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končal v zaporu
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Jubilejne
dražgoške
prireditve

Boštjan Šifrar s Sovodnja je pred
tremi leti pustil službo in se z
motorjem odpravil na pot po
Srednji Aziji. Vtise je pred časom
strnil v knjigi z naslovom
K talibanom in piratom.

Letos je minilo petinsedemdeset
let od boja Cankarjevega
bataljona z Nemci v Dražgošah
in šestdeset let prve prireditve
Po stezah partizanske Jelovice.
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Časopis za škofjeloško območje

Po zatišju nov zagon
Na vsakoletnem januarskem srečanju župana Mihe Ješeta s predstavniki loškega gospodarstva,
zavodov, krajevnih skupnosti in drugih ustanov ter medijev je gostitelj spregovoril o značilnostih
minulega leta in načrtih v letu 2017. Po zatišju spet nekaj večjih naložb.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Po treh letih
intenzivnih vlaganj, ko so
potekale največje infrastruk
turne investicije v občini, je
bilo lani v občini Škofja Loka
zatišje. Končevali so še zad
nja dela komunalnih naložb
in se pripravljali na nov za
gon, je gostom že tradicio
nalnega sprejema po novem
letu povedal župan občine
Škofja Loka Miha Ješe. Tudi
sam se po nekaj mesecih, ko
je okreval po prometni ne
sreči in v tem času delal z
zmanjšano zmogljivostjo,
vrača k nekdanjemu delov
nemu tempu. V času odso
tnosti ga je nadomeščal pod
župan Tine Radinja. Ob tej
priložnosti se je župan Ješe
vsem zahvalil za dobre želje
po čimprejšnjem okrevanju.
V letu 2017 bo v ospredju
gradnja vrtca Kamnitnik na
območju nekdanje vojašni
ce. Najprej se bo začela
grad
nja komunalne infra
strukture za potrebe vrtca,
na začetku poletja tudi sam
vrtec, ki bi ga radi dogradili
do pomladi leta 2018. Letos
gradijo tudi nov trg pred
upravno enoto in otroško
igrišče Zamorc za stavbo
pod pobočjem grajskega hri
ba. Pričakujejo, da bo oboje
zgrajeno do letošnjega avgu
sta. Občane pa (tudi v današ

nji številki Loškega glasa)
pozivajo, naj za novo urejeni
trg predlagajo tudi novo
ime. Letos nadaljujejo tudi z
lani začetim protipoplavnim
urejanjem Sore. So pred fi
nalom projektiranja, trenu
tno pa na dveh mestih rešu
jejo manjše zaplete, je poja
snil župan. Med projekti, ki
so trenutno najbolj na očeh
(tudi kritične) javnosti, sta
še severna obvoznica in na
kup poslopja Name. Kot
pravi župan, del občanov
meni, da gradnja severne

obvoznice ni potrebna, obči
na pa vztraja pri projektu, ki
naj bi prometno razbreme
nil mesto in časovno skraj
šal pot v Selško dolino.
Hkrati bo treba tudi protipo
plavno zaščititi Staro Loko
in te načrte umestiti v držav
ne prostorske načrte. Mne
nja so se kresala tudi o na
kupu Name, a župan poja
snjuje, da je občinski svet že
lani med tremi možnostmi
Namo potrdil kot najprimer
nejšo lokacijo, podpisana je
tudi predpogodba o posto

pnem nakupu, tako da bo v
štirih letih vse pripravljeno
za adaptacijo objekta za po
trebe knjižnice. Seveda bo
mnogim Ločanom žal za
blagovnico, kjer so lahko ku
povali kakovostna oblačila, a
lastniki so se očitno odločili,
da prodajalno v Škofji Loki
sčasoma opustijo in njene
prostore prodajo.
V senci opaznejših projektov
je tudi nekaj manjših. Tako
se pojavlja prostorska stiska
v Osnovni šoli Jela Janežiča.
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Večer o Tinetu
Debeljaku

Poplavne ukrepe
predstavili krajanom

Največ denarja za
ceste

Z novo dvorano boljši
pogoji za šport

Muzejsko društvo Škofja Loka
je pripravilo večer o dr. Tinetu
Debeljaku. Literarna zapuščina tega škofjeloškega rojaka
je pred nedavnim iz Argentine
prispela v hrambo v Narodno
univerzitetno knjižnico.

Sredi decembra so se v občini Gorenja vas - Poljane razveselili novice, da jim je ministrstvo za okolje in prostor
odobrilo vlogo za sofinanciranje ukrepov protipoplavne
ureditve Poljan.

Na decembrski seji so občinski svetniki potrdili letošnji
proračun. Odhodke načrtujejo v višini 6,6 milijona
evrov, prihodke pa 6,1 milijona evrov, zato so predvideli
tudi zadolževanje.

S skoraj štirideset let staro
telovadnico se Žiri uvrščajo
med pet odstotkov občin, ki
imajo najslabše pogoje za
športno dejavnost, v študiji
ugotavlja dr. Janko Strel s
sodelavci.
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Zdravstvo v
prostorski stiski
Škofjeloški zdravstveni dom ima že sedaj
premalo prostora, kaj šele, če bi bili polno
kadrovsko zasedeni. Iščejo rešitev znotraj
zdravstvenega doma in dolgoročneje na dodatni
lokaciji.
Danica Zavrl Žlebir

Udeleženci ponovoletnega sprejema so prisluhnili županu Mihu Ješetu. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Prostorska pro
blematika, ki jo v Zdravstve
nem domu Škofja Loka za
znavajo že dlje časa, je v tej
ustanovi še posebno zaplete
na, ker so v hiši tudi koncesi
onarji. Nekateri od njih so
lastniki prostorov, drugi na
jemniki, vsi po vrsti pa potre
bujejo več prostora. Že sedaj
so zelo na tesnem, če pa bi
zaposlili še dva ali tri zdrav
nike, kolikor jih potrebujejo
po besedah direktorice Sabi
ne Dietner, dr. med., in ko
bodo obveljali novi, zahtev
nejši standardi, bo še težje.
"Prostorsko problematiko
smo Občini Škofja Loka
predstavljali že nekaj let, da
pa je zadeva res urgentna, so
zaznali v letu 2016, ko sem
svojim kolegom predlagala,
da napišejo odprto pismo žu
panu in ga povabijo na sesta
nek in ogled prostorov, da
skupaj poiščemo rešitev," je
pojasnila direktorica.
Zdravstveni dom Škofja
Loka skrbi za okoli 23 tisoč

prebivalcev ne le v občini,
ampak tudi zunaj njenih
meja. Vsak od zdravnikov
družinske medicine ima
vpisanih okoli 2500 pacien
tov, in ker je populacija
precej stara, imajo seveda
veliko dela. Nekateri si za
radi prostorske stiske am
bulanto tudi delijo. Ena
ekipa dela v dopoldanski,
druga v popoldanski izme
ni, v času izmenjave je v
ambulantnih prostorih
gneča, pacienti morajo po
čakati, in to spet otežuje
delo. Tudi standardi zdrav
niškega dela se spreminja
jo in zahtevajo več prosto
ra, čemur pa v teh razme
rah v Škofji Loki ne bodo
mogli več dolgo slediti.
Izkoristili so že vse možno
sti za dograditev ali nadgra
ditev sedanje stavbe, tako da
sedaj skušalo poseči še po
"notranjih rezervah". Lani
se je izselil eden od naje
mnikov in tako že imajo
možnost za vzpostavitev ene
od ambulant.
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Gneča, ko se v skupni ambulanti izmenjujeta zdravniški
ekipi. / Foto: Primož Pičulin
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Ne izganjamo Name
Skladno z januarja sprejetim
proračunom za leto 2017
bomo letos začeli z nakupom
stavbe Name. V zadnjem
času je bilo v zvezi s tem veliko nepotrebnih dogajanj. Občinski svet je lani na marčevski seji soglasno potrdil, da
je lokacija Name najbolj primerna, na septembrski seji
pa je nakup tudi postavil v
razvojne načrte Občine Škofja Loka. Konec oktobra lani
sem podpisal predpogodbo,
na podlagi katere bomo kupili
ta objekt, in sicer v štirih korakih. Letos bomo najprej kupili 15 odstotkov objekta v vrednosti 300 tisoč evrov, prihodnje leto prav toliko, v letu
2019 pa v prvem polletju 35
in v drugem polletju prav
tako 35 odstotkov objekta v
vrednosti 700 in 699 tisoč
evrov. Skupni znesek je 1.999
tisoč evrov. Ko bo vse plačano, imamo razpolagalno in
lastninsko pravico na celem
objektu. Prvi del stavbe bo
Nama izpraznila, ko bodo
plačani trije deli kupnine, in
takrat imamo možnost začetka ureditve knjižnice. Kdaj pa
se bo v resnici to začelo, je
odvisno tako od razpoložljivega denarja v proračunu investitorja občine pa tudi od načrtov sedanjega lastnika. Naj
poudarim, da občina ni tista,
ki zapira Namo. Ta bo lahko
najmanj tri leta še delovala,
kar je odvisno od odločitve
vodstva podjetja na osnovi rezultatov poslovanja. Ni torej
nujno, da bo občina takoj začela gradnjo, z nakupom pa
imamo vsekakor možnost, da
stavbo začnemo funkcionalno prenavljati. Poleg celotne
obnove je treba za povečanje
nosilnosti ojačati prvo nadstropje z ogljikovimi vlakni.
Za vse to bomo skladno s predračunsko vrednostjo potrebovali približno 4 milijone
evrov z davkom. To je maksimalna vrednost. Funkcionalno zemljišče okrog objekta je
že sedaj v občinski lasti, napeljana pa je tudi vsa potrebna

Zdravstvo v prostorski stiski
1. stran

Miha Ješe
infrastrukturna oprema.
Nama je del objekta hotela
prodati že lani in je imela za
pritličje tudi že nekaj ponudnikov. Toda občina potrebuje za adaptacijo objekta izključno lastništvo na stavbi,
saj ocenjujemo, da bi bila v
primeru solastništva obnova
onemogočena.
Treba je še dodati, da prostornejšo in sodobno knjižnico
nujno potrebujemo. Število
bralcev in izposoja se vsa zadnja leta zelo povečuje. S pestrejšo ponudbo in novimi
oddelki knjižnice lahko pričakujemo nadaljevanje rasti in
predvsem povečanje števila in
kakovosti že sedaj pestrih kulturnih dogodkov. Pričakujemo, da bo knjižnica prerasla v
veliko središče kulturnega
dogajanja. To dokazuje že
mladinski oddelek na isti lokaciji. Vrsto desetletij se na
knjižničnem področju pri nas
ni nič dogajalo. Pred štirimi
leti smo kupili del Name za
mladinski oddelek, letos pa je
skladno s sprejetim proračunom na tem področju predvidena še ena obogatitev, in sicer nakup novih prostorov za
knjižnico v Frankovem naselju. Knjižnica bo prostornejša
in v pritličju bodo tudi prostori krajevne skupnosti. V dosedanjih prostorih v prvem nadstropju pa bomo pridobili
prostore za ureditev štirih
stanovanj.
Miha Ješe, župan
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Drugo možnost ob koncu
tega leta vidijo v prostorih,
ki jih bodo izpraznili zobotehniki, najemniki. Tretja so
prostori zavoda za zdravstveno zavarovanje, a ti so
lastniški in bi jih morali odkupiti. Dolgoročnejša rešitev prostorske stiske pa bi
bila v dodatni lokaciji. Direktorica pove, da so v preteklosti že razmišljali o odkupu bližnje stavbe, ki jo je
zapustil Merkur. Tam bi
lahko združili zobozdravstveno dejavnost in vzpostavili zobozdravstveni center, kakršne imajo v nekaterih bližnjih občinah. Te možnosti potem niso izkoristili, sedaj pa podobno priložnost vidijo v stavbi Tehnika, ki je po stečaju ostala
prazna. Tam je tudi dovolj
parkirnih mest, ki tudi predstavljajo enega od problemov obiskovalcev škofjeloškega zdravstvenega doma.
Da je stanje zaradi prostorske stiske v Zdravstvenem
domu Škofja Loka težavno,
potrjuje tudi direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske
Jože Veternik. "Več let se že
pogovarjamo z zavodom za
zdravstveno zavarovanje, ki
ima v vrhnjem nadstropju
stavbe svoje prostore, da bi

Sabina Dietner, dr. med., direktorica Zdravstvenega doma Škofja Loka, in Jože Veternik,
direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske / Foto: Primož Pičulin
jih odkupili ali pa jim zagotovili primerne prostore
drugje. Zavod soglasja za to
še ni dal," nam je v začetku
januarja povedal Veternik.
Dejal je še, da je v vodstvu
kranjske enote zavoda prišlo
do zamenjave in mu je predlagal, da do 20. januarja da
odgovor na njihovo pobudo.
Prejšnji teden pa nam je povedal, da je dobil odklonilen
odgovor. "Vesel sem, da
sem po dveh letih slednjič
dobil jasno stališče, vendar
smo v zagati, ker nam to

ruši kratkoročni koncept reševanja prostorske stiske. Še
naprej bomo rešitev iskali
skupaj z županom občine
Škofja Loka," je zagotovil direktor osnovnega zdravstva.
"Eno splošno ambulanto v
kleti po izselitvi najemnika
sedaj sicer lahko uredimo,
nato bomo počakali na izselitev zobotehnikov, ki smo
jim s koncem leta odpovedali najemne pogodbe, vmes
pa bomo iskali tudi rešitev z
dodatno lokacijo." S preselitvijo zobozdravstva na doda-

Zavod O deluje tudi
večgeneracijsko
Škofjeloški Zavod O je partner v projektu Večgeneracijskega centra
Gorenjske, aktivnosti že potekajo.
Suzana P. Kovačič
Škofja Loka – V Zavodu O,
zavodu škofjeloške mladine,
so se do zdaj ukvarjali z mladinsko kulturno produkcijo,
ker pa so vsebine, ki jih nudijo, že zdaj tako raznolike, so
pokazali zanimanje za vključitev v projekt Večgeneracijskega centra Gorenjske in s
tem nadgradili obstoječi program. "V zavodu imamo kreativne delavnice, potopise,
plese, neformalna druženja
... vse te vsebine sodijo tudi v
dejavnost večgeneracijskega
centra. Tako imamo zdaj
"pod streho" tri večje projek-

te: Služba je družba, ki je
projekt za večjo zaposljivost
mladih, Evropska prostovoljna služba, znotraj katere gostimo šest tujcev za spodbujanje medkulturnega učenja,
in najnovejše partnerstvo v
Večgeneracijskem centru
Gorenjske, pri katerem
bomo najprej poskušali povezati in za sodelovanje navdušiti lokalne organizacije,
zavode, društva, od varstveno-delovnega centra, rdečega
križa do društva upokojencev ... Dobili smo eno zaposlitev, da bomo vse, kar se
dogaja pri nas, tudi zmogli,"
je povedal Miha Peternel, di-

rektor Zavoda O, in dodal, da
so v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji
Loki znotraj projekta Večgeneracijskega centra Gorenjske že organizirali eno delavnico, v tem času naj bi vzpostavili tudi že skupino za samopomoč v Žireh.
Glavni cilj projekta, v katerega je v Sloveniji vključenih
15 večgeneracijskih centrov,
je nuditi vsebine izbranim
ciljnim skupinam in na ta
način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino. Projekt
financirata Ministrstvo za

tno lokacijo bi dobili dovolj
prostora za sedaj utesnjeni
dejavnosti splošne medicine
in pediatrije. Sicer pa zdravstveni dom ta čas potrebuje
štiri ali pet ambulant, pravita sogovornika.
Občina se je aktivno vključila v reševanje prostorske
problematike, je že pred časom dejal župan Miha Ješe.
Začeli bodo tudi s pripravo
strategije na področju zdravstva, da dobijo jasno sliko
potreb in možnosti zdravstva na Škofjeloškem.

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
Evropski socialni sklad v letih 2017–2012. Večgeneracijskemu centru Gorenjske
so dodelili 575 tisoč evrov,
od tega prejmejo iz Evropskega socialnega sklada
459.999,98 evra, iz proračuna pa 115.000,02 evra.
Vodilni partner konzorcija
Večgeneracijskega centra
Gorenjske je Ljudska univerza (LU) Kranj, ostali partnerji v konzorciju so LU
Jesenice, Zavod O iz Škofje
Loke in LU Radovljica. Finančna soudeležba občin je
bil pogoj javnega razpisa,
poleg Mestne občine Kranj
in občin Jesenice, Škofja
Loka in Radovljica so k projektu pristopile tudi občine
Šenčur, Cerklje, Preddvor,
Kranjska Gora, Bohinj, Žirovnica in Bled. Glavni cilj
projekta je nuditi vsebine
izbranim ciljnim skupinam
in na ta način prispevali k
dvigu kakovosti življenja ter
preprečevati zdrs v socialno
izključenost in revščino.
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Po zatišju nov zagon
1. stran
Šolo je treba povečati, če naj
zagotovijo enakovredno
obravnavo otrok s posebnimi
potrebami. Tako za šolo kot
tudi za vrtec bo občina iskala
možnosti sofinanciranja. Žu-

pan pa je omenil tudi utesnjenost telovadnice v največji loški šoli, Osnovni šoli
Škofja Loka Mesto. Sicer pa
občina nadaljuje izdelavo občinskega prostorskega načrta, nastaja pa tudi celostna
prometna strategija. Da bo

občina še naprej aktivna na
področju športa in kulture, še
obljublja župan, ni pa spregledal niti lani najopaznejšega dosežka, vpisa Škofjeloškega pasijona na Unescov
seznam nesnovne dediščine.
Dosežek prinaša tudi obve-

znost, kako uporabljati znak
Unesca, kar bo občina urejala
ob pomoči ministrstva za
kulturo, trudili pa se bodo, da
bo to mednarodno priznanje
še bolj razširilo dober glas o
Škofji Loki in Pasijonu daleč
naokrog. Med drugim razmišljajo o pasijonski poti, o pasijonski pisarni v mestu in o
muzejski zbirki na temo Pasijona na Loškem gradu.
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Občina Škofja Loka

Januarja je občinski svet v Škofji Loki potrdil proračun za leto 2017. Nekaj podrobnosti o njem
razkriva Špela Justin, direktorica občinske uprave.
Danica Zavrl Žlebir

virov. Za naložbe je v proračunu za leto 2017 namenjenih 7,7 milijona evrov. Prioriteta so naložbe, ki so že v
izvajanju, od novih pa največje, predvidene za večletno
obdobje, predstavljajo: vrtec
Kamnitnik (vsa naložba v
načrtu razvojnih programov
znaša 5,8 milijona evrov),
nakup prostorov za knjižnico v Nami (v letu 2017 je
predvidenih 300 tisoč evrov,
v triletnem obdobju 2 milijona), urejanje trga pri upravni
enoti (vsa naložba 930 tisoč
evrov, letos 860 tisoč), protipoplavno urejanje Sore (celotna vrednost 3,2 milijona
evrov, letos 217 tisoč evrov),
nato pa še cestna infrastruktura in ravnanje z odpadno
vodo (približno 2,3 milijona
evrov)."

Občinski svet je sprejel proračun za leto 2017. S kolikšnim denarjem bo razpolagala občina v tem letu?
"Občina Škofja Loka bo v
tem letu razpolagala z blizu
22 milijoni evrov. Če smo
natančnejši: celotni prihodki proračuna so predvideni v
višini 21,76 milijona evrov,
odhodki pa 21,84 milijona
evrov."
Kako bo občina shajala s
povprečnino, ki jo določa država za izvirne dejavnosti
občinam?
"Trenutno spet potekajo pogajanja med združenji občin
in ministrstvom za finance
zaradi povečanja stroškov, ki
jih bodo imele občine na področju ukrepov zaradi plač,
ki so jih izpogajali sindikati
javnega sektorja. Sedaj potekajo pogajanja za ustrezno
prilagoditev povprečnine. Izračuni občin kažejo, da bi se
ta morala povečati najmanj
za 5,6 evra, medtem ko je državni izračun približno polovični. V občinah so izračunali, da bi bilo to povečanje
minimum, ki bi še pokril finančne obveznosti zaradi
sklenjenega dogovora s sindikati. To se bo pokazalo v
stroških dela občin tako neposredno kot posredno, saj
se na ta račun dvignejo tudi
cene javnih storitev, ki jih
plačujemo občine, denimo
na socialnem področju (cene
oskrbe v domovih), na področju izobraževanja (stroški
vrtca) in podobno. Sicer med
vlado in združenji spet ni
prišlo do dogovora o povprečnini, vlada jo je določila
v višini 530 evrov na prebivalca. Čeprav so makroekonomski kazalci že več let zapored
ugodni (od leta 2014 naprej)
in prihodki državnega proračuna naraščajo, pa država še
naprej omejuje javno finančne odhodke, ki so po drugi
strani tudi prihodki občin.
Drugi razlog za to omejevanje je tudi presežna zadolženost države."
Kako se to omejevanje pozna v občinah?
"Odstopljena dohodnina, ki
je del financiranja izvirnih
nalog občine, se po letu 2012
letos sicer prvič povečuje na
530 evrov na prebivalca, v
letu 2018 pa se bo na 536
evrov, a je še vedno nižja od
izračunane (po izračunih občin bi bila 670 evrov primerna za to, da bi lahko izvajali
naloge) in nižja tudi od kompromisnega predloga občin
(543 evrov). Poleg tega so še
naprej znižani transferni pri-

Špela Justin / Foto: Andrej Tarfila
hodki občinam za investicije,
ti ostajajo na ravni 2-odstotne skupne primerne porabe
občin, ki se deli med občine
po določenih kriterijih, medtem ko je v zakonu predvidenih šest odstotkov. Res pa
država letos v zameno za del
nepovratnih sredstev omogoča, da se občine pri državnem proračunu zadolžijo za
tri odstotke primerne porabe, in sicer brezobrestno. Iz
vsega tega sledi, da tudi Občina Škofja Loka standarda,
ki ga zagotavlja svojim občanom, ne krije več z viri financiranja za ta namen, torej z
odstopljeno dohodnino (povprečnino). Če bi hoteli s povprečnino kriti naloge, ki jih
moramo izvajati, bi morali
za dva milijona zmanjšati
stroške tekočega vzdrževanja
infrastrukture, kulture, športa, sociale in drugih dejavnosti. Tudi računsko sodišče je
leta 2015 ugotovilo, da bi morala biti ali povprečnina povečana na primerno raven ali
bi morali biti stroški za izvirne naloge občin znižani, zato
se je odločilo za revizijo sistema določanja primerne porabe. Ta ni še končana, čakamo
na njene izsledke."
Občina Škofja Loka je še naprej med najbolj zadolženimi v Sloveniji na število prebivalcev: kolikšen je dolg in
kako uspešno ga odplačuje?
Se lahko še na novo zadolži
in ali bo letos izkoristila to
možnost?
"Ne bi se strinjala, da je Občina Škofja Loka med najbolj
zadolženimi v Sloveniji. Po
poročilu ministrstva za finance so najbolj zadolžene občine v Sloveniji tiste z več kot
600 evri dolga na prebivalca,
teh je 31. Povprečna zadolženost občin je 419 evrov, Obči-

na Škofja Loka ima na dan 31.
12. 2015 dolga za 541 evrov na
prebivalca in je med vsemi
občinami na 38. mestu. Stanje ni tako dramatično, saj
odplačevanje kreditov teče
brez problemov, v letošnjem
proračunu je predvideno 1,2
milijona evrov odplačila,
predvideno pa je tudi novo
zadolževanje za 1,3 milijona,
od tega je za 214 tisoč evrov
prej omenjenega brezobrestnega dolga pri državnem
proračunu za financiranje investicij, torej sprememba nepovratnih v povratna sredstva, ki ne štejejo v redno zadolževanje. Dosegamo tudi
dobre pogoje zadolževanja,
ker so obrestne mere nizke.
Še vedno na nivoju občin velja mednarodno uveljavljeno
pravilo za zadolževanje lokalnih ravni (zlato fiskalno pravilo), kar pomeni, da se lahko
zadolžuje le za investicije, ne
pa za tekoče odhodke. Na ta
način občine z zadolževanjem kreirajo gospodarsko
rast, višji BDP, dohodek izvajalcem, delovna mesta ... in
tudi ministrstvo za finance v
svojih poročilih ocenjuje, da
takšno zadolževanje ni zaskrbljujoče. Poleg tega zadolženost občin v celotnem BDP
predstavlja zgolj 2,2 odstotka,
medtem ko dolg države v
BDP predstavlja 84 odstotkov
in ga po mastrichtskih kriterijih (ki dovoljuje zadolženost največ 60 odstotkov
BDP) močno presega."
Koliko denarja bo namenjenega naložbam? Katere so
največje v letu 2017?
"Za investicije je namenjenih 35 odstotkov proračunskih sredstev, kar je manj
kot pretekla leta, ker so se
iztekle velike investicije, sofinancirane tudi iz evropskih

Svetniki so že ob prvi obravnavi letošnjega proračuna
dejali, da pogrešajo evropska sredstva. Kako bo letos z
nepovratnimi evropskimi
viri? Koliko jih je bilo v preteklih letih, koliko lani?
"Res v letošnjem proračunu
pogrešamo evropska sredstva, to pa zato, ker smo na
začetku nove finančne perspektive in razpisi za sofinanciranja še niso objavljeni.
V letošnjem proračunu
bomo edina sredstva iz kohezijskih skladov dobili za drugi del celostne prometne
strategije v višini 20 tisoč
evrov. Zavedati se je tudi treba, da bo v sedanji finančni
perspektivi bistveno manj
možnosti za nepovratna
sredstva za vlaganje v infrastrukturo, manj bo sofinanciranja gradenj, več pa bo
namenjenega sofinanciranju
mehkih dejavnosti, kot so denimo tehnologija, delovna
mesta itd. Od leta 2012 do
2016 smo v občini dobili
prek 25 milijonov nepovratnih sredstev, lani okoli 600
tisoč evrov."
Kateri so običajno največji
stroški proračuna?
"Največje področje proračunske porabe predstavlja izobraževanje (6,5 milijona
evrov), kjer je največja poraba pri predšolski vzgoji in
varstvu otrok (5,3 milijona, če
odštejemo za 1,6 milijona
naložbe v vrtec, za tekoče odhodke odštejemo 3,7 milijona, kar je več kot četrtina tekočih odhodkov občine). Na
drugem mestu je področje
prometne infrastrukture in
komunikacij (3,5 milijona
evrov), na tretjem kultura,
šport, nevladne organizacije
(2,5 milijona), sledi prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost (2,2 milijona)."

Škofja Loka – Občina Škofja Loka gre letos v nakup novih
prostorov za potrebe knjižnice na Trati in tamkajšnje krajevne skupnosti v Frankovem naselju. "Knjižnica bo dobila
lokacijo v pritličju bloka, kjer je sedaj v prvem nadstropju.
Večja bo od sedanje, pritlični prostori bodo obiskovalcem
tudi dostopnejši, v prvem nadstropju pa bomo po izselitvi
teh dveh dejavnosti pridobili prostore za štiri stanovanja, ki
jih bo še treba urediti. S tem bomo obogatili tudi stanovanjski fond, saj občina potrebuje več novih stanovanj. Za jesen
načrtujemo pripravo novega razpisa za stanovanja. Z obnovo doslej še neobnovljenih stanovanj in z novimi štirimi bo
razpoložljivi stanovanjski fond bogatejši za okoli deset stanovanj in jih bomo lahko predali občanom, ki jih najbolj
potrebujejo. Občina ima sicer 184 neprofitnih stanovanj," je
povedal župan Miha Ješe.

Blaznikov večer o dr. Franu Jesenku
Škofja Loka – Fran Jesenko, rojen v Škofji Loki, je bil botanik,
naravovarstvenik, univerzitetni profesor v Ljubljani in Zagrebu, raziskovalec flore, pisec strokovnih publikacij, eden od
pionirjev raziskav križancev med rastlinskimi rodovi, eden
od glavnih pobudnikov ustanovitve Triglavskega narodnega
parka. Muzejsko društvo Škofja Loka mu posveča tokratni
Blaznikov večer, ki bo v ponedeljek, 13. februarja, ob 19. uri
v Miheličevi galeriji v Kašči. Življenje in delo loškega rojaka
botanika dr. Frana Jesenka (1875–1938) bosta predstavila
Matjaž Hafner iz Škofje Loke in prof. dr. Darja Ačko Kocjan
iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

O zdravju Ločanov
Škofja Loka – V letu 2016 so na Nacionalnem inštitutu za
javno zdravje (NIJZ) pripravili pregled izbranih ključnih kazalnikov zdravja za vsako slovensko občino, ki so jih poimenovali Zdravje v občini. Kakšno je zdravje občanov Škofje
Loke, bodo ti lahko izvedeli na predstavitvi raziskave Zdravje v občini Škofja Loka, ki bo v četrtek, 2. februarja, ob 18. uri
v mali sejni sobi na Upravni enoti, Poljanska cesta, 2. nadstropje. Raziskavo bo predstavila prim. Alenka Hafner, dr.
med., NIJZ OE Kranj.

V spomin talcem za Kamnitnikom
Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Združenje borcev za
vrednote NOB vabita na slovesnost v spomin petdesetim
ustreljenim talcem pri spomeniku za Kamnitnikom. Prireditev bo v četrtek, 9. februarja, ob 16. uri. Osrednji govornik
bo Samo Bevk, svetovalec v kabinetu ministrstva za obrambo, molitveno bogoslužje bo vodil dr. Alojzij Snoj, v kulturnem programu pa bodo sodelovali: Mestni pihalni orkester
Škofja Loka, pevski zbor Lubnik in recitatorja Monika Tavčar
in Marko Črtalič.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Komisija za izbiro predloga za poimenovanje novega
trga pred upravno enoto v Škofji Loki
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Številka: 031-0004/2016
Datum: 23. 1. 2017
Zadeva:	Poziv javnosti k predložitvi predlogov za
poimenovanje novega trga pred upravno enoto
v Škofji Loki
Spoštovani!
Komisija za izbiro predloga za poimenovanje novega trga pred
upravno enoto v Škofji Loki poziva občanke in občane ter tudi
druge prebivalce Občine Škofja Loka in zainteresirano javnost k
predložitvi predlogov za poimenovanje novega trga pred
upravno enoto v Škofji Loki.
Komisija za izbiro predloga za poimenovanje novega trga pred
upravno enoto v Škofji Loki je na svojem prvem sestanku dne 18.
1. 2017 sklenila, da se izvede poimenovanje le za prostor oziroma
površino pred upravno enoto Škofja Loka, ne pa tudi za stavbe
ob prostoru oziroma površini.
Obrazloženi predlogi za poimenovanje se lahko posredujejo do
vključno 20. 2. 2017 po pošti na naslov: Občina Škofja Loka –
Komisija za izbiro predloga za poimenovanje novega trga pred
upravno enoto Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
lahko pa tudi po e-pošti na naslov: obcina@skofjaloka.si, s
pripisom »Za poimenovanje novega trga«.
Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
Mag. Melita REBIČ
Predsednica komisije

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Naložbam tretjina
iz proračuna

Večja knjižnica in nova stanovanja

Loški glas, torek, 31. januarja 2017
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Občina Škofja Loka
Prireditev v čast kulturnemu prazniku
Škofja Loka – Osrednja občinska prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika bo v torek, 7. februarja, ob 18.
uri v športni dvorani na Trati. Prireditelja proslave sta
Osnovna šola Cvetka Golarja in Občina Škofja Loka. Kulturni program bodo oblikovali učenci te šole, slavnostni govornik pa bo župan Občine Škofja Loka Miha Ješe.

Popravek
V decembrski številki Loškega glasa smo na 4. strani objavili zapis pod naslovom Posvet ob dnevu človekovih pravic. V
njem smo napačno zapisali priimek škofjeloškega industrialca Heinriharja. Za napako se prizadetim opravičujemo.

Večer o Tinetu
Debeljaku
Muzejsko društvo Škofja Loka je pred dnevi v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani
pripravilo večer o dr. Tinetu Debeljaku. Povod za to je bila literarna zapuščina tega pomembnega
škofjeloškega rojaka, ki je pred nedavnim iz Argentine prispela v hrambo v Narodno univerzitetno knjižnico.
Igor Kavčič

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo Vas, da so na spletni strani Občine
Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpisi:

JAVNI RAZPIS

za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2017 Občina Škofja Loka sofinancirala
iz proračuna
(kontakt: mag. Andreja Ravnihar Megušar,
andreja.megusar@skofjaloka.si, 04/51 12 336),

JAVNI RAZPIS

za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj odraslih,
ki jih bo Občina Škofja Loka v letu 2017 sofinancirala
iz proračuna
(kontakt: Marija Ferjan, marija.ferjan@skofjaloka.si,
04/51 12 334),

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje otroških in mladinskih programov ter
projektov v občini Škofja Loka v letih 2017 in 2018
(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si,
04/51 12 330),

JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih
dejavnosti v letu 2017
(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si,
04/51 12 330),

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje zdravstvenih letovanj za otroke iz občine
Škofja Loka v letu 2017
(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si,
04/51 12 330),

JAVNI POZIV

za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne dosežke
v občini Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si,
04/51 12 333),

JAVNI POZIV

finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in
zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena
za občino Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si,
04/51 12 333),

JAVNI POZIV

za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture
v občini Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si,
04/51 12 333),

JAVNI POZIV

za sofinanciranje posameznih dogodkov festivala
Pisana loka 2017
(kontakt: Katja Štucin, katja.stucin@skofjaloka.si, 04/ 51 12 312),

JAVNI POZIV

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo
v letu 2017 Občina Škofja Loka sofinancirala uporabo
Sokolskega doma Škofja Loka
(kontakt: Katja Štucin, katja.stucin@skofjaloka.si, 04/51 12 312).
Javni razpisi so odprti od 31. januarja do 2. marca 2017. Vsebine javnih razpisov in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni
strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni
razpisi: http://www.skofjaloka.si/objave/58, ter v sprejemni pisarni
Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Javni pozivi so odprti do porabe sredstev oziroma najkasneje
do 31. oktobra 2017.
Javni poziv za festival Pisana Loka je odprt do 31. marca 2017.
Vsebine in razpisna dokumentacija za festival Pisana Loka in uporabo Sokolskega doma so na voljo tudi na spletni strani Sokolskega doma Škofja Loka, www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi.
Datum: 31. 1. 2017

Mag. Miha Ješe l.r.
ŽUPAN

Ljubljana – O veličini in pomenu dr. Tineta Debeljaka,
tako za slovenske izseljence
v Argentini kot za petindvajsetletno slovensko državo in
Slovence ter njegove škofjeloške rojake v domovini, na
najlepši način govori polna
dvorana Svetovnega slovenskega kongresa. Literarni
kritik, pesnik, pisatelj, urednik in prevajalec dr. Tine
Debeljak (1903–1989) je
eden najpomembnejših intelektualcev povojne slovenske
politične emigracije. Po 2.
svetovni vojni se je umaknil
na avstrijsko Koroško, od
tam leta 1946 naprej v Rim,
dve leti kasneje pa je emigriral v Argentino, kjer je tudi
umrl, brez da bi še kdaj stopil na slovenska tla. Njegova
družina, žena in trije otroci,
je za njim v novo domovino
prišla po posredovanju Rdečega križa leta 1954.

Dr. Tine Debeljak
je bil velik Ločan
Pomembnejše mejnike v življenju in delu dr. Tineta
Debeljaka je v uvodu predstavil predsednik Muzejskega društva Škofja Loka Aleksander Igličar, ki je ob tem
rojaka v ospredje postavil
tudi kot enega najpomembnejših Ločanov. Debeljak je
med drugim leta 1937 skupaj s Francetom Planino in
Pavletom Blaznikom ustanovil Muzejsko društvo, iz
katerega je dve leti kasneje
zrasel Loški muzej. Leta
1936 je na oder postavil tudi
Škofjeloški pasijon, ta uprizoritev pa je bila zaradi kontinuitete uprizarjanja po
Igličarjevih besedah pomembna tudi pri lanski uvrstitvi pasijona na Unescov
seznam nesnovne kulturne
dediščine. Dr. Tine Debeljak
je bil pomemben povezovalni člen med literati v slovenski emigraciji, v domovini
pa je bil zamolčan tako rekoč do demokratičnih sprememb na začetku devetdesetih let. „Že oktobra leta
1990 smo v Škofji Loki ob
prvem ponatisu Velike črne
maše imeli simpozij o Debeljaku, pet let zatem smo
uredili spominsko ploščo na
njegovi rojstni hiši, ob 100.
obletnici rojstva leta 2003
pa je svoje mesto dobil tudi
v Aleji znamenitih Ločanov,
kjer je simbolno združen s
prijateljema Blaznikom in
Planino,“ je zbranim govoril
Igličar. V Muzejskem društvu so mu posthumno podelili naziv častnega člana,

Z literarno zapuščino dr. Tineta Debeljaka se bo v NUK-u ukvarjala zgodovinarka Helena
Janežič, tudi Škofjeločanka. / Foto: Primož Pičulin
dve leti nazaj pa so predstavili tudi razstavo ob novi izdaji Kyrie Eleison s ciklom
Debeljakovih pesmi in likovnim albumom slikarke Bare
Remec.
Debeljakova vnukinja Mojca
Vombergar je obudila spomin na „atka“, kot so deda
klicali vnuki. „Nanj imam
najlepše spomine. Živeli
smo v isti hiši, on z babico v
pritličju, mi v nadstropju.
Pazila sta na nas, vnuke, in
uživala v naši družbi. Atek
je že zgodaj zjutraj sedel za
pisalni stroj, da je potem
imel čas za nas. Imel je 18
vnukov in 43 pravnukov po
vsem svetu,“ je povedala
Vombergarjeva, ki se spominja dne, ko jih je nepričakovano zapustil. „Reševala sva
križanko v sobi, potem pa je
odšel počivat in je zaspal za
vedno.“ Na deda jo kljub časovni oddaljenosti še vedno
vežejo močni spomini, saj je
pred dnevi v roke vzela pesniško zbirko Poljub, ki jo je
ded napisal babici, ko sta
bila skoraj deset let narazen,

on v Argentini, ona z otroki
v Škofji Loki, pa so bila čustva že pri prvi pesmi tako
močna, da je branje morala
odložiti. „Vesela sem, da bo
atkova literarna zapuščina v
NUK-u, kjer jo bodo pravilno ovrednotili, hkrati pa bo
tudi na voljo ljudem.“

Literarna zapuščina
pomembna za vse
Slovence
V nadaljevanju je ddr. Marija
Stanonik predstavila dve Debeljakovi deli Veliko črno
mašo za pobite Slovence in
Kyrie Eleison, ki sta bili v Sloveniji ponatisnjeni leta 2015.
„Velika črna maša za pobite
Slovence je monumentalna
pesnitev, zapisana v 3705 verzih. Je maša sprave, ki je namenjena spominu na žrtve 2.
svetovne vojne v Sloveniji.“
Vrh večera je bila kratka
predstavitev literarne zapuščine dr. Tineta Debeljaka,
ki sta jo NUK-u v hrambo
namenili njegovi hčeri Jožejka Debeljak Žakelj in

Govornikom o dr. Tinetu Debeljaku sta med mnogimi
uglednimi gosti poleg predsednika Svetovnega slovenskega
kongresa dr. Borisa Pleskoviča prisluhnila tudi literat Zorko
Simčič in nadškof metropolit Stanislav Zore. / Foto: Primož Pičulin.

Meta Debeljak Vombergar.
Z njima se je poleti med obiskom v Argentini dogovorila
zgodovinarka Helena Janežič, ki v NUK-u skrbi za
Zbirko tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije.
Pred dnevi je literarno zapuščino, ki obsega kar deset velikih škatel, sprejela in opravila prvi popis gradiva. „Med
najbolj pomembnim gradivom so zagotovo rokopisi
oziroma tipkopisi z opombami nekaterih njegovih najpomembnejših del, izjemno
zanimive so mape z gradivom v domovini zamolčanih
avtorjev, v emigraciji pa pomembnih slovenskih kulturnih in literarnih imen povojne generacije. Tu je rokopis
knjige Moja rast Ivana Dolenca, Debeljakova korespondenca s svojci pesnikov
Franceta Balantiča in Ivana
Hribovška, ne manjka dokumentov o njegovem predvojnem delovanju v Loki ...“ je
povedala Janežičeva in dodala, da ko bo zapuščina do
konca pregledana in dokumentirana, bo v čitalniški
rabi na voljo tudi javnosti za
študijske in raziskovalne namene. V zaključku večera je
spomine na dolgoletno kulturno soustvarjanje z dr. Tinetom Debeljakom strnil
tudi akademik pisatelj Zorko Simčič z besedami: „Bil
sem vsakodnevno v stiku z
njim. Tine je živel za Slovenijo, za kulturo, in skorajda
ni bilo pogovora, da ne bi
spregovoril tudi o Škofji
Loki, tako močno domotožje
je imel,“ Janežičevi pa pri
obravnavanju Debeljakove
literarne zapuščine zaželel:
„Gospa Helena, Bog vam
daj široka ramena in dosti
časa.“
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Nadgradili učilnico
za avtomatizacijo

O Kreku tudi
v Škofji Loki

Ob robu letnega srečanja konzorcija podjetij za spodbujanje kakovosti tehničnega izobraževanja
v Šolskem centru (ŠC) Škofja Loka so preteklo sredo odprli tudi učni center za izobraževanja
s področja pametnih zgradb Robotina.

Danica Zavrl Žlebir

Mateja Rant
Škofja Loka – V ŠC Škofja
Loka so pretekli teden pripravili letno srečanje konzorcija podjetij za spodbujanje
kakovosti tehničnega izobraževanja. Konzorciju, ki so ga
ustanovili dve leti nazaj, se je
doslej pridružilo že skoraj
trideset članov. "Najprej so
pristopila predvsem podjetja,
povezana s strojništvom,
zdaj pa smo sodelovanje razširili še na področje lesne in
avtoservisne dejavnosti," je
pojasnil vodja projektov v ŠC
Škofja Loka Krištof Debeljak.
Glavni cilj konzorcija je še
tesnejše povezovanje šolstva
in industrije ter prenos znanja med njima, obenem pa
skupno posodabljanje učnih
vsebin, da jih prilagodijo potrebam današnjega časa.
Rezultat tega je tudi odprtje
učilnice za izobraževanja s
področja avtomatizacije
zgradb, ki so jo opremili skupaj s podjetjem Robotina.
"Omenjena učilnica je korak
naprej v razvoju vsebin našega šolskega centra," je poudaril Debeljak in dodal, da
bodo na ta način dijake, ki so
končali poklicno izobraževanje za inštalaterje in se bodo
odločili za nadaljevanje izobraževanja za tehnike, opre-

V ŠC Škofja Loka so preteklo sredo odprli učni center za izobraževanja s področja
pametnih zgradb Robotina. / Foto: Andrej Tarfila
mili tudi z znanji s področja
avtomatizacije zgradb. "Po
končanem šolanju naj bi bili
sposobni skupaj z inštalaterji
dokončati dela na manjši
družinski hiši." Vsaka taka
pridobitev je po besedah direktorja ŠC Škofja Loka Martina Pivka korak naprej pri
izobraževanju kadrov za prihodnost, zaradi stalnega
spremljanja in uvajanja novosti, je dodal, pa postajajo
prepoznavni tudi zunaj na-

ših meja. Škofjeloškega župana Miho Ješeta veseli, da
se skoraj vsako leto srečujejo
v ŠC, ko odpirajo kaj novega.
"Tudi zaradi tega smo na Loškem vse bolj konkurenčni."
Z veseljem v ŠC povabi tudi
tuje veleposlanike, ki obiščejo Škofjo Loko. "Pravijo, da je
to eden najboljših izobraževalnih centrov v Srednji
Evropi," jih je še pohvalil.
Odprtja novega centra so se
razveselili tudi v podjetju Ro-

botina. "Pri svojem delu se
srečujemo z različnimi izzivi,
zato je znanje ključnega pomena," je poudaril Matej Krošelj iz omenjenega podjetja,
ki s ŠC Škofja Loka sodeluje
že vrsto let. Kot je dejal, bodo
dijaki v centru dobili specifična znanja s področja avtomatizacije zgradb, njihovemu
podjetju pa bo služil, da bodo
v njem svoje poslovne partnerje s celega sveta učili uporabljati njihovo opremo.

Memorial se vrača v mesto

Ob letošnjem Krekovem letu, ki so ga razglasili
v občini Železniki, v tej in občinah na
Škofjeloškem potekajo številne prireditve.

Škofja Loka – Ob 100. obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, ki jo obeležujejo v občini Železniki, je
tamkajšnji občinski svet na
predlog Kulturnega društva
dr. Janez Ev. Krek razglasil
Krekovo leto. V okviru Krekovega leta potekajo številni
Krekovi večeri in druge prireditve z društvi v Občini
Železniki in na Loškem ter v
povezavi z občinami, kjer je
dr. Krek živel in deloval. Vse
prireditve organizira Kulturno društvo dr. Janez. Ev.
Krek.
Tako bo v četrtek, 16. februarja, ob 19. uri v Miheličevi
galeriji v Kašči potekalo predavanje o življenju in delu
tega selškega rojaka, ki ga
bo predstavil njegov dober
poznavalec Aleš Primc. Predavanje organizira Prosvetno društvo Sotočje v sodelovanju s Kulturnim društvom
dr. Janez Ev. Krek iz Selc,
vabi Andreja Ravnihar Megušar, članica iniciativnega
odbora za pripravo Krekovega leta (1917–2017) in koordinatorica programa. "Enaj-

stega maja letos pa bo organiziran še en dogodek v
okviru Krekovega leta, Blaznikov večer v sodelovanju z
Muzejskim društvom Škofja
Loka," dodaja Megušarjeva.
Krek je v vsakem mladem
želel videti svetlo prihodnost, videl je dobro in potencial za srečno življenje.
To je bilo njegovo osnovno
poslanstvo. Mlade je učil
slovenske literature, tujih jezikov (sam jih je znal kar
trinajst), aktivnosti v družbi,
vere in ponosa na svoje korenine. Med temi mladimi
je bil tudi Oton Župančič, ki
je Kreku napisal celo pesem.
Mlade je učil, kako uporabiti
svoje talente za dobro sebi
in drugim. Spoznal je, da so
tudi ženske potrebne izobrazbe in vzgoje, zato jim je
na tečajih posvetil posebno
pozornost. To je le drobec iz
življenja Janeza Evangelista
Kreka, slovenskega politika,
sociologa, pisatelja, teologa,
publicista in časnikarja. Več
bodo lahko ljudje o njem izvedeli na prireditvah, ki se
bodo vrstile vse do oktobra,
ko bo minilo sto let od njegove smrti.

Lipa in plošča v čast Petru Pokornu st.
Škofja Loka – Septembra lani so v kraju Mladá Vožice na
Češkem posadili posebno lipo slovensko-češkega prijateljstva in jo posvetili v spomin in zahvalo Petru Pokornu st.
Stkal je številna prijateljstva, tudi meddržavna. Na fotografskem področju izstopa sodelovanje s Češko in mestom Tabor. Sodelovanje z Janom Jelšikom in mestom Tabor je pripeljalo do pobratenja med občinama Škofja Loka in Tabor
na Češkem. Sodeloval je z Damjanom Prelovškom in beležil
Plečnikovo kulturno dediščino. Na Češkem so bile z njegovim sodelovanjem organizirane številne fotografske razstave in doslej je tudi zaradi njegovih zaslug posajenih 50 lip
češko-slovenskega prijateljstva.

Na vrhuncu lanske pomladi, v drugem tednu maja, se je v Škofji Loki, Kranju in Cerknem odvijal že
osmi glasbeno-kulturno-izobraževalni festival In Memoriam prof. Peter Hafner. Selitev festivala na
spomladanski termin je bila očitno uspešna, saj bo memorial zaznamoval tudi letošnji maj.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Nina Fehter
Škofja Loka – Priprave na obsežen projekt, ki ga pod vodstvom Zavoda O pripravlja
kopica koproducentov – vse
od mladinskih organizacij
preko kulturnih producentov
do kulturnih društev – so
pravzaprav že v zaključni fazi,
organizatorji pa so z dosedanjim delom zadovoljni. »Naslednje leto bomo praznovali
desetletnico festivala, zato
smo priprave na deveto edicijo dogodka začeli že v drugi
polovici lanskega leta, saj želimo celotno letošnje leto posvetiti pripravam na jubilejni
dogodek, za katerega želimo,
da bo zares nekaj posebnega
in za odtenek drugačen od
memorialov, kot ste jih bili
vajeni,« pravi Tine Hafner, ki
je tudi idejni vodja festivala.
To pa nikakor ne pomeni, da
bo letošnji memorial kaj

Člani zasedbe Repetitor bodo maja nastopili na letnem vrtu
Rdeče Ostrige. / Foto: Arhiv Repetitor
manj zanimiv, nasprotno, organizatorji ga vidijo kot uverturo v veliko praznovanje, ki
bo sledilo leto zatem.
Prepoznavni festival In Memoriam prof. Peter Hafner #9
bo tako letos potekal od 4. do

12. maja, glasbeni program pa
bo znova sila raznolik in kvaliteten. »Sprehodili se bomo vse
od različnih rokovskih zvrsti –
noise roka, psihadeličnega
roka, indie roka, preko improzivirane, kantavtorske in vo-

kalne glasbe pa do žive elektronske glasbe …« vzneseno
razlaga Tine. Tudi letos bodo
na sporedu filmske projekcije,
fotografska razstava, pesniški
večeri, javni posveti in različne
delavnice. Celoten program
bodo organizatorji razkrili v
drugi polovici februarja, med
nas pa so že lansirali eno večjih letošnjih festivalskih
imen. »V veliko veselje nam
je, da se v Škofjo Loko ob izdaji nove plošče vrača beograjski
Repetitor, aktualni zastavonoša mlajše regionalne kitarske
scene, ki ta trenutek osvaja
večje svetovne odre,« razkriva
idejni vodja memoriala.
Že v aprilu bodo organizatorji na prihajajoči festival
opozarjali z različnimi koncertnimi in kulturnimi dogodki v sodelujočih »memorialnih mestih«, saj so tako
naredili že lansko leto in so
bili zadovoljni.

Plošča ob lipi v spomin Petru Pokornu st. / Foto: Izidor Jesenko

Pripravljajo projekte za urejanje gradu
Škofja Loka – Blizu 22 milijonov evrov vreden proračun Občine Škofja Loka je sprejet, tako da lahko začnejo z novimi
projekti. Med njimi so že večkrat omenjeni začetek gradnje
vrtca Kamnitnik, kjer bodo najprej začeli gradnjo komunalne
infrastrukture, februarja pričakujejo projekt za sam vrtec,
nato bodo iskali izvajalca in pridobili gradbeno dovoljenje,
sredi poletja pa bodo začeli gradnjo. Začeli bodo tudi s protipoplavnim urejanjem Sore, kot novost pa župan Miha Ješe
omenja ureditev gradu: "Pripravljamo projekte, kandidirali
smo na razpisu in to nam daje možnost za ureditev že zadnjega dela strehe in fasade."
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Županov kotiček

Poplavna varnost
v dolini
Vsi, ki se soočamo s težavami
ob visokih vodah, zanesljivo še
nismo pozabili stoletnih poplav pred dobrima dvema letoma. To so bile poplave, kakršne pomni malo ljudi, in za
večino je bila nova razsežnost,
ki nam jo je sposobna ponuditi mati narava. Priznam, da
tudi sam nisem nikoli mislil,
da bom moral hišo braniti
pred naraslo Brebovščico, ki
pa zaradi širine doline ne povzroča rušilne škode, kot smo ji
bili priča v dolini Hotovlje.
Tam je bila slika čisto drugačna, predvsem zaradi ozke doline, kjer voda dobi rušilno hitrost tudi zaradi marsikaterega
nepremišljenega posega v življenjski prostor vodotoka.
Sam sem prepričan, da smo
se ob tej nesreči veliko naučili,
predvsem pa je občini dala jasne usmeritve, kakšno delo
nas čaka v prihodnosti.
Še kako dobro se spominjam,
da nam je bilo, ko smo leta
2011 umeščali obvoznico Gorenja vas v prostor, s strani hidrologov podano, da je višina
protipoplavnih zidov na desni
strani Sore projektirana na
stoletne vode s predpisano varnostjo. Po stoletni oktobrski
poplavi sem si takoj zjutraj
ogledal stanje v Gorenji vasi in
kar malo presenečen ugotovil,
kako res natančno je bilo vse
skupaj načrtovano, drugače bi
bil del Sestranske vasi poplavljen.
V Poljanah in dolini Hotovlje
je bilo stanje popolnoma drugačno, čeprav je bilo najhujše
že čez nekaj ur mimo. Kar težko se je spominjati tistega jutra v tem delu naše občine,
čeprav je bilo prav to jasna
usmeritev za naše nadaljnje
delo. Takoj smo se namreč lotili pridobivanja projektnih rešitev in denarnih sredstev za
sanacijo doline Hotovlje, ki

Poplavne ukrepe
predstavili krajanom
Sredi decembra so se v občini Gorenja vas - Poljane razveselili novice, da jim je ministrstvo
za okolje in prostor odobrilo vlogo za sofinanciranje ukrepov protipoplavne ureditve Poljan.
Mateja Rant

Milan Čadež
smo jo v veliki meri tudi že izvedli. Še večji zalogaj nas je
čakal na območju poplavljanja
Poljanske Sore, kjer smo pristopili k pridobivanju projektne dokumentacije za povečanje poplavne varnosti v Poljanah in Predmostu.
Po dobrih dveh letih trdega
dela na vsej potrebni projektni
dokumentaciji nam je uspelo
s strani Ministrstva za okolje
in prostor pridobiti odobritev
denarnih sredstev v višini 2,5
milijona evrov. Dodali bomo
še lastne finančne vire ter izvedli nujne ukrepe, ki so potrebni, da voda hitreje odteče in se
s tem zniža najvišji nivo poplav. Pomembna je bila tudi
naša lanska odločitev, da zgradimo most čez Ločivnico z lastnimi sredstvi, ker smo s tem
pokazali, da mislimo resno.
Danes stojimo pred velikim
izzivom. Pridobili smo večino
potrebnih zemljišč za potrebne posege, do začetka del pa
moramo pridobiti še gradbeno dovoljenje, podpisati pogodbo za sredstva in na javnem razpisu izbrati izvajalca.
Pričakujem, da bomo že letos
začeli z deli, glavnina del pa bo
izvedena naslednje leto.
Milan Čadež, župan

Poljane – Načrtovane protipoplavne ukrepe so sredi januarja v Poljanah javno predstavili
krajanom, ki živijo na vplivnem območju posega. Predstavitve se je udeležilo okrog
petdeset zainteresiranih krajanov, ki jih je zanimalo predvsem, kdaj in na kakšen način
bodo izvajali načrtovane ukrepe, veliko vprašanj pa se je nanašalo zlasti na območje kontroliranega razliva, ki bo v času
poplav neprevozen. "Treba se
je zavedati, da se v času poplav
življenje ustavi," je ob tem
opozoril župan Milan Čadež.
Na vprašanja krajanov so odgovarjali še projektant Rok Fazarinc, direktorica občinske
uprave Elizabeta Rakovec,
predsednik Krajevne skupnosti Poljane Anton Debeljak in
projektni vodja na občini Igor
Kržišnik.
Poljane z vasema Hotovlja in
Predmost sodijo med poplavno najbolj ogrožena območja
v občini. Ker se čedalje pogosteje srečujejo z vse obsežnejšimi poplavami dogodki, je
ministrstvo za okolje in prostor sredi decembra na podla-

Na območju Poljan načrtujejo obsežne protipoplavne ukrepe. / Foto: Tina Dokl
gi pripravljene dokumentacije
odobrilo vlogo občine za sofinanciranje protipoplavnih
ureditev na tem območju. Protipoplavni ukrepi obsegajo regulacijo struge Sore mimo
Hotovlje v njen prvotni tok,
znižanje terena pred Županovšem za preprečevanje zajezitev poplavne vode in bolj kontroliran razliv, ureditev iztoka

Ločivnice v Soro, ureditev
struge Ločivnice skozi Poljane, delni odmik prometnih
povezav od struge Sore za povečanje razlivnega območja
poplavnih voda in gradnjo novih, poplavno varnejših premostitev. Dela bodo po oceni
vredna 3,3 milijona evrov, od
tega bi ministrstvo prispevalo
2,5 milijona evrov. Del sred-

stev bodo zagotovili že prihodnje leto, končanje del pa načrtujejo v letu 2018. »Občina
je že pridobila glavnino potrebnih zemljišč in projektno
dokumentacijo za izvedbo
ukrepov, po podpisu sofinancerskega sporazuma z ministrstvom pa je treba izvesti še
javno naročilo za izbiro izvajalca del,« je razložil Čadež.

Upajo na pomoč ministrstva
Ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič so ob delovnem obisku v občini
seznanili s pripravami na gradnjo nove športne dvorane v Gorenji vasi.
Mateja Rant

Tematska pot že dobiva obrise
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Visoko – Letos mineva sto let, odkar je Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni v nadaljevanjih izhajala v podlistku Ljubljanskega
zvona. Na občini so se zato odločili, da bodo ob tej priložnosti uredili tematsko pot, ki bo sledila krajem, ki so omenjeni
v tem delu. "Del šestčlanske projektne skupine smo pred
dnevi že prehodili čudovito pot na Blegoš, ki natanko sledi
opisom v povesti od Visokega do Blegoša," je pojasnil župan
Milan Čadež. Pot bodo označili s posebnimi tablami z opisi,
ki se bodo navezovali na odlomke iz povesti Cvetje v jeseni.
V zvezi s prizorom na fotografiji lahko v zgodbi preberemo:
"Spodaj pri Lovskem brdu, kjer se pot v dolino zavije, sem se
ozrl zadnjič po nji. Meta je še vedno stala kot kip 'Na poklonu' in s prsi, h katerim je pritiskala roko, se ji je svetila bela
zvezda Kristusovih srajčk."

Gorenja vas – Gradnja športne dvorane v Gorenji vasi
predstavlja največjo naložbo
občine v prihodnjih letih, ki
ji bodo podredili vse ostale
naložbe. Zato računajo tudi
na pomoč države pri gradnji. "Pričakujemo, da bo
ministrstvo pripravilo ustrezne pogoje za javni razpis za
občine," je ob delovnem obisku ministrice poudaril župan Milan Čadež. Naložba
bo vredna okrog štiri milijone evrov, pri čemer bo občina morala zagotoviti okrog
tri milijone lastnih sredstev.
Župan Milan Čadež je skupaj s sodelavci iz občinske
uprave tako ministrici in generalnemu direktorju direktorata za šport Boru Štrumblju predstavil priprave na
gradnjo nujno potrebne nadomestne telovadnice pri
Osnovni šoli Ivana Tavčarja.
Ta čas namreč v šoli program športa izvajajo v dotrajani, 46 let stari telovadnici,
v kateri iz leta v leto telovadi
večje število učencev, vse

Ministrica Maja Makovec Brenčič si je ogledala dotrajano telovadnico v Osnovni šoli
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. / Foto: arhiv občine
bolj zasedena pa je tudi v
popoldanskem času. Občina je že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje
ter objavila javno naročilo
za izbiro izvajalca za gradnjo nove telovadnice z zunanjimi igrišči in parkirišči,
sočasno bodo uredili tudi

novo kotlovnico na lesno biomaso, je razložil župan
Milan Čadež. V nadaljevanju obiska si je ministrica
ogledala sedanjo telovadnico, ob čemer se je lahko neposredno prepričala o utesnjenih prostorskih pogojih
za športno vadbo, s katerimi

se šola sooča v zadnjih dveh
desetletjih. "Na občini smo
izjemno zadovoljni, da se je
ministrica odzvala povabilu
občine na delovni obisk, saj
je navedena investicija za
občino izjemno velik finančni zalogaj," je še dodal
Čadež.

Loški glas, torek, 31. januarja 2017

7

Občina Gorenja vas - Poljane

V Afganistanu končal v zaporu
Boštjan Šifrar s Sovodnja je pred tremi leti pustil službo in se z motorjem odpravil na pot po Srednji Aziji. Vtise je pred časom strnil v knjigi z naslovom K
talibanom in piratom, ki jo je najprej predstavil na domačem Sovodnju, potem pa januarja še v gorenjevaški osnovni šoli.

Sovodenj – Že izkušen svetovni popotnik, ki je na motorju prepotoval Evropo, Avstralijo, Ameriko in nekaj
afriških držav, se je tokrat
prvič odločil, da svoje popotovanje popiše v knjigi. K
temu so ga po njegovih besedah spodbudili predvsem
talibani in pirati, saj so slednji vplivali tudi na to, da se
je domov vrnil precej prej,
kot je sprva načrtoval. Vsekakor pa se mu je tudi izku-

šnja z afganistansko vojsko,
ki ga je osumila vohunjenja
za talibane, zdela vredna, da
o njej spregovori v knjigi. In
še o vrsti drugih nepredvidljivih dogodkov, ki so precej "začinili" njegovo sedemmesečno potovanje.
Na pot se je še z enim popotniškim kolegom iz Slovenije prek balkanskih držav
najprej odpravil do Turčije
in Irana, potem pa sta nameravala čez Afganistan v
Uzbekistan, Tadžikistan,
Kirgizijo, Kazahstan in Ru-

sijo, kjer bi se ločila, sam pa
bi nadaljeval proti vzhodu v
Mongolijo, Južno Korejo in
na Japonsko. A se je zapletlo, ko sta morala iz Afganistana nazaj v Iran, od tu pa v
Armenijo in Gruzijo, od koder je nadaljeval sam. Pot ga
je vodila še čez Rusijo v Sibirijo in Mongolijo, potem pa
v Oman in iz Dubaja domov. Iz Dubaja je sicer sprva nameraval nadaljevati pot
proti Afriki, a ker po kopnem čez Savdsko Arabijo
ni bilo moč priti do Afrike,

V Uzbekistanu ga je navdušila tamkajšnja arhitektura. / Foto: osebni arhiv

je bila edina možnost z ladjo
prek morja. "V Omanu sem
celo našel kapitana, ki me je
bil pripravljen brezplačno
vzeti na ladjo, a me je že
vnaprej opozoril, da če bom
že preživel pot z ladjo, mi na
kopnem to zagotovo ne bo
uspelo, saj bi bila pot čez celino prek Somalije in Etiopije do Južne Afrike preveč
tvegana. Tu se je zato moje
potovanje končalo.«
Pot čez nemirni Afganistan
pa je izbral, ker ni dobil vizuma za Turkmenistan, prek
katerega je sprva nameraval
do Uzbekistana. »Za Afganistan pa sem na veleposlaništvu na Dunaju povsem
brez težav dobil vizum,« se
spominja. A že na afganistanski meji se je začelo,
pravi, nekaj vojakov ga je takoj posvarilo, da naj bi bila
to enosmerna vozovnica. "V
Afganistan sva prispela ravno v času, ko so Američani
prestregli novice, da talibani
pričakujejo okrepitve. In potem se pojaviva midva s kolegom s kamerami in fotoaparati ter se nameniva proti
predelom, kjer so bili talibani najbolj aktivni," zdaj s
kančkom samoironije pripoveduje Šifrar. Kmalu po
prečkanju meje ju je priprla
afganistanska vojska, saj so
ju osumili vohunjenja za talibane. V njihovem priporu
sta preživela deset dni, vsak

Še posebno si je želel doživeti Mongolijo. / Foto: osebni arhiv
dan so ju vodili na zaslišanja. Tu ga je čakala še ena
neprijetna izkušnja, saj so
mu v zaporu ukradli sedemsto evrov.
Kljub nekaterim neprijetnim izkušnjam ga je večina
držav na nekdanji "svileni
poti" začarala s svojimi ljudmi ter naravnimi in arhitekturnimi lepotami. Posebno doživetje je zanj predstavljala Mongolija, ki se mu je
razodela kot čisto poseben
svet. "Njihovega nomadskega življenja niti malo ne moremo primerjati z našim.
Živijo v šotorih, imenovanih
jurte. V teh šotorih je vse
njihovo imetje, in čeprav ni
veliko prostora, se vedno
najde prostor še zate, če je

Preprečili izgone
prebivalstva iz doline

Skupaj kovali nove ideje in pobude
Gorenja vas – Župan Milan Čadež je v januarju na tradicionalno ponovoletno kosilo povabil domače župnike, ravnatelja in
zdravnike. "Letos smo se srečali že desetič in kot vedno sem
jim predstavil načrte občine v novem letu," je pojasnil župan
in dodal, da je to tudi priložnost, da si izmenjajo ideje in pobude. "Vsi namreč delamo z ljudmi v občini, zato je njihovo
mnenje dobrodošlo." Ker so se srečali ravno v času, ko se je
poslanec iz njihove občine Žan Mahnič udeležil slovesne večerje v Beli hiši po izvolitvi novega ameriškega predsednika
Donalda Trumpa, so po županovih besedah veliko pozornosti posvetili tudi tej temi. "Na predstavitveni stojnici je bila
najbolj iskana prav naša zloženka Po poti poljanskih dobrot,
saj je te najprej zmanjkalo," se je še pohvalil župan.

Pri Brdarju v Vinharjih so sredi decembra pripravili spominsko srečanje ob 75-letnici poljanske vstaje.

Vinharje – Srečanje sta pripravila krajevna organizacija
Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega
boja (ZB NOB) Poljane in
organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice. Predsednica
krajevne organizacije ZB
NOB Poljane Milena Sitar je
v uvodu poudarila, da je pred
75 leti v okoliških krajih vrelo
ob spoznanju, kaj prinaša
nemška okupacija. Pri Brdarju se je zato takrat ob pozivih mobilizacijskih skupin,
ki so vabile k uporu, zbralo
okrog tristo prostovoljcev.
Poljanska vstaja je bila po
besedah slavnostne govornice, predsednice Gibanja
TRS Lare Jankovič ključna
za nadaljnji razvoj partizanskega gibanja na Gorenjskem. "Preprečila je izgone
prebivalstva iz Poljanske
doline, brez nje pa tudi ne

bi bilo dražgoške bitke, saj
je v njej sodelovalo kar 129
vstajnikov." Verjame, da je
vse, ki so se pridružili uporu, v gozd vodila narodna
zavest, soodgovornost in
sočutje. Danes je po njenem znova nastopil čas, ko

se je treba upreti. »Danes
imamo nevidnega sovražnika, ki nima puške v roki,
ampak manipulira z drugimi sredstvi,« je poudarila
in dodala, da nas ta nevidni
sovražnik ubija z ustrahovanjem, ko postavlja kapital

pred človeka. »Taka družba
je obsojena na propad in
temu se je treba upreti, in
sicer s solidarnostjo, tovarištvom in povezovanjem.«
Do lepšega jutri, je še dodala, nas loči samo odločitev
za mir in sožitje.

Slavnostna govornica je bila predsednica Gibanja TRS Lara Jankovič. / Foto: Primož Pičulin

Otroci in odrasli uživali na ledu
Poljane – Letošnja zima je s snegom bolj skopa, zato pa
omogoča toliko več užitkov na ledu. Pravo drsališče je narava ustvarila kar sama tudi na polju v Predmostu v Poljanski
dolini, kar je predvsem otrokom naredilo veliko veselja, ko
so lahko nekaj dni uživali v vragolijah na ledu. Za še boljše
pogoje za drsanje je poskrbela Gasilska enota Poljane, ki je
s cisterno pripeljala vodo v Predmost in tako poskrbela za
še bolj gladko površino ledu.

Foto: Lucija Krpič

Mateja Rant

treba.« Prijazne ljudi je srečeval povsod na svoji poti,
tako da mu večkrat ni bilo
treba plačati ne za hrano ne
za prenočišče. O svojih dogodivščinah pripoveduje s
takim žarom, da ne moreš
mimo vprašanja, ali ga že
vleče na kakšno novo potovanje. A kot pravi, je zaenkrat še prezgodaj govoriti o
novi poti, saj ima med drugim veliko dela tudi s predstavljanjem knjige. V februarju ga čakajo predstavitve v
Idriji, Žireh, Ajdovščini in
Mariboru, v začetku marca
pa še v Dobrovi. A kljub
temu na koncu vendarle prizna, da že rahlo pogreša, da
bi se spet "izgubil v kakšni
zahojeni vasi".
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Mateja Rant
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Občina Železniki
Za trajnostno
mobilnost
Na hodniku Občine Železniki je na ogled
razstava o viziji celostne prometne strategije.
Slednja naj bi bila izdelana do pomladi.
Ana Šubic
Železniki – Občina Železniki bo spomladi dobila celostno prometno strategijo
(CPS), ki jo pripravljajo v
sodelovanju s strokovnjaki
iz ljubljanskega podjetja
Appia. Kakšne so dosedanje
ugotovitve in h katerim
ukrepom se nagibajo v želji
spodbuditi trajnostno mobilnost, ki so jo prepoznali
kot ključno priložnost, si
lahko še do sredine februarja ogledate na razstavi Vizija
Celostne prometne strategije na hodniku Občine Železniki. S CPS nameravajo v
ospredje postaviti ranljivejše
udeležence v prometu, za
katere bo ključnega pomena
povezan in varen prometni
sistem.
Decembra so na javni razpravi predstavili analizo stanja. Ugotovitve kažejo, da se
v Železnike na delo vozi
skoraj 900 prebivalcev drugih občin, 1300 občanov Železnikov pa je zaposlenih
izven domače občine, pri
čemer je zaradi delovnih migracij najbolj obremenjena
regionalna cesta Železniki–
Škofja Loka. Anketa o načinih prevoza je pokazala
močno prevlado uporabnikov lastnih vozil, saj jih kot
najpogostejše prevozno
sredstvo uporablja kar 81
odstotkov anketirancev, kolesa pa le 11 odstotkov. Pet
odstotkov vprašanih pešači,
zgolj dva odstotka pa za vsakodnevne poti uporablja avtobus.
Glede na raziskave iz leta
2002 je močno upadel odstotek prebivalcev, ki so se
na delovno mesto odpravili

mrežo kolesarskih poti.
Navdušenje nad kolesarjenjem lahko opazimo že v
OŠ Železniki, saj je šolska
kolesarnica premajhna, šolarjev, ki radi kolesarijo, pa
je vse več," je pojasnil Jernej
Rebolj iz podjetja Appia.
Glede na povprečne hitrosti
pešcev in kolesarjev so ocenili, da je možno v 15 minutah peš opraviti večino pomembnejših opravkov v središčnem naselju občine –
Železnikih, središče pa je s
kolesom kljub manj primernemu terenu in razpršeni
poselitvi v 15 minutah dosegljivo kar okoli 4000 oz. 60
odstotkom občanov.
Ukrepi v CPS še niso dokončno oblikovani. "Med
najbolj izpostavljenimi so
ukrepi s področja kolesarjenja, kjer se zavzemamo za
vzpostavitev ustreznih kolesarskih povezav in pripadajoče infrastrukture," je dejal
Rebolj. Prizadevajo si, da bi
pešačenje postalo prevladujoč način potovanja znotraj
naselij, med njimi pa bi
vzpostavili neprekinjene
pešpoti. "Med ukrepi s področja motornega prometa
predvidevamo predvsem takšne, ki bi urejali trenutno
situacijo pogostih kršitev na
področju mirujočega prometa ter se nagibamo k
ukrepom umirjanja prometa v stanovanjskih območjih.
Na področju javnega potniškega prometa težimo k
vzpostavitvi novih oblik javnega potniškega prometa,
na primer storitve prevozov
na klic, med najbolj primernimi ukrepi za občino pa so
združevanje šolskih prevozov z rednimi linijami."

Jubilejne dražgoške
prireditve
Letos je minilo petinsedemdeset let od boja Cankarjevega bataljona z Nemci v Dražgošah, poboja
domačinov in požiga vasi in šestdeset let prve prireditve Po stezah partizanske Jelovice.
Jože Košnjek
Dražgoše – Nad tri tisoč ljudi
se je v nedeljo, 8. januarja,
kljub hladnemu in vetrovnemu vremenu udeležilo letošnje osrednje prireditve Po
stezah partizanske Jelovice, ki
je bila prvič organizirana pred
60 leti in je bila tudi letos sklenjena z opoldansko svečanostjo pri spomeniku pod vasjo.
Ta spominja in opominja, da
je bila pred 75 leti na pobočju
Dražgoške gore silovita bitka
med partizani Cankarjevega
bataljona in Nemci, v kateri je
padlo deset partizanov, in da
so Nemci v maščevalnem
besu pobili 41 domačinov in
vas vključno s cerkvijo svete
Lucije zravnali z zemljo. Na
proslavi je bil tudi predsednik

Med udeleženci dražgoške slovesnosti je bil tudi predsednik republike
Borut Pahor. / Foto: Andrej Tarfila

Vodilni možje planinskih društev iz Škofje Loke in
Železnikov (z leve): Janez Pintar, Jože Stanonik in Alojz
Lotrič. Škofjeloško in železnikarsko društvo sta
organizatorja najzahtevnejših pohodov. / Foto: Andrej Tarfila

republike Borut Pahor, ki je k
spomeniku položil venec.
Udeležence proslave sta nagovorila predsednik organizacijskega komiteja prireditve Drago Štefe in župan Železnikov
Anton Luznar. V kulturnem
programu so poleg orkestra
Slovenske vojske in ženskega
pevskega zbora Kombinat sodelovali domačini: učenci dražgoške podružnične šole, recitator Miloš Šmid, baritonist
Tone Habjan ter harmonikar
Nejc Jemc. Slavnostni govornik tudi letos ni bil politik, ampak zgodovinar dr. Martin
Premk. Povedal je, da smo bili
Slovenci v uporu proti okupatorjem enotni in da se druga

Sanirati morajo več brežin
Ana Šubic
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V Železnike se na delo vsak dan pripelje skoraj devetsto
prebivalcev drugih občin, 1300 občanov pa je zaposlenih
izven domače občine. / Foto: Andrej Tarfila
peš oz. s kolesom, saj je bilo
tedaj takih kar 31 odstotkov.
"Kljub vsemu smo danes
presenečeni nad odstotkom
kolesarjev v občini, kajti gre
za občino z manj primernim terenom za kolesarjenje ter popolnoma odsotno

Kot napoveduje, bo CPS izdelana do konca marca, nato
pa jo morajo potrditi še občinski svetniki. Izdelava bo
stala 37.820 evrov in jo sofinancira ministrstvo za infrastrukturo v višini 18.130
evrov.

Železniki – Direkcija RS za
infrastrukturo bo letos sanirala skalno brežino ob državni
cesti pri odcepu za Davčo.
Odstranili bodo del brežine
in jo zaščitili z visečimi mrežami, razširili cestni odsek v
smeri proti Zalemu Logu in
uredili podporni zid ob potoku. Sanacija je ocenjena na
342 tisoč evrov. "Zelo si prizadevamo za ureditev avtobusnih postajališč na razširjenem odseku, zaradi česar
smo minuli teden tudi gostili
predstavnike direkcije. Pri
ogledu se je izkazalo, da zaradi omejenosti s prostorom
ne bo možno urediti postajališč ob cesti, temveč le na vozišču, o čemer bo odločala še
posebna komisija," je povedal
župan Anton Luznar. Na direkciji obravnavajo tudi problematiko padajočega kamenja s pobočja na regionalno
cesto v Davčo, in sicer približno dvesto metrov naprej od

Pri davškem mostu bodo sanirali skalno brežino in razširili
cesto v smeri proti Zalemu Logu.
davškega mosta. V kratkem
načrtujejo inženirsko-geološki pregled zalednega pobočja, nato pa naj bi brežino
uvrstili v letošnji predlog
plana sanacij, po prioritetnem vrstnem redu. "Izvedeli smo še, da bodo letos
sanirali tudi skalno brežino

v ožini nad Zalim Logom ter
usad na cesti od Petrovega
Brda do križišča nad Sorico
in usad na makadamski cesti Rudno–Rovtarica. Prav
tako nameravajo z mrežami
zaščititi strm breg nasproti
Petrola in križišča," je še povedal župan.

svetovna vojna, za katero se ve,
na kateri strani se je kdo boril,
še naprej zlorablja v politične
namene. Ljudje bi bili že zdavnaj spravljeni, če bi se o drugi
svetovni vojni govorilo na
osnovi dejstev, je dodal.
Tudi letos je precej udeležencev nedeljske svečanosti prišlo
v Dražgoše na tradicionalnih
pohodih, med katerimi sta
bila najbolje obiskana dva. Ponoči s sobote na nedeljo je s
Črnega vrha po poti Cankarjevega bataljona proti Dražgošam krenilo 130 pohodnikov,
iz Železnikov preko Ratitovca
v Dražgoše pa 108. Razlog za
manjšo udeležbo sta bila veter
in hud mraz.

Počastili bodo
Prešernov dan
Železniki – V torek, 7. februarja, na predvečer Prešernovega dne, ob 19. uri bo v Kulturnem domu Železniki proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, tokrat v organizaciji Kulturnega društva
Scena (KD). Na prireditvi z
naslovom Ženska v Prešernovi pesmi bodo nastopili
Mladinski pevski zbor
Osnovne šole Železniki pod
vodstvom Marjete Naglič,
Kvartet Obzorje pod umetniškim vodstvom Janeza Trilerja in člani KD Scena. Na
kulturni praznik, 8. februarja,
ob 18. uri pa se obeta že četrto javno kovanje pesmi
Pred plavžem mi pesem povej. Kot pravi Katja Mohorič
Bonča iz Muzeja Železniki,
se je prireditev prijela, namenjena pa je tako tistim, ki
bodo prebrali svojo pesem
ali pesem drugega avtorja,
kot tudi njihovim poslušalcem. "Prijave niso potrebne,
se je pa tovrstno spontano
druženje v preteklih letih izkazalo za prijetno."
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Največ denarja za ceste

O dediščini Krekovega
dela v Selški dolini
Ana Šubic

V rekonstrukcije odsekov Sivar–Logar proti Megušnici in Šurk–Ravne ter ceste v Podlonku
bo Občina Železniki letos vložila pol milijona evrov.
Ana Šubic
Železniki – Na decembrski
seji so občinski svetniki potrdili letošnji proračun. Odhodke načrtujejo v višini 6,6
milijona evrov, prihodke pa
6,1 milijona evrov, zato so
predvideli tudi zadolževanje. Za investicije bodo namenili 2,4 milijona evrov,
od tega največ na cestnem
področju.
"Največja investicija bo rekonstrukcija cestnega odseka Sivar–Logar proti Megušnici, vredna je okoli 200
tisoč evrov. Gre za zelo dotrajan približno kilometer
dolg odsek. S tem sledimo
vrstnemu redu obnove lokalnih cest, ki je bil pripravljen že leta 2012. Tudi območni vaški odbor se strinja z obnovo te ceste," je
pojasnil župan Anton Luznar in dodal, da načrtujejo
še dve večji investiciji v ceste. Na 155 tisoč evrov je
ocenjena investicija v kilometrski odsek Šurk–Ravne,
ki je še v makadamski obliki, okoli 150 tisoč evrov pa
naj bi stala rekonstrukcija
zelo strme javne poti proti
Podlonku, kjer je predvidena tudi nova trasa v dolžini
220 metrov. "Urediti nameravamo še več krajših odsekov javnih poti, in sicer v
Davči, Sorici, Dražgošah,
Selcih, na Rudnem …" je
napovedal župan.

Med letošnje večje investicije sodi tudi nadaljevanje
obnove plavalnega bazena. Za obnovo vhodne avle in
garderob so predvideli 140 tisoč evrov. / Foto: Andrej Tarfila
Nadaljevali bodo gradnjo
pločnika ob državni cesti na
Studenem, kjer bodo uredili tudi avtobusni postaji, načrtujejo pa še gradnjo kanalizacije. "V proračunu smo
za gradnjo pločnika predvideli 50 tisoč evrov, a bomo
znesek gotovo morali povečati. Za kanalizacijo smo
lastnikom zemljišč že poslali v podpis izjave o služnostih. Želimo, da bi jih
vrnili čim prej, v nasprotnem primeru pa jih bomo
obiskali in se skušali osebno dogovoriti," je razložil
župan. V proračunu je tudi

17 tisoč evrov za drugačno
umiritev prometa na državni cesti pri prvem mostu na
Racovnik, kjer se domačini
pritožujejo zaradi hrupa in
vibracij, ki nastajajo ob vožnji čez pas granitnih kock.
Po novem je predvidena nivojsko dvignjena grbina.
"Za varnejše prečkanje ceste, saj se nanjo tam navezuje pešpot za Grivo, bomo
uredili tudi javno razsvetljavo. Poleg tega smo želeli
zarisati prehod za pešce,
kar so na direkciji za infrastrukturo zavrnili, češ da je
bolj varno brez prehoda, saj

so v tem primeru pešci pri
prečkanju bolj pazljivi. Z
enakim pojasnilom so zavrnili tudi označitev prehoda
za pešce med načrtovanima
avtobusnima postajama na
Rudnem, kjer smo v fazi
priprave projektov," je povedal župan.
Okoli 240 tisoč evrov so
predvideli za gasilsko dejavnost, kjer pa je naknadno v
dogovoru z gasilci prišlo do
nekaterih sprememb. Na
novo so dodali 10 tisoč evrov
za gasilski dom na Zalem
Logu, kjer je treba poglobiti
garažo, poleg tega pa so s 56
na 96 tisoč evrov povišali
sredstva za novo gasilsko cisterno v Davči, saj so rabljene previsoke za njihov dom,
a bo še vedno treba poglobiti
garažo. Podprli bodo tudi
gradnjo gasilskega doma v
Selcih oz. večnamenskega
krajevnega doma; letos s 70
tisoč evri, prihodnje leto pa
s 130 'tisočaki'.
Med večje investicije sodijo
tudi obnova vodovoda v naselju Log, od uvoza k ribiškemu domu do prvih hiš;
ocenjena je na 85 tisoč
evrov. Za obnovo vhodne
avle in garderob v bazenu so
v proračunu predvideli 140
tisoč evrov, za obnovo strehe
na podružnični šoli Davča
42 tisoč evrov, za zamenjavo
kurilne naprave s kurilnega
olja na sekance v Muzeju
Železniki pa 28 tisoč evrov.

Nov dom v dveh letih
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Selca – Dolgoletna prizadevanja selških gasilcev po
gradnji novega gasilskega
doma se bodo spomladi vendarle začela uresničevati. Po
napovedih poveljnika PGD
Selca Matjaža Podrekarja
naj bi aprila na travniku,
med domačini poznanem
kot Štefanov vrt, začeli graditi nov gasilski dom, saj je
sedanji premajhen, brez
ogrevanja in stranišč ter na
neprimerni lokaciji.
Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja bo vložila
Občina Železniki, ki so ji
gasilci podelili stavbno pravico. Pokazala se je namreč
možnost pridobitve nepovratnih sredstev Ekosklada,
a društvo ne more kandidirati na razpisu, lahko pa občina. Sedaj pripravljajo dokumentacijo za dopolnitev
prijave. "Načrtujemo objekt
dimenzije 18 x 16 metrov.
Spodaj bodo garaže ter prostori za gasilce, skladišče in
komandna soba, v medetaži

Takole bo videti nov gasilski dom v Selcih, ki naj bi ga
začeli graditi aprila.
bosta sejna in družabna
soba, nad garažami pa bo
manjša dvorana, ki bo na voljo lahko tudi drugim uporabnikom. Letos si želimo
dom spraviti pod streho in
izvesti nekaj notranjih obrtniških del. Če bomo uspešni na razpisu Ekoskada,
mora biti dom dokončan
prihodnje leto. Kot zanimi-

vost lahko povem še, da bo
grajen s križno lepljenim
lesom, saj je takšna gradnja
cenejša in hitrejša. To ne bo
vplivalo na videz objekta, še
vedno bo obdan s fasado, le
konstrukcija bo lesena," je
pojasnil Podrekar.
V primeru uspešne kandidature na Ekoskladu bodo pridobili sto tisoč evrov. Gradnja

Gosta drugega Krekovega večera sta bila Anton Kokalj
in Klemen Štibelj. / Foto: Tatjana Splichal
Kokalj, dejaven pri oblikovanju programa ob 70. obletnici Krekove smrti, in Klemen
Štibelj, predsednik Kulturnega društva dr. Janez Evangelist Krek Selca v času 80.
obletnice njegove smrti, sta
pripravila predavanje o kulturnem dogajanju v Selcih v
času pred osamosvojitvijo
Slovenije in po njej ter o vlogi društva ob obeh obletnicah. Kreka sta predstavila kot
osebnost, ki je pred stoletjem

Selčan in domoljub Selške
doline. Predavatelj bo Kreka
predstavil kot domačina iz
Selc, po domače Štokarjevega Janeza. Krekovi so živeli v
hiši sredi vasi v Štoku, kjer je
Janez preživel šolska leta, počitnice in proste dni. V Selca
in v Selško dolino se je vedno
rad vračal, saj je tu imel
mamo, brata, sestre in prijatelje. Ljudi in kraje iz Selške
doline opisuje tudi v svojih
dramskih delih.

Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti

Selški gasilci se pripravljajo na gradnjo novega doma in praznovanje 120-letnice društva.
Ana Šubic

Selca – V sklopu Krekovega
leta, ki poteka v počastitev
stoletnice smrti duhovnika,
politika, sociologa in pisatelja dr. Janeza Evangelista
Kreka, je sredi januarja v Selcih potekal drugi Krekov večer. O dediščini njegovega
dela v Selški dolini sta spregovorila predavatelja, ki ju je
Krekov duh navduševal v
času njunega mladostniškega udejstvovanja v družbi in
ju nagovarja še danes. Anton

dala Selški dolini vero v prihodnost na krščanskih temeljih, navzoče v polni dvorani
selškega župnišča pa sta izzvala z vprašanjem, kaj Krek
daje Selški dolini v zadnjih
desetletjih in kaj ji lahko da v
prihodnosti. Večer so obogatili pevci Mešanega pevskega
zbora sv. Peter Selca pod
vodstvom Vinka Rovtarja.
Tretji Krekov večer bo 18. februarja ob 19. uri, prav tako v
Selcih. Obeta se predavanje
Franca Pfajfarja z naslovom
Dr. Janez Evangelist Krek –

doma je sicer ocenjena na
470 tisoč evrov, tako da bo
dvesto tisoč evrov v dveh letih
zagotovila še občina, okoli
170 tisoč evrov pa morajo
zbrati gasilci. "Manjka nam
še dobrih 100 tisoč evrov.
Sredstva bomo še naprej zbirali s prireditvami, pomoč so
nam obljubili sponzorji, načrtujemo pa tudi nabirko med
krajani," je povedal Podrekar.
Sredstva so v minulih letih
zbirali tudi s tradicionalnim
februarskim Gasilskim večerom, ki pa ga letos ne bo. Kot
je pojasnil Podrekar, bodo letos praznovali 120. obletnico
ustanovitve društva, zato
bodo konec junija pripravili
dve veselici, eno pa še jeseni.
"Poleg tega se pripravljamo
na gradnjo doma, veliko dela
imamo z urejanjem dokumentacije in enostavno nimamo časa za organizacijo takega dogodka." Bodo pa zato
gasilci PGD Železniki njihov
dobrodelni večer, ki bo marca, letos namesto v dvorani na
Češnjici izpeljali v športni
dvorani.

Selca – Družinska akademija – zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti z elementi pedagogike skupnosti
vabi na pogovor in predavanje z naslovom Kako z otrokom
spregovoriti o spolnosti, ki bo 11. februarja med 9. uro in
11.30 v Krekovi dvorani v župnišču v Selcih. Gostja bo Katarina Nzobandora iz Zavoda Živim, ki se že več let ukvarja s
področjem splava in žalovanja ob izgubi otroka, predava pa
tudi o pomenu moškosti, ženskosti, telesa, spolnosti, o
kontracepciji in naravnem načrtovanju družine. Družinska
akademija je sicer neprofitna organizacija s sedežem v Dolenji vasi. Vsako leto organizira štiri dogodke; doslej so ti
potekali v Škofji Loki, sedaj pa so se odločili, da jih bodo
pripravili tudi v Selški in Poljanski dolini.

Prihaja nova patronažna sestra
Železniki – V občini Železniki bo s februarjem začela delati
nova patronažna sestra Anita Fliser Jordan, ki bo zamenjala
nedavno upokojeno Minko Šmid. Občina je z diplomirano
medicinsko sestro iz Črnuč, ki so jo uspeli dobiti šele na
tretjem javnem razpisu, podpisala petletno koncesijsko pogodbo. Patronažno varstvo v občini Železniki sicer opravlja
še Katja Dolenc.

Znova se družijo ob ročnih delih
Železniki – Javni zavod Ratitovec tudi letos prireja tedenska
druženja ob ročnih delih, ki bodo predvidoma potekala še
do konca februarja, in sicer ob ponedeljkih med 18. in 20.
uro v Galeriji Muzeja Železniki. Srečanja so brezplačna,
udeleženke pa v tej sezoni večinoma kvačkajo in pletejo ter
si ob tem izmenjujejo znanja o posameznih ročnih delih. V
Krajevni knjižnici Železniki pa za ljubitelje ročnih del organizirajo brezplačne delavnice vezenja pod vodstvom Damjane
Kaplja. Potekale bodo še ves februar, in sicer ob sredah ob
18. uri.
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Županov kotiček

Skupaj do boljših
rezultatov
V zadnjem času se ogromno
govori o tem, da naj bi imeli
zdaj Slovenci prvo damo v
Ameriki. Seveda sem kot Slovenec vesel "naše" prve dame,
je res lepa, gotovo tudi inteligentna, a se mi ob tem vendarle poraja kar nekaj vprašanj,
povezanih z našim političnim
prostorom. Pričakujemo namreč, da bo zdaj vse drugače
– turizem bo zacvetel, gospodarske povezave se bodo spletale kar same od sebe ... Zato
se sprašujem, od kod ta naivnost ljudi, da so prepričani, da
v to ni treba vlagati lastnega
truda, ampak lahko kdo zgolj
zamahne s čarobno paličico in
bo vse v redu.
Tudi ob predlogu Janka Möderndorferja glede odpoklica
županov se čudim, da si nekdo, ki je v svojem kratkem političnem življenju zamenjal že
toliko strank in bil že tolikokrat "nov" obraz, upa odpirati
tako marginalno temo v času,
ko imamo neprimerno več
tem, ki bi morale biti deležne
naše pozornosti. Pri tem se
strinjam s svojim županskim
kolegom iz Žirovnice, ki predlaga, da se vsako kaznivo dejanje, ki ga stori katerikoli
funkcionar pri opravljanju
svoje funkcije, procesira od
utemeljenega suma do sodbe
v pol leta. In če je kdo res kaj
zagrešil, naj za to odgovarja.
Ob tem tudi vas, občane, pozivam, čeprav so volitve še precej oddaljene, da ste že zdaj
pozorni, kaj politiki delajo oziroma predvsem govorijo, saj
imajo vsi polna usta, kaj bodo
naredili, a na koncu štejejo le
rezultati. Zato tudi za Trumpa
ne bom rekel, da sem mu naklonjen oziroma nenaklonjen,
bo treba počakati in bomo vi-

S skoraj štirideset let staro telovadnico se Žiri uvrščajo med pet odstotkov občin, ki imajo
najslabše pogoje za športno dejavnost, v študiji ugotavlja utemeljitelj in vodja že trideset let
trajajočega nacionalnega programa za spremljanje telesne zmogljivosti otrok Športni karton
dr. Janko Strel s sodelavci.
Mateja Rant

Janez Žakelj
deli čez recimo sto dni, ali je
dober sli slab predsednik. Dejstvo pa je, da so bili očitno volivci nezadovoljni z dosedanjo
politiko. Verjamem, da so
mnogi nezadovoljni tudi v Sloveniji, a vprašanje je, ali gre
iskati rešitev v populistih.
Precej ljudi me sprašuje, kako
da v občinskem svetu nimam
oblikovane koalicije. Tako na
svoji koži občutim, da je demokracija naporen način vladanja, a je še vedno boljša kot
diktatura, saj smo tudi slednje
izkusili in se ni obneslo. Prepričan sem, da če poslušamo
ljudi z leve in desne, pridemo do boljših rezultatov. Mi
se trudimo zadeve v občini
narediti še transparentnejše.
S februarjem bo začela delovati nova spletna stran, ki bo
bolj prijazna do uporabnikov. Omogočili bomo tudi
podajanje predlogov in pripomb, pri čemer smo še zlasti veseli konstruktivnih. Še
naprej bomo poskušali prisluhniti potrebam vseh občanov, da se ne bodo slišali le tisti, ki so sicer v manjšini, a so
bolj glasni.
Janez Žakelj, župan

Objavili seznam
dimnikarskih družb

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Simon Šubic
Žiri – Ministrstvo za okolje
in prostor je na svoji spletni
strani že objavilo prvi seznam dimnikarskih družb
in dimnikarjev, ki so pridobili dovoljenja in licence za
izvajanje dimnikarskih storitev. Odslej lahko torej dimnikarske storitve na območju Slovenije izvajajo
samo še tiste dimnikarske
družbe in dimnikarji, ki so
uvrščeni na seznam. Ta se
bo sicer sproti še dopolnjeval. Kot narekuje zakon,
imajo uporabniki najkasneje do 30. junija možnost, da
za najmanj naslednjih dvanajst mesecev izberejo svojo
dimnikarsko družbo.
Na seznam se je do prejšnjega
tedna uvrstilo že 80 dimnikarskih družb, med njimi tudi
Dimnikarstvo Uroš Verač iz
Žirov, iz bližnje okolice pa
tudi Dimko iz Škofje Loke, Dimnikarstvo Idrija Dejan Šuka-

Z novo dvorano boljši
pogoji za šport

lo in Dimnikarstvo Idrija Stanko Šukalo. Z Gorenjskega so
dovoljenje pridobili še Dimnikarstvo Dovrtel iz Kranja, O.
R. Inženiring iz Radovljice,
Dimtech dimnikarstvo iz Trzina in SDG iz Domžal. Izberete lahko kateregakoli izvajalca
s seznama, v izogib situacijam, kjer si uporabnik dimnikarskih storitev zaradi oddaljenosti ali težje dostopnosti ne
bi mogel zagotoviti dimnikarskih storitev, pa zakon predvideva, da mu je dimnikarske
storitve dolžna zagotavljati geografsko najbližja dimnikarska družba, če jo je k temu
tudi pozval. Izbranemu podjetju mora uporabnik svojo odločitev sporočiti, na kakšen
način, pa zakon ne predpisuje.
Za uporabnike, ki do konca
junija ne bodo izbrali dimnikarske družbe s seznama, se
šteje, da bo pri njih storitve še
naprej izvajalo isto podjetje
kot doslej, če je seveda pridobilo ustrezno dovoljenje.

Žiri – V občini Žiri se pripravljajo na začetek gradnje nove
športne dvorane, ki bo predstavljala velik finančni zalogaj. Omenjena študija zato
pomeni strokovno podlago,
na podlagi katere računajo na
pridobitev sredstev za gradnjo telovadnice tudi s strani
države in Fundacije za šport.
Sočasno bodo urejali tudi zunanje športne površine. V
proračunu so tako že zagotovili 450 tisoč evrov za gradnjo
nove atletske steze ter premik
košarkarskega in odbojkarskega igrišča, saj bo na mestu
sedanje atletske steze v prihodnje tekla prometna povezava
do načrtovane obvoznice, je
pojasnil župan Janez Žakelj.
V sklopu priprav na gradnjo
športne dvorane so na občini
pridobili tudi študijo Janka
Strela in sodelavcev, ki je pokazala, da obstoječe pokrite
športne površine v Osnovni
šoli Žiri zadostujejo zgolj tretjini realnih potreb za izvedbo
predpisanega učnega načrta
za šport in tako občino Žiri
uvrščajo med pet odstotkov
tistih občin v Sloveniji, ki
imajo najmanjšo količino
športnih površin na učenca.
Športna površina na učenca,
ugotavljajo v študiji, v občini
znaša komaj 1,28 kvadratnega metra, s čimer se uvrščajo
na sam rep slovenskih šol. Za
primerjavo so navedli, da povprečje za Slovenijo znaša 1,81
kvadratnega metra na učenca, za Gorenjsko pa 1,74 kvadratnega metra. Obenem je
sedanja telovadnica zastarela.
Zgradili so jo pred skoraj štiridesetimi leti in tako za skoraj deset let presega povpreč-

Obstoječe pokrite športne površine v Osnovni šoli Žiri zadostujejo zgolj tretjini realnih
potreb za izvedbo predpisanega učnega načrta za šport. / Foto: Tina Dokl
no starost šolskih športnih
dvoran v gorenjski regiji, ki
ima že tako zelo zastarele
športne objekte v primerjavi s
preostalo Slovenijo. "Obstoječa telovadnica ne izpolnjuje
osnovnih pogojev za varno
izvajanje procesa športne vadbe," so poudarili v omenjeni
študiji in dodali, da do zdravstvenih težav pri učiteljih in
vadečih v obstoječi telovadnici lahko pride tudi zaradi neustrezne akustike, ogrevalnega
sistema, prezračevanja, osvetlitve ter neustreznih športnih naprav in športnih učnih
pripomočkov. Obenem šola
ne izpolnjuje temeljnih sanitarno-higienskih pogojev za
izvedbo programa športa, ker
se pomemben del programa
šolskega športa izvaja na hodniku in v jedilnici.
Kljub zelo skromnim pogojem za izvajanje športnih dejavnosti pa so rezultati dela

učiteljev v OŠ Žiri na področju športa izjemni tako z vidika športnih rezultatov kot
tudi telesnega fitnesa, pri katerem se žirovski učenci uvrščajo v sam slovenski vrh. "Z
izgradnjo športne dvorane se
bodo odprle nove možnosti
razvoja na vseh področjih, ki
jih opredeljujeta učni načrt
in analiza telesnega fitnesa
učencev in učenk," so prepričani pripravljavci študije. Po
drugi strani je hitra oziroma
eksplozivna moč pri žirovskih učencih v zadnjih šestnajstih letih nazadovala, saj
so lanski rezultati v primerjavi s tistimi v letu 2001 slabši
za skoraj deset odstotkov.
"Negativni trendi na OŠ Žiri
pri razvoju eksplozivne moči
učencev v zadnjih treh desetletjih so presenetljivi in nenavadni, če upoštevamo, da
je trend razvoja telesnega fitnesa pri učencih in še pose-

bej učenkah izjemno pozitiven. Med mogočimi razlogi
za zmanjšanje eksplozivne
moči so zelo verjetno neustrezni materialni pogoji za
vodenje procesa športne
vzgoje, zaradi česar se v telovadnici hkrati zadržuje več
vadbenih skupin." Nova dvorana naj bi omogočila tudi
razvoj športne rekreacije.
"Predvsem bodo v novi športni dvorani bistveno boljši pogoji za vadbo žensk ter starejših občanov." Ker bo športna
dvorana največja pokrita prireditvena površina v občini,
saj bo lahko sprejela od petsto
do tisoč gledalcev, bodo tako
ustvarili tudi pogoje za druge
prireditve s kulturnega, družabnega ali gospodarskega
področja v občini. Gradnja
nove športne dvorane je tako
po prepričanju pripravljavcev
študije nujna za prihodnji razvoj občine.

”Zasneženo”
silvestrovanje
Mateja Rant
Žiri – Novoletno praznovanje so se otrokom v Žireh
odločili polepšati s snegom,
čeprav je narava v letošnji
zimi z njim precej skopa. A
na srečo nizke temperature
omogočajo vsaj izdelavo
umetnega snega, zato so se
na občini znašli in skupaj s
prostovoljci sneg pripeljali s
skakalnice v Novi vasi, je pojasnil župan Janez Žakelj.
"Izkazalo se je, da je bila to
zelo dobrodošla ideja, saj so
se otroci še dolgo v januar

igrali na tistem kupčku snega," je bil zadovoljen župan.
Tako se mu zdijo neutemeljeni pomisleki nekaterih
občanov, da je šlo za nepotrebno razmetavanje občinskega denarja. "Večino dela
so gasilci in skakalci opravili
prostovoljno," je poudaril in
že vnaprej napovedal, da
bodo ob prihodnjem praznovanju novega leta, če
bodo pogoji le dopuščali, to
zagotovo ponovili. Že popoldansko otroško silvestrovanje je bilo zelo dobro obiskano, saj se je zbralo okrog sto

Praznike so otrokom polepšali s snegom. / Foto: arhiv občine
obiskovalcev. Otroško silvestrovanje je vodil znani otroški animator Sten Vilar, ki je
otroke popeljal tudi do odštevanja novega leta, seveda
popoldne le zanje. V večernem delu silvestrovanja pa

je novo leto skupaj z ansamblom Ikebana pričakalo več
kot petsto ljudi. "Zelo me
veseli, ker so se pridružili
tudi trije gostinci in sofinancirali prireditev," je še dodal
župan.
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Tekme na skakalnicah
Decembra in januarja je bilo v nordijskem centru v Novi vasi več tekmovanj, tudi letos pa so pri SSK Alpina pripravili tekmo Alpskega pokala deklet.

Žiri – Nordijski center v
Novi vasi je vsako bogatejši
za nove pridobitve, te pa s
pridom izkoriščajo tako domači smučarski skakalci in
skakalke kot nordijski kombinatorci. Tudi letos so pridno trenirali, klubski delavci
SSK Alpine pa so v decembru in januarju pripravili
tudi več tekmovanj. Tako so
gostili pokalne tekme, prejšnji konec tedna pa so se v
Novi vasi zbrale reprezentance deklet, ki so tekmovala
na dveh tekmah Alpskega
pokala.
Tako na sobotni kot nedeljski tekmi se je zmage razveselila 15-letna slovenska tekmovalka Katra Komar iz
Bohinja (SSK Bohinj). V Žireh je bila obakrat druga Jerneja Brecl (SSK Velenje).
Izkazala se je tudi Jerneja
Repinc Zupančič (NSK Tržič - FMG), ki je na prvi tekmi osvojila četrto, na drugi
pa osmo mesto. Točke so
osvajale tudi ostale naše
mlade smučarke skakalke,
na 36. in 40. mesto pa se je
na domači skakalnici uvrstila trinajstletna Eva Krek
(SSK Alpina), ki je prav tako

članica mlade slovenske reprezentance.
Seveda so v Žirovskem klubu še kako ponosni na letošnje odlične rezultate Eme
Klinec in Nike Križnar, ki
osvajata točke v svetovnem
pokalu, trenutno pa sta s trenerjem Zoranom Zupančičem na mladinskem svetovnem prvenstvu v Park Cityu.
Poleg njih bosta v Ameriki
nastopili tudi obe naši najboljši tekmovalki na žirovski
tekmi, Katra Komar in Jerneja Brecl.
"Kot vedno smo tudi letos
poskrbeli, da so bile tekme
Alpskega pokala dobro pripravljene, prav tako dobro
pripravljene so bile tudi
skakalnice. Kot organizatorji smo s prireditvijo zadovoljni, saj smo v dveh dneh
imeli veliko varnih in lepih
skokov. Za nas je pomembno, da se dekleta rada vračajo v Žiri in da so ekipe tudi
letos pohvalile organizacijo.
Mi smo se potrudili po svojih najboljših močeh, rada
pa bi se zahvalila tudi gledalcem, ki so dekleta spodbujali. Med njimi je bilo
tudi trinajst slovenskih deklet in nekatera med njimi
so šele prvič nastopila na

Žirovski klubski delavci so ponosni na še eno odlično izpeljano tekmovanje Alpskega pokala deklet, na kateri je slavila
Katra Komar. Ob njej smučke drži mlada članica SSK Alpina Lana Šikovec.
tekmah Alpskega pokala.
Veseli smo dveh zmag slovenske skakalke iz Bohinja
in Katre Komar pa tudi nastopa svoje mlade tekmovalke Eve Krek. Prav tako
smo veseli, da na naše tekme pride vsako leto več
mladih smučarskih skakalk

iz različnih držav, in upamo, da bo še naprej tako,"
je povedala predsednica
SSK Alpina Judita Oblak, ki
se z ostalimi klubskimi delavci trudi, da se v nordijskem centru v Žireh vsako
leto lahko pohvalijo s kakšno od novosti.

"Od lani imamo nov hladitveni sistem na smučinah
40- in 60-metrskih skakalnic. Prav to nam je omogočilo, da smo konec minulega
leta in v januarju lahko izpeljali pokalne tekme. V kantah smo nosili sneg na ledeno smučino in do sedaj je

Koledar klekljanih dreves

V tekmi za evropsko
poslovno nagrado

V Klekljarskem društvu Cvetke so v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije konec lanskega
leta izdali koledar Drevesa v čipki za leto 2017.
Mateja Rant
Žiri – Izdajo koledarja so
imeli po besedah predsednice društva Cvetke Tanje
Mlinar v načrtu že za lanski
svetovni klekljarski kongres
v Ljubljani, a jim je preobilica dela s samim kongresom to preprečila. "Septembra pa smo idejo predstavili
gozdarskemu inštitutu in
bili so navdušeni, saj je sovpadlo ravno z njihovim
praznovanjem sedemdesetletnice letos." Skupaj so se
nato lotili priprave koledar-

ja, ki je izšel tik pred novim
letom.
Za koledar so izbrali dvanajst čipk dreves, ki so nastale leta 2010 na pobudo
tedanjega direktorja gozdarskega inštituta Mirka Medveda, ki je menil, da bi bila
klekljana drevesa izviren
slovenski prispevek k počastitvi mednarodnega leta
gozdov leto kasneje. Trinajst
klekljaric se je skupaj z
enim klekljarjem takrat lotilo dela in aprila 2011 so v
sklopu petih klekljarskih
dnevov v Žireh odprli raz-

Tanja Mlinar (levo) in Mojca Albreht s koledarjem

stavo, na kateri so predstavili dvanajst drevesnih vrst ter
njihove liste, cvetove in plodove. "Po grbih in zastavah
je bil to naš najbolj zahteven
projekt," je priznala podpredsednica društva Mojca
Albreht. Po njenih besedah
je bila zahtevna že sama tehnika izdelave, saj je podlago
predstavljala slika, in ne klasičen vzorec oziroma 'mušter'. "Želeli smo, da bi bila
drevesa čimbolj pristna,
zato smo slike iskali po knjigah in svetovnem spletu.
Nato je bilo treba najti še
pravo zeleno barvo, ki sem
jo iskala po vseh trgovinah v
Ljubljani," je pojasnila Tanja Mlinar in dodala, da so
si pomagale tudi s šiviljskimi sukanci, ker ni bilo na
voljo dovolj odtenkov klekljarskih. "Za vsako drevo
smo namreč uporabile drugo zeleno barvo." Prikazati
je bilo treba cel spekter barvnih nians, ki se prelivajo
druga v drugo. Macesen in
bukev so naklekljali tudi v
jesenski različici v izjemno
pestri barvni kombinaciji. V
izdelavo posameznega drevesa so klekljarji vložili od
sto do dvesto ur dela, za tako

zahtevno delo pa je bil poleg
izjemnega znanja izdelovanja čipk potreben tudi občutek za umetnost. Po mnenju
številnih poznavalcev je to
delo pomenilo vrhunec v dosedanjem društvenem
ustvarjanju.
Drevesa, ki so jih klekljali,
so izbrali skupaj s strokovnjaki z gozdarskega inštituta, je pojasnila Mojca Albreht. "Želeli smo predstaviti predvsem drevesa, ki so
najbolj značilna za Slovenijo. Med najbolj razširjenimi
sta bukev in smreka." Vsa ta
klekljana drevesa zdaj krasijo tudi koledar, pri pripravi
katerega so prav tako aktivno sodelovali strokovnjaki z
gozdarskega inštituta. "Na
njihovo željo so imena dreves zapisana ne samo v slovenščini, ampak tudi v angleščini in latinščini, saj so
tako prepoznavna po vsem
svetu," je razložila Tanja
Mlinar.
Letos so se žirovske klekljarice lotile še enega zanimivega projekta, in sicer so se
odločile klekljati po starih
vzorcih pokojne Frančiške
Gantar. "V Žireh je verjetno
ona narisala največ vzorcev,

tam ostal. Poleg umetnega
snega smo ta mesec dobili
še deset centimetrov snežene kulise," je še povedala
Judita Oblek, ki je zadovoljna, da tudi klubski objekt ob
skakalnicah korak za korakom dobiva končno podobo
in že služi za treninge.

Mesec januar na koledarju
krasi čipka smreke.
a mnogi so bili založeni in
že skoraj pozabljeni," je pojasnila Mojca Albreht. Na
pobudo ene od članic društva so se povezali z njeno
hčerko Tinco Slabe in tako
odkrili ogromno število
vzorcev, doslej že več kot
petsto, med katerimi so nekateri veliki tudi po meter in
pol. Čipke, ki nastajajo po
teh vzorcih, bodo razstavili
ob letošnjih klekljarskih
dnevih v Žireh. "Nekateri
vzorci bodo sploh prvič prikazani. Pomembno pri tem
je, da gre za avtohtono žirovsko zapuščino, zato ne sme
iti v pozabo," je še dodala
Mojca Albreht.

Žiri – Za Evropsko poslovno
nagrado (European business awards oziroma EBA),
ki se od leta 2007 podeljujejo najinovativnejšim podjetjem z namenom spodbujanja in promocije njihovega
uspeha, inovativnosti in
etične drže v evropski poslovni skupnosti, se letos
poteguje tudi podjetje M
Sora. Kot je pojasnila vodja
razvoja in tehnologije v M
Sori Barbara Šubic, so jih
lani izbrali in povabili k sodelovanju organizatorji natečaja EBA. Julija lani so oddali prijavo, do jeseni pa je
potekalo ocenjevanje podjetij iz vse Evrope. V septembru so jih obvestili, da so
bili izbrani med najboljše, in
so tako pridobili naziv
državnega prvaka v kategoriji nagrad okoljskega in
trajnostnega upravljanja.
"S tem se je podjetje uvrstilo v naslednji krog tekmovanja na mednarodni ravni, za
katerega smo morali posneti kratek promocijski film,
ki je dostopen preko spletne
strani EBA, kjer poteka
tudi glasovanje za podjetje
M Sora," je pojasnila Barbara Šubic. Glasovanje poteka
do 1. marca. Za podjetje
M Sora je mogoče glasovati
s klikom na slovensko
zastavo in v naslednjem koraku na film podjetja M Sora
prek spletne strani www.
businessawardseurope.com.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Vilma Stanovnik
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Splača se biti naročnik
www.gorenjskiglas.si

Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Knjiga za vse
Polone tega sveta
Konec lanskega leta je pri Založbi Fran iz Celovca izšel drugi roman avtorice
Katarine Nadrag z naslovom Poslušaj me, tebi pojem. Dober razlog, da smo
Mestni knjižnici Kranj prisluhnili pogovoru s pisateljico, ki ga je vodila
Andreja Blažič Klemenc.

8

f e b r ua r

www.visitkranj.com

Tokratna izpraševalka in urednica knjige Andreja Blažič Klemenc, v sredini avtorica
romana Katarina Nadrag in ob njej še založnik Franc Merkač / Foto: Igor Kavčič

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja / Prešernovi recitali
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti
T E D E N K U LT U R E / 1 . — 8 . F E B R U A R

Igor Kavčič
Kranj – Roman Poslušaj me,
tebi pojem je drugo prozno
delo Katarine Nadrag, Škofjeločanke, ki z družino živi
v Železnikih. Njena prva
knjiga Utopljene sanje, O
poti iz alkoholnega pekla, ki
je leta 2010 izšla pri Mladinski knjigi, je dolgoletna
uspešnica, o čemer govori
tako zanimanje zanjo v knjigarnah kot visoka knjižnica
izposoja. Nadragova torej
dobro pisateljsko izkušnjo
že ima, a jo tudi ob izidu

druge knjige spremlja čustvo, podobno tistemu ob
rojstvu otroka. "Nekoč mi je
bila taka primerjava tuja,
zdaj po drugi knjigi pa lahko vzporejam oba občutka.
Razlika je v tem, da otroka
pripravljaš na življenje, s
„knjižnim otrokom“ pa bralcem želiš dati nekaj, kar je
bilo dotlej samo tvoje," v
uvodu pove pisateljica, ki je
od malega imela potrebo izražati se na različne načine.
Povedala je, da je bila ob
zelo konservativnih starših
kot otrok zatrta, a ji je kljub

temu uspelo najti cel kup
kanalov, preko katerih se je
izražala. V najstniških letih
so to bile pesmi in tudi
skrivni zapiski o tem, kar se
je v njeni okolici in z njo dogajalo. "Nikoli ne bom pozabila bolečega trenutka, ko
sem bila v bolnišnici. V tistem času smo se z družino
ravno selili in ko sem prišla
domov, mojih zapiskov in
besedil ni bilo več. Takrat
sem se prvič zavedla, koliko
mi izražanje pomeni. Prvič
sem čutila fizično izgubo, ki
me je očitno zaznamovala

Četrt leta zastonj – 25 % Izberite svoje letošnje darilo
i

vodnik
po naravi
Drevesa
in grmi

www.gorenjskiglas.s

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste odšteli le 144,30 evra!

Vedno aktualen
priročnik, ki ga
enostavno vzamemo
s sabo v gozd, saj
nam bo prišel prav
za hitro in natančno
določanje vrste gob.
V priročniku najdemo
več kot 700 fotografij
in risb evropskih
gob ter letno uro, ki
na pregleden način
prikazuje čas, ko
gobo lahko najdemo
v naravi.

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v
naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih
daril (na fotografiji).

E d w a r d s

Hči varuHa

spominov
Prevedla Lili Potpara

1EU0
R

Redna cena priro
čnika je 12,50 EUR
.
Če ga kupite ali naro
čite na
Gorenjskem glasu
, je cena le
+p
o št n i n a
Priročnik lahko kupi
te na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova
4 v Kranju, ga naro
čite po tel. št.: 04/2
01 42 41 ali na:
narocnine@g-glas
.si.

kava Barcaffe 250 g

K i m

www.gorenjskiglas.si

vodnik
po naravi
Gobe

Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

roman
Hči varuha spominov
knjiga
Ena žlahtna
štorija

avtomatski
dežnik

bombažna brisača
50 x 100 cm

Popust in darilo
veljata le za fizične osebe.
Daril ne
pošiljamo po
pošti. Količina
daril je omejena.
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V nekem trenutku se je
knjiga pisala sama
Roman Poslušaj me, tebi
pojem, ki ga je Katarina
predstavila tokrat, se od prvega razlikuje, saj je, kljub
temu da v njem najdemo
povezave z avtoričinimi izkušnjami iz mladosti, čista
fikcija. „Pisanje je bilo čisti
užitek, saj sem besedam pustila krila, da gredo svojo
pot.“
S kakšno zgodbo se srečamo
v pričujočem romanu? Besedilo je večplastno. Glavno
vlogo ima odrasla ženska po
imenu Polona. Gre za žensko, ki je imela zelo težko
otroštvo in je tako pogumna,
da se v nekem trenutku odloči in pogleda preteklosti v
oči ter gre živet v samoto,
kjer se bo spoznala z najhujšimi sencami svojega življenja in jih predelala. Tam
sreča moškega in po spletu
neprijetnih okoliščin dobi v
varstvo deklico … Ampak, je
to res deklica? „Več vam ne
izdam,“ je duhovita avtorica,
ki je za dvesto petdeset knjižnih strani potrebovala dobro leto. „V življenju sem se
naučila, da sem in tja pride
na obisk intuicija, in takrat
je treba vse odložiti in ji prisluhniti. Tako je bilo tudi s
konceptom romana. Najprej
je bil torej preblisk, iz katerega sem črpala grobi okvir
knjige in potem sem pisala.
Nekje na polovici knjige

teri opišem eno bolečih točk
mojega otroštva. Imela sem
štiri, pet let in oče, sicer alkoholik, je v enem svojih
„boljših dni“ dejal, da bomo
družina muzikantov, brat bo
igral bobne, on kitaro, jaz pa
bom pela. Takrat petletna
deklica sem to vzela tako zares, da sem vadila, vadila in
se učila pesmi, ki so jih takrat peli na festivalu v San
Remu. Prišel je dan preizkusa mojega posluha, oče je
napol leže slonel na kavču,
jaz sem sedla na rob, nakar
je začel brenkati na kitaro
pesmice, kot so Marko skače, Kuža pazi, Siva kučma,
bela brada … Ker ni bilo nič
od mojega petja, je dejal, naj
se spokam, da tako ali tako
nič ne bo iz mene, da sem
brez posluha. Kako zelo sem
bila razočarana. Dogodek pa
me je zaznamoval tudi za
odraslost. Zelo dolgo sem s
seboj nosila vzorec „ne poskušaj, saj iz tebe nikoli nič
ne bo“." Katarina je mnogo
kasneje, ko se je, kot pravi,
začela zares ukvarjati s svojimi življenjskimi sivinami,
opravila tudi s tem vprašanjem. Ponovno je v mislih
preigrala ta prizor, v katerem se je po očetovi odslovitvi vrnila v sobo in mu rekla:
"Poslušaj me, tebi pojem.
Dolžan si me poslušati, ker
sem se trudila toliko časa."
Stavek, ki je naslov knjige,
boste bralci našli tudi v določenem kontekstu v zadnjem
delu knjige.

Slika, pisateljuje, pesni,
peče ...
Katarina piše tudi pesmi in
nekaj jih je vpletenih tudi v
roman. Na vprašanje, ali ne
razmišlja tudi o pesniški
zbirki, je odgovorila, da za

"Najprej je bil torej preblisk, iz katerega sem
črpala grobi okvir knjige, in potem sem pisala.
Nekje na polovici knjige sem začutila, da zgodbe
ne pišem več jaz, ampak se na neki način piše
kar sama."
sem začutila, da zgodbe ne
pišem več jaz, ampak se na
neki način piše kar sama.
Kot rečeno, sem jo z nekaj
premori skupaj pisala dobro
leto. Zagotovo na drugačen
način kot prvo, ko sem vstajala kot za službo ob šestih
in z odmorom pisala do
enih ter potem šla pripravljat kosilo. Takrat sem vse
napisala v treh mesecih, pisanje tega romana pa je bil
čisti užitek. Lahko sem pisala po cele dneve, vesela sem,
da je mož v takih trenutkih
imel toliko razumevanja
zame, potem sem se ustavila, premislila, nekaj dni, teden prenehala in potem spet
sedla za računalnik. Če kdaj,
takrat zares spoznaš samega
sebe.“
Kljub temu da je romaneskna zgodba tokrat fikcija,
Katarina vanjo na več mestih vpleta elemente, lahko
bi rekli „svoje zgodbe“. Iz
ene od njenih izkušenj je
tudi naslov Poslušaj me,
tebi pojem. "Ta me povezuje
tudi s prejšnjo knjigo, v ka-

zdaj ne, hkrati pa se drži načela „nikoli ne reci nikoli“.
Je pa tudi zavzeta slikarka,
imela je nekaj samostojnih
razstav, je pa tudi avtorica
naslovnice svojega aktualnega romana. "Imam obdobja,
ko me zagrabi slikanje in so
barve vsepovsod po našem
stanovanju. To je obdobje,
ko veliko slikam, pride pa
tudi čas, ko pišem samo pesmi. Kdaj ne delam nič od
tega in samo pečem ..." se
pošali Katarina.
Na vprašanje, kdo meni, da
je potencialni bralec njenega romana, pa je odgovorila: "Knjigo podarjam vsem
Polonam tega sveta. To ne
pomeni le ženskam, podarjam jo vsem bitjem tega
sveta. Prav v vsakem bitju
sta tako ženski kot moški
pol in otroški … Knjigo toplo priporočam vsem, ki
verjamejo, da so besede
zdravilne."
Prva knjiga Katarine Nadrag
je uspešnica, druga, tokrat
predstavljena, si pot k bralcem utira v teh dneh.

Priznanje Agati Trojar
Pesnica Agata Trojar je prejela zlati znak JSKD za
pomemben prispevek k širjenju literarne
umetnosti in bralne kulture ter razvoju novih
vsebin in oblik delovanja.
Igor Kavčič

Sejalec, takrat še pod psevdonimom Jagoda. Leta 1985 je
Ljubljana – Med letošnjimi izdala prvo samostojno zbirnagrajenci Javnega sklada RS ko Jagode, sledile so še tri:
za kulturne dejavnosti je tudi Jagode 2, Vonj nasmeha in
prejemnica zlatega znaka Nekaj grižljajev lune. Od leta
JSKD, Škofjeločanka Agata 1989 vodi Literarno skupino
Oglasi_171x143
Loki je
glas
1
18. 01. 17
10:25 Sava
društva
Trojar.
Trojarjeva
že TISK.pdf
kot Kulturnega
najstnica začela objavljati svo- Kranj, od ustanovitve pred šeje pesmi v literarnem glasilu stimi leti je tudi predsednica
Oglasi_171x143 Loki glas TISK.pdf

1

18. 01. 17

Foto: Janko Eržen

tudi za prihodnost. Pisanje
mi danes namreč zelo veliko
pomeni," razmišlja Katarina
Nadrag, ki je vse tisto, kar
sta starša želela, da ostane
skrito, pred leti zapisala v
svojo prvo, na neki način
tudi zelo osebno izpovedno
knjigo.

10:12

Pesnica Agata Trojar je
zavezana kulturi.
Kulturnega društva Sejalec
umetnosti iz Zgornje Senice
pri Medvodah, pri Združenju
umetnikov Škofja Loka pa
spodbuja razvoj likovne in li-

terarne dejavnosti ter skrbi za
povezovanje društev na državni in mednarodni ravni.
Svojo povezovalno vlogo je
prenesla tudi k snovanju lastne zbirke. Z izbranimi pesmimi v zbirki Nekaj grižljajev lune (2015, ponatis 2016)
je namreč privabila kar 50 likovnih, glasbenih in filmskih
umetnikov ter rokodelcev iz
Slovenije in Nemčije, da so se
nanje odzvali s svojimi slikami, fotografijami, kratkimi
filmi, glasbo. Po izidu knjige
je skupaj s sodelavci začela
pripravljati večzvrstne (literarno-glasbeno-filmsko-likovne) večere, napol improvizacijske dogodke po Sloveniji.
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Tekme za rekreativce
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Peter Prevc tretji najboljši na svetu
Dolenja vas – Ameriška športna akademija za izbor športnika in športnice leta 2016 je prejšnji teden objavila rezultate
o glasovanju za najboljšega športnika. Za športnika minulega leta je proglasila plavalca Michaela Phelpsa, za športnico
pa gimnastičarko Simone Biles. V ženski konkurenci je drugo mesto osvojila plavalka Katinka Hosszu, tretje pa teniška
igralka Serena Williams. Drugo mesto med športniki je pripadlo šprinterju Usainu Boltu, na sijajnem tretjem pa je naš
skakalni as iz Dolenje vasi Peter Prevc. Peter je med drugim
prehitel športne zvezde, kot so košarkarja Stephen Curry in
LeBron James, golfist Rory Mcllroy, teniški igralec Andy Murray in nogometaš Cristiano Ronaldo. "Ta novica je nova
čast zame in za moje delo, potrditev, da sem delal prav in
dobro. Biti v družbi takšnih imen tako visoko je kar težko
predstavljivo, če sem iskren, kar nepredstavljivo, saj gre res
za same vrhunske ase svetovnega športa. Hkrati pa je ta
naziv tudi obveza za naprej, da delam še bolj trdo in zavzeto, kar nisem dolžen le sebi, ampak tudi vam, dragi navijači.
Hvala vam še enkrat!" je ob novici povedal Peter Prevc.

Pri Smučarskem klubu Alpetour so se odločili, da možnost tekmovanja ponudijo tudi rekreativnim
smučarjem, ki bodo ob četrtkih zvečer merili moči na Starem vrhu.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Pri Smučarskem klubu Alpetour so ta
mesec objavili razpis za tekmovanje za rekreativne
smučarje, ki so ga poimenovali 1. Grand prix Škofja
Loka 2017. Tekmovati bo
moč na štirih tekmah, vse
pa bodo potekale v četrtkovih večernih terminih na
smučišču Stari vrh.
Prva tekma bo v četrtek, 2. februarja, rekreativni smučarji
in smučarke pa bodo najprej
tekmovali v veleslalomu. Naslednji četrtek, 16. februarja,
bo tekma v slalomu, v četrtek,
2. marca, znova v veleslalomu, v četrtek, 16. marca, pa
še v kombinaciji. Tekmovali
bodo lahko smučarji in smučarke v vseh kategorijah.
"V klubu smo dobili kar nekaj vprašanj smučarjev, zakaj ne pripravljamo tekmovanj za rekreativce. Tako
smo se letos odločili, da
klubski tekmovalni program
razširimo še na rekreativne-

ga in v sodelovanju s smučiščem Stari vrh se že pripravljamo na nov izziv. Upamo,
da bodo tekme dobro obiskane, saj bo cena startnine
zelo ugodna. Za dvajset
evrov bodo tekmovalci namreč poleg startnine dobili
vozovnico za smučišče STC
Stari vrh in pijačo. Po vsaki
tekmi bodo prvi trije v kategoriji dobili kolajne, na zaključnem tekmovanju bo
žrebanje nagrad, najboljši si
bo zaslužil prehodni pokal
in sezonsko vozovnico za
smučišče na Starem vrhu,«
je povedal Nejc Rebec in pojasnil, da prijave že sprejemajo po e-pošti grandprix@
sk-alpetour.si.
Na tekme se bo moč prijaviti
do 12. ure pred dnevom tekmovanja. Prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalca, naslov, številko
mobilnega telefona in letnico rojstva. Žrebanje bo dan
pred tekmovanjem ob 18.
uri v prostorih SK Alpetour
v Podlubniku v Škofji Loki,

Foto: Peter Pokorn

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Nejc Rebec upa, da bo zanimanja za tekme veliko.
dvig startnih številk pa bo na
smučišču Stari vrh od 18.30
dalje, ko začne z obratovanjem šestsedežnica Stari
vrh. Ogled proge bo od 19.
ure do 19.30, start tekme pa
ob 19.40. Tekmovanje bo
potekalo samo v enem teku.
Razglasitev bo dvajset mi-

nut po koncu tekmovanja.
»Želimo si, da bi imelo tekmovanje med rekreativnimi
smučarji velik odziv. Če bo
interes za tekme, jih bomo
drugo zimo organizirali še
več, morda tudi na še katerem od smučišč,« je še dodal Nejc Rebec.

Gimnazija Franceta Prešerna v Kranju
Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju bomo v šolskem letu 2017/18
vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek
ekonomske gimnazije.
Temelji Gimnazije Franceta Prešerna stojijo
na sedemdesetletni tradiciji ekonomskega
izobraževanja v Kranju in 20-letnici ekonomske gimnazije. V vseh teh letih so našo
šolo zapustile generacije samozavestnih
mladih ljudi, ki so znale in upale izkoristiti
svoje potenciale.
Veliko pozornosti smo vedno namenjali izobraževanju dijakov športnikov. Le kdo ne pozna naših nekdanjih in sedanjih dijakov, kot
so Peter Prevc, Domen Prevc, Jurij Tepeš,
Žan Košir, Vesna Fabjan, Barbara Jezeršek,
Maja Vtič, Primož Roglič, Peter John Stevens in mnogi drugi. V športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini pravi športni
oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji
in v katerem je največ 22 dijakov, vpisujemo
najboljše športnike, ki so uspešni v evropskem in svetovnem merilu. Drugače pa dijakom športnikom v vseh treh programih omogočamo individualno prilagojen način dela
in tudi izobraževanje na daljavo.
Naši dijaki pa niso uspešni le na športnem
področju, ampak tudi na mnogih drugih.
Danes se poklici neprestano spreminjajo,
izumirajo in nastajajo novi, zato je toliko pomembnejše, da mladi pridobijo čim več
spretnosti, veščin, čim širše znanje, ki jim bo
v pomoč pri prilagajanju, saj se danes mladi
izobražujejo za poklice, ki jih še niti po
znamo ne. Zato poleg znanja, potrebnega
za uspešno opravljanje mature, na naši šoli
dijaki pridobijo znanje, potrebno za življenje. Naj omenimo samo za primer, da so
prav naši nekdanji dijaki tisti, ki so razvili

elektronsko redovalnico in dnevnik (eAsistent), ki ga danes uporablja večina slovenskih osnovnih in srednjih šol, uveljavlja pa
se tudi v tujini. Zavedamo se, da so za uspešno poslovno in športno pot potrebna ekonomska znanja, podjetnost, obvladovanje
tujih jezikov, empatija, na teh področjih pa
so naši dijaki močni. Na državnem tekmovanju iz ekonomije vedno osvajajo zlata priznanja, uspešni pa so tudi pri opravljanju
nemške jezikovne diplome, izpitu Deu
tsches Sprachdiplom (DSD), ki ga kot ena
redkih slovenskih šol izvajamo že deset let.
Uspešno opravljen mednarodni izpit namreč dijakom omogoča študij na nemških
univerzah in dokazuje aktivno znanje nemškega jezika.

Trudimo se ustvarjati takšne pogoje dela, da
mladi lahko razvijajo svojo ustvarjalnost na
mnogih področjih. Nekateri naši dijaki se
celo vzporedno šolajo, poleg naše gimnazije obiskujejo tudi Konservatorij za glasbo in
balet v Ljubljani.
Želimo, da dijaki pridobijo toliko znanja, poguma in podjetnosti, da bi si znali sami
ustvarjati svojo prihodnost.
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Februarja Pokal Loka

Znova sankaška tekma

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Uvod v letošnji
Pokal Loka bo razstava v
Oknu Loške hiše, kjer bo od
konca tega tedna razstavljena
lesena skulptura smučarja,
ki ga bo prejela zmagovalna
ekipa 42. Pokala Loka. Skulp
turo smučarja je izdelal kipar
Peter Jovanovič. Poleg tega
bodo na ogled tudi pokali po
sameznih tekem in slike
Tine Maze s časov nastopov
in slavja na Pokalu Loka.
Prihod reprezentanc organi
zatorji iz Smučarskega klu
ba Alpetour, ki jih letos zno
va vodi predsednica organi
zacijskega odbora Barbara
Kürner Čad, pričakujejo sre
di naslednjega tedna, slove
sno odprtje tekmovanja pa
bo v petek, 10. februarja.
Zbor ekip držav udeleženk,
ki jih letos organizatorji pri
čakujejo okoli petintrideset,
bo ob 18.30 na Cankarjevem
trgu. Od tam bo sprevod v
družbi starodobnih smučar
jev in pihalnega orkestra

Tudi letos na Pokalu Loka pričakujejo mlade smučarske
upe z vseh koncev sveta, med njimi pa ne bodo manjkali
niti naši. /Foto: Andrej Tarfila
krenil na prireditveni pro
stor na Mestnem trgu. Tam
bo od 19. ure naprej uvodna
slovesnost. Na njej pričaku
jejo tudi predsednika vlade
Mira Cerarja, ki je sprejel
častno pokroviteljstvo leto
šnjega tekmovanja. Gene
ralni sponzor tekmovanja je
Zavarovalnica Triglav. Para
lelnega veleslaloma pod gra

dom letos ne bo, saj je tam
gradbišče. Bo pa v petek
med 18. in 20. uro v Grohar
jevi galeriji na Mestnem
trgu na ogled razstava. Na
njej bo prikazan kolaž prete
klih smučarskih razstav, ki
jih je Loški muzej priprav
ljal ob Pokalu Loka. Predsta
vili bodo začetke smučanja
na Loškem, smučarske

opreme in smučišč v okolici
Loke in ustanovitev alpske
šole smučanja, posebno po
zornost bodo posvetili smu
čarjem, udeležencem olim
pijskih iger. Predstavitev ra
znovrstnih smučarskih tem
bodo popestrili s projekcijo
video intervjujev starejših
smučarjev Ločanov, ki jih je
pripravil Odbor za muzej
športa v Škofji Loki.
Tekmovanje, ki je letos na
menjeno mlajšim dečkom
in deklicam letnikov 20003
in 2004 ter letnikov 2001 in
2002, bo potekalo v Kranj
ski Gori, saj na Starem vrhu
za tekmovanje niso primer
ne razmere. V soboto bo na
sporedu slalom, v nedeljo pa
veleslalom. Med vratci naj bi
se pomerili tudi smučarji in
validi.
Rezultate slalomske tekme
bodo razglasili v soboto ob
19. uri na Mestnem trgu, re
zultate nedeljskega tekmo
vanja in ekipnega zmagoval
ca pa po tekmovanju na
smučišču v Kranjski Gori.

KAM V ŠOLO ZA USPEŠNO KARIERO?
Danes nihče ne more napovedati, kateri poklici bodo v priho
dnosti še obstajali in kateri se bodo pojavili. S tega vidika je mla
dim težko svetovati pri izbiri poklicne poti. Dejstvo pa je, in tega
se v ŠC Škofja Loka zavedamo, da bosta dobra izobrazba in stro
kovna usposobljenost vedno pomembna elementa na trgu de
lovne sile. Zato je naša prva naloga, da damo dijakom dobro
strokovnoteoretično in praktično poklicno znanje, druga pa, da
jim pomagamo razvijati tudi tiste vrednote, veščine, spretnosti
in dodatna znanja, ki jih bodo poleg strokovnega znanja potre
bovali na trgu dela. Takšna so na primer znanja s področja pod
jetništva in samozaposlovanja. Vsi naši dijaki pridobijo temeljna
znanja s tega področja pri predmetu organizacija in poslovanje.
Mnogi mladi namreč po končanem izobraževanju ostanejo
brez zaposlitve ali so ujeti v začaran krog negotovih zaposlitev,
zaposlitev za določen čas, s tem pa postavljeni v negotov soci
alni in ekonomski položaj. Takrat znanja s področja podjetništva
in samozaposlovanja pridejo še kako prav.

Izdelki, ki jih dijaki izdelajo ob zaključku šolanja, so
inovativni in uporabni.
Dijaki, ki uspešno končajo izobraževanje na naši šoli, običajno
nimajo teh skrbi, saj jih zaposlitev nemalokrat že čaka, in to kar
pri delodajalcih, pri katerih so opravljali praktično usposablja
nje. V Šolskem centru Škofja Loka smo strokovne module pre
novili s sodobnimi znanji in jih v največji možni meri uskladili s
potrebami in željami delodajalcev. Poleg tega dijaki s praktič

Foto: Andrej Tarfila

Smučarski klub Alpetour bo med 10. in 12. februarjem znova pripravil mednarodno tekmovanje
za mlade smučarje in smučarke, tekme pa bodo v Kranjski Gori.

Sankači so tri dni navduševali z atraktivnimi vožnjami.

Andraž Sodja
Soriška planina – Na Soriški
planini je prejšnji konec te
dna potekala tekma svetov
nega pokala v sankanju na
naravnih progah. Na odlič
no pripravljeni progi so ble
steli Italijani, ki so odnesli
zlate kolajne v vseh discipli
nah. Slovenski rezultati so
bili skromnejši. V moški
konkurenci je Matic Dragi
čevič zasedel 20., Bine Me
kina pa 21. mesto, medtem
ko je Tadej Dragičevič v dru
gi vožnji odstopil. V ženski
konkurenci je Petra Dragi
čevič zasedla 6. mesto, Nad
ja Nemec 11. mesto, v kate
goriji dvosedov pa sta Tadej

in Petra Dragičevič končala
na devetem mestu. Na eki
pni tekmi pa je slovenski
dvosed doživel nesrečo, na
srečo pa poškodbe Petre
Dragičevič niso hujše. »Veli
ko je bilo dvomljivcev, če
nam bo v tednu dni uspelo
pripraviti sankaško progo.
Zelo sem vesel, da nam je.
Pohvaliti moram ekipo pro
stovoljcev pod vodstvom
Štefana Zadravca. Po petih
letih se je tekmovanje vrnilo
na Soriško planino, tega so
bili veseli tudi obiskovalci,"
je po zaključku prireditve
povedal vodja tekmovanja in
predsednik Sankaškega klu
ba Domel Železniki Vili Ra
kovec.

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij
pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
Oblikovalci kovin-orodjarji se lahko odločijo za
izobraževanje po sistemu vajeništva z več praktičnega
izobraževanja pri delodajalcih.
nim usposabljanjem pri delodajalcih vstopajo neposredno v
delovni proces in si tako pridobivajo dragocene izkušnje v svo
ji poklicni usmeritvi, razvijajo pa se tudi na osebnostnem in
socialnem področju, pridobivajo sodelovalne in komunikacij
ske veščine. V povezavi s podjetji dijaki izdelujejo svoje zaključ
ne in raziskovalne naloge. S tem v delovno okolje vnašajo sve
že ideje, se lotevajo izzivov in si tako že v času šolanja ustvarja
jo možnosti za nadaljnje sodelovanje ali celo zaposlitev.
Skratka, v Šolskem centru Škofja Loka dijake vzgajamo in izo
bražujemo v odgovorne in ustvarjalne ljudi, pripravljene za
zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje v kovinarski, lesni ali
avtoremontni dejavnosti. Zavedamo se, da tehnologija obli
kuje svet, a vsemogočna le ni. Še vedno mora obstajati nek
do, ki ima znanje in razume njeno delovanje. Zato vas vabi
mo, da postanete naš partner v izobraževanju in si zagotovi
te dobre priložnosti za vašo prihodnost. Ne obljubljamo vam
lahkega dela, kajti za uspeh in zadovoljstvo v življenju se je
treba potruditi, omogočimo pa lahko vsakomur, da z odgo
vornim učenjem, dobro voljo, zaupanjem vase in v svoje spo
sobnosti uresniči svoje sanje.
Ponujamo široko paleto poklicev različnih stopenj zahtevnosti,
to so programi nižjega, srednjega poklicnega, poklicno tehni
škega, srednjega strokovnega in višješolskega izobraževanja.

lesarski tehnik (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
mizar
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva
Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto,
10. in 11. februarja 2017:
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO: Podlubnik 1b
petek ob 11. in 15. 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. uri in 16.30 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.

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,
tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.
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Orodjarji tudi kot vajenci

Smučanje po starem februarja
Škofja Loka – Ločani in obiskovalci so minuli konec tedna
verjetno pogrešali vsakoletno mednarodno tekmovanje smučanja po starem, ki ga vsako zadnjo soboto v januarju pripravi Društvo za smučanje in kolesarjenje po starem Rovtarji.
Letos jim je načrte prekrižalo dvoje. Na grajskem hribu v Škofji Loki, kjer so že večkrat zasnežili teren z dovozom snega ali
umetnim zasneževanjem, je letos gradbišče, zato so si rezervirali teren za bivšo kasarno na Kamnitniku. Tam pa je v izteku smučišča njiva, zasejana s pšenico, zato si nanjo ne upajo
navoziti snega ali pobočja umetno zasnežiti. tako sedaj čakajo na ugodnejše naravne snežne razmere. "Glede na slabe
snežne razmere se moramo sprijazniti, da prvi termin prestavimo na rezervni datum, to je v soboto, 11. februarja. V upanju na novo snežno pošiljko v februarju se veselimo 17. mednarodnega smučanja po starem," ljubiteljem smjučanja po
starem sporoča predsednik društva Rovtarji Brane Tavčar.

Delavnici polstenja
Škofja Loka – Mojstrica polstenja Anja Musek, ki je koncem
lanskega leta odprla atelje Amnuse na Cankarjevem trgu za
cerkvijo, februarja vabi na dve delavnici polstenja. V petek,
17. februarja, bo ob 16.30 delavnica mokrega polstenje šala
v nuno tehniki (polstenje na svilo, bombaž, lan), v soboto,
18. februarja, ob 9. in 13. uri pa delavnica mokrega polstenje
šala v pajčevinasti (cobweb) tehniki.

Javna razprava o prometni strategiji
Škofja Loka – Podobno kot v več občinah v Sloveniji tudi v
Škofji Loki nastaja celostna prometna strategija. V pripravi nanjo se je zvrstilo že več razprav, sklepno srečanje z občani in
zainteresirano javnostjo v zvezi s pripravo tega dokumenta pa
bo v sredo, 22. februarja, ob 18. uri v Sokolskem domu v Škofji
Loki. Razprava bo potekala na temo prometne vizije Občine
Škofja Loka, prometnih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje.

Na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za vpis v
srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2017/18.
Mateja Rant

se bodo nekateri izobraževalni programi na določenih šolah poleg šolske oblike poskusno izvajali tudi v
vajeniški obliki, med drugim program oblikovalec
kovin – orodjar na Šolskem
centru Škofja Loka. Kot so
pojasnili na ministrstvu, se
vajeniška oblika izobraževanja od obstoječe tako
imenovane šolske oblike
izobraževanja razlikuje
samo v tem, da se večji del
izobraževanja izvede pri
delodajalcu. Vse srednje
šole bodo organizirale informativne dneve, na katerem bodo učenci lahko dobili podrobnejša pojasnila o
vpisu in izobraževanju ter
druge informacije. V Gimnaziji Škofja Loka bodo informativni dan pripravili v
petek, 10. februarja, ob 9.
in ob 15. uri ter v soboto, 11.
februarja, ob 9. uri. Vsem
učencem in njihovim staršem bodo v predavalnici v
pritličju najprej predstavili
oba programa, ki ju izvajajo, sledila bo predstavitev

Škofja Loka – V Gorenjski
regiji je za 1859 učencev, ki
končujejo osnovno šolo, na
voljo 2272 razpisanih mest.
V Gimnaziji Škofja Loka
imajo za novince na voljo
140 mest, od tega 28 v programu klasična gimnazija.
V srednji šoli za strojništvo
Šolskega centra Škofja Loka
je v programu pomočnik v
tehnoloških procesih za novince na voljo 16 mest, v
programih oblikovalec kovin – orodjar, inštalater
strojnih inštalacij in avtokaroserist so razpisali po 26
mest za novince, v programu avtoserviser bodo lahko
kandidirali za 78 mest in v
programu strojni tehnik za
84 mest. Srednja šola za lesarstvo je razpisala 16 mest
v programu obdelovalec
lesa, 52 mest v programu
mizar, 26 v programu tapetnik in 28 mest za lesarske
tehnike.
Novost v letošnjem razpisu
je med drugim tudi to, da

MEKON LOKA D.O.O.

Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

JEZIKOVNI TEČAJI
Angleščina Nemščina
Španščina Francoščina
Ruščina Japonščina
Poljščina Hrvaščina

Italijanščina
Portugalščina
Kitajščina
Slovenščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Mozaik Klekljanje Retorika Keramika
Slikanje Fotografija Poslikava stekla, svile,...

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Windows Word Excel Power Point
KDAJ?
Pričetki od
6. februarja
dalje.
Na voljo je
več kot 150
različnih
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni
in nadaljevalni
tečaji ( od 1. do 7.
stopnje ), utrjevanje
šolske snovi,
priprava na maturo,
individualni pouk,
tečaji za zaključene
skupine.

GIMNAZIJA ŠKODJA LOKA, PODLUBNIK 1 B, ŠKOFJA LOKA

ZA:
učence
dijake
študente
odrasle
upokojence

Foto: Tina Dokl

Kratke novice

nekaterih predmetnih področij in tujih jezikov, ki se
jih bo poleg angleščine mogoče učiti v prihodnjem
šolskem letu, to so nemščina, francoščina, ruščina in
španščina. Posebno predstavitev bodo pripravili še
za program klasične gimnazije, ki ga izvajajo kot
edina šola na Gorenjskem.
V Šolskem centru Škofja

Loka bodo informativni
dan pripravili prav tako v
petek, 10. februarja, ob 11.
in 15. uri ter v soboto, 11.
februarja, ob 9. uri. Dijaki
šolskega centra bodo v
okviru informativnega dneva učencem prikazali, kako
poteka pouk v laboratorijih,
učilnicah in delavnicah, ki
so opremljene z najsodobnejšo opremo.

