo sofinanciralo v višini 50 odstotkov. Zgradili
pa bi še en povsem nov vrtec na območju nekdanje vojašnice v Škofji Loki, pri tem pa občinske službe od šolskega
ministrstva pričakujejo podporo občini, ki si pri ministrstvu
za obrambo prizadeva za neodplačen prenos stavbnega
zemljišča v vojašnici, saj bi tako lahko z gradnjo nove enote
vrtca začeli že v letu 2009. V Škofji Loki se strinjajo s
prizadevanji ministrstva za čim večjo vključenost otrok v
institucionalno varstvo, obenem pa so opozorile na (sistemsko) nedodelan način financiranja vrtcev, ki najbolj obremenjuje občine z največjo vključenostjo otrok v javno institucionalno varstvo. D. Ž.

Ena najlepših služb
"Za delo v vrtcu smo se odločili, ker imamo radi otroke in se radi ukvarjamo z njimi," so si enotni
Gašper Krek, Jernej Tozon in Iztok Orešnik, vzgojitelj in pomočnika vzgojiteljic v loških vrtcih.
Ana Hartman
Škofja Loka - S predšolsko
vzgojo otrok še vedno najpogosteje povezujemo vzgojiteljice, a se v tem pretežno
ženskem poklicu dobro
znajdejo tudi moški. Trije
taki delajo tudi v Vrtcu Škofja Loka, ki ima sicer 87 pedagoških delavk in delavcev.
"Starši so bili na začetku nekoliko skeptični glede vzgojiteljev. A so se potem navadili, saj so videli, da nas
otroci zelo dobro sprejemajo. Na koncu leta priznavajo, da dobro opravljamo svoje delo. Vzgojitelji na primer znamo včasih bolje
motivirati fantke za kakšno
stvar, saj imajo že v teh letih
moške težave," razmišlja
26-letni Iztok Orešnik s
Šutne, ki je pred sedmimi
leti kot pomočnik vzgojiteljice začel delati v Vrtcu
Škofja Loka, najprej v enoti
Pedenjped na Trati, zdaj je v
enoti Reteče. "Staršem
ustreza, da je v vrtcu tudi
moška roka. Vzgojitelji imamo svoj pogled na vzgojo,
kar je prednost," ugotavlja
Gašper Krek, 28-letni vzgojitelj iz Poljan, ki je pred šestimi leti začel delati v enoti
Pedenjped. S septembrom
so v Vrtcu Škofja Loka za
polovični delovni čas zaposlili še 28-letnega Jerneja
Tozona, novega pevca Čukov iz Škofje Loke, ki se je v
novi vlogi hitro znašel. Malčkom v enoti Čebelica v dijaškem domu se je še posebej prikupil s petjem in igranjem kitare.

Gašper Krek, Iztok Orešnik in Jernej Tozon I Foto: Gorazd Kavčič
"To je ena najlepših služb,"
se strinjajo fantje in dodajajo, da ti mora biti delo z
otroki v veliko veselje, biti
moraš potrpežljiv in odgovoren. "Pa še malo otroka
moraš imeti v sebi," pristavi
Jernej, medtem ko je Iztok
prepričan, da moraš poleg
tega dobro prenašati hrup.
"Včasih me kdo od kolegov
kliče po telefonu med delom in se čudi, kako zdržim
v takem hrupu," v smehu
pripoveduje Iztok, poznan
tudi kot pevec Gino. "Najboljše in najlepše pa je, če si
z isto skupino otrok več let
in jo pripelješ do šole. Otroke na ta način zelo dobro
spoznaš, tudi karakterno,

zato točno veš, kako delati z
njimi. Lepo je opazovati njihov gibalni in umski razvoj," se strinjata Gašper in
Iztok.
In kako so sploh 'zašli' v ta
poklic? Kot pojasnjuje Iztok, je bila njegova ljubezen do glasbe že v gimnaziji zelo velika, zato mu je za
učenje pogosto zmanjkalo
časa: "Šolska psihologinja
mi je tako svetovala, da bi
se prepisal na vzgojiteljsko
šolo, češ da bi bil za delo z
otroki, saj igram kitaro,
sem zabaven ..." Jernej je
najprej zaključil srednjo lesarsko šolo, nato je bil dve
leti poklicni vojak, nazadnje pa se je izobrazil še za

pomočnika vzgojiteljice,
saj ima, kot pravi, otroke že
od nekdaj zelo rad: "Niti
malo mi ni žal, da sem se
odločil za poklic vzgojitelja.
Res je, da sem šele začel
delati, a sem prepričan, da
se bom dobro znašel." Tudi
Gašper, sicer navdušen košarkar in motorist, je naredil srednjo lesarsko šolo, a
se ni videl v tem poklicu:
"Tako sem kmalu postal
spremljevalec gibalno oviranega fanta, se ob tem vpisal na predšolsko vzgojo,
nato pa sem nadaljeval s
študijem na pedagoški fakulteti in postal diplomirani vzgojitelj predšolskih
otrok."

Odprli štiri dodatne oddelke
Vrtec Škofja Loka je septembra na novo sprejel 280 otrok.

Tudi
učenje je lahko
prijetno
Priročnik za samostojno učenje
Knjiga stane:

10,43€
za naročnike Gorenjskega glasa

20% popusta.
naročanje na telefon: 04 201 42 41,
e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

Ana Hartman
Škofja Loka - V Vrtcu Škofja
Loka je ta čas po besedah
ravnateljice Janje Bogataj
745 otrok, medtem ko jih je
bilo lani v tem času okoli
630. "Septembra smo sprejeli 280 otrok, kar je približno sto več kot lani. Med
'novinci' je 130 otrok prvega
starostnega obdobja. Da
smo lahko sprejeli vse otroke, smo s septembrom v dijaškem domu odprli štiri
dodatne oddelke prvega starostnega obdobja, še dva pa
nameravamo odpreti med
letom, ko bo kar nekaj otrok
izpolnilo starostne pogoje
za vstop v vrtec," je povedala Bogatajeva in dodala, da
je ta čas v enotah vrtca šestnajst prostih mest, eno pa
tudi v razvojnem oddelku.

Tako kot marsikje se torej
tudi vpis v loške vrtce povečuje, na to pa deloma vpliva
tudi spremenjena zakonodaja, po kateri so starši za
drugega in nadaljnje otroke
v vrtcu oproščeni plačila
oskrbnine. Po podatkih občine je v Škofji Loki ta čas
okoli 130 takih otrok.
Z odprtjem novih oddelkov
v dijaškem domu pa težav
še ni konec. Kot pojasnjuje
ravnateljica, razmere za
delo tam niso enostavne.
Mlajšim otrokom je treba
pomagati pri hoji po stopnicah oz. jih nositi, v prvo
in drugo nadstropje je treba prenašati hrano. Tako
že težko čakajo, da bodo
oktobra namestili dvigalo,
za katerega bo občina Škofja Loka odštela 75 tisoč evrov. "Potrebujemo tudi te-

lovadnico za najmlajše
otroke, ki rabijo veliko gibanja. V dijaškem domu
namreč igralnice niso namensko grajene in imajo
manjšo bivalno površino.
Pripravljamo še dograditev
igrišča pred domom, da
bodo tudi najmlajši otroci
imeli igrišče, prilagojeno
njihovim potrebam," je dodala Bogatajeva.
V nadaljevanju naj bi v
Škofji Loki zgradili dva
nova vrtca; enega na območju nekdanje vojašnice,
drugega pa na lokaciji dotrajane enote Najdihojca.
"Ta poka po šivih. V njej je
47 zaposlenih, zbornica pa
je na dvanajstih kvadratnih
metrih brez dnevne svetlobe," opozarja ravnateljica.
Kot so sporočili z občine,
so za novi vrtec na območ-

ju Najdihojce že pripravljene idejne rešitve: "Po najustreznejši varianti je predvidena ureditev 16 novih
oddelkov, ki bodo lahko
sprejeli od 300 do 350
otrok, ter celovita ureditev
servisnega dela in prostorov za upravo. Skupna uporabna površina naj bi znašala 3.370 kvadratnih metrov. Nov vrtec naj bi bil
zgrajen v letu 2010." Istega
leta naj bi po navedbah občine zgradili tudi vrtec na
območju nekdanje vojašnice. Občina je za pospešitev
postopkov na ministrstvo
za obrambo naslovila prošnjo za neodplačni prenos
nekaterih stavbnih zemljišč v njeno last, gradnji
obeh vrtcev pa nameravajo
izpeljati v obliki javno-zasebnega partnerstva.
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Sprehod po učni poti
z odprtimi očmi

Anketa

V Osnovni šoli Ivana Groharja so v okviru mednarodnega šolskega projekta Comenius v sodelovanju
s Srednjo lesarsko šolo Škofja Loka pripravili Loško učno pot.
Danica Zavrl Žlebir
Loška učna pot je odprta že
nekaj časa, pri njenem nastanku pa so poleg obeh šol
sodelovali še: Zavod za gozdove Slovenije (OE Kranj),
Planinsko društvo Škofja
Loka, Gobarsko društvo Škofja Loka in Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka.
"Jesenski dnevi so prav primerni za sprehod po gozdu.
In če ob tem še spoznamo
drevesa in kakšno naravno ali
kulturno-zgodovinsko znamenitost, toliko bolje. Loška
učna pot nam ponuja prav
to," meni Martina Bukovšek
iz šole Ivana Groharja. "Loška učna pot vodi proti Lubniku, na njej pa spoznavamo
naravne
in
kulturnozgodovinske znamenitosti,
drevesne vrste, gobe, Loško
planinsko pot in ozaveščamo
pomen varovanja narave.
Učna pot je namenjena vsem
ljubiteljem narave in tistim,
ki želijo obogatiti svoje znanje."
Osnovna pot je krožna. Začne in konča se pri šoli Ivana
Groharja, speljana je mimo
Škofjeloškega gradu do stolpa

Kornelija Arhar iz Papirnice, osmošolka: "Letošnje počitnice so bile dobre. Nekaj časa sem preživela tudi pri sestrični na Koroški Beli. No, tudi v
šolo je spet lepo začeti, vsaj dokler še ni ocen."

na Kranclju, nato se spusti do
razgledišča nad Grebenarjem, od koder lahko opazujemo bližnjo in daljno okolico
Škofje Loke. Pot se nadaljuje
mimo Marijinega brezna
(kraške jame) in nunskega
vodovoda, ki še danes služi
svojemu namenu, na sedlu
Kobila se usmeri proti razvalinam Starega gradu, nato se
spusti v Vincarško grapo in se
vrne na izhodišče. Pot lahko

poteka tudi v obratni smeri.
Na učni poti so označene najzanimivejše rastoče drevesne
vrste tega območja in naravne ter kulturno-zgodovinske
znamenitosti. Razširjena pot
pa vodi na vrh Lubnika (1025
m), priljubljene točke številnih planincev. V neposredni
bližini vrha si lahko ogledamo še dve kraški jami, Lubniško jamo in Kevdrc. Večina
poti poteka po Loški planin-

ski poti, del nje pa je speljan
po Flisovi sprehajalni poti.
Izdali so tudi zloženko z naslovom Loška učna pot (Pot ...
za oči odprte), kjer je podrobnejši opis poti z razlago naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti na njej.
Zloženko imajo tudi v Turističnem društvu Škofja Loka,
Mestni trg 7, in v LTO Blegoš,
Kidričeva cesta 1a, v Škofji
Loki.

Nejc Torič iz Bodovelj, šestošolec: "Počitnice so se
mi zdele dobre. Bil sem na morju in v Čateških Toplicah, drugače pa doma. Na koncu sem že težko
čakal šolo in to, da bom spet srečal sošolce."

Počitnice so bile res aktivne
Julija in avgusta so v Škofji Loki spet pripravili program aktivnih športnih počitnic za mlade.
Danica Zavrl Žlebir
Športna zveza in Zavod za
šport Škofja Loka sta že šestič
organizirala aktivne športne
počitnice za mlade. Počitnice
so bile organizirane v osmih
tedenskih paketih pod izvedbo ŠKD Ritem. Vsako jutro se
je dogajanje začelo že ob pol
sedmih, ko so z otroki med
jutranjim varstvom igrali različne družabne igre. Nadaljevali so z dopoldanskim programom Poletje na igrišču,
kjer so otrokom ponudili košarko, rokomet, nogomet, hokej, badminton, odbojko na
mivki, plezanje, pohodništvo,
lokostrelstvo, ples, karate, taborniške veščine ... Po kosilu
v dijaškem domu so se vse do
pol štirih popoldne vrstile
kreativne in doživljajske delavnice, kar je vključevalo raziskovanje in ustvarjanje na
dnevno temo. Vsak petek je
bila zaključna zabava na tedensko temo.
"Poletna doživetja so uspešno
izvedli za otroke od 6. do 12.
leta starosti. Petnajst strokovno usposobljenih animatorjev je vodilo v teh delavnicah

Nace Možina iz Škofje Loke, šestošolec: "Bil sem
malo pri babici, malo na morju, drugače pa sem
se z motorjem "fural" naokoli. No, nazadnje so se
počitnice že malo vlekle, tako da sem že z veseljem pričakoval šolo in predvsem sošolce."

blizu 150 otrok. Izvajalcu so
pomagala tudi domača društva in klubi. Ta skupina otrok
že tretje leto tudi obnavlja
Trimsko stezo za otroke. Doživetja vsako leto sofinancira
več sponzorjev in za tedenski
paket starši odštejejo za otroka od 35 do 40 evrov," pojasni
Aleš Murn iz Zavoda za
šport. Poleg teh doživetij pa
so imeli otroci možnost pre-

življanja prostega časa med
počitnicami tudi pri drugih
aktivnostih, kjer so poleg
Športne zveze nastopali še
drugi izvajalci. To so bili programi: osvetlimo športna
igrišča, tenis tečaja, preizkus
ostrine oči - streljanje, balinček za prosti čas, dobimo se
pod koši, gimnastika in akrobatika, muzejske delavnice,
letovanja in taborjenje. "Za-

vod za šport vsako leto povabi
organizatorje, da zbrane informacije o poletnih aktivnostih otroci ob zaključku šole v
enotni brošuri odnesejo domov in da se poljubno odločajo med res pisano paleto aktivnosti. In rezultat je res lep,
saj več kot 500 otrok na Škofjeloškem lahko v času počitnic prijetno preživi vročino,"
sklene Aleš Murn.

Jernej Pirc iz Škofje Loke, šestošolec: "Bile so dobre počitnice, ki pa so hitro minile. Bil sem na
Štajerskem in pri babici v Kopru, ko pa sem bil
doma v Škofji Loki, smo se s prijatelji pogosto dobivali na šolskem igrišču ali na Grohar'ci."
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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Teja zmagala
na jeklenih
Škofjeločanka Teja Lapanja je v ženski
konkurenci zmagala na triatlonu jeklenih v
Bohinju. Njen cilj za prihodnje leto je prehiteti
očeta in doseči čas pod tremi urami.
Maja Bertoncelj
Ribčev Laz - Triatlon jeklenih je ena najtežjih športnih
preizkušenj pri nas, ki v Bohinju tradicionalno poteka
zadnjo soboto v avgustu.
Tekmovalce najprej čaka
veslanje, nato kolesarjenje
do pod planine Konjščice in
nato še tek do Vodnikove

gre ravno najbolje. Občutki
v cilju so bili res dobri. Če bi
znala, bi zajodlala. Vesela
sem bila, ker sem vedela, da
sem zmagala skupno in ker
sem le za pol minute zaostala za očetom. Lani me je prehitel še za 15 minut. Cilj za
naslednje leto je tako prehiteti očeta in doseči čas pod
tremi urami," je nasmejana

Oče in hčerka: Pio in Teja Lapanja bosta z družinskim
dvobojem na triatlonu jeklenih nadaljevala prihodnje leto.
koče. Zmagovalca sta letos
postala Radovljičan Zdravko
Mitrič (Zupan sport) in prvič Škofjeločanka Teja Lapanja (ŠD Bevke).
Teja Lapanja je na triatlonu
nastopila tretjič, zanj jo je
navdušil oče Pio, ki se te tekme udeležuje že vrsto let. In
kdo je nova zmagovalka jeklenih? Stara je 29 let. Med
10. in 20. letom starosti se je
veliko ukvarjala s športom,
predvsem z atletiko in karatejem, kjer je bila v reprezentanci. Nato je potovala
po svetu. Po vrnitvi v Slovenijo se je zaposlila in se znova bolj začela ukvarjati s
športom. Skupne zmage na
jeklenih, pa tudi zmage v
svoji kategoriji, v kateri pa je
bila sploh edina na startu, se
je zelo razveselila. "Malce
sem bila razočarana nad
tem, da sem bila v svoji kategoriji edina. Res je to triatlon jeklenih, vendar menim, da bi se ga lahko udeležil vsak, ki da nekaj na rekreacijo. Zmaga mi seveda
veliko pomeni, sem bila presenečena, saj mi veslanje ne

razlagala Teja, ki je s časom
3 ure, 1 minuta in 46 sekund postavila osebni rekord. V treh letih je napredovala za dobrih 20 minut.
Triatlon je zanjo najpomembnejša tekma v letu in
skorajda edina, saj ni tekmovalka, ki bi na tekme hodila vsak konec tedna. "Na
triatlon jeklenih pa pridem
predvsem zaradi vzdušja,
srečaš veliko veselih in znanih obrazov," pojasni. Na
triatlon se je letos dobro pripravljala: "Ogromno sem
kolesarila, večinoma s cestnim kolesom, zelo malo pa
tekla in veslala." Za konec
pa še njen nasvet vsem, ki bi
se triatlona radi udeležili. S
škofjeloške občine je takšnih veliko, največ iz ŠD
Kondor Godešič. "Težko je
začeti športati. Ko pa začneš, to postane rutina.
Drži, da je to triatlon jeklenih in tudi danes sem med
kolesarjenjem, ko ni bila
ravno najlepša cesta, rekla,
da tole so pa res jekleni. A
vse se da, če je le volja," je
dodala Škofjeločanka.

Škofjeloški rokomet praznuje

Odprli obnovljeno balinišče

Škofjeloški rokomet letos praznuje 50 let. Leta 1958 so bili
storjeni prvi rokometni koraki, ki so predstavljali uvod v zelo
ustvarjalen razvoj najuspešnejšega gorenjskega rokometnega kolektiva, čigar primat drži še danes, je zapisano v uvodu
v podlistek, ki je ob obletnici loškega rokometa pred časom
izhajal v Gorenjskem glasu. S prireditvami ob jubileju so že
začeli, in sicer 29. in 30. avgusta s Šilčevim memorialom.
Dogajanja se nadaljujejo in so ta teden dosegla svoj vrhunec.
Včeraj so avtorji predstavili zbornik pod naslovom 50 let
rokometa v Škofji Loki, ki na 220 straneh opisuje polstoletno
zgodovino tega športa na Loškem. Pripravljali so ga kar dve
leti, saj je bilo treba zbrati veliko podatkov iz minulih desetletij. Njegov urednik je Branko Celar, sodelovali pa so tudi
Peter Pipp, Emil Koplan in Jani Klemenčič. Ob predstavitvi
zbornika so podelili tudi priznanja medijem, ki vsa leta
zvesto spremljajo dogajanje v loškem nogometu. Izšla sta
tudi spominska znamka in srebrnik. Osrednja slovesnost ob
jubileju loškega rokometa pa bo drevi ob 19. uri v restavraciji dijaškega doma. Na svečani akademiji bodo podelili 130
priznanj zavzetim sodelavcem rokometa v Škofji Loki.
Podelil jih bo predsednik državnega sveta Blaž Kavčič. D. Ž.

Minilo je leto dni od poplav, ki so pustošile v Sloveniji. V
njihje bilo poškodovanih veliko športnih objektov, kar velja
tudi za Škofjo Loko. Med njimi je bilo tudi balinišče na tako
imenovanih Krevsovih Benetkah. Tako so po lanski katastrofi škofjeloški balinarji, zbrani v Klubu Loka 1000, pljunili
v roke in obnovili svoje balinišče na Krevsovih Benetkah. 30.
avgusta so pripravili slovesnost ob obnovi in se hkrati
spomnili, da praznujejo 35 let kluba. Kot je ob odprtju povedal Tone Oblak, dela še niso čisto opravljena, manjka jim še
kaka četrtina do konca, kljub vsemu pa so nadvse veseli, da
jim je uspela obnova igrišča. Člani kluba so opravili več kot
štiri tisoč prostovoljnih delovnih ur, na pomoč pa so jim poleg občine Škofja Loka in balinarske zveze Slovenije priskočili še številni drugi klubi in društva iz različnih koncev Slovenije. Da jim breme ni bilo pretežko, so jim pomagali tudi
donatorji. Ob slovesnem odprtju obnovljenega balinišča, ki
se ga je udeležilo več uglednih gostov iz občine in balinarske organizacije, jih je govornik naštel kar petnajst. Zahvalil
se je tudi izvajalcem in okoli 40 članom, ki so sodelovali pri
obnovi. Posebne zahvale pa je bil deležen Milan Kern za
vsakodnevno marljivo in požrtvovalno delo. D. Ž.

www.gorenjskiglas.i
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Škofjeloški pasijon
je velik izziv
Julija je bila za projektno vodjo Škofjeloškega pasijona 2009 imenovana Romana Bohinc, domačinka
iz Poljanske doline.

Kako trenutno potekajo priprave na izvedbo Škofjeloškega pasijona, ki naj bi bila
marca prihodnje leto?
"Pravkar je režiser Borut
Gartner predstavil svoj koncept uprizoritve strokovnemu odboru na občini Škofja
Loka. Pripravlja se promocijski, organizacijski in fi-

Škofjeloški pasijon je
bil uprizorjen v letih
1999 in 2000, prihodnje leto bo znova. Prva
predstava pasijona bo
28. marca 2009, druga
29. marca nato pa še
3., 4., 5., 13., 18. in 19.
aprila. Naslednje uprozoritve naj bi bile vsakih sedem let.
nančni načrt. Sedaj smo že
vzpostavili stik z državo, z
ministrstvoma za šolstvo in
za kulturo. Slednje nas je
uvrstilo na seznam kulturnih dogodkov, ki jih priporoča na ogled osnovnim in
srednjim šolam. To je za

nas velika referenca. Z ministrstvom za kulturo potekajo tudi pogovori o finančni podpori. 1. septembra smo
oddali tudi vlogo za vpis Škofjeloškega pasijona v register
nesnovne (ali žive) kulturne
dediščine, na znanstveno
raziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. Potekajo pa tudi drugi
pogovori. V torek, 9. septembra, smo odprli "pasijonsko
hišo" na Mestnem trgu, kjer
bo potekala večina aktivnosti
za pripravo pasijona. Pasijonska hiša odpira vrata vsem, ki
jih pasijon zanima."
Se dogovarjate tudi s sponzorji, ki naj bi predstavljali
enega od virov financiranja
uprizoritve Škofjeloškega
pasijona?
"V tem mesecu smo začeli z
vabili sponzorjem. Pripravljene so različne možnosti
sodelovanja sponzorjev pri
projektu. Računamo na to,
da bodo potencialni sponzorji začutili moč tega dogodka
in bodo projekt podprli."
Kolikšna sredstva pričakujete od sponzorjev, kolikšna iz
drugih virov financiranja?
"Za sponzorska sredstva še
težko napovemo, koliko jih
bo. Projekt je sicer ocenjen

na okoli 600 tisoč evrov.
Tretjino v svojem proračunu
zagotavlja Občina Škofja
Loka, ki uprizarja Škofjeloški pasijon. Dobro tretjino
bi morali zagotoviti s prodajo vstopnic, ostalo pa s sponzorskim oziroma z donatorskim denarjem. Projekt je
velikega obsega in sega tudi
preko slovenskih meja in bo
z močjo svoje vsebine zajel
širok krog različnih obiskovalcev, kar pomeni, da je ponudba tudi za sponzorje zanimiva."
Koliko občinstva sploh pričakujete? Najbrž ste se pri
tem oprli tudi na uprizoritvi
leta 1999 in 2000?
"V obeh letih je uprizoritve
obiskalo 56 tisoč gledalcev,
prvo leto več kot drugo. Pričakujemo, da si bo pasijon v
prihodnjem letu ogledalo
okrog 30 tisoč gledalcev, to
je eden izmed ciljev, ki bi jih
radi dosegli."
Kakšno občinstvo pričakujete? Govorili ste namreč o
tem, da bosta ministrstvi obisk priporočali tudi šolam?
"Res je, ena od predstav je
celo rezervirana za šole. Pasijon bo uprizorjen po devetih letih in današnja generacija učencev in dijakov ga še

ni videla, zato jim ponujamo to lepo priložnost v tem
šolskem letu."
Kakšni razlogi so vas vodili,
da ste kandidirali za projektno vodjo Škofjeloškega pasijona? Kaj vam ta projekt
osebno pomeni?
"Škofjeloški pasijon je vsekakor velik izziv v mnogih
pogledih, tako v kulturnozgodovinskem kot organizacijskem. V slovenskem in
tudi evropskem prostoru ima
veliko težo, zato sodelovanje
pri takem projektu predstavlja velik izziv in še večjo odgovornost. Eden od razlogov, ki
me je pritegnil, je tudi koncept ljudskega ljubiteljskega
gledališča, kjer so vsi nastopajoči pripravljeni sodelovati
ljubiteljsko. Da je taka množica ljudi v današnjih razmerah
pripravljena sodelovati na
takšen način, je še posebej
enkratno in daje pasijonu še
dodatno vrednost, in tudi to
je vplivalo na odločitev, da sodelujem pri Škofjeloškem pasijonu. Projekt ima tudi za
današnji čas aktualno vsebino in močno sporočilo. Odpira brezčasno vprašanje o
smislu človeškega bivanja.
Ob tej priložnosti vabim vse,
ki želite sodelovati, da pridete in se nam pridružite."

Romana Bohinc I Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Od leve: Marjan Kokalj, režiser pasijona 1999-2000, Tina
Oblak, Romana Bohinc in Borut Gartner, sedanji režiser.

Ob vstopu v novo šolsko leto
Ivica Bernik Peršin,
socialna delavka,
Center za socialno
delo Škofja Loka

Mesec september je čas, ko po
preživetih počitnicah in dopustih življenje spet začne teči po
ustaljenih tirih. Za vse otroke,
ki prvič vstopajo v šolo, pa prvi
šolski dan pomeni pomembno
prelomnico v življenju. Šola je
prostor, kjer se bodo srečevali s
svojimi vrstniki in drugimi
otroki ter iskali svoje mesto med
njimi. Prilagajati se bodo morali zahtevam šolskega urnika,
se učiti in izpolnjevati zahteve
in pričakovanja učiteljev in
staršev. Šola je za otroka lahko
kraj druženja in navezovanja
prijateljskih stikov in vezi, kraj,
kjer si bo pridobival nova znanja in veščine. Iz svojih delovnih izkušenj pa vem, da je šola
in vse, kar je povezano z njo,
za otroka lahko tudi vir hudih
stisk.
V mesecu avgustu sem se srečevala s starši, ki zaradi materialne stiske nimajo dovolj sredstev za nakup šolskih potrebščin, obutve in obleke za svoje
šolarje. Čeprav v teh primerih
obstajajo možnosti pomoči, so
otroci iz teh družin v novo šolsko leto vstopili manj sproščeno
kot njihovi vrstniki, ki so sku-

paj s starši lahko izbirali med
bogato ponudbo v naših trgovinah in niso bili obremenjeni s
skrbjo, kje bodo dobili potreben
denar. Kolegica, ki dela v
osnovni šoli, me je opozorila na
problem otrok tujih državljanov, ki prihajajo k nam delat
za nizko plačilo in živijo v
slabših razmerah. Njihovi
otroci izstopajo, saj v šolo prihajajo brez znanja slovenskega
jezika in brez stvari, ki jih za
šolo potrebujejo. Šolske svetovalne delavke se morajo spopadati še z neustreznim in odklonilnim odnosom drugih otrok
do njih. Sorodnica, ki dela v
šoli, mi je povedala, da so tudi
na njihovo šolo dobili takega
otroka. Po naročilu ravnateljice so mu v šoli kupili vse potrebno, učiteljici pa je druge otroke
uspelo motivirati, da so ga lepo
sprejeli in mu pomagajo. Bojim pa se, da je v današnjem
času to bolj izjema kot pravilo.
Otroci, ki so slabše oblečeni ali
celo zanemarjeni, so pogosto
odklonjeni s strani svojih sošolcev. Spomnim se primera dveh
deklic, ki so jima sošolci označili stola v razredu in jima niso

dovolili, da bi se lahko usedli
na druge stole. Materialno
ogroženi otroci so dostikrat prikrajšani tudi za interesne dejavnosti, za katere morajo prispevati starši. Šole športne dneve organizirajo tako, da imajo
otroci na voljo več možnosti.
Npr. izbirajo lahko med smučanjem, drsanjem, kopanjem,
fitnesom, pohodom itd. Izbira
otrok ni le odraz njihovih želja,
pač pa tudi materialnih možnosti njihovih staršev. Del
otrok praktično nima možnosti
izbire in se štirikrat ali večkrat
na leto udeležijo pohoda, ki je
zastonj. Tako možnost izbire
žal ne pomeni le večje kvalitete
ponudbe v šoli, pač pa tudi enega od načinov socialnega razlikovanja otrok.
Dostikrat pa sem se srečala
tudi z otroki, ki so bili žrtve
prevelikih pričakovanj staršev
in njihovim zahtevam glede
uspeha v šoli niso bili kos, kar
je bilo v posameznih primerih
povod za psihično in fizično
nasilje nad otrokom. Spomnim
se primera, ko smo mladostnika obravnavali, ker je zaradi
strahu pred staršema popravil

ocene v redovalnici. Starša sta
načrtovala njegov dan, ki je bil
od jutra do večera zapolnjen z
aktivnostmi. Treninge je imel
tudi ob vikendih, zahtevala pa
sta tudi dobre šolske ocene.
Njunim zahtevam ni bil več
kos. Ko je reševal svojo stisko, je
zašel v težave, ki jih ne bi imel,
če bi živel v okolju, kjer bi bile
pomembne tudi njegove potrebe. Nekateri starši v želji, da bi
imeli vsestransko uspešnega
otroka, pozabljajo na njegove
potrebe po igri, zabavi, počitku, kar bi lahko opredelili kot
obliko nasilja nad otrokom.
Nekega jutra me je poklicala
šolska svetovalna delavka in
me seznanila s primerom deklice, ki je bila žrtev fizičnega
in psihičnega nasilja. Odšla
sem v šolo in se srečala s prestrašenim dekletcem. Med solzami mi je zaupala, da jo je
oče doma grobo pretepal, ker ni
bil zadovoljen z njenimi ocenami. Pokazala mi je modrice in
povedala, da se doma ne more
učiti, ker razmišlja samo, kdaj
se bo oče spet razjezil in kaj ji
bo naredil. Bala se je oditi domov. Odločila se je za odhod v

krizni center, kamor sem jo pospremila in se kasneje srečala z
ogorčenima staršema. Oče je
bil prepričan v ustreznost in
pravilnost svojega ravnanja.
Starša sta menila, da smo neupravičeno posegli v njihovo
družino in bo zato omajan njihov ugled v okolju. Za izboljšanje razmer smo uvedli postopek
za zaščito deklice in družino
spremljali skozi daljše obdobje.
V zadnjih letih pa se veliko govori tudi o primerih, ko so posamezni otroci žrtve nasilja
svojih sošolcev.
Zaključim naj z nasvetom
staršem, katerih otroci niso
tako uspešni v šoli, kot bi si želeli; očitki, grožnje in kazni ne
bodo pripomogli k izboljšanju.
Strokovnjaki v šolskih svetovalnih službah, v dispanzerjih
za mentalno zdravje in v svetovalnih centrih vam bodo pomagali poiskati vzroke in najti rešitve. V centru za socialno
delo imamo dnevni center s
pestro izbiro aktivnosti za
otroke, nudimo pa tudi učno
pomoč. Najbolj pomembno pa
je, da otrok v svoji stiski ne
ostane sam in neopažen.
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Obnovljen je severovzhodni stolp z novim
vhodom v grad z dvižnim mostom, sedaj pa se
začenja obnova trakta, ki vodi k okroglemu stolpu.
Danica Zavrl Žlebir

Foto: Gorazd Kavčič

Konec meseca bo v Škofji
Loki slovesnost, s katero
bodo obeležili obnovo Škofjeloškega gradu. Z njo bodo
sklenili triletno obdobje, v
katerem so grad dodobra obnovili z denarjem iz občinskega proračuna in iz državnih sredstev, saj je država k
obnovi primaknila polovico
potrebnega denarja. Občina
je namreč leta 2005 uspela
na razpisu po zakonu o tako
imenovanem kulturnem tolarju. V treh letih so za obnovo gradu potrebovali več
kot 500 tisoč evrov. Letos so
dokončali obnovo severovzhodnega stolpa, pri tem pa
so prišli do vrste dragocenih
odkritij, pomembnih za
stavbno zgodovino gradu in

mesta. Odkrili (in obnovili)
so vhod z dvižnim mostom,
ki je v 15. stoletju vodil na
grad, odkrili so tudi prvotni
romanski stolp, potek grajskega obzidja, ostanke nekdanjega tlaka z mačjimi glavami ... Nov grajski vhod bo
pričaral tudi drugačen pogled
na grad, ki bo tako obiskovalcu zbujal še mogočnejši vtis,
od tod pa bodo drugačni tudi
pogledi na mesto. Z ureditvijo severovzhodnega stolpa
dela niso pri kraju, začenja se
že obnova trakta, ki povezuje
severovzhodni in okrogli
stolp. V Škofji Loki se bodo
na državnih razpisih znova
potegovali za denar, ki ga nameravajo vložiti v obnovo
svojega gradu, pri čemer
bodo morali počakati na nov
zakon.

Pihalni orkester za uvod
V uvod letošnjih dni Kulturne dediščine, ki bodo potekali
med 20. in 27. septembrom, so v Škofji Loki pripravili veliki
koncert orkestra Slovenske vojske. Predlog za nastop enega
najboljših slovenskih pihalnih orkestrov, ki ga je v projektni
skupini Pisane Loke podal član orkestra Stanislav Praprotnik, je takoj padel na plodna tla. "Glede na to, da so letošnji
dnevi kulturne dediščine povezani s Primožem Trubarjem,
smo se odločili za uvod z orkestrom, ki bo posebej za ta
namen igral izbrano renesančno glasbo skladateljev iz 15. in
16. stoletja," je povedala vodja projektne skupine Pisana
Loka Mateja Hafner Dolenc in izrazila upanje, da bo koncert
spremljalo čim več Ločanov, saj naj bi v prihodnjih letih
poskusili tudi s festivalom pihalnih orkestrov tako domačih
kot iz tujine. Koncert orkestra Slovenske vojske bo v soboto,
20. septembra, na Mestnem trgu, v primeru slabega vremena pa na Loškem odru. I. K.

O Trubarjevem času
na Loškem
V sredo, 18. septembra, ob 19. uri, bodo v avli občine odprli razstavo Protestantizem na Loškem,
ki jo je s sodelavci Zgodovinskega arhiva Ljubljana pripravila zgodovinarka Judita Šega.
Igor Kavčič
V prihodnjih dneh, od 20. do
27. septembra, bodo širše po
Evropi potekali 18. Dnevi evropske kulturne dediščine.
Tradicionalna prireditev, ki v
različnih razstavno predstavitvenih projektih med seboj
povezuje muzejske in druge
kulturne ustanove ter lokalno skupnost in gospodarstvo, je pri nas letos posvečena 500-letnici rojstva Primoža Trubarja. V Škofji Loki
bodo med drugim pripravili
razstavo Protestantizem na
Loškem, ob njej pa tudi
spremljajoči katalog. Idejna
nosilka in izvajalka strokovnega dela projekta, zgodovinarka Judita Šega je razstavo
in katalog zasnovala tako, da
gledalca oziroma bralca najprej na kratko seznani z razmerami, ki so vladale v loškem gospostvu še pred pojavom protestantizma, to je v 1.
polovici 16. stol. Predstavitvi
uprave, gospodarstva, sodstva in cerkvenih razmer tistega časa sledi kratka predstavitev novih verskih naukov, ki so jih sprožile Lutrove zahteve po reformaciji katoliške cerkve, in njihovo širjenje v slovenske dežele.
"Jedro razstave in kataloga
govori o širjenju protestantizma v loškem gospostvu v
zadnji četrtini 16. stoletja in

o zagrizenem boju freisinškega škofa oziroma loškega
zemljiškega gospoda, da letega zatre. Pri tem mu je bil v
veliko pomoč notranjeavstrijski deželni knez Karel, ki je
bil tudi goreč katoličan," razlaga Judita Šega, ki je del razstave namenila tudi predstavitvi dela takratnih verskih
komisij, seznama loških luteranov, razširjenosti protestantizma med meščani,
kmeti in fužinarji in vloge
puštalskih ter staroloških
graščakov, ki so jim nudili
zaščito, v nadaljevanju na
podlagi arhivskih virov opisuje še delovanje protestantske šole v Škofji Loki. "V zadnjem delu razstave želim Ločane opozoriti še na protestantsko dediščino v umetnosti in književnosti, ki se je na
Loškem ohranila od protestantizma do današnjih dni."
Tako bodo na razstavi prvič
prikazani nekateri dokumenti, ki govore o protestantizmu
na Loškem in jih hranita Bavarski državni arhiv v
Münchnu in Arhiv Republike
Slovenije, na ogled pa bodo
tudi fotografije originalnega
izvoda Dalmatinove Biblije in
Megiserjevega štirijezičnega
slovarja, ki ju hrani Kapucinski samostan v Škofji Loki.
Judita Šega je razstavo pripravila ob strokovni in tehnični pomoči sodelavk mag.

Seznam izgnanih loških protestantov in krajev, kamor so
se zatekli. 1589 (hranii Bavarski državni arhiv Munchen)
Sonje Anžič, Barbare Žabota, Tine Arh, Barbare Pešak
Mikec in Mije Mravlja, za finančno pokritje razstave in
kataloga pa sta poleg Ministrstva za kulturo RS poskrbela še Občina Škofja Loka
in Pivovarna Union, d. d.

Kot je povedala Šegova, so
slikovno gradivo odstopili
Loški muzej Škofja Loka,
Slovenski filmski arhiv pri
Arhivu Republike Slovenije,
Kapucinski samostan, Župnija Stara Loka in posamezniki.

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

www.gorenjskiglas.si

Grad je zasijal v
novi veličini

S prijateljskimi mesti tudi kulturna izmenjava
Ob letošnjem prazniku občine Škofje Loke so obeležili tudi
40. obletnico pobratenja med občinama Škofja Loka in
Medicina. Podpisana je bila listina o nadaljnjem sodelovanju, v delegaciji občine Medicina pa je bil poleg županje Nare
Rebecchi tudi podpisnik prve listine Albergo Marangoni, kar
je dogodku dalo še poseben pečat. Predstavil je sodelovanje, kakršno je med občinama potekalo pred slovensko osamosvojitvijo, kako intenzivno in prisrčno je bilo pred letom
1990, pa je pokazal tudi s svojim znanjem slovenščine. V
prihodnje v sodelovanje želijo Ločani vključiti tudi Groharjevo kolonijo. Tudi z drugimi prijateljskimi in pobratenimi
mesti skušajo okrepiti sodelovanje na številnih področjih,
zlasti močno pa je kulturno sodelovanje. Predstavniki
občine Škofja Loka se o globljem kulturnem sodelovanju ta
čas dogovarjajo tudi z irskim Carlowom. Andreja R.
Megušar z občine Škofja Loka pravi, da je v nedavnem
pogovoru z Dermotom Mullingenom, direktorjem Muzeja
iz Carlowa, izvedela, da bo prihodnje leto odprtje njihovega
kulturnega centra, zato želijo Škofjeločani v njihov program
vključiti razstavo škofjeloških umetnikov in eno od škofjeloških glasbenih skupin. D. Ž.

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Dobro obiskana Pisana Loka

Anketa

Letošnje poletje se je v Škofji Loki pod geslom Pisana Loka zvrstilo sedem koncertov. Za obiskovalce
so bili brezplačni, ker so poletno dogajanje podprli tudi sponzorji.
Danica Zavrl Žlebir
Poletni dogodki pod "blagovno znamko" Pisana Loka so
le del dogajanja v okrilju projekta Sejem bil je živ. Gre za
tako imenovani "mehki del",
ko naj bi z mnogimi dogodki
poživili dogajanje v starem
mestnem jedru. V projektni
skupini, ki vodi to dogajanje,
sodeluje osem ljudi, med
njimi tudi Mateja Hafner
Dolenc, ki sicer v občinski
upravi vodi oddelek za okolje
in prostor. "Sodeluje tudi loško gospodarstvo. Letos smo
veseli njihovega dobrega odziva in smo za dogodke v okviru Pisane Loke zbrali za
tretjino več denarja, kot smo
pričakovali. Odziv sponzorjev je še dokaz več, da je projekt dober. Veseli nas tudi
množičen obisk koncertnih
prireditev. Pred poletjem
smo v loška gospodinjstva
razposlali zloženke, s katerimi smo povabili na prireditve. Ljudem je všeč, da je
mestno jedro živo, nam
organizatorjem pa, da smo
ljudem to omogočili. Nekaj
smo s tem že naredili, sedaj
pa bi mesto potrebovalo le še
kakega gostinca, da bi se
imeli ljudje po koncertih še
kje zadrževati in družiti,"
pravi Mateja Hafner Dolenc
in po končanem poletju napoveduje še nadaljnje doga-

Jože Oblak: "Prireditve Pisane Loke se mi
dogajajo tako rekoč pod oknom. Lahko bi jih vse
spremljal od doma, vendar sem se jih seveda
udeleževal in se družil z ljudmi. Izbor dogodkov
je takšen, da se za vsako publiko kaj najde."

Koncert Darje Švajger je zaokrožil dogajanja poletne Pisane Loke. / Foto: Matic Zorman
janje v Škofji Loki. To bo
sklop osmih koncertov stare
glasbe, ki se bo lepo podala
staremu mestnemu jedru.
Ob potrebi po več gostinskih
lokalih v mestu pa dodaja, da
je na Cankarjevem trgu
predvidena obnova treh
stavb, dva lastnika bosta
imela tudi gostinska lokala.
Na poletnih koncertih so Ločani prisluhnili znanim
glasbenim izvajalcem. Na
zadnjem je nastopila Darja
Švajger, pred tem pa si je
občinstvo ogledalo dokumentarno-igrani film Breze,
morje in neskončno režiser-

ja Zdravka Pečenka. Ta prikazuje zgodbo loškega rojaka in sopotnika naših impresionistov Avgusta Bertholda, osrednje osebnosti
fotografije na Slovenskem z
začetka 20. stoletja. Bil je
naš prvi umetniški fotograf,
ki se je uveljavil v širšem evropskem prostoru. Rodil se
je leta 1880 na gradu Puštal.
V svojem ateljeju v Ljubljani
je fotografiral mnoge znamenite Slovence, tudi Ivana
Cankarja. Medse so umetniškega fotografa sprejeli slikarji impresionisti Ivan
Grohar, Rihard Jakopič, Ma-

tej Sternen in drugi, skupaj
z njimi je kot edini fotograf
tudi razstavljal doma in na
tujem. Nič čudnega, da ga
nekateri imenujejo "peti impresionist". Film o Bertholdu so sooblikovali: strokovni
sodelavec dr. Sarival Sosič,
umetnosti zgodovinar Mirko Kambič, Bertholdova
vnuk in vnukinja Marko Gliha in Marta Vozlič ter njegov pravnuk, arhitekt Matej
Vozlič. Sofinancirala sta ga
ministrstvo za kulturo in
Občina Škofja Loka, nastal
pa je v produkciji Zavoda
Skledar iz Ljubljane.

Monika Tavčar: "Povezovala sem programe
letošnjih poletnih prireditev in lahko rečem, da
so bile zelo dobro obiskane. Ob koncertu Vlada
Kreslina je bil Plac nabito poln. Končno se Loka
prebuja."

Dvorana za kulturo in turizem
Gradbena dela pri obnovi Sokolskega doma bodo zaključena do konca leta, 2,4 milijona evrov vredna
investicija pa spomladi 2009.
Boštjan Bogataj
Škofja Loka - Projekt Sejem
bil je živ, pri katerem je
Škofja Loka skupaj s še štirimi drugimi gorenjskimi mesti uspela pridobiti denar iz
norveškega finančnega mehanizma, se bo nadaljeval s
projektom Pisana Loka. V
sklopu slednjega so Ločani
poleti izvedli sedem poletnih
koncertov in vrsto drugih dogodkov, ki so bili dobro sprejeti in obiskani, saj se skupno število obiskovalcev giblje
nad 50.000, največ pa sta jih
pritegnila koncerta Siddarte
in Vlada Kreslina. Pisana
Loka se že nadaljuje s Festivalom stare glasbe, do konca
leta bo koncertov še več.
Drugi del projekta Sejem bil
je živ je investicijski, v Škofji Loki gre za obnovo Sokolskega doma, s katero bo
srednjeveško mesto pridobilo večnamensko kulturno
dvorano. "Investicija poteka
po terminskem planu, v teh
dneh postavljamo streho na
povsem novi konstrukciji
vhodne dvorane, medtem

ko je na glavni dvorani že
nova, hkrati pa se nadaljuje
montaža inštalacij," pojasnjuje Mateja Hafner Dolenc
iz občinske uprave. V glavni
dvorani je že premični oder,
postavljen je tudi paviljon,
kjer bo urejen gostinski del,
ki ga bo občinska uprava že
v prihodnjih dneh skupaj z
vrtom, ki odpira nov pogled
na stari del mesta, ponudila
potencialnim ponudnikom,
gostincem.
Mateja Hafner Dolenc zagotavlja, da bodo gradbena
dela pri obnovi Sokolskega
doma zaključena do konca
leta, za katera bo šlo skupno
2,4 milijona evrov. Poleg
prej omenjenega denarja iz
norveškega finančnega mehanizma (240 tisoč evrov),
je Občina Škofja Loka skoraj
milijon evrov pridobila s četrtim razpisom evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Pred kratkim je občina zaključila razpis za montažo
tlakov v glavni dvorani, razpis za notranjo opremo pa
bo objavljen v začetku prihodnjega leta.

Karin Kokalj: "Poletnih prireditev sicer nisem
obiskovala, se mi pa zdi lepo, če se v Škofji Loki
kaj dogaja. Kot učenka glasbene šole (igram
prečno flavto) pa sem sodelovala na prireditvi
O'glasbena Loka."

Sokolski dom z večnamensko kulturno dvorano bo odprt
spomladi 2009. / Foto: Gorazd Kavčič
Dom naj bi v celoti zaživel
pomladi prihodnje leto. "Že
pred obnovo smo k sodelovanju povabili vse, ki v Škofji Loki vodijo, organizirajo
oziroma ustvarjajo kulturne
vsebine. Skupaj smo pripravili zasnovo bodočega dogajanja," o vsebini pravi sogovornica in nadaljuje: "Mesto
nujno potrebuje dvorano za
glasbene dogodke, srečanja,
manjše in večje kulturne
dogodke. Prepričana sem,

da dvorana ne bo prazna."
Večnamenska dvorana Sokolski dom bo namenjena
širokemu spektru dogodkov, opremljena bo za najkvalitetnejše kulturne dogodke ter hkrati uporabna
za vso loško kulturo. Po drugi strani naj bi dvorano napolnili (oziroma oddajali) s
komercialnimi vsebinami,
ki bodo prek kongresov, predavanj, delavnice, ... omogočali tudi zaslužek.

Franci Pirc: "Ker sem bil ob koncih tedna
letošnje poletje precej odsoten, poletnih prireditev v mestu nisem obiskoval. Pač pa se je nekaterih udeležila hči z družino in vsi so bili navdušeni, še najbolj nad koncertom Vlada Kreslina."
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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Promet

Med člani malo mladih
Avto-moto društvo Škofja Loka je drugo po velikosti na Gorenjskem. Žal je med več kot tisoč člani
malo mladih, ugotavljata Franc Jesenovec in Alojz Križaj.
Stojan Saje

V Škofji Loki so letos obnovili kolesarske steze. Ta čas jih
je v mestu nekaj več kot tri kilometre, še nekaj več pa jih
bodo pridobili ob rekonstrukciji državne ceste mimo
avtobusne postaje proti Podlubniku. Kolesarska steza bo
dvosmerno potekala po desni strani v smeri proti
Podlubniku. Kot pravi vodja oddelka za promet na Občini
Škofja Loka Miloš Bajt, ob rekonstrukcijah državnih cest
vselej poskrbijo tudi za ureditev kolesarskih stez.

V Škofji Loki obnavljajo Hudičevo brv, konec obnove je
predviden za konec septembra. Do 30. septembra bo brv
zaprta, v tem času je onemogočen prehod med Kopališko
ter Fužinsko ulico in Puštalom. Vrednost obnovitvenih del
znaša 63 tisoč evrov. D. Ž., Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka - Društvo s 63letno tradicijo je v preteklosti izgubilo marsikaj, po čemer so ga mnogi poznali.
Nima več šole za vzgojo voznikov in svojega voznega
parka. Društveno delavnico
je dalo v najem zasebniku,
ki popravlja električne naprave v avtih. Pred 35 leti je
organiziralo zadnjo motorno dirko, po katerih je bila
Škofja Loka znana tudi daleč
po svetu.
"Nekdanji sloves Avto-moto
društva Škofja Loka je danes
kar pozabljen. Tisti, ki že
dolgo živimo z društvom, si
prizadevamo ohraniti vsaj
širok krog članstva. To nam
uspeva, saj smo z več kot tisoč člani drugo tovrstno
društvo po velikosti na Gorenjskem in šesto v Sloveniji. Imamo trinajst funkcionarjev - med njimi tudi tri
ženske, ki imajo licenco za
sojenje tekmovanj. Ob njih
je še nekaj sodnikov brez licence. Z njimi že 34 let pomagamo pri organizaciji
dirke v motokrosu, ki jo
organizira pobrateno AMD
Orehova vas. Naše društvo
ima tri tekmovalce v motokrosu. Kljub mladosti je zelo
uspešen Blaž Jesenko. Pri
starejših tekmujeta Darko
Hafner in David Kos," je naštel uspehe predsednik

Franc Jesenovec (levo) in Alojz Križaj pred domom AMD Škofja Loka
Franc Jesenovec. Sam je
član društva že od mladosti,
njegov oče Stanko pa je bil
sekretar društva skoraj pol
stoletja.
V slednji vlogi je že pet let
Alojz Križaj, ki je bil prej
podpredsednik in športni
funkcionar. Od mladosti je
povezan z društvom, ki je
nekdaj prirejalo tudi rally
vožnje z avtomobili. Prav v
pomanjkanju atraktivnih
prireditev vidi vzrok, da je
med člani malo mladih. Z
njimi bi želeli okrepiti vodstvo društva.

"Z mladino delamo največ
pri izobraževanju. V osnovnih šolah pomagamo pri kolesarskih izpitih, sodelujemo
pri učnih urah v prometu na
ekskurzijah in skrbimo za
varnost šolarjev. Enajst članov društva opravlja dežurstva od 1. do 12. septembra na
križiščih v okolici šol. Enkrat
na leto povabimo odrasle v
naš dom, kjer jih seznanjamo z nevarnostmi v prometu. Za naše člane smo pripravili 6. septembra tradicionalno srečanje v Crngrobu. Na
srečanjih s člani AMD Ore-

hova vas organiziramo tudi
kviz v poznavanju obeh krajev. Vsak torek se sestajamo
člani predsedstva v domu.
Tam je ob uradnih urah odprta pisarna, kjer je na razpolago ves članski material. Seveda skrbimo tudi za vzdrževanje stare stavbe v Fužinski
ulici. Letos smo opravili veliko prostovoljnih ur pri napeljavi elektrike pod omet in popravilih na fasadi. Če bo denar, jo bomo spomladi še na
novo pobarvali," je povedal
Alojz Križaj, 59-letni sekretar
AMD Škofja Loka.

Pozor! Otroci na cesti.
Janez Šuštar,
komandir Policijske
postaje Škofja Loka

Začelo se je novo šolsko
leto. Na cestah spet pogosteje srečujemo otroke, med
njimi tudi tiste, ki so se v
šolo odpravili prvič. Policisti
pri opravljanju poostrenega
nadzora v prvih šolskih
dneh, ki je usmerjen predvsem v opravljanje meritev
hitrosti pred šolami, v dosledno uporabo varnostnih
pasov tako staršev, kakor
tudi otrok, pogosto poslušamo razna opravičila staršev,
kako se jim mudi, da so
opravili prevoz otroka le na
kratki razdalji ...
Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno
predvsem v problematiko
otrok in mladoletnikov kot
potnikov in nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov voznikov na območjih,
kjer se otroci najpogosteje
zadržujejo. Policisti smo
pred začetkom šolskega leta
pregledali cestnoprometno
signalizacijo v okolici šol in o
ugotovitvah obvestili vzdrževalce cest. Vodstva šol smo
opozorili na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posameznih

šol pa že pregledali načrte
varnih poti v šolo in predlagali morebitne spremembe
prometne ureditve. Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti naših najmlajših, smo šolam že predstavili tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami
pri varovanju otrok (AMD,
ZŠAM, SPV). Pridobili smo
tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.
V okolici šol bomo policisti
v prvih šolskih dneh izvajali
poostren nadzor prometa,
še posebej med prihodom
učencev v šolo in odhodom
domov. Preverjali bomo varno hojo otrok in prečkanje
ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami
in odsevnimi telesi za večjo
varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem
in koles z motorjem. Redno
bomo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti bomo v začetku
šolskega leta poostreno nadzirali tehnično brezhibnost
vozil za prevoze otrok ter

uporabo varnostnih pasov in
dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v
šolo. Opozorilo šolam in
drugim institucijam, ki skrbijo za prevoze otrok, naj
bodo pozorni predvsem pri
izbiri zanesljivega prevoznika, ki upošteva vse zakonske
določbe za prevoz otrok.
Tudi sicer bomo policisti
med šolskim letom preverjali brezhibnost avtobusov
za prevoz otrok na izlete ter
kontrolirali njihove voznike.
Precej pozornosti bomo posvetili tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov
otrok in prevozov otrok, ki
jih opravljajo njihovi starši.
Pri izboljševanju prometne
varnosti bomo sodelovali z
mentorji prometne vzgoje
in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise pogosto
spregledajo ali pa si jih razlagajo po svoje (predvsem
prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), prav tako pa
ne zmorejo pravilno oceniti

hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših
prometnih udeležencev, saj
se zelo redko pojavljajo kot
povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki moramo nanje
še posebej paziti!
Pomembno je, da se starši v
teh dneh bolj posvetijo prometnovarnostni vzgoji otrok.
Preverijo naj, kaj njihovi
otroci znajo tako na poti v
šoli, kakor tudi na sprehodu
in pri vsakršnem druženju z
njimi. Zelo pomembno je
zavedanje, da starši predvsem z lastnim ravnanjem
dajemo največji vzgled svojim otrokom. Torej, če bomo
sami uporabljali varnostni
pas, potem ga bodo v veliki
meri tudi naši otroci, če
bomo prečkali vozišče preko
prehoda za pešce, potem ga
bodo tudi otroci.
Na otroke v cestnem prometu in njihovo nepredvidljivost moramo biti še posebej
pozorni, predvsem s prilaga-

janjem načina vožnje, posvečanju pozornosti na mestih,
kjer so pogosto otroci, torej
bližini vrtcev, šol, igrišč pa
tudi na ulicah, parkiriščih ...
Da bi zagotovil čim večjo
varnost pri prevozih skupin
otrok (prevozi v šolo in iz
šole, prevozi na treninge in
tekmovanja, izlete, ekskurzije ipd.), je minister za notranje zadeve v skladu s pooblastilom iz 92. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Ur. list RS, št.
83/04) - v nadaljevanju:
ZVCP-1 izdal Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. list RS, št.
110/04).
Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi
udeleženci, po številu smrtnih žrtev pa še posebej, kadar se vozijo kot potniki v
motornih vozilih.
Zato bodimo pozorni nanje,
dosledno upoštevajmo pravila in prilagodimo hitrost
vožnje razmeram. Naj bo
začetek šolskega leta prijeten in varen!
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Križanka

Lokateks, Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva 75, Škofja Loka, tel.: 04/ 511 12 67,

www.lokateks.si
S svojimi izdelki ustvarjamo razkošje občutkov
in vstopamo v vaš življenjski prostor.
Večna želja po udobju pri delu, gibanju v prostem času ali pri igri narekuje
mehka in prijetna oblačila iz klasičnih naravnih materialov.
V pletivu prevladuje visoko kvalitetni čisti bombaž, ki ga najdemo v
mehkem interlocku za majice in tanke jopice - to je artikel Blaž iz najfinejšega bombaža.
Klasične polo majice iz bombažnega pikeja, enobarvnega ali večbarvnega v
črtah, so izdelane iz pletiva Bojan, Bojana ali Bosa. Če želimo poudariti drugačnost v strukturi materiala, pa bo primeren novejši pike - artikel Brazil.
Za raztegljive, po telesu krojene majice, so uporabni raztegljivi rebrasti artikli Bart, Breda in Biser, za vrhnje puloverje ali kompaktne jopice pa bodo
pravšnji artikli Bled, Bohinj ali Bern, ki so dvojni pikeji.
Dodatek elastana in lycre izboljša uporabne lastnosti čistega bombaža, saj
povečana raztegljivost daje prijeten občutek pri nošnji.

Nagrade: bon za nakup v industrijski trgovini na Kidričevi v Škofji Loki.
1. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov
2. nagrada: bon v vrednosti 15 evrov
3. nagrada: bon v vrednosti 10 evrov
Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

LOKATEKS

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 24. septembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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Živi stiki Ločanov in Ircev
Junija je škofjeloška delegacija obiskala prijateljsko irsko mesto Carlow, kjer so odprli razstavo
škofjeloškega fotografskega kluba, irski fotografi pa so ob občinskem prazniku razstavljali v
Škofji Loki. Sodelovanje se je pred petimi leti rodilo po zaslugi Specialne olimpiade.

Danica Zavrl Žlebir
Župan občine Škofja Loka Igor Draksler, irski veleposlanik
Patrick McCabe in župan regije Carlov Jim Towsend

Župan občine Carlov Michael Abbey in Lidija Goljat iz
Škofje Loke ob odprtju razstave loških fotografov na Irskem

Z odprtja razstave irskih fotografov v Škofji Loki ob
letošnjem občinskem prazniku

Sredi junija se je škofjeloška
občinska delegacija odpravila na Irsko, v prijateljsko občino Carlow. Namen obiska
je bilo odprtje fotografske
razstave fotokluba Anton
Ažbe, ki se je povezal s tamkajšnim fotografskim klubom. Slednji je v času občinskega praznika konec junija
razstavljal tudi v Škofji Loki.
Obisk Irske je bil za člane
delegacije, ki so jo sestavljali Lidija Goljat, Andreja Megušar, Borut Bajželj ter fotografa Peter Pokorn in Janez
Podnar iz fotokluba Anton
Ažbe, zelo prijeten in zanimiv. Na uradnem dogodku
gostovanja so navezali stike
tudi z drugimi prijateljskimi
občinami mesta Carlow iz
različnih koncev sveta, predvsem pa so se trudili biti dobri ambasadorji Slovenije in
Škofje Loke. Med obiskom
Carlowa so obiskali tudi
bližnje grofije in irsko podeželje ter si ogledali t. i. Delta
center z botaničnimi vrtovi,
ki je izjemen in odličen primer varstveno-delovnega
centra za mladostnike z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju, saj omogoča tako kakovostno obravnavo in terapije za prizadete
mladostnike, kot tudi kakovostno preživljanje prostega
časa in možnost praktičnega
usposabljanja in zaposlitve.

Nekajdnevni obisk je prinesel nove ideje za možnosti
sodelovanja, saj je fotografska razstava bila prva v vrsti
skupnih projektov na področju kulture. Irci pa si v
prihodnje želijo sodelovanja tudi na drugih področjih, med drugim na področju turizma in gospodarstva.

Ločani fotografirali na
Irskem, Irci v Sloveniji
Kako sodelovanje z irskim
Carlowom doživlja večkratni predsednik kluba Peter
Pokorn?
"Stike s fotografskim društvom iz Carlowa (Carlow
Photographic Society) smo
navezali s pomočjo kuratorja muzeja grofije carlow
Dermota Mulligana, nato je
steklo sodelovanje in sprejeta je bila odločitev o obojestranskih predstavitvah. Občini Škofja Loka in Carlow
sta se dogovorili, da škofjeloški fotografi predstavijo
svoje mesto in slovenske
znamenitosti v času prireditve Eigse v Carlowu, irski
fotografi pa svoje okolje ob
škofjeloškem občinskem
prazniku. Ločani smo se
predstavili s 60 fotografijami v galeriji Webtalk. Razstavo je 11. junija slavnostno
odprl Michael Abbey, župan
mesta Carlow. Trajala naj bi
deset dni, a so jo zaradi velikega zanimanja podaljšali.

Predstavitev Carlowa je bila
26. junija v mali galeriji občine Škofja Loka. Od odprtju
v prisotnosti predstavnikov
občin Škofja Loka in Carlow
ter veleposlanika Irske v Sloveniji so bili tudi predstavniki fotografskega društva iz
Carlowa, predsednik Austin
Kinsella, članica Nuala Grogarn in član Charley Callinan."
Razstavi v Carlowu in Škofji
Loki sta le del skupnega sodelovanja, dodaja Pokorn.
Sedaj društvi načrtujeta
mednarodno fotografsko delavnico, ki jo bodo do konca
leta predstavili na skupnem
kompaktnem disku. Prvi del
je bil v grofiji Carlow v času
letošnjega obiska, ko sta
Peter Pokorn in Janez Podnar v spremstvu gostiteljev
fotografirala irske znamenitosti. Ob obisku irskih fotografov v Škofji Loki pa so jih
loški prijatelji popeljali v
okolico Škofje Loke in po
Sloveniji, kjer so lovili fotografske motive. Peter Pokorn še dodaja, da druženje
loških in irskih fotografov
presega uradno sodelovanje,
saj so postali resnični prijatelji.

Začelo se je s Specialno
olimpiado
Spomnimo, da se je sodelovanje med irskim Carlowom
in Škofjo Loko začelo po zaslugi gibanja Specialna

olimpiada, ki v športni dejavnosti druži odrasle ljudi z
motnjami v duševnem razvoju po vsem svetu. Irska je
bila leta 2003 prizorišče svetovnih iger Specialne olimpiade, na njih pa je tedaj nastopil tudi Škofjeločan Elvis
Čauševič, ki je na tekmovanje odšel v družbi svojega
trenerja Paja Cakičija.
"Posamezna irska mesta so
tedaj gostila reprezentance
sodelujočih držav. Mesto
Carlow je bilo gostitelj slovenske, brazilske in kostariške reprezentance. Takrat
smo se s svojimi gostitelji
zelo zbližali," se spominja
Pajo Cakiči. "Nekega dne
smo sedeli v družbi s sekretarjem slovenske ambasade
na Irskem Leonom Marcem
(ambasadorka Slovenije je
bila takrat Helena Drnovšek
Zorko) in takratnim županom Carlowa. Slednji je izrazil željo, da bi še naprej
ohranili stike in tako smo
jih povabili v Škofjo Loko.
Že naslednje leto je bila
Škofja Loka gostiteljica evroazijskih iger Specialne olimpiade in nanje smo povabili
tudi Irce. Obdržali smo stike tudi naprej in razširili sodelovanje, tako da se sedaj
izmenjujejo obiski med obema mestoma in sodelovanje
poteka tudi na drugih področjih. Vesel sem, da smo
prijateljsko sodelovanje še
okrepili."

Prijetno popoldne na pikniku s svojci
Na tradicionalnem pikniku v grajskem parku se je zbralo kakih petsto stanovalcev Centra slepih,
slabovidnih in starejših iz Škofje Loke in njihovih svojcev.
Danica Zavrl Žlebir

Silva Košnjek (desno) v družbi z nekdanjima direktorjema
doma, Ludvikom Bernikom in Stanko Vauh

V družabne igre so vključili tudi goste.

V Centru slepih, slabovidnih
in starejših v Škofji Loki prirejajo piknike za stanovalce,
odkar stoji njihov sedanji
dom. Skupaj z osebjem
doma in poldrugo desetletje
tudi s svojci delijo prijetno
doživetje. Običajno so pikniki spomladi, toda letos se je
pred poletjem zvrstilo toliko
dogodkov, povezanih z odprtjem novih prostorov, da
so piknik prestavili na prve
septembrske dni. In imeli so
srečo, kajti nasmehnil se
jim je lep dan. Lepo vreme,
vesela glasba, zabavno povezovanje programa, ki ga je
imela v rokah delovna terapevtka Denise, veliko dobrega za pod zob in prijetna
družba so spremljali dogajanje sobotnega popoldneva.
Prišlo je tudi več uglednih
gostov, med njimi predsednik sveta zavoda Zdravko

Okoli petsto ljudi se je zbralo na tradicionalnem pikniku starostnikov s svojci.
Krvina, župan Igor Draksler,
nekdanja direktor in direktorica doma Ludvik Bernik
in Stanka Vauh, nova direktorica Silva Košnjek in drugi. Za Silvo Košnjek, ki je
bila poleti na novo imeno-

vana za direktorico doma,
je bil to prvi piknik. V škofjeloški center, edini posebni javni socialno varstveni
zavod za starejše slepe in
slabovidne ljudi, je prišla z
ministrstva za delo, druži-

no in socialne zadeve, pred
tem je bila direktorica Centra za socialno delo Tržič, v
svoji poklicni karieri pa je
opravljala še vrsto drugih
del na področju socialnega
varstva.

