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Moč
sodelovanja

Z vlaganji v komunalno infrastrukturo
v obrtni in industrijski coni so v občini
Škofja Loka želeli podpreti razvoj
gospodarskih dejavnosti.

Igor Draksler, župan:
Kaj reči in kaj zaželeti našim
občanom ob koncu leta, ki
nikakor ni bilo lahko.
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Časopis občine Škofja Loka, December

Obvoznici poskrbeli
za razburjenje

2008

številka 4

Čakajo na
evropski denar

Danica Zavrl Žlebir
Danica Zavrl Žlebir
Toliko nam uspe izvedeti o
tem, kaj se dogaja s projektom Poljanske obvoznice,
potem ko je upravna enota
izdala gradbeno dovoljenje
za obvoznico, ki ga je marca
letos preklicalo ministrstvo
za okolje in prostor. In
medtem je dosegla kompromis tudi komisija za uskladitev interesov pri gradnji
Poljanske obvoznice, imenovana poleti na izredni seji
občinskega sveta z namenom, da uskladi zahteve civilne iniciative Suha in nekaterih občanov v zvezi z rešitvami na trasi obvoznice
skozi Suho. S civilno iniciativo in Jožetom Hartmanom so se namreč dogovorili, da se namesto načrtovanega krožišča na Suhi zgradi podvoz obstoječe občinske ceste pod traso načrtovane obvoznice. To je bila
namreč njihova glavna zahteva. Župana Igorja Drakslerja, ki se je z dogovorom
obeh strani strinjal, smo
vprašali, ali je z dogovorjenim zadovoljen. "Glede na
sklenjen kompromis na občini menimo, da ne bi smelo biti več zapletov," je dejal.

Ločani še kar čakajo na nadaljevanje gradnje Poljanske obvoznice. I Foto: Gorazd Kavčič
Na zadnji seji občinskega
sveta je svetnik Anton Peršin predlagal, da posebna
točka dnevnega reda obravnava to temo, a so svetniki
predlog zavrnili. Župan o
tem pravi, da po težko doseženem dogovoru ne želijo
zaostrovati stvari, da ne bi
škodili projektu. "Važno je,
da se projekt izpelje, sicer
se je bati, da se nam bo
"speljal" odobreni državni
in evropski denar," pravi
župan.

Na razburjenje prebivalcev
so trčili tudi ob načrtovanju
Selške obvoznice. Župan
Igor Draksler pravi, da je
bilo preuranjeno in da so sedaj strokovnim službam naložili pripravo analize variant za potek ceste od Podlubnika do ceste proti Kranju. "Imamo že potrditev
države, da lahko izvedbeni
akt za to cesto pripravi občina in da cesto spravi v koridor in območje zavaruje
pred posameznimi posegi.

Na trasi bo treba rešiti nekaj
težjih problemov. Naj ob
tem poudarim, da ima umestitev koridorja prednost
pred posamičnimi interesi
in ti ne morejo biti pred javnim," še dodaja župan. Kar
pa zadeva nadaljevanje gradnje ceste proti Selški dolini
na odseku PodlubnikKlančar, so zadovoljni, da se
nadaljujejo in pričakujejo,
da bodo v skladu s terminskimi plani dokončana do
konca junija prihodnje leto.
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ŠKOFJELOŠKI PASIJON

KRAJEVNA SKUPNOST

Odprli knjižnico
p. Romualda Marušiča

Štiri občine imajo
novo telovadnico

V pričakovanju
pasijona

Prehitra cesta
skozi vas

Kapucinska knjižnica je včeraj obiskovalcem pokazala
novo Knjižnico patra Romualda Marušiča, ki so jo uredili v prizidku kapucinskega
samostana.

Občine Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane so skupaj vložile denar
v gradnjo telovadnice pri
osnovni šoli Jela Janežiča.
Otroci so dotlej gostovali v
treh drugih.

Marca in aprila prihodnje
leto bo vnovična uprizoritev
Škofjeloškega pasijona. O
pripravah nanj govorijo projektna vodja Romana Bohinc, etnologinja Mojca Ferle in režiser Borut Gartner.

V krajevni skupnosti Reteče,
kjer živijo ob regionalni cesti
Škofja Loka-Jeprca, ljudi
moti prehiter promet skozi
vasi, varnost pa slabšajo tudi
tovornjaki, težji od 7,5 tone.
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Ta vključuje dva ločena projekta: odvajanje in čiščenje
odpadnih voda in oskrbo s
pitno vodo v porečju Sore.
Doslej je bil temeljitejše obdelave deležen samo prvi
projekt, ker naj bi se na ministrstvu zaradi premalo
osebja posameznih projektov ne lotevali sistematično
in celovito. Tako so vlagatelji že trikrat prejeli paket
različnih zahtev po dopolnitvah omenjene vloge, pravi Mirjam Jan Blažič, podžupanja občine Škofja Loka,
zadolžena za ta projekt.
"Projekt Ureditve porečja
Sore se šteje kot večji projekt, obravnava pa se kot
skupina projektov, ki ga pregledujejo in v celoti odgovarjajo naši državni organi. Iz
tega razloga se kriteriji za
oceno ustreznosti projekta
razširjajo na podlagi stalnih

opozoril iz Bruslja in praks
iz Slovenije in drugih držav
EU," pravi Jan Blažičeva.
"Zato so vsi tovrstni projekti
neprestano deležni novih
zahtev po spremembah in
dopolnitvah. Tako je denimo 30. junija letos začel veljati nov priročnik za izdelavo stroškov in koristi ("Cost
- Bennefit Analysis of Investment Projects"). Skoraj
tri mesece je trajalo, da sta
MOP in SVLR odločila, da
vloge, oddane na MOP pred
30. junijem, letos ne bo potrebno popravljati po smernicah iz novega pravilnika.
Niso pa odstopili od nekaterih drugih dodatnih zahtev,
ker se odgovorni uradniki
obeh služb razumljivo želijo
kar se da zavarovati, da bo
obravnavani projekt pripravljen v skladu z zahtevami iz
Bruslja in da Slovenija ne bi
imela težav."
2. stran



V prihajajočih božičnih dneh
vsem občankam in občanom Škofje Loke želim
veliko sreče, notranjega miru in veselja.
V letu, ki prihaja,
pa bi Vam poleg zdravja in dobrega
medsebojnega razumevanja
rad zaželel tudi pravo mero vztrajnosti
in poguma.
Igor Draksler
Župan Občine Škofja Loka

OBČINA ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA C. 2, ŠKOFJA LOKA

Za Poljansko obvoznico sta izdani gradbeni dovoljenji za odsek do predora, za predor in za del tik za
predorom proti Zmincu. Pri tem je izvzeto območje križišča na Suhi.

Vse občine Upravne enote Škofja Loka so v
začetku leta na ministrstvo za okolje in prostor
oddale vlogo za sredstva iz kohezijskega sklada
EU za skupni projekt pod naslovom Ureditev
porečja Sore.
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Ob odprtju obnovljenega Loškega gradu so si obiskovalci
lahko ogledali dve zanimivi razstavi. Na eni so prikazali
kronologijo obnove gradu, na drugi pa utrinke prijateljskega
sodelovanja z bavarskim mestom Freising. Zanimivo pa je
videti tudi stalno razstavo ostankov romanskega stolpa in
prvotnih tlakov, ki jih v muzeju ustrezno zaščitene kažejo
obiskovalcem. I Foto: Gorazd Kavčič

Odprli Knjižnico p. Romualda Marušiča
V prizidku kapucinskega samostana v Škofji Loki so letos
slednjič uspeli urediti knjižnico, ki bo hranila zakladnico pisane in tiskane besede iz različnih časovnih obdobij, v mnogih jezikih in z bogato vsebino. V knjižnici, ki se je prej stiskala v neprimernih prostorih na več lokacijah, zaradi vlage pa
se je na knjižnem gradivu delala tudi škoda, je čez pet tisoč
knjig iz časa od iznajdbe tiska do leta 1800, med njimi tudi
21 dragocenih inkunabul, tiskov do leta 1500. Novejši fond iz
obdobja po letu 1800 obsega okoli 25 tisoč knjig. Stare knjige so izredno dragocene, največja dragocenost kapucinske
knjižnice pa je izvirni rokopis Škofjeloškega pasijona patra
Romualda Marušiča iz leta 1721. Za te dragocenosti so z ureditvijo novih knjižničnih prostorov, ki so jih včeraj slovesno
odprli, zagotovili ustrezno hrambo, starim tiskom primerne
klimatske razmere, varnostno opremo in druge pogoje. V
novi knjižnici, ki nosi ime patra Romualda, je na ogled tudi
stalna razstava Škofjeloški pasijon, včeraj pa so obiskovalci
spoznali tudi knjigo patra Metoda Benedika Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane, Škofja Loka, ki je izšla ob odprtju
knjižnice. Na sliki: knjižničarka Marta Gartner D. Ž.

"Na našo prošnjo je bil po
letnih dopustih opravljen temeljitejši pregled vloge za
kanalizacijo in odpadne
vode in prvi pregled druge
vloge za oskrbo s pitno
vodo. Pogodbeni izdelovalec
in pripravljavci iz vseh občin
so bili v zadnjih dveh mesecih v stalnih stikih z operativci in tudi vodstvom MOP
in SVLR predvsem na prvem projektu Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda.
Podlage za to skupno delo
izhajajo iz paketa zadnjih
usmeritev MOP, kjer so podane nove zahteve, ki jih v
času oddaje vloge vprašalnik
za vlogo ni vseboval (na primer preglednice oz. predstavitve po vseh posameznih
naseljih v občinah, izdelava
posebnega okoljevarstvenega mnenja za cel projekt
UPS, ki ga morajo dati posamezni projektanti). Vsaka
sprememba potegne za seboj veliko dodatnega dela in
popravljanje idejnih projektov ter izračunov," razlaga
Jan Blažičeva. ""Eden od
ključnih vsebinskih problemov pri obeh projektih pa je
ta, da so resorni ministri
pred volitvami obljubljali, da
bo država poskrbela za finančne vire pri tistih projektih, ki so po obsegu presegli
do 30 odstotkov indikativne
vrednosti v sprejetem Operativnem programu razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013 (OP ROPI). Ta obljuba

Škofja Loka kandidira za evropski denar tudi za področje
oskrbe z vodo. I Foto: Gorazd Kavčič
ne drži več. MOP zahteva,
da gre v predlagani finančni
konstrukciji vse, kar je nad
indikativnimi vrednostmi
(za odvajanje in čiščenje odpadnih voda znašajo 25 milijonov evrov, za oskrbo s pitno vodo v porečju Sore 20
milijonov), v breme občin.
Ker tega finančnega bremena občine ne morejo prevzeti, bomo oba projekta morali skrčiti v okvire vrednosti
OP ROPI," nadaljuje Mirjam Jan Blažič.
V naslednjih mesecih napoveduje precej zahtevno

usklajevanje med občinami,
udeleženkami v projektu
UPS. Hkrati bo v naslednjih
mesecih intenzivno potekalo tudi pridobivanje manjkajočih služnosti komunalnih
vodov, ker brez služnostnih
pogodb sredstev iz kohezijskega sklada ne bo. Naselja
ali dele naselij, kjer ne bodo
dobili pozitivnega odziva za
ureditev služnosti v naslednjih mesecih, bodo morali
izključiti iz kohezijskega
projekta ali začeti pravne postopke, ki jih omogočajo
sprejeti OPPN-ji. Doslej so

bili uspešno sprejeti vsi
OPPN-ji, ki pokrivajo območja, zajeta v kohezijski
projekt UPS. Občinski svet v
Škofji Loki je novembra izčrpno razpravljal o OPPN-ju
za Godešič in Gorenjo vasReteče, zlasti zaradi lokacije
čistilne naprave. Da bi bili
krajani prepričani v primernost rešitve, bo še letos organiziran ogled podobne sodobne komunalne čistilne naprave v enem od krajev v
Sloveniji. Začeli so tudi s
pripravami razpisne dokumentacije za aktivnosti, povezane z ukrepi za obveščanje javnosti. Razpis bo zaradi racionalnosti skupen za
vse štiri občine skupaj.
"Naj še poudarim, da je
kompetentna stroka v Sloveniji projekt UPS ocenila kot
eden od dobro pripravljenih
kohezijskih projektov. Pomembno je tudi to, da sta
bili vlogi za sredstva oddani
na MOP v prvi skupini letošnjih projektov, kar pomeni,
da smo pravočasno stopili v
vrsto in da sredstva v višini
indikativnih vrednosti, ki so
za nas potrjena v OP ROPI,
pripadajo izključno naši občini. Naša ocena je, da smo
za prvi del projekta - Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, že blizu odločbe. Upamo, da se bo nova vlada
osredotočila na to, kako kar
se da hitro povečati propustnost služb v ministrstvih, da
bi do odločb in črpanja kohezijskih sredstev lahko prihajalo hitreje," še pravi Mirjam Jan Blažič.

Foto: Gorazd Kavčič

So v Žireh za evropski projekt?
Žirovski občinski svetniki imajo pomisleke pri evropskem projektu Gorenjska panoramska cesta. Kaj
lahko naredijo v preostalih občinah, če Žirovci izstopijo?
Boštjan Bogataj

loški glas
Loški glas je priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir
NOVINARJI
Boštjan Bogataj, kristina Dželilovič, Igor
Kavčič, Vilma Stanovnik, Danica Zavrl Žlebir
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Gorazd Kavčič, Matic Zorman
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

Loški glas št. 4/letnik II je priloga časopisa Gorenjski glas št. 99, ki je izšla 12. decembra 2008.
Loški glas je priložen Gorenjskemu glasu in brezplačno poslan v vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka, izšel je v
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

Škofja Loka - Projekt gradnje Gorenjske panoramske
ceste je ureditev krožne ceste, ki z 249 kilometri povezuje območje 18 gorenjskih
občin, s prvo etapo na Škofjeloškem pa bi štiri občine
povezali z 88 kilometri cest,
od katerih bo treba najprej
urediti najbolj kritične odseke v dolžini 7,3 kilometra.
Vse investicije v tem delu so
ocenjene na 10 milijonov evrov, v prvi etapi, ki so jo že
začeli izvajati v Poljanah in
vključuje štiri projekte, pa je
ocenjena vrednost del 3,15
milijona evrov.
"Projekt je regijskega značaja, saj se izvaja v več občinah
in ga lahko v prihodnjih letih nadaljujemo tudi v drugih občinah na Gorenjskem,
hkrati pa je skupna investicija prevelika, da bi ga občine lahko izvedle same," pojasnjuje Irena Studen iz
škofjeloške občinske uprave, ki koordinira projekt. V
Občini Žiri imajo svetniki

V Škofji Loki bo v sklopu projekta Gorenjska panoramska
cesta urejen tudi most v Binklju. I Foto: Gorazd Kavčič
glede uresničevanja projekta v njihovi občini velike pomisleke. Spomnimo, na zadnji seji občinskega sveta so
ob seznanitvi s proračunom
2009 predlagali, da denar,
namenjen za projekt Gorenjska panoramska cesta,
raje namenijo nakupu zemljišč na Polju.

Občine na Škofjeloškem so
s projektom uspele pridobiti
dodaten denar iz evropskih
strukturnih skladov, ki jih
posamezna občina sicer ne
bi uspela pridobiti. "Z regijskim projektom investicijskega značaja, ki bo v okolju
viden, si vsaka občina poveča delež sofinanciranja pro-

jektov iz evropskih skladov.
Seveda pa je treba upoštevati, da so regijski projekti izvedljivi le, če so zapisani v
Regionalnem razvojnem
programu in je pred tem
pripravljena študija izvedljivosti," pojasnjuje Studnova.
Kaj bo s projektom, če Žiri
izstopijo? "To je hipotetično
vprašanje, saj sem prepričana, da bomo tudi žirovske
svetnike uspeli prepričati z
argumenti za projekt," pravi
Irena Studen. S projektom
namreč ne bo le asfaltirana
cesta Javorč-Troha v Žirovskem vrhu, ampak bo s tem
omogočena dostopnost in
trženje Rupnikove linije, za
katero bi lahko v prihodnje
prejeli denar iz evropskih
skladov. Panoramska cesta
bo sčasoma postala prepoznavna, s turistično ponudbo, možno bo skupno, regijsko trženje, vendar je za to
nujna osnovna infrastruktura - cesta. V sklopu projekta
bo v občini Škofja Loka kot
prvi urejen odsek BinkeljMoškrin-Križna gora.
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Z vlaganji v komunalno infrastrukturo v obrtni in industrijski coni so v občini Škofja Loka želeli
podpreti razvoj gospodarskih dejavnosti. V obrtni coni že sedem poslovnih stavb, v industrijski
gradijo dva večja industrijska objekta.

Gradnjo komunalne in
energetske infrastrukture je
občina v obrtni coni končala
že lani. Gre za območje s
skupno površino 3,8 hektarja, ki je po lokacijskem načrtu namenjeno za gradnjo
manjših obrtno-proizvodnih
objektov. Vsa zemljišča, kjer
je predvidena gradnja, so že
v lasti zasebnih investitorjev. Štirje objekti so že zgrajeni, za dva je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je v komunalno
infrastrukturo vložila 972 tisoč evrov, in sicer v cestno
omrežje z dovozno cesto od
Kidričeve do EGP-ja, v kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, telefonsko in električno omrežje, pripeljano
do vsake gradbene parcele.
Na območju industrijske
cone na Trati pa je občina s
prostorskim načrtom opredelila 20,4 hektarja stavbnega zemljišča. Glavnino zemljišč je odkupila, 7 hektarjev
pa jih je še v zasebni lasti in
so prav tako namenjena za
gradnjo industrijskih stavb.
S postopki za gradnjo komunalne infrastrukture je
občina začela lani, obsega
pa vodovod, plinovod in
električno omrežje ter cestno omrežje z mostom, podvozom in križiščem na Ljubljanski cesti. V začetku leta
2008 so dobili gradbeno do-

Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Občina Škofja Loka vlaga v komunalno ureditev obrtne in industrijske cone.
voljenje in sklenili pogodbo
z izvajalcem. Kaj je do sedaj
narejenega? "Zaključuje se
prva faza infrastrukture, ki
zajema zahodno dovozno
cesto z mostom čez Traški
graben in celotno prometno
in komunalno ureditev v
coni. Z dovozno cesto prek
novega mostu je zgrajena
nova povezava do industrijske cone, v nadaljevanju pa
je predvidena še gradnja
podvoza in južne dovozne
ceste. Po terminskem planu
je konec gradnje predviden
leta 2009," je povedal direktor občinske uprave Jernej
Prevc. Pomembno za prebi-

valce vasi Trata pri tem je
dejstvo, da lokacijski načrt
izboljšuje prometne razmere za tukajšnje prebivalce in
tudi podjetje Knauf Insulation, ker se cona na cesto navezuje s podvozom. Tudi v
vas bodo lahko vozili po tej
cesti. Sicer pa je v tej fazi
zgrajena tudi komunalna infrastruktura, ki omogoča
priključevanje proizvodnih
objektov, in sicer vodovod s
hidrantno mrežo, kanalizacija. Električne in telefonske
instalacije. Predvideni stroški komunalnega opremljanja znašajo 6,4 milijona evrov, 1,24 milijona je občina

pridobila iz evropskega sklada za regionalni razvoj, kar
je večji del črpala že letos,
preostanek pa bo skladno s
potekom gradnje prihodnje
leto. S komunalno ureditvijo industrijske cone bo dana
možnost gradnje desetih
proizvodnih objektov, od
tega dveh večjih, kar bo prineslo Škofji Loki okoli petsto delovnih mest. Trenutno
že gradita Filc iz Mengša in
Situs iz Pirnič, še tri podjetja, ki so kupila zemljišča v
industrijski coni, pa pripravljajo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Škofji Loki manjka trgovin
V Škofji Loki manjka trgovin, ljudje bi radi širšo ponudbo in konkurenčne ponudnike. Pričakujejo, da
bo za to poskrbela občina, vendar je odprtje novih trgovin odvisno od trgovcev samih.
Danica Zavrl Žlebir
Občina komunalno sicer
opremlja zemljišča za poslovne dejavnosti, v Škofji
Loki denimo prednostno za
obrtno in industrijsko cono,
za trgovsko dejavnost pa ne,
pač pa morajo investitorji v
te objekte sami poskrbeti za
to, je pojasnil direktor občinske uprave v Škofji Loki
Jernej Prevc.
V Škofji Loki so sedaj predvidena tri večja trgovska območja in eno manjše. V trgovski coni na Grencu je
sprejet lokacijski načrt za štiri trgovske objekte, (eden od
njih je Merkur), ki imajo že
pripravljene projekte. Druga
večja lokacija je Kapucinsko
predmestje I., kjer bo investitor v blagovnico Era. Ker
so v občini želeli, da tudi v

Mercator je že začel graditi na Trati I Foto: Gorazd Kavčič
mesto pridejo trgovske dejavnosti, so to območje z urbanističnim načrtom namenili trgovini. Občina dela načrt za komunalno infrastrukturo tega dela Škofje Loke,

medtem ko investitor, Era,
prihaja s svojimi načrti za
zemljišče, kjer bo trgovina in
za tista zemljišča, po katerih
se bo prišlo do trgovine.
Gradnja je predvidena pri-

hodnje leto. Tretja večja površina, kjer naj bi bilo trgovsko središče, pa je na območju Tehnika ob Sori, ki je prav
tako stvar zasebnega ponudnika. Pobudnik je Tehnik, ki
ima tu dobro priložnost za
gradnjo, čeprav bi bilo to območje ob reki lahko občutljivo, zlasti še, če bi bili objekti
tako visoki, da bi zapirali pogled na staro mesto. Občina
ima z zasebnim ponudnikom skupen edinole javni
natečaj za izvedbo tega projekta. Prispele rešitve so bile
še nedavno tega razstavljene
v občinski stavbi, na prvo
mesto pa se je uvrstila rešitev, po kateri se trgovski center najlepše vklaplja v ta del
mesta. Četrto pa je območje
južno od Komunale na Trati,
kjer je trgovino že začel graditi Mercator.

Moč sodelovanja
Igor Draksler, župan
Kaj reči in kaj zaželeti našim občanom ob koncu leta,
ki nikakor ni bilo lahko.
Ko se zjutraj prebujamo, so
jutranje novice polne zaskrbljenih besed, ki pravijo,
da smo sredi recesije, da se
spet vrača svetovna gospodarska kriza.
Rečem lahko toliko, da v
Loki nismo stali križem rok.
Dobro smo se zavedali, da je
za naš škofjeloški konec najpomembnejša industrija.
Da je najpomembnejša zagotovitev novih, zdravih delovnih mest v proizvodnji.
Občina seveda ne more odpirati tovarn in zagotavljati
delovnih mest. Lahko pa - in
mora - zagotoviti čimbolj
ugodne, privlačne pogoje za
naše občane, pa tudi za podjetnike od drugod, da lahko
odprejo svoja podjetja. In
nova delovna mesta.
Lani smo odprli novo obrtno
cono na Trati, kjer so letos
zrasle že prve obrtniške in
proizvodnje delavnice.
Letos na drugi strani Traškega grabna komunalno opremljamo še večjo - industrijsko
cono. Podjetje Filc Mengeš je
tako v tej coni že skoraj zgradilo novo tovarno.
Toliko novih površin za zelo
sodobno proizvodnjo, ki bo
zagotovila kakovostna delovna mesta, ni v tem času
uspelo zagotoviti praktično
nikomur nikjer drugje na
Gorenjskem.
Škofja Loka pa bo z dograjeno Poljansko obvoznico in
sodobno štiripasovno cesto
Jeprca-Šentvid, ki je ravno
sedaj v javni razgrnitvi, za
investitorje še bolj privlačna.
To nam je uspelo tudi zaradi tega, ker smo bili uspešni
pri črpanju evropskih razvojnih sredstev, saj nam je
od skupne vrednosti projekta industrijske cone Trata, ki
znaša 2,3 milijona, uspelo
pridobiti kar 1,2 milijona evrov nepovratnih evropskih
sredstev.
To pa ni edini nepovratni
evropski denar, saj smo ga
dobili tudi za ureditev kanalizacije Sv. Duh-Forme in
obnovo Sokolskega doma na
Placu.
Že kmalu po novem letu si
obetamo evropska razvojna
sredstva za veliki kohezijski
projekt Ureditev porečja Sor
(ureditev kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja), ki
obsega območje vseh štirih
občin na Škofjeloškem.
Izpolnjeni vlogi sta bili na
ministrstvo za okolje in
prostor že vloženi v prvi polovici letošnjega leta. Sofinancerski delež iz evropskega kohezijskega sklada za ta
projekt znaša kar 45 milijonov evrov.
Sprejeti so bili že vsi potrebni občinski prostorski načrti,
sama hitrost izvedbe tega za
Škofjo Loko strateško pomembnega projekta pa je odvisna tudi od pripravljenosti
občanov, da podpišejo služnostne pogodbe z občino.

In še en Škofjeloški strateški projekt je odvisen predvsem od pripravljenosti in
pozitivne volje nekaterih naših občanov. To je Poljanska
obvoznica.
Strokovne službe na naši
občini, loški poslanci in ministri so se potrudili, skupaj
smo pripravili vse potrebne
prostorske dokumente.
Še več, skupaj nam je uspelo zagotoviti tudi vsa potrebna finančna sredstva, saj je
za ta projekt predviden visok
sofinancerski delež iz naslova evropskega regionalnega
sklada v višini dobrih 27 milijonov evrov, Direkcija RS
za ceste bo prispevala dodatnih 10 milijonov, občina
Škofja Loka pa slaba 2 milijona evrov.
Pripravljeni smo bili prisluhniti vsem, ki se niso
povsem strinjali s potekom
trase. Oblikovali smo posebno komisijo, ki je krajane
Suhe obiskala, se z njimi
pogovorila in dogovorila.
Upam in želim si, da je tako
pot Poljanski obvoznici odprta. Tako kot upam, da
bodo tudi v prihodnjem letu
prevladovali strpnost, ustvarjalni dialog, vzajemno sodelovanje.
Tako kot je bilo v primeru
nove telovadnice pri OŠ Jela
Janežiča v Podlubniku, kjer
smo župani vseh štirih loških občin na Škofjeloškem,
skupaj z vodstvom osnovne
šole, Zavodom za šport,
Športno zvezo, TVD Partizan in Ministrstvom za šolstvo in šport, za skupen cilj
igrali kot dobro uigrano moštvo. In skupaj nam uspelo,
saj tako prav ta ponedeljek,
15. decembra, odpiramo sodobno telovadnico.
Da bi bilo tako tudi v prihodnje! Saj samo skupaj zmoremo več!
Zato vsem občanom ob novem letu želim zdravja, veselja, pozitivne energije, v
tem božično-novoletnem
času pa predvsem miru in
prijetnega druženja s tistimi, ki jih imamo najraje.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA C. 2, ŠKOFJA LOKA

Občina vlaga v komunalno
ureditev obeh con
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Skromnejši prazniki?
Ali boste letos zaradi recesije in finančne krize
doma kaj bolj skromno praznovali?

Štiri občine odpirajo
telovadnico
Oktobra 2007 so ob osnovni šoli Jela Janežiča začeli kopati za novo telovadnico, štirinajst mesecev
pozneje jo odpirajo. Naložba vredna poldrugi milijon evrov.

Lidija Oblak: "Ah, saj finančne krize sploh ni.
Imam pa vnuke, ki mislijo, da imam celo banko.
Letos ne bo nič skromneje kot prejšnja leta."

Peter Pokorn: "Ne, saj tudi prejšnja leta s
praznovanjem nismo pretiravali."

Investitorji te novogradnje so
občine ustanoviteljice: Škofja
Loka, Železniki, Gorenja vasPoljane in Žiri, dela je izvajalo gradbeno podjetje Tehnik
iz Škofje Loke. Občine so si
nekaj manj kot poldrugi milijon vredno naložbo razdelile po "ključu". Nekaj več kot
57 odstotkov je prispevala
največja občina, Škofja Loka,
kar je znašalo približno 771
tisoč evrov, občini Železniki
in Gorenja vas-Poljane sta
dali vsaka dobrih 15 in Žiri
dobrih 11 odstotkov vrednosti
naložbe. Občina Škofja Loka
je prispevala tudi 100 tisoč
evrov za kanalizacijo in ureditev parkirišča pred sosednjo šolo Ivana Groharja. Deloma je projekt sofinanciralo
tudi ministrstvo za šolstvo in
šport, in sicer 267 tisoč evrov, fundacija za šport je dodala nekaj več kot 60 tisočakov. V okviru deleža občine
Škofja Loka pa je vključen
tudi sovlagateljski delež ŠD
Partizan Škofja Loka v višini
183 tisoč evrov, pojasnjuje
Alojz Bogataj iz škofjeloške

Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

V ponedeljek bodo uradno in slovesno odprli novo telovadnico šole Jela Janežiča.
občinske uprave. Gre za
sredstva od prodaje nekdanjega Sokolskega doma. Občina Škofja Loka pa bo omenjenemu športnemu društvu v prihodnje sofinancirala
najemnino. Bogataj pojasnjuje tudi zaplet z menjavo
že položenega parketa v telovadnici. V klasičnem hrasto-

vem parketu so ugotovili razmeroma velik delež "beljave", zato so investitorji (občina), uporabnik (šola Jela Janežiča) in nadzorne službe
(Lokainženiring) zahtevali
meritve trdote parketa. Pregledani vzorci (pregledala jih
je strokovna institucija iz
Ljubljane) so pokazali, da

gre glede na trdoto parketa
za drugi kakovostni razred
in zahtevali zamenjavo s tršim parketom prvega kakovostnega razreda. V treh tednih so parket na novo položili. Potem ko so dobili vsa potrebna dovoljenja, so decembra telovadnico že naselili
otroci.

Dobili so novo telovadnico
Učenci iz šole Jela Janežiča, ki so doslej s športno vzgojo gostovali v treh sosednjih telovadnicah, so
pred kratkim dobili svojo. Slovesno jo odpirajo v ponedeljek, 15. decembra, ob 16. uri.
Danica Zavrl Žlebir

Miro Modic: "Ja, letos bomo bolj skromno. Daril
pa letos ne bo."

Blažka Stanovnik: "Ne bo nič skromneje.
Praznovali bomo v okviru družine, darila letos
bodo." K. D., foto; Matic Zorman

Osnovna šola Jela Janežiča,
ki šola 75 otrok iz štirih občin na Škofjeloškem in še
nekaterih pridruženih, je
pridobila 909 kvadratnih
metrov novih prostorov. Od
tega je 600 kvadratnih metrov športnih površin, poleg
telovadnice so tudi garderobe za športnike, sanitarije,
športni kabinet, uredili so
tudi nov kabinet za likovno
in tehnično vzgojo in prostor za fizioterapijo. V nadstropju so novi prostori za
pedagoško delo. Nova je likovna učilnica, ki je kljub
zelo razviti likovni dejavnosti v šoli doslej niso imeli,
nova je "termična soba" s
pečjo za glino, pa priročen
kabinet za likovno vzgojo,
soba za logopeda, soba za
pogovore s starši in učilnica
za individualno delo. Slednjo po besedah ravnateljice
Marjete Šmid spreminjajo v
"multi senzorno sobo", namenjeno razvijanju čutil in
spodbujanju razvoja otrok s
posebnimi potrebami, ki obiskujejo to šolo. Del opreme
zanjo bodo zagotovili v okvi-

Ravnateljica Marjeta Šmid I Foto: Gorazd Kavčič
ru investicije, nekaj pa bodo
donirali člani škofjeloškega
Rotary kluba z dobrodelnim
koncertom.
"Občine
ustanoviteljice,
Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas-Poljane in Žiri so
se dogovorile o skupni naložbi v telovadnico, sedaj pa
smo vsi skupaj nadvse zadovoljni, da je investicija uspešno končana," pravi ravnateljica Marjeta Šmid. "Poudarim

naj tudi dobro sodelovanje
športnikov TVD Partizan, ki
bodo souporabniki dvorane,
z njimi pa načrtujemo več interesnih dejavnosti, ob katerih bodo naši otroci spoznavali različne športe."
Prostorna telovadnica ima
ob steni zložljive tribune,
kajti služila bo tudi tekmovanjem (in treningom) domačih športnikov. Urnik je
po besedah Marjete Šmid že

sedaj popolnoma poln. Le
šola ima 57 ur športne vzgoje na teden in telovadnico
zaseda vsak dan do 15.30, loški športniki pa še do 23.
ure. Telovadnico je mogoče
razdeliti na dva dela, tako da
v njej lahko hkrati potekata
dve športni dejavnosti.
Kakšne prednosti šoli Jela
Janežiča za otroke s posebnimi potrebami prinaša
nova pridobitev. Marjeta
Šmid: "Doslej smo s športno vzgojo gostovali v šoli
Ivana Groharja, v športni
dvorani Poden, v Centru slepih in slabovidnih ... Res so
bili naši otroci povsod lepo
sprejeti, vendar je takšno
preseljevanje povzročalo veliko organizacijskih težav,
bile so tudi težave zaradi dostopnosti z invalidskimi vozički. Sedaj vsega tega ne bo
več, športno vzgojo bomo
lahko izvajali dnevno, kakovost našega dela bo še večja,
ker imamo na voljo lastne
prostore in dobre športne
rekvizite, pri otrocih pa
bomo še lažje krepili športnega duha, ki ga številni gojijo tudi prek gibanja specialne olimpiade."
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Novih sedemsto stanovanj
Boštjan Bogataj
Škofja Loka - V Škofji Loki je
danes na voljo 52 hektarjev
prostih zazidljivih površin za
stanovanjske namene (večstanovanjski objekti in družinske hiše). "V prihodnjih letih
je predvidena gradnja okoli
700 novih stanovanj, za katere so dokumenti že pripravljeni ali so v sprejemanju. Po
drugi strani so na voljo tudi
zemljišča za postavitev 262
stanovanjskih hiš," pravi Ma-

dom za starostnike za 150 stanovalcev. Veltaplast bo na območju Dolenčevega vrta, kjer
je bil natečaj že izveden, gradil 80 do sto stanovanj, na območju, kjer je sedaj tovarna
Unitech, pa naj bi zraslo približno 250 stanovanj, vendar
začetek gradnje ni znan zaradi pomanjkanja informacij o
začetku gradnje in selitve
podjetja na Trato. "V vseh primerih nastopajo zasebni investitorji, Občina pa le prevzema nadzor in deluje

V Virmašah se že gradi. Poleg hiš bodo tu tudi trije večstanovanjski objekti, en je že zgrajen, stanovanja pa na prodaj.

"Cena starejših stanovanj v Škofji Loki, ki gredo
v promet, se giblje od 1.200 do 1.650 evrov za
kvadratni meter, nova stanovanja pa investitorji
vrednotijo okoli 2.000 evrov za kvadratni meter,"
pravi Janez Dolenc iz podjetja Loka nepremične.
teja Hafner Dolenc, vodja oddelka za okolje in prostor v
Občini Škofja Loka.
Večje površine za večstanovanjske objekte so na območju zahodnega dela vojašnice,
kjer bo Liko Liboje gradil približno 270 stanovanj, 30
oskrbovanih stanovanj in

V prostorskem planu je območje Kamnitnika namenjeno
tako večstanovanjski kot individualni gradnji ter tudi za
objekte družbene dejavnosti. "Območje Kamnitnika je tako
veliko, da bo potrebovalo svojo šolo, trgovino, vrtec in podobno, zato smo se odločili za arhitekturno urbanistično
delavnico," pojasnjuje Mateja Hafner Dolenc iz škofjeloške občinske uprave. Za Kamnitnikom je kar 30 hektarjev
zemljišč, k sodelovanju na delavnici pa so povabili pet
mentorjev, med njimi sta bila tudi dekan Fakultete za
arhitekturo Peter Gabrijelčič in Italijan Guiseepe Barbieri
iz Rima. Skupaj so pripravili rešitev za pozidavo Kamnitnika - tako urbanistično kot tudi po fazah poselitve. Med
pet in osem hektarjev zemljišč bo namenjeno za večstanovanjske objekte, rešitve delavnice pa bodo na občini predstavili v teh dneh. B. B.

Foto: Gorazd Kavčič

V prihodnjih letih bo v Škofji Loki zraslo okoli sedemsto novih stanovanj v nekdanji vojašnici, na
območju Dolenčevega vrta, na mestu sedanje tovarne Unitech, prihaja še Kamnitnik.

Za Kamnitnikom zemljišča za 20 let

Kamnitnikom, vendar začetek gradnje in vrsta objektov
še ni določena.
Območja za gradnjo eno- ali
dvostanovanjskih objektov
(družinskih hiš) so na Cesti
talcev, v Puštalu, v Stari Loki,
v Virmašah, pri Sv. Duhu,
Veštru, Binklju, v Retečah in
Bukovici. Začetki gradenj so
v veliki meri odvisni tudi od
finančno-gospodarske krize,
ki je pokazala zobe tako gradbenikom kot tudi vsem, ki

skladno z zakoni, zato o predaji stanovanj ne moremo
ugibati," pravi Hafner Dolenčeva. Le v Virmašah se že gradi, na tem mestu bo na voljo
27 stanovanj v treh večstanovanjskih objektih, prvi je že
pod streho. Prostor za večstanovanjsko gradnjo bo tudi za

potrebujejo svež kapital. Tega
banke v zadnjih mesecih nerade posojajo. "Kakšna stanovanja graditi v Škofji Loki? To
je v domeni investitorjev, zelo
pomembna pa je njihova
cena. Še pred krizo smo menili, da stanovanja po več kot
1.700 evrov za kvadratni metrov pri nas niso primerna.
Upam, da investicije vodijo v
smeri kvalitetne in poceni
gradnje," odgovarja Mateja
Hafner Dolenc.

Želijo več dejavnosti na kmetijah
Projekti za razvoj podeželja, ki jih financira Evropa, so letos že zaključeni.

Škofja Loka - Gorenjska in
škofjeloško območje sta
upravičena do izkoriščanja
denarja iz evropskega socialnega sklada iz naslova
programa Leader za razvoj
podeželja oziroma na Škofjeloškem za približno 30 tisoč prebivalcev (brez mesta
Škofja Loka). "Na območju
občin Gorenja vas-Poljane,
Škofja Loka, Železniki in
Žiri nam je uspelo vzpostaviti Lokalno akcijsko skupino (LAS) škofjeloškega pogorja, ki ga je ustanovilo 14
članic, administrativni in finančni vodja pa je Razvojna
agencija Sora," pravi Kristina Miklavčič, svetovalka za
razvoj podeželja na razvojni
agenciji, ki je letos tudi vodja dveh že izvedenih projektov, ki jih je potrdil programski svet LAS škofjeloškega
pogorja in jih je prej potrdilo
kmetijsko ministrstvo.
"Letos je bilo zelo malo časa
za pripravo in izvedbo projektov, tako da še danes nimamo vseh pogodb. V riziko smo šli letos zaradi začetka izvajanja projekta, v
prihodnje pa se takšnih
igric ne bomo šli," pravi
Rok Šimenc, direktor Razvojne agencije Sora. Letos
so, kot rečeno, izvedli dva
projekta, na tematiko tradicionalnih znanj in produk-

tov s Škofjeloškega in na
temo izrabe obnovljivih virov energije. Investicije znotraj programa Leader so težje upravičene, zato jih tokrat, zaradi kratkih rokov izvedbe, ni bilo, zato pa so več
časa namenili vsebini.

Tradicionalna znanja
in produkti
V sklopu projekta tradicionalnih znanj in produktov s
Škofjeloškega so izvedli štiri
animacijske delavnice na
temo ohranjanja tradicionalnih znanj, na katerih so že
uveljavljeni ponudniki s svojim znanjem in izkušnjami
seznanili potencialne nove
ponudnike. "Pripravili smo
delavnice na temo tradicionalnih pekovskih, sadnih in
medenih izdelkov, še najbolj
pa se kaže zanimanje za
zeliščarstvo, saj obstaja velik
potencial za nove izdelke,"
pojasnjuje Kristina Miklavčič. Pripravili so tudi motivacijske delavnice, vedno je bila
dobra udeležba, kakor tudi
na ustvarjalnih delavnicah za
otroke, kjer so se lotili izdelovanja dražgoških kruhkov in
predelovali sadje.
"Ponudniki se zavedajo, da
so stari recepti in surovine iz
domačih krajev zaželene, žal
pa jih je še vedno premalo.
Ob velikem zanimanju za izdelke s Škofjeloškega imamo
težave izpolniti velika naroči-

Foto: Razvojna agencija Sora

Boštjan Bogataj

Najbolj obiskana je bila delavnica o zeliščih.
la, še največ težav je pri pekarskih izdelkih in izdelkih
iz sadja," pravi Miklavčičeva.
Kljub temu da projekti niso
investicijsko usmerjeni, so
letos v Čebelarskem domu v
Brodeh postavili razstavnopromocijsko vitrino, Občini
Žiri in Gorenja vas-Poljane
pa sta kupili stojnici.

Podeželsko sonce
in sence
Drugi projekt so poimenovali Sonce in sence, v sklopu katerega je agencija izvedla oddaje na Radiu Sora na
temo lesne biomase in izkoriščanja sončne energije.
Vzpostavili so tudi svetovalni energetski forum, kjer so
že na voljo najbolj pogosto
zastavljena vprašanja in od-

govori na temo obnovljivih
virov in energetskega varčevanja, strokovnjaka bosta
odgovarjala tudi v prihodnje. Agencija je izvedla tudi
strokovno ekskurzijo s štirimi uspešnimi primeri investicij v obnovljive vire.
"Letos smo več poudarka namenili delavnicam in prireditvam, v prihodnjih letih pa
bi radi izvedli tudi investicijske projekte, ne le svetovanje. Učinek takšnih projektov je hitrejši, tudi ljudje jih
prej opazijo," pravi direktor
Rok Šimenc in razloži, da je
ideja Leader projektov inovativnost in povezovanje različnih partnerjev. V teh dneh
LAS škofjeloškega pogorja
že zbira predloge za projekte
v prihodnjem letu.

Vsem strankam in poslovnim partnerjem želimo vesele božične
praznike, v letu, ki prihaja, pa zvrhan koš zdravja, veselja in sreče!
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Kultura
Ob stoletnici opereta
Sto let Ljudskega Ljubiteljskega Gledališča
v Retečah
Danica Zavrl Žlebir
Zgodovina ljudskega ljubiteljskega gledališča se v Retečah začne leta 1908, z
ustanovitvijo Katoliškega
prosvetnega društva, za pobudnika pa velja župnik Janez Meršolj. Ta veliki ljubitelj gledališča (slika kulise,
režira, foto dokumentira, ...)
je v treh desetletjih ustvaril
trdne temelje, na katerih
stoji tudi današnje gledališče, je v vaškem glasilu Vigred zapisal Borut Gartner,
član reteškega ljudskega
odra, njegov režiser in sedaj
tudi režiser Škofjeloškega
pasijona 2009. "Veselimo
se dejstva, da je našemu gledališču zaupana režija Škofjeloškega pasijona 2009, v
njem bo nastopilo 27 domačih igralcev, veselimo se, da
bo tudi naša skupnost prispevala delček k skupni lepoti tega za Slovence pomembnega gledališkega dogodka," poudarja Borut
Gartner. Ravno priprave na
pasijon so sredi dela prekinile načrtovano krstno uprizoritev drame Jurij Plevnar,
ki jo je spisal Anton Leskovec, dramatik, ki je povezan
z Retečami. Stoletnico gledališča so zato sklenili obeležiti z odrskim nastopom
gostov. V goste so povabili
Slovensko komorno glasbe-

no gledališče SKGG iz Ljubljane, ki ga vodi priznani dr.
Henrik Neubauer, režiser
komične operete V. Paškeviča v dveh dejanjih po Molieru Skopuh. Šestčlanski igralsko - pevski ansambel je
spremljal desetčlanski orkester pod vodstvom dirigenta
Franca Rizmala. Domači
nosilci kulture pa so nastopili v uvodnem delu prireditve.
In še nekaj mejnikov iz preteklosti ljudskega ljubiteljskega gledališča: društveni
dom so zgradili leta 1923,
kajti prostori v župnišču so
postali pretesni. Prva uprizorjena igra na tem odru je
bila komedija Stric v toplicah. V drugi svetovni vojni
(leta 1944) je društveni dom
pogorel. Leta 1947 sta mladinski organizaciji Reteč in
Gorenje vasi ustanovili
KUD Janko Kermelj RetečeGorenja vas. Društvo je dobilo ime po prvoborcu, padlem partizanu in nekdanjemu igralcu Janku Kermelju. Nov kulturni dom so
odprli leta 1954 in še danes
služi istemu namenu. Prva
uprizorjena igra v tej stavbi
je bila Stari in mladi. V vseh
letih doslej se jih je zvrstilo
že lepo število, v Retečah pa
so zadovoljni, da ljudsko
ljubiteljsko gledališče živi
naprej.

Praznik je dobra slika
V prenovljenih prostorih Škofjeloškega gradu je odprta razstava slik Franca Novinca, častnega občana
Škofje Loke, ki je pred nedavnim praznoval tudi okrogli življenjski jubilej 70 let.
Igor Kavčič
Akademski slikar Franc Novinc, tudi profesor na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani, se s svojimi deli iz
zadnjega ustvarjalnega obdobja kot prvi predstavlja v prenovljenih prostorih Škofjeloškega gradu. "Zemlja domača
ni prazna beseda" je v uvodnih besedah k razstavi Novinčev slikarski opus, tematsko
vezan predvsem na krajino
njegovega domačega okolja,
zapisala direktorica Loškega
muzeja Jana Mlakar. Tudi tokrat na razstavi do izraza pride
njegova likovna izvirnost, samosvojost in izjemna izraznost. Poleg Novinčevih platen,
ki si jih lahko ogledamo na
Škofjeloškem gradu, so v Galeriji Ivana Groharja na ogled
še njegova dela na papirju. Ob
razstavi smo se pogovarjali s
Francem Novincem.
Je danes, ko se po Sorškem
polju vlečejo koprenaste meglice, pravo ozračje za ustvarjanje? So to motivi, ki jih prenašate na vaše slike?
"V teh jesenskih mesecih ne.
Poleti pa je tovrstno megličasto ozračje krasno. Takrat se
iz tople zemlje kadijo meglice,
ki ustvarjajo vso to raznobarvnost, ki jo lahko vidite na mojih slikah. Vse žari. To je Sorško polje, ki se hitro spreminja, hkrati pa veliko daje in nikoli ni dolgočasno ... Jeseni pa
je narava precej drugačna, počiva. Ajdi sem vedno rekel zadnja roža na polju, zadnja živa
barva, ki jo še vidimo na polju
pred jesenjo, ko na plan pridejo drugi barvni odtenki."
Prenovljen grajski prostor z
vašo razstavo postaja galerija.

Franc Novinc sredi godeških poljan, ki si jih bomo do februarja prihodnje leto lahko ogledali
tudi na Škofjeloškem gradu. I Foto: Gorazd Kavčič
Kakšen je občutek "prvo-razstavljavca" v tako impozantnem prostoru, kot je novi del
starega gradu?
"Prostor je res imeniten.
Mogoče bi se še dalo kaj narediti v povezavi z razsvetljavo, ki je bolj pripravljena za
prostor kot za slike, pa vendarle to ne zmanjšuje lepote
prostora. Dimenzije debelih
sten, tlaki, njegova razgibanost, vse govori v prid tem
prostorom. Sama lupina je
krasno ohranjena, slike pa
so temu prostoru nekoliko
podrejene, kar je razumljivo. Nekoč so bile slike za lep
dodatek bivanjskemu prostoru. Tako lahko rečem, da
so tudi tukaj slike lepo posegle v prostor in ga na nek
način oplemenitile."
Kako ste izbrali med vašimi
deli? Na ogled ste postavili
slike iz različnih ciklov, ptičev,
vlakov, močvirij ...

"Tu na gradu je predstavljenih
petindvajset slik. Izbirali smo
jih skupaj, jaz, oblikovalec kataloga in razstave Miljenko Licul ter kustos, umetnostni
zgodovinar Boštjan Soklič.
Mislim, da so bile izbrane prave slike, ki delujejo vsaka zase
pa tudi kot celota. Imam še
precej več slik, ki pa nekako
niso šle v kontekst. Gre pa
predvsem za dela, ki sem jih
naslikal v zadnjih dveh letih.
Večina jih je na ogled prvič."
Je prednost, če nekdo drug
izbira namesto vas?
"Vedno na ta način nekako
testiram sebe, hkrati pa pri
tem spoštujem mnenje drugih. Tokrat se mi zdi zanimiv
odziv na moja dela s strani
človeka, ki je izjemen oblikovalec. Sam bi na primer dodal še slike z motivom kupa
prosa, pa je dovolj slik s to tematiko v Galeriji Ivana Groharja. Razstavi se na neki na-

čin dopolnjujeta. Medtem ko
so na gradu razstavljena platna, so v galeriji na Mestnem
trgu dela na papirju."
Ste slikali tudi posebej za to
razstavo?
"Ne. Vedno delam zase, nikoli za razstavo. Gre za stvari, ki
so me vznemirjale pred letom, dvema, ko so slike tudi
nastajale. Danes me vznemirja kaj drugega."
Odprtje razstave je bil začetek
vašega okroglega življenjskega jubileja ...
"Ponavadi ne proslavljam
prav na veliko. Moja leta in
čas tečejo predvsem v sosledju s slikami. Nisem preveč vezan na taka ali drugačna praznovanja. To so običajni dnevi.
Bolj sem vesel, ko mi uspe naslikati, kar sem želel, sem pa
tudi slabe volje, če mi ne
uspe. Praznik je takrat, ko je
slikarsko uspešen dan."

Novo uredništvo, prenovljeni razgledi
S komično opero Skopuh so obeležili stoletnico ljudskega
ljubiteljskega gledališča v Retečah. I Foto: Gorazd Kavčič

Božični koncerti
V okviru projektne skupine "Pisana Loka" v Škofji Loki pripravljajo serijo petih koncertov, ki jih druži božično sporočilo o rojstvu novega. "Da bi ubežali udobni samozadostnosti
potrošniške mrzlice, smo jih umestili v nekatere dragocene
arhitekturne sakralne ambiente, ki že sami po sebi dajejo
Škofji Loki in njeni okolici poseben pečat," je zapisal Janez
Jocif z območne izpostave JSKD Škofja Loka, poleg občine
soorganizator koncertov. Tako bo v nedeljo, 14. decembra,
ob 19. uri v cerkvi sv. Križa na Križni gori nastop Ljobe Jenče in Janeza Jocifa, v torek, 16. decembra, ob 19. uri v cerkvi
sv. Andreja na Gostečah bo nastopila etno skupina Volk
folk, v cerkvi sv. Jurija v Stari Loki bo 19. decembra ob 19. uri
nastop MePZ Gimnazije Škofja Loka in tolkalske skupine
Otroci ritmov, v cerkvi sv. Jakoba bo v soboto, 20. decembra, ob 19. uri koncert pevske skupine Grudnove Šmikle,
koncertni cikel pa se bo zaključil v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu v ponedeljek, 22. decembra, ob 19. uri z
božično glasbo srednjega veka s pevkami iz solopevskega
oddelka prof. Marte Močnik Pirc. I. K.

Novembra je pod vodstvom novega uredništva izšla že 54. številka Loških
razgledov.
Igor Kavčič
Novi uredniški odbor Loških
razgledov, ki ga vodi Judita
Šega, je bil postavljen maja
letos, v njem pa so še: Helena Janežič, Ivica Krek, Marija Lebar, dr. France Štukl in
tehnični urednik Tone Košir. Po besedah glavne urednice so se letos lotili predvsem oblikovne prenove
zbornika, ki so ga pripravili
v Studiu Grad. Nova tipologija črk, ki ji sledimo že z
naslovne strani, nova paginacija, uvodne strani v posamezne članke ..., nedvomno
gre za kvalitetno osvežitev
celotne oblikovne zasnove
zbornika. Ob dolgoletnih
stalnih rubrikah, kot so Razgledi, Leposlovje in Gradivo

in spomini, bodo v prihodnje uvedli tudi nekatere vsebinske spremembe. V zbornik bodo spet uvrstili tematiko gospodarstva in upravnih
zadev. Nekaj v tej smeri je
bilo postorjenega že letos.
Najnovejša številka Loških
razgledov ima 384 strani, v
njej je 40 avtorjev napisalo 41
člankov. Osrednji del razgledov je namenjen 70-letnici
Muzejskega društva Škofja
Loka, v okviru Razgledov
bodo zanimivi članki o arheoloških najdbah v Griču pri
Suhem Dolu nad Lučinami,
o gradu Divja Loka, o poti Jakoba Alešovca na Blegoš, loškem zdravniku dr. Ivanu
Hubadu, nogometu nekoč in
Skavtstvu danes v Škofji Loki.
Ob razstavi Plečnik na Lo-

škem je na voljo tudi branje
na to temo. Tu so zapisi o občini in občinskih nagrajencih
leposlovje zapolnjuje drugi
del povesti Umorjeni škof,
Janeza Veiderja, v razdelku
gradivo in spomini pa so
članki o srebrni marelici, stoletnici Planinskega društva
Škofja Loka, o nekaterih dobro obiskanih razstavah Loškega muzeja, predstavljen je
osemdesetletnik dr. Branko
Berčič, tu pa so tudi zapisi o
znanih Ločanih, ki smo jih
izgubili v preteklem letu,
Draguški Kalan, Urošu Lovšinu ter koroškemu Slovencu
dr. Antonu Feinigu. Ob zaključku so še predstavitve nekaterih knjig, ki so izšle v
preteklem letu, in kronika
občin Škofja Loka, Železniki,

Z novo likovno podobo
Loških razgledov se spoznamo
že na prvi strani zbornika.
Žiri in Gorenja vas-Poljane.
Kot so povedali v uredništvu
Razgledov, bodo v prihodnje več časa posvetili tudi
pridobivanju novih bralcev,
saj gre za pomembno branje o loški zgodovini pa tudi
dogodkih v sedanjosti. Prvi
korak k mladim bralcem so
naredili že lani s pripravo
razgledov v digitalni obliki.
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Zanimivosti

Za zaključek prvi koncert
Projekt Sejem bil je živ se zaključuje, z njim pa tudi gradbena dela v Sokolskem domu v Škofji Loki.
Boštjan Bogataj

"Ob zaključku gradbenih del
smo izkoristili priložnost in
povabili sponzorje projekta
Pisana Loka, jim predstavili
učinke prireditev na Mestnem trgu in se jim zahvalili
za sodelovanje. Menimo, da
smo skupaj storili veliko za
oživitev starega mestnega jedra, dokaz za to so številni
obiskovalci," pravi Mateja
Hafner Dolenc. Prepričana
je, da, kljub temu da nekaterim stanovalcem na Placu
zaradi hrupa nekajkrat ni
bilo prijetno, pa so koncerti
dosegli svoj namen. "Nad
varnostjo, stranišči in pospravljanjem po koncertih ni

bilo pripomb, problem je le
hrup, vendar menim, da
bomo skupaj lahko potrpeli,"
meni Hafner Dolenčeva.
Srečanje ob zaključku projekta (s koncertom Bachlogy
Quartet) je bilo namenjeno
tudi gorenjskim partnerjem
v projektu Sejem bil je živ,
kjer so sodelujoči predstavili rezultate in možnosti nadaljevanja dela in sodelovanja med mesti. V Škofji
Loki, Kranju, Radovljici, Tržiču in na Jesenicah bo namreč potrebnih še več let,
da bodo občani in turisti
radi množično obiskovali
stara mestna jedra.

Na povabilo pobratene občine Maasmechelen iz Belgije k
projektu Youth in Action se je šest predstavnikov mladih iz
Škofje Loke pod mentorstvom Andreje Megušar prijavilo na
mednarodni projekt Dnevnik mladega Evropejca. K sodelovanju so Belgijci povabili še tri druge pobratene občine in sicer Čestahovo s Poljskega, Palafolls iz Španije ter Tshwane
iz Južnoafriške republike. Rdeča nit izmenjave je bilo vprašanje razlik med razvitim in nerazvitim svetom ter razlike
med severom in jugom v posameznih državah. Organizatorji so pripravili obisk begunskega centra pod upravljanjem
Rdečega križa, kjer so mladim predstavili ukrepe ob prihodu
prebežnikov v državo. V duhu razlik med razvitimi in nerazvitimi so udeleženci govorili tudi o razvojnih ciljih tega tisočletja, o omejitvi revščine in lakote, boju proti AIDS-u, omilitvi
razlik v izobrazbi in enakopravnosti med spoloma. D. Ž.

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka - Konec prejšnjega meseca so bila groba
gradbena dela v Sokolskem
domu zaključena, s tem pa
se je umaknil tudi žerjav z
Mestnega trga, kar pomeni,
da je so na vrsti le še obrtniki s finalnimi notranjimi
deli. Ti bodo dela zaključili
do občinskega praznika.
"Opažamo, da bo v prenovljenem objektu veliko prostora za kulturno-družabno
dogajanje, predvsem pa s
Sokolskim domom Škofja
Loka pridobiva kvalitetno
koncertno dvorano," pravi

Mateja Hafner Dolenc iz
škofjeloške občinske uprave.
V teh dneh bo občina objavila
še razpis za notranjo opremo
Sokolskega doma, kjer bo velik poudarek namenjen avdio-vizualni opremi. Večnamenska dvorana bo namenjena najrazličnejšim, predvsem
pa glasbenim dogodkom, saj
Škofja Loka gledališko dvorano že ima. Tu bodo svoj prostor pod soncem našla številna
društva v občini, tudi Glasbena šola bo tu lahko izvajala
svoje koncerte, v načrtih pa je,
prek seminarjev in kongresov, tudi izvedba komercialnih prireditev.

Mladi v akciji

Sokolski dom (nekdaj Kristalna dvorana), ki so jo obnavljali
tudi z evropskim denarjem, bo odprt prihodnje leto ...

... s koncertom Bachology Quartet pa so dvorano uspešno
preskusili in dokazali, da bo v njej še zelo živo.

Loka je lepša tudi zaradi rož
Danica Zavrl Žlebir
Zima ni ravno čas, ko bi se
ukvarjali z rožami na oknih
in balkonih ter lepo urejenimi parki in vrtički. Zagotovo pa v turobnih dneh dobro
dene spomin na poletne
barve, ki krasijo naša bivališča, poslovne stavbe, javne
ustanove ... Nekaj barvitosti
je tako novembra v razpoloženje Ločanov in okoličanov vnesla podelitev priznanj Skupine za lepšo
Loko. Podelili so osem priznanj, in sicer v kategorijah:
stanovanjske stavbe v starem delu mesta, lokali v starem jedru, nastanitveni, gostinski in turistični objekti,
stanovanjske hiše, balkoni
v večstanovanjskih hišah,
podjetja in ustanove, sakralni objekti in kulturni spomeniki ter posebna priznanja. Slednje so letos podelili
za nageljne, okna v slogu Pisane Loke in za najlepše
urejeno kmetijo. S pohvalo
želijo spodbuditi meščane
in druge občane, da bi urejali svoja domovanja, poslovne stavbe, lokale in jih
krasili s cvetjem. Med po-

hvalami pa se vsako leto
znajde tudi graja v obliki bodeče neže.
"Doslej jo je še vselej dobila
finančna družba Zavarovalnica Triglav, ki ne skrbi za
svoje nepremičnine v Škofji
Loki, tako da te vsem na
očeh propadajo. Posebej žalostna je podoba loškega kopališča. Če jih bomo z bodečo nežo vsakič znova opominjali, bodo morda v prihodnosti kaj naredili za drugačno stanje teh objektov,"
je o deveti kategoriji, namenjeni kritiki, povedala Andreja Križnar z Lokalne turistične organizacije Blegoš,
sicer članica Skupine za lepšo Loko.
Pojasnila je tudi, kako poteka vsakoletna akcija, ki se
konča s podelitvijo nagrad:
"Že zgodaj spomladi začnemo z izobraževanjem o tem,
kako skrbeti za rože in vrtove. Da bi bilo mesto v poletni sezoni kar najlepše urejeno in okrašeno s cvetjem,
poskrbi občina, ki prebivalcem Mestnega, Cankarjevega in Spodnjega trga subvencionira sadike okenskih
rož. Srečamo se z vrtnarji.

Aprila organiziramo cvetlični sejem, kjer tudi ostali
meščani lahko po ugodnih
cenah kupijo sadike. Imenovana je ocenjevalna komisija, ki gre prvič na teren
junija, naslednji krog pa avgusta in septembra, ko je
cvetje na oknih, balkonih, v
vrtovih in parkih najlepše. Z
obiskom se komisija prepriča, da ljudje vso cvetlično
sezono lepo skrbijo za svoje
rože, pa tudi za siceršnjo
urejenost okolice. Posebej
pozorna je na tiste, ki se
sami trudijo, da bi bile njihove stavbe videti kar naj-

lepše, pa naj gre za mestne
hiše, kmečke domačije, lokale, poslovne stavbe ali
okolice kulturno zgodovinskih objektov. Lahko je vse
zelo preprosto in minimalistično, pa vendar lepo. Posebej smo veseli gorenjskih
nageljnov, ki jih ocenjujemo v posebni kategoriji."
Andreja Križnar dodaja, da
so lepo oskrbovane tudi zelenice in cvetlični otočki v
mestu. Zanje je odgovorna
občina, loški gasilci jih vso
sezono zalivajo, invalidsko
podjetje Želva pa jih pridno
ureja.

Knjiga ”Gorenjska Vodnik”
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh.
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

Zgledno urejeno gostišče Kveder

www.gorenjskiglas.si

Skupina za lepšo Loko že sedem let podeljuje priznanja za lepo urejene in s cvetjem okrašene stavbe
v mestu in okolici. Osem kategorij za pohvalo, ena za grajo.

občinske novice - LOKA CMYK

12.12.2008 stran 8

Loški glas, petek, 12. decembra 2008

8

Zanimivo srečanje
v Alzaciji

Prijatelji štiri desetletja

Občina Škofja Loka je lani pristopila k projektu
izmenjave ("twinning") naselij iz štirih evropskih
držav, ki poteka v okviru evropskega programa
"Europe for Citizens", Education and Culture DG.

Prijateljsko sodelovanje občine Škofja Loka z Medicino v Italiji je staro štirideset let. Obletnici
pobratenja med srednjeveškima mestoma so posvetili razstavo dveh umetnikov, iz Medicine in Loke.

tudi predstavniki iz Škofje
Loke, župan Igor Draksler,
Anton Bogataj, član občinske
komisije za mednarodno sodelovanje, Matjaž Vouk,
predsednik Zavoda O, Katja
Bernik, študentka francoskega jezika, Polona Küssel, Kristina Onufrija, Jernej Tavčar
ter Andreja Troha z Občine
Škofja Loka. Teme srečanja
so zajemale društva in pros-

Posvet o čezmejnem sodelovanju
Občina Škofja Loka je ta teden v sodelovanju s Skupnostjo
občin organizirala delovni posvet o uspešnem čezmejnem
sodelovanju s pomočjo evropskih sredstev in o programu
Evropa za državljane 2007-2013. Poslušalci iz več občin v
Sloveniji so se med drugim seznanili s programoma teritorialnega sodelovanja z Italijo in Avstrijo. V programu Evropa
za državljane sta pomembni zlasti akciji Aktivni državljani
za Evropo (zajema pobratenje mest in njihovo tematsko
mrežno povezovanje ter ukrep projekti državljanov in podporni projekti) in Aktivna civilna družba v Evropi. Srečanja
se je udeležila tudi A. Tiziana De Nittis iz službe za evropske zadeve province Bologna. D. Ž.

sta Medicina Ginolomo Brini, ki je prišel namesto županje Nare Rebecchi. Je pa
slednja v katalogu, ki je izšel
ob razstavi, zapisala veliko
prijaznih besed o vezeh, ki
družijo obe srednjeveški
mesti. Spomnila je tudi, da
sta protokol o prijateljstvu
pred desetletji podpisala ta-

kratna župana Argento Marangoni in Milan Osovnikar, velik pomen pa pripisuje tudi stikom, ki sta jih mesti prek predstavnikov različnih organizacij in njihovih članov gojili vsa poznejša leta. Fotograf Tomaž
Lunder, ki ob Luigiju Samoggi razstavlja svoja foto-

grafska dela, pa je motive
zanje "lovil" v Italiji. Fotografski cikel je naslovil Oči
in sanje, posnel je zlasti ljudi v italijanskih mestih.
Tako umetnika vsak na svoj
način ponujata na ogled
svoje videnje mestnega utripa Škofje Loke in srednjeveških italijanskih mest.

Drage ob~anke in ob~ani, toplo vabljeni na prireditve
lo{kega prazni~nega decembra!
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Z leve: Luigi Samoggia in Tomaž Lunder na razstavi Most med srednjeveškimi mesti.
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Program izmenjave je
sledil načelu okrepiti
evropsko identiteto na
področju zgodovine,
zgodovinske
dediščine,
trajnostnega razvoja,
kulturnih projektov,
združenj.

Razstavo, ki bo še do 20. decembra odprta v mali razstavni dvorani loške občine,
so simbolično poimenovali
Most med srednjeveškima
mestoma. Razstavljata likovnik Luigi Samoggia iz Medicine in fotograf Tomaž Lunder iz Škofje Loke. Luigi Samoggia je prišel v Škofjo Loko
leta 1969 na takratno malo
Groharjevo slikarsko kolonijo. Skiciral je vrsto motivov iz
starodavne Škofje Loke in iz
njegovih risb se vidi, da mu je
mesto sedlo v srce.
"Na te risbe sem že malce
pozabil. Objavljene so bile v
nekem časopisu, videli ste
jih in me presenetili s to
razstavo," je dejal ob odprtju razstave umetnik, ki svojim takratnim delom ne pripisuje velike umetniške, pač
pa zgolj čustveno vrednost.
Škofja Loka ga je prevzela,
vesel pa je tudi, da so se
pred štirimi desetletji spletle vezi, ki so vse trdnejše. O
dolgoletnem sodelovanju
sta z naklonjenostjo govorila tudi loški župan Igor
Draksler in podžupan me-

Foto: Gorazd Kavčič

Cilj projekta je medsebojna
izmenjava izkušenj ter vzpostavitev sodelovanja med
prebivalci manjših evropskih naselij. Ker sodelujejo
le manjša naselja, so se odločili za Staro Loko, ki je zgodovinsko gledano posebnega pomena za Škofjo Loko.
Poleg Stare Loke so vključena še naselja Neuviller-laRoche iz Francije, Urros s
Portugalskega ter Magureani iz Romunije.
Sredi novembra je v Neuviller-la-Rocheu v francoski
pokrajini Alzaciji potekala izmenjava med sodelujočimi
državami, ki so se je udeležili

tovoljno delo, izmenjavo mladih, varstvo kulturne dediščine ter priseljevanje in problem odseljevanja. Ločani so
na delavnicah predstavili pozitivne izkušnje s področja
prostovoljnega dela društev,
izmenjave mladih in obnove
kulturne dediščine. Program
izmenjave je sledil načelu
okrepiti evropsko identiteto
na področju zgodovine, zgodovinske dediščine, trajnostnega razvoja, kulturnih projektov, združenj. V ta namen
so organizatorji pripravili
obisk Evropskega parlamenta
v Strasbourgu, Spominskega
parka Alzacije, ki prikazuje
njeno zgodovino in razpetost
med francosko in nemško
oblastjo, ter koncentracijsko
taborišče Struthof, ki ga je v
svoji knjigi Nekropola opisal
tudi slovenski pisatelj Boris
Pahor. Izmenjavo so sklenili
s podpisom listine o sodelovanju. Z namenom skupaj
razvijati dejavnosti v prid Evropi za državljane bodo sodelujoče skupnosti spodbujale
medsebojno izmenjavo izkušenj in s tem omogočale boljše evropsko poznavanje in razumevanje. Sodelujoči so
predstavili tudi s svojo kulinarično ponudbo, orehova in
pehtranova potica loške skupine sta bili deležni največjega zanimanja in povpraševanja. Sicer pa je člane škofjeloške delegacije je v času obiska v Franciji presenetila izredna gostoljubnost domačinov in tudi organizacija izmenjave je bila večinoma
odraz prostovoljnega dela domačinov, je sporočil udeleženec izmenjave Jernej Tavčar.

Decembrske prireditve
v tiso~letnem mestu

Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

občinske novice - LOKA CMYK

12.12.2008

Loški glas, petek, 12. decembra 2008

stran 9

9

Škofjeloški pasijon

V pričakovanju pasijona

Zaživel je
pasijonski duh

Ob koncu marca 2009 bo prva predstava vnovične uprizoritve Škofjeloškega pasijona. Priprave že
potekajo, z nekaterimi obpasijonskimi dogajanji pa skrbijo, da bi Škofja Loka in Slovenija pripravljeni
dočakali veliki dogodek.

Še dobri trije meseci nas ločijo od vnovične
izvedbe Škofjeloškega pasijona. Režiser Borut
Gartner pripoveduje, kako poteka delo s sodelavci.

Danica Zavrl Žlebir
Ob koncu oktobra so v prostorih nekdanje vojašnice, ki
so predvideni za prihodnjo
loško knjižnico, odprli in javnosti predstavili pasijonski
tabor. Osem tamkajšnjih
prostorov v gornjem nadstropju, ki jim jih za čas do
izvedbe pasijona oddajajo
brezplačno, je trenutno namenjenim pripravi na kostumografijo in masko, tam je
nekakšna baza Škofjeloškega pasijona 2009 in od tam
bo marca tudi krenila pasijonska procesija. V te prostore, ki so jih po vodstvom
Tomaža Paulusa prenovili in
pripravili za delo v skoraj
600 prostovoljnih delovnih
urah, so sedaj preselili že vse
kostume, nam je povedala
projektna vodja Škofjeloške-

ga pasijona 2009 Romana
Bohinc.
Jeseni je na Mestnem trgu
zaživela Pasijonska hiša, v
kateri se stekajo vse niti
Škofjeloškega pasijona in
predstavlja nekakšno institucijo, ki sooblikuje pasijonske
dogodke. Doslej so skupaj s
Knjižnico Ivana Tavčarja
Škofja Loka pripravili dva. V
Kašči v Škofji Loki so v sklopu enega od sredinih večerov, ki jih pripravlja knjižnica, priredili srečanje z dr.
Markom Marinom, profesorjem na AGRF. V Poljanah pa
je bilo srečanje z raziskovalcem starejše slovenske književnosti Jožetom Faganelom
pod naslovom Škofjeloški pasijon od rokopisa do uprizoritve. "Veseli me, da sta bila
oba dogodka izredno dobro
obiskana, kar kaže na zani-

manje pri ljudeh za Škofjeloški pasijon," pravi Romana
Bohinc. S podobnimi dogodki nameravajo nadaljevati po
novem letu.
Škofjeloški pasijon 2009 pa
so v času od 21. do 23. novembra predstavili v Celovcu
na tamkajšnjem sejmu, namenjenem družini, zdravju
in prostemu času. Informacije v zvezi s pasijonom so ponujali na stojnici skupaj s
Slovensko turistično organizacijo, ki je bila po besedah
Romane Bohinc tudi zelo dobro obiskana. Radijska oddaja na ÖRF je pasijon približala tamkajšnjemu občinstvu,
stiki, ki so jih ob tej priložnosti navezali z zamejskimi Slovenci, pa prav tako obetajo, da
bodo obiskovalci tudi od tam
prišli na ogled Škofjeloškega
pasijona.

"Našo predstavitev v Celovcu
smo obogatili tudi z animacijo," dodaja Romana Bohinc.
"V vlogi kralja Davida se je
predstavil Marjan Peternelj,
pevska skupina (Silvo Poljanšek, Franc Tušek, Egon Kokelj, Matjaž Drnovšek in Janez
Purger) je predstavila pasijonski prizor Pekel skupaj z Izgubljeno dušo Mijo Stopar."
V začetku novembra so razpisali tudi natečaj za pasijonski spominek, sredi novembra je bila na Loškem gradu
že delavnica na temo kakovostnega spominka. Razpis
za spominek se izteče 22. decembra, kmalu po novem
letu pa bo posebna komisija
ocenila predloge in izbrala
spominke, ki bodo lahko nosili znak Škofjeloškega pasijona in se prodajali na prizorišču pasijona.

Danica Zavrl Žlebir
Z lektorjem Jožetom Faganelom vztrajno pregledujeta
dramsko besedilo, s scenografoma Bojanom in Minco
Rihtaršič so stekli prvi pogovori o pripravi scenografije.
Večja scenografija zajema
sceno celotnega mesta in vsakega prizorišča izmed štirih
posebej, manjša pa posamezne podobe, denimo prva podoba - raj se nosi na prenosnem odru z igralci in scenskimi elementi. Glasbo načrtujejo s Tonetom Potočnikom
(vokalna glasba) in Andrejem
Missonom (instrumentalna
glasba). Z vajami so že začeli
Hudiči pevci (vodja: Silvo

"Maskerko in kostumografko
spodbujam, da bi razvili lik
slovenskega hudiča. Freske v
hrastoveljski cerkvici nam
ponujajo podatke, ki pravijo,
da je imel ta hudič na glavi
štiri rogove. Freske so bile naslikane okrog leta 1490 in
nam lahko služijo kot temelj
za razvoj novega slovenskega hudiča. Rad bi, da bi skupaj s strokovnjaki resnično
realizirali ta lik," dodaja
Gartner.
Sicer pa trenutno potekajo
vaje z glavnimi igralci. "Z
vsakim igralcem želim skupaj predelati vlogo in skupaj
z njim odkriti jedro sporočila. Analiza teksta je zanimiva. Igralci izredno radi sode-

Spominek naj ne bo lovilec prahu
Etnologinja Mojca Ferle, sicer kustodinja v Mestnem muzeju Ljubljana, sodeluje pri izbiri spominka
z blagovno znamko Pasijonski spominek 2009.
Danica Zavrl Žlebir
Ob uprizoritvi Škofjeloškega
pasijona 2009 želijo organizatorji obiskovalcem ponuditi tudi spominek, povezan s
tem dogodkom. Novembra
so razpisali javni natečaj in
spodbudili k oblikovanju
spominka, priredili pa so
tudi delavnico na Škofjeloškem gradu.
"Že ob preteklih dveh uprizoritvah Škofjeloškega pasijona v letih 1999 in 2000 so
prireditelji poskrbeli tudi za
spominke, vendar se žal niso
ohranili," pove etnologinja
Mojca Ferle, ki sedaj koordinira projekt, povezan s spominki ob pasijonu. "Sedaj
smo razpisali javni natečaj za
izdelavo kakovostnega spominka. Pripravili smo tudi
delavnico, ki je bila deležna
nepričakovano dobrega obiska, saj se je je udeležilo 35
udeležencev, ki se ukvarjajo s
spominkarstvom. Dr. Janez
Bogataj je predstavil Strategijo spominkov v turizmu Slo-

venije in navrgel vrsto praktičnih nasvetov o tem, kakšen naj bo dober spominek.
Sicer smo že v natečaju postavili merila, po katerih naj
spominkarji oblikujejo svoje
izdelke, toda dragoceno sodelovanje dr. Bogataja nam
je pri tem v veliko pomoč.
Kolegica Mojca Šifrer Bulovec je na delavnici orisala čas
pasijona in predstavila, s čim
se je v 18. stoletju ukvarjalo
prebivalstvo, kakšni so bili
obrtni izdelki tistega časa in
predstavila tudi slikovno gradivo o primerkih, ki jih iz
tega obdobja hrani Loški muzej. Njen izbor predmetov iz
zbirk Loškega muzeja sem z
gradivom iz Mestnega muzeja Ljubljana dopolnila tudi
jaz. Nadejamo se dobrega
odziva in kakovostnih spominkov. Upam, da nam uspe
razglasiti pasijonski spominek 2009, kar bi zelo obogatilo pasijonsko ponudbo,
obenem pa bi bila promocija
tudi za spominkarja, čigar izdelek bi bil izbran. Spomi-

Škofjeloški pasijon je leta
1721 napisal kapucin pater
Romuald Marušič. Izvirno
besedilo hrani škofjeloška
kapucinska knjižnica. Gre za
najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem
jeziku. V letih 1999 in 2000
so vnovič uprizorili Škofjeloški pasijon. Režiral ga je
Marjan Kokalj, privabil pa je
53 tisoč obiskovalcev. D. Z.

Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka

Po desetih letih
spet pasijon

Mojca Ferle
nek, ki bo zadostil merilom
in si pridobil znak Škofjeloškega pasijona, se bo lahko
prodajal ob prizoriščih pasijona."
Na Škofjeloškem se s spominkarstvom trudi veliko ljudi, s tem se ukvarjata tudi
LTO Blegoš in loško turistično društvo, če pa bi spominek odlikovala blagovna
znamka Škofjeloškega pasijona, bi bil to še korak naprej.

In kakšen spominek priporočajo strokovnjaki? Mojca Ferle pravi, da jim je dr. Bogataj
predlagal uporaben predmet,
ne pa nekaj takega, na čimer
bi se nabiral prah. Zamisli
naj spominkarji zajemajo v
18. stoletju, v času pasijona,
navežejo naj se na sam pasijon, morda bi bil spominek
lahko replika katerega od starih predmetov, ki jih iz tega
obdobja hrani muzej, predvsem pa naj bi bil čimbolj
enostaven in izviren. Ob dejstvu, da je še iz časa loških
klaris znan zdravilen zeliščni
napitek (Klostergeist ...), lahko posežejo tudi po takšni
možnosti.
V ponedeljek, 22. december,
je rok, ko se izteče razpis za
spominek. Petčlanska komisija, ki jo imenuje Občina
Škofja Loka, bo prve dni januarja pregledala prispele
spominke in v 30 dneh razglasila rezultat, do tedaj pa
imajo izdelovalci čas, da naredijo tudi prototip spominka, še dodaja Mojca Ferle.

Z vaje za škofjeloški pasijon I Foto: Borut Gartner
Poljanšek), skupina osmih
pevcev, ki je pred kratkim na
sejmu v Celovcu že predstavila delček pasijona. V kratkem
bodo v osnovnih šolah izvedli
avdicijo otrok, ki bi radi peli v
Adamovem zboru. Področje
maske bo vodila Vanja Krmelj, ki je že imela prvi sestanek z maskerkami in frizerkami. "Maska bo v letošnjem
letu še posebej zanimiva, saj
bo nacionalna televizija Slovenija celoten pasijon na
novo posnela, kar pomeni, da
imamo enkratno priložnost,
ki je ne smemo zamuditi! Nastal bo nov dragocen gledališki dokument," je navdušen
Borut Gartner.
Področje kostumografije vodi
Nada Slatnar skupaj z pomočnicama Maro Tavčar in
Mojco Debeljak. Trenutno
potekajo kostumske vaje, ki
so v zaključni fazi, tako da
bodo šivilje in krojači kostume lahko pravočasno obnovili in pripravili za uprizoritve.

lujejo in se zanimajo za novitete. Vidi se, da so ponosni
na pasijon in da jim ni vseeno kako ga bodo predstavljali," pravi režiser. Pri koreografiji in odrskem gibu bosta imela glavno besedo dr.
Henrik Neubauer in Sonja
Imerovič. Prvi že vadi vojake
in Samsona v Jurjevi dvorani v Stari Loki. Odgovornost
za kvaliteten zvok bo prevzel
v svoje roke priznani tonski
strokovnjak Jože Pirman,
oblikovanje luči bo vodil
Brane Šulc.
Sestavljena je tudi že pasijonska konjenica. Kdor bi se
še želel pridružiti (pod sprejetimi pogoji), naj to stori
čim prej, ker bodo vloge
pred novim letom razdelili,
sporoča režiser. Režiser nas
je tudi obvestil o tem, da je
pri obnovi stare vojašnice, ki
se spreminja v pasijonsko
gledališče, sodelovalo kar 78
ljudi, ki so opravili 557 prostovoljnih delovnih ur.

Predvideni datumu uprizoritev Škofjeloškega
pasijona v letu 2009: tiha sobota, 28. marca, ob
20. uri; tiha nedelja, 29. marca, ob 16. uri; cvetni petek, 3. aprila, ob 18. uri (šolska predstava);
cvetna sobota, 4. aprila, ob 20. uri; cvetna nedelja, 5. aprila, ob 16. uri; velikonočni ponedeljek,
13. aprila, ob 16. uri; bela sobota, 18. aprila, ob
20. uri; bela nedelja, 19. aprila, ob 16. uri.
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Sociala
Sto ton jabolk za sto slovenskih družin
Pisali smo že o dobrodelni akciji, ki jo kmetija Ferlinc s Štajerskega v sodelovanju s slovenskimi občinami namenja
revnejšim slovenskim družinam. Na dveh semanjih dneh so
Ferlinčevi na tržnici na območju nekdanje vojašnice prodajali jabolka, dobiček, polovico od prodanih jabolk na dan
prodaje v določeni občini, pa so namenili eni od loških družin. V soboto, 20. decembra, bodo jabolka prodajali že tretjič in del izkupička spet namenili v dobrodelni namen. Družino, ki bo z donatorsko pogodbo prejela pomoč, je že izbralo posebno posvetovalno telo, ki ga sestavljajo predstavniki občine in humanitarnih organizacij v Škofji Loki. Kot
nam je povedal Jure Svoljšak z občine Škofja Loka, gre za
družino, ki živi v izjemno težkih socialnih razmerah, za invalidno mater samohranilko z dvema šoloobveznima otrokoma. Nekaj časa je živela v varni hiši, sedaj ima stalno bivališče v Škofji Loki. V vseh humanitarnih organizacijah so
si bili edini, da je ta družina najprimernejša za obdarovanje.
Ocenjujejo, da ji bodo v akciji na pobudo družine Ferlinc
lahko pomagali s tisoč evri. D. Ž.

Prazniki v znamenju dobrodelnih dogodkov

Škofja Loka je že ves december praznična. V šolah so
pripravili praznične koncerte in dobrodelne bazarje (o slednjih so nas obvestili iz osnovnih šol Škofja Loka - Mesto in
Ivana Groharja), otroke v šoli Jela Janežiča je obiskal
Miklavž, za njegova darila so poskrbeli v loškem Rotary
klubu. Miklavža so jim "posodili" v Prosvetnem društvu Sotočje, ki so skupaj z loškimi skavti na Miklavžev večer
pripravili miklavževanje na Mestnem trgu in pozneje na
Loškem odru. Rotary klub Škofja Loka pa 17. decembra vabi
še na dobrodelni koncert, ki bo ob 19.30 v cerkvi sv. Jurija v
Stari Loki. Nastopili bodo učenci Glasbene šole Škofja Loka,
izkupiček pa je znova namenjen osnovni šoli Jela Janežiča,
in sicer ureditvi njihove multisenzorične sobe za umirjanje.
Lepo je, da nam prazniki minevajo v znamenju druženja in
izkazovanja medsebojne solidarnosti, kar prinaša veliko več
zadovoljstva kot pa draga obdarovanja. Na sliki: dobrodelni
bazar v šoli Ivana Groharja. D. Ž., foto: Polona Mlakar
Baldasin

Ne sme biti
tolerance do nasilja
Čas med 25. novembrom in 10. decembrom je bil v javnosti namenjen temam, povezanim z
nasiljem v družini. O tem z regijsko koordinatorico za obravnavo nasilja v družini na CSD Škofja Loka
Aleksandro Ogrin.
Danica Zavrl Žlebir
V zadnjih letih v centrih za
socialno delo na Gorenjskem zbirajo podatke o nasilju v družini in ugotavljajo
veliko število obravnavanih
primerov. Tudi statistika govori o porastu nasilja v družinah, zlasti proti ženskam
in otrokom, ranljivejše skupine pa so tudi starejši ljudje
in invalidi. Da je odkritih
primerov vse več, je pripisati
tudi dejstvu, da ta tema ni
več skrita kot nekoč in da se
v družbi krepi prepričanje,
da nihče ni dolžan prenašati
nasilja in da obstajajo možnosti, kako se mu postaviti
po robu, meni regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v družini na Centru za
socialno delo Škofja Loka
Aleksandra Ogrin. "Možnosti je več: žrtve se lahko po
pomoč obrnejo na centre za
socialno delo, lahko pokličejo policijo, ta pa pozneje obvesti CSD, poiščejo zdravniško pomoč, na Gorenjskem
je pet let tudi varna hiša, kjer
začasno lahko poiščejo zatočišče, deluje tudi krizni center za otroke in mladostnike
v Radovljici, na voljo je center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Obstajajo možnosti svetovalne in terapevtske

pomoči. Od letošnjega marca pa žrtve ščiti tudi zakon o
preprečevanju nasilja v družini," razlaga Ogrinova. Po
tem zakonu lahko sodišče
nasilnežu izreče različne
ukrepe, denimo prepoved
približevanja, lahko mu naloži, da do šest mesecev prepusti stanovanje žrtvi in se
umakne, lahko žrtvi tudi v
razveznem postopku dodeli
stanovanje ... S tem zagotovi
varnost žrtvi, ne da bi se ta
morala umikati nasilnežu.
Prepoved približevanja je
ukrep, ki je v veljavi že od
leta 2004, traja pa lahko od
dva do 60 dni. Naloži ga lahko policija, preiskovalni sodnik ali se izreče na vlogo žrtve. Vselej zraven vključijo
tudi center za socialno delo,
ki se takoj lotijo ukrepov: pomoči žrtvam in tudi povzročitelju, slednjemu zato, da bi
doumel nesprejemljivost nasilnega vedenja in ga spremenil. Pomembno je tudi
jasno sporočilo povzročiteljem nasilja, da je to vedenje
nedopustno in da ga družba
ne tolerira, poudarja Ogrinova. Vsako leto se število
ukrepov prepovedi približevanja podvoji, praksa kaže,
da so učinkoviti in spodbudijo, da se razmere v družini
začnejo urejati. Sicer pa

bodo zakon dogradili še s
podzakonskimi akti in tako
dosegli, da v praksi še bolj
zaživi. Sodelovanje različnih
služb, ki imajo opraviti z nasiljem, interdisciplinarnost,
medsebojno obveščanje, vse
to pa v praksi že živi.
Čas od 25. novembra do 10.
decembra je bil namenjen
opozarjanju javnosti na primere nasilja v družini. Družbena skrb je še posebej namenjena ranljivejšim skupinam, pravi Aleksandra

Ogrin, ženskam, otrokom,
starejšim, invalidom ... Sicer
pa zakon vključuje vse družinske člane in vse oblike nasilja. Zakon tudi nalaga dolžnost prijave nasilja centrom
za socialno delo, kadar pa
gre za nasilje do otrok, je to
dolžnost vsakogar med
nami, zlasti pa še odraslih
ljudi, ki delajo v šolah, v
zdravstvu in povsod tam,
kjer delajo z otroki. In vnovič: do nasilja nikakor ne
smemo biti tolerantni!

gim namenili naš prosti čas,
dobro voljo in prijazno besedo.
Obdarimo pa jih lahko tudi z
drobnimi darilci, ki ne stanejo
veliko, pač pa so odraz naše pozornosti in naklonjenosti.
Ko se srečujem z ljudmi v stiskah vidim, da se med seboj
močno razlikujejo po načinu,
kako se spoprijemajo s težavami. V najtežjem položaju so
ravno tisti, ki morajo sebe in
družino preživeti z denarnimi
socialnimi pomočmi, če zanje
seveda izpolnjujejo pogoje ali
zajamčenimi osebnimi dohodki. Ker gre za nizke zneske so
nekateri pravi umetniki preživetja. Ohranijo življenjski optimizem, redno poravnajo stroške ter se nekako pretolčejo iz
meseca v mesec. Drugi pa prenehajo plačevati račune ter so
polni jeze in gneva na državo,
ki jim daje manj kot bi potrebovali, težave pa se kopičijo. Večkrat mi ob tem pride na misel
prispodoba s kozarcem, ki je
poln do polovice, pa vendar bo
zanj nekdo dejal: "Ta kozarec
je na pol prazen", drugi pa: "Ta
kozarec je do polovice poln."

V zadnjem času na temo recesije in naše prihodnosti spremljamo razne okrogle mize,
kontaktne oddaje, intervjuje,
kjer navzoči razpravljajo tudi,
kaj vse sistem socialnega varstva zagotavlja v primeru
brezposelnosti. Pred kratkim
sem gledalo eno od teh oddaj.
Naštetih je bila cela vrsta pravic, nihče pa ni pojasnil, da so
možnosti za njihovo pridobitev zelo omejene. Ob tem me
vedno obide slaba volja, saj ni
enostavno, ko moram ljudi, ki
te informacije poslušajo in se
polni upanja oglasijo v CSD,
soočiti z realnostjo. Vendar pa
ljudi v stiskah še bolj kot pomanjkanje dobrin bolijo brezbrižnost, podcenjevanje, pomanjkanje sočutja in spoštovanja. Da bo december res vesel poskrbimo v svojih domovih, delovnih okoljih, v odnosu
do soljudi s prijazno besedo,
stiskom roke, drobno pozornostjo ali prispevkom za ljudi
v stiski. Ustavimo se za trenutek v tej naglici, ki nas obdaja
in najdimo čas zase in drug
za drugega.

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

V povezavi z mesecem decembrom se pogosto uporablja pridevnik veseli, saj je to čas evforičnega predprazničnega vzdušja, nakupov in praznikov, kot
so Miklavž, božič in novo leto.
V tem času se veselimo in obdarujemo, več časa preživimo
v krogu svojih najbližjih in
prijateljev. Praznični utrip čutimo tudi v svojih delovnih
okoljih. Med nami je tudi
mnogo ljudi, ki prav v tem
času še bolj občutijo svojo
osamljenost in stisko. Vrsto let
sem v decembru obiskovala
otroke v vzgojnih zavodih, ki
so prikrajšani za normalno
družinsko življenje. V enega
od naših osnovnošolskih zavodov nas vsako leto povabijo na
prireditev, ki jo pripravijo
otroci in njihovi vzgojitelji.
Spomnim se nasmejanih obrazov in žarečih pogledov, ko
sem se z otroki srečala v njihovih vzgojnih skupinah in jim
izročila darila. Vedno pa sem
tam srečala tudi otroke, ki
niso mogli skriti razočaranja,
saj njihove socialne delavke ni
bilo ali pa je prišla praznih

rok. Nekoč me je neka kolegica
vprašala: "Kje pa pri vas dobite sredstva za novoletna darila, pri nas si tega ne moremo
privoščiti." Odvrnila sem ji,
da se potrudimo in najdemo
sponzorje. Skupaj s sodelavkami smo zaprosile za pomoč
podjetja in posameznike, ki so
se prijazno odzvali na našo
pobudo in nam podarili svoje
izdelke, pa tudi finančna sredstva. Tudi letos bomo tako lahko obdarili naše otroke v rejniških družinah in vzgojnih zavodih. Seveda pa je to projekt,
v katerega je potrebno vložiti
precej truda in energije in ni
redna delovna obveznost. Prinaša pa nagrado v obliki nasmehov, iskric v očeh in prijaznih besed zahvale.
Letošnji december se razlikuje,
saj nam napovedujejo hude
čase, krizo, izgubo zaposlitev
in delovnih mest in s tem povezano socialno stisko. Živimo v
času potrošništva, kjer se dobro počutje povezuje z dobro
finančno preskrbljenostjo in
izobiljem. Ali za dobro počutje in zadovoljstvo res potrebu-

jemo draga darila in razkošna
praznovanja? Med najlepše
spomine iz svojega otroštva bi
uvrstila spomine, ko smo skupaj z mamo pekli piškote za
Miklavža in sem za darilo dobila leseno posteljico za svojo
punčko. Kasneje smo izvedeli,
da jo je ponoči, ko smo otroci
spali, izdelal oče. Za božič pa
smo skupaj okrasili božično
drevesce, delali jaslice, trli orehe, gledali mamo pri peki potice ter polizali skledo, v kateri je
bil nadev. Proti večeru smo
nato med molitvijo poškropili
hišo. Sedeli smo ob toplo zakurjenem kaminu in molili
rožni venec, dišalo je po kadilu
in praznični večerji. Skupaj
smo nato odšli k polnočnici ter
v svečano okrašeni cerkvi prepevali božične pesmi. Zjutraj pod
drevescem ni bilo daril, vendar
se zaradi tega nismo počutili
prikrajšane. Čakali smo na
sindikalnega dedka Mraza, ki
je prinesel nekaj sladkarij in
kakšno praktično darilo npr.
kapo, šal, rokavice. Za praznično vzdušje bomo najbolje
poskrbeli, če bomo svojim dra-
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Likovni center Gorenjske
Loški muzej je bil v prvih devetih mesecih letošnjega leta med najbolj obiskanimi slovenskimi muzeji. K temu so
pripomogle številne unikatne stalne zbirke, letos pa je Loški muzej tudi likovni center Gorenjske, saj so na ogled
tri razstave, ki dokazujejo, da je Škofja Loka slovenski Barbizon, kakor so jo poimenovali mnogi umetnostni
zgodovinarji. Muzej je tudi v decembrskem času odprt vsak dan razen ob ponedeljkih med 10. in 17. uro,
odprt pa bo tudi takoj po novoletnih praznikih, 2. januarja.

Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13,
4220 Škofja Loka
E: loski.muzej@guest.arnes.si
T: + 386 4 517 04 00,
F: + 386 4 517 04 12
www.loski-muzej.si

Loški muzej je eden redkih v Sloveniji, zagotovo pa edini na Gorenjskem, ki ima na ogled poljedelsko zbirko , v okviru
katere so tudi pred časom temeljito obnovljene sani. V etnološko zbirko med drugim sodi unikatna zbirka osmih obrti:
sitarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, čipkarstvo, platnarstvo, barvarstvo, pekarstvo medenih kruhkov in
izdelovanje umetnega cvetja. Posebnost zbirke je prikaz izdelave posameznih izdelkov. Tu so še arheološka zbirka,
kulturno zgodovinska zbirka, umetnostno zgodovinska zbirka ...

Novembra je bila v prenovljenih grajskih prostorih odprta razstava del akademskega slikarja Franca Novinca. Na
njej razstavlja svoja najnovejša dela v tehniki akrilnega slikarstva. Na gradu si lahko ogledamo platna, v Galeriji
Ivana Groharja pa dela na papirju. Med gosti na odprtju razstave je bil tudi slavnostni govornik, predsednik
državnega zbora dr. Pavel Gantar. V Loškem muzeju so razstavo posvetili slikarjevemu življenjskemu jubileju,
njegovi sedemdesetletnici, prav toliko let pa bo v prihodnjem letu imel tudi muzej. I Foto: Tomaž Lunder

Stalno zbirko živali v Škofjeloškem gradu od letošnje jeseni dopolnjuje slikarska razstava akademske slikarke Maje
Šubic iz Škofje Loke. Na izrezanih akvarelih, izdelanih na "herbarijski način", je predstavljeno rastlinstvo, ki ga najdemo
v grajskem vrtu in širši loški okolici, avtorica pa je posebej za to priložnost izdelala tudi nekaj fresk na lehnjaku. Odprtje
razstave letos oktobra je bilo izredno dobro obiskano, dela Maje Šubic pa bodo tudi v prihodnje del stalne muzejske
zbirke. I Foto: Gorazd Kavčič

Do 5. januarja bo v galeriji Škofjeloškega gradu še odprta razstava Loška krajina, v podobah zapisana. Na ogled so
izbrana dela 24 vidnejših slovenskih umetnikov, ki jih je pri ustvarjanju navdihovala Škofja Loka z okolico. Razstava
je pregled razvoja slovenskega krajinarstva na Loškem od impresionizma do današnjih dni. Prvi
obiskovalec razstave je bil predsednik države dr. Danilo Türk s soprogo. Po razstavi ju je popeljala direktorica
Loškega muzeja Jana Mlakar. I Foto: Tomaž Lunder

Grajsko kapelo krasijo štirje oltarji, ki so jih rešili iz cerkve Sv. Lucije v Dražgošah, in sodijo med
najlepše baročne oltarje ne slovenskih tleh. V Grajski kapeli poleg odprtij nekaterih razstav Loški muzej vsako leto
priredi tudi nekaj koncertov klasične glasbe, na katerih nastopajo priznani glasbeni ustvarjalci. foto: Loški muzej

Letos junija je bil na grajskem vrtu za javnost ponovno odprt stanovanjski del Škoparjeve hiše iz Puštala,
ki je v osnovi nastala v 16. stoletju. Gre za tip hiše s črno kuhinjo, ki predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih
kmetov širšega loškega okolja v obdobju od 16. do konca 19. stoletja. I Foto: Loški muzej
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Maja zmagovalka, Lučka izpraševalka
Minuli konec tedna je bil v dvorani na Podnu finale letošnjega državnega prvenstva v športnem plezanju, na tekmi
pa je znova blestela naša trenutno najboljša športna plezalka v težavnosti, domačinka Maja Vidmar, ki je ugnala vse
konkurentke. Medtem ko so se Maja in ostali plezalci trudili
z nastopi v steni, pa je kot voditeljica prvič v roke vzela
mikrofon njihova nekdanja sotekmovalka Lučka Franko.
Simpatična Lučka seveda ni imela težav s postavljanjem
vprašanj, posebno Maja, ki je zadovoljna končala letošnjo
sezono, pa ni skrivala navdušenja nad dobrim vzdušnem ob
finalni tekmi. V. S.

Lučka Franko kot voditeljica in zadovoljna zmagovalka
Maja Vidmar
Škofja Loka

Februarja že 34. Pokal Loka
Minuli torek se je na 1. seji sestal organizacijski odbor mednarodne smučarske prireditve 34. Pokal Loka, ki ga vodi
predsednik Janez Poljanec. Tudi v tej zimi bodo mladi
smučarji nastopali na pobočjih Starega vrha, tekmovanje pa
bo med 13. in 15. februarjem 2009. V. S.

Rada posluša našo himno
Ena najboljših mladih slovenskih kegljačic Urška Jenko si je prejšnji teden z ekipo Triglava priborila
naslov državne prvakinje med kadetinjami, njena želja pa je, da bi na koncu tekem čim večkrat
poslušala Zdravljico.

Škofja Loka - V Škofji Loki
ni prav veliko mladih deklet,
ki bi jih navdušilo kegljanje,
zato je 17-letna Urška Jenko
iz Virmaš gotovo nekaj posebnega. Urška, sicer dijakinja 3. letnika škofjeloške
gimnazije, pa nad kegljanjem ni le navdušena, temveč dosega lepe rezultate.

Zadnji dve sezoni igraš za
člansko ekipo Triglava v Kranju, kar je gotovo velik izziv?
"V Škofji Loki sem trenirala
in igrala z moškimi. Kljub
temu da so me spodbujali,
pa sem si želela ženske
družbe. To sem našla pri
kranjskem Triglavu, kjer
smo zanimiva ekipa, saj smo
štiri res mlade članice, ostale
igralke pa so starejše."

Starši so prva leta navadno
vzgled svojim otrokom. Kdo
je tebe pripeljal na kegljišče?
"Res pri tem nisem izjema,
saj je ati navdušen kegljač in
tudi mene je že pri devetih
letih pripeljal na kegljišče.
Seveda je bila v začetku vse
bolj igra, vendar pa mi je z
leti postalo vse bolj všeč in
na kegljišče sem začela prihajati vedno pogosteje. Sedaj redno treniram dvakrat
na teden po najmanj dve
uri, konec tedna pa me čakajo tekmovanja po vsej Sloveniji."

Bila si že gorenjska prvakinja med mladinkami in kadetinjami, prejšnji teden ste
dekleta Triglava postala tudi
državne ekipne kadetske prvakinje?
"Ja, res smo dobro nastopale
tako na prvem delu prvenstva
v Medvodah kot nato v nadaljevanju v Slovenj Gradcu. Na
prenovljenem kegljišču v
Medvodah sem s 578 podrtimi keglji postavila tudi ženski
rekord. Sicer pa imam osebni
rekord iz lanskega gorenjskega prvenstva na Jesenicah, ko
sem podrla 601 kegelj."

Vilma Stanovnik

Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka

Urša Jenko je ena naših najboljših mladih kegljačic.
Gotovo si želiš nastopati
tudi za reprezentanco?
"Že v tej sezoni se bom borila, da si pridobim mesto v kadetski reprezentanci, trenutno sem na listi na drugem
mestu. Zelo sem vesela, kadar na tekmi slišim himno,
in upam, da jo bom v naslednjih letih čim večkrat tudi na
največjih tekmovanjih."

Kaj rada počneš, ko nisi na
kegljišču?
"Včasih sem igrala tudi odbojko, sedaj za vse, kar me
zanima, ni več dosti časa, saj
ob šoli veliko časa porabim
za kegljanje. Rada poslušam
vse vrste glasbe, če je le čas,
pa sem rada v družbi najboljših prijateljic Anje in
Tjaše."

Šport vodijo v pravo smer
Pri škofjeloškem Zavodu za šport se trudijo za čim boljše pogoje športne rekreacije otrok in odraslih v občini, tako kot športniki in rekreativci
pa težko čakajo odprtje telovadnice pri šoli Jela Janežiča in nove dvorane na Trati.
pred leti odločili, da združujejo šport pod eno streho.
"Poudariti moram, da imamo zelo dobre odnose z občinsko upravo, tako župan
kot večina svetnikov pa se
strinja, da imamo v občini
športno področje urejeno.
V veliko podporo sta nam
Jože Stanonik, ki je na čelu
Zavoda za šport, in Branko
Celar, ki je na čelu Športne
zveze, dolga leta pa smo
imeli veliko pomoč pri bivšem predsedniku Ivanu
Hafnerju. Zaposleni na Zavodu za šport, ki nas je sedaj deset, imamo delo tako
pri vodenju občinskih športnih objektov kot pri vodenju
rekreacije in programov za
mlade," pravi Aleš Murn in
dodaja, da ob velikem zanimanju Ločanov za šport vsi
skupaj težko čakajo izgrad-

prej. Podobno je tudi ob koncih tedna, saj ob sobotah in
nedeljah potekajo različna
občinska tekmovanja, popoldne in zvečer pa so v njej tekme, saj imamo v Škofji Loki
kopico prvoligašev, zelo pa je
zasedeno tudi kegljišče," pravi Matjaž Bernik in dodaja, da
se temeljita obnova dvorane
sicer zaključuje, treba pa bo
obnoviti še strešno steklo na
južni strani dvorane, športna
dvorana in srednješolski center pa naj bi dobila tudi fotovoltaično elektrarno.

njo nove športne dvorane
na Trati in telovadnice pri
šoli Jela Janežiča (odprli
naj bi jo naslednji teden), že
sedaj pa si želijo, da bi kakšno od igrišč lahko prek zime
dobilo tako imenovani balon, ki bi reševal velike potrebe po pokritih športnih
površinah.

Prenova bazena v
Stari Loki
"Letos je potekala temeljita
prenova bazena, od keramike do ogrevanja. Seveda
gradnja še ni končana, glede
na finančne zmožnosti pa
bomo v zgornjem nadstropju
dogradili še tuše in do naslednje sezone še savne in
morda manjši prostor za fitnes. Dejavnosti pa je v bazenu že sedaj res veliko, saj v

Aleš Murn, direktor Zavoda za šport Škofja Loka
dopoldanskem času potekajo tečaji za otroke oziroma za
šole, popoldne in konec tedna pa bazen najemajo različna društva, skupine, podjetja
in družine. Bazen je zaseden
praktično od jutra do večera”, " pravi Domen Kosmač,
ki pri Zavodu za šport skrbi
za bazen, poleg tega pa vodi
tudi akcijo Zlati sonček, v katero so vključeni predšolski
otroci in učenci prvih razredov, ureja spletne stani
(www.zsport-skloka.si) in pomaga pri medobčinskih
športnih igrah.

(Pre)zasedena dvorana
na Podnu

Domen Kosmač

Matjaž Bernik

Jure Štancar

Prav tako kot bazen je od jutra do poznega večera polna
športna dvorana na Podnu,
ki je od leta 1985 središče
športnega dogajanja v loški

občini. Tudi dvorano, ki je
zadnja leta doživela temeljito
prenovo, ima na skrbi Zavod
za šport, zanjo pa kot upravnik skrbi Matjaž Bernik.
"Športno dvorano v dopoldanskem času napolnijo dijaki treh srednjih šol, gimnazije, lesne in strojne šole, ki si
jo delijo po tretjinah, poleg
tega pa uporabljajo še dvorano za namizni tenis in malo
dvorano ter včasih tudi kegljišče. To traja skoraj do treh,
nato pa je treba dvorane in
garderobe počistiti, kajti takoj se začne popoldanska
vadba različnih skupin, ki so
v dvorani praktično do polnoči. Zato si želimo, da bi, ko
bosta odprti novi dvorani na
Trati in ob OŠ Jela Janežiča,
vmes imeli vsaj uro prostega
časa za čiščenje in da bi se
vadba končala kakšno uro

Dvorano na Trati težko
čakajo
Loški športniki in rekreativci pa težko čakajo tudi odprtje nove dvorane na Trati, za
katero bo v imenu Zavoda za
šport skrbel Jure Štancar.
"Izgradnja dvorane se je žal
zavlekla, sedaj je predvideno,
da bi jo odprli marca drugo
leto. V njej bo veliko igrišče,
proste termine za vadbo pa
bodo lahko našli vsi loški
športniki, največ pa jih bo namenjeno malem nogometu,
ženski košarki, pa tudi rokometu, dvoranskem hokeju in
rekreaciji. Na Trati bo tako velika dvorana, ki se bo lahko
pregradila v tri manjše, poleg
tega pa bo še ena manjša telovadnica in garderobni kompleks," pravi Štancar, ki pri
Zavodu za šport skrbi tudi za
številna rekreacijska tekmovanja.

Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka

Škofja Loka - "Pred desetimi leti sva bila na Zavodu za
šport zaposlena dva, eden
za plavalne tečaje in rekreacijo, drugi pa zato, da postavi temelje in usmerja razvoj športne aktivnosti, ki je
pomembna za širšo javnost. V desetih letih smo
razvili veliko produktov, na
čelu z organiziranimi počitnicami, uspešni pa smo bili
pri razvoju infrastrukture,
kjer je pomembna zlasti celovita obnova dvorane na
Podnu. Delamo za širok razvoj športa, treba pa je poudariti, da imamo v Škofji
Loki kar sedem prvoligašev
in ogromno vrhunskih
športnikov," pravi Aleš
Murn, direktor Zavoda za
šport in hkrati sekretar
Športne zveze Škofja Loka,
saj so se v Škofji Loki že
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Zanimivosti

Plezalni center na Kamnitniku
Škofjeločan Marko Vidmar je za diplomsko nalogu ob koncu študija arhitekture izbral postavitev
športno plezalnega centra na Kamnitniku ter si za projekt, ki bi tudi v resnici lahko zaživel, zaslužil
oceno 10.
kovalce kot nas arhitekte pa
je pomemben razlog tudi, da
se iz te lokacije odpirajo lepi
pogledi. Prav tako je bila
moja želja, da bi objekt, ki je
na eni strani obdan z umetnimi stenami, ustvaril dialog z naravno steno, na južni fasadi, ki bi bila ozelenjena z divjo trto, pa bi ustvaril
zgodovinsko kontinuiteto,
saj so na južnih pobočjih
Kamnitnika v srednjem
veku gojili vinsko trto."

Vilma Stanovnik
V Škofji Loki je veliko navdušenih plezalcev, pohvalite
se lahko z odmevnimi rezultati v svetovni konkurenci.
Je bil to razlog, da ste si za
diplomsko nalogo izbrali tematiko športnega plezanja?
"Zagotovo je bil res prvi razlog, da sem si ob koncu študija arhitekture za diplomsko delo izbral postavitev
športno plezalnega centra
na Kamnitniku, dejstvo, da
sem športni plezalec in da je
v Škofji Loki plezanje uspešen šport. Sem pa tudi dobro poznal prostorsko stisko
in dotrajanost objektov, ki
jih uporablja domači plezalni klub."
Od ideje do zaključka diplomske naloge pot ni kratka. So pomagali tudi prijatelji plezalci?
"Ideja o plezalnem centru je
pri meni zorela več let. Že ko
sem plezal za Kamnitnikom,
sem razmišljal, kako bi tam
uredili plezalni center. Tudi
kasneje, ko sem bil nekaj
časa tudi predsednik Plezalnega kluba Škofja Loka, sem
spoznaval problematiko tega
športa v Škofji Loki. Da sem
se na koncu res odločil za
takšno diplomsko nalogo, pa
je bila odločilna tudi spodbuda mentorja Janeza Koželja,

Arhitekt in športni plezalec Marko Vidmar
ki je bil moj profesor od drugega letnika naprej. Seveda
pa so mi z nasveti in idejami
pomagali tudi prijatelji plezalci."
Plezalni center za Kamnitnikom bi bil gotovo tudi dobra
ideja za poživitev tega dela
Škofje Loke?
"Pri odločitvi, da bi bil plezalni center ravno ob sedanji
plezalni steni na Kamnitniku, je botrovalo več razlogov.
Prvi je zagotovo, da je na

Kamnitniku že naravno plezališče in da to območje
omogoča izvedo takega objekta. Drugi razlog je, da je v
bivši vojašnici, ki je degradirano urbano območje, kjer
so se po letu 1991 stvari reševale zelo parcialno, s tem
posegom pa bi reguliral del
tega območja in prostoru dal
neko kvaliteto. Pomemben
razlog pa se mi zdi tudi dejstvo, da je ta lokacija po svoji legi zelo atraktivna. Je blizu centra mesta, tako za obis-

Za plezalce, ne le škofjeloške, bi takšen center pomenil veliko pridobitev. Mislite, da je realna možnost, da
ga kdaj res postavite?
"Seveda bi bila pridobitev za
plezalce res velika, saj bi takšen center živel vse leto. S sedanjim predsednikom PK
Romanom Krajnikom sva
projekt predstavila tudi županu Igorju Drakslerju. Zdel
se mu je zanimiv in obetaven, pogovarjali pa smo se
tudi o tem, kako bi ga lahko
realizirali. Seveda bi morali
pri projektu najti pomoč države in tudi denar iz evropskih skladov, saj smo naredili oceno, da bi celoten projekt
stal okoli tri milijone evrov.
Bi pa zagotovo rešili problem
plezalnega kluba, kot je projekt zasnovan, pa bi ga bilo
moč tudi uspešno tržiti, podobno kot je to po Evropi."

Plezalni center naj bi ustvaril dialog z naravo.

Umetno in naravno plezališče na enem mestu

Pogled v notranjost plezalne dvorane

Vsi smo odgovorni
Andrej Šubic, dr. med.

Ko so mi ponudili sodelovanje v Glasovi kolumni, so
misli v moji glavi začele dirko motokrosa. Številne ideje
so se začenjale poditi po
možganskih vijugah in
brazdah. Prehitevale so se,
se prevračale, se pobirale in
zaletavale med sabo, zavirale na ovinkih in se brezglavo
spuščale po nevronskih strminah. Iz teh misli bom poskušal vsakič predstaviti
zmagovalke, ki bodo najbolj
izstopale. Povezane bodo z
zdravstvom, ki ga kot splošni zdravnik najbolj poznam.
Tema, zelo pomembna za
vsakega izmed nas osebno
in vedno prisotna v svetovni, državni, občinski in
vsakodnevni, tudi pritlehni
politiki.
Danes se bom spustil na
progo dežurne službe. V zadnjem času se je pri nas ta
proga zavila, naredilo se je
nekaj težkih ovinkov, ki jim
bo potrebno posvetiti vso
pozornost. Pojdimo!
Za razporeditev dežurnih
služb je odgovorno ministrstvo za zdravje. Glede na
število prebivalcev, velikost

območja in oddaljenost najbližjih bolnišnic, razvrsti
dežurna mesta v več kategorij. V Škofji Loki smo tako
padli v kategorijo imenovano 1. b okrepljena enota.
Komplicirano. V praksi to
pomeni, da smo ob tej organiziranosti imeli dežurnega
zdravnika preko dneva, ki je
hkrati delal tudi v svoji ambulanti, zvečer in ob vikendih sta dežurala dva zdravnika, notranji in zunanji.
Ves čas sta bila navzoča dva
zdravstvena tehnika in voznik reševalnega vozila.
V Škofji Loki smo postopno
uvajali zdravnika, ki naj bi
delal samo v dežurni ambulanti tudi preko dneva in pokrival celotno upravno enoto. Ko bi dosegli ta cilj, bi
imeli optimalno organizirano dežurno službo.
"Takisto smo živeli, da je šel
čas naprej," bi rekel Tavčar.
Pa ti primaha iz Kranja nekdo, ki ga ne vidiš prav pogosto, in prinese papir, ki
vse krhko ravnovesje podira. Denarja za drugega
zdravnika konec tedna ni in
ga bomo ukinili, ali pa se

zdravniki odpovejte plačilu
za dežurne ure, opravljene
med tednom, je bil povzetek sporočila direktorja
OZG.
Dežurno službo, glede na
razpored v enote, plačuje
ZZZS v imenu ministrstva.
Denar prejme organizator
te službe. Na Škofjeloškem
je to Osnovno zdravstvo Gorenjske. Direktor, ki ga vodi,
ni pomislil, da je on odgovoren za pridobitev financiranja takšne oblike dežurne
službe, kot smo jo strokovno utemeljili zdravniki.
Potem smo se obrnili na naslednje odgovorne, ki postavljajo direktorja in skrbijo za delovanje primarnega
zdravstvenega varstva. Župane naših občin. Eden je
vabilo sprejel, drugi je poslal zastopnika, tretji se je
opravičil in nas podprl v prizadevanjih za blagor in hitro oskrbo njegovih občanov, četrti pa na take sestanke z nekimi zdravniki v nek
zdravstveni dom ne hodi.
Prisotni so razumeli problem in bili navdušeni nad
našo izurjenostjo v besedi-

čenju z vsemi šiframi. Obljubili so, da bodo ustanovili
delovne skupine za rešitev
problema. Veseli smo, da so
spoznali svojo odgovornost.
Tudi o odgovornosti nas,
zdravnikov, smo zastavili
besedo. Reakcijski časi, nujne intervencije, uspehi in
neuspehi, oživljanja, prijaznost in neprijaznost do obiskovalcev dežurne ambulante, vzgoja, poučevanje, novosti, utrujenost; so bile
teme, ki so prehitevale ena
drugo in vznemirljivo naelektrile zrak, katerega smo
skupaj dihali. Koristno, lahko rečem, odgovorno. Ni pa
vse odlično. Borili se bomo,
da bomo to stresno in nepredvidljivo delo zdržali do
predpisanega petinpetdesetega leta naše starosti, ko se
bo nabralo dežurnih ur za
12 let delovne dobe - poleg
rednega dela v ambulantah.
Najvažnejši pa ste uporabniki, ljudje, ki v najtežjem trenutku trčite v to službo ob
nesreči moža, bolezni hčerke, trpljenju matere ali stiski soseda. Ni važno, kdo jo
je razporedil v organizacij-

sko enoto, kdo jo je plačal,
kdo organiziral, kdo jo izvaja, takrat mora biti na razpolago v najboljši možni kondiciji.
Kje je tu vaša odgovornost?
Morda v tem, da jo ne izčrpavajo, ko jo uporabljajo kot
bližnjico za vstop v že tako
dobro dostopen zdravstveni
sistem na osnovnem nivoju,
iščoč drugo mnenje ali privilegij. Zdrav razum in minimalno prevzemanje odgovornosti za svoje zdravje
reši marsikateri problem.
V nujni medicinski pomoči
je pomembna veriga preživetja:
prva pomoč - nujna medicinska pomoč-transport-bolnišnica.
V dežurni službi zame obstaja veriga odgovornosti:
Ministrstvo - ZZZS - lokalna politika - organizator dežurne službe - dežurna ekipa - bolniki.
Pri obeh velja ista zakonitost: kvaliteta in trdnost celotne verige je, na žalost, odvisna od najšibkejšega člena. Trudimo se, da ne bomo
najšibkejši člen mi.
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Krajevne skupnosti
Stara Loka za krajevno samostojnost
Skupina krajanov Stare Loke je ustanovila iniciativni odbor
in na župana Igorja Drakslerja, občinsko upravo in stranke
v občinskem svetu naslovila peticijo s 370 podpisi. Z njo zahtevajo, da Stara Loka znova dobi svoje krajevne table in da
se ohrani njena krajevna samostojnost. Pobudo so podprli
tudi krajevna skupnost Stara Loka-Podlubnik, župnija Stara
Loka in Muzejsko društvo Škofja Loka. V minulih letih so na
pristojne občinske organe naslovili že veliko pobud in prošenj za postavitev krajevnih in usmerjevalnih tabel za Staro
Loko, problematiko je obravnaval tudi občinski svet. Odgovori pristojnih so se glasili od tega, da so (krajevne?) table
že izdelane, da pa še niso dokončno dogovorjene lokacije za
njihovo postavitev, do tega, da je naselje Stara Loka del enotnega naselja Škofja Loka, da bi bila postavitev krajevnih tabel zato v nasprotju z urbanističnimi osnovami in da bodo
na najpomembnejše dovozne poti proti Stari Loki postavljene le usmerjevalne table. Peticija je tako odziv na pomanjkanje posluha za legitimne zahteve Staroločanov in na zavajajoče trditve o statusu Stare Loke, ki ne le da zanikajo njen
zgodovinski pomen, ampak so v popolnem nasprotju tudi z
obstoječimi pravnimi akti, ki veljajo na območju občine
Škofja Loka in naselja Stara Loka, zatrjujejo podpisniki. Pravijo, da zakonodaja med drugim zahteva varovanje zemljepisnih imen z dolgotrajnim izročilom rabe, kar za Staro
Loko nedvomno velja, saj gre za enega najstarejših v slovenskem jeziku zgodovinsko izpričanih krajev na Slovenskem.
Naselbinsko zemljepisno ime pa se najučinkoviteje varuje
prav s tem, da se ga zapiše na krajevne table, menijo v Stari Loki. D. Ž.

Staroločani zahtevajo krajevne table z napisi Stara Loka.
I Foto: Gorazd Kavčič

Prehitra cesta skozi vas
Ljudje v krajevni skupnosti Reteče z okoli dvesto hišami v vaseh Reteče in Gorenja vas-Reteče največ
težav občutijo zaradi cest.
Danica Zavrl Žlebir
Vasi ležita tik ob regionalni
cesti Škofja Loka-Jeprca,
kjer so hitrosti vozil precejšnje (omejitev je 90 kilometrov na uro), na cesti pa se je
zgodilo že več nesreč, tudi
smrtnih, nam pove predsednik KS Alfonz Šnuderl. Od
gramoznice do Reteč ni niti
enega prehoda za pešce.
"Sedaj nam občina pripravlja ukrepe za umiritev prometa, med katere sodi tudi
ureditev pločnika, kolesarske steze in otokov, kar bo
pripomoglo k varnosti pešcev in zmanjšalo hitrosti vozil na cesti," pojasnjuje sogovornik. Pravi pa, da je pri
vseh lastnikih zemljišč težko dobiti soglasje, ravno
predstavnikom
krajevne
skupnosti pa je naložena nehvaležna naloga pobiranja
podpisov med lastniki zemljišč ob cesti.
V krajevni skupnosti se bo
urejala tudi kanalizacija s čistilno napravo za KS Reteče
in Godešič. Na predlagano
lokacijo so se nekateri pritožili, pove predsednik KS.
Občinski svetnik Praprotnik, ki prihaja prav iz te krajevne skupnosti, pa je k izvedbenim načrtom želel vložiti dopolnilo, ki zahteva, da
čistilna naprava ne bo povzročala smradu, da je
ustrezno urejena in da je narejena tako, da je v naravi

Alfonz Šnuderl I Foto: Gorazd Kavčič
čim manj vidna. Kljub zapletom, ki se pojavljajo v
zvezi s kanalizacijo in čistilno napravo, Alfonz Šnuderl
upa, da jo bo krajevna skupnost dobila do predvidenega
roka, leta 2015.
Med načrti, ki jih ima krajevna skupnost v zvezi s cestami, je tudi širitev ožine
na odseku, ki poteka od trgovine do železniških zapornic, in vzpostavitev cone 30.
Šnuderl pravi, da so vse ceste po vasi preozke, komaj
poltretji meter, v njihovo širjenje pa bodo večinoma vlagali šele tedaj, ko bodo dogradili kanalizacijo. To pa so
projekti, ki jih načrtujejo
skupaj z občino. Za svoje
delo ima namreč krajevna
skupnost bolj malo denarja,

letos denimo 14 tisoč evrov,
za prihodnje leto pa še dobrih tri tisoč evrov manj.
Lani so uredili parkirišče pri
gasilnem domu, urejali poljske poti in na asfaltnih krpali luknje, precej stroškov
imajo s pokopališčem. Tudi
zimska služba jim je vzela
precej denarja. Prihodnje
leto jih čaka odkup ovinka
pri restavraciji Korona in širitev prej omenjenega cestnega odseka do železniških
ramp. Radi pa bi odkupili
tudi sejno sobo v kulturnem
domu, da ne bodo večno gostovali. "Vsako leto je manj
denarja," pravi Šnuderl, prepričan, da so vaške krajevne
skupnosti deležne manj po-

zornosti od mestnih. Sicer
na odnos občine nima pripomb, nasprotno. Ko so
pred časom skupaj s KS Godešič na občino naslovili vlogo zaradi omejitve na cesti
Jeprca-Kranj, kjer ne smejo
voziti tovornjaki s težo nad
7,5 tone in se zaradi tega vozijo po cesti skozi Reteče, je
občina takoj posredovala pri
ustrezni državni instituciji
za ceste. Žal zaman. Tudi
odvodnjavanje na treh mestih v krajevni skupnosti, ki
so jih ob večjih nalivih najbolj zalivale vode, jim je občina za sedaj dobro uredila,
dolgoročno pa bo to urejeno
šele s primerno kanalizacijo.

Ozke ceste v KS Reteče I Foto: Gorazd Kavčič

Naj bo veseli december za vse
Janez Šuštar,
komandir Policijske
postaje Škofja Loka

Že kar nekaj časa med vožnjo na oglasnih panojih ob
cesti lahko opazujemo nesrečen obrazek štiriletne deklice, ki je v prometni nesreči, ki jo je povzročil pijan
voznik, izgubila starše. Verjamem, da vsakega voznika,
ki opazi plakat, stisne k
srcu. Kakšnega za dalj časa,
kakšnega za kratek čas,
kakšnega pa sploh ne. Menim, da je to popolnoma
vmesna slika glede na dogajanje na cestah. Pred nami
je namreč december, ki ga
ob prazničnem vzdušju pogosto spremlja tudi povečana udeležba alkoholiziranih
voznikov v cestnem prometu.
Policisti si pri svojem delu
prizadevamo
predvsem
zmanjšati delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah in zmanjšati
število prometnih nesreč,
pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol. Tako bomo našo pozornost usmerili zlasti v poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov,

nadzor v bližine gostinskih
lokalov, diskotek in nočnih
lokalov, poostren nadzor
nad spoštovanjem določil
Zakona o omejevanju porabe alkohola in sicer predvsem mladoletnim osebam
ter alkoholiziranim osebam.
Poostreni nadzori nad psihofizičnim stanjem voznikov (alkohol, mamila in psihoaktivna zdravila) bodo v
tem obdobju ena izmed prioritetnih nalog dela policije.
Izvajale jih bodo tako redne
kot posebej za ta namen
odrejene policijske patrulje.
Za razliko od drugih obdobij leta bodo tovrstni nadzori pogostejši tudi podnevi,
zlasti popoldne in zvečer.
Nadzore psihofizičnega stanja bodo policisti v čim večji meri kombinirali z nadzorom hitrosti in uporabe varnostnega pasu ter mobilnih
telefonov. Izvedeni bodo
obsežnejši in na državnem
nivoju koordinirani nadzori, pa tudi nadzori, ki bodo
glede na prometno varnostne razmere organizirani na
regionalnih in lokalnih rav-

neh, z večjim ali manjšim
številom policistov. Nekateri nadzori bodo vidni, drugi
pa delno ali pa popolnoma
prikriti.
Z naštetim želimo doseči,
da bodo naše aktivnosti čim
bolj nepredvidljive in
usmerjene predvsem v voznike, ki bodo kljub zakonskim določbam in opozorilom vozili pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil in s tem ogrožali druge udeležence v prometu.
Vse udeležence v cestnem
prometu prosimo, naj naša
opozorila dosledno upoštevajo in na ta način tudi sami
prispevajo k zmanjšanju
števila prometnih nesreč in
telesno poškodovanih, hkrati pa jim svetujemo: če boste uživali alkoholne pijače
(ne glede na količino), se ne
odločite za vožnjo v cestnem prometu. V takšnih
primerih za prevoz raje
uporabite javna prevozna
sredstva ali taksi oziroma
naj vozi oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje
in ni uživala alkoholnih pi-

jač. Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje! Asfaltna
površina je v tem obdobju
hladna, ponekod čez dan
vlažna, ponoči pa poledenela oziroma spolzka, zato niti
ustrezne zimske pnevmatike ne omogočajo optimalne
oprijemljivosti. Pozorni bodite na pešce v prometu.
Predvsem na cestah zunaj
urbanih naselij še vedno ni
povsod urejenih pločnikov
oziroma površin za pešce.
Pešci, uporabljajte svetla
oblačila ter odsevna telesa
in kresničke. Med vožnjo v
nobenem primeru ne uporabljajte mobilnih telefonov
brez uporabe sistemov za
prostoročno telefoniranje.
Dosledno upoštevajte tudi
vse druge prometne predpise!

Nevarnosti in posledice
uporabe petard
Policija ugotavlja, da se ob
praznovanju božiča, novega
leta, velike noči in ob drugih
priložnostih množično uporabljajo različne vrste pirotehničnih izdelkov. Pri tem
prihaja tudi do številnih te-

lesnih poškodb, kršitev javnega reda in miru ter do
materialne škode in pritožb
občanov nad pretirano, nehumano ali objestno uporabo petard.
Državljane želimo opozoriti,
da je bil letos uveljavljen
novi Zakon o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih, ki se
nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov.
Nepremišljena, neprevidna
in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto
povzroči telesne poškodbe
(opekline, raztrganine rok,
poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Policisti bodo dosledno
ukrepali proti vsem, ki bodo
kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena
globa od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo
starše, skrbnike, učitelje in
vzgojitelje, da opozarjajo na
nevarnosti in možne posledice.
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Zanimivosti
Za dva groša fantazije

Darja gre na olimpiado

Polona M. Baldasin

Darja Buh se bo februarja 2009 udeležila svetovnih iger specialne olimpiade v Idahu.
Danica Zavrl Žlebir
Darja sodi med tiste ljudi z
motnjami v duševnem razvoju, ki niso vključeni v nobeno ustanovo. Ravno zaradi
tega je velikega pomena, da s
športno dejavnostjo vzdržuje
stik z zunanjim svetom. Da
se bo njihova članica udeležila športne prireditve svetovnega formata, je veliko priznanje tudi za društvo Sožitje, kjer je Darja članica, pravi predsednik društva Marko
Mohorič. Kakih 50 od sicer
250 članov škofjeloškega
društva Sožitje se ukvarja s
športom, kar je veliko lažje
tistim, ki so vključeni v katero od ustanov za ljudi z motnjami v duševnem razvoju.
Za Darjo, ki je večstransko
nadarjena športnica, pa se je
še posebej zavzel Pajo Cakiči, ki jo kot trener obiskuje
na domu in spodbuja k
športni dejavnosti.
"Darja je ostala doma, ker jo
je družba izključevala in
niso razumeli njene drugačnosti. Društvo Sožitje in

Darja z mamo in Pajom Cakičijem
predvsem Pajo pa sta jo iztrgala štirim stenam in jo spet
vrnila v življenje," pravi Darjina mama Marija. Odkar se
ukvarja s športom (tega je
kako desetletje), se je precej
popravila, dobila je prijatelje, medalje, ki jih prinaša s
tekmovanj, pa ji vračajo veselje do življenja. Če ne bi
bilo Paja, tudi medalj ne bi
bilo, pravi Darja, ko se opogumi v mamini in trenerjevi
družbi. Sedaj jih ima že 15,
prinesla pa jih je z mitingov,

regijskih in državnih iger
specialne olimpiade, eno
tudi z evropskih iger na Češkem. Manjka ji le še olimpijska, pravi Pajo Cakiči, ki
vsaka dva tedna prihaja k
Buhovim v precej oddaljeni
Kremenik, da z Darjo trenirata. Kadar ni snega, imata
suhi trening, najbolj pa se
Darja veseli treninga na snegu. Njen športni rekvizit so
krplje, s katerimi bo tekmovala tudi na olimpiadi. Po
kvalifikacijah je bila izbrana

v slovensko reprezentanco,
ki šteje 17 članov. Ali s trenerjem računata na medaljo? "Cilj tekmovanj specialne olimpiade niso le medalje
in dosežki, pač pa zlasti
medsebojno spoznavanje in
druženje ljudi z motnjo v
duševnem razvoju. Čeprav
pripadajo različnim narodom, rasam, kulturam in jezikom, se vsi razumejo med
seboj," poudarja Pajo Cakiči,
tudi sam oče sina s posebnimi potrebami. "K Buhovim
prihajam kot v svojo družino, Darja pa mi trud, ki ga
vložim vanjo, vrača že s tem,
ker je zaradi športa bolj zadovoljna in samozavestna.
Zelo je motivirana in pri treningu posluša moje nasvete,
medalje s tekmovanj pa ji
zelo veliko pomenijo."
Šport ji pomaga, da je bolj
sproščena, da jo manj "mučijo" živci, ko je v družbi in
ko dobi medaljo, je zanjo
največje veselje. Zelo pa jo je
lani razveselil tudi sosed
Ivan, ki ji je za rojstni dan
kupil nove krplje.

Na Osnovni šoli Ivana Groharja iz Škofje Loke so pripravili dobrodelni Miklavžev koncert in stojnice z novoletnimi izdelki.
Šola že vrsto let prireja dobrodelne plese, s stojnicami
pa sodelujejo na Miklavževem sejmu na Mestnem
trgu. Izkupiček denarja od
prodanih voščilnic in vstopnic vsako leto namenijo
otrokom iz socialno in finančno šibkejših družin. Z
denarjem jim omogočijo
enakopraven obisk ekskurzij in šol v naravi, pomagajo
pa tudi pri nakupu osnovnih
šolskih potrebščin. Takih
otrok je na šoli in podru-

žničnih šolah vsako leto
okrog dvajset. Letos so poleg
stojnic pripravili še dobrodelni koncert Za dva groša
fantazije. Navdih so dobili
pri Franetu Milčinskem Ježku, nastopili pa so učenci s
svojimi inštrumenti, otroški
in učiteljski pevski zbor, z
nastopom so presenetili
tudi nekateri starši. Po končanem koncertu so lahko
starši in otroci na stojnicah
kupili še novoletne izdelke,
ki so jih učenci izdelovali
vse od krompirjevih počitnic
naprej. S prodajo vstopnic
in izdelkov so zbrali štirikrat
več denarja kot lani, izkupiček pa bo šel tokrat delno
tudi za nakup igral za šolsko
igrišče.

Slabo uro dolg koncert je postregel z vrsto zanimivih
nastopov otrok, učiteljev in staršev.

Družba Domplan
Družba Domplan je največje
gorenjsko podjetje na področju poslovanja z nepremičninami. Široko paleto svojih
dejavnosti opravlja v štirih
poslovnih enotah.
V PE Inženiring gre za sodelovanje pri gradnji objektov s storitvami, kot so svetovalni in investicijski inženiring, nadzor pri gradnji,
organizacija gradnje lastnih
objektov in drugo, medtem
pa je PE Urbanizem namenjena storitvam na področju
prostorskega načrtovanja in
projektiranja ter geodetskim
storitvam. V PE Nepremičnine je glavna dejavnost
upravljanje z nepremičninami, pretežno z večstanovanjskimi in deloma tudi s
poslovnimi stavbami ter posredovanje v prometu z nepremičninami. V okviru PE
Energetika upravljajo s kurilnicami v stanovanjskih soseskah v Kranju in v nekaterih bližjih občinah, kot so
Škofja Loka, Tržič, Medvode, Cerklje, ter opravljajo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina.

Upravljanje
nepremičnin
Poslovanje z nepremičninami v družbi Domplan izvajajo
skladno z zakoni in drugimi
predpisi, ki urejajo upravljanje nepremičnin ob spoštovanju načela prostega trga in
lojalne tržne konkurence,
pravila stroke, dobre poslovne običaje in poslovno moralo. Pri tem se trudijo za za-

gotavljanje optimalnih bivalnih pogojev bivanja
etažnim lastnikom, kateri so
jim zaupali upravljanje svoje
lastnine.
Velika prednost družbe
Domplan na področju upravljanja nepremičnin pred
ostalimi upravniki je notranja
organiziranost dela in poslovanja s strankami. Delo je
tako razdeljeno med več notranjih povezanih služb. Za
vsako stavbo prvenstveno
skrbi in odgovarja upravitelj
stavbe (npr. sklicevanje in
vodenje zborov lastnikov,
pravne in upravne zadeve
...), ki ima praviloma dokončano višješolsko izobrazbo,
za tehnično strokovno vzdrževanje pa skrbijo posebej
za to usposobljeni tehniki
gradbene, elektro in strojne
stroke. Organizirano imajo
tudi lastno službo za izvajanje zakonsko predpisanih
ukrepov varstva pred požarom (zaposlen varnostni inženir). S specializirano enoto
(PE Energetika -zaposleni
kurjači z ustreznimi licencami) pa skupaj skrbijo za
upravljanje skupnih kurilnic.
Prav tako zagotavljajo usposobljene in konkurenčne izvajalce za vse vrste vzdrževalnih del (tudi domače izvajalce iz območja občine
Škofja Loka), ob tem imajo
24 ur vzpostavljeno dežurno službo za zagotavljanje
nemotenega ogrevanja. Pri
vsem tem pa je cena upravljanja na posamezno enoto
(stanovanje/poslovni prostor) med najnižjimi na Go-

renjskem oziroma v Sloveniji,
saj v večini primerov ne presega 7,50 evra po posameznem delu stavbe.

Kvalitetno in strokovno
upravljanje po
konkurenčni ceni tudi
v Škofji Loki
Lani so na Mestnem trgu 20
v Škofji Loki odprli svojo poslovalnico za upravljanje nepremičnin, ki jo vodi operativna upravnica Afrodita Pintar. V Škofji Loki že upravljajo z nekaj večstanovanjskimi
stavbami oziroma z več kot
300 stanovanjskimi enotami.
Svojo dejavnost želijo predstaviti in razširiti tudi ostalim
lastnikom stavb, zato vabijo
vse predstavnike lastnikov
stavb, ki niso zadovoljni z
upravljanjem stavbe ali pa se
želijo le pozanimati za konkurenčno ponudbo, da se obrnejo na njih.
S strokovnostjo, izkušnjami
in znanjem družba Domplan
nudi lastnikom nepremičnin
optimalno upravljanje. Veseli
jih dejstvo, da jim je zaupalo
upravljanje svoje solastnine
več kot 10 tisoč etažnih lastnikov v 560 stavbah na celotnem območju Gorenjske ter
da se v njihovo upravljanje
vračajo stavbe, katere so že
nekoč upravljali.
Zaupajte upravljanje vaše
večstanovanjske stavbe
in ostalih skupnih delov in
naprav največjemu
stanovanjskemu podjetju
na Gorenjskem-družbi
Domplan, d. d.

Srečno 2009!
Zaupajte upravljanje večstanovanjske stavbe
in ostalih skupnih delov ter naprav največjemu
stanovanjskemu podjetju na Gorenjskem družbi Domplan d.d., Kranj
Domplan d.d., PE Nepremičnine, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
T 04/51 16 831, F 04/51 10 835, I www.domplan.si, E afrodita.pintar@domplan.si
Delovni čas: ponedeljek: 10:00-14:00, sreda: 13:00-16:00, petek: 10:00-11:30
IZVEN DELOVNEGA ČASA: 041 647 434

Domplan d.d., Bleiweisova 14,
4000 Kranj
T 04/20 68 700, F 04/20 68 701,
I www.domplan.si,
E domplan@domplan.si
Delovni čas: ponedeljek, torek,
četrtek: 8:00-15:00,
sreda: 8:00-16:00, petek: 8:00-13:00

Še nekaj prostih novih
stanovanj v Struževem
pri Kranju. Atraktivna
lokacija, kvalitetni
material in moderen
izgled.
T: 04/20 68 75,
M: 031 387 257
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Najbolj veseli so svojcev
Starost je pogosto povezana z osamljenostjo, celo v domovih starostnikov, kjer sicer živi toliko ljudi.
Stanovalce najbolj osrečijo obiski svojcev.
Danica Zavrl Žlebir
Občutek osamljenosti je v
prazničnih dneh še močnejši. Da bi jim polepšali
praznični december, se v
Centru slepih, slabovidnih
in starejših ves mesec kaj
dogaja. Stanovalce je po oddelkih obiskal Miklavž, tudi
dom jim da simbolična Miklavževa darila, je povedala
direktorica Silva Košnjek. V
domu je s prazničnim koncertom gostoval pevski zbor
Iskra iz Kranja, slepi in slabovidni varovanci doma so
se srečali s predstavniki
Zveze slepih in slabovidnih
Slovenije, popotnik Janez
Ahačič pa je stanovalcem
ob diapozitivih predaval o
Sveti deželi. Ravno danes
pa je dom obiskala mednarodna skupina staršev in
otrok iz tujine, ki dobrodelno delujejo v Sloveniji.
Skupina z imenom Sonce v
srcu starostnikom prinaša
občutje božiča iz njihove
kulture.
"V decembru se bo zvrstilo
še več obiskov. Stanovalce
obiščejo člani zveze borcev,

Silva Košnjek I Foto: Matic Zorman
krajevnih organizacij Rdečega križa, župnijskih Karitas,
predstavniki
krajevnih
skupnosti, od koder so
doma naši stanovalci. Skavti
prinesejo betlehemsko luč.
Načrtujemo tudi novoletni
zabavi: za negovalni in polnegovalni oddelek 16. decembra, za stanovanjski in
varovani oddelek 18. decem-

bra," pripoveduje Silva Košnjek. "Ljudje so veseli vsakega obiskovalca, najbolj srečni pa so, kadar pridejo svojci. V dom prihaja tudi kakih
dvajset prostovoljcev, med
njimi škofjeloški gimnazijci, dijaki srednje zdravstvene šole z Jesenic in več mlajših upokojencev. Prihaja
tudi gospa z zveze invalidov

Forum. Ti obiski so namenjeni ljudem, ki nimajo
svojcev, in tistim, ki si zaradi medgeneracijskih povezav želijo druženja z mlajšo
generacijo. Čeprav je v
domu toliko obiskovalcev, si
tudi mi želimo, da bi svojci
prihajali pogosteje, saj jih
starostniki težko pričakujejo. Razveseljuje pa dejstvo,
da je veliko obiskov na varovanem oddelku Mozaik.
Včasih se nam zdi, da ti
ljudje zaradi starostne bolezni živijo v svojem svetu
in se ne zmenijo za okolico.
Toda obiski jim očitno nekaj
pomenijo."
Silva Košnjek dodaja, da je
večina od 216 domskih prebivalcev iz lokalnega okolja,
obiski so mogoči vsak dan
do 19. ali 20. ure in čeprav
so svojci obremenjeni z različnimi obveznostmi, bi lahko našli kako urico časa za
starostnika, ki živi v domu.
Tudi mi smo veseli, če pridejo, saj osebje doma ob
vsej prijaznosti in strokovnosti stanovalcem ne more
nadomestiti svojcev," dodaja
Silva Košnjek.

Alenko stanovalci zelo upoštevajo

Anketa

Kako doma praznujete
novo leto?

Miha Alič: "Gledamo televizijo, malo tudi jemo
in se poslavljamo od starega leta."

Domen Pretnar: "Praznovati gremo k
bratrancem ali sestričnam, vsako leto se
obiskujemo, ob polnoči nazdravimo s šampanjcem. Tako se poslavljamo od starega leta."

V domovih starejših živijo tudi ljudje, ki generacijsko ne bi sodili vanje. Ena takšnih je tudi Alenka
Oblakovič, ki v škofjeloškem Centru slepih, slabovidnih in starejših živi tri leta.
Danica Zavrl Žlebir
Alenka ni ne starejša, ne
slepa ali slabovidna, a zaradi
svoje telesne oviranosti ni
več mogla živeti doma. Ne
sodi tudi v noben drug zavod, ki za ljudi s posebnimi
potrebami delujejo po Sloveniji, stanovanja v tako
imenovanih bivalnih skupnostih, ki so del takih zavodov, pa so polno zasedena.
Alenka tudi ni prepričana,
ali bi v svojem stanovanju
kljub dostopnosti za invalide lahko materialno preživela. Ima namreč le majhno
pokojnino z dodatkom za
pomoč in postrežbo. Poleg
tega bi bila odvisna od pomoči druge osebe, ki pa 24
ur na dan in sedem dni v
tednu ni na razpolago drugje, kot v ustanovi, kakršen je
dom starostnikov. Tudi če
bi imela takšno nego zagotovljeno doma, bi jo morala
plačati, osebne asistence pa
država tudi ne zagotavlja
vsem gibalno oviranim osebam. Vse te okoliščine je
Alenka natanko pretehtala,
preden se je odločila za bivanje v škofjeloškem domu.
Ravno zanj pa se je odločila
zato, ker je v Škofji Loki
doma in ker želi ostati blizu
domačih in prijateljev.

Alenka Oblakovič je pogosta obiskovalka domske knjižnice.
I Foto: Matic Zorman

Mlajšega človeka se v domu
starostnikov kar nekoliko
ustrašijo, saj ima potrebe
povsem drugačne kot starejši ljudje, zlasti če je še intelektualno zahtevnejši, kakršna je tudi Alenka. "V
domu pogrešam sogovornike, s katerimi bi lahko objektivno razpravljala in se
pomenila kaj več od vsakdanjih stvari," pravi Alenka.
Ne gre za to, da bi podcenjevala starejše ljudi, pač pa v
dom prihaja vse več bolnih

in onemoglih, ki so zaradi
tega pasivnejši, tudi intelektualne moči jim pojemajo
in ne čutijo tolikšne potrebe
po živahnosti in dogajanjih,
kot jo denimo Alenka. Toda
življenje v domu skuša kar
najbolj izrabiti. Je redna obiskovalka domske knjižnice,
naučila se je računalniških
veščin in je med stanovalci
menda edina uporabnica računalnika. Alenka pa je v
domu postala tudi predsednica sveta stanovalcev in je

imenovana za njihovo predstavnico v svet zavoda. Od
vodstva doma izvemo, da jo
ljudje zelo upoštevajo. "Odkar sem prišla v dom, nisem
trpela zakulisnih dogajanj.
Šla sem, kot pravimo, v prve
bojne vrste, in se v primeru,
ko sem imela kako vprašanje, obrnila na osebo, ki je
bila za tisti problem najbolj
poklicana. Sostanovalci so
mi večkrat rekli: le kako si
upaš. Upati si je treba, jaz
sem že takšna, saj zgolj s
tarnanjem in medsebojnim
šušljanjem nič ne dosežeš.
Zlasti drobne težave je treba
razrešiti takoj. Kadar kdo od
stanovalcev naleti na probleme, se obrne name, jaz pa
posredujem med osebjem
in njimi in skušam pridobiti verodostojne informacije.
Takšne iz prve roke so relevantne, šušljanja po vogalih
pa res ne prenesem," pojasni Alenka položaj, ki si ga je
pridobila pri sostanovalcih.
Sedaj predstavniki iz vseh
nadstropij prihajajo k njej,
da pri pristojnih ljudeh poišče odgovore na njihova
vprašanja. Sicer pa Alenka
dodaja, da ni vezana le na
notranji okvir doma in da je
sprejela v zakup, da mora za
vse tisto, česar ji dom ne
nudi, poskrbeti sama.

Nejc Plestenjak: "Gremo k prijateljem, prvega
pa gremo k babici na kosilo."

Nika Košak: "Usedemo se za mizo, pijemo
šampanjec in se spominjamo starega leta."
Kristina Dželilovič I Foto: Matic Zorman

