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Podjetje z večletno tradicijo pri predelavi plastičnih
mas in kot zanesljiv partner pri izdelavi zahtevnih
orodij za brizganje plastičnih mas, 
zaradi povečanja proizvodnje vabi v svoje vrste::

VEČ DELAVCEV (m/ž) 

predvsem v oddelku MONTAŽE 
ter tudi v PROIZVODNJI,
katerih delo bo obsegalo upravljanje s stroji 
za brizganje plastike in drugih raznovrstnih del 
v proizvodnji plastičnih izdelkov. 

Pričakujemo:

●● samoiniciativnost, delavnost, natančnost in 
odgovornost do dela

●● zaželena dokončana poklicna šola 

Vaše cenjene prijave pričakujemo v roku 14 dni 
po objavi na naslov POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., 
Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad 
Škofjo Loko ali po e-pošti: tjasa.bericic@polycom.si.

MILČI
PVC OKNA IN VRATA, Škofja Loka, Trata 34
Proizvodnja: 041 223 595
Razstavni salon: 040 932 640
milan.dolinsek@siol.net
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Ločanka predstavlja

HS200S

Prostornina: 196 ccm
11 kW (15 KM) pri 8500 vrtljajih

Navor: 14,5 Nm pri 6500 vrtljajih
Menjalnik: polavtomatski
Število prestav naprej: 5
Število prestav vzvratno: 1

HS400S 4x4

Prostornina: 400 ccm

Navor: 30 Nm pri 6000 vrtljajih
Menjalnik: avtomatski

- štirikolesni pogon (4W)

HS350ATV-2

Prostornina: 350 ccm

Število prestav naprej: 6
Število prestav vzvratno: 1

1.340 EUR

2.790 EUR

3.490 EUR

PECKER d.o.o., Ljubljanska c. 39, 4000 Kranj

tel: 04 23 55 330, e-mail: info@pecker.si

Na praznik dneva državnosti Vas vljudno vabim na

OBČINSKO PROSLAVO OB DNEVU
DRŽAVNOSTI,

ki bo v sredo, 25. junija, ob 19.30 
na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Kulturni program: 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka

(V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala na Loškem odru)

Pred občinskim praznikom se bomo v četrtek, 
26. junija, ob 20.30 srečali na

VELIKEM KONCERTU SKUPINE 
SIDDHARTA

na škofjeloškem Mestnem trgu.

V petek, 27. junija, pa vas ob 19. uri vabim 
na Škofjeloški grad na

SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB
PRAZNIKU OBČINE ŠKOFJA LOKA.

Kulturni program: 
Simfonični orkester RTV Slovenija.

(V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala na Loškem odru, 
na Spodnjem trgu 14)

Župan 
Občine Škofja Loka
Igor Draksler

 

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04/506 13 00
fax: 04/512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

Srednješolski programi poklicnega,
strokovnega in poklicno tehniškega
izobraževanja za naziv:

VZGOJITELJ/ICA 
PREDŠOLSKIH OTROK
EKONOMSKI TEHNIK 
(4 leta ali 2 leti - PTI)
TURISTIČNI TEHNIK
PRODAJALEC
BOLNIČAR - NEGOVALEC
ADMINISTRATOR

Vpisujemo tudi v program za pridobitev
NPK Socialni oskrbovalec na domu ter v
brezplačni program Osnovne šole za
odrasle.

S 1. septembrom uvajamo prenovljene pro-
grame. Vpis v stare programe je mogoč
še do 31. avgusta 2008. 

Vabimo zainteresirane, da se še pred do-
pusti oglasite in se pozanimate o vseh po-
drobnostih za nadaljevanje izobraževanja,
pridobitev prvega poklica, prekvalifikacijo.
Prekvalifikacija v prodajalca traja samo
osem mesecev.

Informacije: 506 13 60
www.lu-skofjaloka.si
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Na predvečer kolesarske dirke po Sloveniji, ki je eno od etap
začela tudi v Škofji Loki, so prebivalci Spodnjega trga nad ce-
sto napeljali transparent z jedrnatim napisom ?Obvoznica?. S
tem so Lontržani želeli široko javnost opozoriti na problem, ki
ga v občini niso uspeli rešiti v preteklih treh desetletjih in za
katerega se bojijo, da ga tudi sedaj ne bodo. Gradbeno dovo-
ljenje za gradnjo glavnega dela škofjeloške obvoznice je pred
meseci ministrstvo za okolje in prostor zaradi pritožbe zavrni-
lo in ga vrnilo škofjeloški upravni enoti v vnovično obravna-
vo, investitorjem pa naložilo, da dopolnijo vlogo. Kaj to pome-
ni? Bo gradnja obvoznice spet obtičala, saj se lahko upravni
postopki vlečejo več mesecev? Ali odobreni državni in evrop-
ski denar za obvoznico lahko ob predolgem zavlačevanju izgu-
bijo, s tem pa tudi cesto, na katero vsi skupaj že zelo dolgo ča-
kajo. Najtežje jo zagotovo čakajo prebivalci Spodnjega trga in
Poljanske ceste, saj se tik mimo njihovih oken vsak dan vali
pločevinasta reka proti Poljanski dolini in v nasprotno smer,
ljudje pa požirajo dim, pešci, kolesarji in mlade mamice z vo-
zički se mukoma izogibajo hrumečih štirikolesnikov, hiše se
tresejo ob težkem tovornem prometu ... skratka nočna in dnev-
na mora. Lontržani in drugi, ki jih dnevno ogroža vse večji
promet skozi mesto, so bili doslej tiho, toda zavrnjeno gradbe-
no dovoljenje je zbudilo skrb, da Poljanske obvoznice še ne bo
tako kmalu ali pa je sploh ne bo. Niso ustanovili civilne inici-
ative, niso s svojimi telesi fizično zaprli prometa, niso se pri-
klenili ali skupinsko prečkali ceste v najhujši prometni konici,
niso množično izrazili svojega nezadovoljstva. Očitajoča vpra-
šaja ob besedi obvoznica sta še dokaj milo opozorilo, ki pa jih
kanijo meščani v prihodnje zaostriti, če ne bodo kmalu dobili
jasnih odgovorov in zagotovil, da obvoznica bo.

Škofjeloška obvoznica pa ni le njihova nočna mora. Skrbi
kmeta na drugem koncu, kjer je zarisana trasa obvoznice, ker
želi obvarovati svojo zemljo. Skrbi skupino občanov, združenih
v civilno pobudo, ki trdijo, da se bo hud prometni problem, ki
ga sedaj čutita Lontrg in Poljanska, prenesel na njihov konec
občine. Zagotovo pa je obvoznica tudi županova nočna mora:
občani jo pričakujejo, svoja pričakovanja stavijo na vodstvo
občine in tudi odgovornost, če je ne bo. Krmiliti mora med
različnimi interesi ljudi na eni in javnih interesom na drugi
strani, hkrati pa ubraniti tudi svojo kredibilnost, čeprav sicer
dokaj gotovo zatrjuje, da bo škofjeloška obvoznica pač poča-
kala še nekaj mesecev, če je doslej čakala toliko let. 

je mesečna priloga Gorenjskega glasa 
za škofjeloško regijo.

Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj 
Bleiweisova cesta 4, Kranj:

odgovorna urednica: 
Marija Volčjak 

urednik Ločanke:
Boštjan Bogataj
(bostjan.bogataj@g-glas.si)

novinarji:
Boštjan Bogataj, Mateja Rant, Vilma Stanovnik,
Igor Kavčič, Danica Zavrl Žlebir, Matjaž Gregorič,
Alenka Brun, Ana Hartman, Andreja Kopač, Maja
Bertoncelj, Jernej Červek

fotografije:
Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Gorazd Šinik, 
Polona Mlakar Baldasin

lektoriranje:
Marjetka Vozlič
uredništvo, naročnine:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
telefon: 04/201 42 00
elektronska pošta: info@g-glas.si

oglasno trženje:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj
za Ločanko: Mirjam Pavlič (gsm 031/698 627)

mali oglasi: 
telefon: 04/201 42 47
(neprekinjeno, 24 ur na dan 
na telefonskem odzivniku)
uradne ure: vsak dan od 8. do 19. ure

priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
tehnični urednik:
Grega Flajnik

tisk: Set, d. d., Ljubljana
distribucija: Pošta Slovenije, Poslovna enota Kranj

Ločanka je priloga 50. številke Gorenjskega glasa,
24. junija 2008. V nakladi 14.000 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 29. julija 2008.

L O Č A N K A

Danica Zavrl Žlebir

Škofjeloška nočna mora

Na naslovnici: Aldijana Hrnčić iz Škofje
Loke, foto: Gorazd Kavčič
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Jadralno padalska tekma
Klub jadralnih padalcev ”Krokar” organizira jadralno padalsko

tekmo Pokal Ratitovec Open, ki bo letos od 25. do 28. junija, z vzlet-
nim mestom na Ratitovcu in pristankom v Studenem. Organizator bo
prijave zbiral pred tekmo na pristajalnem prostoru, tekmovalci pa
morajo biti ustrezno opremljeni, imeti dovoljenje za jadralnega pa-
dalca in veljavno FAI izkaznico. Informacije KJP Krokar (Igor 
Eržen, 040/505 915, www.klub-krokar.si). 

Revija ustnih harmonik
Več organizatorjev, med njimi tudi Kulturno društvo dr. Ivan Tav-

čar Poljane, sekcija Poljanski orgličarji, za to soboto, 28. junija, na-
povedujejo Revijo ustnih harmonik. Do roka za prijavo je svoj nastop
potrdilo 15 orgličarjev iz vse Slovenije, ki bodo nastopili na letnem
vrtu Gostilne na Vidmu v Poljanah z začetkom ob 20. uri (v prime-
ru slabega vremena bo revija prestavljena v Kulturni dom Poljane). 

Vikend športa in zabave v Žireh
Klub žirovskih študentov od 4. do 6. julija organizira 11. Vikend

športa in zabave, ki bo v športnem parku pri Osnovni šoli Žiri. Pri-
pravljajo tekmovanja v košarki, nogometu, odbojki in nagradne igre.
V petek zvečer bo potopisno predavanje o Tanzaniji, v soboto veliki
koncert na prostem skupine Big foot mama, v nedeljo pa bo najmlaj-
še obiskovalce zabaval klovn Žare. Vstopnine ni. Informacije:
www.klub-kzs.si

Kolesarska dirka na vrh Dražgoške gore 
Športno društvo Dražgoše 6. julija ljubitelje gorskega kolesarstva

vabi na zanimivo rekreativno dirko, ki bo vodila od Dražgoš (šport-
no igrišče) do vrha Jelovice. Pot je lepo urejena in ne preveč strma,
dolga 14 kilometrov, višinska razlika znaša 550 metrov. Dražgošani
letos dirko organizirajo že devetič. Inforamcije: ŠD Dražgoše (Pri-
mož Lušina, 041/758 645). 

Tradicionalno srečanje Janezov 
Turistično društvo Sovodenj 12. julija tradicionalno pripravlja Sre-

čanje Janezov v Novi Oselici. Začeli bodo ob 15. uri z uro in pol dol-
gim pohodom ob Rapalski meji. Pohodu bo sledila zabava Janezov,
ki bo popestrena z zabavnim programom in igrami. Informacije: TD
Sovodenj (Edo Podobnik, 519 50 91). 

Praznik koscev v Novi Oselici
Le dan po srečanju Janezov (13. julija) Turistično društvo Sovodenj

pripravlja še etnološko prireditev Praznik koscev, s katero želijo
ohraniti stare običaje, predvsem košnjo, spravilo sena ter ostala
opravila iz časov, ko kmetijski stroji še niso krojili in lajšali kmečke-
ga dela. Začeli bodo ob 14. uri s tekmovanjem koscev in grabljic,
delu pa bo sledil bogat zabavni in kulturni program. Informacije: TD
Sovodenj (Edo Podobnik, 519 50 91). 

Alenka Godec in Goran Karan
V sklopu prireditev Poletna Loka (projekt Pisana Loka) bosta juli-

ja na Mestnem trgu dva velika koncerta znanih izvajalcev. V soboto,
19. julija, ob 20.30 bo nastopila Alenka Godec s skupino, v petek,
25. julija, pa Goran Karan s skupino. Informacije: TD Škofja Loka
(Marko Pleško, 512 02 68). 

Lepo je res na deželi
Turistično društvo Žirovski Vrh bo v soboto, 26. julija, pripravilo

prireditev Lepo je res na deželi (začeli bodo ob mraku) na kmetiji Ja-
vorč. Domača igralska skupina bo predstavila igro z domačo tema-
tiko, ki bo zajemala tudi komične vložke in hkrati prikazovala trdo
delo naših prednikov, šege in navade ter njihova verovanja. Sledila
bo zabava z živo glasbo. Informacije: TD Žirovski Vrh (Anton Ko-
šir, 041/398 508). 

Praznik žetve na Žirovskem Vrhu
V nedeljo, 27. julija, TD Žirovski vrh vabi na 11. praznik žetve na

Žirovskem vrhu (kmetija Javorč), kjer bodo nazorno prikazali žetev
in z njo povezana kmečka opravila. Začeli bodo ob 15. uri, program
in prikaz kmečkih del pa bodo popestrile stojnice domačih dobrot,
klekljarice, izdelovalci košar in bogat srečelov. Informacije: TD 
Žirovski Vrh (Anton Košir, 04/398 508). 

Planinska zabava na Ratitovcu
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki v nedeljo, 27. julija,

vabi na semenj na Jakobovo nedeljo, ki ga danes imenujejo tudi Pla-
ninska zabava Ratitovec raja. Organizirajo ga že vse od izgradnje
koče leta 1954, prek katere so želeli spodbuditi planince k obisku
ponosa Selške doline. Člani Planinskega društva si želijo, da bi si na
Jakobovo nedeljo vzeli več časa, preživeli prijeten dan v družbi pri-
jateljev, uživali v lepotah gorskega sveta ter zaplesali ob zvokih na-
rodno zabavnega ansambla. V Krekovi koči bodo poskrbeli za okus-
no hrano ter pijačo. Informacije: PD za Selško dolino Železniki
(Lojze Lotrič, 031/613 426).

Boštjan Bogataj

NAROČAM

Ime in priimek: _______________________________________________

Naslov:_____________________________________________________

Podpis:__________________________________

Če naročila ob izteku enoletnega obdobja pisno ne odpovem, 
se naročniško razmerje podaljša za nedoločen čas.

Osrednji gorenjski časopis, ki pokriva širše območje Gorenjske. Časopis z bogato 
tradicijo, saj neprekinjeno izhaja že od leta 1947, njegovi zametki pa segajo v daljne
leto 1900. Je poltednik, ki izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. 
Je neodvisen, politično uravnotežen časopis z novicami, predvsem z vseh področij 
življenja in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, kar ljudi zanima, ali kot 
pravimo: Gorenjski glas za vas beleži čas. V dobrem in slabem. V veselju in žalosti. Za
vas sprašujemo, kaj je novega. Zaradi vas zastavljamo tudi neprijetna vprašanja. Morda
vas kdaj kaj naučimo. In seveda poskrbimo za sprostitev in zabavo. Samo zaradi vas 
predemo misli. Naglas.
Časopis, ki izhaja dvakrat tedensko, dopolnjujemo z brezplačnimi prilogami, kot sta
npr. Kranjčanka in Ločanka, ter ob koncu leta z letopisom GORENJSKA - darilom pred
božično-novoletnimi prazniki.
Če vas poleg branja Ločanke zanimajo tudi novice z vse Gorenjske, vas vabimo k 
naročilu. Kot novemu naročniku vam bomo prve tri mesece časopis prinašali brezplač-
no (če boste naš naročnik vsaj eno leto) in vas presenetili z darilom ter z drugimi 
ugodnostmi.

Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

za najmanj eno leto

Ločanka je redna priloga časopisa
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Škofja Loka - O tem občutljivem vpraša-
nju bo izredna seja, ki pa besedah župana
Igorja Drakslerja ne more rešiti ničesar, pač
pa lahko že tako zapleteno zgodbo še bolj za-
plete. 

V zvezi z gradnjo obvoznice so se sedaj
dvignili prebivalci Spodnjega trga, ki s
transparentom opozarjajo, kako nujno je
potrebna. Kaj jim lahko odgovorite?

”Prebivalci Spodnjega trga imajo seveda
vso pravico (in celo dolžnost), da opozorijo
na svoj problem. V tem protestu jih človek
lahko samo podpre. Sicer pa projekt obvozni-
ce teče naprej v skladu z odločbami in zako-
nodajo. To pomeni, da je krožišče v Zmincu
tako rekoč gotovo. Hkrati inženirji pripravlja-
jo dopolnjeno vlogo za gradbeno dovoljenje
za upravno enoto. Sicer pa menim, da če smo
na loško obvoznico čakali trideset let, lahko
zaradi upravnih postopkom počakamo tudi še
kak mesec. Vnovično vlaganje dokumentaci-
je za gradbeno dovoljenje sicer pomeni dolo-
čeno oviro, vendar nam to pri vztrajanju, da
zgradimo škofjeloško obvoznico, ne bo vzelo
poguma.”

Na to temo je sklicana tudi izredna seja.
Kaj bo prinesla?

”Res je sklicana izredna seja, zahtevala jo
je opozicija v občinskem svetu. Izredna seja
ne more rešiti obvoznice, stvari lahko še bolj
zaplete.”

Bi bila Poljanska obvoznica po termin-
skem planu lahko dokončana do konca va-
šega mandata? Je lahko zaradi odlaganja
gradnje ogrožena pridobitev državnega
(in evropskega) denarja?

”Če bi letos začeli graditi del obvoznice od
križišča z Ljubljansko cesto do predora pod
Stenom, bi jo do leta 2010 lahko končali, tako
pa bo vsaj devet mesecev zamude, torej do
leta 2011 in tako do konca mojega mandata
ne bo dokončana. Zaenkrat je ogrožen samo
že zagotovljeni denar iz državnega proraču-
na, v primeru dolgotrajnega cincanja in ne-
pridobitve dovoljenj pa je lahko ogrožen tudi
evropski denar.”

Vaša in sosednje občine spet vozite sme-
ti na odlagališče v Drago. Zakaj se ob tem
niso znižale tudi cene, ki ste jih povišali
medtem, ko ste odpadke odlagali v Logat-
cu?

”To ne drži. Znižali smo vrednost cene od-
voza, tako da je cena nižja za transportne
stroške. Poleg tega je treba povedati, da je
občina devet mesecev to razliko plačevala iz
občinskega proračuna.”

Do kdaj pa boste še lahko vozili smeti v
Drago?

”Predvidevamo, da bo odlagališče do konca
leta zapolnjeno. Po novem letu tam ne bomo
smeli več odlagati odpadkov, do 30. junija
prihodnje leto pa mora biti odlagališče sani-
rano.”

Kam boste odlagali smeti potem?
”Po pravici povedano, ne vemo. Če bi ime-

li na Gorenjskem pokrajino, bi pokrajinska
oblast lahko kompetentno odločila, kako
skupno ustrezno rešiti problem odlaganja od-
padkov in bi odlagališče tako že lahko imeli.
Tako pa sedaj vsaka občina to rešuje po svo-
je.”

Kdaj bodo končana dela na Škofjelo-
škem gradu?

”Vprašanje, do kdaj bo še stal oder na Škof-
jeloškem gradu, je bilo postavljeno tudi na
zadnji seji občinskega sveta. Svetnik, ki ga je
to zanimalo, bi lahko vedel, kaj je določeno v

občinskem proračunu, za naše občane pa naj
povem, da bodo dela končana in oder odstra-
njen do srede julija. Potem bo urejena še do-
vozna pot z dvižnim mostom in če bo vse po
sreči, bodo vsa dela do konca julija končana.
Ob tem pa na Loškem gradu poteka tudi ob-
nova notranjosti.”

Kako ste se pripravili na povečan vpis v
vrtce za to jesen?

”Odprli bomo šest novih oddelkov v dija-
škem domu, ob tem pa se bo moral občinski
svet na julijski seji odločiti o dodatnih sred-
stvih, ki naj bi jih zagotovili za opremo igral-
nic in postavitev dvigala. Gre za 140 tisoč ev-
rov, ki naj bi jih prerazporedili znotraj prora-
čuna.”

Najbrž ste dobili vabilo na odprtje poš-
tnega muzeja v Polhovem Gradcu? Ta mu-
zej se je izselil iz Starološkega gradu, v ka-
terem trenutno ni nobene dejavnosti.
Kako kaže zamisli, da bi se vanj vselila
glasbena šola?

”O tem za sedaj ni nobenih novih vesti. Po-
tekajo dogovori z ministrstvoma za delo in za
kulturo, vključiti pa moramo tudi šolsko mi-
nistrstvo. Zaenkrat imamo vsaj zagotovilo

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka

Po obnovi bo julija zasijal
Škofjeloški grad 

Ko bo mimo občinsko praznovanje, bodo v Škofji Loki znova zagrizli v svoje najbolj kislo jabolko, 
Poljansko obvoznico. 

Prebivalci Spodnjega trga so opozorili na svoj problem.

Igor Draksler
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ministrstva za delo, da bodo financirali po-
pravilo strehe. Radi pa bi čimprej dosegli
tudi pisen dogovor, ki bi pomenil nekakšno
obvezo tudi za naprej, saj so jeseni volitve in
ne želimo, da bi ob morebitnih spremembah
v vladi pri tem ostali praznih rok.”

Kako urejate razmerja z državo glede
bazena v centru slepih in slabovidnih?

”Prejšnji teden sem podpisal pogodbo o
prenosu lastništva bazena z države na občino.
Menim, da si občina ne more privoščiti, da bi
zaprla še zadnjo malo večjo ”banjo”, ki je ob-
čanom na voljo za rekreacijo. Zato tudi pre-
nos tega (prej državnega) premoženja. Načrti
za naprej pa so naslednji: Zavod za šport bo
izpeljal celovito obnovo, stroške bo pokril
občinski proračun, bazen pa bo namenjen
predvsem vrtcem in osnovnim šolam za pla-
valno opismenjevanje in tudi nekaterim sku-
pinam starejših za rekreacijo. Občina bo tudi
zagotovila, da bo na novo urejeno ogrevanje
na plin, ker je prejšnja kotlovnica izredno do-
trajana. Vse skupaj bo stalo 300 tisoč evrov.”

Kaj pa lahko rečete v zvezi z vašim let-
nim kopališčem, eno od propadajočih ne-
premičnin Zavarovalnice Triglav?

”Na zavarovalnico smo naslovili pobudo,
da, če tega problema ne znajo rešiti drugače,
naj to nepremičnino brezplačno prenesejo na
občino, potem pa se bomo sami lotili obnove.
Takšne nesnage, kakršna je sedaj na nekda-
njem kopališču v Puštalu, ni več mogoče tr-
peti, zato bomo na lastnika še pritiskali.”

Stari del mesta je še vedno poln avtomo-
bilov. Kdaj ga boste fizično zaprli z novimi
potopnimi stebrički?

”Potopni stebrički so sedaj že na obeh vho-
dih v stari del mesta zamenjani, sedaj bo ste-
klo obdobje uvajanja novega kartičnega siste-
ma. Trenutno znova preverjamo vse upravi-
čence do kartic. Nekaj časa zadeva še ne bo
čisto utečena, ta čas pa redarstvo Mestni trg
poostreno nadzira. Pričakujemo, da bo nov re-
žim uveljavljen do konca meseca. Naj še po-
vem, da bodo ob vhodih nameščene kamere in
vsi prekrški na vstopnih rampah tudi posneti.”

Ko govoriva o ureditvi Mestnega trga, še
vprašanje v zvezi z njegovo arhitekturno
ureditvijo. Menda ste pred leti odslovili
uglednega arhitekta Borisa Podrecco, ker
vam njegove rešitve niso bile všeč?

”Pred petimi leti je bil arhitekt Boris Po-
drecca izbran na natečaju za ureditev starega
mestnega jedra. Z njegovimi predlogi pa v
občini nismo bili ravno preveč zadovoljni za-
radi nekaterih neustreznih tehničnih rešitev
(več hiš na Cankarjevem trgu ne bi imelo
možnosti dovoza do svojih domov). V takš-
nem primeru ima investitor možnost dati ute-
meljene pripombe, arhitekt pa naj bi v takih
primerih stopil investitorju nasproti in neko-
liko popraviti projekt, a žal naših predlogov
ni jemal resno.”

Mesto pa je junija zaživelo v številnih
prireditvah. Kako se nanje odzivajo obča-
ni?

”Malo nam je nagajalo vreme, tako da smo
nekatere prireditve preselili v zaprte prosto-
re. Obisk je kar dober, samo na prireditvi z
narečnimi vižami, ki je bila v dvorani Poden,
je bilo blizu 1500 obiskovalcev. O’glasbena
Loka po različnih kotičkih starega dela Škof-
je Loke je pokazala, kaj znajo slušatelji škof-
jeloške glasbene šole, ki je tokrat postregla
tudi z novostjo, lastnim pihalnim orkestrom.
Tradicionalno dobro je obiskana Venerina
pot, na ostale prireditve, ki se bodo še zvrsti-
le do konca meseca, pa so občani še lepo po-
vabljeni. Vabimo jih tudi na koncertne prire-
ditve, ki se bodo nadaljevale oba poletna me-
seca. Sicer pa je del Mestnega trga (v celoti
ga zaradi obnove Kristalne dvorane ne more-
mo okrasiti) v prazničnem juniju okrašen s
pisanimi trakovi. Gre za nadaljevanje zgodbe
s konca minulega leta, ko je bila Loka v
božično-novoletnem času okrašena z belimi
trakovi, za velikonočni čas pa bo z rdečimi.”

Prijavili ste se še na en regionalni turi-
stični projekt, panoramsko cesto po lo-
škem hribovju? 

”Kot prvi v regiji smo na območju vseh šti-
rih škofjeloških občin in še nekaterih, ki se
jih dotikajo, pripravili projekt za ureditev
prve faze panoramske ceste. Pred tednom dni
smo projekt, s katerim kandidiramo za sred-
stva iz evropskih strukturnih skladov, že od-
dali. Gre pa za edini tovrstni regijski turistič-
ni projekt, ki je na Gorenjskem zaenkrat pri-
javljen.”                     Danica Zavrl Žlebir
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Pobratimi na prazničnih prireditvah
Škofja Loka - Dogodkov ob škofjeloškem občinskem prazniku so

se ali se jih še bodo udeležili tudi gostje iz pobratenih ali prijatelj-
skih mest v drugih državah. Tako sodelujejo predstavniki bavarske-
ga Freisinga, Zgornje Bele iz Avstrije, češkega Tabora, belgijskega
Maasmechelna in Medicine v Italiji. Slednja s Škofjo Loko sodeluje
že štiri desetletja in ob tej priložnosti sta predstavnika obeh mest
podpisala spominsko listino. Prireditev ob občinskem prazniku pa se
bodo udeležili tudi gostje iz Carlowa na Irskem in iz Sovodenj ob
Soči, s katerimi Škofja Loka sodeluje že trideset let. Ta kraj prav
tako kot Škofja Loka praznuje ob koncu junija in škofjeloška občin-
ska delegacija se bo s svojega praznovanja že naslednji dan odpravi-
la v Sovodnje. D. Ž.

Zadnji praznični teden
Škofja Loka - Večji del junijskih prazničnih prireditev je že mimo,

z dogodki bogat pa je tudi ta teden. Jutri, 25. junija, bo ob 19.30 na
Mestnem trgu prireditev ob dnevu državnosti. 26. junija bodo ob 11.
uri v galeriji v občinski stavbi odprli fotografsko razstavo fotografov
iz irskega Carlowa, zvečer ob 20.30 pa se bo začel koncert skupine
Siddharta. 27. junija bo ob 19. uri slavnostna akademija ob občin-
skem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj. Praznična dogajanja
se bodo končala v nedeljo, 29. junija, ko bo ob 11. uri v cerkvi sv.
Jurija v Stari Loki koncert pod naslovom Slovenski glas v Škofji
Loki. Nastopili bodo trije pevski zbori, domači Lubnik, zbor iz bel-
gijskega Maasmechelna in iz Mendoze v Argentini. V ponedeljek,
30. junija, pa k vrstnikom v Škofjo Loko pride skupina 40 upokojen-
cev iz češkega Tabora. D. Ž.

Fotografi v Carlowu in v Škofji Loki
Škofja Loka - Zaživela je izmenjava med občino Škofja Loka in

irskim mestom Carlow. Škofjeloški Foto klub Anton Ažbe je od 12.
do 15. junija v Carlowu priredil razstavo fotografij svojih članov, na-
slovil pa jo je Lepote Slovenije. Odprtja razstave se je udeležila tudi
delegacija iz občine Škofja Loka (na sliki skupaj z gostitelji). Irski
fotografi pa bodo razstavo pripravili v Škofji Loki. 26. junija jo bo v
galeriji občine slovesno odprl irski veleposlanik v Sloveniji. 

D. Ž., foto: Peter Pokorn
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Škofja Loka - Na Škofjeloškem gradu bo
27. junija osrednja praznična prireditev, kjer
pričakujejo vrhunski nastop Simfoničnega
orkestra RTV Slovenija, z njim bo kot solist-
ka nastopila domača flavtistka Ana Kavčič -
Pucihar. Ob tej priložnosti pa bodo podelili
tudi občinska priznanja. Po treh letih letos
spet podeljujejo naslov častnega občana. 
Zadnja ga je leta 2005 dobila pesnica Neža
Maurer Škofič, letos pa bo deseterico laurea-
tov dopolnil še en umetnik, slikar Franc No-
vinc z Godešiča, sicer tudi profesor na Aka-
demiji za likovno umetnost v Ljubljani.
Franc Novinc je o priznanju, ki ga prejema
za svoje delo in za katerega ga je predlagala
skupina njegovih sovaščanov, v pogovoru za
Loški glas dejal: ”Prijetno je občutiti pozor-
nost, ki ti jo posveča javnost. Hkrati pa se mi
zdi to tudi priznanje likovni umetnosti v
Škofji Loki.”

Zlati grb občine Škofja Loka dobi zdravnik
diabetolog Tomaž Camlek, predlagatelji so

v škofjeloškem društvu diabetikov, predlog
pa podpirajo tudi v Centru slepih, slabovid-
nih in starejših, kamor je Tomaž Camlek več
let hodil kot splošni zdravnik, sedaj pa tam
skrbi za okoli petdeset sladkornih bolnikov.
Eni in drugi pravijo, da zdravnik zanje nare-
di več, kot mu veleva poklicna dolžnost.

Srebrni grb občine Škofja Loka so nameni-
li Rokometnemu društvu Knauf Insulati-
on. V tem letu so škofjeloški rokometaši po-
stali najboljši rokometni kolektiv v Sloveniji,
ob članski ekipi imajo tudi odlične mladince.
Sicer pa je srebrno priznanje občine prišlo
ravno v letu, ko praznujejo petdesetletnico.

Srebrni grb dobi tudi Ciril Peternel, doma
v vasi Draga, za aktivno delo v KS Trata,
predlagatelji pa so člani tamkajšnjega krajev-
nega odbora, kjer cenijo Cirilov trud pri pri-
zadevanjih za boljše življenje ljudi na desnem
bregu Sore. Dobitniki bronastih grbov so tri-
je. Mirjam Jan Blažič je trenutno občinska
svetnica in podžupanja občine Škofja Loka, v

političnem in družbenem življenju občine pa
je dejavna že več kot tri desetletja. Nagrajen-
ka pa občinsko priznanje prejema zlasti kot
uspešna gospodarstvenica. Dve desetletji je
vodila podjetje TCG Unitech LTH-OL, ki se
je v tem času izjemno uveljavilo na svetovnih
tržiščih. Rok Potočnik iz Bukovice dobi bro-
nasti grb za aktivno sodelovanje v PGD Bu-
kovica in v KS Bukovica-Bukovščica, poleg
tega pa je tudi predan kulturni delavec v do-
mačem kraju in pevec pri dveh pevskih zbo-
rih. Tretji bronasti nagrajenec je Stanislav
Ferle, ki mu občina podeljuje priznanje za
požrtvovalno delo v KS Zminec. Poleg tega
je Stanislav Ferle tudi zelo aktiven član ob-
činske komisije za vračanje vlaganj v telefo-
nijo, za svoje lastno veselje in druženje z
ljudmi pa tudi član ribiške družine ter planin-
skega in upokojenskega društva.

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Gorazd Kavčič, Tina Dokl, 

Igor Kavčič

Podelili bodo občinska priznanja
Vrhunec letošnjih prireditev ob škofjeloškem občinskem prazniku bo slovesna akademija s podelitvijo
občinskih priznanj. Podelili bodo naziv častnega občana, zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja.
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Rokometno društvo Knauf Insulation Franc Novinc 

Tomaž Camlek Ciril Peternel Mirjam Jan Blažič Rok Potočnik Stanislav Ferle



Škofja Loka - Pravzaprav ni bilo ravno
uradno, bolj obisk s prigrizkom, kozar-
čkom osvežilne pijače in klepetom, vendar
so želeli svojim poslovnim partnerjem in
strankam dati vedeti, da so sedaj v novih
prostorih. Prostori so ”na istem naslovu in
v isti zgradbi, le da prostornejši in naši”, so
Čelikovi zapisali v prijazno vabilo. Da niso
nič vraževerni, so odvrnili na naše vpraša-
nje, ko so dogodek priredili ravno na pe-
tek, 13., kajti trinajstica je v življenju njiho-
vih družinskih članov pomembna in nikakor
ne nesrečna številka.

Brane Čelik, v zavarovalništvu že preka-
ljen maček, je leta 1996 začel kot samo-
stojni podjetnik. Do leta 2003 je sodeloval
le z zavarovalnico Slovenica, za katero pra-
vi, da jo je pripeljal in uveljavil v škofjelo-
škem okraju. Pozneje je ustanovil družbo z
omejeno odgovornostjo in sklenil pogodbe
z drugimi zavarovalnicami. Sedaj sodeluje
s KD Življenje, Zavarovalnico Maribor, KD
Group, Allianz, Vzajemno, Tilio, Generali in
z zavarovanjem Arag, slednja nudi zavaro-
vanje pravne zaščite.

Delajo z dovoljenjem Agencije za zavaro-
valni nadzor, je povedal Brane Čelik. Skle-
pajo vse vrste zavarovanj ”za vaš avto,
dom, podjetje, življenje”, kakor pravi njihov
slogan. ”Trudimo se, da bi strankam ponu-
dili najboljšo varianto premoženjskih in av-
tomobilskih zavarovanj. Ponujamo različne
vrste zavarovanj za vse ciljne skupine, pri
avtomobilskem denimo z raznimi ugod-

nostmi dajemo poudarek tako izkušenim
kot tudi mladim voznikom začetnikom, prav
tako tudi prevoznikom. Avtomobilska in
premoženjska zavarovanja so med vsemi
najpogostejša. Pri premoženju se ukvarja-
mo z zavarovanji stanovanj, hiš in malih
podjetij, medtem ko smo za velika podjetja
zgolj posredniki,” pojasni Brane Čelik. Za-
varovalniški trg se je zelo razvil in na njem
vlada tudi močna konkurenca, vendar se je

v Agenciji Čelik ne bojijo. Dobro delajo,
strank imajo vse več in kot pravijo, so s
svojim delom zadovoljni. V dvanajstih letih
so marsikaj dosegli, eden od njihovih ciljev
je tudi, da svojo agencijo preselijo v lastne,
večje in strankam prijaznejše prostore. 

V njih so že od februarja, stranke že
vedo, da jih najdejo v pritličju stanovanj-
skega kompleksa na Trati, Frankovo nase-
lje 68. Tu so si lepo uredili, poslovnih pros-
torov je še enkrat več kot v prejšnjih, opre-
mili so jih s slikami škofjeloških umetnikov,
uredili so tudi okolico, stanovalci nad njimi
so jih lepo sprejeli, prav tako širša okolica.
Nič čudnega, saj Brane Čelik na tem ob-
močju nastopa tudi kot sponzor za mali no-
gomet in za motoristične zbore, saj ve, da
je sodelovanje z okolico za podjetnika veli-
kega pomena. To navado je ohranil še iz
obdobja, ko je kot zavarovalni zastopnik
hodil po terenu in je za otroke iz okolice
vedno imel v žepu pest bonbonov. 

V Agenciji Čelik je šest zaposlenih, pre-
težno družinskih članov. Poleg Braneta in
njegove žene Irme sta v agenciji tudi sin
Urban in hči Polona, slednja vodi posloval-
nico v Kranju, ob njih pa še Tanja Kovače-
vič in Uroš Krek. Kakega zaposlenega bi
še potrebovali, saj se jim obseg dela moč-
no povečuje. Trije zastopniki delajo na te-
renu, stranke pa so se navadile prihajati
tudi k njim v poslovne prostore. Delajo za
območje Škofje Loke in obeh dolin, Kranj,
Medvode in Ljubljano z okolico.

Brane Čelik

Čelik posluje v novih prostorih
Agencija Čelik iz Škofje Loke, ki se ukvarja z zavarovalniškim zastopanjem, že od februarja 

posluje v novih prostorih v Frankovem naselju 68, sredi junija pa je poslovne partnerje 
in stranke povabila na uradno odprtje.

Agencija Čelik, d. o. o.

Frankovo nas. 68, Škofja Loka. 
Tel.: 51 54 250

Škofjeloška c. 1, na Laborah v Kranju, 
Tel.: 23 63 680

Del. čas: od 8.00 do 18.00, 
sobota od 8.00 do 11.00Agencija Čelik v novih, večjih prostorih
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Reportaža

Rudnik Žirovski vrh je zaradi informiranja
javnosti, predvsem pa okoliške javnosti in
njenega strahu pred dolgoročnimi posledica-
mi sanacije jalovišč, v začetku meseca na
ogled največjega rudnika urana v zapiranju
na svetu - podjetje Wissmut v nemškem ru-
dogorju. Krajani, ki živijo na vplivnem ob-
močju nekdanjega rudnika urana v Žirov-
skem vrhu, so si tako lahko ogledali rudnika
v mestih Ronnenburg in Schlema, kjer so pri-
dobili 240 tisoč ton urana. Za primerjavo, v
Žirovskem vrhu so proizvedli 380 ton urana. 

”Na območju nemškega rudogorja ob nem-
ški meji s Češko in Poljsko so rudniki že več
kot pol tisočletja, uran pa so začeli pridobiva-
ti po letu 1945 za potrebe Rusije oziroma ta-
kratne Sovjetske zveze,” pojasnjuje Peter Do-
lenc, novi direktor rudnika. Velika rudnika
Ronnebrug in Schlema sta v relativno kratki
zgodovini dela pridobila po 80 tisoč urana.
Posebej zanimiv je kraj Schlema, kjer je bilo
še pred drugo svetovno vojno zdravilišče z
radioaktivno vodo, uran pa so našli sredi vasi
s 5.000 prebivalci in ga sredi vasi tudi začeli
kopati, zato so čez čas rudniški jaški pokopa-
li celotno naselje.

Jalovino so odlagali kjerkoli, tudi
za bližnjimi hišami

Zaradi rudarjenja se je celotno naselje zače-
lo posedati in se kasneje tudi udrlo. Za razliko
od Schleme, so v Ronneburgu izvajali dnevni
kop. Na 2.000 dolgem in 1.000 metrov širo-
kem zemljišču so zakopali 280 metrov globo-
ko. Jalovino so odlagali na različnih podro-
čjih, za razliko od Žirovskega vrha se je je na-
bralo na sto milijone ton. ”S proizvodnjo so
leta 1990, enako kot pri nas, prenehali iz eko-

nomskih razlogov. Zanimivo, tudi ruda je bila
približno enako bogata kot v Žirovskem vrhu.
Pred 18 leti se je začela tudi sanacija,” pravi
sogovornik. Sanacije so se lotili tako, da so
rudniško jamo dnevnega kopa v Ronneburgu
zasuli z jalovino, na njenem mestu pa je sedaj
nastal grič visok 280 metrov.

Krajani so si s predstavniki rudnika ogleda-
li tudi odlagališče hidrometalurške jalovine,
za razliko od rudarjenja v Žirovskem vrhu,
kjer so jo sušili, pa so jo v primeru Wissmu-
ta odlagali mokro in imajo danes s tem veli-
ke težave. ”V Schlemi so z rudarjenjem uni-
čili terme, ob sanaciji pa so skupaj z lokalno
skupnostjo in rudarskim podjetjem obnovili
terme. Na jalovišču je nastal sprehajalni
park, ki je popolnoma varen, terme pa so da-
nes popolnoma nove,” pove Peter Dolenc.

Ta del Nemčije je bil tudi sicer zelo onesna-
žen in nepopularen. Zato so lani, ob zaključe-
vanju sanacije, pripravili vsenemško razstavo
cvetja. Ob tej priložnosti so na nekdanja jalo-
višča posadili raznovrstno cvetje, kar sedaj
ostaja kot nekakšen sprehajalni park, rekrea-
tivna površina ter spominski park in muzej na
rudarjenje. ”Naša želja je bila, da okoliškim
prebivalcem pokažemo, kako sanacijo oprav-
ljajo v Nemčiji in kako velike površine mora-
jo urediti. Danes lahko trdim, da so njihova
jalovišča v primerjavi z našimi ogromna in
predvsem, da so njihova jalovišča veliko bliž-
ja naselju kot pri nas, saj so bila kar v vaseh,”
o namenu ekskurzije pravi direktor.

Meje sevanja pri nas bolj ostre
V Žirovskem vrhu so meje sevanja bolj os-

tre kot v Nemčiji, kjer velja mejna vrednost 1
milisivert, v Žirovskem vrhu pa velja vred-

nost 0,3 milisiverta oziroma bo ta meja v pri-
hodnje še manjša. ”Lani se je sevanje nekoli-
ko dvignilo nad mejo, vendar je to odvisno
tudi od del pri sanaciji jalovišč in vremena,”
pravi Dolenc, ki zagotavlja, da po sanaciji
mejna vrednost, ki je določena za vplivno
območje rudarjenja v Žirovskem vrhu, ne bo
presežena. Krajani so v Nemčiji tudi spozna-
li, da se v sodelovanju z rudnikom in lokalno
skupnostjo lahko ustvari tudi marsikaj dobre-
ga za prihodnost. 

V Žirovskem vrhu preobrazba v velike par-
ke in sprehajalno-rekreativne površine v
takšnem obsegu sicer ne bo možna, saj so
slovenski predpisi drugačni od nemških,
predvsem pa so odlagališča manjša od obis-
kanih v nemškem rudogorju. ”Odlagališči v
Nemčiji sta dolgi približno dva kilometra in
široki kilometer, obe na relativno ravnem te-
renu in urejeni v park. Pri nas imamo ome-
jen prostor, odlagališč ni možno uporabljati
v druge namene, zato kot edino možno reši-
tev predlagamo enega od objektov za dolgo-
ročno upravljanje in spremljanje jalovišč ter
hkrati za informiranje in izobraževanje.
Predvidevamo, da bi na tem mestu lahko
uredili obsežno zbirko uranovih mineralov z
vsega sveta,” je še razložil Peter Dolenc.
Krajane je zanimalo tudi, ali so bili prebival-
ci vplivnega območja rudarjenja upravičeni
do odškodnin, vendar nemška zakonodaja
tega ne predvideva, še več, takšnih ugodno-
sti ni deležna niti lokalna skupnost. Nemčija
dovoli le uporabo saniranih jalovišč, kot že
omenjeno za parke, na enem so zgradili golf
igrišče z 18 luknjami, na enem pa letališče
za modelirana letala.

Boštjan Bogataj, foto: arhiv rudnika

Na ogled urejenih jalovišč
V začetku meseca so krajani Žirovskega Vrha Sv. Urbana, Bačen, Todraža ter Gorenje in Dolenje 

Dobrave s predstavniki Rudnika Žirovski vrh obiskali nekdanje rudnike urana v nemškem rudogorju.
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Sanirano območje posedanja zemljišča v Schlemi, na sliki park in zdravilišče. Sanirano jalovišče Ronnenburg, kjer je urejen sprehajalni park.
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Gorenja vas-Poljane - Krajani, ki upo-
rabljajo regionalno cesto na Sovodenj, dalj
časa opozarjajo na njeno katastrofalnost.
Nekaj vzdrževalnih del je opravljenih le
pred vsakoletnim maratonom Franja, si-
cer pa se zdi, kot da cesta ne zanima več
nikogar. Župan Milan Čadež se je tudi v
imenu Sovodenjčanov v začetku meseca
sestal s predstavniki Družbe RS za ceste:

”Sestali smo se z vodjo vzdrževanja regio-
nalnih cest, pregledali najbolj kritične odseke
na tej cesti in v vsej občini. Na regionalki
Trebija-Sovodenj bodo najbolj kritične odse-
ke v kratkem na novo preplastili, sanacija
usadov pa se bo nadaljevala prihodnje leto,
saj letos v državnem proračunu ni za ta na-
men nobenega denarja. V letih 2009 in 2010
pa je zagotovljen denar, ko se bo tudi nadalje-
vala sanacija po načrtih, torej najbolj kritič-
nih delov ceste.”

Ogledali ste si tudi druge slabe odseke
regionalne ceste.

”Ogledali smo si problematiko bankin na
cesti Gorenja vas-Todraž, kjer vozi veliko to-
vornjakov zaradi sanacije jalovišč nekdanjega
rudnika. Od Podgore do Trebije so predlaga-
ni trije prehodi za pešce, na kar smo večkrat
opozorili. Ni še rečeno, da jih bomo dobili,
vendar imamo sedaj vsaj konkretni naslov, na
katerega se lahko obrnemo. Vse najbolj izpo-
stavljene probleme na regionalnih cestah smo
pregledali in premleli možne rešitve.”

Z družbo za ceste ste se tudi dogovorili,
da bo občina izdelala državni lokacijski
načrt za obvoznico Gorenja vas. Zakaj?

”Menimo, da bo zaradi tega projekt hitreje
izveden, saj pred sprejemom tega akta država
kot večinski investitor izgradnje obvoznice ne
more začeti niti z odkupi zemljišč na trasi.
Naj ob tem primeru poudarim, kako zelo po-
trebujemo pokrajine, ki bodo v prihodnje re-
ševale takšne probleme. Razlog, da se bomo
sami lotili državnega lokacijskega načrta
oziroma po novem občinskega podrobnega
prostorskega načrta, je torej v tem, da bi lah-
ko obvoznico čim hitreje začeli graditi.”

Ostanke smeti tudi iz vaše občine že nekaj
mesecev spet vozite na deponijo v Drago,
cene pa ostajajo enake. Pred letom ste jih
podražili prav zaradi odvoza v Logatec.

”Razlog za zadnjo podražitev cene smetari-
ne ni bil le odvoz v Logatec, temveč je bila
podražitev nujna tudi zaradi rasti drugih stro-
škov. Stroški zbiranja so se v letu 2007 nomi-
nalno povečali za 16 odstotkov, medtem ko so

se stroški deponiranja za kar 93 odstotkov.
Kljub podražitvi so bili prihodki iz smetarine
v letu 2007 še vedno nekoliko nižji od stro-
škov. Zaradi navedenega cena smetarine v letu
2008 ostaja nespremenjena, vendar je še ved-
no med najnižjimi na škofjeloškem območju.”

Na zadnji seji so svetniki sprejeli vaš
predlog po razveljavitvi pravilnika o plači-
lu takse za priključitev na javno kanaliza-
cijo, sprejet pa je bil odlok o odvajanju in
čiščenju voda. Zakaj?

”Zaradi spremembe zakonodaje nismo ime-
li več osnov za zaračunavanje takse oziroma
priključnine za priklop na vodovod in kanali-
zacijo, zato je bilo potrebno tudi preklicati
pravilnik. Odlok o odvajanju in čiščenju od-
padne vode je bilo potrebno uskladiti s pred-
pisi. Zaradi obsega sprememb smo se odloči-
li za izdajo novega odloka. Z zakonodajo
skladen odlok je tudi eden od pogojev za do-
ločitev območij, ki do leta 2015 ne bodo
opremljena z javno kanalizacijo, kar je tudi
pogoj za oprostitev plačila okoljske dajatve
za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih vod na teh območjih. Kjer bo čiš-
čenje zagotovila občina, bo treba po uvelja-
vitvi odloka in pridobitvi soglasja ministr-
stva za okolje in prostor plačevati ekološko
takso za obremenjevanje voda.”

Občina je kot polovico odškodnine na ra-
čun omejene rabe prostora zaradi rudar-
jenja od Rudnika Žirovski vrh pridobila
več stanovanj v vrednosti pol milijona ev-
rov. Kako boste gospodarili z njimi, jih bo-

ste prodali in se bodo morali sedanji sta-
novalci izseliti?

”Občina bo vseh osem stanovanj v najkraj-
šem času skušala prodati, sedanji stanovalci
pa imajo kot prvi možnost odkupa stanovanj.
Občina ima že sedaj nekaj stanovanj, vendar
jih večje število ne želimo imeti, le toliko, da
lahko po zakonu poskrbimo za minimalno so-
cialno varnost. Odškodnina je namenjena za
gradnjo infrastrukture v občini, kar pomeni ši-
rok in ozek pojem, torej za gradnjo kanalizaci-
je, vodovoda ali ceste. Občinski svet je že
sprejel odločitev, da s tem denarjem zgradimo
kanalizacijske priključke na vplivnem območ-
ju rudnika. S stanovanji tega ne moremo.”

Vse glasnejše so spet zahteve, da bi tudi v
občini Gorenja vas-Poljane zrasel dom za
ostarele. Kakšne možnosti imate za prido-
bitev koncesije in kje bi dom lahko stal?

”Sestali smo se z upokojenci Poljanske do-
line in občinskim odborom Desus, ki so izra-
zili željo, da bi tudi v naši občini gradili tak-
šen dom. Pripravljamo se za kandidaturo za
pridobitev koncesije v letu 2010. Ob upošte-
vanju lokalnega okolja in njihovih želja bi
dom morali imeti. Na ta račun bom imenoval
komisijo, ki bo morala zavihati rokave, saj je
vse skupaj še povsem na začetku, vendar je
prav ta faza najbolj zahtevna. Naša želja je,
da bi pridobili zasebnega investitorja, ki bi
omogočil bistveno hitrejšo gradnjo in kasnej-
še upravljanje, z javnim denarjem pa gradili
zelo dolgo, predolgo.”

Boštjan Bogataj

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Občina bo prodala stanovanja
Stanovanja, ki jih je občina prejela kot odškodnino na račun omejene rabe prostora, 

bodo prodali.
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Milan Čadež

Cesta Trebija-Sovodenj bo boljše čase videla šele prihodnje leto, letos bodo opravili le nujna vzdrževalna dela.
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Žirovski Vrh Sv. Urbana - ”Prvenec je izšel
v začetku junija, slučajno na prvi rojstni dan
hčere Klare,” zadovoljno pove Lucija Kavčič
iz Žirovskega vrha in na naše začudenje ob na-
slovu Plečnte u mauhnte, šolnte u župnte -
Folklorne in ljudske pripovedi Žirovskega
Vrha doda: ”Izhaja iz zgodbe Pošten berač, ki
mi jo je povedal stari oče.” Govori o tem, kako
so domači želi na polju, mimo hiše pa je pri-
šel berač. Vstopi v prazno hišo, v peči najde
ješprenj, malo pomeša in potegne ven pleče in
ga spravi v torbo, v ješprenj pa vrže čevelj ...
Ko odide od hiše, se ustavi na polju in pozdra-
vi žanjce in žanjice in reče: ”Plečnte u mauhn-
te, šolnte u župnte. Hiter se usuknte, pa dedca
prsmuknte.” Z drugimi besedami jim pove, da
je vzel meso, v ješprenj vrgel čevelj ter naj se
podvizajo in ga preženejo.

”Bila bi škoda, ko bi zgodbe, šege in nava-
de pustila pozabi, saj čez deset, dvajset let ne
bi bilo nikogar, ki bi mi znal vse to poveda-
ti,” pojasni pisateljica, ki jo je za delo navdu-
šila mama Tončka Oblak, pri delu pa ji je
pomagala dr. Marija Stanonik. Zanimivih
zgodb v že drugi knjigi o Žirovskem Vrhu
(pred letom jo je izdala tudi Cilka Štucin) ne
manjka. Lucija Kavčič se je najprej dotakni-
la zgodovine Žirovskega vrha, vse od prve
omembe pisnega vira, prek prvih kmetij (Je-
ran in Podlešan) do urbarja iz leta 1825, ko je
bilo v Žirovskem Vrhu že 40 domačij. 

Sledi poglavje o šegah, ki si sledijo skozi
cerkveno leto, od božiča prek ostalih cerkve-
nih praznikov, ki so značilni za Žirovski Vrh.
Podrobno je razloženo tudi godovanje, ki je
bilo tu bolj prisotno kot praznovanje rojstne-
ga dne. ”Zbrala sem tudi podatke, ki jih do-
mačini danes še vedo o najrazličnejših te-
mah, vse od vere, prehrane, ljudi in hiš,” po-
jasni Kavčičeva, torej o tem, kako so se vča-
sih oblačili, kaj so jedli, kako so skrbeli za
hiše, pa tudi o tem, kakšen vpliv je imela (in
ima še!) luna na delo, opisala je tudi kmečka
opravila, naštela in opisala je mline in doma-
če obrti. 

V četrtem poglavju so predstavljene šege in
pripovedi o življenju, začne se z nosečnostjo in
konča s smrtjo. ”Zanimivo je, kako so skrbeli
za dojenčke. Po večernem mraku so morali biti
v hiši, prišlek, ki je prišel v mraku, je moral
počakati kako uro, preden se ga je lahko dotak-
nil,” z žarom pove Lucija Kavčič. Tako opiše
vse, tudi rojstvo, otroštvo, šolanje, ženitovanje
in vasovanje, zakonsko življenje. Tudi o smrti
nam zaupa eno od šeg. Posodo s kadilom, ki so
jo nosili ob pokojnikovi zadnji poti, so v času,
ko je domačija zginila iz njihovega obzorja, vr-
gli čez ramo. Na ta način naj pokojnikova duša
ne bi prihajala nazaj in strašila, hkrati pa pri
hiši vsaj leto ne bi bilo več smrti. 

V več poglavjih so zbrane tudi povedke: o za-
govarjanju, bajeslovne, razlagalne, strašljive,

zgodovinske, socialne in šaljive. ”Pisala sem
tudi o beračih, ki so včasih hodili po Žirov-
skem Vrhu - Jerebovem Tončku, Tratarskem
Nacetu, požrešnem Sneduhu, Štrajtovi Luciji
in drugih, pa tudi o ljudeh, ki so zaznamovali
ali pa bodo še zaznamovali Žirovski vrh.”

Boštjan Bogataj

Zgodbe, šege in navade iz Vrha
”Plečnte u mauhnte, šolnte u župnte” je izvirni naslov prvenca Lucije Kavčič, ki govori vse od prve 

naselitve Žirovskega Vrha pa do različnih šeg, navad in običajev Žirovskarjev. 

Roman, Lucija in Klara Kavčič, ki na drugačen način
pišejo zgodovino Žirovskega Vrha.

Gorenja vas - V začetku junija se je gorenjevaška lekarna po treh
mesecih gostovanja v kletnih prostorih vrnila v prenovljene, svetlejše in
nekoliko večje prostore. ”Pridobili smo tudi prostor za svetovanje
našim kupcem in nekatere druge prostore, po pravilniku je urejen tudi
službeni vhod za dostavo zdravil,” je pojasnila Nataša Šifrar, vodja
lekarne, ki spada pod okrilje Gorenjskih lekarn.

Zanimivo je, da so v lekarni ohranili približno sto let staro pohištvo,
ki je sedaj prenovljeno in eno redkih v Sloveniji, ki ga že toliko let
uporabljajo za lekarništvu. ”V sprejemnem prostoru je nov tudi aparat
za tehtanje in merjenje višine, ki se je v prvih tednih izkazal za zelo
želenega, enako velja tudi za merjenje krvnega tlaka. Oboje je brez-
plačno, aparat pa poleg rezultatov svetuje pri prehrani, športnih ak-
tivnostih in podobno,” pojasnjuje Šifrarjeva.

Za razliko od prisilnega domovanja v kleti imajo danes v lekarni v 
zalogi vedno dovolj zdravil in tudi drugo raznoliko, a kvalitetno ponud-
bo, ki ustreza standardom Gorenjskih lekarn. ”Dobro je, da smo ostali
v Zdravstvenem domu, kjer odlično sodelujemo z zdravniki in pacien-
ti in upam, da bo tako tudi ostalo,” še dodaja vodja, ki zagotavlja, da
poleti, kljub temu da sta zaposleni le ona in kolegica Mojca Mravlja,
lekarna ne bo zaprta. Julija in avgusta bo odprta od 8. do 16. ure. 

Boštjan Bogataj

Prenovljena lekarna s starinskim pohištvom

Prenova lekarne v Gorenji vasi ni odnesla lepega, starinskega pohištva,
hkrati pa je prostor večji in svetlejši. 



Objave Občine Žiri

Žiri - V preteklih letih se je občina v so-
delovanju z ministrstvom za kulturo lotila
obnove Stare šole oziroma v Starih Žireh.
Po obnovi je mesto v njej že dobil žirovski
muzej, na eni od sej pa so svetniki tudi
sklenili, da bodo zgornje prostore preselili
tudi knjižnico. Več o tem župan Bojan
Starman:

”Pri Stari šoli je dokončno sprojektirana
tudi mansarda za novo namembnost, to je
prej omenjeno knjižnico. Trenutno potekajo
finalna inštalacijska gradbena dela v mansar-
di, v srednjem delu bodo kmalu vgrajena
okna, tlaki so že položeni. V tem delu nas
čaka le še ureditev sten (oplesk in beljenje)
ter montaža svetil. Podobno je tudi v kleti,
kjer je potrebno tlak še položiti. Celoten ob-
jekt je že lepši, fasado so in še barvajo prav v
teh dneh, do izida naslednje Ločanke pa bo
podrt oziroma odstranjen tudi gradbeni
oder.”

Ali je vsebina objekta sedaj dokončno
določena?

”Okvirno je določena, torej vsebino že kar
dobro poznamo. V pritličju bo na eni strani
stalna muzejska zbirka, informacijska pisar-
na in turistični biro, zdajšnjo zbirko o življe-
nju ob meji pa bomo vključili v zbirko v pr-
vem nadstropju z naslovom Žiri v vrtincih
politike. V avli prvega nadstropja bo prostor
za razstave, v večnamenski dvorani pa bo
prostor za spomin na Antona Jobsta in ži-
rovske slikarje. Razmišljamo, da bi dvorano
imenovali po Jobstu. Na vrhu bo knjižnica,
ki se bo v nove prostore vselila po zaključ-
ku gradbenih del. Pričakujem, da bo knjiž-
nica v Stari šoli začela delovati do zime. Če
strnem, v Starih Žireh dobivamo kulturni
center.”

Ali je sedaj že jasno, kaj bo s prostori,
kjer knjižnica deluje sedaj?

”Prostore v Zadružnem domu, kjer sedaj
deluje knjižnica, bomo v vsakem primeru
preuredili v prostore za vrtec. Upamo, da
bomo po novem letu lahko odprli dva nova
oddelka vrtca, ki deluje pod okriljem Osnov-
ne šole Žiri.”

Na Škofjeloškem znova vsi vrtci beležijo
rekordne vpise. Razlog je v veliki rodnosti,
pa tudi v novosti, ki staršem omogoča
brezplačen vrtec za drugega ali več otrok.
Kako je v Žireh?

”Lani je bilo v Žireh rojenih 68 otrok, v vr-
tec pa je bilo letos prijavljenih nekaj čez 90
otrok. To bistveno odstopa od dolgoletnega

povprečja, kljub temu pa bomo nastalo situa-
cijo skušali rešiti s prej omenjenim prosto-
rom v Zadružnem domu na 120 kvadratnih
metrih. Kot kaže, pa ne bomo mogli zagoto-
viti prostora za vse otroke. Letos bo v žirov-
skih vrtcih skupaj že čez 230 otrok, še pred
osmimi leti je bilo v vrtcu 120 otrok in 45 v
mali šoli, ki je danes ni več. S tem želim le
ponazoriti, kako hitro se veča število otrok v
vrtcih, občina pa je v preteklih letih že zago-
tovila večje število prostih mest. Z investicijo
v vrtec smo pred leti le zagotovili normalne
pogoje delovanja, vendar so danes prostori
znova pretesni.”

Ostanke smeti tudi iz vaše občine že ne-
kaj mesecev znova vozite na deponijo v
Drago, cene pa ostajajo enake. Pred letom
ste jih podražili prav zaradi odvoza v Lo-
gatec.

”Nismo jih podražili, novembra lani smo le
prešli na štirinajstdnevni odvoz odpadkov.
Razlog je bil prav v tem, da nam ni bilo potreb-
no dražiti zbiranja in odvoza odpadkov, torej da
položnice niso višje. Dejstvo je, da se cene rav-
nanj z odpadki dvigajo, zato zbrani denar ne
pokrije stroškov za zbiranje, odvoz in deponi-
ranje odpadkov. Z drugimi besedami, del teh
stroškov je na svoja pleča prevzela občina in
jih pokrivamo iz občinskega proračuna. Zne-
sek na položnicah se bo kljub sedanjemu odvo-
zu na deponijo Draga lahko le povišal.”

Pred kratkim ste z javnim razpisom izbi-
rali koncesionarja za odvoz odpadkov. Ali
bo v prihodnje prišlo do sprememb?

”V teh dneh se je zaključil razpis, tako da
komisija še proučuje prispele ponudbe. V na-
slednjih dneh bo tudi jasno, kateri izvajalec
bo v prihodnje izvajal to javno gospodarsko
službo.”

Podoben razpis se je zaključil tudi za iz-
vedbo komunalnega opremljanja gospo-
darske cone v Žireh. Kdo je bil izbran, kaj
bo narejeno?

”Res je, izvajalec je znan. SGP Zidgrad iz
Idrije smo izbrali na osnovi javnega razpisa,
na katerega sta se javila dva ponudnika. Do
konca septembra bo moral idrijski izvajalec
opraviti vsa za letos predvidena dela, to je
gradnja povezovalne ceste od Industrijske do
Strojarske ulice, pod njo pa kanalizacijo, vo-
dovod in druge vode, urediti javno razsvetlja-
vo. Nujnost izvedbe del do konca septembra
je v tem, da sicer evropskega denarja ne
bomo letos dobili nazaj, saj je rok njihovega
plačila 90 dni. Pri evropskih projektih je pač
tako, da mora investitor kljub odobritvi pro-
jekta najprej sam založiti denar, tri mesece
po opravljenih delih pa ga pridobi nazaj. Mi
smo za izvedbo 1,5 milijona evrov vrednega
projekta prejeli dobre pol milijona evrov iz
evropskega sklada za razvoj regij.”

Boštjan Bogataj

Bojan Starman, župan občine Žiri

Stara šola dobiva obleko
Knjižnica bo v Stari šoli do konca leta, v prostorih Zadružnega doma, 

kjer deluje sedaj, pa bo vrtec.Bojan Starman
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Stara šola pridobiva novo obleko, vsebina bo prišla na vrsto do konca leta.
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Žiri - Ob našem prvem obisku pred me-
secem dni se je zdelo, da je celotno župniš-
če gradbišče. Takrat so prestavljali vhod,
poleg župnišča pa je zijala velika luknja. V
slabem mesecu je povsem drugače. Žup-
nik Igor Jereb je zopet na svojem, zidovi
prizidka pa so v pritličju (kljub slabemu
vremenu) postavljeni.

”Splača se potrpeti, saj bodo gradbena dela
dokaj hitro mimo. Nekoliko težje je bilo le,
ko je bil objekt povsem odprt. Izvajalci so se
zavezali, da bo novogradnja do avgusta pod
streho,” je zadovoljen domači župnik, ki ne
pozabi dodati, da novi prostori ne bodo na-
menjeni bivanju župnika oziroma kaplana,
ampak za ljudi, farane, mlade. ”Investicija je

nujna, saj bomo le tako
lahko pridobili primer-
ne prostore za številne
dejavnosti. V kleti
bodo res tri garaže in
prostor za mladino z bi-
ljardom, ročnim nogo-
metom in podobno, v
pritličju pa dvorana in
kapela obenem,” pojas-
njuje Jereb.

Dvorana bo sprejela od 140 do 150 sedežev,
nad njo pa bosta še dve učilnici. Do sedaj so
imeli zgolj dve, neprimerni učilnici (z nizki-
mi stropi) in za vsega 20 do 25 udeležencev.
Na vrhu bo celotno podstrešje prazno, v njem
pa bi lahko uredili tudi zasilna prenočišča.
”Pričakujem, da bi nas lahko obiskali skavti
ali romarji, ki bi si tu lahko uredili ležišča.
Upam, da jih bo čim več spoznalo Žiri kot za-
nimiv kraj in se bodo radi podali v naše nove
prostore,” pojasni župnik. V obstoječem delu
bo z investicijo urejena tudi kuhinja in soba
za vaje. 

Investicija je zaenkrat na plečih župnije.
Prvi, dokaj velik del so pridobili s prodajo

nekdaj kmetijskega zemljišča v Rakulku, za
katerega je župnik Igor Jereb vložil zahtevo
po spremembi namembnosti in s prodajo
stavbnega zemljišča pridobil začetni vir inve-
sticije. ”Vendar denarja ni dovolj, saj je inve-
sticija do tretje gradbene faze vredna 317.200
evrov, kar pomeni brez oken, inštalacij in no-
tranje opreme, do tega zneska pa župniji
manjka še 60.000 evrov. Računam in vabim
na pomoč farane ter tudi druge Žirovke in Ži-
rovce, da nam priskočijo na pomoč,” apelira
Jereb. 

Hitrost zaključka gradnje je odvisna od do-
brodušnosti Žirovk in Žirovcev, torej od vseh,
ki bodo pristopili k investiciji. ”V kratkem
bom k darovanju pozval gospodinjstva, da
prispevajo kolikor lahko,” pojasni župnik in
doda, da projekt podpira tudi občina, ki ureja

dokumente, prispevali pa so tudi nekaj de-
narja, saj vedo, da gre gradnja prizidka v do-
bro delovanja kraja. Župnija je zelo živahna,
v sklopu katere delujejo štirje pevski zbori pa
mladinska, svetopisemska in birmanska sku-
pina, skavti, župnijski pastoralni svet in klju-
čarji. Vsak drugi julijski teden organizirajo
tudi oratorij, ki bo tudi letos gostoval v šoli,
kasneje pa ga bodo lahko pripravili v lastnih
prostorih. 

Nedeljske maše obišče okoli 1.000 faranov
oziroma več kot 300 na mašo, z novo dvora-
no, ki bo hkrati kapela, pa bo župnik Igor Je-
reb lahko gostil tudi sv. maše v ogrevanem
prostoru. Tako bo faranom pri obredih veliko
lažje, uporabljali pa jo bodo lahko tudi otroci
iz Vrtca pri sv. Ani.

Boštjan Bogataj

Ob župnišču raste kapela
Kapela, ki bo hkrati tudi dvorana za mnogo dejavnosti, pa ni edina pridobitev novogradnje ob žirovskem

župnišču. Župnik Igor Jereb pričakuje pomoč faranov oziroma vseh Žirovcev.

Žiri - Ob občinskem prazniku, ki ga v Žireh praznujejo 25. juni-
ja, je župan Bojan Starman za danes, 24. junija, ob 19.30 sklical
slavnostno sejo občinskega sveta. Seja bo v veliki sejni sobi Občine
Žiri, župan bo ob slavnostnem nagovoru podelil tudi letošnja občin-
ska priznanja. 

Priznanja Občine Žiri bodo prejeli: Frančiška Primožič, dolgolet-
na direktorica zadruge M Sora, ki se je pod njenim vodstvom iz
majhne in slabo poznane zadruge razvila v močno podjetje, po do-
seženem prometu drugo podjetje v Žireh, ki zaposluje 160 sodelav-
cev; Anton Oblak, ki je s svojim dolgoletnim delom v gospodar-

stvu, društvih in organih lokalne samouprave prepričal občinske
svetnike - med drugim je bil ustanovitelj Smučarskega kluba Alpina,
tajnik TVD Partizan in predsednik Čebelarskega društva Žiri; Darij
Erznožnik je z neutrudnim učiteljevanjem od srede petdesetih let
prejšnjega stoletja do upokojitve sooblikoval generacije Žirovk in Ži-
rovcev, priznanje pa bo prejel tudi za izjemne tekmovalne uspehe ko-
šarkaških ekip, za ustanovitev šolskega športnega društva in za dvig
zavesti o zdravem načinu življenja v kraju. Priznanje župana bo pre-
jel slikar, naivec Ivan Gluhodedov.

B. B.

Danes slavnostna seja občinskega sveta

Novogradnja ob župnišču bo pod streho do avgusta, nadaljevanje pa je odvisno od pomoči faranov, Žirovk
in Žirovcev. 

Župnik Igor Jereb
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Železniki - Gradnja sekundarne fekalne
kanalizacije Selca-Dolenja vas bo potekala
v dveh fazah, v letih 2008 in 2009. Podjetji
Hidrotehnik iz Ljubljane in Puh, podjetje
za urejanje hudournikov, bosta v prvi fazi
zgradili dobrih 2,5 kilometra sekundarne
kanalizacije v naselju Dolenja vas, v drugi
fazi pa 260 metov sekundarne kanalizacije
v Dolenji vasi in 600 metrov v Selcih.
Vrednost investicije je ocenjena na 1,2 mi-
lijona evrov, od tega je 748 tisoč evrov ob-
čini prvič doslej uspelo pridobiti iz evrop-
skih strukturnih skladov. Dela naj bi se
začela v teh dneh. Kako bo gradnja kana-
lizacije Selca-Dolenja vas potekala v nada-
ljevanju, pa župan Mihael Prevc:

”Še letos nameravamo objaviti razpis za iz-
gradnjo 760-metrskega glavnega fekalnega
kanala do čistilne naprave v Dolenji vasi.
Zgradili ga bomo s pomočjo dobrih 200 tisoč
evrov, ki nam jih je odobrilo Ministrstvo za
okolje in prostor. V prihodnjem letu bomo
začeli graditi tudi čistilno napravo v Dolenji
vasi. Ta investicija je ocenjena na 665 tisoč
evrov, pričakujemo tudi sredstva okoljskega
ministrstva.”

Na evropska sredstva upate tudi pri
gradnji odprtega širokopasovnega omrež-
ja elektronskih komunikacij ...

”Tako je. Pred kratkim smo se prijavili na
drugi razpis ministrstva za gospodarstvo za
pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj za gradnjo, vzdrževanje in
upravljanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij. Če bomo
na razpisu uspešni, bomo z izbranim izvajal-
cem Tritelom odprto širokopasovno omrežje
omogočili kar 870 gospodinjstvom, ki doslej
te možnosti niso imela. Vrednost investicije
znaša 3,5 milijona evrov, od tega upamo na
2,6 milijona evrov evropskih sredstev, razliko
bo zagotovil izvajalec - zasebni partner. Teh-
nologija odprtega širokopasovnega omrežja
je v naši občini še precej ‘oddaljena’, s tem
projektom pa bi jo zagotovili po celotni obči-
ni. V nekaterih naseljih, še posebej v zgor-
njem delu Selške doline, priklop na internet
sploh ni možen, marsikje pa so te storitve ne-
kakovostne in bi jih bistveno izboljšali. Če
bomo na razpisu uspeli, se bo gradnja odpr-
tega širokopasovnega omrežja začela nasled-
nje leto, trajala pa bi dve leti.”

Pred kratkim ste izbrali izvajalca za sa-
nacijo zdravstvenega doma na Racovniku.
Kdaj se bo začela obnova? 

”Sklepa o izbiri izvajalca še nismo mogli
podpisati, ker finančna konstrukcija še ni
povsem zaprta. Na ministrstvu za okolje in
prostor so morali izdelati revizijo projekta, na
osnovi katere so nam potrdili višino sredstev,
ki jih bomo prejeli iz sanacijskega programa.
Prav tako od nekaterih donatorjev, ki smo jih
vključili v finančno konstrukcijo, še nismo
dobili pisnega odgovora o donaciji. Pričako-
vali smo, da bodo na razpis za izbiro izvajal-
ca prispele ugodnejše ponudbe; prejeli smo
štiri ponudbe v cenovnem razponu od 1,3 do
dveh milijonov evrov. Izbrali bomo najugod-
nejšega ponudnika, podjetje Zidgrad Idrija.
Upam, da bomo še ta teden izdali sklep o iz-
biri izvajalca. Temu sledi desetdnevni pritož-
beni rok, podpis pogodbe, nato pa bi se dela
lahko začela.”

Ostanke smeti tudi iz vaše občine že ne-
kaj mesecev znova vozite na deponijo Dra-
ga, cene pa ostajajo enake. Pred letom ste
jih podražili prav zaradi odvoza v Loga-
tec.

”Odvoz in deponiranje v Logatcu sta bila
bistveno dražja kot v Dragi. Ker smo čakali
na potrditev cen s strani ministrstva, smo del
stroškov pokrili iz občinskega proračuna.
Kljub vnovičnemu odvozu v Drago smo se
odločili, da cen ne znižamo in na ta način po-
krijemo sedem mesecev kritja stroškov iz
proračuna.”

Na deponijo Draga bo odvoz odpadkov
možen le še nekaj mesecev. Kam boste
nato vozili odpadke?

”Ker regijskega centra še ne bo, se dogovar-
jamo, da bi z januarjem 2009 odpadke začeli
odvažati na Malo Mežaklo, računamo, da za
isto ceno kot v Logatec.” 

Že dlje časa se govori o celoviti obnovi šole
v Železnikih. So postopki v zvezi s tem že
stekli?

”Konec maja smo s podjetjem Projekt iz
Nove Gorice podpisali pogodbo za izdelavo
celovite dokumentacije za preureditev prosto-
rov centralne šole vključno s pridobitvijo grad-
benega dovoljenja. Projekt bo drag, vreden 117
tisoč evrov, a je bila to najbolj ugodna ponud-
ba. Na šoli se že dolgo soočajo s pomanjka-
njem prostora. Objekt je energetsko izjemno
potraten, nima nikakršne izolacije, podstrešje
je neizkoriščeno. Za vključevanje otrok s po-
sebnimi potrebami bo treba odstraniti vrsto ar-
hitektonskih ovir. Obnova šole bo v prihodnje
eden velikih in dragih projektov v občini, zato
pričakujemo tudi pomoč ministrstva za šolstvo
in šport.” 

Konec meseca se izteče razpis za prosto
delovno mesto občinskega inšpektorja, ki si
ga boste delili z občino Cerkno. Kdaj bo in-
špektor začel delovati v Železnikih? 

”Konec julija. Prostori zanj so na naši občini
že pripravljeni. V Železnikih bo prisoten tri dni
v tednu. Nadzoroval bo vsa področja, ki jih do-
ločajo občinski predpisi: od mirujočega pro-
meta, problematike napačnega parkiranja, od-
laganja odpadkov, javnega reda in miru, lokal-
ne in javne ceste ... Prepričan sem, da bo imel
v naši občini dosti dela.” Ana Hartman

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Z evropskim denarjem 
do kanalizacije

V teh dneh se bo začela gradnja sekundarne kanalizacije Selca-Dolenja vas.

Šola v Železnikih čaka na celovito obnovo, saj je premajhna in energetsko zelo potratna.

Mihael Prevc
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Železniki - V nedeljo ob 20. uri bo v šport-
ni dvorani v Železnikih slavnostna akademi-
ja ob občinskem prazniku, na kateri bodo po-
delili občinska priznanja in nagrade. Prejeli
jih bodo Janez Božič, Prostovoljno gasilsko
društvo Železniki, Filip Gartner, Andrej
Rant, Marko Lotrič in Prostovoljno gasilsko
društvo Zali log.

Listino častnega občana bo prejel Janez
Božič iz Selc za prizadevanja v dobrobit ob-
čanov Železnikov. Božič, po izobrazbi magi-
ster znanosti s področja delovnih procesov, je
poklicno pot začel v gradbenih podjetjih SGP
Tehnik in SCT Ljubljana, nadaljeval jo je kot
predsednik uprave družbe DARS in prometni
minister, zdaj pa je direktor podjetja AMZS.
Takoj po nastanku nove občine Železniki se je
aktivno vključil v njeno delovanje. Prvi župan
Alojz Čufar ga je imenoval za podžupana.
Zelo dejaven je bil pri različnih projektih na
področju cestne in komunalne infrastrukture.
Zaradi odgovornih nalog kasneje ni mogel
več aktivno sodelovati v občinski politiki, po-
stal pa je nepogrešljiva vez med občino in
različnimi ministrstvi.

Plaketo občine bo prejel smučarski strokov-
njak Filip Gartner za dolgoletno uspešno
delo v vrhunskem športu in prispevek k pre-
poznavnosti Slovenije v svetu. Gartner, po
rodu s Češnjice, je svoje smučarsko znanje
najprej prenašal na prijatelje iz Selške doline,
nato pa je postal prvi slovenski poklicni trener
v Smučarskem klubu Branik. Temu je sledil
‘veliki skok’ na mesto reprezentančnega tre-
nerja v letu 1978. Nato je 24 let treniral mo-
ške tehnične ekipe Jugoslavije, Avstrije in
Norveške ter žensko reprezentanco Avstrije.
Njegovi tekmovalci so dosegli najvišja odlič-
ja na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih
in tekmovanjih za svetovni pokal. V znak traj-
nega obeležja njegovega plodnega dela in živ-
ljenja so leta 2002 ustanovili Gartnerjev inšti-
tut za šport, športno medicino in fizioterapijo.

Plaketo občine bodo podelili tudi Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Železniki ob

110-letnici delovanja. Ob ustanovitvi leta
1898 je društvo štelo 52 članov. Leta 1958 so
se gasilci veselili prvega avtomobila. Ob 90-
letnici si je društvo prislužilo nov avto s ci-
sterno, kar je bil velik napredek, ob 100-let-
nici novo orodno vozilo in kasneje še kombi-
nirano vozilo. V društvu, ki danes šteje 96
članov, so z opremljenostjo zadovoljni. Želi-
jo si pridobiti še žensko ekipo, ki je pred ča-
som že obstajala. Izkazali so se tudi ob sep-
tembrskih poplavah.

Občinsko priznanje bo prejelo Prostovolj-
no gasilsko društvo Zali Log ob 70-letnici
delovanja. Vseskozi je pomembno prispevalo
k zagotavljanju varnosti pred požari in drugi-
mi nesrečami. Ekipe društva na tekmovanjih
dosegajo pomembne rezultate. Društvo je
bilo vedno uspešno pri pridobivanju mlajših
članov, kar je zagotavljalo nadaljevanje in ši-
ritev dejavnosti, zastavljene v letu 1938. Ga-
silci z Zalega Loga so se aktivno vključili
tudi v odpravo posledic po poplavah.

Občinsko priznanje bo prejel tudi Marko
Lotrič iz Selc za dosežke na področju podjet-
ništva in družbenih dejavnosti. Kot samostoj-
ni podjetnik se je leta 1991 začel ukvarjati s
servisiranjem tehtnic, danes pa je glavna de-
javnost podjetja Lotrič z 22 zaposlenimi teh-
nično preizkušanje in analiziranje procesov,
meril in naprav na področju mase, sile, pros-
tornine, tlaka, temperature, vlage, zvoka,
dolžine. Ob tem je Lotrič dejaven v številnih
odborih in društvih.

Občinsko priznanje bodo podelili še An-
dreju Rantu iz Železnikov za dolgoletno de-
lovanje na humanitarnem področju in v Dru-
štvu upokojencev za Selško dolino. Med leti
1996 in 2008 je kot predsednik skrbel za do-
bro delovanje upokojenskega društva. Vse-
skozi se je zavzemal za vključevanje upoko-
jencev v različne dejavnosti. Zelo je podpiral
projekt Stari za starejše in druge humanitar-
ne dejavnosti društva, za katere je zadolžen
še danes. Ana Hartman, 

foto: Tina Dokl

Letos šest občinskih nagrajencev
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku bodo v nedeljo podelili šest občinskih nagrad. 

Častni občan bo postal Janez Božič.

Janez Božič Damjan Mohorič,
predsednik PGD
Železniki

Filip Gartner Franci Mihelčič,
predsednik PGD 
Zali Log

Marko Lotrič Andrej Rant

Soričani obiskali Innichen
Sorica, Innichen - Sredi junija so Sori-

čani odkrivali izvorne tirolske korenine.
40 domačinov se je odpravilo na izlet v
mesto Innichen, od koder je leta 1283 frei-
sinški škof 80 družin preselil na soriško
ozemlje. Ob tem so si tekači in kolesarji
domačega športnega društva zadali prav
poseben podvig - premagati več kot 240-
kilometrsko razdaljo od Innichena do So-
rice. Pobudo zanj je dal ultramaratonec
Polde Taler, po rodu iz Sorice, ki je edini
v celoti v dobrih dveh dneh pretekel pot
svojih prednikov. V težkih razmerah in de-
ževnem vremenu ga je izmenjaje za spod-
budo na poti spremljalo deset domačih te-
kačev. Dan za njimi je 240-kilometrsko
razdaljo začelo premagovati še osem kole-
sarjev. Talerju in maratoncu Romanu
Kejžarju, ki je vztrajnega tekača sprem-
ljal zadnjih pet kilometrov, so domačini na
cilju v Sorici pripravili presenečenje in
jima simbolično izročili svečo. Spomin na
prvotno domovino so namreč soriški ded-
je do prve svetovne vojne ohranjali tako,
da so vsaka tri leta odhajali na božjo pot v
Innichen, kjer so v cerkvi darovali veliko
svečo in denar za mašo, ki je veljala kot
prošnja, da Bog varuje njihovo zemljo
pred mrčesom.

Soričani so po dolgih letih obudili običaj
prednikov in v stolno cerkev v Innichen
ponesli svečo. Na Tirolskem so bili njiho-
vega obiska zelo veseli, sprejel jih je tudi
župan Innichena Josef Passler. ”Že sami
so razmišljali, da bi navezali stike s po-
tomci v Sorici, a smo jih mi prehiteli. Sti-
ke želimo ohranjati. Sami bomo obisk po-
navljali na tri leta, v Innichenu pa obisk
Sorice načrtujejo čez dve leti,” je povedal
Matjaž Čemažar, predsednik krajevne
skupnosti.

A. H.
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Železniki - Predsednik republike Danilo
Türk si je v začetku junija ogledal, kako pote-
ka sanacija v lanski ujmi najhuje prizadete ob-
čine Železniki. Ocenil je, da je bilo po popla-
vah v občini veliko narejenega, na področju
urejanja vodotokov in zagotavljanja poplavne
varnosti pa bo po njegovem mnenju treba delo-
vati bolj pospešeno. ”Pri urejanju vodotokov v
hribih ni pravega napredka. Zaostajamo, a ne
samo v teh krajih, tudi drugod po Sloveniji. Po
poplavah je bilo precej rečenega o dolgoroč-
nem reševanju tega problema, potem pa je raz-
prava nekoliko zamrla,” je opozoril predsednik,
ki je v družbi župana Mihaela Prevca obiskal
podjetje Domel, obnovljen muzej, začasni
zdravstveni dom v Selcih, seznanil pa se je tudi
s problematiko obnove nogometnega igrišča v
Njivici in si ogledal uničeno cesto v Davčo.

Za zasilno obnovo davške ceste je pred krat-
kim državni zbor z rebalansom državnega pro-
računa zagotovil 330 tisoč evrov. Čeprav se ne-
kateri krajani bojijo, da bi vzpostavitev začasne
prevoznosti lahko povzročila odmik celovite
rekonstrukcije te ceste, pa župan zagotavlja, da
je ta bojazen odveč: ”Z začasno obnovo bodo
opravljena le najbolj nujna vzdrževalna dela,
da bo cesto možno odprti za promet. Zgradili
bodo nekaj opornih zidov, postavili odbojne
ograje in z asfaltom preplastili makadamske

odseke.” Kdo bo izvajalec začasne obnove, ki
naj bi se zaključila do septembra, še ni znano.
Cestno podjetje Kranj pa bo v teh dneh pristo-
pilo k rekonstrukciji ceste v spodnjem delu
Davče po prejšnjem projektu v dolžini 1,2 kilo-
metra. Investicija je vredna 1,3 milijona evrov.

”Do konca leta naj bi bili izdelani projekti za
celovito obnovo davške ceste, ki bo stala blizu
deset milijonov evrov. K obnovi bi po zagotovi-
lu prometnega ministra lahko pristopili že v
letu 2010,” je še povedal Prevc. 

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Predsednik Türk v Železnikih
Predsednik države Danilo Türk je opozoril, da bo treba bolj pospešeno delati na urejanju vodotokov 

in zagotavljanju poplavne varnosti.

Železniki - Konec maja je praznovanje 40-letnice vrtca Železniki
doseglo vrhunec. V športni dvorani so pripravili slovesno prireditev
Vrtec in dom z roko v roki za srečno otroštvo, ki so jo sooblikovali
vzgojiteljice, starši in otroci. Kot je poudaril ravnatelj Franc Rant,
nameravajo tudi v prihodnje slediti zahtevam časa: ”Prvi večji izziv
je zagotovitev dodatnih prostorov, saj so želje po vpisu znatno pre-
segle naše prostorske zmožnosti. Še pomembnejše je kakovostno iz-
vajanje programa, znotraj katerega dajemo otrokom osnovo za vstop
v šolo. Najdragocenejše darilo, ki ga lahko damo otrokom, je nav-
dušenje. Brez sodelovanja s starši kaj takega ne bi bilo mogoče. Naj
gresta vrtec in dom z roko v roki.”

Prvi vrtec so pred 40 leti odprli v prostorih šole, vanj je bilo
vključenih 12 otrok. Vrtec je leta 1972 dobil nove prostore za 72
otrok v preurejeni stanovanjski hiši v bližini šole. A že leta 1978 je
bil vrtec prvič polno zaseden, leta 1982 pa so se potrebe po orga-
niziranem varstvu pokazale tudi v Selcih. Leta 1996 so se po dolgo-
letnih prizadevanjih veselili novega vrtca ob šoli v Železnikih, ki se
je že po nekaj letih izkazal za premajhnega.

Vrtec v letošnjem šolskem letu obiskuje 176 otrok. Sedem oddelkov
je organiziranih v Železnikih, dva pa v podružnični šoli v Selcih. Je-
seni bodo morali zavrniti čez trideset otrok. Za ublažitev prostorske
stiske nameravajo do novega leta odpreti nov oddelek v vrtcu v Sel-
cih, dodatne prostore naj bi pridobili tudi s prenovo šole v

Železnikih. Drugih večjih problemov po besedah vodje vrtca Mar-
tine Markelj nimajo: ”Vrtec v Železnikih je star 12 let, prostori so
dobro opremljeni. Veseli bi bili nekoliko večjih zunanjih površin,
razmišljati bo treba tudi o zamenjavi pohištva v vrtcu Selca.”

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Danilo Türk med obiskom Domela, kjer so poplave povzročile za več kot osem milijonov evrov škode. 
Predsedniku so predstavili tehnologijo gorivnih celic in ga popeljali skozi proizvodnjo elektromotorjev.

Vrtec praznoval 40-letnico

Otroci so se predstavili z deklamacijami, petjem in plesom.
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Žiri - Že Katjina mama je bila športnica, še
danes jo je videti med balinarji, kjer upoko-
jencem pridno zadeva pokale in medalje, oče
pa je izhajal iz znane Frelihove družine.
Otroke je navdušil za hribe, stric je bil držav-
ni prvak v namiznem tenisu, sestrična Polona
je bila olimpijka, ki je tekmovala v Barcelo-
ni. Katja poudarja, da sta se s sestro Rado za-
čeli posvečati športu v bolj zrelih letih. ”Z mo-
žem sva še kot fant in dekle raje tekla po Rož-
niku kot obiskovala študentske žure. Pozneje,
ko sva se poročila, sva, dokler nisva imela
otrok, hodila v gore, plezat, na turne smuke,
alpinistično smučanje.

Matjaž je doma s Tolminskega?
”Ja, iz manjše vasi pri Drežnici, tam sem ga

ugrabila in pripeljala v Žiri /smeh/. Je pa rojen
hribolazec, na Krnu je bil kuhan in pečen. V
srednji šoli mogoče malo manj, a ko sva prišla
skupaj, pa precej več.”

Velikokrat sta bila na turnih smučanjih.
Kje?

”V gorah je bolj dejaven Matjaž, ker je tudi
gorski reševalec. Več bo povedal sam, ko se
vrne z večernega teka. Skupaj imava kar nekaj
preplezanih sten. Kar se tiče alpinističnih
smukov, sva preizkusila vse klasične, od Krna
do Jalovca, Ozebnika, Mojstrovke. Tudi kak-
šen ledeni slap sva preplezala. Bila sva na Mt.
Blancu in še nekaterih avstrijskih gorah. Leta
1999 sva se za pet tednov odpravila v Ande.
Takrat sva starejšega sina morala pustiti doma,
žal. Prvič sva šla tako daleč od doma ... V An-
dih pa sva obrala kar nekaj pettisočakov in tri
šesttisočake.” 

Se je zgodila kaj takega, kar se vama je še
posebej vtisnilo v spomin?

”Ljudje. Poleg hribov, seveda. Takrat sem
občutila tudi revščino, ki se je kazala na vsa-
kem koraku. In otroci, ..., njihova beda, zane-
marjenost, umazanija, smrkelj, ki se jim je ma-
zal po obrazu. Ko sem se vrnila domov, sem
bolj cenila to, da lahko dam svojemu otroku
drugačno varnost. Doživeli smo tudi gorsko
nesrečo, ko je moral Matjaž posredovati pri
plazu. Bilo je več mrtvih in zelo neprijetno.”

Ali lahko, za vmes, vprašam, kako gleda-
te na številne nesreče v naših gorah, čemur
botruje predvsem planincev?

”Sem proti takšnemu odnosu do gora. Če ni
opreme in samopripravljenosti, v gorah nima-
mo kaj iskati. Že tako se včasih zgodijo objek-
tivne okoliščine, ko se sproži plaz, nepričako-
vane nevihte, snežni meteži. Nenehno govo-
rim, da se v hribe odpravljamo le stoodstotno
pripravljeni. Ko smo hodili smučat, smo se, na
primer, zmeraj držali pravila, da en teden po
sneženju ne hodimo v hribe.” 

Ali otroci ne predstavljajo nobene ovire?
”Če se znaš dobro organizirati, je vse mož-

no. Ko smo gradili hišo, sva dala otroke zve-
čer spat in šla potem še za kakšno uro teč. In
če naju je kdo videl, si je gotovo mislil, da
sva malo preč, ampak, nič zato, šport je tisti
magnet, ki nama obema prinaša sprostitev in
zadovoljstvo. Če so otroci zdravi, če se znaš
dogovarjati, usklajevati, se da marsikaj poče-
ti. Sicer pa ima Cene že enajst let, Nace osem
in Bine štiri.”

Kako jih vključite v športne aktivnosti?
”Dokler niso obiskovali organizirane šolske

vadbe, smo veliko hodili v hribe. In čeprav
smo prehodili le polovico načrtovane poti, si
nismo belili las. Z Matjažem sva se prilaga-
jala njim in to je bilo dobro, ker so tudi to-
vrstno druženje doživljali kot nekaj lepega in
edinstvenega. Otroci sami pokažejo svoj in-
teres, tega se ni bati. Midva kot starša jih lah-
ko le spodbujava, da vztrajajo. Nace pravi, da
on ni rojen za tek. Njegova babi v šali pri-
pomni, da ji bo pa balinčke pomagal nositi,
pa bo /smeh/.”

Kako si organizirate posamezne dneve?
Ko sva se dogovarjali za ta pogovor, ste vi
ravno odhajali, mož pa je od nekod priha-
jal?

”Glede na to, da imamo različne interesne
dejavnosti, si z možem obveznosti porazdeli-
va. Ko je Nace pri športnem plezanju, s Ce-
netom trenirava atletiko, tudi Matjaž si vza-
me čas za tek, če je že doma. Eden od naju
mora biti tudi pri Binetu, ki je še premajhen,
da bi bil sam. Zvečer pa se vsi drenjamo in
gužvamo na kavču, se pogovarjamo, in ker je
kavč prekratek, se včasih zgodi, da primanj-
kuje prostora. Logično, da pade tudi kakšna
nogometna tema.”

Veliko staršev se pritožuje, da se otroci
izgubljajo njihovemu nadzoru, da jih ne
dohajajo več. Imate kdaj podobne težave?

”Eh, tisti, ki komplicirajo pri sebi, bodo
tudi pri otrocih. Stvari je potrebno jemati
take, kot so, tudi če ni zmeraj tako, kot si star-
ši želimo. Nace bi rad igral na kitaro, vesela
sem, da bo vsaj eden počel še kaj drugega, če-
prav sem mnenja, da nam ravno šport nudi
ogromno delovnih navad in vztrajnosti, kar pa
nam v življenju vedno pride prav.”

Medtem se je vrnil domov tudi Matjaž.
Prijateljem je obljubil, da bodo skupaj tekli
in je moral držati besedo. Zanimalo nas je,
kako se je znašel med gorskimi reševalci.

”Bolj kot ne je bila družba tista, ki me je pri-
vabila vase. Moj sorodnik je bil reševalec že
25 let, skupaj smo hodili v hribe, in če sem
zraven naredil še kaj koristnega za sočloveka,
sem dobil neko osebno zadoščenje, da sem ko-
risten, da sem naredil dobro delo. Ena prvih
akcij je bilo reševanje kolesarja iz gorskega
kanjona. Bil je teže poškodovan, zanimiv pa je
bil njegov odziv. Še ves polomljen nas je vpra-
šal, ali bo lahko še gonil kolo. V enoti za reše-
vanje izpod plazov imamo tudi pse. Enega
vzgajam tudi sam. Tovrstnih nesreč je, zlasti
poleti, veliko. Pes s svojimi sposobnostmi vo-
hanja zazna človekov strah, tesnobo, bolečino.
Pes je naš višji čut.”

S Katjo ste v gorah doživeli že veliko lepih
trenutkov. Ali v Žireh kaj pogrešate ”viša-
ve”?

”Sedaj smo precej vpeti v službo. Vendar si
vzamemo čas za hribe, predvsem konec ted-
na, če je le spodobno vreme. Brez športa bi
težko živel. To mi pomeni več kot polnjenje
baterij po napornem dnevu.” 

Andreja Kopač

Družina predana športu
Katjo in Matjaža Rakuščka iz Žirov pogosto srečujemo na različnih športnih tekmovanjih, na sprehodih

proti Javorču ali na kolesu. Njun sin Cene je nedavno osvojil prvo mesto na tekmi v gorskem teku.
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Radio Sora je v sodelovanju z
Geržina videotonom in Media
butik tudi letos uspešno izpeljal
že 8. večer slovenskih viž v na-
rečju. Tokrat zaradi slabega vre-
mena v Športni dvorani Poden,
kar pa ni ustavilo številnih obis-
kovalcev, ki so dvorano napolnili
kot ob največjem športnem der-
biju. 

Letos se je predstavilo deset
ansamblov z desetimi povsem
novimi narečnimi vižami in po
eno skladbo po lastnem izboru.
Obiskovalci so uživali v nastopih
ansamblov Modri val, Notranjci,
ans. Roka Žlindre, Poljanski ko-
ledniki, Vasovalci, Mladi upi,
Krajcarji, Trio Šubic, Zarja in
Jani ter Franci Pirš z ansamblom.
”Komisija je bila tako dobro iz-
brana, da ni bilo zadrege pri iz-
boru zmagovalca, čeprav tako le-
pega programa ni zaslediti po
slovenskih festivalih. To je bil le-
tošnji najboljši festival,” je po
prireditvi povedal Tomaž Tozon,
predsednik strokovne komisije,
sicer glasbeni producent in dol-
goletni član Slovenskega okteta
in kvarteta Do. 

Nagrada za najlepše novo na-
rečno besedilo je šla po izboru
strokovne komisije v roke Nata-
še Klinc Vybiralik za skladbo
Cajti zdej rejs čudni sa. ”Ozirala
sem se v vsakdanje življenje in
temo besedila tudi črpala iz te
materije. Vse drži,” je povedala

nagrajenka. Nagrado za najbolj-
šo melodijo po izboru strokovne
komisije je prejel Jože Umek za
skladbo Ni več prela, v izvedbi
Vasovalcev. Prvo nagrado stro-
kovne komisije za izvedbo je
prejel Ansambel Modri val, dru-
ga nagrada je šla v roke ansam-
bla Roka Žlindre in tretje do-
mačemu Triu Šubic. Kot je obi-
čajno, so najboljše izbrali tudi
poslušalci. Nagrade so prejeli
Ansambel Roka Žlindre ter avto-
rja besedila Nataša Klinc Vybi-
ralik in glasbe Rok Žlindra. An-
sambel bo do naslednjega festi-
vala hranil tudi prehoden pokal -
vandrovčka, leseno skulpturo,
delo kiparja Petra Jovanoviča iz
Žetine.

Marjan Jahn iz ansambla Mo-
dri val je po prejemu nagrade po-
vedal: ”Konkurenca je bila kar
huda, zato smo se na festival do-
bro pripravili, če si želiš dobrega
rezultata. Nam je uspelo!” ”To je
presenečenje! Skladba je sicer
kvalitetna in besedilo lepo, upali
smo na uspeh, sedaj pa se je
uresničilo,” pa je povedal Rok
Žlindra. Gostje večera so bili
ansambel Štajerskih 7 in gledali-
ška skupina Uržah iz Gorenje
vasi, generalni pokrovitelj Obči-
na Škofja Loka, Jurčič transport
pa je vsem obiskovalcem omo-
gočil prost vstop.

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Odličen večer odličnih viž
Na letošnjem Večeru slovenskih viž v narečju so poslušalci uživali v osmih polkah in dveh valčkih.

Nagrada v roke ansamblov Modri val in Roka Žlindra.

Prvo nagrado strokovne komisije za izvedbo je prejel Ansambel Modri val. Poslušalci so prvo nagrado namenili Ansamblu Roka Žlindra.

www.gorenjskiglas.si

POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški teèaj na 
spletnih straneh www.gbkr.si ali v 
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.
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V osrčju Poljanske doline v okviru splošne Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka delujeta dve knjižnici: Krajevna knjižnica Gorenja vas in Kra-
jevna knjižnica Poljane.

Gorenjevaška knjižnica ima svoja vrata odprta za uporabnike dvakrat
na teden, v ponedeljek in četrtek, Poljanci pa knjižnico v svojem kraju
lahko obiščejo ob sredah. Obisk obeh knjižnic se iz leta v leto povečuje,
ravno tako pa se veča tudi fond knjižničnega gradiva. Zato se tudi tu
ponavlja zgodba številnih knjižnic: pesti nas prostorska stiska, zmanjku-
je prostora tako za knjižnično gradivo kot tudi - in še bolj - za
obknjižnične dejavnosti. Veseli pa smo, da je Občina Gorenja vas-Pol-
jane zaznala, da je tudi vloga knjižnične dejavnosti koristna in potrebna.

Knjižnici v Poljanah se tako vendar obetajo boljši časi, saj se že ureja
nov, dodatni prostor in knjižnica se bo, predvidoma v jesenskih mesecih,
s sedanjih 20 kvadratnih metrov razširila na 71 kvadratnih metrov. 

Upamo, da se bodo tudi za knjižnico v Gorenji vasi kmalu našli ustrezni
novi prostori. Kako imenitno bi bilo, ko bi bili enkrat knjižnici namenjeni
prav zanjo zgrajeni prostori!!!

V obeh knjižnicah bralcem ponujamo zares dober izbor leposlovne lit-
erature za otroke in odrasle, med strokovno literaturo pa so največkrat
izposojene knjige z gospodinjskimi nasveti, kuharice, dela s področja
psihologije, pa tudi knjige o živalih, rastlinah. 

V obdobju od oktobra do aprila izvajamo tako kot v drugih enotah
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka dejavnosti za otroke. Doslej so otro-
ci enkrat na mesec prihajali k uram pravljic, enkrat pa so lahko pokazali
svoje spretnosti in se prepustili domišljiji v ustvarjalnih delavnicah.
Želimo si, da bi število teh dejavnosti v prihodnosti lahko povečali.

Knjižnico v Gorenji vasi pridno obiskujejo tudi skupine iz vrtca: pris-
luhnejo pravljici, si izposodijo knjige. Za tovrstne obiske je vsako leto
večje zanimanje, število obiskov vse več. Tako že najmlajši otroci spoz-
navajo knjižnico. Zato - bravo otroci in vzgojiteljice Vrtca Zala v Gorenji
vasi! V gorenjevaško knjižnico pa prihajajo učenci tudi k bibliope-
dagoškim uram, v okviru katerih jim predstavimo knjižnično dejavnost
in knjižnico. S širitvijo v nove prostore v Poljanah bodo teh dejavnosti
lahko deležni tudi otroci iz vrtca in osnovne šole v Poljanah. Mi se tega
že veselimo.

Pa še vabilo v knjižnico! Ker je poletje in z njim čas počitnic in dopus-
tov že tu, pridite in si ta čas popestrite in oplemenitite tudi z dobro knji-
go. Pomagali vam bomo poiskati tisto pravo, po vaši meri. Na svidenje,
torej!                                                                                   Bernarda Buh

V poljanskih knjižnicah radi beremo
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46. Čipkarski dnevi v 
Železnikih od 

12. do 20. julija 2008
Čipkarski dnevi v Železnikih, v organizaciji Turističnega 
društva Železniki, predstavljajo izjemno kulturno, etnolo-
ško, športno in zabavno prireditev v kraju. Dogajanje je raz-
novrstno, rdeča nit prireditve pa ostaja čipka, postavljena na
ogled in v počastitev.

Od sobote, 12. julija, do nedelje, 20. julija 
Športna tekmovanja za ”zlato čipko” v kolesarjenju, kegljanju,
balinanju, tenisu, streljanju in nogometu.
Sobota, 12. julija
Ob 14. uri: podelitev priznanj tekmovalcem v kolesarjenju za
”zlato čipko”.
Ob 18. uri: odprtje razstave intarzij v Špendalovi hiši. 
Nedelja, 13. julija
Ob 9. uri: peti pohod po poti preko Martinj Vrha. 
Od 17. do 21. ure: odprtje Kačjega gradu. 

Četrtek, 17. julija
Ob 20. uri: slovesno odprtje 46. Čipkarskih dni v galeriji Mu-
zeja. 
Petek, 18. julija
Ob 19. uri: odprtje razstave čipk in popisanih kapelic in zna-
menj v Kulturnem domu Železniki. 
Ob 21. uri: podoknice v Egrovem vrtu z vokalno skupino Can-
temus.
Sobota, 19. julija
Ob 18. uri: otroški živ-žav z Adijem Smolarjem pred plavžem v
Železnikih.
Ob 20. uri: promenadni koncert Pihalnega orkestra Železniki
in nastop mažoretk z Madžarske.
Ob 21. uri: zabavna prireditev s skupino POP DESIGN v prvot-
ni zasedbi s pevcem Miranom Rudanom.
Nedelja, 20. julija
Preko celega dne: razstava čipk v starem delu Železnikov in
sprehod ”Po poti kulturne dediščine”.
Od 14. do 15. ure: klekljarski sprevod od blagovnega centra
Mercator do plavža.
Od 15. do 15.30: tekmovanje klekljaric in klekljarjev vseh ge-
neracij iz vse Slovenije pod kostanji na dvorišču gostilne pri
Meru. 
Od 16. ure dalje: zabavna prireditev z Natalijo Verboten in
skupino Alegro na prireditvenem prostoru ob plavžu. Vmes
bo podelitev priznanj in nagrad najboljšim klekljaricam oz.
klekljarjem.
V nedeljo bo Muzej Železniki odprt od 10. do 18. ure.

Informacije: TD Železniki, 04/514 73 56, td.zelezniki@siol.net 

Dobrodošli v Železnikih!

LLOOKKAALLNNAA  TTUURRIISSTTIIČČNNAA  
OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA
BB  LL  EE  GG  OO  ŠŠ
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/ 517 06 00, fax: 04/ 517 06 05
e-pošta: info@lto-blegos.si
http://www.lto-blegos.si
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Ideja izpred treh let, da bi z muziciranjem
mladih glasbenikov po ulicah, trgih in atrijih
starega dela mesta Škofja Loka poživili eno
od junijskih sobot v tem srednjeveškem mest-
nem biseru, letos že tretjič znova potrjuje, da
je padla na plodna tla. Tudi letos so se doma-
činom in turistom predstavili učenci in profe-
sorji različnih oddelkov škofjeloške Glasbe-
ne šole, pevci solisti in kitarske skupine v
atriju starega župnišča, godalni orkester in
pihalni orkester sta igrala Pred Peklom, sku-
pina kljunastih flavt pred nunsko cerkvijo,
trio in kvartet flavt ter kvartet violončel pred
cerkvijo sv. Jakoba, učenci diatonične har-

monike pred Martinovo hišo, klavirske pa
pred Jesharno. Saksofoniste in učence klavir-
ja so obiskovalci Škofje Loke lahko posluša-
li Pri vodnjaku, tolkalce na avtobusni postaji,
organisti pa so tudi tokrat inštrumente ubrali
v cerkvi sv. Jakoba. Letos se je pod mentor-
stvom dvajsetih profesorjev tako predstavilo
okrog 150 učencev. 

”Mislim, da je O’glasbena Loka tudi letos v
celoti uspela, saj nas je kljub hladnemu vre-
menu prišlo poslušat precejšnje število ljudi,
tako domačinov kot obiskovalcev,” je pove-
dal ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka Pet-
er Kopač in dodal, da je bila nad muzicira-

njem mladih glasbenikov še posebej navdu-
šena skupina nemških turistov, ki si je to so-
boto slučajno ogledovala Škofjo Loko. Prire-
ditev, ki jo v glasbeni šoli pripravljajo pod
okriljem Občine Škofja Loka, tako en teden
pred Venerino potjo postaja tradicionalna.
Letošnja O’ glasbena Loka pa je bila še toli-
ko bolj posebna, ker se je predstavil tudi v le-
tošnjem šolskem letu novo ustanovljeni Pi-
halni orkester Glasbene šole Škofja Loka pod
vodstvom prof. Zvonka Mornarja. Ta je na-
mreč odprl in zaključil prireditev.                   

Igor Kavčič, 
foto: Gorazd Kavčič

Kadar Loka tudi zveni lepo 
Prireditev O’glasbena Loka po tretji uspešni izvedbi postaja tradicionalna.

Sredi maja se je šest mladih violinistov iz razreda prof. Armina
Seška udeležilo 6. mednarodnega festivala godalcev v Sremski
Mitrovici. Na festivalu tekmovalnega značaja, ki je iz regionalnega
in srbskega pred tremi leti preraslo v mednarodno tekmovanje, so
Arminovi učenci dosegli kar pet zlatih medalj in eno srebrno. Mladi
violinisti so bili razvrščeni v deset kategorij od 1. razreda nižje glas-
bene šole do 4. letnikov srednje glasbene šole. ”Tokrat smo se prvič
udeležili tega tekmovanja in skorajda ne morem verjeti, da so moji
mladi violinisti dosegli tak uspeh,” je povedal Armin Sešek in nadal-
jeval: ”Lahko rečem, da so se vsi po vrsti dobro pripravili in na svo-
jih nastopih tudi odlično predstavili.” Njegovi sedemletni hčeri Ana
in Kaja Sešek sta v najmlajši 1. kategoriji obe dosegli vseh sto
možnih točk ter tako prejeli tudi nagrado tamkajšnjega Rotary kluba
za najvišje uvrščene najmlajše tekmovalce. 

Tadeja Jeras iz Domžal je prejela drugo nagrado v tretji kategori-
ji, Ljubljančanka Ana Krpan, ki je tekmovala med šestošolci pa je

dosegla 100 točk in bila tudi absolutna zmagovalka tekmovanja med
vsemi 127 tekmovalci iz nižjih glasbenih šol. Ločanka Ana Dolžan,
sicer učenka 1. letnika Srednje glasbene šole, je s 96 točkami prav
tako dosegla zlato medaljo, zlato pa je dosegel tudi drugošolec
Ervin Luka Sešek s 99,33 dosežene točke. Štirje med njimi so
zaigrali tudi na zaključnem koncertu najboljših. Prihodnje leto bo
Jerasova kot za nagrado za letošnjo zmago nastopila na samostojnem
recitalu, tekmovanje pa naj bi odprl Godalni orkester Glasbene šole
Škofja Loka, v katerem vsi omenjeni tudi igrajo. Oba škofjeloška go-
dalna orkestra, tako mali kot veliki sta v teh dneh tudi imela več
nastopov. Veliki orkester je med drugim v petek igral na občinski
proslavi v Radencih, 11. septembra bodo nastopili v okviru Imago
Slovenije, 9. oktobra pa orkester potuje v Berlin, kjer bo nastopil na
festivalu Paula Hindemita. Imeli bodo svoj koncertni večer, skupno
pa bodo še zaigrali skladbo z domačim orkestrom. 

Igor Kavčič

Pet zlatih v Srbiji 
Mladi violinisti mentorja prof. Armina Seška so bili več kot odlični na tekmovanju 

v Sremski Mitrovici. Pet zlatih, ena srebrna.

Mladi virtuozi v igranju na diatonične harmonike so letos navduševali pred 
Martinovo hišo.

Čez osrednji del Mestnega trga so zveneli zvoki klavirja.
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Letošnji literarni maraton Mavrica neba je v
Železnikih potekal že petič po vrsti in je bil kot
tak v mnogih pogledih presežek preteklih let,
hkrati pa so se pokazale smernice, po katerih
se bodo organizatorji ravnali v naslednjih letih.
Prizorišče letošnjega maratona je bilo letos pr-
vič dvorišče in galerija Muzeja Železniki. ”Na-
rava nas je letos skozi celo prireditev bogato
obdarila z dežjem in soncem, a mavrice ven-
darle nismo videli na nebu, ampak med ljudmi
na njihovih obrazih,” slikovito razmišlja po-
budnik in organizator literarnega maratona To-
maž Šturm. Najprej so se predstavili superfina-
listi literarnega natečaja Mavrica Neba, ki je
potekal v sodelovanju z OŠ Železniki. Na na-
tečaj je prispelo 48 prispevkov, od tega 29 z
razredne in 19 s predmetne stopnje. Komisija v
sestavi Neža Maurer, Katarina Primožič in To-
maž Šturm je izbrala deset finalistov, po pet
vsake stopnje, izmed katerih so izbrali še pete-
rico superfinalistov, ki so nastopili na marato-
nu. Njihova dela bodo objavljena v zborniku
Selške doline Železne niti. Po zaključku pred-
stavitve najmlajših udeležencev maratona so
prišli na vrsto tisti malo starejši.

Sledilo je potovanje v zgodovino, za katere-
ga so poskrbeli v TD Davča s prikazom prede-
lave lanu po starih običajih. Maraton se je na-
daljeval z nastopi avtorjev. Med drugim so
gostje prisluhnili tudi drugi knjigi tu živeče bo-
sanske pesnice Senade Smajić z naslovom Z
njenih robov. Predstavitev knjige so pripravili
Neža Maurer, Antonija Baksa Srnel in Senada
Smajić. Letos sta se predstavili tudi glasbeni
skupini Zaton z ljudsko glasbo, ki deluje v ok-

viru KD Gorenja vas - Trata, in jazz skupina
Trio. Branja in glasba so se nadaljevala tudi v
večerne ure. ”Navdušenje poslušalcev in ambi-
ent prireditve sta izvabila iz avtorjev tisto naj-
boljše v njih, zato smo bili priča odličnim, na
trenutke fantastičnim nastopom,” je povedal
Šturm in dodal, da je na letošnjem maratonu
nastopilo 39 avtorjev iz vse Slovenije, od Idri-
je, Železnikov, Jesenic, Žalca, Domžal, pa do

Maribora, Metlike, Ljubljane ... ”Veseli nas
dejstvo, da poleg stalno sodelujočih avtorjev
na maratonu, tako imenovanih Mavričarjev,
vsako leto pride več novih avtorjev, ki še do-
datno popestrijo prireditev.” 

Kot je še poudaril Šturm, maraton združuje
literarne ustvarjalce iz vse Slovenije v vseh je-
zikih, hkrati pa združuje tudi veliko kulturnih
društev na območju občine Železniki, ki vsako
posebej prispevajo pomemben del, da se mara-
ton razvija naprej in z njihovo pomočjo vsako
leto znova obiskovalce in nastopajoče na mara-
tonu prijetno presenetijo. Pri letošnji organiza-
ciji maratona so tako sodelovali: KD Scena,
KD Rov, Muzejsko društvo Železniki, TD Že-
lezniki, TD Davča, Javni zavod Ratitovec,
Društvo tabornikov Rod zelene sreče, Zavod
za mladinske dejavnosti Snop. ”Vsako leto pa
se še posebej trudimo, da bi nas prišlo pogle-
dat čim več obiskovalcev iz Železnikov in oko-
lice. Na ta način poskušamo vzgojiti ljubezen
do knjig in branja leposlovja. Literarni natečaj,
ki smo ga organizirali v OŠ, je mogoče prvi
korak v to smer, saj so posredno vpleteni tudi
starši, ki preko svojih otrok spoznavajo čudovit
svet leposlovja. Pomembni pa sta nenazadnje
tudi naravna in kulturna dediščina Selške doli-
ne in Železnikov, ki jo predstavljamo na mara-
tonu. Obiskovalcem poskušamo približati naše
kraje in ljudi in jim tako vzbuditi občutek do-
mačnosti, da vedo kam so prišli in od kod se-
gajo naše korenine.”                 

Igor Kavčič

Peta Mavrica nad Železniki
Mavrica je vsako leto bolj raznolika. Letos tudi ob sodelovanju različnih društev iz Železnikov in okolice.

Zmagovalci natečaja Mavrica Neba iz OŠ Železniki. Foto: Katarina Primožič

Prizorišče maratona, dvorišče Muzeja Železniki. Foto: Teddy
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Škofja Loka - Kakšna je današnja realnost
starejše generacije v Sloveniji? Mnogo jih je
osamljenih, živijo z nizkimi pokojninami, tr-
pijo zaradi medgeneracijskih nesoglasij, zara-
di dolgih čakalnih vrst v zdravstvu jim to
postaja manj dostopno, dolgo čakajo tudi na
mesto v domovih za starejše. Z zbliževanjem
mlajše in srednje generacije s starejšo želijo
mnoge od teh problemov odpraviti, smo slišali
na okrogli mizi, ki so jo v Škofji Loki nedavno
organizirali tamkajšnje društvo upokojencev,
gorenjska pokrajinska zveza in Zveza društev
upokojencev Slovenije. Dr. Jože Ramovš iz
Inštituta dr. Antona Trstenjaka za gerontologi-
jo in medgeneracijsko sožitje pa pravi, da na
vse to ne gre gledati kot na problem, temveč
kot na izziv. Prepad med generacijami skušajo
odpraviti tudi tako, da se mladi ljudje kot pros-
tovoljci družijo s starimi. To izkušnjo so na
okrogli mizi predstavile gimnazijki Hema
Krek in Sabina Marenk ter učiteljica in
sodelavka Rdečega križa Lidija Goljat. Dek-
leti obiskujeta stanovalce Centra slepih,
slabovidnih in starejših, kjer so veseli mlade
poživitve in prostovoljcev, ki v dom prinašajo
življenje. Tam delujejo štiri skupine starih za
samopomoč, je povedala Marjana Hlupič iz
centra. Mladi in stari smo si med seboj potreb-
ni, je menila tudi Angelca Žiberna z zveze
društev upokojencev. Prostovoljci obiskujejo
stare ljudi, se z njimi družijo in pri tem odkri-
vajo tudi težave, da jih ustrezne službe lahko
odpravijo. Predstavila pa je tudi projekt Starej-
ši za starejše, namenjen medsebojni pomoči v
tej generaciji, o čemer je govoril tudi Janez
Šolar iz gorenjske upokojenske zveze. Rajka

Bračun in Borjana Koželj, prva s slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje, druga
pa s škofjeloške, sta govorili o izkušnji starej-
ših ljudi, ki na jesen življenja odkrivajo nova
znanja. Starost ni problem, je izziv, sta
prepričani sodelavki univerze za tretje
življenjsko obdobje. Priložnost za tesnejše
sodelovanje z mlado generacijo pa vidita pri
učenju računalništva, saj je le dva odstotka
starejših tozadevno ”pismenih”. Da bi se obe
generaciji bolje spoznali in se zbližali, pa jih je
na medsebojno izkušnjo treba pripraviti, je še
menil dr. Jože Ramovš, ki o druženju ge-
neracij pravi, da je vredno vse pohvale. O tem,
kako za upokojence skrbi njihova krovna or-
ganizacija, je govorila tajnica zveze Irena

Jerman. Beseda pa je bila tudi o drugih
izzivih, ki jih prinaša starostno obdobje: o
možnosti, da bi lahko svojcem uredili plačan
dopust za nego bolnega in oslabelega starost-
nika, o potrebnih spremembah v državni in
občinski politiki, ki se mora pripraviti na naval
starih ljudi, ki bodo potrebovali dolgotrajno
oskrbo, kar bo treba rešiti z novim načinom
zavarovanja. Miro Duič, ki vodi škofjeloško
društvo upokojencev, pa je srečanje, ki so ga
popestrili tudi z nastopi vseh generacij, od
otrok do upokojencev (na sliki upokojenski
pevski zbor Vrelec DU Škofja Loka), sklenil z
mislijo, da starejša in mlajša generacija lahko
druga drugo veliko naučita.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Starost ni problem, je izziv
Okrogla miza o sodelovanju mlade in srednje generacije s starejšo.

Škofja Loka - Leta 1937 je bilo ustanov-
ljeno Muzejsko društvo Škofja Loka.
Sedemdesetletnico so junija proslavili s
svečanostjo na Loškem gradu. Loški profe-
sorski ceh je muzejsko društvo ustanovil z
namenom ”pospeševanja domoznanstva v
zgodovinskem, zemljepisnem, narodopis-
nem in prirodopisnem oziru na ozemlju
bivšega freisinškega gospostva”, kakor še
vedno pravi drugi člen 23. julija 1937 spre-
jetih pravil društva. Loški intelektualci so si
tedaj prizadevali zlasti za to, da bi mesto do-
bilo muzejsko zbirko, kar se je zgodilo leta
1939, kmalu za muzejem je dobilo še arhiv.
Del poslanstva je bil s tem izpolnjen, društ-
vo, ki ga je 37 let vodil profesor Pavle
Blaznik, pa je s svojo nadaljnjo dejavnostjo

preraslo prvotni namen in je danes pomem-
bno zgodovinsko društvo, ki vključuje
številne izobražence različnih profilov s
Škofjeloškega, tako da ni čudno, če ga
imenujejo kar loška akademija znanosti in
umetnosti. Publikacija Loški razgledi, ki
izhaja od leta 1954, pa ima vlogo škof-
jeloške enciklopedije. O zgodovini in
pomenu društva je na slovesnosti v kapeli
Loškega gradu govoril njegov sedanji
predsednik Aleksander Igličar. Župan Igor
Draksler je v svojem nagovoru spomnil, da
tudi muzejskemu društvu mesto dolguje ve-
denje o svoji tisočletni zgodovini. O pretek-
lem delu društva, ki ga pobliže pozna že štiri
desetletja in je delal tudi z njegovimi us-
tanovitelji, pa je spregovoril dr. France

Štukl. Ob jubileju je namreč prejel naziv
častnega člana društva, listino mu je izročil
Aleksander Igličar. Poleg Loških razgledov
ter publikacij Doneski in Vodniki je muzej-
sko društvo ob posebnih priložnostih izdalo
tudi kako pomembnejše delo. Letos je to
foto monografija Franceta Steleta Pisana
Loka Škofja Loka. Knjigo z izjemnimi mo-
tivi tisočletnega mesta in njegove okolice so
kot posebno darilo na slovesnosti podelili
nekaterim posebnim ljudem. Prejeli so jo
tudi častni člani društva dr. Branko Berčič,
Svetko Kobal, dr. Anton Ramovš in Al-
fonz Zajec ter vdova ustanovnega člana in
dolgoletnega ustanovitelja društva Zora
Blaznik.

Danica Zavrl Žlebir

Jubilej muzejskega društva
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Poljane - Učenci Osnovne šole Poljane so
letos v sklopu gibanja Mladi raziskovalci za
razvoj Poljanske doline pripravili sedem raz-
iskovalnih nalog, z dvema pa na državni rav-
ni osvojili srebrno oziroma bronasto prizna-
nje. ”Poleg nas v projektu sodelujeta tudi go-
renjevaška in žirovska šola, prek njega pa
učenci praviloma zadnje triade raziskujejo
različne teme,” nam je o projektu povedala
ravnateljica Ivanka Oblak.

Letos so se poljanski osnovnošolci lotili
raziskave elektronske komunikacije med šolo
in starši, uporabi mobilnih telefonov med
mladimi, raziskali povezanost med branjem
in učnim uspehom, pod drobnogled vzeli
pralne praške ter raziskali kamnolome v oko-
lici Poljan in razširjenost kajenja med osnov-
nošolci. ”Odziv mladih je iz leta v leto večji, z
zanimanjem raziskujejo in zbirajo gradivo, ga
oblikujejo in premlevajo,” pojasni Irena Bizo-
vičar, mentorica ene od nagrajenih nalog. Dve
nalogi, raziskava kamnolomov in razširjenost
kajenja med mladimi, sta na regijskem tekmo-
vanju osvojili prvo mesto, na državnem pa je
prva prejela srebrno, kajenje med mladimi pa
bronasto priznanje.

Leon Filipič in Tine Šubic (mentorica So-
nja Homec), učenca osmega razreda, sta raz-
iskovala kamnolome v Poljanah in okolici.
”Najina hipoteza je bila, da so včasih v Polja-
nah odkopali več mineralnih surovin kot da-
nes. Najprej sva poskusila z anketo, vendar se
ni izkazala za pravo izbiro, zato sva se podala
na terensko delo,” pojasnjuje Tine. Kamnolo-

me sta popisala, jih kartrirala, uporabila tudi
GPS za določitev koordinat in opravila veliko
intervjujev. Odkrila sta: ”Večina odkopov je
saniranih in zaprtih, od približno 60-tih pa de-
lujeta le še dva.” Nekatere odkope so uporab-
ljali le ob gradnji in za domačo rabo, drugi so
kamen po odkupu še obdelali, ... Hipotezo
sta potrdila, saj je danes težje izkoriščati ma-
teriale (obvezna licenca okoljskega ministr-
stva), hkrati je vprašljiva njihova kvaliteta,
materiala je zaradi povečanega obsega grad-
nje premalo in podobno. 

Sošolki Klavdija Križnar in Klara Dole-
nec sta se lotili kajenja med mladimi. ”Najini

hipotezi sta bili, da je v mestu več učencev, ki
kadijo, kot na podeželju in da mladi ne po-
znajo kadilskega zakona,” pojasnjujeta
osmošolki. Raziskovali sta prek knjig, inter-
neta in revij, opravili sta anketo in intervju z
domačo zdravnico. ”Zanimivo je, da bistve-
nih razlik med učenci v Ljubljani in Poljanah
glede kajenja ni, saj je v obeh okoljih komaj
kak redni kadilec. Zato pa sva ovrgli tezo, da
mladi kadilskega zakona ne poznajo,” je po-
jasnila Klavdija, Klara pa dodala: ”Očitno se
mladi bolj zavedamo slabih učinkov kajenja,
saj nama je zdravnica povedala, da ga je bilo
včasih med mladimi več.”  Boštjan Bogataj

Raziskali kadilske navade in kamnolome

Tine, Klavdija in Klara - mladi raziskovalci iz Poljan

Škofja Loka - V osnovni šoli Jela Janeži-
ča za otroke s posebnimi potrebami so se
pred tremi leti vključili v mednarodni pro-
jekt Comenius. V njem sodelujejo z učenci,
učitelji in ravnatelji treh partnerskih šol, s
Poljskega, iz Španije in Velike Britanije.
Skupni projekt nosi naslov Spremenimo živ-
ljenje - spremenimo Evropo. Njegovi koordi-
natorici sta v škofjeloški šoli Irena Ferlinc
in Andreja Rihtaršič Mladenović. Vsako
leto so tri projektna srečanja: srečanje učen-
cev, učiteljev in ravnateljev. Srečanje učite-
ljev je bilo novembra v britanskem Carlislu,
učenci so se aprila srečali v Oviedu (Špani-
ja), lani so učenci obiskali angleške vrstnike,
junija letos pa so ravnatelji gostovali v Škof-
ji Loki. ”V delovnem delu srečanja so ravna-
telji veliko časa preživeli v razredih in
spremljali pouk ter ustvarjali skupaj z učen-
ci,” je povedala ravnateljica Marjeta Šmid,
ki v mednarodni izmenjavi izkušenj za delo

z učenci s posebnimi potrebami vidi veliko
prednost. Podobno razmišljajo tudi drugi
strokovni delavci šole, dodaja ravnateljica. Z
ravnateljico poljske šole Anno Gbiorcik in
ravnateljem španske Fernandom Alvarez -
Nova se je na šoli srečal tudi župan občine
Škofja Loka Igor Draksler. Skupaj so si
ogledali pouk, župan pa jima je v spomin na
obisk v Škofji Loki podaril novo knjigo Pi-
sana Loka Škofja Loka v angleščini. Gostje
so bili navdušeni tudi nad okolico in lepota-
mi Slovenije. S kakšno vsebino se pravza-
prav ukvarja skupni projekt? V prvem letu
sodelovanja so učenci skozi risbe in plakate
predstavili svoje šole, mesta in lokalne jedi.
Učenci so spoznali tipične poklice svojega
okolja, poklice staršev in starodavne pokli-
ce. Kot končni izdelek prvega leta je nastala
igra spomin s podobami tipičnih poklicev
naših dedov in babic ter poimenovanji v
vseh štirih jezikih. V drugem letu projekta

smo se ukvarjali s prostim časom naših
učencev. S projektnimi dejavnostmi so žele-
li učence naučiti, kako lahko bolj kakovost-
no preživijo svoj prosti čas. Na začetku leta
so se ukvarjali z običajnim dnevom, na kon-
cu pa raziskali, kako lahko bolj kreativno za-
polnijo svoj prosti čas. Kot končni izdelek
sta nastala dva stripa učencev - Dolgočasen
dan in Zanimiv dan. Naslednje leto pa bodo
primerjali, kako partnerske države skrbijo za
ljudi s posebnimi potrebami. Končni izdelek
bo Vodič za prihodnost, v katerem bodo
zbrane uporabne informacije o možnostih
zaposlitve, varstvu, podpornih organizacijah
in društvih, kar je v vseh štirih državah zelo
pomembna in pereča tema. Zbrane informa-
cije o perspektivi učencev s posebnimi po-
trebami ter primerjava različnih sistemov bo
zagotovo dala konkretne predloge in več
možnosti za zaposlitev. 

Danica Zavrl Žlebir

Šola v mednarodnem projektu
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Nevarnosti na nas prežijo vsepovsod, med
vožnjo z avtomobilom, rekreacijo ali doma.
Iz črne kronike lahko skoraj v vsak dan pre-
beremo, da je bil nekdo žrtve vloma ali kraje
vozila. Kaj lahko sami storimo za varovanje
doma? Predvsem smo lahko previdni in izve-
demo nekaj preventivnih varnostnih izbolj-
šav. 

Marsikdo bo ob tem razmišljanju dejal, da
ni tako bogat, da bi si lahko privoščil še var-
nostne ukrepe. A ti niso nujno povezani s
stroški, velik del je opravljen že s skrbnim
varovanjem ključev ali pa dogovor s sosedi,
ki ob naši odsotnosti (in obratno) popazijo na
naše premoženje. Policija velikokrat opozarja
tudi na označevanje vrednejših predmetov in
njihovo slikanje ali pa nakup hišnega sefa. Če
je lastnik pripravljen za varnost odšteti tudi
nekaj denarja, pa se lahko odloči za proti-
vlomno, protipožarno, mehansko, protirop-

Poletje in dopust je tu, 
poskrbimo za varnost doma

Za varnost doma lahko največ naredimo stanovalci sami, z malo investicijo pa bo 
stanovanje ali hiša postal mala trdnjava.

Breval d.o.o., Kidričeva 66b, 
4220 Škofja Loka, tel.: 04/513-05-30
Del.čas: vsak dan od 7.30 do 19.00 ure, 
sobota 8.00 – 12.00 ure
e-mail: breval@siol.net

Ugodne cene svetil!
Pestra izbira raznovrstnih stikal 

Zdaj tudi blizu vas in po cenah iz kataloga!
Svet elektronike in tehnike

INFRARDEČI 
TERMOMETER IR-360
- merilno območje od – 50 do
+550 stopinj Celzija

- izklopljiv laserski merek

79,95 EUR
Kat. Št.: 12 12 91 08

MERILNA NAPRAVA UV 
– žarkov UV-1

29,95 EUR
Kat. Št.: 10 07 97 08

USB ključ ”JETFLASH” 
8 GB

27,95 EUR
Kat. št.: 992106

TOKOVNE KLEŠČE VC-607
Profesionalen model, 
avt. območje, funkcije 
multimetra

165,95 EUR
Kat. št. 12 01 69

TRAPEZNI RAZSMERNIK 
omogoča priklop različnih
porabnikov na vir napetosti
12/24 V, kot je npr. na voljo v
vozilih, na ladji, na solarnih
napravah, v počitniških hišah
ali v kampu.

79.95 EUR
Kat. št.: 51 31 12

VREMENSKA POSTAJA
KW 9008 

59,95 EUR
Kat. št. 64 61 69

ZAŠČITNA LETEV 
PRED PRENAPETOSTJO
8 vtičnic+internet+TV+telefon

39,95 EUR

NAVEDENI ARTIKLI SO NA ZALOGI IN ŠE MNOGO VEČ, OSTALO PO NAROČILU.

V naši trgovini lahko vrnete izrabljene fluorescentne žarnice in baterijske vložke, ki jih vrnemo proizvajalcem 
oziroma oddajamo ustreznim službam v reciklažo.

VISOKONAPETOSTNA
230V VISOKOZMOGLJIVA
LED ŽARNICA E27

24,55 EUR
Kat.št.: 57 46 05

MERILEC DEBELINE 
LAKA SOM-113
Za preverjanje 
pristnosti debeline 
avtomobilskega laka.

99,95 EUR
Kat.št.: 10 09 82 08

TRIDELNI KOMPLET SOLARNIH SVETIL ZA 
OZNAČEVANJE, LEGIRANO JEKLO

Označite pot, ki vodi do vašega vhoda. 
Solarna svetila enostavno zabodete v zemljo, ...

3344,,9955  EEUURR
Kat. št. 575019

MERILNIK STROŠKOV 
ZA ENERGIJO

28,45 EUR
Kat. št. 12 53 19



no, fizično-tehnično in video nadzorno varo-
vanje. 

Najpogostejša oblika varovanja so proti-
vlomni varnostni sistemi, ki ga lahko sestav-
lja alarmna centrala, senzorji, ki zaznavajo
vlomilce, upravljalniki sistema ter sirena.
Alarmne naprave se ločijo po zmogljivostih
in funkcijah, na njih pa lahko priklopimo tudi
protipožarne javljalnike. Med pogoste oblike
varovanja sodi tudi mehanska zaščita doma.
Med njih sodijo protivlomna vrata, ključavni-
ce in dodatne ključavnice, varnostno okovje
in drsniki, tečaji. Na okna lahko namestimo
rešetke, varnostno okovje, folijo ali okenske
ključavnice. Za varovanje dokumentov in
družinskih dragocenosti poskrbimo s trezorji
(te lahko za skoraj smešno ceno tudi najame-
mo, vendar tudi v bankah naše dragocenosti
niso stoodstotno varne - spomnimo se prime-
ra SKB) ali varnostnimi omarami. Poznamo
varnostne, pohištvene in oklepne trezorje ter
trezorska vrata. 

Fizično-tehnično varovanje je kombinacija
tehničnega in fizičnega varovanja. Pri tem
tehnično varovanje pomeni varovanje s siste-
mi tehničnega varovanja, ki v primeru alarma
javijo v dežurni center stanje v objektu, fizič-
no varovanje pa pomeni prihod varnostnikov
v primeru sprožitve alarma. V primeru spro-
žitve alarmnega sistema se ta sprožitev zazna
v dežurnem centru. Operaterji v dežurnem

centru sprejmejo signal ter preverijo kateri od
interventov se nahaja v bližini. Operater in-
terventu preko radijske postaje sporoči, za
kateri objekt gre ter točno lokacijo sprožitve
senzorja. Interventi objekt pregledajo in v
primeru vloma obvestijo policijo in lastnika.
V primeru, da se v objektu nahaja vlomilec,
ga interventi zadržijo do prihoda policije in
jim ga predajo v nadaljnji postopek. 

Boštjan Bogataj, foto: Gorazd Kavčič

26 - L O Č A N K A

Moj dom

PERAL, 
Alojz Perme s.p.   

Rakovnik 2, 
1215 Medvode

Klimatske napraveKlimatske naprave
dobava ● montaža ● servis

www.mojaklima.si
mob.: 031/669-888

e-pošta: info@mojaklima.si

ADAPTACIJE KOPALNIC
■ SVETOVANJE
■ VODOVODNE INSTALACIJE
■ ZIDARSKA DELA
■ KERAMIČARSTVO

Milan Pugelj s. p.
Hotovlja 34, 4223 Poljane
GSM: 041/541-266
Tel.: 04/510-92-78

OBLAGANJE TAL IN STEN
- POLAGANJE KERAMIKE

Domen Kopač s.p.
Trata 27a, Škofja Loka,
GSM: 031/205 - 501

ROVES, d.o.o.
RAČUNOVODSKI SERVIS
GORIČANE 81, Medvode

tel. 01/3613-731
041/468-141
041/468-472

Pokličite nas in skupaj
bomo našli rešitev!
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Picerija Baron  vas prijazno vabi 
v prenovljene prostore, 

kjer lahko izbirate med bogato 
ponudbo hrane po naročilu.

Picerija Baron Sp. Bitnje 7/a, telefon.: 04/231 37 30 
Delovni čas: vsak dan od 12. do 23. ure
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Vabimo vas v našo trgovino, kjer vas čakajo
PESTRA IZBIRA in UGODNE CENE vseh vrst
gradbenega materiala, sanitarne opreme in
keramike. 

V mesecu JUNIJU ugodna ponudba
cevi za ulično in hišno kanalizacijo.

TRGOVINA: 04 51 12 643
PRODAJA BETONA: 04 51 12 642   
Prodaja betona tudi ob sobotah! 

Nudimo še: 
● Storitve z gradbenimi stroji 
● Ključavničarstvo 
● Kleparstvo 
● Krovstvo 

SGP TEHNIK d.d., TRGOVINA, telefon: 04/511-26-43, 04/511-26-44, fax: 04/511-26-47, 
e-mail. trgovina@sgp-tehnik.si, delovni čas: od 7. do 17. ure, sobota od 8. do 12. ure

d.d.

Družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka

Proizvodnja cevnih 
sistemov za hišo in ulico

Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe

tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709

e-mail: sencila-asteriks@siol.net

www.asteriks.netROLOJI, PLISE ZAVESE, ŽALUZIJE, KOMARNIKI, ROLO GARAŽNA VRATA

tende-markize: na voljo so standardne, polkasetne in kasetne tende, platno vam lahko
potiskamo z napisom ali logotipom, odpiranje ročno ali na električni pogon

lamelne zavese, plise zavese in žaluzije:
velika izbira barv  

rolete: 
nadokenske,
podometne 
rolete, PVC ali
ALU, okrogle
ali polokrogle,
z integriranimi
rolo komarniki  

Moj dom
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Moj dom

PIPELIFE Vam nudi:

ECO PROGRAM - ČISTILNE NAPRAVE

- male čistilne biološke naprave SBR;

- sistem za nadgradnjo obstoječih greznic 

v biološko čistilno napravo;

- manjši oljni lovilci in lovilci maščob.

CEVNI SISTEMI

- NOVO - cevni sistem MASTER 3, brezšumna trosloj-

na odtočna cev;

- cevi ter hišni jaški ROMOLD za priklop na javno

kanalizacijo;

- vodovodne oplaščene ROBUST cevi.

NOTRANJI HIŠNI PROGRAM

- cevi za razvod pitne in sanitarne vode RADOPRESS;

- cevi za centralno in talno ogrevanje RADOPRESS.

VRTNI PROGRAM

- namakalni sistemi RAIN BIRD;

- rezervoarji za shranjevanje deževnice.

POKLIČITE NAS

Pipelife Slovenija, d. o. o., Ljubljanska 52a, 1236 Trzin
tel: 01/530 22 20, , faks: 01/530 22 22
e-pošta: info@pipelife.si, www.pipelife.com

notranji sloj

srednji sloj

zunanji sloj
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Arhitekt

Bralka Tina iz Škofje Loke želi prekriti
teraso in v njej urediti prostorno kuhinjo
in jedilnico. Ker v mansardnem stanovan-
ju primanjkuje prostora, se je odločila, da
bo izkoristila teraso. V novem prostoru si
želi imeti veliko kuhinjo, z vso potrebno
belo tehniko, ki naj bo nekako ločena od
ostalega prostora, v katerem naj bo velika
jedilna miza za najmanj šest ljudi.

Ker je terasa res velika, bo v novem pros-
toru več kot dovolj prostora za kuhinjo in
jedilnico. Pri prekritju terase pazite na estet-
ski zunanji videz hiše, tako da streho le po-
daljšate nad teraso. Prav tako ni potrebno
razmišljati o strešnih oknih, saj je zadosti
prostora za okna. Predlagam vam dve večji
okenski odprtini, eno okno za jedilni del ter
okno v kuhinjskem delu. 

Prostor je preprosto razdeljen na dva dela,
na manjšo kuhinjo in večji jedilni del. Kuhin-
ja ima obliko črke U, v kateri imate postav-
ljene hladilnik in štedilnik na eni strani ter
pomivalno korito s pomivalnim strojem pod
oknom. Kuhinja je od ostalega prostora del-
no ločena s pultom. Razdelitev prostora pa je
nakazana tudi v tlaku, v kuhinji so keramične
ploščice, drug del pa pokriva parket. Drug
del prostora je namenjen jedilnici. V njem je
velika ovalna jedilna miza, s prostorom za
najmanj osem ljudi. Oprema celotnega pros-
tora je minimalistična, poudarek je na bar-
vah, kjer se med seboj prepletajo rjavi odten-
ki - od svetlo do temno rjave barve.

Jernej Červek, u. d. i. a.

Nov bivalni prostor
Namesto terase je nastala prostorna kuhinja z jedilnico.

Drage bralke in spoštovani bralci, če
iščete rešitev za preureditev vašega
stanovanja in ste v zadregi, nam dobro
opišite in skicirajte vaš problem. Ne
pozabite na mere in druge pomembne
podatke, dopišite tudi vaše želje. V
čim večji meri jih bomo skušali upoš-
tevati. Pisma pričakujemo na naslov:
Gorenjski glas, ”za Ločanko”, ARHI-
TEKT, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. NASVET JE BREZPLAČEN!



Moda
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Ste med tistimi, ki nenehno tarnate, da
vas bolijo noge? Kurja očesa, debela koža
na podplatih, vraščeni nohti ... Vse to so
nadloge, ki povzročajo slabo počutje pre-
ko celega dne. Vaše težave bodo strokov-
no odpravili v Kozmetiki in pedikuri v
Dvorski vasi pri Begunjah, ki jo vodi diplo-
mirana kozmetičarka Metka Zupan, po
rodu iz Škofje Loke. Zupanova, ki je pred
leti imela kozmetični salon v hotelu Trans-
turist, kasneje pa v radovljiškem zdrav-
stvenem domu, se je v zadnjih letih usme-
rila v nego stopal in depilacijo nog.

V teh poletnih mesecih, ko je videz ure-
jenih stopal še posebej pomemben, bo le-

potna pedikura prava izbira. A še precej
večji izziv Zupanovi predstavljajo special-
ne pedikure. Specializirala se je za nego
diabetičnih stopal in odpravljanje glivičnih
obolenj, ki so najpogostejša bolezen noh-
tov. Napadeni del nohta se spremeni - je
odebeljen, postane moten, rumenkasto za-
barvan in se drobi. ”Za glivične infekcije
zdravniki ponavadi predpišejo antimikoti-
ke, ki pa so učinkoviti šele ob obisku pedi-
kerja, saj je nohte treba primerno očistiti in
zbrusiti,” je pojasnila Zupanova. Poleg tega
je ena redkih, ki dela ortoze (nastavke, ki
se namestijo med deformirane prste) in
sponke za vraščene nohte, znana pa je

tudi po zalivanju deformiranih nohtov, kar
je še posebej priročno v poletnih mesecih,
ko imamo stopala pogosto odkrita.

”Pedikura danes dela čudeže, v poveza-
vi s sodobno tehnologijo pozdravi vse. Žal
pa so ljudje premalo poučeni o njej, mnogi
jo zmotno povezujejo zgolj z lepotnimi po-
segi. Pedikura je še vedno tabu tema, o
njej se malo govori in piše. Noge so naše
prevozno sredstvo, a jih kljub temu preveč-
krat zapostavljamo,” ugotavlja Zupanova.

Metka Zupan s. p.
Dvorska vas 12, Begunje
Tel.: 041/406 563

Vroče poletje je seveda vzrok, da vaša
garderobna omara že nestrpno pričakuje po-
letno osvežitev. Ponudite ji sveže in razigrane
kose oblačil v živahnih poletnih barvah in za-
peljivih vzorcih. Letošnja modna kolekcija za
poletje namreč ponuja nadvse lahkotne
zgornje dele oblačil, kot so na primer tunika,
široko krojene majčke ter bluze. Le-te so naj-
pogosteje bombažne ali lanene, med barvami
pa prevladujejo peščeno bela, sončno rumena
ter romantično lila. Tudi krila in obleke so
oblikovana sproščeno in lahkotno, njihova
dolžina pa sega do kolen ali nekaj cen-
timetrov čeznje. Tovrstni modeli se odlično
prilegajo vsem postavam, zato so med žen-
skami izjemno priljubljeni.

Glavna modna zapoved letošnjega poletja
pa so zagotovo zanimivi in raznobarvni vzor-
ci, ki krasijo tako zgornje kose oblačil kot
tudi krila in obleke. Živahni vzorci so
priljubljeni tako pri mladih dekletih kot tudi
pri starejših, ki se počutijo mlade po srcu.
Kroji hlač pa so v letošnji poletni kolekciji

izrazito ozki in oprijeti. Zelo modne so pred-
vsem ”pajkice” in hlače, ki segajo v dolžino
kolen. Med barvami spodnjih kosov oblačil na
modnih policah prevladujeta bela in črna,
medtem ko modni oblikovalci prisegajo pred-
vsem na mornarsko modro. 

K naštetim kosom oblačil seveda sodijo tudi
zanimivi modni dodatki v barvi oblačil in
udobna poletna obutev, ki ustreza življenjske-
mu slogu vsake posameznice.               Tina

Poletje v vaši garderobni omari
Končno je tu vroče poletje. Kako dolgo bo, ne vedo niti vremenoslovci, jasno pa je, da prihaja čas za

lahkotna oblačila, ki bodo v naših garderobnih omarah zamenjala zimske puloverje in jopice.

Pedikura dela čudeže

Sponke za vraščene
nohte

Glivične infekcije 
so najpogostejša
bolezen nohtov.

Zalivke pri deformiranih nohtih Posledice 
diabetesa

Naj bodo tudi
vaša stopala
urejena



Vrt
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Junij poznamo tudi po imenu rožnik in že staro slovensko ime pove,
da junija cveti največ rož. Vsaj takih z največjimi in najbolj vpadlji-
vimi cvetovi: od vseh sort vrtnic, ki krasijo vrtove, do številnih traj-
nic, ki morda cvetijo samo junija: ostrožniki, maki, potonike, plahti-
ca, perunike, irisi, zvončnice, trajnic je toliko sort, da je idej za njiho-
vo zasaditev nešteto. Ločimo jih po skupinah, kjer najlepše uspevajo:
v senci ali na soncu. V senco navadno sadimo hoste, ižander, ki lepo
prerastejo tla, kjer niti trava ne raste zaradi pomanjkanja svetlobe. Na
soncu pa je situacija čisto druga. Danes je spet modno zasajati v sti-
lu podeželskega načina sajenja, torej zelenjavni vrt obsadimo z viso-
kimi trajnicami: lilije, floks, marjete, potonike, ostrožnike, volčji bob,
malinjak. Vse te trajnice ponujajo barvno razkošje cvetov in tudi niso
zahtevne za vzgojo - lahko rečemo, da rastejo same. Le ne smemo do-
pustiti, da jih zarastejo pleveli. Prav redna oskrba je tisto, kar rože na-
redi lepe. Zemlja okrog njih naj bo večkrat prerahljana. Ko odcvetijo,
jim porežemo odcvetele dele cvetov, tla prekopljemo in rahlo pogno-
jimo. Vsaka visoka trajnica naj bo pritrjena na oporo, da je močno de-
ževje ne polomi. In naj ne bodo posajene preveč na gosto. Tudi rože
imajo rade svoj življenjski prostor.

V sušnih poletnih mesecih je tudi trajnice potrebno občasno zaliti.
Danes je na voljo tudi mleto lubje, ki ga posujemo okrog rastlin, da
preprečimo rast plevelov in še zadržuje vlago. In prav užitek se je
sprehoditi ob rožah tudi zaradi čudovitih vonjev, ki jih dajejo številni
cvetovi. Če takoj po cvetenju trajnicam /ostrožnikom/ porežemo od-
cvetele cvetove, bodo v začetku jeseni znova zacveteli.

Za zaščito pred škodljivci, predvsem pred ušmi, pa med trajnice, ali
v vrstico pred njimi kot obrobo posadimo tagetes. To je tudi zelo tr-
pežna rožica, sicer enoletnica, vendar s svojim vonjem odganja žužel-

ke. S trajnicami pa lahko zapolnite tudi majhne dele vrta, kjer se ne
da kositi, ali je vrt strmina in taki predeli bodo zelo lepo zapolnjeni z
bujno cvetočo trajnico. Po tem obilnem deževju je priporočljivo, da
tudi vse rože in grmovnice dognojimo. Tudi vrtnicah, ko bodo odcve-
tele, porežemo odcvetele cvetove, razrahljamo zemljo in pognojimo
kar s tekočim gnojilom. Kmalu bodo imele nove cvetne popke.

Igor Pavlič

Slovo pomladi - pozdrav poletju

KMETIJSKO GOZDARSKA
ZADRUGA, z. o. o.
ŠKOFJA LOKA, 
Kidričeva cesta 63 A, 
4220 Škofja Loka
Tel.: 04/51 30 300, 
fax: 04/51 30 303

● velika izbira tekstila
● čevljev in natikačev
● usnjene galanterije
● gospodinjskih pripomočkov
● mesnih izdelkov domačih proizvajalcev
● kruha in pekovskega peciva iz 

domačih pekarn
● pestra izbira sadja in zelenjave
● bogato založena delikatesa

● krmila klasična in GSO prosta 
Jata-Emona in krmna žita

● beljakovinski in mineralno 
vitaminski dodatki za živali različnih
proizvajalcev

● zemlje za sajenje

● orodja, oprema in semena za 
vrtičkarje in kmete

● hrana in oprema za male živali

● oprema za gozdarstvo (verige, 
pile, olja, meči, čelade, motorne
žage in vitli Uniforest)

● kanalizacija - Alpro (cevi, jaški, 
odcepi, ...)

● gradbeni material (opeka, cement,
apno, mivka, malte, gradbena lepila,
armaturne mreže in železo)

● hidro in toplotna izolacija 
(stiropor, stirodur, tervol, ibitol, 
bitumen, izotekt, ...)

● gospodinjski plin (Istrabenz)

● sezonski rezervni deli za kmetijske
stroje SIP, BCS

● kmetijska mehanizacija: pajki, 
zgrabljalniki, kosilnice, traktorji Landini

Zadružni prodajni center Poljane
NOVO
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Za vas beležimo čas

dr. Radovan Starc

Stres 
in bolezen

Pot od stresa do debelosti, zvišanih maščob,
arterijske hipertenzije, depresije,

srčnega infarkta, kapi in prezgodnje smrti

Stres 
in bolezen

Cena: 25 eur + poštnina
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Oglasi

Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04/506 13 00
fax: 04/512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

razpisuje v Škofji Loki
izredni študij

visokošolskega strokovnega programa
I. stopnje UPRAVA

ter

magistrskega študijskega programa
II. stopnje UPRAVA.

Informacije: 04/506 13 80
www.fu.uni-lj.si
www.lu-skofjaloka.si

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



26. tradicionalna

Kranjska noč
25. in 26. julij 2008

Kingston
Petar Grašo
Orlek
Etno skupina Langa
Oldham Scotish Pipe Band
Državno prvenstvo v odbojki 
na mivki
Mednarodni program
Otroški Kranfest
Ulični program, ...

www.tourism-kranj.si
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Na ogled Vesnina dela 
Železniki - Na hodniku občine Železniki se

s svojimi likovnimi deli predstavlja Vesna
Klisura iz Žirov. Na ogled je postavila dvaj-
set raznovrstnih del, tako glede likovnih teh-
nik kot tudi motivov. ”Zelo rada uporabljam
različne tehnike, posebej pa bi izpostavila
oljne barve in oglje. Tudi motivi so zelo raz-
lični, najraje upodabljam pokrajino in ljudi.
Predstavljam se s svojimi začetniškimi deli,
saj se z risanjem resneje ukvarjam šele štiri
leta,” je povedala 20-letna študentka varnost-
nih ved, ki je pred tem zaključila likovno
gimnazijo. Gre za njeno četrto samostojno
razstavo, na ogled bo do sredine septembra.
In kakšne želje ima mlada umetnica glede
prihodnosti? ”Trenutno študiram varnostne
vede, ker me je to vedno zelo zanimalo. Gle-
de slikanja pa zaenkrat puščam odprte mož-
nosti.” A. H.

Zaključek po taborniško
Vzgojiteljici Vanja Poljanšek in Vesna

Oblak iz Vrtca Žiri sta se letos odločili za
malce drugačen zaključek leta. Skupaj s
starši in otroki iz skupine Skakalčki so v
začetku junija odšli na pohod okrog Žirka,
pod večer pa so na novem igrišču pred vrt-
cem pekli hrenovke na taborniških ognjiš-
čih, ki so jih pripravili žirovski taborniki.
Za kampiranje pred vrtcem se zaradi sla-
bega vremena ni odločilo veliko staršev,
štiri družine pa so skupaj z vzgojiteljicama
kljub močnemu nalivu noč prespale v šo-
torih na starem igrišču, kar je bilo za vse
zanimiva in lepa izkušnja.            P. M. B.

Predstavili sadno učno pot
Poljane - S sadno učno potjo so v Vrtcu

Agata, ki deluje pri Osnovni šoli Poljane
zaključili celoletni projekt Podeželje skozi
otroške oči - sadje iz domačega sadovnja-
ka. Učna pot je krožno zasnovana, ob njej
pa so otroci jeseni pobirali sadje, si
ogledali predelavo sadja v sok, poskusili
so ga tudi sušiti. ”Otroci so zelo radoved-
ni, zato ni dovolj, da si samo ogledujejo
predstavljeno, ampak tudi sami poskusi-
jo,” je pojasnila vzgojiteljica Jožica
Maček. Tako so naredili marmelado, kom-
pot in čežano, veliko pozornosti so name-
nili higieni. Ob poti so predstavljene avto-
htona drevesa Poljanske doline, namen
projekta pa je razvijanje naklonjenega,
spoštljivega in odgovornega odnosa otrok
do narave, seznanjanje z zdravim načinom
življenja in spodbujanje različnih
pristopov k spoznavanju narave.      B. B.

Darja Potočnik med naj
prostovoljci

Mladinski svet Slovenije je prejšnji teden
s prireditvijo, na kateri so prostovoljcem
podelili priznanja, zaključil natečaj Naj
prostovoljka/ Naj prostovoljec/ Naj prosto-
voljski projekt 2007. Častni pokrovitelj
projekta je predsednik države Danilo
Türk, skupaj z ženo Barbaro Miklič Türk
sta tudi gostila sklepno prireditev, prizna-
nja pa je izročala tudi ministrica za delo,
družino in socialne zadeve Marjeta Cot-
man. Med 117 organizacijami, ki so na na-
tečaj prijavili 111 posameznikov in 43 pro-
jektov, so izbrali po tri naj prostovoljke in
prostovoljce ter en naj projekt. V kategori-
ji žensk med 20. in 30. letom je tudi Lo-
čanka Darja Potočnik. Za priznanje jo je
predlagal zavod Volutariat, in sicer za
organiziranje in vodenje številnih projek-
tov in izobraževanj, za strokovno delo v
ženski svetovalnici, zlasti še za pomoč
ženskam z motnjami hranjenja ter za pro-
mocijo prostovoljnega dela v Sloveniji in
tujini.  D. Ž.

Nova celostna podoba šole
Železniki - Comeniusov projekt Za spod-

budno učno okolje, v katerem je OŠ
Železniki tri leta sodelovala s petimi part-
nerskimi šolami iz Avstrije, Latvije, s Slo-
vaškega in Škotskega, se je zaključil. Po
besedah koordinatorice Tadeje Šuštar so v
sklopu projekta, ki je bil usmerjen v ustvar-
jalno razvijanje učenega okolja na vseh

ravneh šole, v letošnjem šolskem letu izob-
likovali novo celostno podobo šole, ki
temelji na izbranih šolskih barvah: rdeči,
oranžni, rumeni in svetlo modri. Učenci so
ustvarili likovna dela, ki so postala sestavni
del novih pohval in priznanj šole, oblikovali
so zastave in sestavili šolsko himno, nad
vhodom v šolo so namestili novo tablo, na
tla pa preprogo. Pripravili so projektni dan o
zdravem načinu življenja in prehrani. Ob
tem so izbrali recepte za knjigo receptov
mednarodne zdrave prehrane. Poleg obliko-
vanja celostne podobe šole so v treh letih
ustvarili čudovit mozaik iz rečnih kamnov
ob vhodu v šolo, jedilnico so preuredili v
kulturni center, postavili varovalno ograjo
okrog šolskega vrta, uredili učilnico na
prostem in začeli z ločenim zbiranjem
odpadkov v učilnicah.                        A. H. 

Priprava likovne predloge za šolske diplome in
priznanja



L O Č A N K A - 35

Novice

Žiri - Moto zbor žirovskih motoristov Sai-
rach je bil zaradi slabega vremena bistveno
slabše obiskan, a so se tisti, ki so prišli, toli-
ko bolj zabavali v blatu. Žirovci so v petek
žalostno pogledovali proti oblakom, saj tako
deževnega vremena motoristom ni privoščil
prav nihče. Letos je moto zbor zaradi kom-
plikacij z zemljiščem potekal na dveh lokaci-
jah, zato sta bila šotor in oder prestavljena h
konjenikom. 

Ob deseti obletnici se je klub potrudil z do-
brim programom. V popoldanskem delu so
potekale zanimive igre, kot so pljuvanje go-
vejih očes, vlečenje gumijaste zračnice, se-
stavljanje kinder jajčkov in natikanje kondo-

mov. V dveh večerih so med drugim nastopi-
le skupine Outsider, Hell Cats, Astrid Lind-
gren in Lady’s First. Navdušili sta tudi Pihal-
na godba Alpina in odlična skupina Sarcasm,
ki se ji je med nastopom pridružila Neisha in
z njimi zapela nekaj pesmi. Zaradi nepresta-
nega dežja je na prizorišču nastalo precej
blatno, kar pa večine ni motilo. Nekateri so
se na koncu dobesedno metali v blatno kopel,
ostali pa so v zavetju prostora veselo popiva-
li. Srečanje je obiskalo veliko motoristov iz
tujine, zato še toliko bolj škoda, da mu vreme
ni bilo naklonjeno, saj je to ena izmed naj-
večjih in najboljših žirovskih prireditev v
letu.                                      P. M. B.

Blatna desetletnica

Že drugo srečanje
Šest skupin starih za samopomoč s tere-

na in štiri iz doma starostnikov se je zbra-
lo na drugem srečanju skupin starih za sa-
mopomoč, ki že štirinajst let delujejo na
škofjeloškem območju. S programom za
boljšo kakovost življenja starostnikov se
ukvarjajo v Območnem združenju RK
Škofja Loka, ki je bilo tudi prireditelj sre-
čanja na Sv. Andreju pri Škofji Loki. Na
srečanju je bilo 90 udeležencev in udele-
ženk iz Žirov, Železnikov, Gorenje vasi in
Škofje Loke. Uvodoma so jih pozdravili
Blaž Kujundžič, predsednik OZRK Škof-
ja Loka, Majda Hrovat, organizatorka re-
gionalne mreže skupin Zveze društev za
socialno gerontologijo Slovenije, Marija
Kastelec, koordinarka dela skupin pri ob-
močnem združenju RK in Olga Bandelj,
organizatorka srečanja in voditeljica sku-
pine Vrtnice v krajevni organizaciji RK
Škofja Loka-Mesto. Ves čas srečanja so
potekale različne aktivnosti, od kratkega
predavanja o tem, kako lahko sami poskr-
bimo za svoje zdravje, do obiska domače
cerkvice, skupne telovadbe in razstave
ročnih del članic. Vsi so uživali ob poslu-
šanju lajnarja Zdravka Debeljaka iz Želez-
nikov in citrarja Stanka, ob petju Jožice in
Tineta, na srečanju pa so ustanovili tudi
pevski zborček, ki je ubrano zapel. Sreča-
nje je bilo namenjeno druženju in zaključ-
ku spomladanskega dela skupin.      

D. Ž. 

Priznanja inovatorjem
Žiri - Prejšnji teden so v žirovski Alpini

podelili priznanja inovacijam za leto 2007
v gorenjski regiji. Sodelovalo je 10 podje-
tij z 19 inovacijami in 81 inovatorji, med
katerimi so številni tudi s škofjeloškega
območja. Prireditvi je poseben ton dodala
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klima-
tologinja in Nobelova nagrajenka. ”Vsi ži-
vimo za danes, ne gledamo na jutri, ven-
dar,” Bogatajeva pogleda na smučarske
čevlje: ”Brez snega tudi smučati ne bomo
mogli.” 

Profesorica se je strinjala z Matjažem
Lenassijem, predsednikom uprave Alpi-
na, da je za uspeh potrebno prehitevati
konkurenco: ”Tudi s tem, da sodelujete z
okoljem. To bo kmalu postala nuja za de-
lovanje vsakega podjetja.” Škofjeloška
podjetja, ki so prejela zlata priznanja: Al-
pina za čevlje za smučarski tek, Domel za
ležajni ščit črpalke pomivalnega stroja,
Alpina za sistem prilagodljive večvolum-
ske obutve. Alpina je prejela še tri srebrna
priznanja, ki so jih prejeli še Niko, Jelovi-
ca in LTH Škofja Loka, bronasto pa Niko. 

B. B.

Prejšnji teden je v novi kranjski hokejski
dvorani Arena Zlato polje, ki je za poletje
spremenjena v dvorano s plastično maso,
potekal finalni turnir v hokeju na rolerjih,
tako imenovanem in line hokeju. V prvi ligi
je slavila ekipa Kengo Kingosov, ki je pre-
magala moštvo TNT iz Horjula, za tretje
mesto pa sta se pomerili ekipi Sebbri Team
Orli in Strele Tigersov. Boljši so bili člani

ekipe Strele Tigersov, za katere je v letošnji
sezoni med vratnicami stal tudi Jaka Ča-
dež z Dobrave (na sliki leži v prvi vrsti).
”Vedeli smo, da bodo Orli težki nasprotniki,
vendar je bila naša ekipa zelo homogena in
na koncu smo zasluženo osvojili tretje me-
sto,” je po tekmovanju povedal Jaka, ki se v
zadnjem letu preizkuša tudi kot vratar v ho-
kejski ekipi Triglava.                           V. S.

Hokejske Strele ugnale Orle
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V  ceno je všteto
- 4-krat polni penzion + malica in dodatno kosilo
- prevoz z avtobusom Soriška planina - Železniki - Soriška planina
- vstopnine (muzej, plavalni bazen)
- športne aktivnosti (jahanje, streljanje, vodiči, ...)
- stroški organizacije in vodenja

obvezna oprema, poleg ostalega
- potrjena zdravstvena izkaznica
- športna oprema: kratke hlače in majice, trenirka, kapa, anorak ali

kaj podobnega, športni copati, po možnosti lažji pohodni čevlji.
- kopalke, brisača

informacije

- Otroci bodo razdeljeni v manjše skupine do max. 10 otrok na
učitelja.

- V primeru premajhnega števila prijav na določen termin si
pridružujemo pravico do odpovedi.

Vse dodatne informacije dobite po tel.: 041/362 588 ali
na e-pošto: sinergia@siol.net

ŠP
ORT

NO JEZIKOVNI TABORŽe od nekdaj velja rek ‘če več jezikov znaš, več veljaš’. Dandanes
poskušajo mladim učenje jezika približati na različne načine. Eden
izmed njih so tudi otroški tabori, kjer mladina poleg številnih dru-
gih dejavnosti na enostaven način osvaja osnove jezika in spoznava

ter sklepa nova prijateljstva.

V čudovitem okolju na Soriški planini organiziramo petdnevni otroški tabor. Otroci bodo nastanjeni v Litostroj-
ski koči in njeni depandansi.
Program je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki bodo razdeljeni po manjših skupinah pod vodstvom uči-
teljev. Spoznavali bodo bližnjo in daljno okolico Soriške planine.
Poleg lažjih pohodov na bližnje vrhove in bunkerje bodo spoznavali tudi osnove latinščine in grščine ter an-
gleškega jezika, osnove orientacije v naravi, botaniko, jahanje, streljanje z zračno puško, športne in dru-
žabne igre. Odpeljali pa se bomo tudi na kopanje in ogled muzeja v Železnike.

TTeerrmmiinnii ::
1144..  --  1188..  77..      2211..  --  2255..  77..
1111..  --  1155..  88..      1188..  --  2233..  88..

www.litostrojska-koca.si              sinergia@siol.net 
041/362 558
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Škofja Loka - Skoraj dvesto športnic in
športnikov se je zvrstilo na priložnostnem
odru v športnem, parku za Osnovno šolo
Škofja Loka - mesto. Najprej so se predstavi-
li člani Smučarskega kluba Alpetour, ki so na
državnem pokalu ekipno osvojili drugo me-
sto, nato so na oder prišle rokometašice Žen-
skega rokometnega društva Škofja Loka, ki
so osvojile tretje mesto na državnem roko-
metnem prvenstvu za mlajše deklice, ponos-
ne na prvo mesto na državnem prvenstvu za
mlajše deklice so bile mlade košarkarice KK
Škofja Loka, priznanja so prejeli strelci, ki so
postali ekipni zmagovalci državne lige in bili
drugi na državnem prvenstvu ekipno z zrač-
no pištolo, med športnimi plezalci sta se zla-
sti izkazala Martin Bergant in Milan Preskar,
zaslužena priznanja so dobile državne prva-
kinje navijaških in pom pon skupin iz Osnov-
ne šole Cvetka Golarja in Športnega društva
Matrica, državni prvaki v rokometu za starej-
še dečke A in rokometni prvaki mladinci ter
podprvaki med starejšimi dečki B in kadeti.
Skupaj si je tako priznanja priborilo kar 190
športnikov, poleg njih pa še trenerji.

”Prav je, da že mladim športnikom in njiho-
vim trenerjem podelimo nagrade za trud in
jim priznamo, da so delali dobro. Vemo na-
mreč, da le dobro delo mladih in z mladimi
prinaša uspehe, s katerimi nas loški športniki
razveseljujejo že vrsto let, predvsem pa zadnja
leta. Zato vsem dobitnikom iskreno čestitam

in želim, da jih nagrade spodbudijo tudi za
nove treninge in trdo delo, ki edino prinaša
lepe rezultate,” je mlade športnike, njihove
trenerje in starše nagovoril predsednik Šport-
ne zveze Škofja Loka Ivan Hafner, čestitkam
se je pridružil tudi predsednik sveta Zavoda za
šport Jože Stanonik, v roke pa sta mladim
športnikom segla tudi letošnji svetovni mla-
dinski prvak v deskanju Jure Hafner in sve-
tovni slalomski prvak iz lanskega mladinskega
prvenstva alpskih smučarjev Matic Skube.

Na prireditev so prišli tudi najmlajši, ki so
šport spoznavali z akcijo Zlati sonček. Žal so
imeli letos precej slabe izkušnje z vremenom,

saj so kar dvakrat načrtovali zaključni pohod
na Sveti Andrej, tako da je večina otrok mo-
dre medalje in nagrade prejela v svojih vrtcih
v okviru škratkih iger. Kot je povedal Marjan
Kalamar iz Športne zveze, je v programu so-
delovalo 205 otrok iz vseh šestih vrtcev v
Škofji Loki, akcijo pa so poleg Športne zve-
ze podprli tudi škofjeloška enota SKB banke,
Servis hladilne tehnike Aleš Dolinar, Petro-
lov bencinski servis, posredništvo Matjaž
Grum, Kava bar Omega, Frizerski salon Ba-
lika, škofjeloško zastopništvo Zavarovalnice
Maribor ter GES Derlink, d. o. o.

Vilma Stanovnik

Priznanja mladim športnikom 
Ob koncu sezone in šolskega leta so se prejšnjo soboto ob Zarjinem festivalu zbrali tudi mladi

škofjeloški športniki, ki so dobili zaslužena priznanja za uspehe.

Selca - Na slovesnosti ob odprtju športnega parka Rovn so podelili
priznanja občine Železniki za dosežke na področju športa za leto
2007. Zlato plaketo je prejel Gregor Debeljak iz Dolenje vasi za us-
pehe v kickboksu in boksu. Letos je postal državni prvak v full con-
tactu. V tej disciplini je zmagal na odprtih prvenstvih v Bihaču in
Oslu, prvo mesto je osvojil tudi na Slovenija open light contact. Na
svetovnem prvenstvu na Portugalskem je v full contactu zasedel
peto mesto. Debeljak je tudi zmagovalec treh odprtih turnirjev v
boksu v Italiji in Nemčiji. Srebrna plaketa je šla v roke strelcu Kle-
menu Tomaševiču. V letih 2006 in 2007 je bil član mladinske
državne reprezentance, pred dvema letoma se je udeležil svetovne-
ga prvenstva v streljanju. Bronasto plaketo je prejel tekač Marko
Pintar, aktiven član Športnega društva Sorica, ki se uspešno
udeležuje rekreativnih tekov. Zlato plaketo za najboljše društvo je
prejelo Športno društvo Dolenja vas, ki v zadnjih letih na področju
rekreacije povečuje svoje aktivnosti, z zlato plaketo pa so nagradili
še prizadevnega športnega delavca Vika Drola za prispevek k
razvoju športa v Selški dolini.                             A. H., foto: T. D.

Svetovni mladinski deskarski prvak Jure Hafner (v ospredju) je skupaj z Maticem Skubetom, Ivanom
Hafnerjem in Jožetom Stanonikom podelil zaslužena priznanja mladim rokometašicam. 

Nagradili uspešne športnike

Gregor Debeljak je prejel zlato plaketo za dosežke v kickboksu in boksu.
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Škofja Loka - Letošnja rokometna sezona
se je za škofjeloški klub končala več kot
uspešno. Povratniki v najmočnejšo slovensko
ligo, člansko moštvo, so si z osmim mestom
zagotovili obstanek v rokometni eliti, mla-
dinci so slavili naslov državnih prvakov, piko
na i pa so ob zaključku sezone postavili še
starejši dečki takrat še ekipe Knauf Insulati-
on (fantje rojeni leta 1993 in mlajši), ki so v
dvorani Zlatorog v Celju na finalnem turnir-
ju osvojili prvo mesto in domov prinesli zma-
govalni pokal. Najprej so bili namreč 18 : 17
boljši od ekipe Gorenja Velenja, nato so 21 :
19 premagali ekipo Črnomlja ter se nazadnje
16 : 16 razšli z moštvom domačega Celja Pi-
vovarne Laško. 

Dokaz, da trener Jani Klemenčič v škofje-
loškem moškem rokometnem kolektivu, ki
od zadnje skupščine nosi ime novega glavne-
ga pokrovitelja, RD Merkur, vzgaja še eno
generacijo talentiranih in delovnih rokometa-
šev, je tudi končna postava najboljših sedmih
na turnirju, saj so bili to iz loškega moštva
kar trije igralci: Ian Pintar (bil je tudi naj-
boljši vratar), Domen Bajt in Rožle Košir.

Vilma Stanovnik

Starejši dečki so najboljši
Potem ko so se naslova najboljših rokometašev v državi prejšnji mesec veselili škofjeloški mladinci, je v

začetku tega meseca enak podvig uspel še ekipi starejših dečkov.

Škofja Loka - Start tretje etape 15. kolesarske dirke Po Sloveniji
je bil letos v Škofji Loki.  Trasa dirke Po Sloveniji, največje etapne
kolesarske dirke pri nas, vsako leto doživi nekaj sprememb. Letos
največja je bila, da kraljevska etapa ni bila speljana na Vršič, tem-
več prvič na Krvavec, start etape pa je bil v petek, 13. junija, na av-
tobusni postaji v Škofji Loki.

Kolesarji 16 ekip, od tega dveh z licenco Pro Tour, so na dirki Po
Sloveniji v štirih etapah prevozili 620 kilometrov, kar je 30 kilome-
trov manj od načrtovanega. Zaradi slabe vremenske napovedi je bila
skrajšana ravno tretja, kraljevska etapa, ki so jo kolesarji od starta
do cilja prevozili v dežju in za ta letni čas zelo hladnem vremenu.
Na cilju na Krvavcu so bile vsega štiri stopinje nad ničlo. ”Edini
razlog za skrajšanje etape je slaba vremenska napoved. Etapa bo
pred zaključnim vzponom na Krvavec brez kroga od Cerkelj preko
Šenturške gore in Kamnika. Ne želimo namreč, da bi prišlo na spu-
stu do kakšnih padcev,” je o razlogih za skrajšanje pred startom v
Škofji Loki povedal Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke, ter
pojasnil, zakaj letos start etape v Škofji Loki: ”Izražena je bila že-
lja, povezali smo se z občino, župan je pristopil zraven in sedaj smo
tukaj. Škofja Loka je poleg tega primerna tudi zaradi cilja na Kr-
vavcu. O tem, ali bo tako ostalo tudi prihodnje leto, je še prezgodaj
reči, saj s pripravami na dirko začnemo oktobra, novembra.”

Občina Škofja Loka je za start etape namenila pet tisoč evrov.
”Škofja Loka ima kolesarsko tradicijo in prav je, da k nam pridejo
tudi najboljši kolesarji. Hkrati je to dobra promocija za mesto. Start
v Škofji Loki, za katerega ima veliko zaslug Tomaž Poljanec, je bil
sicer logistično zahteven projekt. Manjka namreč prostora,” je dejal
Igor Draksler, župan Občine Škofja Loka. In junak dirke Po Slo-
veniji? To je Jure Golčer (LPR), kralj Krvavca in drugič v karieri
tudi skupni zmagovalec dirke.

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Prvaki med starejšimi dečki so: zadnja vrsta (od leve proti desni) - Goran Debelak (pomočnik trenerja),
Rožle Košir, Rok Podgorelec, Blaž Bradeško, Nejc Vid Vertačnik, Miha Kozelj Slak, Jure Dolenec, Ian Pintar,
Anže Žontar in trener Jani Klemenčič - v sprednji vrsti pa so: Žiga Prodnik, Žiga Dolinar, Domen Bajt,
Klemen Brovč, Bor Pinterič, Lenart Bergant, Uroš Jesenko, Marko Draksler in David Sivka. 

Škofja Loka del kraljevske etape

Kolesarji so kraljevsko etapo, katere cilj je bil na Krvavcu, začeli v Škofji Loki. 
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Podivjana Sora je septembra lani na Rovnu
za seboj pustila pravo razdejanje. Dolgoletni
trud športnih delavcev je splaval po vodi. A
nepredvidljiva narava prizadevnim članom
Športnega društva Selca (ŠD) ni vzela pogu-
ma in so se takoj po ujmi ob pomoči števil-
nih prostovoljcev lotili čiščenja. Konec mar-
ca se je začela prva faza sanacije, ki je sta-
la 380 tisoč evrov. Dela so izvedli s pomoč-
jo sredstev zavarovalnice, ministrstva za šol-
stvo in šport, fundacije za šport ter humani-
tarne pomoči, zbrane na računih športnega
društva in Občine Železniki. Uredili so teni-
ško igrišče z umetno travo, igrišče za odboj-
ko na mivki, ploščad z umetno travo za bad-
minton oz. otroške igre, večnamensko igriš-
če so na novo asfaltirali in ga zaradi večje
varnosti pred poplavami dvignili za en meter,
uredili so nogometno igrišče, obnovili vodo-
vodno in kanalizacijsko omrežje, uredili raz-
svetljavo, električne vode so prestavili v
zemljo ... V drugi fazi bodo zaradi večje po-
plavne varnosti dvignili še nogometno igriš-
če in uredili večnamensko ploščad. ”Tako
bo športni park še lepši in uporabnejši za
športne in družabne namene kot v preteklo-
sti,” pravi Brane Bertoncelj, predsednik ŠD.

Park, ki prirase k srcu
Devet mesecev po neurju je zahvaljujoč

donatorjem in prostovoljcem, ki so pri obno-
vi pomagali z denarjem in delom, športni
park še lepši in sodobnejši kot prej. Ker je
prerasel svoje okvire, so ga poimenovali so
ga Rovn - moj park. Ob športnih aktivnostih
so namreč razvijajo športno-rekreativni turi-
zem za celo družino. Že pred leti so ponud-

bo dopolnili s kampom, otroškim igriščem
ter prostori za druženje večjih in manjših
skupin. Pogosti obiskovalci Rovna so tudi
mladi, saj jim ponuja športna tekmovanja,
kulture in družabne dogodke, koncerte.
”Obiskovalcem lahko na tem mestu poleg
športnih aktivnosti ponudimo možnost izob-
raževanja z vadbenimi tečaji, oddih, druže-
nje, zabavo, preživljanje prostega časa v mir-
ni okolici,” je poudaril Bertoncelj in dodal,
da je Rovn - moj park po ujmi vrata odprl ne
le športnikom, temveč vsem generacijam, ki
si želijo zabave, druženja, miru, počitnikova-
nja ... ”Tu je dobrodošel vsak. Želimo si, da
bi park ljudem še bolj prirasel k srcu in da bi
se v njem počutili kot doma.”

Za vsakogar nekaj
V ponudbi športnih objektov na Rovnu se

za vsakogar najde nekaj. Na voljo so nogo-
metno travnato igrišče, igrišče za odbojko
na mivki, večnamenska ploščad za košarko,
rokomet in nogomet, tenis igrišče na umetni
travi, otroško igrišče, novost pa je tudi igriš-
če za badminton. Uporaba igrišč za odboj-
ko na mivki in tenis stane 2,5 evra na
uro, uporaba vseh ostalih igrišč pa je
brezplačna ob predhodni rezervaciji na
telefonski številki 04/51 46 776. ”Naš
glavni namen je, da se park uporablja, da se
tu zbirajo in družijo ljudje,” je pristavil Ber-
toncelj.

Rovn - moj park je hkrati lahko izhodiščna
točka za pohode. Priljubljena pohodniška
pot vodi do sv. Miklavža na 955 metrih nad-
morske višine. Z Rovna se lahko na različne
poti odpravijo tudi kolesarji. V ŠD Selca si

ob tem prizadevajo za boljšo ureditev kole-
sarskih poti in pešpoti.

Prijeten prostor za piknike
Po ujmi so na Rovnu dodatno posodobili

tudi tri prostore za piknike, do katerih so na-
peljali vodo in elektriko. Piknik prostori so na
varnih in mirnih lokacijah, obdanih z drevesi.
Nihče vas ne bo motil, predvsem pa vi ne
boste motili nikogar. Pikniki so še bolj zani-
mivi v kombinaciji s športnimi aktivnostmi na
bližnjih igriščih. Na Rovnu so na voljo en
pokrit piknik prostor, katerega najem
stane 40 evrov, in dva nepokrita prosto-
ra, ki ju lahko najamete za 20 evrov.

Naj bo Rovn tudi vaš park
V Selcih so odprli obnovljen športni park, ki so ga poimenovali Rovn - moj park. Ob športnih aktivnos-

tih vse večji pomen namenjajo razvoju športno-rekreativnega turizma za celo družino. Park je vrata
odprl ne le športnikom, pač pa vsem generacijam, ki si želijo osvežitve, zabave, druženja, miru, počitka. 

Rovn - moj park so uradno odprli sekretar direktorata za šport Marko Rajšter,
predsednik ŠD Selca Brane Bertoncelj in župan Mihael Prevc.

Bogata ponudba športnih objektov

Športno društvo Selca, 
Selca 162, 4227 Selca
Tel.: 04 514 67 76
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Reteče - Zaključek športnega programa Zlati sonček za predšolske
otroke, vključene v Vrtec Škofja Loka, bi moral biti na Sv. Andreju.
Zaradi slabega vremena je prireditev odpadla, prav tako zaradi slabe-
ga vremena letos v Gorajtah niso mogli izpeljati škratjih športnih
iger. Prav na poseben način so obe prireditvi združili v oddelku Pika-
polonica v Retečah.

”Letos smo v našem oddelku imeli velik poudarek na medgenera-
cijskem povezovanju, na povezovanju otrok in njihovih starih staršev.
Tokrat smo združili škratje igre in podelitev medalj Zlatega sončka in
na prireditev, ki je v vrtcu potekala v dopoldanskem času, povabili
prav stare starše. Slednji so svojim vnučkom podelili medalje, otroci
pa so posebne medalje kot presenečenje pripravili tudi za njih,” je po-
vedala Smiljana Erznožnik, vzgojiteljica v oddelku Pikapolonica,
ter dodala, da so se odzvali stari starši skoraj od vseh otrok: ”Prišlo je
veliko starih staršev. Vidi se, da imajo otroci z njimi prijeten odnos.”

V sklopu medgeneracijskega povezovanja so v oddelku Pikapoloni-
ca skozi celo leto izvajali različne projekte. ”Stare starše smo v vrtec
povabili v tednu otroka, sodelovali so pri telovadbi, pri pripravi jabolk
za sušenje in kuhanje kompota. Z vnučki so v okviru projekta Muca
Copatarica izdelovali lutko muco. Poleg tega smo stare starše obisko-
vali tudi na domu, z nami so odšli na sprehod, na ogled Škofje Loke,”
je še povedala vzgojiteljica Smiljana. V Retečah je sicer en sam od-
delek vrtca, za 21 otrok drugega starostnega obdobja. Potrebe in že-

lje staršev po vključevanju v oddelek Reteče pa so večje. Tako je bilo
tudi letos, in to kljub temu, da bo vrtec zaradi vstopa v šolo zapusti-
lo kar 14 otrok iz skupine.                                   Maja Bertoncelj

Medalje podelili stari starši
Skupna zaključna prireditev za otroke iz Vrtca Škofja Loka, ki so bili vključeni v program Zlati sonček, je
zaradi slabega vremena odpadla. Otrokom iz oddelka v Retečah so medalje podelili kar njihovi stari starši.

Medgeneracijsko povezovanje v oddelku vrtca v Retečah. Stari starši so se s
svojimi vnuki družili tudi ob zaključku leta.
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Bliža se sezona, ko družine motorizirani
turisti v avtomobile naložijo prtljago in se
odpeljejo do izbranega počitniškega cilja.
Najtežje daljšo vožnjo prenašajo otroci, kar
starši pogosto pozabljajo, zato ni odveč upo-
števati nekaj previdnostnih ukrepov za
varnejše in udobnejše potovanje. 

Poleg tega, da majhne otroke in malčke
pravilno vstavimo v otroške sedeže, je treba
med vožnjo upoštevati še nekaj drugih
napotkov. Starši na primer vedno bolj
otrokom namenjajo razne prenosne elek-
tronske naprave, kar sicer ni nič slabega, ven-
dar je treba postaviti pravila; otroci naj pri
tem uporabljajo slušalke ali pa naj izklopijo
zvok, ki sicer lahko zamoti voznika, ki zara-
di tega ne sliši hupanja ali siren reševalnih
vozil. Če se med vožnjo otroci začnejo prepi-
rati ali celo tepsti, je to lahko nevarno za
voznika in če stvar postane resna, je najbolje
zapeljati ob rob cestišča in tam rešiti prepir.
Otroški sedeži naj bodo varni; najboljši
otroški sedež je tisti, ki je pravšnje velikosti
oziroma kategorije, je enostaven za uporabo

in ustrezen modelu avtomobila. Otroci naj
nikoli ne bodo sami v avtu, kajti mlajšim
lahko v vročem avtu hitro postane vroče
oziroma zadušljivo. Starejši otroci si lahko
odpnejo varnostni pas in splezajo na
voznikov sedež, zaženejo avto in posledično

povzročijo nesrečo. Sicer pa je otroke med
vožnjo najbolje zamotiti z iskanjem idej za
varno vožnjo; otroci so radi tisti, ki dobijo
idejo, zato jih prosimo, naj se spomnijo ukre-
pov za večjo varnost vaše družine med
vožnjo.                              Matjaž Gregorič

Varna vožnja v poletje 
Med potjo na počitnice ni odveč upoštevati nekaj nasvetov za varno vožnjo voznikov in sopotnikov.

Pri nas lahko opravite:

■ tehnični pregled vseh motornih in
priklopnih vozil

■ registracijo vozil
■ prepise vozil
■ osnovno in kasko zavarovanje

vozil (možnost plačila s plačilnimi
karticami)

■ homologacijo vozil (predelave,
uvoz vozil)

Avto Krka d. o. o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana

PE: AVTOCENTER IDRIJA
Mokraška vas 3, 5281 Sp. Idrija
tel.: 05/37 34 690
fax: 05/37 34 691

TEHNIČNI PREGLEDI 
IN REGISTRACIJA VOZIL
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V času filmskega festivala v Cannesu je Re-
nault izkoristil svojo prisotnost za premierno
predstavitev nove Lagune Coupe, ki bo na
ceste zapeljala jeseni. 

Oblika tretje karoserijske različice lani
nove generacije je jasna potomka obliko-
valske študije Laguna Coupe Concept, ob-
likovno pa je povezana z drugimi različicami
modela Laguna. Postavljena je na aluminijas-
ta 17- ali celo 18-palčna platišča, značilnost
zadnjega dela pa je zelo majhen previs preko
zadnjih koles in nizke, široko razpotegnjene
luči. 

Aktivno podvozje s štirikolesnim volanom
pri majhni hitrosti omogoča boljšo okretnost,
vozniku pa prijetno in takojšnjo prilagoditev
avtomobilu. Povsem nov motor V6 dCi, v
Laguni Coupe doseže največjo moč 173 kW
(235 KM), njegov največji navor pa znaša
450 Nm. Bencinski motor 3,5 V6 pa razvije
175 kW (240 KM) in največji navor 330 Nm,
prvič pa je povezan s šeststopenjskim samo-
dejnim menjalnikom, kakršen je na voljo tudi
z dizelskim motorjem. S takimi argumenti
Renault Laguna Coupe z mesta do hitrosti

100 kilometrov na uro pospeši v manj kot
sedmih sekundah. Novinka bo na voljo tudi z
najboljšimi motorji iz ostalih različic, s
poudarkom na najbolj zmogljivih različicah
2,0-litrskega bencinskega in dizelskega mo-

torja. Razkošnejše različice Lagune Coupe
bodo na prvih evropskih trgih na voljo že sre-
di oktobra, v Sloveniji pa bo prodaja pred-
vidoma stekla še pred koncem letošnjega
leta.  Matjaž Gregorič

Razkritje na Azurni obali
Renault je v Cannesu prvič pokazal serijsko izvedbo nove Lagune Coupe.
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Na Japonskem je iz Hondinega prvega
proizvodnega obrata na svetu, namenjenega
proizvodnji vozil na gorivne celice, zapeljal
prvi serijski primerek modela FCX Clarity.
Gre za Hondino napredno vozilo na vodikove
gorivne celice. Po devetnajstih letih razvoja
pomeni nastop dejansko uporabnega vozila
na gorivne celice začetek nove dobe čistejše-
ga avtomobilizma.

FCX Clarity, ki iz svoje izpušne cevi
izpušča na prosto samo vodo, je bil pred-
stavljen na priložnostni slovesnosti v
Hondinem centru za nove avtomobilske
modele v prefekturi Tochigi, kjer je Honda
postavila na ogled tudi vrsto novih proizvod-
nih procesov. Med prvimi uporabniki novega
vozila so igralka Jamie Lee Curtis in njen so-
prog, filmski ustvarjalec Christopher Guest
ter producent Ron Yerxa. Nova montažna li-
nija, namenjena vozilom na gorivne celice,
vključuje posebne procese, kot na primer na-
mestitev sklada gorivnih celic in zbiralne
posode za vodik. Honda Engineering sama
proizvaja vse sklade gorivnih celic prav tako
v Tochigiju. Za proizvodnjo gorivnih celic je
bila uvedena posebej zanjo projektirana av-
tomatizirana oprema, ki mora zagotavljati

najvišjo raven natančnosti in hkrati
omogočati množično proizvodnjo celic, saj
jih je za vsak sklad potrebnih več sto. S spre-
jemanjem takšnih izzivov Honda izpopolnju-
je svojo tehnologijo gorivnih celic in vozil na
ta pogon ter postopno napreduje k cilju -
splošni in vse širši uporabi tovrstnih vozil. 

FCX Clarity je bil od prvih skic naprej zas-
novan kot vozilo na gorivne celice. Poganja
ga zelo kompakten, energetsko učinkovit in
močan sklad gorivnih celic. Zaradi zanimive
zunanjosti, ki jo je omogočila inovativna raz-
poreditev pogonskega sklopa, se FCX Clari-
ty ponaša z vrhunskim oblikovanjem in voz-
nimi lastnostmi, ki jih dopolnjuje še okoljska
odgovornost. Začetek najemnega nakupa je
napovedan v juliju v ZDA in jeseni na
Japonskem. Predvideni obseg prodaje na
obeh trgih skupaj je nekaj ducatov vozil na
leto in okoli 200 v prvih treh letih. FCX
Clarity bo razstavljen tudi na vrhu G8
Hokkaido Toyako, ki se začne 7. julija, v
skupini naprednih okoljskih tehnologij. 

Matjaž Gregorič

Nova avtomobilska prelomnica
Honda je začela s serijsko proizvodnjo vozila na gorivne celice FXX Clarity.

Cesta Staneta Žagarja 65b, 4000 Kranj, 04/280-900 0
Jarška cesta 11, 1230 Domžale, 01/729-9000

Financiranje-Yaris-150x150 diler7 7 19.5.2008 15:43:42

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Aktivisti in aktivistke MKC Pri Rdeči ostrigi se med poletnimi po-
čitnicami odpravijo na dopust, da si naberejo moči in idej za novo
sezono, zato se je s koncem maja redni program v Ostrigi zaključil.
Na petek, 13. julija, pa smo pripravili še zadnji party, da se, kot se
spodobi, poslovimo od programske sezone MKC Pri Rdeči ostrigi in
obnemogli le še pademo v počitnice.

Tako na vrtu kot v dvorani Ostrige smo pripravili že tradicionalni
O.B.C. Piknik. Zabavali smo se ob zvokih elektronske glasbe, ki so

nam jo posredovali različni DJ-i. Naše obiskovalce, ki jih je bilo kar
tristo, pa je od vseh DJ-ev, ki so se zvrstili skozi dan, najbolj navdu-
šil Dejan Miličević, uveljavljen DJ iz Srbije. Skratka, še en zabaven
in zanimiv zaključek še ene uspešne Ostrigine sezone.

Da pa ne boste mislili, da bodo med poletjem aktivisti in aktivist-
ke MKC Pri Rdeči ostrigi samo lenarili, poležavali in lovili sončne
žarke, si poglejte fotografiji. Ja, poletje je za Ostrigovce tudi čas pre-
nov, obnov, olepšav in delovnih akcij.   Petra 

Ko se boste dolgočasili ali pa si boste
zaželeli popestriti svoj dan in boste iskali
odgovore na vprašanja, kam se odpraviti, kaj
se danes v bližnji okolici dogaja, lahko hitro
smuknete le na www.gorenjski.kulturnik.si,
pa se boste veliko lažje odločili. Prav ta
naslov pa je tudi pravi naslov za tiste, ki bi
radi o svoji prireditvi obvestili širšo javnost.

MMC Pulsar, regijski multimedijski center
za Gorenjsko, ki deluje pod okriljem Zavoda
O, zavoda škofjeloške mladine, pomaga pri
obveščenosti Gorenjcev. MMC namreč skrbi
za regijski kulturni portal z naslovom
www.gorenjski.kulturnik.si, ki je zbirnik kul-
turnih dogodkov Gorenjske.

Regijski kulturni portal je namenjen in-
formiranju javnosti in promociji dogodkov
ter prireditev javnih zavodov, društev in os-
talih organizacij s področja kulture,
izobraževanja in multimedijev. 

Organizatorjem in producentom omogoča
hitro, neposredno in brezplačno objavo vseh

storitev, programov in dogodkov, ki se izva-
jajo v sklopu neprofitnih organizacij in
posameznikov. Informacije so lahko opremlj-
ene tudi s slikovnim in video materialom.
Osrednja in najpomembnejša značilnost por-
tala pa je hitra in neposredna ponudba vseh
informacij o kulturnem dogajanju na Gorenj-
skem. Vsebine so zagotovljene s strani
sodelujočih organizacij in posameznikov.
Portal deluje na principu vnašanja vsebin s
strani kateregakoli uporabnika. 

Vpisani dogodki so v sklopu portala
samodejno razporejeni po različnih kriterijih
(po občinah, po vsebini, časovno), do katerih
je na voljo povezava na prvi strani portala,
prav tako pa so na voljo povezave do najbolj
aktualnih dogodkov, arhiva starejših dogod-
kov in iskanje po ključnih besedah. Za od-
ločitev, kaj bi počeli na določen dan, je torej
dovolj le skok na
http://www.gorenjski.kulturnik.si.

Petra

Spletni zbirnik dogodkov Gorenjske

Pred dopustom delo in zabava
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Ob svetovnem dnevu gasilcev, 8. junija, so
se v Kranju prostovoljni gasilci prvič pome-
rili v t. i. gasilski disciplini, še težja
preizkušnja pa je bil 7. triatlon od Radovljice
do Preddvora, na katerega so organizatorji,
javni zavod Gasilsko reševalne službe Kranj,
povabili vse enote sil zaščite, reševanja in po-
moči. In zanimivo, na obeh tekmovanjih so
zmagali gasilci iz Škofje Loke. 

V gasilski disciplini, ki je bila doslej re-
zervirana samo za poklicne gasilce, morata
gasilca v polni opremi z dihalnim aparatom
in masko na poligonu v paru premagati fiz-
ične ovire, uporabiti vrvno tehniko, prenašati
breme, vlačiti cevovod in na koncu vaje še
gasiti. Ob svetovnem dnevu je tekmovanje za
prostovoljne gasilce pred Qlandijo v Kranju
pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo
Britof, njihovemu povabilu pa se je odzvalo
šest gasilskih društev, tri tudi iz občine Škof-
ja Loka - PGD Škofja Loka, Stara Loka in
Trata. In prav njihovi gasilci so bili najus-
pešnejši. Zmagala je namreč dvojica Andrej
Štremfelj in Jaka Sušnik iz PGD Škofja
Loka, druga je bila dvojica Tomaž Ažbe in
Rok Košir iz PGD Trata, tretja pa je bila
dvojica Boris Kolman in Boštjan Falnoga
iz PGD Stara Loka. 

Boris Kolman, gasilec iz PGD Stara Loka,
pa je vse svoje nasprotnike v kozji rog ugnal
na sedmem triatlonu enot sil zaščite, reševa-
nja in pomoči, ki so ga sedmič pripravili
kranjski poklicni gasilci. Na njem je letos
nastopilo sedem tričlanskih ekip in prav to-
liko posameznikov. Najprej so morali v
bazenu v Radovljici preplavati 1.500 metrov

(posamezniki so plavali 500 metrov), nato so
kolesarili približno 30 kilometrov do Povelj,
od tam do Preddvora pa jih je čakalo še
dvanajst kilometrov hoje in teka. Tekmovalci
so morali v zadnji, ”peš” etapi s seboj nositi
tudi radijsko postajo in rezervna oblačila. Na
celotni trasi so premagali skupno 2.500
metrov višinske razlike. 

Boris Kolman je za opisano preizkušnjo
potreboval 4 ure in 18 minut, kar je zadosto-
valo za zmago v kategoriji posameznikov.
Pričakovali smo, da bo v cilju vsaj malo

potarnal nad težavnostjo tekmovanja, a nas je
presenetil: ”Še najzahtevnejši del triatlona je
bil spust s Kališča, saj je tedaj začelo
deževati in so tla postala zelo spolzka. Če bi
jaz odločal o zahtevnosti tekmovanja, bi bila
kolesarska etapa še nekoliko težja.” Za nje-
govo opravičilo naj le povemo, da je reden
udeleženec rekreativnih tekov po Sloveniji.
Za zanimivost povejmo, da je najhitrejša
ekipa triatlonsko preizkušnjo (eden je plaval,
drugi kolesaril, tretji tekel in hodil) opravila
v 3 urah in 40 minutah.           Simon Šubic

Loški gasilci so zmagovali
Če smemo sklepati po uspehih na zahtevnih gasilskih preizkušnjah, ki so ju pripravili v zadnjem mesecu,

potem lahko ugotovimo, da v Škofji Loki za požarno varnost skrbijo sposobni gasilci.

Dvojica Tomaž Ažbe in Rok Košir iz PGD Trata sta bila druga v gasilski disciplini. / Foto: Tina Dokl

Tat ”v službi” že dopoldne
Gosteče - Zadnji teden maja je neki tat

izkoristil odsotnost lastnikov in v
dopoldanskem času vlomil v stanovanjsko
hišo na Gostečah. Vanjo je prišel skozi
okno. Natančno je pregledal vse prostore,
pri tem pa našel tudi denar, ga spravil v žep
in jo popihal. Lastnike je vlomilec
oškodoval za približno pet tisoč evrov,
poroča policija, ki je zoper neznanega sto-
rilca podala kazensko ovadbo.

Prehitro vozil kolo
Škofja Loka - Na mestni ulici v Stari

Loki se je konec maja zgodila prometna
nesreča, ki jo je zaradi neprilagojene

hitrosti povzročil kolesar. 28-letni Škof-
jeločan je vozil osebni avtomobil po mest-
ni ulici v Stari Loki iz smeri Virloga. V
križišču z glavno cesto je zapeljal mimo
prometnega znaka Stop do točke vidljivosti
in se zaustavil. Tedaj se je z leve strani po
klancu navzdol izza stanovanjske hiše na
kolesu pripeljal 42-letni Škofjeločan, ki je
zaradi neprilagojene hitrosti izgubil kon-
trolo nad kolesom in pri zaviranju padel
preko krmila. Pri padcu je z glavo - ni
uporabljal čelade - udaril ob asfaltno vo-
zišče in zato utrpel hude telesne poškodbe.
Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v
Klinični center v Ljubljani. Policisti
poročajo, da so kolesarju izdali plačilni na-
log zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. 

Okradli gradbince 
Zminec - Konec maja so neznani storilci

vlomili v gradbeni zabojnik na gradbišču v
Zmincu in iz njega vzeli kotno brusilo,
nabijalnik - žabo in motorno žago. Grad-
beno podjetje so oškodovali za okoli 3.500
evrov. 

Vlomilce zamikala blagajna
Škofja Loka - V Škofji Loki so v objemu

noči vlomili v poslovne prostore proda-
jalne z rabljenimi vozili. Nepridipravi so si
prilastili kovinsko blagajno Primat, srebrne
barve. Gmotno škodo so ocenili na prib-
ližno deset tisoč evrov. 

S. Š.



Bali se boste sprememb. Sicer jih še ne pričakujete, a globoko v
sebi boste vedeli, da se nekaj dogaja. Spremembe so včasih nujno
potrebne, saj se drugače tudi ne more nikoli spreminjati na bolje.

Srečni datumi: 3. 7.
Dnevi za ljubezen: 26. 6.
Vaša barva: nebesno modra
Loto številke: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Misel meseca: Poglej v jutro, tam je pot, zastavi znova pogumno svoj korak.

RIBI 20. februarja – 20. marca
Skrajni čas je, da se začnete zavedati, da tako ne gre več naprej.
Obtožujete sebe in druge. Večkrat boste povabljeni v dobro
družbo. Naklepetajte in nasmejte se, saj je to najboljša spros-

titev.
Srečni datumi: 10. in 17. 7.
Dnevi za ljubezen: 14. in 15. 7.
Vaša barva: roza
Loto številke: 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13
Misel meseca: Vsaka izkušnja je nova šola brez diplome.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Dogodek v družinskem okolju bo imel na vas večji vpliv, kot
lahko sploh pričakujete. To ne pomeni nič negativnega, spre-
membe pa so v vsakem primeru. 

Srečni datumi: 10. in 11. 7.
Dnevi za ljubezen: 29. 6., 5. 7.
Vaša barva: rumena
Loto številke: 2, 4, 8, 11, 12, 15, 17
Misel meseca: Sreča, ki jo iščemo daleč od sebe, je tik ob nami.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to pri-
nese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za tveganje,
saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj bi vse še lahko bilo.

Srečni datumi: 2., 3. 7.
Dnevi za ljubezen: 9. 7.
Vaša barva: barva češenj
Loto številke: 2, 3, 8, 9, 12, 14, 15
Misel meseca: Sreča ne mara ljudi, ki preveč jočejo.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Prišel je čas, ko boste morali izpolniti svojo obljubo, ki ste jo
dali že pred časom. Ker boste od tega imeli tudi sami kar nekaj
koristi, bo veselje večstransko.

Srečni datumi: 5. 7. 
Dnevi za ljubezen: 3., 4., 5. 7.
Vaša barva: kostanjeva
Loto številke: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19
Misel meseca: Modrost ni sreča, ampak je spoznanje, brez katerega smo bili
srečni.

RAK 22. junija – 22. julija

Uresničila se vam bo dolgo pričakovana želja. Res da bo priso-
ten strah, a želja po uresničitvi bo večja. Ne boste se več bali
lastnih besed in misli.

Srečni datumi: zadnji teden v juniju
Dnevi za ljubezen: 1. 7.
Vaša barva: svetli odtenki
Loto številke: 7, 8, 9, 12, 15, 16, 30
Misel meseca: V še tako majhnem koraku je smisel življenja.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Šele takrat, ko boste prišli z besedo na dan, boste našli izhod.
Občutek krivde vas bo begal, a spoznanje, da ni potreben, vas
bo umirilo. 

Srečni datumi: 8. 7. 
Dnevi za ljubezen: sredina meseca julija
Vaša barva: modra
Loto številke: 15, 18, 21, 23, 25, 29, 35
Misel meseca: Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Polni boste energije in pripravljeni storiti vse, da dosežete svoj
cilj. Svoja čustva vse preveč skrivate, saj ste prepričani, da vam
je usojeno, da ste vedno znova razočarani.

Srečni datumi: zadnji teden junija
Dnevi za ljubezen: vsi dnevi v juliju 
Vaša barva: vsi odtenki zelene
Loto številke: 6, 7, 13, 16, 20, 29, 38
Misel meseca: Vsak ima svojo njivo. Mnogi posejano s semeni, zaradi katerih
joče zemlja.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Z vsemi izzivi v tem mesecu se boste spoprijeli brez omahova-
nja. Cilji, ki so pred vami in si jih želite doseči, so trdni in tudi
odskočna deska za prihodnost. 

Srečni datumi: 24. 6. in 15. 7.
Dnevi za ljubezen: 6. 7.
Vaša barva: temno zelena 
Loto številke: 2, 3, 10, 11, 13, 19, 23 
Misel meseca: Verjeli so, da lahko, in so lahko ... Jaz tudi verjamem, da lah-
ko.

BIK 22. aprila – 20. maja

Bolj ko se boste zaletavali, večje bodo vaše težave in manj bo-
ste sposobni reševati nastalo situacijo. Šele ko se boste umirili
in globoko zadihali, se začne obračati v vašo korist. 

Srečni datumi: 11. 7.
Dnevi za ljubezen: 23. in 24. 6.
Vaša barva: rožnata
Loto številke: 3, 4, 30, 32, 33, 36, 37
Misel meseca: Moti se, kdor čaka svojo življenjsko priložnost, priložnost je
življenje zdaj.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Kovali boste načrte o prihodnosti. Prav vse boste hoteli spreme-
niti. Tudi o samem prijateljstvu in nasploh o ljudeh, ki vas ob-
krožajo, boste dobili drugačno mnenje.

Srečni datumi: prvi teden v juliju
Dnevi za ljubezen: 20. in 22. 7.
Vaša barva: barva zemlje
Loto številke: 2, 5, 6, 7, 20, 21, 24
Misel meseca: Komur se mudi, nima časa razmišljati, kam gre.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Nepričakovani dogodki vam bodo odprli nove možnosti, ki jih niti
pod razno ne pričakujete. Prvotni načrt se bo v celoti spremenil. Za
trenutek se bo sprožila slaba volja, a zmaga bo na vaši strani.

Srečni datumi: 26. 6.
Dnevi za ljubezen: 28. 6. in 18. 7.
Vaša barva: barva sonca 
Loto številke: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14
Misel meseca: Šele, ko se ti nenadoma zaprejo vsa vrata, se zaveš, da so vse
možnosti odprte.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Horoskop
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Cene veljajo od 1. 6. - 30. 6. 2008, oziroma do razprodaje zalog.
Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vkljuèen v ceno.

Semenarna Ljubljana, d.d. Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana.

www.semenarna.si, www.kalia.si

Vrtni center Kalia
Kranj, Zlato polje, Bleiweisova 29,
tel: 04/ 280 7913

Za
vas

sije
sonce

€ 1,09
261,21 SIT

Dišavnice v PVC ovitku 

sadike

razliène vrste
Art:  36870

€ 1,67
400,20 SIT

Tekoèe gnojilo 

za kakteje

Valentin

250 ml 
Art: 43564

2,86
685,37 SIT

Zemlja za kakteje Valentin

5 l
Art: 43776

€

Mesojedna rastlina v skledi
Art:  36902

9,99
2.394,00 SIT

€

€ 17,99
4.311,12 SIT

Hrana za pse  Bonami 

briketi s pišèancem 

20 kg
Art: 67006

Lonec  PVC

Genesis

 rotondo s 

podstavkom

H50
Art: 113536,

Art: 113632

€ 23,99
5.748,96 SIT

€ 2,89
692,56 SIT

Zemlja za sajenje in presajanje

Terra Brill 

20 l 
Art:  42996 


