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Prisluhnili
spominom
častne občanke

Žirovci
v bojih za
severno mejo

Aleksandra Kornhauser Frazer
je Ločanom predstavila svojo
knjigo Poti in srečanja.

V Žireh odkrili spominsko
ploščo Francu Mlakarju, ki
je padel v bojih za severno
mejo januarja 2019.

stran 3

stran 11

Časopis za škofjeloško območje

Št. 1, Januar 2019

Denar za Železnike

Praznik smučarjev
in vseh Ločanov

Država bo za projekt zmanjšanja poplavne ogroženosti Železnikov namenila dobrih 34 milijonov
evrov, od tega bo evropski kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 18 milijonov evrov. Z izvedbo
protipoplavnih ukrepov naj bi začeli prihodnje leto, končali pa leta 2023.

Organizatorji Pokala Loka bodo tudi letos
poskrbeli za številne dogodke, zato se
tekmovanja ne veselijo zgolj smučarji, ampak
tudi številni Ločani.
Vilma Stanovnik

Železniki – V Železnikih so
se v začetku letošnjega leta
razveselili težko pričakovane
odločbe vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko o finančni podpori
protipoplavni ureditvi porečja Selške Sore. Projektu bo
skupaj namenjenih dobrih
34 milijonov evrov, od tega
bo kohezijski sklad prispeval
nekaj manj kot 18 milijonov
evrov. Kot kaže, naj bi bili
Železniki v nekaj letih vendarle varni pred poplavami,
ki so septembra 2007 poleg
ogromne materialne škode
terjale tudi smrtne žrtve.
Vlogo za gradbeno dovoljenje prve faze v celoti, ki zajema ureditev rečne struge na
območju mesta Železniki ter
pritokov Češnjica, Dašnjica
in Prednja Smoleva, naj bi
ministrstvo za okolje in prostor vložilo predvidoma še
letos. Gradnja naj bi se začela prihodnje leto in končala v
letu 2022, so napovedali na
državni direkciji za vode. Ta
bo predvidoma v naslednjem
letu vložila še vlogo za gradbeno dovoljenje za suhi zadrževalnik pod Sušo, ki ga
načrtujejo v drugi fazi projekta. Pričakujejo, da bodo
zadrževalnik začeli graditi
leta 2021 in da bo zgrajen v
dveh letih.

Na vladni službi za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko so poudarili, da bo s
protipoplavnimi ukrepi zagotovljena večja poplavna
varnost celotnega območja
Železnikov, kjer so poplave
v zadnjih štiridesetih letih
kar sedemkrat huje prizadele lokalne prebivalce, nazadnje leta 2007: "Z izvedbo projekta bo omogočeno
preprečevanje in obvladovanje takšnih tveganj za 343

prebivalcev, ki bodo deležni
koristi in ukrepov varstva
pred poplavami. Prav tako
bodo poplavno zaščitili 102
stavbi in industrijski objekt,
ki ustreza evropskim kriterijem za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja."
V zgornjem delu Železnikov
bo izvedbi protipoplavnih
ukrepov sledila še gradnja
obvoznice mimo starega
dela mesta, ki bo umeščena

na načrtovani obrežni zid
Selške Sore in jo bo gradila
direkcija za infrastrukturo.
Na podlagi sporazuma med
omenjenima direkcijama in
okoljskim ministrstvom za
oba projekta vodijo skupne
aktivnosti pri izvedbi parcelacije, cenitev in pridobitev
dokazil o razpolaganju z zemljišči. Pri pogovorih z lastniki zemljišč sodeluje tudi
Občina Železniki.
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Obiskal rojake v
Argentini

Širitev pediatrije

Spomin na junaštvo in
tragedijo

Proračun za dve leti

Letošnji prvi Blaznikov večer
je Muzejsko društvo Škofja
Loka ob trideseti obletnici
smrti rojaka dr. Tineta Debeljaka namenilo potopisnemu
predavanju predsednika društva Aleksandra Igličarja.
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Škofja Loka – V Smučarskem klubu Alpetour te dni
zaključujejo priprave na letos že 44. Pokal Loka, eno
največjih tekmovanj za mlade smučarke in smučarje na
svetu. Prireditev bo potekala
med 8. in 10. februarjem,
tudi letos pa bo udeležba
zelo množična.
"Pričakujemo okoli 250 tekmovalk in tekmovalcev iz
približno tridesetih držav, ki
se bodo v veleslalomu in slalomu pomerili na smučišču
na Starem vrhu. Tako zanje
kot za njihove spremljevalce

Za ureditve struge Selške Sore od Alplesa do kulturnega doma v Železnikih so že pridobili
vsa soglasja lastnikov, na odseku proti plavžu pa odkupi zemljišč še potekajo. / Foto: Tina Dokl

S prvim januarjem je v pediatrični ambulanti v Gorenji
vasi začel delati pediater Gorazd Kalan, tako da je otroška ambulanta po novem
spet odprta vse dni v tednu.
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Med organiziranimi pohodi
v Dražgoše sta bila dva najzahtevnejša, s Pasje Ravni in
prek Ratitovca v Dražgoše,
jubilejna.

Občinski svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali proračun za prihodnji
dve leti. Za dveletni proračun so se odločili, da bi lažje
izpeljali financiranje športne
dvorane.
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in številne Ločane, ki radi
pridejo na petkovo odprtje
dogodka, pa letos pripravljamo res zanimiv spremljevalni program," je povedal vodja tekmovalnega odbora Janez Dekleva, ki skupaj z organizacijskim odborom, ki
ga vodi Barbara Kuerner
Čad upa, da jim bo prireditev ob petkovem odprtju letos znova uspelo popestriti s
paralelnim slalomom ekip
udeleženk, ki ga pripravljajo
na grajskem pobočju.
Slovesnost ob odprtju se bo
začela ob 18. uri s sprevodom s Cankarjevega trga.
413. stran
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Glasova preja

Napisal je že 150 knjig!
Gorenjski rojak Ivan Sivec, ki bo maja 2019
dopolnil sedemdeset let, je gotovo najbolj
plodovit slovenski pisatelj vseh časov: napisal je
že 150 knjig. Vseh besedil skupaj pa je za več kot
1500 avtorskih pol, kar znese 45 milijonov udarcev
na tipkovnico. Sodi tudi med najbolj brane avtorje.
Povabili smo ga na Glasovo prejo, z njim se bo
pogovarjal Miha Naglič.
Preja bo v četrtek, 31. januarja 2019, ob 17. uri
v Sokolskem domu v Škofji Loki, Mestni trg 17.
Uvodoma bodo nastopili učenci Glasbene šole
Škofja Loka.
Pokrovitelj Preje je Občina Škofja Loka.
Veseli bomo, če boste svojo udeležbo na Glasovi
preji najavili na tel. št.: 04/201 42 10 v času uradnih
ur: v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure,
v sredo do 17. ure in v petek do 15. ure,
ali po e-pošti na: info@g-glas.si.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Ana Šubic
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Občina Škofja Loka
Zbornik ob okroglem
jubileju
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Društvo upokojencev Škofja Loka letos
praznuje sedemdeset let delovanja. Prehojeno pot od
leta 1949 do 2019 so zajeli v
zborniku z naslovom Naše
izkušnje so naše bogastvo.
Zborniku na pot so uvodne
besede namenili Miro Duić,
predsednik Društva upokojencev Škofja Loka, Miha
Ješe, prejšnji škofjeloški
župan, predsednik Zveze
društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik in predsednik Pokrajinske zveze
društev upokojencev Gorenjske Zdravko Malnar. V
zborniku pišejo o zgodovini
društva, organizaciji in
članstvu, pod naslovom
Prostovoljstvo kot vrednota

o prostovoljcih v društvu in
v njegovem programu Starejši za starejše, o Društvu
U3 (univerza za tretje življenjsko obdobje), ki je
zraslo iz upokojenskega
društva. S ponosom predstavljajo Marinkino knjižnico, pevsko dejavnost, razstave in časopis Mi o sebi,
ki ga izdajajo dvanajst let. V
zbornik so zajeli prejeta
priznanja in zapisali, kako
delujejo na posameznih področjih, od turizma, socialnih in stanovanjskih zadev
do športa, kako sodelujejo z
drugimi društvi, kako so
vpeti v sožitje generacij.
Predstavljajo tudi zanimivo
miselno igro križemkražem, ki jim ob drugih dejavnosti pomaga premagovati staranje.

Gradnja vrtca napreduje
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Vrtec Kamnitnik, skoraj sedem milijonov vredna naložba, ki predstavlja največjo investicijo
na področju družbenih dejavnosti v občini, pospešeno
gradijo. Vrtec na območju
nekdanje vojašnice gradita
podjetji Kovinar z Jesenic in

Riko hiše iz Ljubljane, stavba bo nizkoenergetska in je
zato občina prejela 1,2 milijona evrov nepovratnega denarja od Eko sklada. Graditi
so ga začeli septembra lani,
dograjen pa naj bi bil letošnjo jesen. V njem bo prostora za tristo otrok v 15 oddelkih, med katerimi bosta
tudi dva razvojna.

Odlično obiskani
decembrski dogodki
Tudi tokratnega decembra, ko so potekale prireditve Loka v snegu, zima ni obdarila s snegom. Prireditve
pa so bile odlično obiskane in jih bodo občanom obogatene ponudili tudi v letošnjem decembru.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Sneg je zapadel šele, ko so v Škofji Loki
dokončno ugasnile praznične luči. A Loka v snegu, kot
imenujejo decembrske prireditve, je vseeno razvedrila
praznični mesec. Kar 15 različnih dogodkov se je zvrstilo in vsi so bili dobro obiskani. Prireditve so bile z
izjemo ene brezplačne, zato
organizatorji težko natanko
ocenijo, koliko ljudi jih je
obiskalo. "Najbolje pa so
bile obiskane naslednje prireditve: prižig prazničnih
luči in odprtje Izložb domišljije ter tridnevno silvestrovanje (torej koncerti Abba
Mia Tribute banda, MI2 in
Gino & Band) tik pred iztekom leta, ko se je na Mestnem trgu in na Trgu pod
gradom zbrala in se zabava-

la velika množica Ločanov
in Ločank. Abba Mia je privabila kakih tisoč obiskovalcev, koncert MI2 in Gino &
Band med 1500 in 2000,
silvestrovanje pa blizu tri tisoč," ocenjuje Jana Fojkar,
ki na občini koordinira prireditve. "Ne smemo pa pozabiti še dveh dogodkov v
Sokolskem domu – pred čisto polno dvorano je zaigral
Slavko Ivančič, Miha Šalehar pa je napolnil dvorano,
da je pokala po šivih. Poleg
tega so organizatorji, ki so
pripravili programe, namenjene otrokom, poskrbeli,
da se jih ti lahko udeležili v
največjem možnem številu
– in res so bili tudi ti dogodki odlično obiskani. Letos
smo z obiskom prireditev
zelo zadovoljni." Omenja
tudi dobrodelno prireditev
Kape za dober namen. Že

pletenja kap v rokodelskem
centru se je udeležilo veliko
pletilj, tako da je zmanjkalo
volne, nato so jih pletle še
za prodajo in pod spretnimi
rokami je nastalo 140 izdelkov. Izkupiček od prodaje
so namenili Botrstvu v Sloveniji.
Več decembrskih prireditev
se je udeležil tudi župan
Tine Radinja, med drugim
tudi silvestrovanja, na katerem je nagovoril obiskovalce
in jim izrekel dobre želje za
leto 2019. Zadovoljen je s
prireditvami in odzivom nanje in jih nameravajo še
obogatene ponuditi tudi ob
koncu tega leta.
Jana Fojkar pa še dodaja, da
so dobri tudi odzivi ljudi na
novoletno okrasitev, ki jo
vsako leto nekoliko dopolnijo in nadgradijo: "Predvsem
je ljudem všeč tudi ekološki

vidik, saj se smrečice vrnejo
v naravo, lučke na smrečicah pa so zaradi varčne rabe
baterij prižgane samo v zadnjem tednu decembra.
Okrašeni Mestni trg pa je
tudi zelo lepa kulisa za fotografiranje. Podobno skušamo vsako leto tudi nadgraditi ponudbo dogodkov,
predvsem pa ponuditi za
vsakogar nekaj. Odzivi najmlajših, ki so jih v mestu
obiskali prav vsi trije dobri
možje, so izvrstni, saj so poleg tega lahko uživali tudi v
gledališki in kino predstavi
ter otroških delavnicah. Odrasli so bili predvsem navdušeni nad ponudbo koncertov na Trgu pod gradom
in sejemskimi dogodki, kot
sta Srečanje z vinarji in
LUFt. Kljub mrazu so mnogi vztrajali prav do konca in
še nekoliko dlje."

Na novo po parkirne dovolilnice
V Škofji Loki v teh dneh obnavljajo dovolilnice abonentom plačljivih parkirišč, saj prehajajo na
elektronski način oddaje vlog in izdaje parkirnih dovolilnic.
Danica Zavrl Žlebir

Gradnja Vrtca Kamnitnik na območju nekdanje vojašnice
lepo napreduje. / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – Ob tem nas je
zanimalo, s koliko javnimi
(plačljivimi in neplačljivimi) parkirišči razpolagajo v
Škofji Loki. V občini imajo
skupaj 2644 javnih parkirnih mest, od tega je 364
plačljivih. "Plačljiva parkirišča smo vzpostavili na vstopu v mestno središče in v
bližini območij drugih javnih in poslovnih storitev,
ravno z razlogom, da zagotovimo boljšo dostopnost
do njih. Plačljiva parkirna
mesta so na parkiriščih Štemarje, Novi svet, Šolski
center, Pepetov klanec,
Zdravstveni dom in plato
Tehnik. Dodatno imamo
predvsem za prebivalce starega mestnega jedra urejeno tudi parkirišče Nunski
vrt s 176 parkirnimi mesti,"
pojasni Miloš Bajt z oddelka za prometno infrastrukturo Občine Škofja Loka.
Prebivalci in pravne osebe,
ki bivajo ali poslujejo znotraj območja za pešce oziroma posameznega območja
plačljivega parkiranja, imajo možnost pridobitve dovolilnice za tekoče koledarsko
leto. Izdana dovolilnica stane sto evrov in velja samo
za posamezno plačljivo parkirišče (Štemarje, Novi svet,
Šolski center in plato Tehnik ter Nunski vrt), določe-

na je tudi letna kvota izdanih dovolilnic glede na število razpoložljivih parkirnih
mest. Sicer pa lahko vozniki brezplačno uporabljajo
preostala neplačljiva parkirišča, ki so nekoliko bolj oddaljena od mestnega središča: parkirišče v nekdanji
vojašnici, parkirišče pred
igriščem v Puštalu …
Zanimalo nas je tudi, kakšna so denimo merila za
pridobitev parkirnega mesta na Nunskem vrtu, kjer
so parkirišča z dovolilnico
lahko uporabljali ne le prebivalci mestnega jedra,
temveč tudi zaposleni v bližnjem podjetju in drugi.
Bodo imeli to možnost tudi
naprej ali bodo dosedanji
abonenti, ki niso prebivalci

ožjega mestnega jedra, v
prihodnje parkirna mesta
izgubili? "Skladno z odlokom o ureditvi cestnega
prometa imajo stanovalci in
pravne osebe iz starega mestnega jedra prednost pri
pridobitvi dovolilnic za parkiranje na parkirišču Nunski vrt. V primeru, da do
konca januarja 2019 za parkirišče Nunski vrt kvota dovolilnic za stanovalce in
pravne osebe iz starega mestnega jedra ne bo zapolnjena, bodo dovolilnice lahko
prejeli tudi drugi – zunanji
uporabniki. To velja predvsem za prebivalce in pravne osebe izven območja starega mestnega jedra in zaposlene v mestnem središču oziroma njegovi nepo-

Eno od plačljivih parkirišč je tudi Nunski vrt. / Foto: Tina Dokl

sredni bližini," je odgovor z
občine.
Za pridobitev parkirnih dovolilnic so zaradi prehoda
na nov elektronski način oddaje vlog in izdajanja dovolilnic za leto 2019 morali vsi
zaintersirani vložiti nove
vloge. Elektronske vloge lahko izpolnijo na občinski
spletni strani: https://www.
skofjaloka.si/eVloge oziroma na računalniku v glavni
pisarni Občine Škofja Loka
v času uradnih ur. Imetnike
parkirnih dovolilnic za leto
2018 obenem obveščajo, da
v primeru oddane elektronske vloge za novo parkirno
dovolilnico za leto 2019 stare parkirne dovolilnice za
leto 2018 veljajo tudi še v
februarju 2019.
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Občina Škofja Loka

Prisluhnili spominom Novi vrtec daje ton
proračunu 2019
častne občanke
Županov kotiček

Škofja Loka – Ločani jo poznajo kot Sulčkovo Adi. Potem ko je njen oče, lesni trgovec, obubožal v veliki gospodarski krizi, se je njena
družina preselila v skromno
hišo ob Poljanski Sori, kjer
so živeli skupaj z veliko mamino družino. Reklo se je
pri Sulčku, kajti stric Pavle
je bil navdušen "raubšic",
obseden zlasti s sulci, je
spomine iz otroštva ob reki
nizala Aleksandra Kornhauser Frazer. V knjigi, ki je ob
koncu leta 2018 izšla pri založbi Modrijan, Občina Škofja Loka pa je odkupila del
naklade, popisuje svojo življenjsko pot in številne
osebnosti, ki so jo najbolj
zaznamovale, od svojih učiteljev do najuglednejših
znanstvenikov nobelovcev.
Doktorica kemijskih znanosti se je do svoje akademske
izobrazbe prikopala v težkih
življenjskih okoliščinah, ki
so jih zaznamovale vojna,
revščina in nenehen boj za
preživetje, pri tem je iznajdljiva Adi ubirala prav zanimiva pota. Želela se je šolati
in je najprej opravila učiteljski tečaj, potem učila in ob
delu študirala kemijo. Uporno je sledila svojim željam,
in čeprav so jo na njeni poti
nekateri potiskali za štedilnik, je menila: "Ne bom kuhala žgancev, kuhala bom
zdravila." Ko je na začetku
študija slednjič prejela štipendijo, ji je umrl oče, vrnila je štipendijo, se zaposlila
in preživljala družino, ob
delu pa se vendar prebila do
želene izobrazbe. Podiplomsko se je izobraževala v Švici
in Angliji, kot Fulbrightova
štipendistka tudi v Ameriki.
Delala je na univerzi, a pravi, da ji to nikoli ni povsem

Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Šopek za drago rojakinjo in častno občanko iz rok prejšnjega župana Mihe Ješeta
zadoščalo. Ves čas jo je vleklo v raziskovalno delo: raziskovala je naravne spojine,
alkaloide in antibiotike, sodelovala s farmacevtsko industrijo, se ukvarjala s kemijsko informatiko, kot pionirka je zaorala v multidisciplinarno sintezo v znanosti,
se več desetletij ukvarjala s
sistemi znanja. Pisala je
znanstvene članke, knjige
(tudi v tujih jezikih), njeni
so tudi priročniki Pamet je
boljša kot žamet, s katerimi
je želela pred desetletji
vzbuditi zanimanje za naravoslovje pri mladih. To med
kolegi na univerzi ni bilo dobro sprejeto in najraje bi jo
kar vrgli z univerze, se spominja. Danes pa razmišlja,
da bi napisala še kakšno tovrstno knjigo. V njeni karieri je tudi kratka epizoda v
politiki. V sedemdesetih letih je bila namreč podpredsednica v vladi Staneta Kav-

čiča, odgovorna za negospodarske dejavnosti. Kavčiča je
cenila kot vizionarskega politika, ki so ga pozneje odstavili, ker je bil "petelin, ki
je prezgodaj zapel", iz tega
obdobja ima spomine na nekaj zanimivih političnih srečanj, vendar je kmalu ugotovila, da politika ni zanjo, in
se je vrnila k znanosti. Prodrla je tudi v mednarodne
znanstvene kroge, postala
članica uglednih svetovnih
akademij, ponekod kot edina ženska. Kot edina ženska
je tudi dobitnica japonske
znanstvene nagrade honda
za prispevek k razvoju in
uporabi metod za multidisciplinarno sintezo znanja,
zlasti na področju razvoja
čistih tehnologij in varovanja okolja. Po vsem svetu je
vodila mednarodne projekte
za kemijsko izobraževanje,
varovanje okolja in trajnostni razvoj ter med drugim

Razpisi za denar iz
občinskega proračuna
Štirje razpisi in štirje javni pozivi odprti še do 31. januarja.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Decembra je
Občina Škofja Loka objavila
osem razpisov in javnih pozivov s področja družbenih
dejavnosti. Na razpise se je
mogoče odzvati še do 31. januarja, javni pozivi pa so odprti do porabe sredstev oziro-

ma najkasneje do 31. oktobra
2019. Tako so odprti javni
razpisi: za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, za izbor izobraževalnih programov in
usposabljanj odraslih, za sofinaciranje otroških in mladinskih programov in projektov, za sofinanciranje so-

cialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti. Javni
pozivi pa so razpisani za dodelitev enkratnih denarnih
nagrad za izjemne dosežke v
občini, za finančno pomoč
društvom, neprofitnim organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega
pomena za občino Škofja

sodelovala na teh področjih
z Združenimi narodi in Svetovno banko. V osemdesetih
letih je vodila mednarodni
center Unesca za kemijske
študije.
Življenjsko pot, dolgo 92 let,
je Aleksandra Kornhauser
Frazer zajela v zajetno knjigo in jo januarja predstavila
Ločanom v Sokolskem
domu, ki se ga iz mladosti
spominja kot prizorišča zabav in plesov. V dveurno pripoved je rojakinja, ki se je
vse življenje ukvarjala z resno naravoslovno znanostjo
(in ob njej neznansko uživala), vpletala nenavadne domislice in zabavne anekdote. O njeni duhovitosti in
sproščenosti priča tudi nagrada krpan, ki ji jo je v preteklosti dodelil humoristični
časopis Pavliha za njen pristop k političnim vprašanjem. Še danes je to ena
njenih najljubših nagrad.

Loka, za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture in za izbor projektov posameznih pravnih
oseb in posameznikov, ki
jim bo občina v tem letu iz
proračuna sofinancirala uporabo Sokolskega doma.
Razpisi veljajo za leto 2019,
trije pa so namenjeni dveletnemu financiranju. To so
otroški in mladinski programi in projekti, sofinanciranje invalidskih in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje programov tehnične kulture. Nanje se prosilci prijavijo za leti 2019 in
2020, sredstva so jim odobrena na osnovi točkovanja
programov.

Tine Radinja
dobno Knjižnico Ivana Tavčarja. Ukvarjali se bomo
tudi z obnovami vodovodov
in postavitvami malih komunalnih čistilnih naprav
(trenutno gre v pretežni
meri za njihovo projektiranje), krepimo pa tudi subvencioniranje v MKČN. Sicer pa je to leto investicijsko obsežno, kot rečeno,
prevladuje naložba v vrtec
in zanjo se letos tudi zadolžujemo.
Medtem seveda tudi pospešeno projektiramo in pridobivamo gradbena dovoljenja
za leto 2020, ko se bodo začele številne gradbene investicije na terenu, med drugim tudi izvedba projekta
ureditve poplavne varnosti,
za katerega je že bila narejena državna revizija projekta,
v tem letu bo projektant pripravil natančnejše izvedbene načrte in prihodnje leto
bo šel ta projekt, kjer pri financiranju sodeluje država,
lahko v izvedbo. Vrednost
predlaganega proračuna za
leto 2019 je 27 milijonov
evrov, slabo polovico pa ga
namenjamo naložbam. Na
ta način bomo še naprej ena
izmed razvojno najbolj prodornih občin v Sloveniji.
Druga obravnava proračunskih dokumentov bo na seji
v drugem tednu marca, takoj po javni obravnavi. Dotlej smo v obdobju začasnega financiranja, kar pa zaradi vnaprejšnje organizacije
dela ne predstavlja posebnega problema.
Tine Radinja, župan

Pobude za spremembe prostorskega načrta
Škofja Loka – Občina Škofja Loka do vključno 11. februarja
še sprejema pobude in predloge, ki bodo vključeni v tokratni
postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta. Kot pojasnjuje župan Tine Radinja, je bilo postopek
treba zagnati, ker je bilo veliko pobud tako posameznikov
kot tudi gospodarstva, ki v občini potrebuje prostorske pogoje. Prostor potrebujejo družbene dejavnosti, obrtno-poslovne cone in za stanovanjsko gradnjo.

Med nagrajenci tudi Edi Sever
Škofja Loka – Javni sklad za kulturne dejavnosti je podelil
priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Zlato plaketo za življenjsko delo je
prejel folklornik Vasja Samec, zlata znaka pa dr. Tomaž Simetinger in Rok Sanda. Podelili so tudi pet srebrnih plaket.
Eno je prejela tudi skupini Art Femips, v kateri deluje pet
slovenskih ljubiteljskih slikarjev, izvrstnih krajinarjev, med
njimi je tudi škofjeloški slikar Edi Sever.
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Duhovita, pronicljiva, večkrat hudomušna je bila pripoved prof. dr. Aleksandre Korhauser Frazer,
ugledne znanstvenice svetovnega slovesa, sicer pa rojene Ločanke in že četrt stoletja častne občanke
Škofje Loke, ko je rojakom predstavljala vsebino svoje avtobiografije Poti in srečanja.

Priprava občinskega proračuna Občine Škofja Loka za
leto 2019 je bila v preteklih
tednih in dneh naša osrednja preokupacija. Proračun
je bil v tem tednu zaključen
in poslan občinskemu svetu
v prvo obravnavo. Posebej
rad bi se zahvalil direktorici
občinske uprave ter vsem
sodelavkam in sodelavcem,
ki so takoj po novoletnih
praznikih – in celo med njimi! – veliko in pridno delali,
da smo lahko proračun (tokrat tudi z novo programsko
opremo) uspešno sestavili,
ustrezno obrazložili ter zaključili tudi vse potrebne
strokovne podlage, ki spremljajo tako pomemben finančno-razvojni dokument,
da ga lahko predložimo v
obravnavo v predpisanem
zakonskem roku.
Sestava proračuna je zahtevna, in sicer zato, ker želimo v letu 2019 dokončati
in tudi finančno zaključiti
našo največjo investicijo na
področju javnih družbenih
dejavnosti – nov Vrtec Kamnitnik. Vrtec se že od
konca lanskega poletja pospešeno gradi, gradnja vsak
mesec lepo napreduje, kar
pa pomeni tudi, da stalno
nastajajo stroški, povezani
z njo. Za novi vrtec smo v
proračunu za leto 2019 rezervirali 6,4 milijona evrov.
Nov sodoben vrtec torej
daje ton celotnemu proračunu, saj ob siceršnjih obveznostih in zakonskih nalogah, ki jih moramo opraviti, na investicijskem delu
proračuna za nove investicije ostane le še prgišče
sredstev. V proračunu smo
sicer predvideli še nekaj investicijskih priložnosti.
Gre za projekte, ki jih imamo že iz preteklega leta,
povezane z rednim asfaltiranjem preostalih odsekov
makadamskih cest, urejanjem in vzdrževanjem cest
ter rekonstrukcijo močno
dotrajanih ali celo nevarnih
odsekov. Poleg tega bomo
dokončali še nakup stavbe
blagovnice Nama za njeno
prihodnjo preureditev v so-
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Novi časi za Slovence
V Sokolskem domu je na ogled razstava Slovenci, začenjajo se novi časi (1918–1920). Spremlja jo
filatelistična zbirka na temo prve svetovne vojne s prvo slovensko znamko Verigar v ospredju.

Škofja Loka – Še kako na
pravem mestu je bila na večer odprtja razstave Slovenci, začenjajo se novi časi
(1918–1920) uvodna pesem
Naprej zastava slave, ki so jo
izvedli učenci Glasbene šole
Škofja Loka, tenorist Andrej
Hoivik, basist Žiga Ravnihar
in harmonikar Jakob Florjančič. Pesem je bila v tistih
prelomnih in hkrati novih
časih slovenska narodna himna (napisal jo je Simon
Jenko, uglasbil pa Davorin
Jenko), zdaj pa je himna Slovenske vojske. Prva kitica je
bila v stari Jugoslaviji tudi
del takratne državne himne,
v katero sta poleg slovenske
sodili še dve nacionalni himni, hrvaška Lijepa naša in
srbska Bože pravde.
V tisti čas nas vrne tudi tokratna razstava. Zgovorna je
že fotografija na začetku, ki
prikazuje manifestacijo ob
ustanovitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov na
Kongresnem trgu v Ljubljani 29. oktobra 1918. Pred
sto in nekaj leti smo namreč
na neki način že imeli svojo
državo. A le za 33 dni do 1.

Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Filatelistično razstavo je pripravil dr. Janez Cerkvenik.

Ob soavtoricah razstave Slovenci, začenjajo se novi časi (1918–1920) Dunji Mušič in Miri
Hodnik škofjeloški župan Tine Radinja, še soavtorici Judita Šega, Elizabeta Eržen Podlipnik
ter direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana Mitja Sadek. / Foto: Igor Kavčič
decembra istega leta, ko je
srbski prestolonaslednik
Aleksander Karađorđević
razglasil njeno združitev s
Kraljevino Srbijo v novo državo Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Prav rojstvo nove države in mali
človek, ki je najbolj občutil
posledice končane vojne in

Škofjo Loko bo obiskala delegacija iz Gambije
Škofja Loka – V okviru programa za mlade MEPI bo konec
marca Škofjo Loko obiskala štiričlanska delegacija iz Gambije.
V tej afriški državi, nekdanji angleški koloniji, program MEPI,
ki izvira iz Velike Britanije, izvajajo že od leta 1979. V Slovenijo prihajajo na študijski obisk, med katerim si bodo ogledali
primere dobrih praks. Škofja Loka je zagotovo dober primer,
saj se je prav na tamkajšnji gimnaziji začel program MEPI, ki
ga danes izvajajo v osnovnih in srednjih šolah po vsej državi.
V Škofji Loki bodo obiskali tudi lokalni odbor MEPI, je povedala Sabina Gabrijel z Občine Škofja Loka. Obiskali bodo šole
v Škofji Loki, Kranju in Ljubljani, srečali se bodo z društvom
Zlatniki, v katerem so zbrani mladi, ki so opravili vse stopnje
programa, od bronaste prek srebrne do zlate. Člani gambijske
delegacije bodo našim mepijevcem posredovali svoje izkušnje iz tega programa, razširjenega po vsem svetu.

Komemoracija za Kamnitnikom
Škofja Loka – V spomin petdesetim v drugi svetovni vojni
ustreljenim talcem bo 9. februarja ob 16. uri spominska slovesnost pri spomeniku za Kamnitnikom. Potekala bo ob častni straži Slovenske vojske, glasbenem nastopu Mestnega
pihalnega orkestra Škofja Loka in pevskega zbora Lubnik ter
recitacijah Marka Črtaliča in Monike Tavčar. Slavnostni govornik bo Viktor Zadnik, podpredsednik Združenja borcev
za vrednote NOB Škofja Loka. Verski obred bo vodil starološki župnik dr. Alojz Snoj.

Prireditev za slovenski kulturni praznik
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Škofja Loka – Osrednja občinska proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku bo v četrtek, 7. februarja, ob 18. uri v
Osnovni šoli Ivana Groharja. Slavnostni govornik bo župan
Tine Radinja, program z recitacijami, glasbo in dramskimi
vložki, posvečen življenju in delu dr. Franceta Prešerna, so
pripravili učenci in učitelji Groharjeve šole.

Nove tehnike za razvoj zavesti
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka drevi ob
19. uri vabi na strokovno predavanje v Miheličevo galerijo v
Kaščo. Obiskovalci bodo spoznali nove tehnike za razvoj
zavesti, znanje Grigorija Grabovoja. Gre za tehnike, kako
zavestno upravljati dogodke v lastnem življenju, obvladati
stres in se znebiti strahov.

političnih sprememb, ki so
krojile njegov vsakdan, so
teme, ki so zanimale štiri soavtorice razstave, ki je nastala pod okriljem Zgodovinskega arhiva Ljubljana
(ZAL). Razstavo so pripravile Dunja Mušič iz enote
Novo mesto, Mira Hodnik
iz enote Idrija in Elizabeta

Eržen Podlipnik ter Judita
Šega iz škofjeloške enote arhiva, slednja tudi v vlogi
vodje projekta.
"Prvi del razstave je namenjen politični zgodovini prvih dveh let in pol po koncu
vojne. Predstavljamo ključne dogodke tega obdobja –
konec vojne, umik vojske,

izgradnjo nove jugoslovanske države. Sledi drugi del,
ki je namenjen spremembam, ki so se najbolj videle
na obličju nove države, ljudje dobijo novega vladarja,
uradni slovenski jezik, novo
zastavo, državni grb, himno
..." pripoveduje Šega in dodaja še tretji del, v katerem
so predstavljene socialne in
zdravstvene teme, ki so bile
v tistem času prav tako izjemno pereče. Avtorice so se
dotaknile tudi vprašanja zahodne in severne meje, ki
sta bili obe zarisani v škodo
slovenskega naroda.
V tistih prelomnih časih
pred stotimi leti smo Slovenci dobili tudi prvi dve
slovenski znamki – tako
imenovanega Verigarja. Motiv sužnja, ki trga verige, v
njegovem ozadju pa je Triglav, obsijan s sončnimi žarki svobode v novi državi Kraljevini SHS, ter izpisom "dr-

žava SHS" v cirilici in latinici, je naslikal slikar Ivan
Vavpotič. V nominalni vrednosti deset in dvajset vinarjev sta bili v poštni promet
dani 3. januarja 1919 v Ljubljani, znamka pa je v prometu uradno vztrajala do
pomladi leta 1921, neuradno
pa še leto dlje.
Filatelistično razstavo, ki
vključuje tudi Verigarja, je
pripravil dr. Janez Cerkvenik
iz domačega Filatelističnega
društva Lovro Košir, ki je na
ogled postavil tudi različno
filatelistično gradivo, razglednice, zemljevide, izrezke
raznih časopisov, fotografije
ter osebne dokumente, s katerimi je prikazal potek velike vojne tako na frontah kot
v zaledju. Ob razstavi so pripravili tudi priložnostni žig
na izpostavljenem poštnem
okencu Pošte Slovenije. Obe
razstavi bosta na ogled do 5.
februarja.

Obiskal rojake v Argentini
Letošnji prvi Blaznikov večer je Muzejsko društvo Škofja Loka ob trideseti obletnici smrti rojaka
dr. Tineta Debeljaka namenilo potopisnemu predavanju predsednika društva Aleksandra Igličarja.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Aleksander
Igličar je v sedmih letih trikrat obiskal rojake v daljni
deželi na južni polobli, med
njimi tudi mnoge Ločane in
izseljence iz Selške in Poljanske doline. Nazadnje je
bil v Argentini novembra
lani, o čemer je po vrnitvi
spregovoril tudi za Gorenjski glas. Tokrat pa je v sliki
in besedi v nabito polni Miheličevi galeriji v Kašči nizal vtise s svojih obiskov in
spregovoril tudi o ljudeh, ki
jih je srečal v njihovi drugi
domovini in so ga navdušili s svojim velikim domoljubjem. Predavanje je povezal
z dr. Tinetom Debeljakom,
pesnikom, prozaistom, kritikom, publicistom in prevajalcem, rojenim v Škofji
Loki, ki je po drugi svetovni
vojni emigriral v Argentino.
Debeljak je bil eden od treh
ustanovnih članov Muzejskega društva Škofja Loka,
letos pa mineva trideset let
od njegove smrti. V Argentini se je Igličar srečal z družinama njegovih hčera Metke Vombergar in Jožejke

Žakelj, prva živi v Buenos
Airesu, druga v Tucomanu.
Aleksander Igličar je z ženo
Mileno v Argentino potoval s
skupino romarjev potovalne
agencije Trud, ki jo je vodil
direktor Družine Tone Rode,
še en argentinski Slovenec, ki
se je leta 2009 z družino iz
Argentine preselil v Slovenijo. Obiskali so Buenos Aires,
Mendozo, Tucoman, Salto in
še nekatera argentinska mesta, kjer živijo Slovenci in se
družijo v svojih skupnostih.
V Argentini so zgradili slovenske domove, kjer otroci
obiskujejo sobotno slovensko
šolo, kjer ob druženju ob raz-

ličnih priložnostih ohranjajo
slovenski jezik, običaje in
kulturo, pomemben del njihovega življenja pa je tudi
vera. Osrednji center druženja argentinskih Slovencev
pa je Slovenski dom, kjer je
sedež srednješolskega tečaja,
kjer domuje Slovenska kulturna akcija z obsežno knjižnico, tu je tudi slovenska
cerkev, postavili so tudi spominsko obeležje tragičnim
pobojem po drugi svetovni
vojni. V Slovenski hiši je
Dvorana dr. Tineta Debeljaka, kjer je Aleksander Igličar
ob enem svojih obiskov pripravil večer v njegov spomin.

Aleksander Igličar je novembra lani Argentino obiskal
skupaj z ženo Mileno. / Foto: Tina Dokl

Argentinski Slovenci zelo cenijo loškega rojaka. Romarji
so novembra lani obiskali
več slovenskih domov, med
njimi Rožmanov dom za starostnike in Slomškov dom, v
slednjem so se udeležili spominske slovesnosti ob sedemdeseti obletnici prihoda
Slovencev v Argentino. Na
njej je bila navzoča tudi slovenska veleposlanica v Argentini Jadranka Šturm Kocjan, ob tej priložnosti so
pripravili mašo, kjer je somševalo pet slovenskih duhovnikov, prisluhnili so krstni
uprizoritvi muzikala Kerigma (oznanilo) slovenskega
avtorja Martina Sušnika.
Zborovodkinja je bila prav
tako potomka slovenskih
emigrantov Marta Selan Brula, režiser pa njen mož Marcelo Brula. Aleksandra Igličarja je velikotedenska predstava spomnila na Škofjeloški pasijon in je rojake v Buenos Airesu obdaroval z monografijo o njem. Zanimivo
je, da je dr. Tine Debeljak
leta 1936 v Škofji Loki pripravil odrsko uprizoritev Škofjeloškega pasijona. In še ena
povezava s Tinetom Debeljakom: govornica na prireditvi
je bila Debeljakova vnukinja
Andrejka Vombergar.
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Delo za dušo in dom
Andrej Mrak se s svojimi lesenimi izdelki predstavlja v sosednji, medvoški občini. Oba z ženo imata
cerebralno paralizo, a kljub temu skušata živeti čim bolj običajno življenje.
Maja Bertoncelj
Da tudi ljudje s cerabralno
paralizo lahko živijo samostojno družinsko življenje,
sta dokaz zakonca Andrej in
Ana Mrak. S tremi otroki živita v hiši v Gorenji vasi pri
Retečah. Andrej je poznan
tudi po svojih lesenih izdelkih. Še do 1. februarja so na
ogled v Knjižnici Medvode,
na razstavi z naslovom Delo
in srce za dušo in dom.

Je ustvarjelen, ima
tehnično znanje
Razstava lesenih izdelkov
Andreja Mraka v Knjižnici
Medvode je njegova četrta
samostojna razstava, tretja
postavitev takšne vrste. Na
prvi so bili razstavljeni konkretni izdelki, ki pa zahtevajo veliko prostora in priprav,
zato je dobil idejo, da bi jih v
nadaljevanju predstavljal s
fotografijami. Poleg številnih izdelkov, ki so predstavljeni na ta način, je v medvoški knjižnici kljub temu
nekaj izdelkov tudi razstavljenih, med njimi ljubljanski zmaj. "Idejo za razstavo v
obliki fotografij sem dobil
prav v tej knjižnici, ko sem si
nekoč ogledoval tematsko
razstavo medvoškega foto
kluba. Fotografije so delo
več avtorjev," je ob odprtju
razstave povedal Andrej
Mrak. Same plošče in tudi
izdelki, ki so na njih, so izdelani po enaki metodi: najprej
ideja, ki jo nato Andrej nariše s pomočjo računalnika,
sledi izrez z laserskim rezalnikom in nato sestavljanje
izdelkov, za kar ne uporablja
lepil in drugih vezivnih sredstev. Na tak način je nastal

Večno veselje stoletnice
Maša Likosar
Četrtega januarja je stoti rojstni dan praznovala Doroteja Vidmar s Trate v Škofji
Loki. Krajevna skupnost
Trata ji je skupaj z Občino
Škofja Loka v prostorih podjetja Knauf Insulation na
Trati pripravila slovesnost in
pogostitev. Voščit so ji prišli
številni prijatelji, sorodniki,
sosedje in tudi škofjeloški
župan Tine Radinja. Z glasbo pa sta jo razveselila tamburaška skupina Bisernica
– veterani iz Reteč pri Škofji
Loki in mladi harmonikar
Matevž. Doroteja Vidmar je
bila poročena dvakrat, rodili
so se ji štirje otroci, pohvali
pa se lahko že z desetimi
vnuki, 19 pravnuki in štiri-

mi prapravnuki. Zaposlena
je bila v predilnici, obenem
je zelo rada pomagala okoliškim kmetom, veljala pa je
za skromno gospo, ki se nikoli ni izpostavljala. Stoletnica je zaupala, da je dolgo
življenje ravno plod delavnosti, pridnosti in večnega
veselja. Doroteja Vidmar danes dneve najraje preživlja
ob branju časopisov in knjig,
gledanje televizije pa je, kot
sama poudari, opustila.
Kljub zavidljivim letom popolnoma skrbi sama zase,
potrebuje le osnovno pomoč. Pri zavidljivih letih pa
slavljenka pravi, da ima le še
eno željo: "Želim si, da bi
živela še nekaj let, ker je živeti življenje pri stotih letih
lepo."

Andrej Mrak razstavlja v Knjižnici Medvode. Večina njegovih lesenih izdelkov je
predstavljena skozi fotografije, nekaj pa je tudi razstavljenih.
tudi že omenjeni ljubljanski
zmaj. Zgodbo o njem je
predstavil Janez Jevnikar, s
katerim Andrej na področju
ustvarjanja sodeluje že desetletje: "Andrej ima ogromno
idej. Spraviti jih v oprijemljiv, uporaben izdelek zahteva veliko tehničnega znanja in ustvarjalnosti, kar ima
malo ljudi. On vse to ima.
Jaz sem le njegova tehnična
podpora. Tako je nastal tudi
ljubljanski zmaj, ki je sčasoma postal eden najbolj prepoznavnih turističnih spominkov v Ljubljani. Ima
ogromno detajlov, ki jih drugje ne najdete. Veselim se že
njegovih novih idej." Odprtje razstave je popestril glasbeni program, za kar so poskrbeli člani Tria Gazvoda.

Andrej Mrak, ki je sicer
Kranjčan, je osnovno šolo
končal v zavodu za invalidno mladino v Kamniku.
Potem se je vpisal na takratno Srednjo šolo pedagoške, računalniške in naravoslovno-matematične
usmeritve v Kranju, svojo
izobraževalno pot pa nadaljeval na Fakulteti za organizacijske vede, ki jo je končal leta 1993. Napisal je tudi
knjigo Drugačen od drugačnih, njegovo in družinsko
zgodbo pa nadaljuje knjiga
Drugačen svet, ki jo je napisala žena Ana. Oba sta člana Gorenjskega društva za
cerebralno paralizo Sonček.
Oba sta tudi v službi. Andrej je zaposlen na URI
Soča, kjer že več kot dvajset

let dela kot aplikativni programer, Ana pa v invalidskem podjetju Sonce.
Leseni izdelki krasijo tudi
njihov dom. Med tistimi, ki
jih Andrej rad posebej omeni in so nastali v zadnjem
obdobju, je spomin kot igra
ali pripomoček za učenje računanja. Primeren je za
učence prvih razredov
osnovne šole, za računanje
do dvajset. V zbirki izdelkov,
narejenih po njegovem načrtu, so še lestenec, hranilniki, skrinjica, jaslice, krmilnica, nočna lučka, šatulja ...
"Trudimo se biti običajna
družina. Pa vendar smo drugačni, ker vse stvari od nas
zahtevajo precej več truda in
volje za premagovanje težav," še pravi Ana Mrak.

Posvet mladinskega polja

Doroteja Vidmar je pri stotih letih še vedno čila, zdrava in
poskočna. / Foto: Tina Dokl

Tekmovali bodo smučarji starodobniki
Škofja Loka – Vzporedno s smučarskim tekmovanjem Pokal
Loka bo potekalo tudi tekmovanje v smučanju po starem.
Društvo za smučanje in kolesarjenje po starem Rovtarji ga
prireja že devetnajstič po vrsti. V soboto, 9. februarja, se bo
mednarodna druščina tekmovalcev na starodobnih smučeh
in v opremi, ki se ujema s starimi smučmi, spustili po grajskem hribu. Umetno ga bodo zasnežili že za tekmovanje
Pokala Loka v paralelnem slalomu dan poprej, v soboto, ko
se bodo mladi smučarji s tekmami preselili na Stari vrh, pa
se bodo po njem spustili tudi starodobniki. Kot običajno se
bo dogodek začel z mimohodom smučarjev po mestnem
središču, županovim nagovorom in prireditvijo na Cankarjevem trgu, ob 11.30 pa se bodo tekmovalci že začeli spuščati
po strmini. Rezultate bodo razglasili ob 15. uri v preddverju
Sokolskega doma, kjer se bo nadaljevalo srečanje ob zvokih
ansambla Suha špaga.

Mladinski svet Škofje Loke (MSŠKL), Mladinski svet Slovenije (MSS), Zavod Tri in Zavod O, zavod
škofjeloške mladine so decembra pripravili regionalni posvet, na katerem je Mladinski svet Slovenije
predstavil enajst ciljev mladih. Ti so rezultat šestega cikla strukturiranega dialoga, ki je potekal zadnje
leto in pol.

Škofja Loka – Posveta so se
poleg zgoraj omenjenih organizacij udeležili tudi predstavniki Loških skavtov, društva GAHA, Kluba škofjeloških študentov, Kulturno-umetniškega društva SubArt
in zainteresirani mladi. "Menim, da mladinske organizacije niso dovolj povezane,
tako na regionalni kot tudi na
nacionalni ravni. Že v lokalnem okolju, kjer predstavljamo pomemben del lokalne
skupnosti, se bolj poredko
srečamo ter izmenjamo
mnenja, znanja in izkušnje,
zato so tovrstni posveti zelo

dobrodošli," je uvodoma povedal Tadej Gartner, predsednik MSŠKL. Na posvetu je
bilo predstavljenih 11 ciljev
mladih, ki so jih poimenovali
takole: povezati EU z mladimi, enakost vseh spolov,
vključujoče družbe, informacije in konstruktivni dialog,
mentalno zdravje in dobro
počutje, korak naprej za podeželsko mladino, kakovostne zaposlitve za vse, kakovostno učenje, prostor in participacija za vse, trajnostna
zelena EU ter mladinske organizacije in EU programi.
Našteti cilji bodo pomemben
vodnik pri oblikovanju evropskih mladinskih politik. Na

večurnem posvetu so se jim
mladinski delavci (in mladi)
temeljito posvetili ter jih skušali prilagoditi na način, ki bi
omogočal njihovo implementacijo v specifična in različna lokalna okolja. Na podlagi diskusije so skupaj izbrali nekaj ključnih oziroma
prednostnih ciljev, ki jim
bodo mladinske organizacije
skušale slediti v lokalnem
okolju. Prav tako je MSS pridobil pomembne informacije, ki jim bodo pomagale pri
določitvi zagovorniških prioritet na nacionalnem nivoju.
"Nisem v rednem stiku z
oblikovanjem evropskih mladinskih politik, a vendarle so

mi taki posveti blizu, ker
omogočajo nova poznanstva,
izmenjavo izkušenj in dobrih
praks, hkrati pa se lahko na ta
način (po)rodijo nove ideje,
programi in skupni projekti"
razkriva Martin Štamcar, dolgoletni aktivist Zavoda O.
"Vsekakor so tovrstni dogodki pomembni za mlade in
mladinsko organiziranje, saj
na njih dobijo oz. dobimo
možnost aktivnega sooblikovanja tem, ciljev in prioritet,
ki jih bodo zagovarjali naši
predstavniki na nacionalni
ravni" še dodaja Tadej Gartner. Večurno posvetovanje
se je zaključilo s pogostitvijo
in neformalnim druženjem.

Starodobniki v smučini / Foto: Tina Dokl

Afriško sonce v otroškem abonmaju
Škofja Loka – Naslednja predstava v abonmaju Umetnost
otrokom bo 16. februarja, ko bodo v Sokolskem domu uprizorili glasbeno-lutkovno predstavo Afriško sonce. Besedilo,
zasnovo in režijo je prispeval glasbenik Jose, ki v predstavi
tudi igra, poleg njega pa še Peter Nzobandora in Tina Sovič.
Koreografija je delo Tjaše Jerak, glasba in songi Joseja in
Tine Sovič, lutke Neve Vrba in Alje Krofl, scenografija pa
Neve Vrba in Tjaše Jerak.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Nina Fehter
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Vse boljša
zdravstvena oskrba

Mateja Rant

Milan Čadež
vljamo prošnje že dve leti
in verjamemo, da bomo v
doglednem času deležni
pozitivnega odziva, kakršen bi nam glede na število
prebivalcev pripadal. Podpiramo tudi pobudo za
vzpostavitvi razvojne ambulante za otroke enkrat
tedensko in za odprtje četrte ambulante družinskega
zdravnika, saj bi jo po veljavnih standardih morali
imeti že sedaj.
Ciljev nam torej ne manjka
tudi na področju zdravstva,
čeprav moramo priznati, da
smo že doslej dosegli skokovit napredek. Ob ustanovitvi je namreč občina imela le dve splošni ambulanti
ter po eno zobozdravstveno
ambulanto za otroke in odrasle. Program smo torej že
podvojili ter dodali še fizioterapijo in pediatrijo.
Ker primarna raven zdravstva postaja vse pomembnejša za kakovostno zdravstveno oskrbo tudi po merilih odločevalcev, verjamemo, da se bo trend programske širitve dejavnosti v gorenjevaškem zdravstvenem
centru z enako dinamiko
razvijal tudi v prihodnje.
Milan Čadež, župan

Nova zobozdravstvena ambulanta
Gorenja vas – Po novem letu je v Zdravstvenem domu Gorenja vas začela delovati tudi nova zobozdravstvena ambulanta za otroke in odrasle, katere nosilka je Manca Peternelj.
"Iz zdravstvene postaje v Gorenji vasi tako počasi nastaja
zdravstveni center," je novih pridobitev vesel župan Milan
Čadež. Zobozdravstvena ambulanta začasno deluje v prostorih Olgice Mijatović v novem delu zdravstvenega doma.
Odprta je od ponedeljka do četrtka izmenično en teden dopoldan in en teden popoldan ter vse petke popoldan. V dopoldanskem terminu ambulanta deluje od 6.30 do 13. ure, v
popoldanskem pa od 13. ure do 19.30.

Foto: Tina Dokl

S prvim januarjem je v pediatrični ambulanti v Gorenji vasi začel delati pediater Gorazd Kalan, tako
da je otroška ambulanta po novem spet odprta vse dni v tednu.

Gorenja vas – Župana Občin Gorenja vas - Poljane in
Žiri Milan Čadež in Janez
Žakelj sta sredi decembra z
ambulanto Polhek podpisala koncesijsko pogodbo o širitvi pediatrične dejavnosti v
obeh občinah. "Navedena
ambulanta je v Gorenji vasi
in Žireh že zdaj delovala v
obsegu 1,2 programa, nov
skupni obseg pa je 2,2 programa, kar pomeni, da bo
otroška ambulanta v Gorenji vasi odprta vse dni v tednu," so pojasnili na občini.
Delo v omenjeni ambulanti
opravlja Gorazd Kalan, ki
ima kar 26-letne izkušnje
na področju pediatrije. En
dan v tednu v njej še naprej
prisotna tudi Ida Rus, ki bo
preostali čas delovala še v
otroški ambulanti Zdravstvenega doma Žiri.
Širitev pediatrične dejavnosti je plod dolgotrajnega prizadevanja in opozarjanja
obeh občin, da prvotno odobreni program zaradi velikega števila otrok ne zadošča

V Gorenji vasi po novem deluje tudi pediater
Gorazd Kalan. / Foto: arhiv občine
za kakovostno zdravstveno
oskrbo v obeh lokalnih skupnostih. Po podatkih statističnega urada je na območju občin Gorenja vas - Poljane in Žiri 3114 otrok starih do 19 let – v gorenjeva-

ško-poljanski občini 2049
in v Žireh 1065, so navedli
pri občini in dodali, da po
prejšnjem programu tako ni
bilo mogoče zagotoviti normalnega delovanja ambulante. "Zaradi velikega števi-

la majhnih otrok je bila namreč ambulanta skoraj polovico delovnega časa primorana izvajati preventivo s
sistematskimi pregledi in
posvetovalnico, kar ni omogočalo normalnega izvajanja
tudi kurativne dejavnosti, še
zlasti ker je delovala na dveh
lokacijah." Po poldrugo leto
trajajočih usklajevanjih so
sredi preteklega leta na ministrstvu za zdravje vendarle
odobrili širitev programa, na
osnovi česar sta oba občinska sveta oktobra lani sprejela odlok o razpisu koncesije.
V začetku decembra je ministrstvo podalo končno soglasje k prejeti vlogi na razpis, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za izdajo odločbe o
podelitvi koncesije in podpis
koncesijske pogodbe, so še
razložili pri občini in dodali,
da so s tem otrokom omogočili tako celovito preventivno
kot kurativno zdravstveno
oskrbo v lično prenovljeni
ambulanti, ki je lani prejela
tudi priznanje oddaje Ambienti za eno najlepše urejenih ambulant v Sloveniji.

Največji zalogaj telovadnica
V prvem predlogu proračuna, ki so ga konec preteklega leta predstavili občinskim svetnikom, so
predvideli deset milijonov evrov prihodkov.
Mateja Rant
Gorenja vas – Občinski svetniki v Gorenji vasi so na
zadnji seji v preteklem letu
obravnavali tudi prvi predlog letošnjega proračuna.
V proračunu so predvideli
dobrih 9,3 milijona evrov
prihodkov, vanj pa so prenesli tudi okrog sedemsto tisoč
evrov, ki so konec leta ostali
na računu občine. Za naložbe bodo namenili približno

štirideset odstotkov sredstev, okrog dva odstotka proračuna pa so predvideli tudi
za odplačilo obstoječega dolga občine.
Največ prihodkov si obetajo
iz naslova dohodnine, približno 5,7 milijona evrov,
transferne prihodke pa načrtujejo v višini 1,5 milijona
evrov. "Gre predvsem za
predvidena prejeta sredstva
iz državnega proračuna, in
sicer za finančno izravnavo

v višini 480 tisoč evrov in
predvidena prejeta sredstva
za investicije, predvsem za
energetsko sanacijo Podružnične šole Sovodenj," so
pojasnili na občini. Poleg
energetske sanacije šole na
Sovodnju, za katero so v
proračunu predvideli 491
tisoč evrov, so med večjimi
naložbami omenili še dela
na dvorcu Visoko, ki bodo
predvidoma vredna 379 tisoč evrov, preplastitve cest

po občini, za kar so namenili 372 tisoč evrov, za obnovo lokalne ceste v Javorjah pa je v proračunu 309
tisoč evrov. Za ukrepe za
povečanje poplavne varnosti Poljan bo na voljo 308
tisoč evrov, največ denarja
pa bodo tudi v proračunu
za prihodnje leto namenili
za novo športno dvorano v
Gorenji vasi. Za poplačilo
že izvedenih del so predvideli 648 tisoč evrov.

Obnavljajo cesto v Javorje
Mateja Rant
Javorje – Občina se je v januarju lotila obnove ceste v
Javorje, za katero so konec
lanskega leta pridobili sredstva ministrstva za okolje in
prostor.
"Najprej je prišla na vrsto
sanacija plazu v prvem ovinku spodnjega odseka ceste,
kjer smo lani decembra
končali izdelavo temeljne
pete s stabilizacijo brežine z
jeklenimi tirnicami," je razložil župan Milan Čadež in
dodal, da je bilo zaradi nestabilnosti terena približno
osemdeset jeklenih tirnic

vgrajenih še na višje ležečem delu tega odseka. V prihodnje bodo obnovili še odsek ceste pod cerkvijo. "Tu
smo po navodilih geologa v
januarju začeli s stopenjskim utrjevanjem nestabilne spodnje brežine vključno
z utrjevanjem spodnjega
ustroja cestišča." V primeru,
da bodo uspeli pridobiti še
dodatna interventna sredstva, bodo po županovih besedah nadaljevali še z obnovo cestnega odseka skozi
Dolenčice, kjer bo treba najprej sanirati obsežno plazišče, prek katerega poteka
cesta.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS

Prehod v novo leto je v občini Gorenja vas - Poljane zaznamovala kar dvojna obogatitev programa v hitro
razvijajočem se zdravstvenem centru v Gorenji vasi.
Za polni delovni čas je začela delovati povsem nova
enotna zobozdravstvena
ambulanta za otroke in odrasle, katere nosilka je dr.
Manca Peternelj. S tem je
bilo izboljšano dolgotrajno
obdobje izjemno dolgih čakalnih dob zaradi prezasedenosti zobozdravnikov, za
odrasle pa ni bil možen
niti vpis. Na občini smo
daljše obdobje opozarjali
na hudo pomanjkanje zobozdravstvenega programa
in veseli smo posluha
Osnovnega zdravstva Gorenjske in novega vodstva
Zdravstvenega doma Škofja Loka, ki je program
odobril v okviru javnega
zdravstvenega programa.
Še daljšo pot pa smo prehodili za dosego cilja polnega programa otroške pediatrične ambulante v Gorenji vasi. Tri dni v tednu
je ambulanta že delovala
vse od jeseni 2016, z novim letom pa je bila dosežena širitev za dodaten
program, katerega nosilec
je dr. Gorazd Kalan, pediater z dolgoletnimi izkušnjami. Število ur odprtosti
ambulante je sicer nekoliko manjše, kot smo pričakovali, vendarle pa ambulanta sedaj v Gorenji vasi
deluje vse dni v tednu polni delovni čas, zato širitev
programa sorazmerno številu naših otrok ostaja naša
naloga za naprej.
Še vedno pa v Gorenji vasi
čakamo na ponovno vzpostavitev v letu 2012 ukinjenega dispanzerja za žene,
za katerega na OZG nasla-

Širitev pediatrije

Obnova ceste v Javorje / Foto: Tina Dokl
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Skok na drug planet

Navdušili
s klasično glasbo

Neč Bat Teater s Sovodnja, ki vsako leto publiko razveseljuje z novimi avtorskimi predstavami,
se tokrat prvič podaja v vode znanstvene fantastike.

V večnamenski dvorani na podstrehi Šubičeve
hiše so se sredi januarja predstavili učenci
Glasbene šole Škofja Loka.

Sovodenj – Tako kot je že nekajletna tradicija, je tudi letos
Neč Bat Teater, ki deluje v
okviru Kulturno umetniškega društva Sovodenj, v januarju na oder postavil novo
avtorsko predstavo. Minulo
soboto so tako premierno
uprizorili znanstvenofantastično komedijo z naslovom
20 let pogrešan. Občinstvo so
tokrat nasmejali s predstavo,
kot je na Sovodnju še niso vedeli, saj se v njej igralci odpravijo na drug planet.
Predstava namreč govori o
družini roparjev, ki si poželi
skrivnostnega kamna iz muzeja na Sovodnju, s katerim
bi obogateli. A kamen jim ne
prinese bogastva, ampak jih
popelje na neznani Eksoplanet. Planetu z železno roko
vlada bog Guncelj, zato tam
veljajo povsem drugačna pra-

Neč Bat Teater tokrat navdušuje z znanstvenofantastično
komedijo. / Foto: arhiv KUD Sovodenj

vila, kot so jih roparji vajeni
od doma. Na Eksoplanetu so
moški in ženske namreč razdeljeni v dva tabora in se ne
družijo med seboj. A prišleki
z Zemlje vnesejo precej zmede v njihovo ustaljeno življenje … Pod režijsko taktirko
Nika Bevka in Lenarta Šifrarja so se tudi tokrat izkazali
igralci Benjamin Jeram, Valentina Podobnik, Alenka Pirih, Jernej Kokelj, Štefan Slabe, Matej Slabe, Suzana Štucin, Maša Kokalj in Gregor
Peternelj. Za zvok in osvetlitev so poskrbeli Benjamin
Jeram, Žiga Kokelj, Miha Dolinar in Blaž Treven, fotografijo in grafično oblikovanje
pa je prevzela Maša Kokalj.
Po sobotni premieri je prva
ponovitev sledila že v nedeljo, z novo dozo humorja pa
bodo znova postregli že 9.
februarja v dvorani DPD
Svoboda Žiri.

Kmalu v novi telovadnici
Pretekli petek se je iztekel rok za prijave na razpis za najem vadbenih prostorov v novi športni dvorani
v Gorenji vasi.
Mateja Rant
Gorenja vas – V novi športni dvorani v Gorenji vasi
te dni opravljajo zaključna
dela, odpravili so tudi pomanjkljivosti, ki so jih odkrili ob tehničnem pregledu konec lanskega leta. Na
občini pričakujejo, da jim

bo na podlagi dokazil o odpravljenih pomanjkljivostih škofjeloška upravna
enota v kratkem izdala
uporabno dovoljenje. "Računamo, da bomo sredi februarja lahko začeli izvajati športno vzgojo v novi telovadnici ter jo začeli oddajati rekreativnim športni-

kom in društvom," je razložil župan Milan Čadež.
Zavod Poljanska dolina je na
podlagi pravilnika o uporabi,
najemu in oblikovanju cen
športne dvorane Gorenja vas
že v začetku januarja objavil
javni razpis za najem vadbenih prostorov v dvorani. Rok
za prijavo se je po županovih

Novo športno dvorano bodo po pričakovanjih začeli uporabljati sredi februarja. / Foto: Tina Dokl

besedah iztekel minuli petek. Zagotovo pa se nove telovadnice najbolj veseli
okrog petsto učencev gorenjevaške šole, ki bodo zdaj
dobili bistveno boljše pogoje
za šport. Do 16. ure bo namreč dvorana na voljo za potrebe tamkajšnje osnovne
šole, nato pa jo bodo do 22.
ure lahko uporabljali tudi rekreativni športniki in drugi,
ki so na razpisu izrazili interes za najem prostorov.
Konec preteklega tedna so
končali glavnino del na
objektu. V dvorani so vgradili
športno opremo, kot so koši,
goli in ležišča za športna
orodja, vgradili so še premične tribune ter namestili lovilne mreže in pregradne zavese. Pripravili so tudi vse potrebno za zagon centralnega
nadzornega sistema in požarnega sistema ter prenos
signala v nadzorni center. V
tem tednu so tako že naročili
čistilni servis, odpravili bodo
tudi še zadnje pomanjkljivosti, je razložil župan.

Mateja Rant
Poljane – Koncert učencev
glasbene šole so prvič v Šubičevi hiši pripravili Glasbena šola Škofja Loka, KUD
dr. Ivan Tavčar Poljane in
Zavod Poljanska dolina. Pod
vodstvom mentorjev se je
predstavilo 19 učencev od
prvega razreda glasbene
šole dalje na različnih inštrumentih in tudi dve solo
pevki.

V Šubičevi hiši so sredi januarja pripravili koncert učencev
škofjeloške glasbene šole. / Foto: Jure Ferlan
"Pobudo za koncert so podali v KUD dr. Ivan Tavčar Poljane, saj smo se z ravnateljem glasbene šole že večkrat pogovarjali, da bi učenci klasično glasbo predstavili
tudi širši publiki, ne le svojim staršem," je razložila direktorica Zavoda Poljanska
dolina Lucija Kavčič in z zadovoljstvom ugotavljala, da
jim je že prvič uspelo pov-

Mateja Rant
Gorenja vas – Župan Milan Čadež je na tradicionalnem novoletnem kosilu
pretekli teden gostil župnike, ravnatelja in zdravnike
splošne medicine iz njihove občine. Med drugim jim

Foto: arhiv občine

Foto: Tina Dokl

Visoko – Potem ko so na
dvorcu Visoko končali urejanje zunanje meteorne kanalizacije ob objektu ter hidroizolacijo in statično sanacijo temeljev, zdaj nadaljujejo dela v kletni etaži,
kjer bodo servisni prostori

za gostinske prostore v pritličju, je pojasnil župan Milan Čadež. V januarju so
tako že končali vsa potrebna rušitvena dela v kleti, ki
jih zdaj nadaljujejo v osrednji gostinski sobi v pritličju. Začeli so urejati tudi
električno in strojno napeljavo.

organizirano vodenje. Dogajanje v hiši takrat popestrijo še z Živimi slikami, v
okviru katerih rokodelci
ustvarjajo pred očmi obiskovalcev, pa tudi otroškimi
delavnicami, je razložila
Lucija Kavčič in dodala, da
bodo v februarju vrata Šubičeve hiše izjemoma namesto v soboto odprli v petek,
na kulturni praznik.

Novoletno kosilo
z županom

Nadaljujejo obnovo
Mateja Rant

sem napolniti podstrešno
dvorano. "Tudi nastopajoči
so bili zadovoljni z akustiko
v dvorani, zato smo se odločili, da bomo s koncerti v
njej nadaljevali tudi v prihodnje." Tako že razmišljajo,
da bi še en koncert pripravili
v maju oziroma pred koncem šolskega leta.
Šubičevo hišo je sicer mogoče obiskati vsako drugo
soboto v mesecu, ko ob 10.
in 11. uri pripravljajo tudi

je predstavil prihodnje projekte, v sproščenem pogovoru pa so ugotavljali, da
imajo vsi pestro delo, saj
opravljajo odgovorne naloge v javnosti, pri čemer
imajo vsi opravka z več ali
manj istimi ljudmi, je razložil župan.
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Občina Železniki
Županov kotiček

Razveseljivi novici
ob začetku leta

Med organiziranimi pohodi v Dražgoše sta bila dva najzahtevnejša, s Pasje Ravni in prek Ratitovca v
Dražgoše, jubilejna.
Jože Košnjek

Anton Luznar
Ponovno pa smo bili uspešni tudi pri prijavi 25 tisoč
evrov vrednega projekta v
okviru programa Evropa za
državljane, letos že tretjič.
Tokrat gre za Evropske
manjšine – njihova dediščina, jezik, tradicija bogatijo
našo skupno evropsko kulturo. Projekt bo potekal v
času Čipkarskih dnevov od
27. junija do 2. julija. Pri
mednarodni konferenci in
drugih dogodkih bo sodelovalo več partnerjev iz različnih držav. Projekt je pripravila Andreja Megušar, ki je
tudi članica občinske komisije za mednarodno sodelovanje. Andreji Megušar se
zahvaljujem za njen trud
pri pripravi in koordinaciji
teh projektov.
Podobno kot že dve pretekli
leti bodo tudi letos dogajanje v času Čipkarskih dnevov popestrile in obogatile
različne mednarodne skupine obiskovalcev, ki rade prihajajo v Železnike in z veseljem sodelujejo na različnih
dogodkih čipkarskega festivala. Pridobljena denarna
sredstva pa tudi finančno
razbremenijo organizatorja
Turistično društvo Železniki, saj se del stroškov lahko
pokrije prek tega evropskega projekta.
Anton Luznar, župan

Dražgoše – Več tisoč ljudi,
med katerimi sta bila tudi
predsednik republike Borut
Pahor in župan Železnikov
Anton Luznar, se je v nedeljo, 13. januarja, zbralo v
Dražgošah na osrednji slovesnosti v počastitev in v
spomin na 77. obletnico
boja Cankarjevega bataljona z Nemci, na zločin nad
41 domačini in na popolno
uničenje vasi. Dražgoška
prireditev Po stezah partizanske Jelovice tako ostaja
najmnožičnejša spominska
prireditev v Sloveniji z najdaljšo neprekinjeno tradici-

Dvajsetletni jubilanti nočnega pohoda iz Železnikov prek
Ratitovca v Dražgoše Martina in Ludvik Šmid, Rafko Kavčič
in Lojze Lotrič s predsednikom Planinske zveze Slovenije
Jožetom Rovanom (prvi z leve) / Foto: Gorazd Kavčič

31. stran
S pridobivanjem soglasij in
zemljišč so začeli lani. "Odkupiti ali pridobiti druge
pravice gradnje bo treba na
okoli petsto zemljiščih. Preliminarna ocena je, da naj bi
pridobivanje zemljišč stalo
okoli 1,5 milijona evrov," so
pojasnili na direkciji za
vode. Za ureditve rečne
struge od Alplesa do kulturnega doma v Železnikih
imajo pridobljena vsa soglasja lastnikov. "Tudi na
odseku proti plavžu ljudje
ne nasprotujejo vodnim
ureditvam. Zaradi vodnih
ureditev na tem odseku ne
bo treba porušiti nobenega
stanovanjskega objekta," so
razložili. Znano pa je, da se

rušenju objektov ne bo mogoče povsem izogniti ob
gradnji obvoznice. Predstavniki direkcije za infrastrukturo so marca lani ob predstavitvi projektov v Železnikih napovedali, da naj bi
odstranili dva objekta. "Po
pridobitvi vseh zemljišč, trenutno je šele v postopku
parcelacija, in po pridobitvi
gradbenega dovoljenja
bomo začeli postopke javnega naročila za gradnjo, ki bo
v skladu s podpisanim dogovorom skupen," so še napovedali na direkciji za infrastrukturo. Predvidoma
naj bi z gradnjo obvoznice
začeli konec prihodnjega
leta, investicijo, ocenjeno na
6,25 milijona evrov, pa končali do leta 2023.

Med delegacijami, ki so položile vence h kostnici pod
spomenikom, je bila tudi delegacija Krajevne skupnosti
Rudno - Dražgoše. / Foto: Gorazd Kavčič
tudi zaradi različnega pogleda Slovencev na dražgoške dogodke. Govornik Židan je tudi opozoril na nevarnost fašizma, ki v sedanjem času ni pobesnela
zver, ampak ima človeški
obraz in je vedno bolj v
najrazličnejših oblikah, od
napadanja temeljnih človekovih pravic do sovraštva
in agresije zasidran v družbeni stvarnosti.
Letošnje Dražgoše so bile
tudi jubilejne. "Praznovala"
sta dva najbolj znana in naj-

zahtevnejša pohoda. Pohod
Po poti Cankarjevega bataljona s Pasje Ravni v Dražgoše je bil organiziran že
štiridesetič, pohod iz Železnikov prek Ratitovca v
Dražgoše pa je bil dvajseti.
Obeh se je v teh letih udeležilo krepko nad deset tisoč
pohodnikov iz raznih krajev Slovenije in zamejstva.
Njuna organizatorja Planinsko društvo Škofja Loka
in Planinsko društvo za Selško dolino Železniki zato
zaslužita vse pohvale.

Največ za plaz v Dražgošah
Največje letošnje investicije bodo sanacija plazu v Dražgošah, širitev Vrtca Železniki, prenova savn in
sanitarij v plavalnem bazenu, ureditev nove povezovalne ceste do parkirišča Na Kresu ...
Ana Šubic

Denar za Železnike

jo. Letošnji slavnostni govornik je bil predsednik
državnega zbora Dejan Židan, ki je opisal vstajniške
dogodke konec leta 1941 v
Poljanski dolini, nastanek
Cankarjevega bataljona,
njegov prihod v Dražgoše
in tragedijo, ki je prizadela
to tedaj urejeno in cvetočo
vas z 245 objekti na obronkih Jelovice. Dražgoše so
že same po sebi spomenik,
je povedal govornik. Zaradi
poguma partizanov, ki so
si upali upreti do tedaj nepremagljivemu nemškemu
vojaškemu stroju, zaradi
tragedije, ki je doletela vas
in njegove prebivalce in

Železniki – Občinski svetniki so minuli četrtek na zadnji seji opravili prvo obravnavo letošnjega proračuna.
Ta predvideva 8,1 milijona
evrov odhodkov in 7,8 milijona evrov prihodkov. Razliko nameravajo pokriti z
ostankom sredstev na računu občine ob koncu lanskega leta in s povratnimi sredstvi gospodarskega ministrstva v višini 187 tisoč evrov.
Največja predvidena investicija je sanacija obsežnega
plazu v Dražgošah, pri čemer občina za 1,6 milijona
evrov vredno investicijo pričakuje sofinanciranje ministrstva za okolje in prostor v
višini 1,3 milijona evrov. Za
potrebe širitve Vrtca Železniki bodo nadaljevali urejanje objekta, ki so ga lani
kupili v neposredni bližini.
Za ureditev prostorov v pr-

vem nadstropju, zunanjega
stopnišča in zunanjih površin so v proračunu predvideli 209 tisoč evrov. V proračunu so predvideli tudi
sredstva za prenovo savn in
sanitarij v plavalnem baze-

nu (sedemdeset tisoč
evrov), ureditev avtobusnih
postaj in pločnika v naselju
Rudno (177 tisoč evrov) ob
sofinanciranju direkcije za
infrastrukturo in ureditev
lokalne ceste Ojstri Vrh–

Nadaljevali bodo tudi investicijo v objekt, ki so ga kupili
lani za potrebe širitve Vrtca Železniki. Letos načrtujejo
ureditev prostorov v prvem nadstropju, zunanjega
stopnišča in zunanjih površin. / Foto: Tina Dokl

Sleme–Zgornja Golica (195
tisoč evrov) s podporo nepovratnih sredstev gospodarskega ministrstva. Za
povezovalno cesto mimo
plavalnega bazena do parkirišča Na Kresu so namenili
193 tisoč evrov, za sofinanciranje podvozja za gasilsko
cisterno PGD Železniki sto
tisoč evrov, za ureditev meteorne in fekalne kanalizacije ter uvoza pri cvetličarni
na Studenem pa 72 tisoč
evrov, od tega bo šestdeset
odstotkov prispevala direkcija za infrastrukturo.
V občinski upravi so sicer
pripravo proračuna začeli
zgodaj, saj so ga nameravali
sprejeti še v prejšnji sestavi
občinskega sveta, a so sledili
priporočilu revizorja, naj ga
sprejmejo novoizvoljeni svetniki. Druga obravnava z dokončno potrditvijo proračuna jih čaka na naslednji seji
konec februarja.
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V začetku januarja nas je
vladna služba za razvoj in
kohezijsko politiko razveselila z odločitvijo, da bodo v
naslednjih letih za projekt
protipoplavne ureditve porečja Selške Sore namenili 34
milijonov evrov. Od tega bo
evropski kohezijski sklad
prispeval 18 milijonov evrov,
preostala sredstva pa bo zagotovila država. Z izvedbo
protipoplavnih ukrepov bo
zagotovljena večja poplavna
varnost celotnega območja
Železnikov. V zadnjih desetletjih so poplave večkrat
hudo prizadele prebivalce
na tem območju, najhujše
poplave pa so bile leta 2007.
Te novice smo se v naši občini zelo razveselili, čeprav
smo jo že nekaj časa pričakovali. Predstavniki ministrstva za okolje in direkcije
za vode so napovedovali, da
se bodo evropska in državna denarna sredstva sprostila, ko bo izdano okoljevarstveno soglasje. To je
bilo izdano v novembru
preteklega leta.
Protipoplavne ureditve
vključujejo ureditve na porečju Sore v območju Železnikov skupaj z ureditvijo
pritokov Češnjica, Dašnica,
Prednja Smoleva in gradnjo suhega zadrževalnika
pod Sušo. Državni prostorski načrt pa vključuje tudi
obvozno cesto mimo starega dela Železnikov, ki pa jo
bo financirala direkcija za
infrastrukturo. Trenutno
potekajo odkupi zemljišč
za pridobitev pravice graditi, kar je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Opravljeni so bili pomembni individualni razgovori z lastniki zemljišč,
kjer je projektirana obvozna cesta. Lahko povem, da
razgovori tečejo v pravi
smeri in da z lastniki zemljišč iščemo sprejemljive
rešitve za vse.

Spomin na junaštvo
in tragedijo

Loški glas, torek, 29. januarja 2019
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Jubilejni koncert godbe

Novoletni pohod v soju bakel

Ana Šubic
Železniki – Pihalni orkester
Alples Železniki je na štefanovo pripravil jubilejni, že
dvajseti Božično-novoletni
koncert, s katerim domačinom in tudi drugim obiskovalcem polepšajo zadnje decembrske dneve. "Tokrat
smo koncert naslovili Naj
vas zabavamo! in upamo, da
smo se vsi zabavali. Godbeniki na odru smo se zagotovo," je po koncertu v športni
dvorani v Železnikih ugotavljal predsednik orkestra
Matic Prevc.
Koncert so godbeniki začeli
v družbi mladinskega pevskega zbora OŠ Železniki
pod vodstvom prof. Marjete
Naglič. Zaigrali in zapeli so
vsem dobro znane skladbe

My Heart Will Go On, Heal
The World in I Will Follow
Him, sledila je koračnica Po
Dunajski cesti. V spomin na
legendarno skupino Queen
so zaigrali skladbi Crazy Litlle Thing Called Love in
Don't Stop Me Now, nato pa
je sledil del, kjer je osrednja
gostja koncerta pevka Maja
Berce, ki je nekoč prepevala
tudi v Ansamblu Saša Avsenika, sama zapela nekaj
skladb, obenem pa je občinstvu povedala tudi nekaj o
sebi in mu postregla še z
anekdotami iz časa njenih
glasbenih začetkov.
V drugem delu so se najprej
vrnili v osemdeseta leta prejšnjega stoletja in izvedli
skladbo Eighties Flashback,
v kateri se pojavi pet različnih skladb popularnih izva-

jalcev: Thriller (Michael
Jackson), Time After Time
(Cyndi Lauper), Eye Of The
Tiger (Survivor), Up Where
We Belong (Joe Cocker in Jennifer Warnes) in You Give
Love a Bad Name (Bon Jovi).
Pri izvedbi skladbe Robbieja
Williamsa Let Me Entertain
You so se jim pridružile mažoretke. "Prvič se je zgodilo,
da so nastopile vse tri starostne skupine mažoretk naenkrat," je poudaril Prevc.
Na koncu so godbeniki zaigrali še nekaj slovenskih narodno-zabavnih skladb, pri
katerih se je Maji Berce pridružil še pevec Lenart Sušnik,
ki ga poznamo tudi kot člana
ansambla Dor ma cajt. Skupaj so zaigrali in zapeli skladbe Kam le čas beži, Tam, kjer
murke cveto, Avsenikov ven-

ček Lepo je biti muzikant in
eno najlepših slovenskih pesmi Slovenija, od kod lepote
tvoje. Koncert so sklenili s
koračnico Radetzky Marsch.
"Še enkrat bi se zahvalili
vsem, ki so z nastopi polepšali naš koncert, povezovalcu
Gašperju Murnu in režiserju
koncerta Robertu Kuharju.
Ne smemo pa pozabiti na
našo dirigentko Darjo Seliškar, ki nas je zelo dobro pripravila na koncert. Prav tako
se zahvaljujemo obiskovalcem, ki so napolnili športno
dvorano. Brez njih koncert
zagotovo ne bi tako dobro
uspel," je še dejal Prevc in
povabil k spremljanju orkestra tudi v letošnjem, zanje
jubilejnem letu, saj bodo
praznovali štiridesetletnico
njegovega delovanja.

Foto: Brina Habjan

S tradicionalnim Božično-novoletnim koncertom, ki je tokrat potekal pod naslovom Naj vas
zabavamo!, je Pihalni orkester Alples iz Železnikov napolnil domačo športno dvorano.

Letošnje Baklade se je udeležilo okoli 160 pohodnikov.
Selca – Turistično društvo Selca je na prvi dan novega leta že
tradicionalno pripravilo Baklado, letos že 14. po vrsti. Kot je
pojasnil predsednik društva Tomaž Habjan, je bila tokratna
ena izmed najbolje obiskanih, saj se je pohoda proti Podbabniku udeležilo kar okoli 160 pohodnikov. Na pot so z baklami
v rokah krenili iz središča Selc in Dolenje vasi. Po približno
pol ure so prispeli na cilj, kjer so se lahko pogreli s čajem in
kuhanim vinom, nebo pa je razsvetlil ognjemet. Na Bakladi
so razglasili tudi najboljša likovna dela učencev, ki so nastala na natečaju ob 240-letnici podružnične šole v Selcih. S
svojimi glasovi so jih nekaj dni poprej izbrali obiskovalci Štefanovega sejma v Selcih, v okviru katerega si je bilo možno
ogledati tudi razstavo otroških likovnih del v Krekovem
domu. Sejem z različno ponudbo na stojnicah je sicer turistično društvo na štefanovo priredilo že četrtič. Deležen je bil
lepega odziva, je dejal Habjan in napovedal, da bodo Štefanov sejem letos skušali združiti z blagoslovom konj.

Cesta na Rudnem bo varnejša

Pihalni orkester Alples Železniki z gostoma Majo Berce in Lenartom Sušnikom /

Foto: Aleš Uranjek

Najraje fotografira ponoči

Rudno – Na državni cesti v naselju Rudno nameravajo letos
na podlagi sporazuma med Občino Železniki in državno
direkcijo za infrastrukturo urediti avtobusni postaji in pločnik. Rekonstuirali bodo slabih 150 metrov dolg odsek od
križišča na Rudnem v smeri proti Dražgošam. "Trenutno
potekajo postopki za odkup potrebnih zemljišč. Cenitve in
pogodbe bodo v kratkem posredovali lastnikom. Ob pridobljenih zemljiščih in zagotovljenih finančnih sredstvih bi
gradnjo lahko začeli v drugi polovici letošnjega leta," so razložili na direkciji in dodali, da investicija zajema ureditev
para avtobusnih postajališč na vozišču, ureditev površin za
pešce in cestne razsvetljave, izvedbo trapezne ploščadi za
umiritev prometa na območju avtobusnih postaj ter obnovo
vozišča na območju obdelave. Kot je pojasnil Rok Pintar z
Občine Železniki, bo ta za investicijo namenila s 35 tisoč
evrov, država pa naj bi zanjo namenila slabih 142 tisoč
evrov. Cesto Rudno–Dražgoše namerava direkcija uvrstiti v
načrt preplastitev za prihodnje leto, med letošnjimi investicijami v državne ceste v občini Železniki pa so poudarili
sofinanciranje odvodnjavanja na Studenem in dokončanje
rekonstrukcije ceste v Sorico.

Na hodniku Občine Železniki se s svojimi fotografijami predstavlja domačin Stane Gortnar.
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Ana Šubic
Železniki – Na hodniku Občine Železniki si lahko do
konca marca v času uradnih
ur ogledate fotografsko razstavo Staneta Gortnarja. Na
ogled so fotografije pretežno
s športnimi in pokrajinskimi
motivi, ki jih ljubiteljski fotograf z Racovnika tudi sicer
najraje lovi v svoj objektiv.
Razstavil je tudi nekaj nagrajenih fotografij, denimo Sv.
Tomaža in Jamnika v megli,
motokrosista na Brniku, voznika na motorju za spidvej
… Motoristični motivi mu
kot motoristu predstavljajo
poseben izziv, rad pa fotografira tudi druge športne
panoge. Na tokratni razstavi
predstavlja še sankanje na
Soriški planini in reli v Železnikih. Prikazuje tudi druge
utrinke iz domače občine:
denimo Racovnik, Egrov vrt,
Spodnje Danje, gledalca pa
pritegnejo tudi fotografije is-

Stane Gortnar ob fotografiji Egrovega vrta na Racovniku,
posneti iz domače dnevne sobe
trskih ulic, muzejskega vlaka, mestnega jedra Škofje
Loke … "Najraje fotografiram ponoči. Takrat je najbolj
mirno in tudi svetloba je
drugačna, včasih jo ustvarja
soj uličnih svetilk," je dejal
Gortnar, ki rad fotografira
tudi pokrajino, obdano z
meglicami. S fotografijo se

je začel spoznavati že v
osnovni šoli pri fotografskem krožku. Nato je fotoaparat za lep čas odložil, s
prihodom digitalne fotografije pa je spet začel fotografirati, še posebno intenzivno v
zadnjih letih. "Sprva sem
hotel zgolj shraniti lepe trenutke iz vsakdanjega in dru-

žinskega življenja, po spletu
življenjskih okoliščin pa
sem se s fotografijo začel
ukvarjati malo resneje. Znanje in informacije sem črpal
iz knjig, strokovne literature
in spleta, rad sem prisluhnil
tudi drugim fotografom."
Gortnar, sicer član tržiškega
fotografskega kluba, se je
lani začel intenzivneje posvečati tudi sodelovanju na
razstavah ter domačih in
mednarodnih natečajih. Na
slednje prispe po več tisoč
fotografij iz številnih držav,
a so bile Gortnarjeve že večkrat med najboljšimi, ki so
jih tudi razstavili. Njegove
fotografije so bile tako razstavljene celo v New Yorku,
Savdski Arabiji, na Dunaju,
Češkem, v Srbiji. Pohvali se
lahko s številnimi medaljami, diplomami in priznanji
ter tudi nazivom fotograf prvega razreda, ki mu ga je
novembra lani podelila Fotografska zveza Slovenije.

Na državni cesti na Rudnem bodo uredili avtobusni postaji
in pločnik. / Foto: Tina Dokl

Razveseljujejo s copatki za novorojenčke
Železniki – Pod okriljem Društva upokojencev za Selško dolino je začela delovati skupina Štrence, katere članice pletejo
in kvačkajo copatke za novorojenčke iz občine Železniki.
Pobudnica skupine Majda Gortnar je povedala, da copatke
izdelujejo ob podpori Občine Železniki, ki je njihovo idejo
toplo pozdravila in jim omogočila nakup materiala. Dogovorili so se tudi, da copatke za novorojenčke družinam odnese
patronažna sestra v okviru svojih obiskov. Skupina se srečuje ob torkih ob 16.30 v društvenih prostorih na Češnjici. Kot
pravi Gortnarjeva, bodo vesele tudi novih članic. Znanje
kvačkanja in pletenja ni obvezno, saj se je osnov možno
naučiti na srečanjih.
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Proračun za dve leti

Županov kotiček

Potrebna bo
modrost

Mateja Rant

Janez Žakelj
se zavedam, da je ob pomanjkanju sredstev potrebna dodatna občutljivost,
zato bomo skušali skupaj
poiskati, čemu torej resnično dati prednost. Je pa res,
da si nekateri želijo več denarja za kulturo, drugi za
šport, spet tretji za ceste ...
Tako kot vedno doslej bo
tudi pri oblikovanju tokratnega proračuna potrebna
modrost in strpnost.
Ob tem pa me veseli, da so
svetniki opozorili tudi na
problem doma starejših in s
tem povezanega prostovoljstva. Starejši namreč predstavljajo izziv tudi za našo
občino, zato bo pred začetkom gradnje doma treba
razmišljati tudi o problemih
pomoči in prevoza starejših
in bolnih. V ta namen bomo
oblikovali skupino, v okviru
katere bomo koordinirali
pripravo prostovoljcev, ki
bodo skrbeli za to. Samo
nova stavba, ki se bo zgradila, namreč nič ne pomeni,
če zadaj ni tudi mreže ljudi,
ki tudi na prostovoljni ravni
skrbijo za zadovoljevanje
nekaterih potreb starejših.
Veseli me, da tudi v šoli in
vrtcu poudarjajo medgeneracijsko sodelovanje; to bo
namreč moralo postati način življenja, na katerega se
bomo morali privaditi, saj je
starejših vedno več.
Janez Žakelj, župan

Z blagovno znamko Peko do novih kupcev
Žiri – Podjetje Alpina je oktobra lani formalnopravno postalo lastnik najstarejše slovenske obutvene blagovne
znamke Peko, na podlagi česar so pripravili tudi novo strategijo trženja. Novosti so sredi januarja že predstavili na
mednarodnem sejmu v Italiji, kjer so se razveselili pozitivnih odzivov kupcev iz tujine. Kot poudarjajo v podjetju, bo
glavnino razvoja in prodaje v segmentu športne in modne
obutve tudi v prihodnje predstavljala globalno uveljavljena
blagovna znamka Alpina, ki še naprej ohranja ključno vlogo v poslovanju skupine Alpina. Potencial Peka, ki je po
raziskavah druga najmočnejša obutvena znamka na slovenskem trgu, pa bodo izkoristili za pridobivanje novih
kupcev doma in na trgih nekdanje Jugoslavije ter tudi v
tujini. Na sejmu v Italiji so se že predstavili tudi z modno
trendovsko obutvijo višjega cenovnega razreda Peter Kozina. Z dosedanjimi odzivi kupcev na Alpinine novosti in kolekcijo Peter Kozina so zelo zadovoljni, saj so prejeli naročila vzorcev od dolgoletnih partnerjev iz Nemčije, Rusije,
Finske, Irske in Estonije, vzbudili pa so tudi zanimanje
morebitnih novih partnerjev iz Švice, Švedske in Italije.
Modni čevlji Peter Kozina in Peko bodo sicer v Alpininih
prodajalnah na voljo jeseni.

Žiri – V letošnjem proračunu so predvideli 4,8 milijona evrov prihodkov in 7,8
milijona evrov odhodkov, v
letu 2020 pa naj bi prihodki
znašali 6,2 milijona evrov,
odhodki pa 6,9 milijona
evrov. Po besedah župana
Janeza Žaklja bodo razliko
med prihodki in odhodki
pokrili z zadolževanjem v višini 2,5 milijona evrov, in
sicer jim je ugodno posojilo
za varčno gradnjo odobril
Eko sklad, delno pa s privarčevanimi sredstvi iz preteklih let. "V letu 2020 računamo še na sprostitev nepovratnih sredstev Eko sklada
v višini 1,3 milijona evrov."
Proračun bo do 4. februarja
v javni obravnavi.
Največjo naložbo v proračunu za prihodnji dve leti torej
predstavlja gradnja športne
dvorane in navezovalnega
dela na šolo, ki bo vredna dobrih osem milijonov evrov.
Ob tem po županovih besedah ne bodo pozabili še na
številne druge stvari, ki so
pomembne za življenje v občini. Ena večjih naložb v prihodnjem letu bo tako tudi
ureditev ceste v industrijsko
cono, za katero ta čas že končujejo projektiranje, pri njeni gradnji pa računajo tudi

Zaradi gradnje športne dvorane so se na občini letos odločili za pripravo dveletnega
proračuna. / Foto: Tina Dokl
na evropska sredstva, na voljo naj bi bilo milijon evrov.
Pozornost bodo tako letos
kot prihodnje leto znova namenili še asfaltiranju nekaterih občinskih cest tako v
središču kot na obrobju občine. Za to so letos predvideli
devetdeset tisoč evrov, kar je
dvajset tisoč evrov več kot
lani. Že letos naj bi tako prišla na vrsto med drugim
tudi obnova ceste v Jarčji do-

lini. "Obnove je potrebna
tudi cesta v Breznico, a letos
to še ne bo izvedljivo," je pojasnil župan in dodal, da
bodo več pozornosti namenili pripravi načrtov za obnovo prednostnih cest in ulic.
Občina je v letošnjem proračunu zagotovila še sto tisoč
evrov za projekt obvoznice,
katere odsek se že gradi in
bo sicer v celoti vreden dober milijon evrov, sofinanci-

rajo pa tudi gradnjo pločnikov na Selu. "Z direkcijo za
infrastrukturo se obenem
dogovarjamo, da bi uredili
tudi kritičen ovinek pri Cenetu. V načrtu je objava razpisa za ta del še letos." Petindvajset tisoč evrov so v letošnjem in prihodnjem letu
namenili še za pripravo načrtov ureditve središča kraja
v sklopu gradnje medgeneracijskega centra.

Letos začetek gradnje
V Žireh naj bi podjetje RUNE-SI jeseni začelo graditi odprto širokopasovno omrežje, potem ko so
konec lanskega leta začeli projektirati obe centrali, ki bosta pokrivali občino.
Mateja Rant
Žiri – Cilj projekta RUNE
(Rural Network Project), ki
ga v Sloveniji izvaja podjetje
RUNE-SI, je zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem
uporabnikom na podeželskih območjih. Z gradnjo
omrežja na območjih, ki ta
čas niso pokrita z optično
infrastrukturo, naj bi tako s
tem projektom enotam lokalne samouprave pomagali
pri doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020
tako, da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od enega
gigabita na sekundo. Kot
pojasnjujejo pristojni pri
tem projektu, tak koncept
gradnje omrežja omogoča
tudi liberalizacijo tržišča
storitev na področju elektronskih komunikacij.
Priključek bodo lahko dobila
vsa gospodinjstva, ki so na
seznamu upravičencev

RUNE, ob tem pojasnjujejo
na občini. Seznam upravičencev je dostopen na spletni povezavi www.ruralnetwork.eu, naslove pa lahko
občani preverijo tudi na telefonski številki 05 937 77 72.
"Če določenega gospodinjstva ni na seznamu RUNE,

gačno časovno dinamiko. V
primeru, da gospodinjstva
ni na nobenem od omenjenih seznamov, pa na občini
svetujejo, naj se glede možnosti izgradnje omrežja
najprej obrnejo na obstoječega ponudnika storitev.
"Če ta zagotovi, da v nadalj-

Priključek bodo lahko dobila vsa gospodinjstva,
ki so na seznamu upravičencev RUNE. Seznam
upravičencev je dostopen na spletni povezavi
www.ruralnetwork.eu, naslove pa lahko občani
preverijo tudi na telefonski številki 05 937 77 72.
obstaja verjetnost, da je na
seznamu belih lis. Za končnega uporabnika to pravzaprav ne predstavlja bistvene
razlike, saj bodo tudi gospodinjstva, ki sodijo v tako
imenovano belo liso, dobila
možnost priključitve na odprto optično omrežje pod
enakim pogoji," so razložili
na občini in dodali, da bo po
vsej verjetnosti omrežje gradilo isto podjetje, le z dru-

njih treh letih nima namena
graditi optičnega omrežja,
mora gospodinjstvo to sporočiti Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije, da se
naknadno uvrsti na seznam
belih lis."
Primarni vod skozi naselja
bodo predvidoma speljali ob
glavni cesti, v primeru, da je
kateri od objektov od ceste
oddaljen več kot sto petdeset

metrov, pa bodo primarni
vod pripeljali bližje, saj
mora biti primarni vod od
objekta oddaljen največ sto
petdeset metrov. Priključke
bo mogoče začeti naročati
nekaj mesecev pred začetkom gradnje, pred tem pa
bodo za občane pripravili še
informativni sestanek v zvezi z naročanjem priključkov,
so pojasnili v podjetju RUNE-SI.
Ob tem je župan Janez Žakelj opozoril, da imajo račevski gasilci probleme z dostopom že do mobilnega
omrežja, kar je pri službi,
kjer je nenehna dostopnost
nujna, lahko velika težava.
Prav tako imajo težave z dostopom v osnovni šoli, kjer
so pred časom posodobili
opremo in na novo vzpostavili računalniško mrežo. "Če
imajo že institucije take težave, imajo verjetno zasebniki še večje. Danes pa je dostop do svetovnega spleta za
marsikoga nujno potreben,"
je ob tem še dodal župan.
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Delo z občinskimi svetniki v
novi sestavi je dobro steklo,
saj smo se pred časom sestali že na tretji seji, na kateri
smo se posvetili tudi najpomembnejši temi, to je proračunu, pri katerem smo
tako kot že pri marsičem
drugem uspeli najti skupni
jezik. Svetniki so kljub nekaterim pripombam na koncu soglasno potrdili, da je
proračun v predlagani obliki
primeren za javno obravnavo.
Tokrat smo se skupaj s sodelavci v občinski upravi
odločili za dveletni proračun. To se je zgodilo prvič v
času mojega devetletnega
županovanja. Razlog je v
poteku največjega projekta
doslej, in sicer gradnji športne dvorane in šolskega
dela, ki bo na proračun vplival še v prihodnjem letu.
Pomembno je bilo tako postaviti omejitve za dve leti,
da bomo lahko zagotovili
nemoteno financiranje gradnje in vseh drugih nalog
občine. V proračun smo
vključili tudi že zagotovljene zunanje vire financiranja, seveda pa se bomo v
prihodnje trudili pridobiti
še dodatne vire. Ob novi
dvorani pa kljub temu ne
bomo pozabili še na nekatere druge pereče stvari. Med
drugim potekajo priprave
za oddajo vloge za sofinanciranje ureditve ceste v industrijsko cono, nujno pa je
tudi asfaltiranje drugih cest
tako v središču kraja kot na
njegovem obrobju. Za povečanje sredstev za asfaltiranje cest so se zavzeli tudi
svetniki, ki bi si želeli več
sredstev tudi za gasilce, za
urejanje spomenikov in sakralnih objektov, pomoč
študentom pri pripravi prireditev in podobno. In to
čeprav sem jih v svojem nagovoru pozval, da bi poskušali skupaj poiskati, kje so
še morebitne rezerve, ne da
bi še kaj dodajali. Seveda pa

Občinski svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali proračun za prihodnji dve leti. Za dveletni
proračun so se odločili, da bi lažje izpeljali financiranje športne dvorane, ki predstavlja največji
projekt v zgodovini samostojne občine.
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Žirovci v bojih za severno mejo
Tudi Žirovci so pred stoletjem, v letih 1918 in 1919, kot prostovoljci sodelovali v bojih za slovensko severno mejo na Koroškem. O tem je v žirovskem
muzeju razstava, odkrili so tudi spominsko ploščo v teh bojih padlemu Francu Mlakarju.
Danica Zavrl Žlebir
Žiri – Že ob koncu minulega
leta je v Žirovskem občasniku v rubriki Na Žirovskem
nekoč – raziskave in spomini izšel prispevek Alojza
Demšarja in Janeza Jereba
Žirovci v bojih za slovensko
severno mejo 1918–1919. V
njem je predstavljenih 33 Žirovcev, ki so ob koncu prve
svetovne vojne v letih 1918–
1919 kot prostovoljci prijeli
za orožje in sodelovali v bojih za slovensko severno
mejo na Koroškem ter so se
v vojaške enote vključili
pred majem 1919. Opisano
je dogajanje na severni meji
in kje so v bojih sodelovali
Žirovci, dodani so njihovi
življenjepisi in rodbinski
podatki. Dva Žirovca sta na
Koroškem izgubila življenje,

Franc Mlakar (1900–1919)
in Andrej Šifrer (1892–
1919). Članku sta januarja
sledila še dva dogodka: odprtje razstave v Muzeju Žiri
in odkritje spominske plošče padlemu Francu Mlakarju, ki je bil doma v sosednji hiši pri Žnidarju in kjer
še danes živijo Mlakarjevi.
Odkril jo je župan občine
Žiri Janez Žakelj v družbi
zdajšnjega gospodarja Antona Mlakarja.
Po prvi svetovni vojni in razpadu avstro-ogrske monarhije se je Slovenija z Avstrijo, ki si je lastila slovensko
ozemlje na Štajerskem in
Koroškem, spopadla v vojni,
ki je trajala od decembra
1918 do junija 1919. Borci
generala Rudolfa Maistra so
v tem obdobju rešili za Slovenijo štajersko Podravje, od

Anton Mlakar in župan Janez Žakelj pri spominski plošči
Francu Mlakarju na njegovi domači hiši / Foto: Gorazd Kavčič

Koroške pa Mežiško dolino.
Žal so bila vojaška, diplomatska in druga prizadevanja za vključitev preostalega
slovenskega dela Koroške v
Slovenijo manj uspešna kot
odločna akcija generala Rudolfa Maistra na Štajerskem,
vendar predstavljajo enega
od temeljev, na katerih je
kasneje nastala slovenska
država. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi Žirovci,
ki so se borili pretežno na
Koroškem. Tam se je boril
tudi 19-letni Franc Mlakar.
Kot je v svojem nagovoru
dejal župan Janez Žakelj, se
je tako mlad boril že v dveh
vojnah, najprej kot mobiliziranec v prvi svetovni vojni,
po njenem koncu pa kot
prostovoljec za severno
mejo. Toda že 11. ali 12. januarja 1919 je bil pri Po-

Janez Jereb s praporjem društva General Maister / Foto: Gorazd Kavčič
drožci na Karavankah usodno ranjen in 13. januarja je
umrl v vojni bolnišnici v
Ljubljani. Pokopali so ga na
Žalah, v tamkajšnji kostnici

Razstavo o žirovskih borcih za severno mejo je obiskal tudi
škofjeloški arhitekt in fotograf Tone Mlakar. / Foto: Gorazd Kavčič

Camino darilo za abrahama

danes počivajo njegovi posmrtni ostanki. Spomin
nanj pa naj se s spominsko
ploščo ohrani tudi v domačih Žireh, je ob odkritju dejal župan Žakelj.
Raziskovalci so odkrili 33
imen borcev za severno
mejo, njihove zgodbe, vpete
v zgodovino bojev za severno mejo, prikazuje razstava,
ki bo v Muzeju Žiri odprta še
do 3. februarja. Odprtja se je
udeležil tudi podpredsednik
društva General Maister Vitko Roš, ki je dejal, da je med
obrazi borcev na fotografijah
ujel tudi svojega očeta. Obudil je spomine na dogodke v
letih 1918 in 1919 in na generala Maistra, ki je osvobodil Štajersko in obranil lep
del slovenskega ozemlja. De-

jal je, da je z Maistrom prvič
zadišalo po slovenski vojski,
in če bi bil danes še živ, bi
tudi slovensko južno mejo
razrešili drugače, kot smo jo.
Poudaril je pomen žirovskih
rojakov v bojih za severno
mejo, ki so jih za zdaj odkrili
33, vseh pa še vedno ne vedo
in upa, da jih kdaj še bodo.
Izročilo Rudolfa Maistra danes oživljajo v društvu General Maister, ki jih je v Sloveniji 28, eno je pod vodstvom
Janeza Jereba pred kratkim
začelo delovati tudi v Žireh.
Spominska dogodka so z
glasbenimi nastopi in recitacijami pesmi Rudolfa Maistra pospremili otroci z
Osnovne šole Žiri in pevci
Moškega pevskega zbora Alpina Žiri.

Dober odziv
krvodajalcev

V Krajevni knjižnici Žiri so konec decembra pripravili predstavitev knjige Camino Francés – moj
poskus pobega od "brezsmislov" sodobne družbe avtorice Mojce Klug.
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Mateja Rant
Žiri – "Nekatere stvari v našem življenju so tako mogočne, da jih ne moremo
dojeti, tudi ko jih že držimo
v rokah," je v uvodu svoje
knjige zapisala Mojca Klug
in priznala, da si še vedno
ne more prav dobro predstavljati, kaj pomeni prehoditi
osemsto kilometrov v enem
kosu, pa čeprav je tudi sama
že opravila to pot. Želja, da
bi prehodila Camino Francés, je v njej tlela več let, preden se je dejansko odpravila
na pot, in sicer tik pred svojim petdesetim rojstnim
dnem. To je bilo po njenih
besedah tako darilo sami
sebi ob tej pomembni prelomnici v življenju.
"Obdobje menopavze je očitno res neko posebno obdobje v življenju ženske – bolj
se začnemo posvečati sebi
in se 'iskati' tudi na duševni
ravni," ugotavlja Mojca Klug
in dodaja, da je to tudi obdo-

Mojca Klug ob predstavitvi svoje knjige Camino Francés
bje, ko se začneš bolj zavedati minljivosti in se spraševati, ali si naredil, kar si si
želel oziroma ali kaj obžaluješ. Vsemu temu se je pridružilo še spoznanje, da je
na delovnem mestu izgorela
in da je poklic, ki ga je opravljala z veseljem in vnemo,

ne zadovoljuje več. V iskanju smisla življenja se je
tako pred tremi leti prvič odpravila na pot po Caminu.
"Ta način življenja – mir in
prijetna praznina vsega,
brez hrupa in presežkov sodobne družbe – te popolnoma prevzame," je priznala.

Leto kasneje je tako prehodila še dobršen del portugalskega Camina z začetkom v
Lizboni, o čemer je prav
tako že napisala knjigo, ki še
čaka na izid. Lani se je podala še na severni Camino in
ga zaključila s Caminom
Primitivom, ki velja za prvotno Jakobovo romarsko pot.
Camino se ji je zdel kot odrešitev, po dolgem času je
spet imela občutek, da je
svobodna in da dela nekaj
zase, pravi Mojca Klug in
dodaja, da ji je Camino povsem spremenil življenje.
Med drugim zdaj drugače
preživlja počitnice, saj prosti
čas izkoristi predvsem za
hojo. Naglica in gneča jo v
prostem času vse bolj motita, zato raje izbira manj
obljudene cilje. Začela se je
učiti portugalščino in španščino, tudi v hitrem vrtincu
življenja, ki jo vsakič znova
potegne vase, pa se je naučila vzeti čas zase in tako najti
svoj notranji mir.

Prva letošnja krvodajalska akcija v Žireh / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant
Žiri – V Krajevni organizaciji Rdečega križa Žiri so pretekli teden pripravili prvo
krvodajalsko akcijo letos.
Tudi tokrat so bili zelo zadovoljni z odzivom, saj je skupaj v dveh dneh kri darovalo
312 prostovoljcev.
"Ljudje so se že povsem navadili na naše vsakoletne akcije, tako da k nam prihajajo
ne samo krvodajalci iz Ži-

rov, ampak tudi iz okoliških
krajev," ugotavlja predsednica krajevne organizacije
Rdečega križa v Žireh Marija Kokalj. Veseli jo, da imajo
nekaj stalnih darovalcev,
obenem pa prihajajo tudi
novi, predvsem mlajši, kar
je zelo spodbuden obet za
prihodnost krvodajalstva v
Žireh. Letos bo Rdeči križ
pripravil še dve akciji, naslednja bo v maju, nato pa še
septembra.
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Šport

Kegljali so za pokal
Na kegljišču Športne dvorane Poden je decembra lani potekal tradicionalni, letos že 21. Pokal Loka v
kegljanju, ki je namenjen tako registriranim tekmovalcem kot rekreativcem.

Za več informacij pokličite na
041 356 068 ali sledite spodnji
povezavi.
www.jelovica-hise.si/zaposlitev.html

JELOVICA HIŠE D.O.O., HRIB 1, PREDDVOR

Vilma Stanovnik

Drugi turnir v spomin
Jožeta Galofa
Prejšnji petek so v Rokometnem društvu
Urbanscape Loka pripravili drugi Memorial
Jožeta Galofa, domači rokometaši pa so se na
njem veselili zmage.

Domači rokometaši so s požrtvovalno igro ugnali tudi Celje
Pivovarno Laško. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Loški rokometni delavci so se s spominskim turnirjem drugo leto
zapored spomnili svojega
nekdanjega prijatelja, športnika, trenerja in funkcionarja Jožeta Galofa, ki je v
klubu pustil velik pečat.
Tako so se v dvorani na Podnu zbrale članske ekipe Rokometnega kluba Maribor
Branik, Rokometnega kluba
Celje Pivovarna Laško in domačega prvoligaša iz Rokometnega kluba Urbanscape
Loka.
Domači rokometaši so na
prvi tekmi turnirja premagali Maribor Branik z rezultatom 29 : 24. Sledil je
obračun med Celjem Pivovarno Laško in Mariborom
Branikom, ki so ga z 31 :
20 dobili Celjani. Za vrhunec dneva je bila na sporedu še tekma med domačini
in Celjani. Po vodstvu gostov na sredini tekme s 13 :
8 so domači rokometaši
deset minut pred koncem
srečanja izenačili na 20 :
20, nato pa so še šestkrat
zatresli mrežo gostov.

Končni rezultat je bil 26 :
21 in domači rokometaši
so se razveselili prehodnega pokala.
Za najboljšega vratarja je bil
razglašen domači vratar
Miha Božnar, najboljši igralec turnirja pa je bil William
Accambray iz Celja Pivovarne Laško, ki je bil skupaj z
domačinom Timom Jenkom Bogdanićem tudi najboljši strelec.
"Jožeta Galofa se spomnim
kot trenerja in tudi kot klubskega funkcionarja in zagotovo je za loški rokometni
klub naredil daleč največ.
Zato mu tudi na tak način
skušamo pokazati spoštovanje in se res potruditi," je še
dodal Šibanc, ki se skupaj z
ekipo pripravlja na nadaljevanje sezone. "Kmalu nas
čaka nadaljevanje sezone, in
če bomo v ligi nastopali
tako, kot smo na tem turnirju, za uvrstitev med najboljšo šesterico ni skrbi," je še
povedal Alen Šibanc.
Ločane prva tekma nadaljevanja prvoligaške sezone
čaka to soboto, ko bodo ob
20. uri gostili Jeruzalem Ormož.

Škofja Loka – V prazničnem
času ob koncu minulega leta
so v Kegljaškem klubu Škofja Loka organizirali tradicionalni Pokal Loka v kegljanju, ki je tokrat potekal že
21. leto po vrsti.
Tekmovalci in tekmovalke
so se pomerili v štirih različnih kategorijah, prvi trije iz
vsake kategorije pa so si prislužili pokale in nagrade.
Med registriranimi kegljači
je zmagal Matej Lepej (Fogl
Team) s 686 podrtimi keglji, drugo mesto je osvojil

Klemen Mahkovic (KK Gorica) s 660 podrtimi keglji,
tretji pa je bil Damijan Hafner (KK Ograjca), ki je podrl
647 kegljev.
Med neregistriranimi kegljači je zmagal Gorazd Pristov (Odpisani Jesenice) s
596 podrtimi keglji.
V ženski konkurenci je
med registriranimi tekmovalkami zmagala Slavka
Mravljak (Remoplast Radomlje) s 587 podrtimi keglji.
Drugo mesto je osvojila
Kristina Meke (KK Taborska jama) s 538 podrtimi
keglji, tretja pa je bila Špela

Lep uspeh sta v minulem decembru zabeležila
člana Kegljaškega kluba Škofja Loka Srečko
Jezeršek in Blaž Oberstar, ki sta se z odličnim
kegljanjem uvrstila v finale gorenjskega
prvenstva, kar jima lahko prinese tudi
napredovanje na državno prvenstvo.
Eržen (KK Ograjca) s 535
podrtimi keglji.
Med neregistriranimi kegljačicami je bila najboljša
Francka Stare Novak (DU
Tržič) s 572 podrtimi keglji.
Škofjeloški organizatorji kegljaškega Pokala Loka vsako

leto poskrbijo, da tekmovalke in tekmovalci iz različnih
koncev Slovenije poleg zasluženih pokalov in nagrad
dobijo tudi dobro malico
(domača zaseka na kruhu),
še več pa jim pomeni prijetno prednovoletno druženje.
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Šport, oglasi
01/23-55-665 www.cresnik.si
Izpolnite kupon in
zadenite vinjeto!

31. stran

Žrebanje v našem salonu
28.02.2019

BREZ POLOGA – 0 €!
BREZ OBRESTI – EOM 0%!

že od

99 €

/mesec
že od

94 €

že od

/mesec

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bodo v šolskem letu 2019/20 vpisovali
v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek
ekonomske gimnazije.
GFP je v gorenjskem, pa tudi
širšem slovenskem, prostoru
poznana po odličnem delu z
dijaki športniki. Le kdo ne
pozna njihovih dijakov, kot
so: Primož Roglič, Peter in
Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Jurij Tepeš, Barbara Jezeršek, Anamarija
Lampič, Grega Žemlja, Peter
John Stevens in številnih
drugih.
Dijaki GFP niso uspešni le na
športnem področju, ampak
tudi na mnogih drugih. Svoje kariere gradijo v podjetništvu, znanosti, umetnosti …,
na marsikaterem področjih
so orali ledino. Njihovi nekdanji dijaki so razvili eAsistenta – elektronsko redovalnico in dnevnik – , ki ga
danes uporablja večina slovenskih šol, sodelovali so pri
ustanavljanju ene prvih in
največjih borz kriptovalut na
svetu … Na GFP se zavedajo,
da so za uspešno poslovno
in športno pot potrebni podjetnost, obvladovanje tujih
jezikov, ekonomska znanja,
na teh področjih pa so njihovi dijaki močni. Poleg angleščine, ki se je učijo vsi, dijaki
lahko za drugi jezik izberejo
nemščino, francoščino, španščino, kot tretji jezik pa ruščino. Uspešni so tudi pri opravljanju nemške jezikovne diplome (DSD), mednarodnem

izpitu, ki ga kot ena redkih
slovenskih šol izvajajo že več
kot desetletje.
Veliko njihovih dijakov je tudi
umetniško nadarjenih. Nekateri njihovi glasbeniki se tudi
vzporedno šolajo, poleg GFP
obiskujejo še konservatorij v
Ljubljani ali Italiji. Lansko leto
sta glasbenici Gaja in Lana
Jarc, ki sta se vzporedno šolali, tudi maturo opravili z
odliko in bili zlati maturantki.

Dijaki GFP so močni tudi na
likovnem področju. Obiskovalec Prešernove gimnazije lahko takoj ob vstopu v šolsko
avlo opazi galerijo dijakov.
Njihovo nadarjenost so prepoznali mnogi priznani umetniki, ki z dijaki sodelujejo na
delavnicah. Člani Likovnega
društva Kranj so jim tako donirali že tri stalne razstave, 50
likovnih del, ki so umeščena v
zbirko GFP. Akademski slikar

Dijak letošnjega prvega letnika, harfist Jernej Mišič, pa
obiskuje še prvi letnik akademskega študija v Italiji.
Študent Akademije za glasbo, Tilen Lotrič, nas je navduševal v letošnjem šovu
»Slovenija ima talent«, v pretekli sezoni pa smo navijali za
Klaro Jazbec. Njena avtorska
pesem Milijon in ena ima na
YouTube neverjetnih dva in
pol milijona ogledov.

Klavdij Tutta pa jim je podaril
didaktično donacijo likovnih
del, ki je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških del na srednji šoli. Zadnjo
razstavo so odprli v četrtek,
24. januarja, – donacijo likovnih del Jake Bonče, Klementine Golija in Cveta Zlateta.
Vabljeni na Gimnazijo Franceta Prešerna, da spoznate
njihovo delo, dijake, učitelje
in šolski utrip.

Praznik smučarjev
in vseh Ločanov

149 €

/mesec

Sprevod bo nato potekal po
Mestnem trgu do prireditvenega prostora na Trgu pod
gradom. V njem bodo sodelovali Mestni pihalni orkester Škofja Loka, Rovtarji ter
člani ekip sodelujočih držav.
Častni pokrovitelj 44. Pokala Loka je predsednik vlade
Marjan Šarec, ki bo pozdravil udeležence tekmovanja.
Prav tako bodo vrstnike v
njihovih jezikih pozdravili
otroci iz osnovnih šol. Po
končani slovesnosti bo na
grajskem pobočju tekmovanje ekip udeleženk v paralelnem slalomu in koncert domače mladinske rokovske
skupine Fire Skulls.
Še pred odprtjem tekmovanja bodo v ponedeljek, 4. februarja, v oknu Loške hiše
pripravili razstavo z različnimi eksponati, ki so povezani
s Pokalom Loka in smučanjem. Na dan odprtja tekmovanja bo v galeriji Sokolskega
doma odprtje razstave Marka
Šubica in Petra Pokorna
mlajšega. Peter Pokorn bo

predstavil reportažo z lanskega Pokala Loka, Marko Šubic
pa zasnežene pokrajine.
V soboto bodo mlade smučarke in smučarji, stari od 13
do 16 let, na Starem vrhu za
Pokal Loka tekmovali v veleslalomu. Prva vožnja se bo
začela ob 9.30, seveda pa so
zaželeni tudi navijači. Prav
tako zanimivo bo v soboto
na pobočju pod Loškim gradom, kjer bo ob 15.45 začetek tekmovanja cicibanov,
mladih, rojenih leta 2007 in
mlajših, iz Škofje Loke in
okolice. Sledila bo razglasitev rezultatov, nato pa še
razglasitev rezultatov tekme
iz Starega vrha.
Smučarsko druženje se bo
končalo v nedeljo, ko bo ob
9.30 na Starem vrhu še veleslalomska tekma za Pokal
Loka. Po končanem tekmovanju bo na prizorišču razglasitev rezultatov slaloma.
Razglasili bodo tudi ekipnega zmagovalca, ki bo prejel
skulpturo smučarja, ki jo je
izdelal Peter Jovanovič.
Generalni sponzor prireditve je Zavarovalnica Triglav.
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Na praksi v Angliji
Neža Tavčar iz Škofje Loke in
Katja Lavtar iz Poljan nad
Škofjo Loko sta dijakinji vzgojiteljske usmeritve na Srednji
šoli Jesenice. Oktobra lani sta
preživeli tri tedne v Angliji,
kjer sta v mestu Plymouth
opravljali prakso. Delali sta v
tamkajšnjem vrtcu.
Kot je povedala Katja, je bil
vrtec nekoliko drugačen od
klasičnih vrtcev. "Otroci so
lahko v igralnici ali pa se igrajo zunaj na igrišču, ki je zelo
veliko. Dež jih nikakor ne
moti, prav tako vzgojiteljic

ne moti, če so otroci umazani. Načrtovanih dejavnosti
skorajda ni. Otroci obeh starostnih skupin se igrajo med
sabo in so pri igri zelo pazljivi
do mlajših," je povedala.
Neža pa je dejala, da je bila
posebno doživetje noč čarovnic v vrtcu. Iz papirja so
rezali čarovniške klobuke,
duhce in buče. Otroci so jedli
prigrizke v obliki duhcev in
čarovnic. Nekaj deklic se je
našemilo v čarovnice, nekaj
dečkov pa je bilo oblečenih v
okostnjake ...

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2,
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00,
www.ssj-jesenice.si

Srednja šola Jesenice izvaja izobraževanje
za naslednje poklice:

strojni tehnik
mehatronik operater
pomočnik v tehnoloških procesih
srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
vzgojitelj predšolskih otrok
INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri
in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9.uri.
Dodatne informacije: 04 581 31 16

2019

Neža in Katja v Angliji
Na prakso v Anglijo je sicer
odšlo 24 dijakov tretjega in
četrtega letnika programskih
usmeritev predšolska vzgoja,
zdravstvena nega in strojni
tehnik. Bivali so pri angleških
družinah, tritedensko praktično usposabljanje z delom pa
opravljali v tamkajšnjih vrtcih, domovih za ostarele, avtomobilskih in drugih strojniško usmerjenih podjetjih.
"Na delovnem mestu so pridobili vpogled v drugačen način
dela ter nova strokovna znanja. Kljub temu da je spoznavanje dijakov z njihovim strokovnim področjem v tujini
glavni cilj takšne mobilnosti,
izkušnja v tujini vedno prinese
mnogo več," je povedala koordinatorica projekta in učiteljica
angleščine Ines Rajgelj. Prakso
v Angliji so izvedli pod okriljem
projekta Erasmus+, ki ga sofinancira Evropska unija.

8

FEBRUAR

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev / Manca Izmajlova
Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci
Sejem domače in umetnostne obrti

www.visitkranj.si

Inovativni dijaki Strokovne tehniške gimnazije

Ekipa Pametne rož'ce – Miha, Maja, Aljaž in Ana.
Dijaki Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj imajo precej hitro
možnost pokazati svojo inovativnost in praktično tehniško znanje.
Eden izmed takšnih primerov je
mednarodni projekt iCAP, ki srednješolce z inovativnimi idejami
skozi projektno delo vodi do praktičnih rešitev, pri čemer se učijo
tudi podjetnosti. V slovenski ekipi
projekta iCAP so dijaki Strokovne
tehniške gimnazije, in sicer Aljaž
Medič, Miha Meglič, Matija Demšar in Jošt Eržen iz 3. letnika ter
Ana Triler in Maja Bertoncelj iz 2.
letnika zasnovali t. i. »Pametno
Rož'co«. Ekipa mladih inovatorjev
si je zaradi vročine, ki se je pojavila
med poletjem, zamislila avtomatsko zalivanje vrta oziroma zelenja,
kjer so združili znanje mehanike,
računalništva in elektrotehnike.
Avtomatski zalivalni sistem predstavlja rešitev za vse, ki radi pozabimo oz. premalo zalivamo rože
ali vrt. Pri tem sistem sam s pomočjo tipal v zemlji odmerja zadostno količino vlage oziroma potrebo po njej. Dijaki so uspešno nare-

Kristjan Komloši

dili prototip in ga tudi predstavili
na Robotkovem dnevu.
Dijak 2. letnika tehniške gimnazije
Kristjan Komloši je za strokovno
področje v gimnaziji izbral računalništvo, pri čemer se rad ukvarja
tudi z elektroniko in pri svojem
delu povezuje obe področji. Na
prireditvi Robotkov dan je tako
predstavil svoj projekt s spletom
povezane garaže, pri čemer gre za
napravo, namenjeno namestitvi v
garažo, ki se poveže na domače
brezžično omrežje, nato pa se jo
lahko krmili preko interneta. Vgradnja ne poseže globoko v sistem
garažnih vrat, zaradi česar uporabnik ne krši garancije. Ker naprava
uporablja certifikate namesto gesel, je enostavnejša in varnejša za
uporabo, hkrati pa omogoča uporabniku, da enostavno določi, kdo
lahko garažna vrata odpre in kdo
ne. Kristjan pravi, da je Strokovno
gimnazijo ŠC Kranj izbral zato, ker
želi nadaljevati s študijem na univerzitetnem nivoju, hkrati pa želi
že v času srednje šole pridobiti
tudi strokovna tehniška znanja.

Dijak 2. letnika Juš Dolžan pa je velik navdušenec nad računalniškimi
igricami in programiranjem, kar ga
je pritegnilo že v 9. razredu osnovne šole. Z računalniškim programiranjem se je začel ukvarjati iz čiste
radovednosti, saj ga je zanimalo,
kako so narejene sodobne računalniške igre. V programskem okolju
Unity s prijatelji izdeluje svojo računalniško igrico, ki naj bi jo bilo mogoče množično igrati prek spleta.

Juš Dolžan
Juš ni samo uspešen gimnazijec,
ampak dela tisto, kar ga zanima, in
pri tem združuje svoje znanje programiranja, inovativnost in veselje
do računalniških igric.
Vodenje Strokovne tehniške gimnazije ŠC Kranj je z novim šolskim
letom prevzela Škofjeločanka
mag. Lidija Goljat Prelogar, ki izziv
vidi v tem, da devetošolci pogosto
ne razumejo razlike med strokovno in splošno gimnazijo. »Šele ko
jim na predstavitvah pojasnimo,
da je oboje gimnazija z enakim izobraževalnim standardom in enako splošno maturo kot na drugih
gimnazijah, zaradi česar se lahko
vpišejo na katerokoli fakulteto, postanejo pozorni in začnejo razmišljati o tej možnosti. Pogosto pravimo, da je naša gimnazija »več
kot gimnazija«, saj poleg običajnega gimnazijskega programa ponuja nekaj več, in sicer možnost poglabljanja znanja na strokovnih
področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva. Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj je
kot edina tehniška gimnazija na

Gorenjskem v prvi vrsti namenjena fantom in dekletom, ki si želijo
na dobro gimnazijo, kot tudi tistim, ki imajo radi naravoslovje in
jih zanimajo tehnična področja in
moderne tehnologije, ali pa že odločno razmišljajo o študiju računalništva, elektrotehnike ali strojništva. Ravnateljica Lidija Goljat
Prelogar je ob tem še povedala:
»Želimo, da dijaki skozi inovativne
metode in oblike dela pridobivajo
znanja in kompetence, s katerimi
bodo lahko uspešno nadaljevali
izobraževanje na višji ravni in se
bodo sposobni soočati z izzivi sodobne družbe. Pri delu z dijaki
tako spodbujamo sodelovanje,
timsko delo, samoiniciativnost,
ustvarjalnost in inovativnost.«
Dijaki in profesorji Strokovne
gimnazije vas lepo vabijo na zanimiv informativni dan, ki bo
potekal v petek, 15. februarja
(ob 9.00 in 15.00), in v soboto,
16. februarja 2019 (ob 9.00), v
Šolskem centru Kranj, Kidričeva
cesta 55.
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Oglasi
Sanja Lončar o naravnih rešitvah za možgane

Selški gasilci težko čakajo selitev

Železniki – V Krajevni knjižnici Železniki bo v četrtek, 31. januarja, ob 18. uri strokovno predavanje Sanje Lončar z naslovom Naravne rešitve za možgane. Na predavanju bodo
ugotavljali, kaj načenja naše možgane, zakaj smo priča razmahu degenerativnih bolezni živčevja, kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo zdraviti propadanje možganov ...
Vstop bo prost.

Selca – Gasilci PGD Selca v središču vasi gradijo nov gasilski dom, v katerega so se želeli preseliti že konec lanskega
leta, a je prišlo do zamude pri izvedbi tlakov. Kot je povedal
poveljnik Matjaž Podrekar, izvedbo tlakov pričakujejo v začetku februarja, nato pa bo možna selitev vozil in gasilske
opreme, na kateri v starem gasilskem domu zaradi vlage
nastaja velika škoda.

Profili Veka Ineo 76

AKCIJA
Ob nakupu nad 10€ in
predložitvi tega oglasa, vam

1l zimske tekočine za
čiščenje stekel Z1
PODARIMO.

VABLJENI!

ŠKOFJI LOKI
P.E. ŠKOFJA LOKA
Grenc 2, 4220 Škofja Loka

031 646 994

Akcija velja za nakup v P.E. ŠKOFJA LOKA do 15.2. oziroma do razprodaje zalog promocijskega materiala. Slika je simbolična.

EUROTON, D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 383, LJUBLJANA

kakovostni avtodeli
zdaj tudi v

dobrodelni
koncert

OOZ Škofja Loka obvešča in vabi
OOZ Škofja Loka po zaključku veselega decembra, v katerem smo za člane pripravili različne dogodke, namenjene druženju (obrtniški ples, tradicionalni božično-novoletni koncert,
obdarovanje otrok, srečanje upokojenih obrtnikov, srečanja po posameznih sekcijah), s
polno paro nadaljujemo z aktivnostmi. Že v januarju smo za podjetnike in obrtnike izvedli
dobro obiskano izobraževanje na temo kako pripraviti davčni obračun za preteklo leto,
frizerke so se seznanile z novimi modnimi smernicami, avtoserviserji pa so zapolnili skupino, ki se je odpravila na strokovno ekskurzijo v Brno, kjer so si med drugim ogledali tudi
tamkajšnjo tovarno avtomobilov Hyundai.

pomagajmo
skupaj

RAUBARJI

Z aktivnostmi pa bomo nadaljevali tudi v naslednjih mesecih. Že v februarju vas vabimo,
da se nam pridružite na posvetu glede zaposlovanja in dela tujcev ter na seminarju, kjer
vam bodo predstavljeni koristni nasveti strokovnjaka, s pomočjo katerih boste postali še
bolj uspešen podjetnik. Podrobnejši program izobraževanj in ostale informacije so vam
na voljo na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si. Dodatne informacije in prijave sprejemamo na OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200 oz. e-pošti: ooz-sk.loka@siol.net.

Prifarski
HOZENTREGARJI
muzikanti in
Andraž Hribar

Kaj vse še pripravljamo v prihodnjih mesecih?
Termin

Dogodek

20. 2. 2019

Posvet: Zaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

21. 2. 2019

Seminar: Kako postati (še bolj) uspešen podjetnik

Marec 2019

Tečaj in izpit iz varstva pri delu

13. 3. 2019

Seminar: Poročanje o nastalih odpadkih in odpadni embalaži v obratovalnicah

15. - 18. 3. 2019

Strokovna ekskurzija lesarjev v Romunijo z ogledom sejmov v Bukarešti

16. 3. 2019

Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

6. - 7. 4. 2019

Ogled Mednarodnega frizerskega festivala v Zagrebu

petek,

Nakup vstopnic:

24. 4. 2019

Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja

12. - 13. 4. 2019

Strokovna ekskurzija z ogledom sejma Bauma v Muenchnu

Vabimo vse podjetnike in obrtnike, da se nam pridružite. V februarju in marcu se lahko
s predložitvijo kupona izobraževanj ceneje udeležite tudi obrtniki in podjetniki, ki
niste člani naše zbornice.

50% popust





na izobraževanje po vaši izbiri
v organizaciji OOZ Škofja Loka.
Kupon velja do 31. 3. 2019

LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 7, GORENJA VAS

Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA, SPODNJI TRG 2, ŠKOFJA LOKA

8.,9. in 15. 4. 2019 Andragoško-pedagoški seminar za usposabljanje mentorjev
11. 4. 2019

BREZPLAČNA OBJAVA

Loški glas, torek, 29. januarja 2019

16

ŠKOFJA LOKA:
TIC Turizem Škofja Loka in
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta
Vstopnina: 15 €

Lions klub
Škofja Loka
organizator

Športna
dvorana2018
2. februar

TRATA ob
Škofja
Loka
19. uri
sobota,
2. februar
2019,
Športna
dvorana TRATA
obŠ19.
kofjauriLoka

Medijski pokrovitelji:

IMAŠ IDEJO? URESNIČI JO V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA!
»Vaš čas je omejen, zato ga ne tratite s tem, da živite življenje nekoga drugega. Ne bodite ujeti v dogmo – kar je, živeti z rezultati razmišljanja drugih ljudi.
Ne dovolite, da hrup drugih mnenj zaduši vaš notranji glas. Najpomembnejše je, da imate pogum, da sledite svojemu srcu in intuiciji …« (Steve Jobs)
Pri strokovnem modulu podjetništvo
s pomočjo učenja in izkušenj pri mladih razvijamo smisel za podjetnost in
uresničevanje lastnih idej. Mlade učimo prepoznati priložnost in premagovati izzive, zato jih seznanimo z osnovami podjetništva. Program je naravnan tako, da se mladostnik ekonomsko opismeni, razvija talent, načrtuje
kariero in sledi svojemu zanimanju.
Mlade spodbujamo k inovativnosti
in ustvarjalnosti ter povezujemo z
gospodarstvom. Skozi šolsko leto predelamo vse faze vodenja podjetja – od
ustanovitve do likvidacije. Med letom
dijaki spoznavajo sami sebe in ugotovijo, kako pomembno je sodelovati v
skupini za dosego skupnih ciljev.
V poučevanje vključujemo tudi znanje s področja financ in kreativnega

razmišljanja. Aktivno smo vključeni v
več projektov: Mladi in denar, Davčno
opismenjevanje mladih, Moje podjetje (Zavod za spodbujanje podjetnosti
mladih Ljubljana). Udeležujemo se
tekmovanj s področja podjetništva –
Moje podjetje, POPRI – Podjetnost za
prihodnost, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do novih idej v organizaciji
Fakultete za ekonomijo in informatiko
Novo mesto. Z uspešnimi dijaki se
predstavljamo tudi na mednarodnih
dogodkih (Enersol).
Rezultat načrtnega dela z dijaki so
naši uspešni dijaki, ki po zaključku izobraževanja nadaljujejo svojo podjetniško pot. Želimo, da bi bilo takih še
več. Ali imate pogum in se nam priključite …?

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
oblikovalec kovin – orodjar
(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
strojni mehanik
(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
inštalater strojnih inštalacij
pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva
AVTOREMONTNA DEJAVNOST
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)
LESARSTVO
lesarski tehnik (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva

Dijaki Srednje šole za strojništvo so postali državni podprvaki na tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov in si
zagotovili vstopnico za svetovno prvenstvo v Izraelu, ki
bo potekalo v aprilu. Izdelali so sef v katerega je možno
vdreti z reševanjem ugank, ki temeljijo na fizikalnih principih. Poleg izvrstnega inženirskega znanja, so dijaki izkazali odlično poznavanje fizikalnih konceptov, saj so bili
med najboljšimi vdiralci v sefe drugih šol.

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,
tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si
VABIMO VAS NA INFORMATIVNE DNEVE
V PETEK IN SOBOTO, 15. IN 16. FEBRUARJA 2019:

Dijaško podjetje TEGLC je na državnem tekmovanju šolskih podjetij zmagalo v kar 4 od 7 kategorij (Najbolj inovativen izdelek, Najbolj prodajan izdelek, Najboljša stojnica
in Podjetje po izboru mentorjev), poleg tega pa je bila ekipa izbrana za Šolsko podjetje leta 2018.

Dijak Jošt Gartnar je pod vodstvom mentorja Vladimirja Žaklja za zaključni izdelek izdelal grablje za strma pobočja in na razpisu Območne obrtne zbornice
Škofja Loka prejel 1. nagrado.

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, Podlubnik 1b:
petek ob 11. in 17. uri ter sobota ob 9. uri
SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO, Kidričeva 59 (Trata):
petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9.uri
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Podlubnik 1b:
petek ob 11. in 16.30 uri ter sobota ob 11. uri
DIJAŠKI DOM, Podlubnik 1b:
petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 13. ure
Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na parkirišču ŠC
Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet.

