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Prihaja praznični čas, za marsikoga, ki si je vzel dopust ali pa ga
je k temu zaradi gospodarske krize prisilil delodajalec, pa so praz-
ni dnevi oziroma dnevi brez dela, že tu. Običajno je to čas za dru-
ženje z družino in prijatelji, za zabavo, šale, na mizi se najdejo tudi
številne dobrote. Bodo posladki tudi letos na mizi ali je svetovni rep
kapitala udaril tudi na Škofjeloško? Kakšne obljube bodo padle
pred vstopom v novo leto?

Praznična potica (zadetek na lotu) se je še pred letom zdelo sode-
lovanje na evropskih razpisih, torej pri projektih razvojnega pome-
na, ki jih sofinancira Evropska unija in tudi državni proračun, iz-
rednega pomena. Kaj kmalu so občine ugotovile, da je priprava
projektov zahtevna, da se pri večjih projektih lahko zelo zatika (v
zadnjih mesecih občine na Škofjeloškem to ugotavljajo pri prijavi
projekta Urejanja porečja Sore, s katerim bi uredili glavne vodovod-
ne in kanalizacijske vode in čistilne naprave), vsakič znova so razo-
čarani nad višino sofinanciranja projektov. Na začetku se je govori-
lo o 75- do 80-odstotnem sofinanciranju s strani evropskih skladov,
danes je največkrat v igri le od polovice do 60 odstotkov sofinan-
cerskih evrov.

Pa vendar se je na Škofjeloškem kar nekaj naredilo z evropskim
denarjem. V občini Gorenja vas-Poljane so pred leti začeli oprem-
ljati Gospodarsko cono Todraž, letos še cono Dobje. Skupna pogod-
bena vrednost del za slednjo znaša 1,3 milijona evrov. V sklopu Go-
renjske panoramske ceste bodo gradili 500 metrov ceste s pločniki
v Poljanah, prihodnje leto jih čaka gradnja širokopasovnega omrež-
ja na območju t. i. belih lis, kjer sicer ni komercialnega interesa.
Vrednost projekta: dva milijona evrov. Občina Škofja Loka je za
gradnjo poljanske obvoznice pridobila 27 milijonov evrov iz evrop-
skih skladov, za industrijsko cono Trata dobro polovico od 2,35 mi-
lijona evrov vredne investicije, za kanalizacijo Dorfarje, Forme in
Sv. Duh pa 445 tisoč evrov iz EU skladov. V Železnikih gradijo se-
kundarno kanalizacijo Selca-Dolenja vas v skupni vrednosti 1,24
milijona evrov, pri projektu Gorenjska panoramska cesta bodo z mi-
lijonom evrov uredili dva odseka lokalnih cest. V 18-tih mesecih
(tako kot v Gorenji vasi) bodo z 2,5 milijona evri zgradili širokopa-
sovno omrežje. V občini Žiri komunalno opremljajo Gospodarsko
cono Žiri v skupni vrednosti 1,14 milijona evrov, z Interregom so
lani delno obnovili Muzej 

Žiri v Stari šoli. V tem času so bili izvedeni tudi številni ne-inves-
ticijski, t. i. mehki projekti, za katere mnogi, neupravičeno, menijo,
da so le izguba časa. 

Jesen je na področju evropskih projektov zaznamovalo predvsem
cincanje žirovskih svetnikov o uvrstitvi projekta Gorenjska pano-
ramska cesta, ureditev 1,8 kilometra ceste v Žirovskem Vrhu, v ob-
činski proračun za leto 2009. Umik iz projekta bi najbrž pomenil ko-
nec projekta tudi za preostale občine, čeprav v sosednjih Poljanah
cesto že urejajo. Številni svetniki so projektu nasprotovali, še več jih
je menilo, da so prioritete občine drugje. Pravijo, da bi cesto sami
zgradili ceneje, drugi trdijo, da z občinskim vložkom ne bi uspeli po-
kriti niti stroškov asfaltiranja. Kakorkoli, srečelov, imenovan črpa-
nje denarja iz evropskih skladov, se bo čez nekaj let nepreklicno
končal. Ali bo takrat čas za posladke, praznične ali siceršnje, bo ta-
krat več denarja za projekte, ki danes (baje) ne dajo rezultatov, čez
deset ali dvajset let pa lahko postanejo zlata jama občin na Škofje-
loškem?

V Žireh so prejšnji teden svetniki z najmanjšo možno večino potr-
dili projekt Gorenjska panoramska cesta, ki bo s turistično cesto po-
vezal regijo in vzpostavil možnost obuditve podeželja, nove podjet-
niške priložnosti in konkretno v Žirovskem Vrhu trženje Rupnikove
linije.
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Ločanka je priloga 102. številke Gorenjskega glasa,
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dobijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih preda-
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L O Č A N K A

Boštjan Bogataj

Praznični posladek

Na naslovnici: Nika Eržen in pes Baster
Ličenje: Katja Novak, foto: Tina Dokl

Na naslovnici novembrske Ločanke je bila
Saša in ne Špela. Za napako se opravičujemo!
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Najave, karikatura

Koncerti Mestnega pihalnega orkestra
Mestni pihalni orkester Škofja Loka bo na božični dan nastopil na

Loškem odru in razveselil s prvim prazničnim koncertom. Koncert
bo 25. decembra ob 19.30, ob isti uri pa tudi naslednji praznični dan,
na štefanovo, ko praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Nasto-
pili bodo tudi v soboto. 

Nočni pohod z baklami
Športno društvo sv. Urban v petek, 26. decembra, ob 18. uri vabi

na nočni pohod z baklami preko Sv. Urbana, kjer bo kratek koncert
Gorenjevaškega okteta, nato pa se bodo podali naprej proti Vinhar-
jem. Zbrali se bodo na Gorenji Dobravi in se podali na pohod v vsa-
kem vremenu. 

Koncert v bunkerju Rupnikove linije
Turistično društvo Žiri in Moški pevski zbor Alpina vabita na tra-

dicionalni koncert v utrdbo Rupnikove linije na Hrastovem griču v
Žirovskem vrhu. Koncert bo v soboto, 27. decembra, ob 17. uri in bo
skozi slovensko pesem in besedo posvečen spominu na 90-letnico
konca prve svetovne vojne. Do Hrastovega griča se lahko obiskoval-
ci podajo tudi peš: iz Gorenje vasi (bencinski servis), pred trgovino
na Selu in z Dobračeve (gostilna), vsi odhodi ob 15.15. Obiskovalci
morajo biti primerno obuti in imeti žepne svetilke. 

Koncerti na Mestnem trgu
V sklopu projekta Pisana Loka bo na Placu do konca leta še nekaj

koncertov. V soboto, 27. decembra, bo ob 19. uri koncert skupine

Odiseja, ob 21. uri pa bo koncert Borisa Novkovića - enega največ-
jih sodobnih hrvaških kantavtorjev. Čez teden dni, 30. decembra, ob
20. uri bo koncert punk rock Zablujene generacije, dan kasneje pa 
bo Mestni trg zvečer zažarel v silvestrskem vzdušju. Zabavala bo
skupina Strmina. Obisk vseh koncertov je vstopnine prost! 

Novoletni pohod na Blegoš
Planinsko društvo Gorenja vas vabi 2. januarja na deseti novoletni

pohod na Blegoš. Začeli bodo ob 8. uri pri podjetju Marmor na Ho-
tavljah in se prek Čabrač povzpeli na Blegoš oziroma do zimskega
zavetišča na Jelencih. Pohod v zimskih razmerah traja okoli pet ur,
nujna je primerna zimska obutev, obleka in oprema.

Trideseti Spominski pohod
Planinsko društvo Škofja Loka vabi na 30. spominski pohod v

Dražgoše ob obletnici legendarne dražgoške bitke (10. januar). Smer
pohoda je od kmetije pri Koširju na Pasji ravni v smeri Zminec, v
Breznico pod Lubnikom, v Praprotno, Zabrekve in končno prihod v
Dražgoše. Pohod poteka v strnjeni koloni, ponoči in običajno pri
nizkih temperaturah. Organizator priporoča topla oblačila, dobro
obutev in obvezno čelno svetilko. Pohod traja od 10 do 12 ur, zato je
primeren le za planince z dobro kondicijo. 

Boštjan Bogataj

Ločanka je redna priloga časopisa

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 Gorenj-
cev, 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 prilo-
gami, 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 brezplačno (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

V Ločanki objavljamo nekaj najav najzanimivejših prireditev 
prihodnjega meseca. Organizatorji lahko vabila pošljejo po elek-
tronski pošti bostjan.bogataj@g-glas.si, zadeva: najava Ločanka.
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Frankovo naselje 68, Škofja Loka: 51 54 250, 041/673 769
Škofjeloška c. 01, na Laborah, v Kranju: 23 63 680, 031/673 769

Pokličite!
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AGENCIJA ČELIK, 
ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE, d. o. o.

d.o.o.

TURISTIČNI CENTER 
SORIŠKA PLANINA, d. o. o.

Selca 86, 4227 Selca
Tel.: 04/5117-835
Fax: 04/5117-839

Soriška planina - smučišče v neokrnje-
ni naravi na nadmorski višini 1350

do 1550 metrov. Naravna snežna 
odeja - do 2 metra snega. Naprave
obratujejo od 9. do 16. ure. S sedežni-
co Lajnar se popeljete na vrh, od koder
je možno smučanje na urejenih progah
in turno smučanje. Urejeni so sankaška,
tekaška proga in poligon za deskanje.
Na smučišču obratuje šola alpskega

smučanja in deskanja ter možnost izpo-
soje opreme.

Informacije:
Brunarica Soriška planina: 
051/615-152, 041/521-138

Smučišče: 041/650-932, 
blagajna smučišča: 041/652-829

E-pošta: soriska.planina@krajnik.si

Spletna stran: 
www.soriska-planina.si

Ugodne cene vozovnic:
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI OTROCI ŠTUDENTI

SENJORJI
Dnevna 20,00 EUR 14,00 EUR 14,00 EUR 
Poldnevna 15,00 EUR 12,00 EUR 13,00 EUR 
Družinska - dnevna/na osebo 16,00 EUR - -
Družinska - poldnevna/na osebo 13,00 EUR - -

URNE VOZOVNICE 2 URI 3 URE 4 URE
Odrasli 12,00 EUR 14,00 EUR 16,00 EUR
Otroci 9,00 EUR 11,00 EUR 13,00 EUR

Dobra gostinska ponudba na smučišču ter
v gostišču Macesen v Sorici. Dostop na
smučišče iz Selške doline, Bohinjske 
Bistrice ter po Baški grapi.

Vsem bralkam in bralcem Ločanke

ter poslovnim partnerjem

želimo vesele praznike

ter veliko zdravja, sreče in uspehov

v letu, ki prihaja.
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Objave Občine Železniki
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Minuli teden so občinski svetniki v prvi
obravnavi sprejeli nov odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka. Ta bo v precejšnji meri
nadomestil prihodke, ki so zaradi spre-
membe zakonodaje izpadli s prenehanjem
obračunavanja nadomestila za spremem-
bo namenske rabe kmetijskih zemljišč leta
2003, je poudaril župan Mihael Prevc.

”Če občina tega prispevka ne bo obračuna-
vala, bo to pomenilo velik izpad prihodkov in
dolgoročno pomanjkanje sredstev za investi-
cijsko vzdrževanje in razširjanje komunalne
opreme, ki je pogoj za graditev objektov. Od
leta 2003 do leta 2008 smo vso komunalno
opremljanje plačevali sami, medtem ko je
večina občin komunalni prispevek že uvedla.
Brez tega se niti ne bi mogli več prijavljati na
razpise za evropska sredstva. Komunalni pri-
spevek bo kar precejšni zalogaj za novogradi-
telje, bo pa povsem primerljiv z ostalimi ob-
činami. Cena za stanovanjsko stavbo neto tlo-
risne površine 200 kvadratnih metrov na par-
celi 350 kvadratih metrov se bo gibala glede
na stopnjo komunalne opremljenosti; tam,
kjer je samo cesta, bo znašala 2.600 evrov, na
območju, opremljenem še s kanalizacijo, bo
okoli 4 oz. 5 tisoč evrov, v Železnikih, kjer pa
je tudi vodovod, pa bo 6.500 evrov. Za nesta-
novanjske stavbe, industrijske stavbe in skla-
dišča bo prispevek 30 odstotkov nižji. Dodat-
na splošna olajšava v višini 30 odstotkov je
predvidena za nestanovanjske kmetijske stav-
be. Ker so ponekod občani v preteklosti veli-
ko vlagali v infrastrukturo, predvsem v ceste,
smo v prispevku upoštevali 35-odstotna vla-
ganja občanov. Komunalni prispevek se bo
obračunaval tudi na območjih, kjer izboljšu-
jemo stopnjo komunalne opremljenosti, na
primer gradnja kanalizacije v Selcih in Dole-
nji vasi, in bo nadomestil takso za priključi-
tev. Prvi plačniki komunalnega prispevka
bodo tako prav prebivalci Dolenje vasi in
Selc, v povprečju bo to znašalo 1.900 evrov,
višina prispevka pa bo odvisna od neto tloris-
ne površine objekta in velikosti parcele.”

Svetniki so obravnavali tudi osnutek pro-
računa za leto 2009 ... 

”Občina Železniki ima v letu 2009 rekordno
visok proračun. Prihodki občinskega proraču-
na so dobrih 15,5 milijona evrov. Tretjino pri-
hodkov predstavljajo redni prihodki, dobrih 6
milijonov evrov bo občina prejela za sanacijo
poplav 18. septembra 2007, slabe 4 milijone
evrov pa pričakujemo iz razpisov za evropska

sredstva. Proračun občine je vsekakor investi-
cijsko naravnan. Investicije predstavljajo do-
brih 14,6 milijona evrov oz. več kot 81 odstot-
kov odhodkov proračuna. Večje investicije so
širokopasovno omrežje elektronskih komuni-
kacij, obnova zdravstvenega doma, izgradnja
lokalnih cest ter kanalizacije in čistilne napra-
ve v Dolenji vasi. Poleg tega bomo v letu 2009
nadaljevali z obnovo nogometnega igrišča v
Železnikih, z obnovo šole v Selcih in športne-
ga parka v Dašnici. Za izgradnjo trgov starega
mestnega jedra je v teku projektna dokumen-
tacija. Z navedenim projektom se namerava-
mo v letu 2009 prijaviti na program Razvoj re-
gij za pridobitev evropskih sredstev. Investicij-
ske zahteve so velike, zato bo občina najela
kredit v višini 1 milijon evrov.”

Pred kratkim ste v občini gostili pred-
stavnike direkcije za ceste. 

”Predstavili so nam načrte sanacije in re-
konstrukcije v naslednjih letih. Leta 2009
bodo obnovili cesto v Logu in zgradili ploč-
nike, in sicer na odseku letos zgrajenih opo-
rnih zidov, v rebalans državnega proračuna
pa bomo skušali vključiti sredstva za nadalje-
vanje rekonstrukcije ceste proti Dražgošam.
Do junija bo zaključen prvi odsek ceste v
Davčo, do konca maja pa naj bi bil izdelan
projekt izgradnje davške ceste oz. odseka,
kjer je cesto odneslo. Upamo, da bo jeseni že
podpisana pogodba in da se bo pristopilo k
izgradnji nove ceste v Davčo, ki se bo gradi-
la po etapah. V državnem proračunu za leto
2009 so tudi namenjena sredstva za dokonča-
nje ceste Podrošt-Sorica, na cesti Železniki-
Zali Log bodo v prihodnjih letih sanirali ozka
grla, poškodovana v poplavah.”

Številni občani se pritožujejo nad visoko
vsebnostjo klora v pitni vodi ... 

”Od lanskih poplav naprej ne moremo več
govoriti, da je voda iz Plenšaka najboljša.
Naravni filtri so bili močno poškodovani,
tako da voda iz Plenšaka še vedno, posebno
ob deževju, zelo hitro postane kalna. Poleg
tega je bil javni vodovod ob poplavah hudo
poškodovan in se še vedno izvajajo sanacij-
skega dela. Stalni vzorci jemanja vode s stra-
ni zavoda za zdravstveno varstvo kažejo, da
je voda zaradi kalnosti do določene mere
oporečna z bakterijami, zato smo v vodovod-
ne objekte vgradili prenosne klorinatorje,
tako da dozirajo potrebno količino klora. V
zadnjem času je bila zaradi močnejšega ka-
ljenja (deževje, sanacije) potrebna večja doza
klora, zato so ga občani začutili. Po zadnjih
analizah (prejšnji teden) je voda znova ne-
oporečna in zato kloriranje ni več potrebno.
A dokler javni vodovod ne bo povsem sani-
ran in dokler se poškodovani naravni filtri ne
očistijo, lahko takšne težave še pričakujmo.” 

V zadnjem času je kar dvakrat prišlo do
okvare na vodovodnem sistemu v Logu,
zaradi česar je bila motena oskrba s pitno
vodo. Kaj je bil glavni razlog za to?

”Vsi viri vode, ki ta čas napajajo javni vodo-
vod v Železnikih, so bili zaradi obilnega de-
ževja polni. Zaradi večjih pritiskov vode v ce-
veh je prišlo do okvare tam, kjer so salonitne
cevi. Tako smo bili v naselju Log priča dvema
takšnima okvarama. Okvare so odpravljene, a
se bojimo, da bi hitro lahko prišlo do še kakš-
ne okvare na tem cevovodu, ki ga nameravamo
obnoviti s pomočjo kohezijskih sredstev v
sklopu projekta Ureditve porečja Sore.” A. H.

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Kmalu komunalni prispevek
Občina Železniki je ena redkih občin, ki doslej ni zaračunavala 

komunalnega prispevka.Mihael Prevc
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Letos so ob cesti skozi Log zgradili oporne zidove, leta 2009 pa načrtujejo gradnjo ceste in pločnikov.
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Železnikarske novice

Železniki - Če so predstavitev četrte števil-
ke Železnih niti s koncertom Slovenskega ok-
teta lani preprečile poplave, so konec novem-
bra toliko bolj slovesno predstavili peto števil-
ko zbornika Selške doline. Nove Železne niti,
ki jih je v nakladi 700 izvodov izdalo Muzej-
sko društvo Železniki, so predstavili v polni
kinodvorani na Češnjici, v kateri se je kajpak
razlegalo tudi petje Slovenskega okteta.

”Namen pete številke Železnih niti je ohra-
njanje kulturnega izročila in kulturne dediš-
čine, spremeniti Železnike, ker trendi niso
ravno najbolj pozitivni, in seveda moramo pi-
sati o Železnikarjih, ki so šli v svet, kot tudi
o tistih, ki so ostali doma in veliko naredili za
Selško dolino,” pravi Primož Pegam, ured-
nik petih Železnih niti, ki so izšle na 384
straneh, sestavlja pa jih sedem poglavij.
Zbornik se začenja s poglavjem Železne niti,
v katerem so predstavljeni akademski slikar
Jurij Kalan, nekdanja izjemno uspešna ro-
kometašica Tanja Polajnar, kirurg Franc
Jelenc in 80-letni Peter Polajnar, dolgoletni
direktor podjetja Niko in edini še živeči usta-
novni član Zadruge Niko, ki je postavila te-
melje celotni elektro kovinski industriji v Že-
leznikih.

V poglavju Imeli smo ljudi so zajeta raz-
mišljanja o slikarju Ivanu Groharju, predstav-
ljeni so tudi prizadevna kulturna ustvarjalca
Olga in Lojze Šmid ter profesor, slavist in
prevajalec Cene Kopčavar. V poglavju Zgo-
dovina so se zopet dotaknili medvojnih Draž-
goš in kasnejše obnove te vasi, nadaljujejo s

prispevkom o izgnancih iz Selške doline,
spomnili so se tudi stoletnice ustanovitve Te-
lovadnega društva Sokol in prvega poleta z
zmajem v Sloveniji, ki so ga izvedli v Martinj
Vrhu. Celotno poglavje so posvetili stoletnim
ujmam v Selški dolini in poplavni ogroženo-
sti Železnikov. V poglavju Družboslovje se
dotaknejo 40-letnice delovanja vrtca pri
osnovni šoli, Muzejsko društvo Železniki pa
je opisalo dosedanje delovanje na muzeal-
skem področju. V poglavju Kultura bodo po-
zornost bralca nedvomno pritegnile fotogra-
fije Aleksandra Čufarja, posvetili pa so se
tudi glasbeniku, pisatelju, zgodovinarju in
šolniku Josipu Levčniku ter letošnjemu več-

jezičnemu literarnemu maratonu Mavrica
neba. Tudi tokrat ima svoje poglavje Osnov-
na šola Železniki, v njem pa je opisan Come-
niusov projekt Za spodbudno učno okolje,
uspehi učencev, njihovi spisi ter spomini ne-
kdanjih učiteljic Ladi Trojar in Martine Se-
dej. To je seveda samo del prispevkov v za-
dnjih Železnih nitih.

Kot je povedal Pegam, je izdaja zbornika
stala približno 15 tisoč evrov, pokrili pa jih
bodo s prodajo in pomočjo sponzorjev. Dodal
je še, da so se že lotili priprave šestega zbor-
nika, za katerega bodo skušali pridobiti tudi
državna sredstva.

Ana Hartman

Izšle pete Železne niti
Muzejsko društvo Železniki je izdalo peti zbornik Železne niti.

Železniki - Od 15. novembra do 15. decembra je na občini Želez-
niki potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta. Nanj so občani podali okoli 40 pripomb. ”Naj-
več se jih je nanašalo na obstoječe pobude za spremembo namemb-
nosti rabe zemljišča iz kmetijskega v stavbno, ki niso bile upošteva-
ne v celoti ali deloma,” je pojasnil Marko Demšar z občine Želez-
niki. Podane pripombe bodo še enkrat pretehtali in sprejemljive
upoštevali pri pripravi predloga občinskega prostorskega načrta.

Na javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega
načrta se je konec novembra zbralo blizu 20 občanov. Kot je pove-
dal Tomo Globočnik iz podjetja Domplan, ki pripravlja dokument,
so v zadnjih letih prejeli okoli 150 individualnih pobud, ki so se na-
našale na razširitev obstoječih stavbnih zemljišč na kmetijska in
gozdna zemljišča ter obvodna območja. Več kot polovico so jih
upoštevali, za druge pa so presodili, da niso uresničljive. Številne
pobude so se nanašale na prekategorizacijo kmetijskega zemljišča v
stavbno. ”To bi bilo dopustno v primerih, kjer gre za zaokrožitev na-
selja, na samotnih domačijah v hribovitih predelih pa takrat, ko bi
zemljišče oz. objekti na njem služili za potrebe kmetijstva ali dodat-

nih dejavnosti, ki bi omogočile preživetje kmetije. Ne moremo pa
podpreti razpršene gradnje, ki nima zveze z obstoječo kulturno kra-
jino oz. lokalnim prebivalstvom, na primer širitev zaradi počitniških
gradenj,” je dejal Globočnik.

Nekateri občani so opozorili na ohranjanje poselitve v hribovitih
predelih in predlagali, da bi na samotnih domačijah morali omogo-
čiti gradnje tudi sorodnikom, ki ne delajo ne kmetiji. Prav tako so
spraševali o območjih za obrtne cone, a je župan Mihael Prevc že
na začetku javne obravnave povedal, da so Železniki zelo omejeni
glede prostora za obrtno in podjetniško dejavnost, ki se je s poplava-
mi še dodatno skrčil: ”Bojim se, da bodo vodarji prav na teh območ-
jih videli izlivne cone. Eno takih je Jesenovec.” 

Na občini si prizadevajo, da bi bil prostorski načrt sprejet v letu
2009, zavedajo pa se, da bo usklajevanje predloga prostorskega na-
črta z različnimi ministrstvi in ustanovami (skupaj jih je kar 31) ter
pridobitev njihovih pozitivnih mnenj zelo težka naloga. ”Največ te-
žav pričakujemo pri usklajevanju s kmetijskim ministrstvom, vodar-
ji ter zavodoma za varstvo kulturne in naravne dediščine,” pravi
Marko Demšar. A. H.

Na prostorski načrt štirideset pripomb

Del uredniškega odbora pete številke Železnih niti
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Žiri - Prejšnji teden so občinski svetniki
potrdili proračun za prihodnje leto. V raz-
pravi se je izoblikovalo mnenje, da sta naj-
pomembnejši investiciji v zaključek grad-
nje nordijskega centra in nakup zemljišč
za športni center na Polju, za projekt Go-
renjska panoramska cesta pa je večina
svetnikov menila, da za Žiri ni prioriteten.
O proračunu smo najprej vprašali župana
Bojana Starmana:

”Svetniki so pred tednom potrdili približno
4,5 milijona evrov bogat proračun za leto
2009, kar je nekoliko manj od letošnjega, saj
smo letos uspeli pridobiti izredne prihodke
na račun vračila vlaganja v javno telekomu-
nikacijsko omrežje (večina občanov so vrači-
la prejeli prejšnji teden) in s prodajo zemljišč
za dom za starejše v Mršaku. Največja inve-
sticija Občine v prihodnjem letu bo nadalje-
vanje urejanja industrijske cone, kar nekaj
denarja namenjamo za asfaltiranje lokalnih
cest, ki jim letos nismo posvetili veliko po-
zornosti, več kot 300 tisoč evrov bomo name-
nili za začetek urejanja športnega centra Pol-
je oziroma nakupe zemljišč. V športnem cen-
tru bodo svoje mesto končno našli nogometa-
ši, prostor pa bo namenjen tudi šolskim de-
javnostim in za rekreacijo.”

Umestitev 68 tisoč evrov za dokončanje
nordijskega centra je bilo rahlo preseneče-
nje, vendar so jo svetniki v večini na seji
občinskega sveta z besedo podprli.

”Med svetniki je prevladovalo mnenje, da
je projekt smiselno nadaljevati in ne pustiti
nedokončanega, ki le povzroča stroške, veli-
kih koristi pa ne bi bilo. V prihodnjih dveh
letih naj bi skakalnice dokončali, v smisel-
nost dodatnega investiranja pa so prepričali
tudi argumenti Smučarske zveze Slovenije in
Ministrstva za šolstvo in šport, ki zagotavlja-
jo sofinanciranje projekta kot tudi polno živ-
ljenje skakalnic. Nordijski center bo osrednji
mladinski center v Sloveniji, kjer se bodo ka-
lili tudi bodoči šampioni iz drugih evropskih
držav. Prevladovalo je tudi mnenje, da mora-
mo najprej dokončati to investicijo, saj bi si-
cer pri državi in Fundaciji za šport težko lo-
birali za nova sofinanciranja v nogometni
center in športno dvorano, ki bosta predvido-
ma umeščeni na Polje.”

Kljub velikemu nasprotovanju svetnikov
in večinskemu mnenju, da projekt Go-
renjska panoramska cesta ni občinska
prioriteta, pa je večina svetnikov projekt
le potrdila. 

”Ne bi rekel, da so svetniki nasprotovali in-
vesticiji, mnenje večine je bilo, da so druge in-
vesticije v občini pomembnejše in bi jih mora-
li izvesti prej. Občinska uprava in sam smo
pred vstopom v projekt in podpisom pogodbe
razmišljali v enaki smeri, vendar smo se odlo-
čili, da je medobčinsko sodelovanje smiselno
in bo imela tudi naša občina več koristi od
projekta, kot le asfaltirano cesto v Žirovskem
Vrhu. Projekt je širšega regionalnega pomena,
pridobili bomo lahko še dodaten denar za raz-
voj turizma, ti sofinancerski evri pa ne spada-
jo v kvoto, ki si jo je občina zagotovila s poga-
janji s preostalimi občinami. Z drugimi bese-
dami, na ta način smo uspeli pridobiti več de-
narja EU, kot nam je namenjeno.”

Na vaš predlog so svetniki podražili cene
komunalnih storitev. Zakaj je bilo to po-
trebno?

”Cene vodarine in kanalščine niso bile
spremenjene vse od leta 2004. Prihodki iz
tega naslova ne pokrivajo niti tekočega vzdr-
ževanja, na investicije pa niti ne smemo po-
misliti. Ceno smetarine smo lani sicer povi-
šali, vendar je občina gospodinjstvom omo-
gočila ohranitev višine zneska na položnicah
s sočasno uveljavitvijo 14-dnevnega odvoza,
seveda pa so se morali sami lotiti intenzivne-
ga ločevanja odpadkov. Tudi zato, predvsem
pa zaradi vse višjih stroškov prevoza odpad-
kov, deponiranja, zapiranja deponije Draga in

podobno, se stroški povečujejo. Na mesec
moramo iz občinskega proračuna doplačati
skoraj 30 odstotkov denarja za pokritje stro-
škov ravnanja z odpadki. Svetniki so potrdili
povišanje cen smetarine za desetino, nekate-
ri so menili, da bi jih morali povišati za 30
odstotkov (kolikor znaša mesečna izguba),
vendar mora tudi 10-odstotno povišanje pred
uveljavitvijo potrditi ministrstvo za finance.”

V materialu za proračun je širše obra-
zloženo in predstavljeno tudi delovanje
razvojnih institucij na Škofjeloškem - Lo-
kalne turistične organizacije Blegoš in
Razvojne agencije Sora in njihov način fi-
nanciranja. Zakaj?

”Občinski svetniki so v preteklosti večkrat
izrazili željo po transparentnem prikazu delo-
vanja in financiranja navedenih institucij s
strani naše občine. Pogoste so bile pripombe,
da bi bilo potrebno sodelovati le pri tistih pro-
jektih, ki so zanimivi za občino Žiri in naše
občane. Svetniki so povedali, da lahko LTO
Blegoš damo 3.000 evrov za splošne stroške,
za vse nadaljnje financiranje pa se Občina
Žiri vključuje ločeno po projektih, ki so zani-
mivi za našo občino. Enako velja tudi za pro-
jekte, ki jih pripravlja Razvojna agencija
Sora. To pomeni, da se bosta morali obe insti-
tuciji potruditi pri izvajanju kvalitetnih pro-
jektov, ki prinašajo koristi našim občanom.”

Boštjan Bogataj

Bojan Starman, župan občine Žiri

Potrdili panoramsko cesto
S tesno večino, s sedmimi glasovi za in šestimi proti, so občinski svetniki potrdili 
vključenost projekta Gorenjska panoramska cesta v proračun občine za leto 2009.

Na novoletnem bazarju vrtca pri Osnovni šoli Žiri je nastopila žirovska pihalna godba in tudi vrtičkarji sami,
ki so se predstavili predvsem svojim staršem, babicam in dedkom ter tudi naključnim obiskovalcem pred 
žirovsko blagovnico. ”Na posebnih delavnicah so starši skupaj z vzgojiteljicami izdelovali najrazličnejše 
izdelke, nekaj pa jih je tudi izpod rok naših otrok. Del denarja gre v dobrodelne namene, del pa za nakup 
igrač,” nam je razložila Damijana Milardovič, vodja vrtca. / Foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman
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Žirovske novice
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Žiri - Nova, 38. številka Žirovskega občas-
nika, ki izhaja 30 let, poleg zgoraj omenjene-
ga prispevka prinaša še veliko odličnih pri-
spevkov in misli. Tako lahko zasledimo izja-
vo Laurent Bataillea, novega lastnika Kladi-
varja: ‘Mi nismo kaki finančni špekulanti,
smo resnični industrialci’, ali pravnika in dr-
žavnega sekretarja na notranjem ministrstvu
Gorana Klemenčiča: ‘Strah je prvovrsten
nadzorovalni pripomoček, ki (strašljivo) lomi
hrbtenice pokončnih ljudi’, ali pa judoista
Saša Jereba, ki pravi ‘Danes moraš biti v
judu zelo močan, tehnika je drugotnega po-
mena. Po domače povedano, najprej moraš
biti žival, vse gre do maksimuma’.

Na prvi pogled se zdi, da je tokratna števil-
ka Žirovskega občasnika v veliki meri posve-
čena podjetništvu, zato urednika Miha Nagli-
ča vprašamo, ali gre to na račun finančno-
gospodarske krize? ”Ob pripravah na novo
številko Občasnika krize še ni bilo v zraku,
zato je izbor besedil povsem naključen. Drži
pa, da bi bil marsikateri prispevek danes dru-
gačen, saj se gospodarstvo danes hitro spre-
minja,” pravi Naglič. Zelo zanimivo bo inter-
vjuje brati čez leto dni, tudi skozi prizmo
lastništva dveh od petih največjih žirovskih
podjetij - eno je v domačih, drugo v franco-
skih rokah. Poleg dveh velikih podjetij je v
Občasniku predstavljena tudi uspešna zgod-
ba družinskega podjetja Lesko, v katerem so
zaposleni vsi člani družine Erznožnik. 

Osrednji domoznanski članek je tokrat na-
stal izpod peresa dr. Petre Leben Seljak, ki je
opisala zgodovino hiš na Dobračevi in je na-
daljevanje dela iz prejšnje številke, ko je opi-
sala Jarčjo dolino. V Občasniku so tudi le-
poslovni prispevki, pesmi Frana Kopača in
Maksima Sedeja mlajšega in proze Tončke
Stanonik in Tomaža Kosmača. Žirovski ob-
časnik se tokrat spominja tudi štirih letos pre-
minulih stalnih sodelavcev - Matevža Pečeli-
na, Ivana Cankarja, Franca Kosmača in Rada
Jana, tu je tudi likovna priloga in kot dodatek
knjiga Matevža Pečelina Na tem ljubem sve-

tu so stvari, ki jo je uredila Tončka Stanonik
ter dodala spremno besedo in bibliografijo
avtorja.

Žirovskemu občasniku se kmalu, že čez dve
leti, obeta 30. obletnica izhajanja in štiridese-
ta številka. ”Na začetku smo želeli izdajati
revijo, torej bi izhajala večkrat, a v manjšem
obsegu. Z leti pa je nastal zbornik s poudar-
kom na domoznanstvu o lokalni zgodovini,
posebnostih in osebnostih,” pravi urednik
Miha Naglič, ki pogreša večje število mlajših
sodelavcev.

Boštjan Bogataj

Izšel novi Žirovski občasnik
”Toliko Švabov v Žireh tudi med okupacijo ni bilo,” je v članku o motu zboru Sairach Žiri 

zapisala Polona Mlakar Baldasin.

Žiri - ”Veliko Žirovcev pravi, da se
pri nas bolj malo dogaja, letos pa naj bi
ostali še brez silvestrovanja na pro-
stem,” pravi Uroš Čefarin, domačin,
ki se je odločil, da se letos loti organi-
zacije zabave na najdaljšo noč v letu. Z
društvom A-tri je moral hitro zavihati
rokave: ”Od Občine sem želel dobiti le
proste roke pri organizaciji zabavnega
programa, upam pa, da bodo v prihod-
njih letih nekoliko bolj odprli občinsko
mošnjo oziroma se bodo odzvali tudi
sponzorji.”

Veseli december je v Žireh že postre-
gel s številnimi prireditvami, veliko se
jih še obeta. Konjeniški klub Žiri bo na
Podstotn’k organiziral tradicionalni žegenj konj na štefanovo (26.
decembra ob 11.30), na isti dan ob 19. uri pa bo v športni dvorani
Žiri tudi novoletni koncert Pihalne godbe Alpina Žiri z Neisho. V
soboto, 27. decembra, sledi koncert Moškega pevskega zbora Al-

pina v utrdbi Rupnikove linije na
Hrastovem griču v Žirovskem vrhu.
Ob 20. uri bo še prednovoletni kon-
cert Eros Ramazzotti cover band v
dvorani Partizan.

”S silvestrovanjem, oziroma pri-
pravami na najdaljšo noč, bomo letos
začeli že dopoldne. Pred Zadružnim
domom nas bo obiskal dedek Mraz,
poskrbeli bomo za glasbo, pijačo in
zabavni program,” obljublja Uroš
Čefarin, ki se je udeleževal tudi
prejšnjih žirovskih najdaljših noči v
letu, zato ve, da znajo Žirovci poskr-
beti za pravo vzdušje, upa pa, da ne
bo dežja. Za večerno zabavo bo po-

skrbela skupina Organi, prve minute novega leta pa bo razsvetlil
veličasten ognjemet. Zabava bo, to je jasno, manjka le še udeležba
obiskovalcev.

Boštjan Bogataj

Miha Naglič z 38. številko Žirovskega občasnika

Uroš Čefarin

Že dopoldne uvod v najdaljšo noč
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ŠKOFJELOŠKI PASIJON -
PROCESSIO 

LOCOPOLITANA
Po devetih letih znova na ulicah in trgih Škofje Loke

Škofjeloški pasijon predstavlja eno izmed najpomembnejših
sestavin dediščine Slovencev, saj je najstarejše v celoti ohran-
jeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku, ki ga hranijo v
knjižnici Kapucinskega samostana v Škofji Loki.
Po devetih letih Škofjeloški pasijon spet stopa na ulice in trge
Škofje Loke in ponosni smo, da smemo biti prav prebivalci
Loke, njene okolice in obeh dolin - Poljanske in Selške tisti, 
ki jim je zaupano ohranjanje te žive dediščine in priprava tega
izjemnega dogodka evropskega formata.

Datumi uprizoritev Škofjeloškega pasijona v postnem 
in velikonočnem času 2009:
- tiha sobota, 28. marca 2009 (ob 20.00 uri),
- tiha nedelja, 29. marca 2009 (ob 16.00 uri),

- cvetni petek, 3. aprila 2009 (ob 18.00 uri) - šolska predstava,
- cvetna sobota, 4. aprila 2009 (ob 20.00 uri),
- cvetna nedelja, 5. aprila 2009 (ob 16.00 uri),
- velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2009 (ob 16.00 uri),
- bela sobota, 18. aprila 2009 (ob 20.00 uri),
- bela nedelja, 19. aprila 2009 (ob 16.00 uri).

Vstopnice
lahko kupite v
pasijonski 
pisarni na
Mestnem trgu
34 v Škofji
Loki, na vseh
bencinskih
servisih Petrol, 
v trgovinah Big
bang, 
v turističnih
agencijah 
Kompas 
ter na ostalih
prodajnih
mestih 
prodajne 
mreže Eventim. 

Dobrodošli 
v pasijonskem
mestu!A
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Dodatne informacije:
Pasijonska hiša, Mestni trg 34, 
Škofja Loka, tel.: 04/511 24 60,
info@pasijon.si, 
http://pasijon.skofjaloka.si
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Objava občine Škofja Loka

10 - L O Č A N K A

S čim ste bili v tem letu najbolj in s čim
najmanj zadovoljni?

”Najbolj sem zadovoljen s tem, da se Škof-
jeloški pasijon pospešeno pripravlja, da smo
tu politično enotni in da dobro kaže, da bo
spomladi uspešno izveden. Najmanj pa sem
zadovoljen s tem, da občina še vedno nima
popravljenega statuta in iskreno upam, da bo
to urejeno v prihodnjem letu, kajti računsko
sodišče nam to očita kot največjo napako, ki
so jo našli na občini Škofja Loka.”

Katera so vaša največja pričakovanja za
leto 2009?

”Pričakujemo, da bo dograjena telovadnica
na Trati, saj je to dolgoletna želja prebivalcev
tega dela Škofje Loke (v sedemdesetih letih
so za ta namen že plačevali samoprispevek),
saj to delavsko naselje nikoli ni imelo ustrez-
nih športnih površin. Pričakujem tudi, da se
bo začela končno graditi tudi Poljanska ob-
voznica, da se bodo dogovori spoštovali. Že-
lim si tudi, da bo končno umeščen tudi kori-
dor severne obvoznice, ki bo obšla mesto na
severni strani. Pričakujem, da se bo začela
graditi tudi nujna rekonstrukcija obstoječe dr-
žavne ceste od nekdanjega Petrola mimo Ka-

pucinskega trga do Podna in da bo v nasled-
njem letu dokončno komunalno urejena tudi
industrijska cona z urejenim podvozom pod
železnico in bo do leta 2010 ta naložba do-
končana. 

Predvsem pa želim, da bi v naslednjem letu
v naši občini zaprli čim manj delovnih mest.
Če se namreč to zgodi, bo pripravljene načr-
te potrebno prilagoditi spremenjeni situaciji,
kar pomeni tudi odlog nekaterih investicij.
Res pa je, da si v industrijski coni lahko obe-
tamo tudi precejšnje število novih delovnih
mest.”
Kako napreduje industrijska cona?

”V industrijski coni z deli kar lepo napredu-
jemo, trenutno pa si prizadevamo, da bi tisti,
ki so tu načrtovali svoje nove proizvodne
obrate, denimo Unitech, tudi čimprej pristo-
pili h gradnji proizvodnih objektov. Seveda
razumemo trenutno resno situacijo na trgu
avtomobilske industrije. Vendar pa pričaku-
jemo, da se bo investitor do pomladi vendar-
le dokončno odločil, kaj bo storil. Slednjič je
bila industrijska cona odprta predvsem zara-
di njih, občina pa jim je namenila obsežen
del zemljišča v coni. Nekoliko pa me ob tej

za naš razvoj pomembni gradnji, motijo več-
ji del neupravičene kritike iz vasi Trata. Vaš-
čani, ki so imeli vsa leta velik problem z ne-
urejenim dostopom v vas čez železniško pro-
go, bodo prav z izgradnjo nove cone dobili
ustrezno urejen in varen podvoz. 

Z vaščani smo imeli precej sestankov, z njimi
smo se dogovorili o ustreznih rešitvah. Sam
menim, da bo Škofja Loka z industrijsko cono
dobila nova delovna mesta, ki jih zelo potrebu-
je, zato je seveda prav, da smo šli v gradnjo, ki
bo to omogočila. Občani bi se morali zavedati,
da poleg urejenega bivalnega okolja potrebuje-
mo tudi dobra delovna mesta.”

Nekatera zemljišča v industrijski coni še
niso odkupljena. Kolikšno oviro to pred-
stavlja za nadaljevanje cone?

”Manjka nam le še manjši del zemljišč. Ne-
kateri se resnično pritožujejo za vsako ma-
lenkost in računajo, da bodo s temi pritožba-
mi uspeli. Želel bi si, da bi bilo v tej državi
nekaj več pravnega reda, kar zadeva uveljav-
ljanje javnega interesa. Kakršno je sedaj sta-
nje na področju stavbne politike in zemljišč,
res ne vodi nikamor. Sedaj prav vsak zaseb-
nikov interes lahko prevlada nad javnim, vse
obrambe zasebnikovega interesa so zelo hi-
tre, obravnave javnega pa prej dobijo brado.
Če država tu ne bo ustvarila reda, potem bo
to glavna ovira tudi pri koriščenju evropskih
razvojnih sredstev. Tu bo treba najti neko
zdravo mero med zaščito posebnih pravic 
zasebnika in javnim interesom. Drugače ne
bo nobenega razvoja.”

So zemljišča na Nunskem vrtu že pri-
pravljena za prihodnjo gradnjo parkirišč?

”Zemljišče, ki je v občinski lasti, smo sedaj
primerno ogradili in zavarovali. Vrtičkarji so
vedeli, da so imeli vrtičke zgolj v začasni
uporabi, zato v zvezi s tem doslej tudi ni bilo
nobenega nezadovoljstva.”

Prejšnji teden ste odprli telovadnico na
šoli Jela Janežiča. Bi lahko tudi to dejanje
uvrstili med tista, ki so vam v letu 2008
prinesla zadovoljstvo?

”Seveda, gre za enega najboljših dosežkov,
in to iz več razlogov. Gre najprej za dobro 
sodelovanje štirih občin na Škofjeloškem, ki
smo ustanoviteljice te osnovne šole. Dobro je

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

Dobro je poskrbljeno za ljudi
s posebnimi potrebami

Najnovejša pridobitev v občini Škofja Loka je športna dvorana pri Osnovni šoli 
Jela Janežiča, ki je pravzaprav zmaga vseh štirih občin na Škofjeloškem. Z županom

Igorjem Drakslerjem pa je pred novim letom tekla beseda o letošnjih dosežkih in
pričakovanjih za prihodnje leto.

Igor Draksler
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Občina je bila med glavnimi donatorji Kapucinske knjižnice.  
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bilo tudi sodelovanje na področju športa in
na podlagi dolgoročne vizije vlaganja ”šport-
nega” denarja. Odprtje športne dvorane na
šoli Jela Janežiča prinaša dvojno korist: do-
poldne prostor za telovadbo otrok te šole, po-
poldne pa je to skorajda matična telovadnica
za ŠD Partizan. Na ta dosežek pa smo ponos-
ni tudi iz drugega razloga: v poldrugem de-
setletju smo v občini zelo dobro poskrbeli za
ljudi s posebnimi potrebami. Ko sem prvikrat
nastopil župansko funkcijo, so ljudje s podpi-
si nasprotovali vselitvi VDC v Klobovsovo
ulico. Danes nimamo le telovadnice za otro-
ke s posebnimi potrebami, pač pa se za odra-

sle gradi celodnevna bivalna skupnost, tako
da bo primerno poskrbljeno za vse generaci-
je drugačnih. To je zelo dobra šola strpnosti.”

Ločani nestrpno pričakujejo nove trgov-
ske centre, vendar zaenkrat edini gradi
Mercator. Kaj pa drugi?

”Mercator naj bi po mojih podatkih dogra-
dil objekt do konca marca. Upam tudi, da bo
pridobivanje gradbenih dovoljenj za ostale tr-
govine kmalu končano in da se bodo gradnje
lahko začele prihodnje leto. Upam, da grad-
nje ne bo preprečila ekonomska kriza. Najno-
vejši predlog za gradnjo trgovskega centra je
Tehnikov, razgrnjen je bil na občini in čudim

se, da na to še ni bilo nobenih odzivov. Bojim
se, da bodo ti spet šele v zadnji fazi, kot smo
v Škofji Loki nekako že vajeni. Formalni po-
stopki s strani občine pa so že izpeljani pri
coni na Grencu in pri Kapucinskem pred-
mestju.”

Kako potekajo vračila občanom za vla-
ganja v telekomunikacijsko omrežje?

”Rad bi poudaril, da smo se na občini Škof-
ja Loka izredno dobro izpogajali z državo,
tako da so zneski, ki jih ljudje dobivajo nazaj,
v skladu s tistim, kar omogoča zakonodaja.
Do tega smo prišli na tak način, da je občina
ne le vložila zahtevek, pač pa je sprožila tudi
tožbe. S tem smo prišli na vrsto v primernem
času. Ob zahtevnosti spisov za Škofjo Loko
tega sicer ne bi mogli pričakovati, da bi bili
med prvimi. Sedaj trenutno poteka podpiso-
vanje sporazumov o vračilu s posameznimi
občani. Naj še povem, da vračila izplačujemo
30 dni po tistem, ko na občino prejmemo
podpisan sporazum.”

Končujete tudi projekt Sejem bil je živ z ob-
novo Sokolskega doma. Kako se razpleta?

”Ta gorenjsko-norveški projekt se po dveh
letih končuje, mi pa smo veseli, saj smo prav
s temi zagonskimi sredstvi, ki smo jih dobili,
začeli z obnovo Sokolskega doma, ki je da-
nes že pod streho in bo odprta do poletja.

Ob tem smo imenovali tudi posebno pro-
jektno skupino Pisana Loka, ki je zadolžena
za koncept prireditev v starem mestnem je-
dru. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje,
enako z oživljanjem javnih površin, ob tem
pa pričakujem, da bo med ljudmi nekaj več
tolerance. S tem imam v mislih tako nastopa-
joče kot tiste, ki v mestu živijo.” 
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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Gradnja industrijske cone naj bi se nadaljevala v prihodnjih dveh letih.  

Želijo si tudi, da bi se nadaljevala gradnja Poljanske obvoznice. 
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Kapucinska knjižnica je v loškem kapucinskem samostanu, odkar
je bil ta dograjen leta 1709. v stoletjih se je v njej nabralo prek pet
tisoč knjig starega fonda (do leta 1800) in okoli 25 tisoč novejših 
knjig. Med starimi tiski je tudi 21 dragocenih inkunabul, pohvalijo
se lahko z Dalmatinovo Biblijo, več zanimivimi naravoslovnimi 
deli in seveda z izvirnikom Škofjeloškega pasijona, ki ga je v 18. 
stoletju prav tu spisal pater Romuald Marušič. To prvo dramsko 
besedilo v slovenskem jeziku hranijo v depoju, na ogled javnosti pa
je faksimile Škofjeloškega pasijona. 

Prvotna knjižnica je bila v samostanu, leta 1935 pa so jo prenesli v
prizidek, ki je bil takrat grajen za potrebe interne teološke šole. Po
vojni so bili ti prostori nacionalizirani, knjige pa so porazdelili po
več prostorih samostana. Leta 1987 so v pritličju prizidka spet posta-
vili del stare knjižnice in jo odprli za ogled. Prihajali so številni 
obiskovalci, vendar so morali potem sobo zaradi vlage zapreti in da
knjige ne bi propadle, so jih znova vrnili v samostansko obednico.
Od leta 2001 knjižnico načrtno ureja knjižničarka Marta Gartner, ob
tem pa je ves čas živela želja, da bi v denacionaliziranih prostorih
znova uredili knjižnico. To jim je pred kratkim uspelo: knjižnica je

preurejena, v drugih prostorih, ki so jih pred kratkim slovesno odpr-
li, pa ponujajo tudi širšo vsebino. Pater Metod Benedik, ki sedaj si-
cer službuje v kapucinskem samostanu v Celju, je v obnovo knjižni-
ce vložil veliko energije. Ob odprtju obnovljene knjižnice pa je šte-
vilnim obiskovalcem pokazal prostore, kjer bodo v prihodnje lahko
sprejemali obiskovalce. Prihodnjo pomlad se jih še posebej nadeja-
jo, saj bo spet uprizorjen Škofjeloški pasijon, v kapucinski knjižnici
pa je ta podrobneje predstavljen v sliki in besedi. Škofjeloški pasijo-
na je tudi motiv bakroreza Vinka Mohorčiča, razstavljenega v enem
od prostorov. V posebnem prostoru je tudi razstava kapucinskega
reda. Eden od prostorov je namenjen video predstavitvam, kjer bodo
obiskovalcem prikazovali okoliščine pasijona. Največji od prostorov,
ustrezno opremljen in zaščiten, pa je namenjen knjižnici, in sicer sta-
rim tiskom, ki so za obiskovalce najbolj zanimivi. 

Odprtje kapucinske knjižnice, ki nosi ime patra Romualda 
Marušiča, je pospremil tudi izid knjige Metoda Benedika Kapucin-
ski samostan s cerkvijo sv. Ane Škofja Loka, ki predstavlja tristo-
letno dejavnost loškega samostana. 

Danica Zavrl Žlebir 

Simbolično so trak ob odprtju nove telo-
vadnice prerezali župani občin, ustanoviteljic
osnovne šole Jela Janežiča, Igor Draksler iz
Škofje Loke, Mihael Prevc iz Železnikov,
Milan Čadež iz Gorenje vasi-Poljan in pred-
stavnik občine Žiri, državna sekretarka mi-
nistrstva za šolstvo in šport Alenka Kovšca,
ravnateljica šole Marjeta Šmid, predsednica
ŠD Partizan Saška Benedičič Tomat, učenki
šole Jela Janežiča in športnica iz ŠD Parti-
zan. Proslavili so tudi v družbi dveh olimpij-
cev, plavalke Anje Čarman in maratonca Ro-
mana Kejžarja. Občine so bile namreč nosil-
ke levjega deleža naložbe v novo telovadni-
co. Investicijo v višini 1,35 milijona evrov so
si razdelile po ključu: 57 odstotkov je prispe-
vala Škofja Loka, po 16 odstotkov Železniki
in Gorenja vas Poljane, nekaj nad 11 odstot-
kov pa Žiri. Ministrstvo za šolstvo in šport je
prispevalo 267 tisoč evrov, fundacija za šport
pa nekaj nad 60 tisoč evrov. V prispevku ob-
čine Škofja Loka je zajet tudi sovlagateljski
delež ŠD Partizan Škofja Loka v višini 183
tisoč evrov. Gre za denar od prodaje nekda-
njega Sokolskega doma, občina pa bo v pri-
hodnje temu športnemu društvu sofinancira-
la najemnino telovadnice. 

Šola Jela Janežiča (in loški športniki) pa s
skupno površino 918 kvadratnih metrov ni
pridobila le telovadnice s spremljajočimi gar-

derobami in sanitarijami, pač pa tudi shrambo
orodja, učilnico za likovni pouk, prostor za
termično obdelavo, dva kabineta, prostor za
individualno delo z učenci, sobo za pogovore
s stari in še balkon. Kot je povedala ravnatelji-
ca Marjeta Šmid, bodo enega od novih pros-

torov uredili v ”multi senzorno” sobo za
umirjanje otrok s posebnimi potrebami. Pri
opremljanju tega prostora pa jim bodo poma-
gali člani Rotary kluba Škofja Loka, ki so s
tem namenom že priredili dobrodelni koncert. 

Danica Zavrl Žlebir,  foto: Gorazd Kavčič

Dočakali so novo telovadnico
Otroci osnovne šole Jela Janežiča in športniki ŠD Partizan so pripravili prisrčno prireditev, 

ko so prejšnji teden dobili novo telovadnico.

Kapucinska knjižnica povsem obnovljena
Več kot štirideset podjetij in ustanov so loški kapucini vpisali med donatorje, ki so jim letos pomagali 

dokončati novo kapucinsko knjižnico. Med njimi je tudi občina Škofja Loka.

V novi telovadnici bodo pri športni vzgoji uživali otroci šole Jela Janežiča in športniki ŠD Partizan.
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Bliža se Škofjeloški pasijon
Marca in aprila 2009 se bo zvrstilo osem predstav Škofjeloškega pasijona. Vnovična uprizoritev 

bo po skoraj desetletju. Priprave potekajo, izteka se tudi razpisni rok za izvirni pasijonski spominek.
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Škofjeloški pasijon, prvo dramsko besedilo
v slovenskem jeziku, nastalo prav na Škofje-
loškem, je napisal kapucin pater Romuald
Marušič. Izvirno besedilo hrani škofjeloška
kapucinska knjižnica. Ko so decembra slo-
vesno odprli njene obnovljene prostore, je v
njih našla prostor tudi stalna razstava Škofje-
loškega pasijona. Obiskovalcem je na ogled
faksimile tega izjemno dragocenega dram-
skega besedila, izvirnik pa je varno spravljen
v depoju. Spomladi, ko bodo loški trgi in uli-
ce znova zaživeli v pasijonskem duhu, bodo
obiskovalci najbrž želeli videti, kje se je rodil
Škofjeloški pasijon in izvedeti kaj več o
njem. V knjižnici pa je na ogled tudi bakro-
rez Vinka Mohorčiča, ki predstavlja prizore
iz Kristusovega trpljenja.

V pričakovanju pasijona
Priprave na Škofjeloški pasijon potekajo že

nekaj časa. Jeseni so na Mestnem trgu odprli
Pasijonsko hišo, osrednje središče za pripra-
vo Škofjeloškega pasijona. Ob koncu oktobra
so v prostorih nekdanje vojašnice, ki so pred-
videni za prihodnjo loško knjižnico, odprli in
javnosti predstavili pasijonski tabor. Osem
tamkajšnjih prostorov v gornjem nadstropju,
ki jim jih za čas do izvedbe pasijona KIT od-
daja brezplačno, je trenutno namenjenim pri-
pravi na kostumografijo, masko in igro pri-
pravi vseh malih in velikih rekvizitov in male
scene Škofjeloškega pasijona 2009. Od tam
bo 28. marca tudi krenila pasijonska procesi-
ja. Te prostore so pod vodstvom Tomaža 
Paulusa uredili in opremili v skoraj 600 urah
prostovoljnega dela. Vrstijo se obpasijonski
dogodki, ki napovedujejo veliki dogodek
uprizoritve v naslednjem letu. Pasijonska
hiša je tako skupaj s Knjižnico Ivana Tavčar-
ja Škofja Loka pripravila srečanji s sodelav-
cema Škofjeloškega pasijona, ki sta sodelo-
vala že pri uprizoritvah v letih 1999 in 2000.
V Kašči v Škofji Loki so v sklopu enega od
sredinih večerov, ki jih pripravlja knjižnica,
priredili srečanje z dr. Markom Marinom,
profesorjem na AGRFT, umetnostnim zgo-
dovinarjem, ki je tesno sodeloval že z režiser-
jem Marjanom Kokaljem pri uprizoritvah
Škofjeloškega pasijona v letih 1999 in 2000.
V Poljanah pa je bilo srečanje z raziskoval-
cem starejše slovenske književnosti Jožetom
Faganelom pod naslovom Škofjeloški pasi-
jon od rokopisa do uprizoritve. Oba sta člana
strokovnega odbora Škofjeloškega pasijona
2009.

”Veseli me, da sta bila oba dogodka izred-
no dobro obiskana, kar kaže na zanimanje pri

ljudeh za Škofjeloški pasijon,” pravi Romana
Bohinc. S podobnimi dogodki nameravajo
nadaljevati v januarju.

Škofjeloški pasijon 2009 pa so v času od
21. do 23. novembra predstavili v Celovcu na
tamkajšnjem sejmu, namenjenem družini,
zdravju in prostemu času. Informacije v zve-
zi s pasijonom so ponujali na stojnici skupaj
s Slovensko turistično organizacijo, ki je bila
po besedah Romane Bohinc tudi zelo dobro
obiskana. Radijska oddaja na ÖRF je pasijon
približala tamkajšnjemu občinstvu, stiki, ki
so jih ob tej priložnosti navezali z zamejski-
mi Slovenci, pa prav tako obetajo, da bodo
obiskovalci tudi od tam prišli na ogled Škof-
jeloškega pasijona. 

”Našo predstavitev v Celovcu smo obogati-
li tudi z animacijo in predstavitvenim pri-
spevkom na Radiu ÖRF - Slovenska redakci-
ja,” dodaja Romana Bohinc. ”V vlogi kralja
Davida se je predstavil Marjan Peternelj,
igralska skupina (Silvo Poljanšek, Franc Tu-
šek, Egon Kokelj, Matjaž Drnovšek in Janez
Purger) je predstavila pasijonski prizor Pekel
skupaj z Izgubljeno dušo Mijo Stopar.”

Razglasili bodo pasijonski 
spominek

Promocijske aktivnosti so že dodobra zasta-
vili, prav tako aktivni so tisti, ki se aktivno
pripravljajo na uprizoritev in pridno vadijo
(igralske skupine kar na domačih odrih, od
koder prihajajo, sicer pa tudi v Jurijevi dvo-
rani v Stari Loki in nekateri v Pasijonki - v
pasijonskem taboru). November in december
sta bila zelo živahna. Med drugim so v začet-
ku novembra razpisali tudi natečaj za pasi-
jonski spominek, sredi novembra je bila na
Loškem gradu že delavnica na temo kako-
vostnega spominka, kjer je sodeloval tudi et-
nolog dr. Janez Bogataj s soorganizatorkama
Mojco Ferle in Mojco Šifrer Bulovec, prav
tako etnologinjama. ”Delavnica je bila delež-
na nepričakovano dobrega odziva, prišlo je
kar 35 udeležencev, ki se ukvarjajo s spomin-
karstvom. Z zanimanjem so prisluhnili našim
predstavitvam in praktičnim nasvetom dr.
Bogataja o tem, kakšen naj bo dober spomi-
nek. Nadejamo se dobrega odziva in kako-
vostnih spominkov. Upam, da nam uspe raz-
glasiti pasijonski spominek 2009, kar bo zelo
obogatilo pasijonsko ponudbo,” je povedala
Mojca Ferle, domačinka, sicer pa kustosinja
v Mestnem muzeju Ljubljana. Rok za spomi-
nek se je iztekel ravno včeraj, prve dni janu-
arja pa bo petčlanska komisija, ki jo imenuje
občina Škofja Loka, pregledala predloge in

izbrala spominke, ki bodo lahko nosili znak
Škofjeloškega pasijona in se prodajali na pri-
zorišču pasijona. 

Škofjeloški pasijon, ki so ga uprizarjali v
letih 1999 in 2000, je režiral Marjan Kokalj.
Takrat je bil pasijon deležen izjemnega zani-
manja, privabil je okoli 53 tisoč obiskoval-
cev. Režiser Škofjeloškega pasijona 2009 pa
je Borut Gartner iz Reteč. Sodeloval je tudi
pri uprizoritvi pred desetimi leti, režijo, igro
in druge elemente dramskih uprizoritev pa
dobro pozna tudi iz dolgoletnega dela v ljud-
skem ljubiteljskem gledališču. V polnem raz-
mahu je tudi delo z igralci in drugimi gleda-
liščniki, ki bodo sodelovali pri uprizoritvi
Škofjeloškega pasijona. ”Z lektorjem Jože-
tom Faganelom vztrajno pregledujeva dram-
sko besedilo, s scenografoma Bojanom in
Minco Rihtaršič so stekle priprave na sceno-
grafijo, glasbo načrtujemo s Tonetom Potoč-
nikom (vokalna glasba) in Andrejem Misso-
nom (instrumentalna glasba). Za masko je
odgovorna Vanja Krmelj, področje kostumo-
grafije vodi Nada Slatnar skupaj s pomočni-
cama Maro Tavčar in Mojco Debeljak. Pote-
kajo že vaje s pevci in glavnimi igralci,” reži-
ser Borut Gartner niza imena svojih sodelav-
cev. Pri koreografiji bosta imela glavno bese-
do dr. Henrik Neubauer in Sonja Imerovič, s
tonom se bo ukvarjal Jože Pirman, z lučjo
Brane Šulc. Sestavljajo tudi pasijonsko ko-
njenico, vloge nameravajo razdeliti še pred
novim letom.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Borut Gartner

Z vaje v Jurjevi dvorani v Stari Loki
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Pri Tratnikovih je spet lepo
V dveh mesecih so v hiši Simone in Viktorja Tratnika v Žireh bivalne razmere 

po zaslugi dobrih ljudi spet znosne.

Simono in Viktorja so ob koncu akcije obis-
kali ljudje, ki so si najbolj prizadevali za njun
lepši dom. Društvo za pomoč duševno priza-
detim Sožitje iz Škofje Loke, kjer je Simona
članica, je dekle obiskovalo že deset let in
spremljalo njene nemogoče življenjske raz-
mere, letos pa so dali pobudo za obnovo pro-
padle in zelo zanemarjene hiše, je povedal
dolgoletni predsednik društva Filip Mohorič.
K sodelovanju so pritegnili območno združe-
nje Rdečega križa iz Škofje Loke, kjer so va-
jeni pomagati v najtežjih razmerah. Sekretar-
ka Marjeta Žagar je povedala, da sta oče in
hči res živela v razmerah, kakršne danes že
težko vidimo, bivanje v razpadajoči hiši je
bilo že nevarno, zato ni bilo pomislekov o do-
brodelni akciji. Pozvali so darovalce, naj pri-
spevajo material in denar za obnovo hiše,
Rdeči križ pa je v sodelovanju s Sožitjem po-
skrbel za izvajalce. Kar nekaj se jih je v dveh
mesecih zvrstilo pri Tratnikovih, med njimi
tudi podjetnik Roman Šuštar, ki je s sodelav-
ci dodobra uredil notranjost hiše, da je videti
povsem drugačna kot na začetku, ko je bil po-
gled na počrnelo notranjost in ”kapnike”, ki
so viseli s stropa, naravnost srhljiv. Marija
Kastelec iz Rdečega križa v Žireh je poveda-
la, da Tratnikove spremljajo že vsa leta. Dru-
žina je socialni problem, odkar se je rodila
prva Viktorjeva hči. Dokler je živela še Simo-

nina mama, je nekako šlo, po njeni smrti pa se
nista več znašla. V preteklosti je veliko poma-
gala tudi tovarna Alpina, kjer sta bila zakon-
ca zaposlena. V Žireh je na spisku še več dru-

žin, ki potrebujejo pomoč, Tratnikova sta na
njem ves čas. Trudijo se, da bi jim pomagali z
oblačili, hrano ... svoj dom pa bi morala skrb-
neje urejati tudi sama, so prepričani njuni ro-
jaki. Za to bodo v prihodnje poskrbeli tako, da
bo k Simoni in Viktorju prihajala sodelavka
škofjeloškega centra za socialno delo, ki dela
v programu pomoči na domu. Ta ju bo spod-
bujala, da bosta kurila tako, da se v hiši ne bo
delala škoda, in skrbela za red v stanovanju. 

Kot je povedala Marjeta Žagar, so stroški
obnove presegli 20 tisoč evrov. Tretjino po-
trebnega denarja so s pomočjo donatorjev že
zbrali, manjka pa jim še 13 tisoč evrov. Do-
slej so prispevali: Društvo Sožitje (600 ev-
rov), Roman in Monika Žust (100), Mitja Va-
lič (15), krajevne organizacije Rdečega križa:
Reteče (200), Godešič (50), Lenart Luša
(100), Gorenja vas (100), Poljane (500), Log
(100), Kamnitnik (200), Žiri (500), Selca
(100), Bukovica (70), Občina Žiri (400), Rde-
či križ Slovenije (2000), Gorenjska banka
(200). Nekaterim izvajalcem so že poravnali
račune (ki so jih nekoliko znižali in s tem tudi
sami postali darovalci), drugim jim bodo, po-
tem ko zberejo še preostanek denarja. Zato
znova vabijo darovalce, da prispevajo na ra-
čun RK Škofja Loka: 07000-0000187397
(sklic 2008-11, namen: humanitarna pomoč
Tratnik. Danica Zavrl Žlebir

Viktor Tratnik v polepšani kuhinji

Pomembno priznanje Zorici Škorc
Ministrstvo za delo, družino in social-

ne zadeve je nedavno podelilo več pri-
znanj za področje socialnega varstva in
rejništva. Dobitnica priznanja za social-
no varstvo je tudi Zorica Škorc, ki od
leta 2005 vodi krizni center za mlade
Kresnička v Lescah. Je tudi vodja inter-
ventne službe na Gorenjskem, članica
aktiva delavcev kriznih centrov v Slo-
veniji in članica aktiva za obravnavo
nasilja na Gorenjskem. Zorico Škorc,
dolgoletno socialno delavko, ki se je
kalila na različnih področjih socialnega
dela, socialna stroka zadnja leta ceni zaradi njenega prispevka pri
delovanju in nudenju strokovne pomoči otrokom in mladostnikom v
primeru ogroženosti, nasilja in zlorab ter njenega sodelovanja pri
vzpostavljanju in organiziranju služb, ki te storitve zagotavljajo. Po-
leg tega pod vodstvom Zorice Škorc nastajajo novi programi na tem
področju. Med njimi je denimo posvetovalnica Kresniček, poleg
tega pa tudi vrsta mednarodnih projektov, med njimi tudi gostovanje
prostovoljcev iz Avstrije, Turčije in Španije pri nas. Kot je zapisano
v obrazložitvi Zoričinega priznanja, je bil predlagatelj izvršni odbor
Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, predlog pa sta pod-
prla Centra za socialno delo Grosuplje in Radovljica ter Zveza prija-

teljev mladine Ljubljana Moste Polje. Zorica Škorc je poleg tega tudi
svetnica v škofjeloškem občinskem svetu, kjer zastopa stranko Glas
žensk Slovenije. Za laskavo priznanje čestitamo! 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Na ogled portreti otrok Andov
Železniki - Na hodniku Občine Železniki bo do sredine februarja

na ogled fotografska razstava Otroci Andov avtorice Marjete Ža-
gar, članice Foto kluba Anton Ažbe Škofja Loka. Razstavljeni por-
treti otrok so nastali na potovanju po goratem svetu Andov, v prede-
lu Cordillere Huayhuash. ”Že po naravi in po poklicu rada delam z
in za ljudi in tudi na potovanjih me bolj kot zgodovinske in turistič-
ne znamenitosti privlačijo ljudje, njihovo življenje, obrazi, pogled v
njihov dom,” nam je zaupala Žagarjeva. Gre za njeno tretjo samo-
stojno razstavo, na občini Železniki, kjer je na ogled 20 fotografij, pa
se predstavlja prvič. ”Navdu-
šujem se nad makro fotografi-
jo, po vsebini pa imam najra-
je gorske motive,” pravi ljubi-
teljska fotografinja iz Gorenje
vasi pri Retečah. Prihodnje
leto, ko se bo po 33 letih dela
na Rdečem križu verjetno
upokojila, se namerava še bolj
posvetiti fotografiji. A. H.
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Gorenja vas-Poljane - Občinski svetniki
so na seji prejšnji teden potrdili občinski
proračun za prihodnje leto 2009. Ta je te-
žak 13,6 milijona evrov, kar je za skoraj tri
milijone evrov več kot letos. Kako so uspe-
li proračun še povečati in katere bodo naj-
večje investicije prihodnjega leta, je prvo
vprašanje za župana Milana Čadeža:

”Povečanje občinskega proračuna gre v
večji meri na račun pridobljenih sredstev za
gradnjo širokopasovnega omrežja v občini za
pokritje 31 območij sivih lis v občini, kjer ni
komercialnega interesa za gradnjo omrežja
prihodnosti. Na višino proračuna vpliva tudi
pridobljeni denar iz Evropskega sklada za
razvoj regij za komunalno ureditev Gospo-
darske cone Dobje in za gradnjo Gorenjske
panoramske ceste v Poljanah. Zdaj že lahko
trdim, da se je splačalo aktivno delo občinske
uprave, saj imamo za prihodnje leto veliko
dela in za letos dober rezultat. Veliko investi-
cij, ki smo jih začeli letos, bomo prihodnje
leto nadaljevali, ena najpomembnejših novo-
sti pa je nov vrtec v Lučinah. Na ta način
omogočamo, da se življenje ne bo centralizi-
ralo v Gorenji vasi in Poljanah, ampak tudi
po ostalih predelih občine oziroma po krajev-
nih skupnostih. V Lučinah bomo uredili
prostor za kombiniran oddelek za varstvo
predšolskih otrok.”

Za investicije gre skoraj osem milijonov
evrov. Ste že kdaj imeli na voljo toliko de-
narja?

”S povečevanjem proračuna se posledično
povečuje tudi investicijski del. V zadnjih ne-
kaj letih se proračun nenehno povečuje, saj
občina uspešno pridobiva denar iz evropskih
in državnih skladov.” 

Več kot 2,3 milijona evrov v proračunu
za prihodnje leto namenjate za urejanje
cest. Kam bo šel ta denar?

”Občina je vse pristojnosti za izgradnjo lo-
kalnih cest prenesla na krajevne skupnosti,
saj tam najbolj poznajo potrebe občank in
občanov, zato tudi sami pripravljajo cestni
program asfaltiranja oziroma popravil. V
znesek 2,3 milijona evrov je vključena tudi
gradnja krožišča v Gorenji vasi in nadaljeva-
nje del na panoramski cesti v Poljanah ter ce-
sti do šole v Gorenji vasi.”

Letos ste večkrat poudarjali pomen
gradnje poljanske obvoznice, znano je
vaše angažiranje pri reševanju težav pri
njeni gradnji na Suhi. Do dogovora je
pred kratkim prišlo. Vaš komentar?

”Pozdravljam dogovor, saj vem, da številni
škofjeloško obvoznico težko pričakujejo in
upam, da so tudi moji pogovori med letom
delček k premiku v pozitivni smeri. Končno
smo tudi skupaj z Iniciativo ”ZA Škofjeloško
obvoznico” s številnimi sestanki in aktivnost-
mi pokazali, da je obvoznica nujna za Poljan-
sko dolino, morda celo bolj, čeprav je to obvoz
za manj prometa v Škofji Loki. Večkrat sem
poudaril, da realizacijo projekta nestrpno čaka
več kot 15 tisoč ljudi, 7.000 občanov iz naše
občine, 5.000 občanov iz Žirov in še 3.000 iz
občine Škofja Loka, ki živijo od Loga do
Spodnjega trga. Z dogovorom bodo uresniče-
ne zahteve sedanjih lastnikov zemljišč in kra-
janov Suhe, s katerimi sem se že sam pogovar-
jal v maju in juniju letos. Srčno želim in upam,
da je prevladal razum in da se bo z delom na
tem projektu resnično nadaljevalo ter da do
novih zapletov ne bi prišlo več.”

Na občini ste pred kratkim sklenili, da iz
Bioenergetike ločite dejavnost sodelovanja z
Unitechom, torej, da ustanovite podjetje
Kovint. Unitech v zadnjih mesecih odpušča.
Ali je Kovint že ustanovljen oziroma kako
posluje ta enota Bioenergetike v Todražu?
Imajo zaposleni varna delovna mesta?

”Z novembrom smo začeli poslovati z novo
pogodbo s podjetjem Unitech. Zavedati se
moramo, da nam gre lahko v novem podjetju
Kovint le tako dobro, kot tudi podjetju, ki nam
daje delo. Zavedam se, da ne gre staviti le na
enega konja, zato se o poslu za novo podjetje,
ki zaenkrat še deluje v sklopu Bioenergetike
(podjetje gre s kotlovnico na lesno biomaso v

javno zasebno partnerstvo), pogovarjamo se
tudi drugje ali povedano drugače, delo bi lah-
ko ponudili še večjemu številu domačinov, v
našem interesu je ohranitev delovnih mest.” 

V letu 2009 bo več tudi investicij v kul-
turne objekte. Bo obnova Šubičeve hiše le-
tos zaključena in odprta?

”V Šubičevo hišo sovlagamo sredstva, da se
kulturni utrip v občini širi. Objekt letos še ne
bo v celoti zaključen, saj nas čakajo še obsež-
na restavratorska dela, za katera smo že pri-
dobili projekt. Po odprtju krajevne knjižnice
v Poljanah smo že ugotovili, da se ponudba
knjižnice in bralna kultura lepo prepleta z
dogajanjem v kraju. Resno razmišljamo o za-
gotovitvi prostorov knjižnice v Gorenji vasi,
v mislih imamo tri zanimive lokacije. Pote-
kajo tudi postopki za pridobitev uporabnega
dovoljenja za Kulturni dom Lučine, vloga za
pridobitev je že vložena na upravno enoto.”

Občinskemu svetu ste predlagali spre-
membe odloka o javnem redu in miru. 
Nekateri svetniki so vpraševali, zakaj 
morajo organizatorji prireditev prekiniti
že ob drugi uri zjutraj, češ da potem ne 
bo dobička?

”Občinska uprava je podala predlog, ki je bil
tudi v javni obravnavi. Prilagodili smo se za-
htevam lokalnim društev in drugim organiza-
torjem naših prireditev, in smo končno uro za-
ključka prireditev pomaknili na tretjo uro zju-
traj. Naš namen ni oviranje zabavnega (naj-
večkrat) poletnega utripa v naši občini, ampak
zagotavljanje varnosti za vse naše občane.” 

Boštjan Bogataj

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

V Lučinah bo nov vrtec
Proračun za prihodnje leto je občutno višji kot letošnji. Trije milijoni evrov 

gredo predvsem na račun investicije v širokopasovni internet.Milan Čadež
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Gorenja vas - ”Vedno povejte, da prihajate iz
Poljanske doline in držimo skupaj!” je v slav-
nostnem nagovoru ob občinskem prazniku po-
vedal župan Milan Čadež. Z doseženim v odha-
jajočem letu je zelo zadovoljen, še bolj bo, če
ga bodo uspeli prihodnje leto ponoviti: ”Prido-
bili smo rento na račun rudarjenja, hkrati pa
nismo dopustili odlaganja radioaktivnih odpad-
kov na deponijo Jazbec. Pred nami je oživitev
dvorca Visoko, zaključili smo pogajanja o
gradnji krožišča v Gorenji vasi, državo smo
prepričali, da bo v sklopu četrte razvojne osi
enakovredno obravnavala tudi varianto proti
Sovodnju.” Ponosen je tudi na izvolitev Pavla
Gantarja ne mesto predsednika Državnega zbo-

ra, na isti dan pa so našli tudi temeljni posvetit-
veni kamen cerkve sv. Martina v Poljanah. 

Ob prazniku sta plaketo občine prejela
Strelsko društvo Tabor Gorenja vas in Izidor
Selak. Korenine strelcev segajo v leto 1937,
ko so člani streljali kar na terasi vaške gostil-
ne. V 80-tih letih prejšnjega stoletja so imeli
več kot 120 članov, v zadnjih letih dosegajo
odlične rezultate. V imenu društva je plaketo
prevzel predsednik Aleš Košir. Izidor Selak
je športni pedagog, s športom povezan vse
življenje. Več kot 32 let neprekinjeno dela v
Športnem društvu Partizan, bil je vodja grad-
nje teniških igrišč v letu 1987, od takrat tudi
vodi teniški klub. Zadnja štiri leta je gorenje-

vaška šola pod njegovim mentorstvom preje-
mala priznanja za najbolj športno šolo.

Priznanje Občine Gorenja vas-Poljane so
prejeli: uspešen samostojni podjetnik Izidor
Mrak za delo v Krajevni skupnosti Poljane
(gradnja telovadnice, poslovilni objekti, ob-
nova cest, ...), industrijski oblikovalec Izidor
Jesenko za ljubiteljsko delo na fotografskem
področju in promociji občine in učiteljica
Petra Slabe za razvoj plesne kulture v šoli
(skupina Step) in občini. Posmrtno je prizna-
nje prejela tudi Milena Pisk za dolgoletno
uspešno delo v šolstvu in za prizadevno 
društveno in humanitarno delo.

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Letos šesterica z nagradami
Praznovanje občinskega praznika je bilo letos v obnovljeni kulturni dvorani Doma občine v Gorenji vasi.

Začeli so z duhovito igro, zaključili s podelitvijo priznanj.

Dolenčice - Pri Ažbetu doma v Dolenčicah, po domače Pr’ Matečk,
je Društvo rejcev drobnice Škofja Loka pripravilo kuharsko delavnico
za pripravo jedi iz mesa drobnice. ”Jedilnik je sestavljen tako, da lah-
ko porabimo meso celotne drobnice in ne le najboljše dele,” je pove-
dal Janez Kisovec, predsednik društva, medtem ko se je njegov nečak
Matjaž Kisovec v kuhinji turistične kmetije trudil s pripravo jedilnika. 

To je bilo bogato kosilo/večerja iz mesa drobnice: hladna predjed
beli sir (iz ovčjega sira) in tople predjedi - mesno-zelenjavna obara z
jagnječjim mesom in kruhovimi cmoki s slanino, pražena jagnječja
jetrca in ocvrti mesni cmočki iz jagnječjega mletega mesa ter tri glav-
ne jedi - pečeno jagnječje stegno z naravno omako, ocvrt jagnječji ko-
tlet s sezamom in jagnječjo rulado s sirom in suhimi slivami. 

Med 140 člani društva jih je veliko, ki imajo le po nekaj glav drobni-
ce, večina ima trope po 20 do 40 glav koz ali ovc, le trije ali štirje pa se
intenzivno ukvarjajo z drobnico in imajo trop okoli sto glav drobnice.
”Zanimanje za meso iz drobnice je povečuje, saj ga trenutno celo primanj-
kuje,” pojasnjuje Germana Pivk, strokovna tajnica društva, zato pa čla-
ni z zanimanjem prisluhnejo nasvetom strokovnjakov za pripravo hrane,
saj želijo tudi sami ponuditi okusne jedi iz drobnice. Društvo za širjenje
porabe sicer sodeluje na vsakoletnih prireditvah po občinah, kjer degu-
stacijsko ponudijo pečeno jagnje ali kozlička in opažajo, da potrošniki
zadnja leta na piknikih zamenjujejo čevapčiče s pečenim jagnječjim me-
som. Srečanja so tudi priložnost za izmenjavo izkušenj med rejci, sicer
pa se člani udeležujejo tudi predavanj in drugih demonstracij. Koliko
uporabljajo meso drobnice, smo vprašali domačo gospodarico. Katari-
na Ažbe pravi, da imajo doma trop desetih koz in kozla, zato uporab-
ljajo kozje mleko vsak dan: ”Z našimi gosti na turistični kmetiji se 
dogovarjamo o jedilnikih. Kadar imamo domače meso, tako je tudi v
teh dneh, pa ga seveda ponudimo tudi gostom.” Boštjan Bogataj

Aleš Košir Izidor Selak Izidor Mrak Petra Slabe Izidor Jesenko

Pripravljali jedi iz mesa drobnice

Kuhar Matjaž Kisovec je predstavil bogat jedilnik iz mesa drobnic. 
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Da je božično-novoletna raz-
stava malega formata v Galeriji
Ivana Groharja na Mestnem trgu
v Škofji Loki tradicija, ki jo je
treba negovati, je pokazalo že za-
nimanje in dober obisk na nedav-
nem odprtju. Lani je namreč
omenjena razstava, sicer dolgo-
letna stalnica, iz takih in drugač-
nih razlogov izostala, zato je bila
letošnja pobuda v Združenju
umetnikov Škofja Loka, da znova
razstavijo dela v malem formatu,
toliko bolj dobrodošla.

Galerija je te dni pravi umetniški
bazar avtorjev vseh generacij, ki
se v različnih likovnih tehnikah
izražajo vsak v samosvoji umetni-
ški poetiki. Tako se na razstavi
srečamo z deli na papirju, slikami
v akrilnih tehnikah na platnu, fo-
tografijami, grafikami, stripi, ma-
limi plastikami, izdelki iz lesa,
malimi instalacijami in drugimi
deli v ”malem formatu”. Na raz-
stavi je tako na ogled več kot 150
različnih del, katerih cena se gib-
lje od manj kot 10 evrov za izdelek
iz blaga do 1800 evrov za olje na
platnu. Povprečna cena del je med
100 in 150 evri, kar pomeni, da si
za novo leto za relativno majhen
denar lahko podarite umetniško
delo katerega od priznanih ustvar-
jalcev z loškega konca ... Tako so
na ogled dela članov Združenja
umetnikov Škofja Loka, pa tudi
mnogih avtorjev, ki pogosto zaha-
jajo na Loško, bodisi na likovne
kolonije bodisi so v preteklih letih
razstavljali v Galeriji Ivana Gro-
harja. Imena kot Jurij Kalan, Aga-
ta Pavlovec, Mirna Pavlovec, Pa-
vel Florjančič, Simon Mlakar, Ja-
nez Hafner, Maja Šubic, Barbara
Demšar, Berko, Domen Slana,
Petra Plestenjak, Jasna Vastl, Ja-
nez Plestenjak, Rado Dagarin,
Matej Bizovičar, Manja Vadla,
Marjan Žitnik, Tomaž Lunder,
Andrej Perko, Marjan Prevodnik
so le nekatera izmed več kot tride-
set umetnikov, ki so tokrat na
ogled in v prodajo predstavili svo-
ja dela. 

Duhovita galerijska postavitev,
dela posameznikov so med sabo
pomešana, gledalca in potencial-

nega kupca že v drugi minuti
spodbudi, da si razstavo ogleda s
cenikom v rokah. Odprtje razsta-
ve so člani društva popestrili tudi

s presenečenjem, saj so za prebi-
janje uvodne treme med potenci-
alnimi kupci pripravili srečelov.
Dela bodo v ”groharici” na ogled

še ves december in tja v prve ja-
nuarske dni. Velike zadeve na
malem formatu. Priporočamo.      

Igor Kavčič

Mali format, velike stvari
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled in v prodajo božično-novoletna razstava umetniških del članov

Združenja umetnikov Škofja Loka in povabljenih umetnikov.

Obvezen pripomoček pri ogledu razstave je priročni cenik del.

Fanta iz ”podmladka” v Združenju umetnikov Škofja Loka sta imela pri prodaji srečk kar precej dela.
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Skupina za samopomoč
staršev odvisnikov

Železniki - Pod okriljem Lokalne akcijske
skupine za preprečevanje zasvojenosti Že-
lezniki se je znova začela sestajati skupina
za samopomoč staršev odvisnikov in odvis-
nikov. Srečanja bodo potekala vsak prvi pe-
tek v mesecu ob 18. uri v kulturnem domu v
Železnikih. ”Problem odvisnosti je v današ-
njem času zelo velik, a se ga včasih sploh ne
zavedamo ali pa ga nočemo videti. Včasih
tudi na tak način rešujemo probleme, saj si
ne znamo drugače pomagati,” ugotavlja An-
dreja Žagar Camarello, pobudnica za
ustanovitev skupine. ”Želela sem, da ljudje,
ki zaznajo probleme kakršnihkoli odvisno-
sti, vedo, da je nekje še nekdo, ki se ukvarja
ali se je že ukvarjal z enakimi težavami, kot
jih preživljaš sam,” je povedala sogovornica,
ki je tudi sama imela podobne probleme, a
ni vedela, kako naj se jih loti. Tako je izve-
dela za skupino staršev odvisnikov v sklopu
Društva Žarek z Jesenic, ki ji je dala moč za
premagovanje težkih življenjskih situacij.
”V tej skupini se trenutno res srečujemo
starši odvisnikov od drog, vendar se danes
soočamo tudi z vrsto drugih odvisnosti, kot
so odvisnost od televizije, računalnikov, od-
nosov, hrane, od iger na srečo, alkohola ... V
skupini izmenjujemo svoje izkušnje, se pod-
piramo, da ne obupamo oz. da delamo na
sebi, da s svojim vedenjem ne prizadenemo
svojih bližnjih.”                                 A. H.

Atelje CLOBB in Pulsar vabita
Atelje CLOBB vabi na slikarski tečaj

pod mentorstvom Maje Šubic, ki bo pote-
kal od 24. januarja do 28. marca prihodnje
leto. Obsegal bo deset srečanj po tri ure,
prijave sprejemajo na info@ateljeclobb.org
ali po telefonu 040/867 653. Cena 130 ev-
rov. Multimedijski center Pulsar pa vabi na
delavnico oblikovanja v Adobe Photosho-
pu, ki je namenjena začetnikom, ki bi si
radi pridobili osnovno znanje v računalni-
škem oblikovanju. Udeleženci se bodo sre-
čali petkrat (po štiri ure), in sicer 2., 9., 16.,
23. februarja in 1. marca 2009 v sodobno
opremljeni računalniški učilnici Multime-
dijskega centra Gorenjske - Pulsar. Prijave
sprejemajo na www.pulsar.si in v MMC
Pulsar (cena 50 evrov).     B. B.

Izžrebanci nagradne križanke MANIA,
Mestni trg 39, Škofja Loka. 1. nagrado: bon
v vrednosti 30 EUR prejme Katarina Ber-
toncelj, Selca; 2. nagrado: bon v vrednosti
20 EUR prejme Alenka Pirih, Železniki; 3.
nagrado: bon v vrednosti 10 EUR prejme Li-
dija Vintar, Škofja Loka. Nagrade Gorenj-
skega glasa pa prejmejo: Mojca Krvina,
Rovte; Milka Gartner Sorica in Nataša
Buh, Polhov Gradec. Vsem iskrene čestitke.

Gasilci iščejo lokacijo za nov dom
Železniki - Gasilci PGD Železniki, ki ‘domujejo’ v preurejeni nekdanji avtomehanični

delavnici v industrijski coni Alples, ta čas iščejo lokacijo za nov gasilski dom. ”Trenutno
ne kaže nič kaj obetavno,” je po drugi seji gradbenega odbora dejal predsednik PGD
Železniki Damjan Mohorič. Odbor, ki ga poleg Mohoriča sestavljajo župan Mihael Prevc,
občinski svetnik Lojze Demšar ter člana PGD Miloš Kamenšek in Franc Žaberl, je pred-
nostno obravnaval štiri lokacije. ”Lokacija nasproti podjetja Domel, ki je tudi lastnik
parcele, ni naprodaj, prav tako ne parcela pri podjetju Niko, ki je v lasti fizične osebe.
Lokacija na Racovniku, kjer stoji stavba AMD, je v lasti društva, ki pa se zaenkrat ne želi
seliti v nadomestne prostore. V društvu sicer ostajajo odprti, vendar pa nam lokacija v str-
njenem in poplavno ogroženem naselju ni najbolj všeč. Četrta lokacija, ki je še ne želimo
razkriti, je v lasti starejše osebe. Z njo smo že opravili razgovore, a ker nismo dobili jas-
nega odgovora, se želimo do 20. januarja znova sestati,” je povedal Mohorič. Naj spomni-
mo, da gasilci že nekaj časa opozarjajo, da ima gasilsko orodišče sredi industrijske cone
vrsto pomanjkljivosti: ni ogrevanja, stranišč, tušev, intervencijske in sejne sobe ter prosto-
ra za družbene dejavnosti, streha pa je dotrajana in prepušča vodo. V določenih terminih
so težave z vstopom in izstopom ob intervencijah, objekt je na poplavno ogroženem ob-
močju, delo z mladino pa je oteženo in nevarno.                                                  A. H.

Aleš Ušeničnik v očeh sodobnikov
Poljane - Imeniten večer ob 140-letnici rojstva velikega Poljanca, filozofa, profesorja in rek-

torja ljubljanske univerze so poimenovali Aleš Ušeničnik v očeh sodobnikov. Skozi njegovo
delo in misli so ga predstavili dr. Kajetan Gantar, dr. Janez Juhart in dr. Stane Granda, obisko-
valci pa so lahko izvedeli, da je bil Ušeničnik med sedmimi ustanovnimi člani Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti, pred svojim 80. rojstnim dnevom pa ga je takratna ljudska skup-
ščina izbrisala iz članstva vse do leta 1996. Gostje so spregovorili o Ušeničnikovem pomenu v
kulturi in zgodovini, sociologiji in njegovem pomenu za SAZU in akademsko kulturo. Mnogi
Poljanci so se čudili, kako Aleš Ušeničnik ni poznan celo v domačih krajih.                    B. B.

Pred mesecem sta si Francka in Jakob Ko-
šir iz Lučin po petih desetletij znova obljubi-
la zvestobo. 22. novembra 1958 sta se v Go-
renjo vas na civilno poroko odpeljala z za-
pravljivčkom, po njej pa odšla vsak na svoj
dom, skupaj sta zaživela po ponedeljkovi cer-
kveni poroki. ”Šele takrat sem zaživel pravo
življenje,” je ob zlati poroki povedal Jakob.
V življenja polnem zakonu se jima je rodilo
deset otrok, ki so ob njunem prazniku tako
kot že velikokrat doslej stopili skupaj in pri-

pravili veliko ohcet, na kateri se je zbralo več
kot 80 svatov. Njuno veselje, otroke Cirilo,
Anico, Martino, Viljema, dvojčka Janeza in
Lojza, Francija, Toneta, Miha in Miro, danes
dopolnjuje še družba 27 vnukov in vnukinj.
Ponosna sta na vse, še vedno polna zdravja,
ki si rada z delom zapolnita čas. Ata Jakob je
največkrat v mizarski delavnici, kjer uživa v
najtežjih, rezbarskih delih, mama Francka pa
še vedno šiva in varuje vnuke.            

Boštjan Bogataj

Zlata poroka Koširjevih

Francka in Jakob Košir z desetimi otroki
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Ugodne cene svetil!
Pestra izbira raznovrstnih stikal 

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

SILVERLIT HELIKOPTER
RESCUE TEAM
Reševalni helikopter s 
pristajalnim ogrodjem. Iz
penaste mase, prenese
tudi strmoglavljenja oz. 
zasilne pristanke

Cena 32.95 EUR
Kat.št.: 206060

MERILNIK VLAGE V LESU 
FM-200
Komplet vsebuje 3 x baterija 
+ 10 nadomestnih merilnih 
konic + navodila

Cena: 69,95 EUR
Kat. št. 10 08 19

RADIJSKA VREMENSKA
POSTAJA TE652EL
Vgrajena modra osvetlitev ozad-
ja olajša odčitavanje ure, zunan-
je in notranje temperature ter
vlažnosti zraka tudi v temi

Cena: 59.95 EUR
Kat. št.: 646315

KOMPLET
MAGLITE + LED
LITE

Komplet vkljucuje:
+ LED Mini Maglite
2 AA
+ najlonski tok za
LED Mini Maglite 
2 AA
+ 2 Mignon bateriji
+ 3 Mono baterije

Cena: 49.00 EUR
Kat.št: 573239

1:43 NISSAN 350Z RTR
Komplet vsebuje: model 
avtomobila, daljinski 
upravljalnik, baterije niso
vkljucene

Cena: 14.95 EUR
Kat.št.: 234779

RADIJSKI TERMOMETER Z
ZUNANJIM TIPALOM
Trivrstični zaslon hkrati kaže
točen čas ter notranjo in 
zunanjo temperaturo

Cena: 21.95 EUR
Kat. št.: 646277

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

Vse potrebno za hišno inštalacijo !
Prijazni prodajalci vam bodo svetovali in skušali rešiti problem 

Breval d.o.o., Kidričeva 66b, 
4220 Škofja Loka, tel.: 04/513-05-30
Del.čas: vsak dan od 7.00 do 19.00 ure, 
sobota 8.00 – 12.00 ure
e-mail: breval@siol.net

A K C I J A  -  S T R O P N E  S V E T I L K E  D O M O
F152-718/A1 BELA
Osvetlitev: 1x60w
Teža: 1,1 kg
Cena 16,20 EUR

F252-764/A3 BELA
Osvetlitev: 2x60W
Teža: 1,4 kg
Cena: 27,75 EUR
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Moj dom

Smo v prazničnem času, marsikdo je (morda tudi ne po svoji volji)
že na dopustu, čaka nas praznično vzdušje. Še je čas za praznično
okrasitev doma.

Praznični, božično-novoletni aranžmaji vedno popestrijo prostor, glede
na družabnost Slovencev in nagnjenost k obiskovanju pa je že prav, da
tudi dom zaživi v prazničnih barvah. Najprej o prazničnem drevesu, jel-
ki. Kljub temu da Slovenijo, še posebej pa tudi škofjeloško območje v ve-
liki meri prekriva gozd, še vedno ostaja vprašanje: izbrati naravno ali
umetno drevo? Zaradi centralnega ogrevanja je naravne jelke težje vzdr-

ževati, razen tega pa je prav, da tudi na tem področju gledamo z okolje-
varstvenimi očmi. Marsikateri lastnik gozda je ob tem zavil z očmi, spet
drugi pa je prikimal, saj ve, da je vsako manjše drevo naložba v prihod-
nost. Pri umetnih drevesih lahko izbiramo med jelkami naravnega (zele-
nega) videza ali belimi, ki pritegnejo oko. Drevo bo postalo bogato le, če
ga okrasimo s kroglami, ki so letos zelo modne, seveda pa so pomembni
tudi drugi vzorci in barve. Letošnja zapoved so srebrne ali srebrne v kom-
binaciji z drugimi barvami, pravi hit pa je letos tudi vijolična barva, tudi
zlata še ni za odpis. Zanimivo je, da trendi pri okraševanju doma sledijo

Še je čas za dekoracijo

PRODAJA, MONTAŽA,
SERVIS OLJNIH IN 
PLINSKIH GORILCEV

Pooblaščeni servis za prodajo, montažo, 
zagon in vzdrževanje ogrevalne tehnike
BUDERUS in De DIETRICH.

Franjo Petač s.p., Štalčeva ulica 1, 
Medvode, tel. in fax: 01/361 45 86
GSM: 041/649 975



trendom oblačil in modnih dodatkov. Zato velja, da kdor bo izbral svetlo
rjavo ali oranžno barvo, tudi ne bo zgrešil letošnjih trendov. 

Božično drevo naj bi vsak postavil tja, kjer tudi preživimo največ časa,
torej v dnevno sobo ali ‘hišo’, vsekakor pa na mesto, kjer ne bo motila
vsakdanjega ritma življenja. Okrašeno drevo sicer močno pripomore k ve-
selemu vzdušju, če bi vsak prostor primerno okrasili (manj je več) pa bi
bilo prešerno vzdušje po vsej hiši kar čez vse praznike! Na drevo spada-

jo tudi lučke, ki pričarajo posebno vzdušje, še bolj bogata pa bo jelka s
pentljami ali pa še sami naredimo kak dodaten okrasek. Pomembno je le,
da je vse postavljeno v harmoniji, s pravimi barvami, ki se dopolnjujejo.
Tudi tu velja, da je bolje izbrati manj barv in te usklajeno, kot pa na dre-
vo natrositi celo mavrico.

Še nekaj besed o najbrž najpomembnejšem dodatku za mlajše: pomem-
ben element prazničnega vzdušja so tudi darila. To je lahko vrednostno
tudi skromno, lahko ga naredimo tudi sami, vendar naj bo ‘tisto pravo’ in
iz srca. Oblačila ali druge stvari, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življe-
nju, kljub svetovni finančno-gospodarski krizi niso primerna za praznič-
no dekoracijo, toliko bolj pa morda povsem enostavni izdelki izpod naših
rok. Poskusite, zagotovljeno dvakratno zadovoljstvo - ob izdelovanju da-
rila in v navdušenih očeh obdarovanca.                         Boštjan Bogataj

Moj dom
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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

SREČNO 2009!

ENERGIJO UPORABLJAMO PAMETNEJE

Log Žabnica d.o.o., Srednje Bitnje 70, 4209 Žabnica
T: 04/231 20 00, F: 04/231 23 31, info@log.si, www.log.si

Trgovina z rabljeno
otroško opremo

Donova 2, Medvode, tel.: 01/3616 126
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VSEM VOŠČIMO SREČNO NOVO LETO ❄❄❄❄❄❄❄❄

SREČNO 

2009!

Stanonik Majda s.p., 
Zakobiljek 15, Poljane nad Škofjo Loko

Želimo vam vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2009

DOMAČA VZGOJA
BOŽIČNIH ZVEZD



Pogovor
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Najboljše stvari so tri, vam so
se v kratkem času zgodile tri iz-
dane knjige?

”Mogoče na videz zgleda tako,
kot da je šlo vse zelo hitro, a so bili
koraki do cilja vseeno dolgi. Pr-
vič sem preizkusil svoj dar za pi-
sanje pri spletnem dnevniku,
/zaprasenezvezde.eDnevnik.si/.
To, nekakšno uvajalno obdobje, je
trajalo leto ali dve. Potem sem se
odpravil na potovanje po Turčiji, in
medtem ko sem ure in ure sedel na
soncu pred tamkajšnjimi kafiči ob
kavi ter so se misli in besede zgri-
njale vame in me povsem iznena-
da popolnoma preplavile, me je
prešinilo, da je napočil čas za prvo
knjigo. Potem je šlo zelo hitro. Kar
odprlo se je in ko sem dokončal
Skesani odmev, sem se zelo hitro
lotil druge, V objemu svobode.”

Že sami naslovi so zelo zani-
mivi in prijetno skrivnostni?

”Skesani odmev res odraža ti-
sto, o čemer pišem. Glavni junak
Mehmet živi žalostno zgodbo, je
na neki način odmev tistega, če-
sar se posamezniki včasih kesa-
mo celo življenje. A na koncu
človek vedno najde sebe in zato je
ta knjiga tudi nekakšen odmev
dobrega.”

Je potem V objemu svobode
logično nadaljevanje prve?

”Ja, mogoče. Tudi ta knjiga go-
vori o svobodi. Razdeljena je na
dva dela. V prvem skušam razlo-
žiti, kaj bi svoboda lahko bila, v
drugem delu na popolnoma na-
sproten način govorim o ujetosti v
svobodi. Nekje v knjigi sem zapi-
sal: ”Človek, ki na tem planetu
živi, ima veliko moč. Prižiga in
ugaša vse svetilke neba, kakor mu
srce poželi. Tu se vse prične.” Ne-
kje proti koncu, že na zadnjih
straneh, pa glavni junak strne
svoje misli z besedami:’ Neverjet-
no, česa vsega je človekova do-
mišljija zmožna, a kot nalašč ne
tistega, kar človeštvo potrebuje.’
Žal smo vsi izgubili človeka v
sebi, zato smo danes drugačni.” 

Se je kdaj med pisanjem poro-
dila misel, da ljudje na tisto pra-

vo svobodo pravzaprav še sploh
nismo pripravljeni?

”Ta svoboda, ki jo danes živimo,
je zelo omejena, in s knjigo sem
želel povedati, da smo svobodni
šele tedaj, ko razpremo svoja last-
na krila, ko zares poletimo. Takrat
jo začutimo v vseh pomenih te ču-
dovite besede. Nenazadnje: nihče
ne preživi, dokler ne ugotovi, da
smo vsi le ljudje.”

Zadnja knjiga Renesančni člo-
vek, ki je izšla te dni, nosi v sebi
še globlje sporočilo?

”Knjigo sem posvetil dr. Janezu
Drnovšku. Glavna junaka sta pes-
nik Darko, ki išče smisel današnje-
ga sveta in Andrej, predsednik dr-
žave, ki prav tako išče odgovore na
najgloblja bivanjska vprašanja.
Zaradi medsebojnega dopisovanja
postaneta tesnejša prijatelja, kot
sta kdajkoli mislila, da bosta. Nju-
na pisma prestreže državna oblast,
ki v njih zasluti namero po držav-
nem udaru. Sicer pa že sam naslov
odraža misel, kako zelo je potreb-
na renesansa človeštva. Po drugi
strani pa sem želel sporočiti bral-
cem, da je tisto, kar je pomembno
v našem življenju, le ljubezen in
dobrota. To dvoje nas bo pripelja-
lo do preporoda in ponovne rene-
sanse.”

Je v knjigi skrita tudi kakšna
past? Znano je namreč, da ta-
krat, ko najbolj vneto iščemo
odgovore, zelo radi zatavamo v
najbolj brezizhodne labirinte?

”Družbeni sistem, politika, de-
nar, številne religije, ki vladajo,
ponujajo človeku lahke rešitve za
njegove probleme. Vse, kar doživ-
ljamo, se dogaja zelo hitro. Zato
se zavedam, da bo vsak človek, ki
bo želel spreminjati, moral iti po
daljši poti, potrebno bo najprej
spremeniti sebe, okolje, bližnje.
Le tako se bo pozitivna misel širi-
la na nekih trdnih temeljih.”

Vaša zapisana beseda je, vsaj
po vsebini, obetavna, a ne za
vsakega?

”Namenjena je tistim, ki se spra-
šujejo. Želel pa sem doseči, ne le
z zgodbo, tudi sicer, da bi se zapi-

sane misli bralca dotaknile. V
mojih delih ne gre za izoteriko, saj
pišem o resničnih zgodbah, o
iskanjih, ki so del vsakega izmed
nas. Knjige pa preveva misel, da
je potrebno biti dober ne le do
sebe, tudi do soljudi.”

Če dovolite, bi vas rada vpra-
šala tudi o vaših potovanjih. Na
spletnih dnevnikih velikokrat
pišete tudi o njih?

”Premalo potujem! Mladi bi
morali imeti več časa za daljne de-
žele. Vsako leto se potrudim iz-
brati kakšno državo, ki je dokaj
nepoznana in kjer mislim, da bi
lahko našel mir in odklop od
vsakdanjega hitenja doma. Prva,
ki sem jo obiskal, je bila Tajska;
potoval sem sam z nahrbtnikom,
in v mesecu dni me je dežela
osvojila, danes lahko rečem, da
sem se tam okopal v najlepših
morjih tega sveta, spal na prostem
pod palmami in zvezdnatim ne-
bom. Na poti so me sicer tudi
okradli, medtem ko sem spal na
avtobusu. V takšnih trenutkih
šele vidiš, koliko pomeni sto do-
larjev za preživetje dveh tednov
in kako dobro je, da imamo teh-
nologijo, s pomočjo katere ti lah-
ko od doma pomagajo z majhno
vsoto denarja, kot so meni. Vse
države, ki sem jih prepotoval z
nahrbtnikom in večino kar peš, so

mi dale vpogled v druge svetove.
Spoznal sem mnogo prisrčnih lju-
di in doživel mnogo lepega, pa
tudi slabega.” 

So bila daljna obzorja že od
nekdaj vaš veliki sen?

”Sploh ne. To se je zgodilo šele
tedaj, ko so v moje življenje vsto-
pili določeni ljudje, ki so me s
pripovedovanjem svojih doživlja-
jev navdušili za potovanja in mi
odprli oči, kam vse lahko človek
gre. Ker sem veliko slišal o Vzho-
du, sem se tja najprej odpravil.
Bil sem tako ponosen nase, da
grem sam na pot in da bom preži-
vel. Kmalu sem spoznal, da smo
ljudje po vsem svetu enaki, le
zrasli smo v drugačna bitja. Naša
srž je enaka, zato se ni težko za-
ljubiti v ljudi, ki jih spoznavaš v
drugih državah, pa naj bo to na
Balkanu ali v Indiji. Preko njih
sem spoznaval tudi sebe. V tem je
pravzaprav čar potovanj. In ker se
ne oziraš na uro. Razen kadar
moraš uloviti vlak! /smeh/ Vse-
eno ti je tudi, če boš moral spati
pod drevesom. Neznansko ceniš
vodo, čeprav se umivaš z ledeno,
in rade volje poješ kruh, čeprav
trd. Vse to ti daje takšno moč za
življenje, da te lahko celo zasvoji.
In mene zasvoji vsako leto enkrat;
rade volje bi pa pustil, da bi me
večkrat.”

Matej Pollick iz Škofje Loke je te dni izdal svojo tretjo knjigo Renesančni človek

Tistim, ki se sprašujejo
O sebi pravi, da je prehodil mnogo poti tega sveta in tudi kakšnega drugega, a o tem redko govori, 

saj spoštuje tako svoje kot tudi tuje drevorede. Zato ga bomo na cesti težko opazili, bo pa on opazil nas. 



V Studiu masaže Tui na v Prenočišču Dežman na
Kokrici pri Kranju odslej poleg kitajske masaže
ponujajo tudi tajsko masažo. Kitajsko masažo po
vrnitvi z daljšega dopusta v domovini spet izvaja
odlični maser Xue Kui. Mnoge stranke vam lahko
zagotovijo, da vam bo njegova masaža prerodila
telo in duha ter pomagala odpraviti različne boleči-
ne. Naročila sprejema po telefonu 040/352 388.
Tajsko masažo pa izvajajo štiri tajske maserke, ki so
pred prihodom v Kranj masirale v priznanih masaž-
nih centrih na Tajskem, nekatere pa imajo tudi že
izkušnje z delom v Evropi. Najbrž že veste, da tajska
masaža pomaga predvsem k sprostitvi, ima dobre
terapevtske učinke na glavobol in bolečine v miši-
cah, na težave z vratom, izredno ugodno pa vpliva
tudi na pretok energije v telesu. Izkoristite izredno
priložnost in se naročite na tajsko masažo v salonu

Tui na, saj vam ob že tako ugodnih cenah do konca
leta ponujajo še 15-odstotni promocijski popust.
Tajske maserke so vam v Studiu masaže Tui na v Pre-
nočišču Dežman na Kokrici pri Kranju na voljo vsak
dan od 9. do 21. ure, ob nedeljah pa od 14. do 21.
ure. Naročila na tajsko masažo na 04/204 51 31 in
04/204 51 42. 
Odprto tudi 1. in 2. januarja 2009 od 14. do 20. ure.

Novo: tajska masaža v Kranju
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Kitajski maser Xue Kui 

Izkoristite promocijski popust (-15%) za tajsko masažo:
- tradicionalna tajska masaža celega telesa (60 min) 32,00 EUR 27,20 EUR
- tradicionalna tajska masaža hrbta (30 min) 25,00 EUR 21,25 EUR 
- tajska masaža z eteričnimi olji (60 min) 40,00 EUR 34,00 EUR
- tajska masaža s toplimi zelišči (60 min) 45,00 EUR 38,25 EUR 
- protistresna masaža (30 min) 25,00 EUR 21,25 EUR
- refleksna masaža stopal (60 min) 32,00 EUR 27,20 EUR
- tajska masaža za ženske po porodu (60 min) 32,00 EUR 27,20 EUR

Izbirate primerno božično 
ali novoletno darilo? 
Podarite darilni bon 
za kitajsko 
ali tajsko masažo 
v Studiu masaže Tui na!

SREČNO 2009!

Pogovor
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Bili ste tudi v Gruziji in Kirgiziji, dveh biv-
ših sovjetskih republikah. Zakaj ste se odlo-
čili zanju, kaj je tam tako posebnega?

”Posebni so ljudje. Za Kirgizijo sem se lani
odločil kar tako, ker sem želel na Kavkaz, za-
nimala me je ruščina in zanimalo me je, kakš-
no življenje živijo v tistih krajih. Je ena izmed
redkih držav, za katero človek ne potrebuje
vize. Vrgel sem nahrbtnik na ramena z upa-
njem, da bom lahko plezal po goratih predelih
kavkaških gorskih verig. Bil sem izjemno nav-
dušen, ko sem videl, kako hitro se lahko z
majhnim kombijem povzpnem na višino treh
tisočih metrov. Resda je to zelo revna dežela,
vendar pa so ljudje tako dobrodušni, da sem
težko verjel. Če sem čisto iskren, sem hotel
ostati kar tam, in ni manjkalo veliko. Gospa Ta-
tiana, ki me je gostila v svoji hiši, me je malo-
dane poročila s svojo hčerjo, s katero sva si iz-
menjala šele besedo ali dve. Tudi sicer sem bil
vsaj še enkrat zelo zaželen kot bodoči zet.
/smeh/”

O Gruziji vem le to, da je zelo nevarna de-
žela ...

”S prijateljico sva tja odrinila, tik preden je
tam vzklila vojna. V Gruziji prevladuje orto-
doksna pravoslavna cerkev, verski običaji so
zelo tradicionalni in strogi. To od popotnika, ki
potuje le z velikim nahrbtnikom, zahteva veliko
mero spoštovanja, a nič več, kot se pričakuje na
primer v indijskih templjih: zakrita ramena in
noge ter primerna obutev, spoštljiv odnos do
verskega hrama in podobno. Tudi menihi so ne-

malokrat zelo odprti za pogovor in radovedno
vprašajo, od kod si, kaj počneš, katere vere si in
kakšni ljudje so tam, kjer živiš. Gruzijci so zelo
gostoljubni in prijazni ljudje. Po večini so tudi
zelo odprti, kar je na sploh značilno za bivše
sovjetske države. V mestu Kutaisi sva s Tino,
medtem ko sva si ogledovala samostane, ostala
brez javnega prevoza, ker ga enostavno ni bilo
več. Čakala sva debelo uro in pol na dežju in
mrazu, nakar se naju je usmilil nek gospod in
naju povabil, naj z njim nadaljujeva njihov šol-
ski izlet. Pri naslednjem samostanu sem se zato
trikrat splazil pod stranskim oltarjem za srečo,

žal pa sem si vmes pozabil tudi kaj zaželeti.
/smeh/” 

Že prej ste omenili, da na potovanjih dobi-
vate tudi ideje za pisanje? 

”Svojo prvo knjigo sem napisal z zvezkom v
naročju in skodelico kave pred slavno Modro
mošejo v Istanbulu. Če imamo odprto srce, se
veliko naučimo. Ko se spomnim na Indijo, ne
vidim toliko slik pohabljenih otrok, ki so pros-
jačili na ulicah, ali beračev, ki so se oklepali
mojih nog, ko sem šel mimo. Spomnim pa se
prelepe narave, pohoda na severu Šimle v su-
pergah, ko je lilo kot iz škafa in sva s prijatelji-
co bentila na vodiča. Bistvo vidim v preživetju.
Ohraniti potrpljenje. Biti toleranten in razume-
vajoč. Biti odprt in dostopen, prijazen in ustrež-
ljiv, biti spoštljiv. In kar je najpomembneje, biti
human, torej človeški.” 

Pa vas ne vleče tudi kam drugam, na Za-
hod? 

”Najraje potujem k sebi. Potovanje življenja
je najimenitnejše in najbolj zahtevno potovanje
vsakega od nas. Že res, morda spoznavanje kul-
tur in drugih običajev pripomore k temu, da je
človek bolj razgledan in lažje sprejema vse dru-
gačno, ki ga vidi na ulici - od norih frizur, do
smešnega oblačenja in podobnih reči. A šele
tedaj, ko človek spoznava svojega soseda, s ka-
terim živi dan za dnem in ki ga velikokrat sploh
ne opazi, se odprejo oči. Zato morda tako rad
pišem o odpadnikih v družbi, ki dokazujejo, da
smo vsi ljudje enaki in da je nepravično delati
razlike med nami.”                 Andreja Kopač
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Škofja Loka - Škofjeloški rokometaši prve polovice letošnje doma-
če ligaške sezone niso odigrali po načrtih, so se pa zato v zadnjem
mesecu izkazali z odličnima predstavama v pokalu EHF, kjer so
ugnali dunajsko moštvo Aon Fivers in si priigrali mesto v osmini fi-
nala, kar je lep uspeh za loški in tudi gorenjski rokomet. Le nekaj dni
po odmevnem dosežku so na Dunaju že opravili tudi žreb, ki je bil ro-
kometašem Merkurja naklonjen, saj jim na gostovanje ne bo treba
predaleč, s švicarsko ekipo St. Gallen pa so dobili enakopravne na-
sprotnike. Prvo tekmo v Švici naj bi odigrali 10. ali 11. februarja, pov-
ratno pa 21. februarja v domači dvorani na Podnu.

”Če bi nas pred žrebom kdo vprašal, katero ekipo si želimo v osmi-
ni evropskega pokala, bi si zagotovo zbrali Švicarje. Zavedamo se si-
cer, da so kvalitetnejše moštvo od Avstrijcev, ki smo jim prekrižali na-
črte po napredovanju, vendar pa smo v klubu prepričani, da bo s po-
žrtvovalno igro moč ugnati tudi ekipo St. Gallena. Temu v prid govo-
ri tudi dejstvo, da najprej igramo v gosteh, nato pa v domači dvorani,
ko računamo tudi na pomoč navijačev, ki znajo ekipo spodbujati, ko
je najbolj potrebno,” pravi direktor kluba Jože Galof, ki je prepričan,
da bodo loški rokometaši tudi v nadaljevanju domače ligaške sezone
pokazali več, kot so v jesenskem prvem delu. ”Tekma z ekipo Ormo-
ža prejšnji teden je že pokazala, da je ekipa močna in da z željo po
uspehu sodi višje na prvenstveni lestvici. Fantje pa bodo to v nadalje-
vanju tekmovanja še morali potrjevati,” je dodal Galof.    

Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Merkur uspel v evropskem pokalu
Rokometašem škofjeloškega Merkurja v domačem prvenstvu letos ne gre po načrtih, 

izkazali pa so se v evropskem pokalu, kjer so se uvrstili v četrtfinale pokala EHF.

Rokometašem Merkurja je uspel lep podvig, saj so ugnali Dunajčane in se 
uvrstili v nadaljevanje tekmovanja evropskega pokala EHF. 

Gorenjevaškim strelcem tri plakete
Ob koncu leta Strelska zveza Slovenije izbere najboljše strelce in društvo ter njihove tek-

movalne dosežke nagradi s plaketami. V Strelskem društvu Marmor Hotavlje Gorenja vas so
na priložnostni slovesnosti prejšnji teden bronaste plakete Strelske zveze Slovenije prejeli:
Andrej Peternel za državni rekord z zračno puško, Lenart Oblak za državni rekord z ma-
lokalibrsko puško v trojnem položaju in ekipa kadetov v postavi Andrej Peternel, Gašper
Oblak in Lenart Oblak za štiri ekipne državne rekorde - dva z zračno puško, enega z 
malokalibrsko puško leže in enega z malokalibrsko puško v trojnem položaju. V točkovanju
najboljših društev so Gorenjevaščani med 118 društvi zasedli drugo mesto za Grosupeljčani,
prav tako drugi v točkovanju mladincev posamezno je bil Andrej Peternel, Lenart Oblak pa
je bil tretji.                                                                                                              V. S.

Predsednik društva Aleš Košir, strelci Lenart Oblak, Andrej Peternel in Gašper Oblak ter trener Krištof Kučić

Pokal Loka v kegljanju
Od 2. decembra naprej na kegljišču v dvo-

rani Poden poteka 11. tekmovanje za Pokal
Loka v kegljanju. Tudi letos se je organizator-
jem, Kegljaškem klubu Knauf Insulation, pri-
javilo več kot 260 kegljačev in kegljačic iz
Slovenije in tujine, ki bodo tekmovali še do 27.
decembra, ko bo ob 19.30 slovesna podelitev
pokalov in nagrad najboljšim.                  V. S.

Traški balinarji so podprvaki
Prejšnji teden se je končalo letošnje državno

prvenstvo v balinanju, ekipa Lokateksa Trate
pa je tekmovanje končala na drugem mestu.
Kljub porazu na odločilni tekmi proti ekipi
Krima 16:6, so Tračani na koncu lahko zado-
voljni, saj imajo kot podprvaki pravico sode-
lovanja v evropskem pokalu. ”Sezono smo
odigrali po sistemu vroče - hladno; nekaj te-
kem smo odigrali vrhunsko, v nekaterih pa
smo povsem popustili,” je po kočani sezoni
povedal vodja traške ekipe Bojan Berčič. Kot
je še pojasnil, bo jedro ekipe za prihodnjo se-
zono ostalo isto, saj jih zapušča le Jaka Ste-
novec, okrepili pa se bodo z Juretom Kozje-
kom in Boštjanom Križajem. ”Ekipa bo do-
bra, zato bomo znova štartali na naslov držav-
nega prvaka, v evropskem pokalu pa si želi-
mo dostojno zastopati slovensko balinanje,”
je dodal Berčič.                                    S. Š.



Škofja Loka - Na Mestnem trgu v Škofji Loki so študenti pripravili
Dan za strpnost, ki je letos privabila rekordno število obiskovalcev. Že
v dopoldanskem času je veliko otrok obiskalo otroške delavnice, v
sklopu prireditve pa je na Placu potekal tudi sejem unikatnih izdelkov
in umetnin mladih neuveljavljenih avtorjev. Letos so postavili trideset
stojnic, izdelki pa so se prodajali kot za med. Vzporedno je potekal
tudi humanitarni projekt Loška srca, na katerem je Zavod O v sodelo-
vanju z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike Škofja Loka, DC
Omega, zbiral denar za pomoč. Žal so na Dnevu za strpnost uspeli
zbrati zgolj dvajset evrov (?!), zato pozivajo vse, ki želijo prispevati
kak cent, da to storijo do konca decembra. Preko intermedijske inšta-
lacije so obiskovalci cel dan lahko oddajali tudi digitalne želje. Prire-
ditev so sklenili zvečer s koncertom raperskega tandema Murat & Jose,
ki sta navdušila celo starejšo generacijo. Sledil je nagovor Toma
Križnarja in Suleimana Jammousa (humanitarnega koordinatorja su-
danskih upornikov iz Darfurja) o nestrpnosti po svetu. Na koncu je
med koncertom skupine Dan D do zadnjega kotička poln Mestni trg
prižgal še svečke miru.                               Polona Mlakar Baldasin

Ločanka predstavlja
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Taverna Petra
Klemenčič Petra s. p.

Poljanska 104, Gorenja vas

Tel.: 04/518 13 68

Taverna Petra je odprta od nedelje do četrtka med 9. in 1. uro ter ob 
petkih in sobotah pa med 9. in 3. uro.

Želimo vam vesele božične in novoletne praznike ter 
srečno novo leto 2009.

Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 9. do 22. ure,

tudi ob četrtkih

GOSTILNA IN PICERIJA

Dostava hrane na dom
04/250 11 69, 041/581 327 

Od ponedeljka do petka vam od 
devetih naprej nudimo več vrst malic

● Pice iz krušne peči 
● Kosila vsak dan ● Jedi po naročilu

● Vsak dan sveže postrvi
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Rekordni Dan za strpnost

Dan za strpnost je bil kljub kapljicam dežja odlično obiskan, Mestni Trg pa je
bil med koncertom nabito poln.

www.gorenjskiglas.si
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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

Vsem strankam se zahvaljujemo 

za zaupanje in vsem želimo vesele božične 

in novoletne praznike ter zdravja 

in uspehov v novem letu 2009.

Audi predstavlja naslednjo stopnjo v razvo-
ju svojega najbolj športnega vozila R8.
Športnik sedaj prihaja s 5,2-litrskim deset-
valjnikom, ki razvije največjo moč 386 kilo-
vatov (525 KM) in največji navor 530 Nm,
kar je zagotovilo za prvinske vozne užitke.
Audi R8 5.2 FSI quattro za pospešek od 0 do
100 km/h potrebuje pičle 3,9 sekunde; če je
opremljen s sekvenčnim menjalnikom R tro-
nic, pa že čez 8,1 sekunde preseže mejo 200
km/h. Tudi po tem njegova pogonska moč ne
opeša, saj lahko doseže neverjetnih 316 km/h.
Izjemna moč, spontana odzivnost, bliskoviti
pospeški in prepoznaven zvok motorja se
združijo v prvinski užitek v športni vožnji.
Zvok 10-valjnega motorja je pravi koncert
donečih nizkih in izrazitih visokih tonov, ki z
naraščanjem števila vrtljajev prehajajo v veli-
časten ”fortissimo”, ki vrhunec doseže pri
8.700 vrtljajih.

Atmosferski motor je kombinacija tehnolo-
gij, ki so se izkazale v športnem avtomobiliz-
mu - na primer mazanje s suho posodo za
olje in direktno vbrizgavanje bencina. 10-
valjna zasnova predstavlja popolno sintezo
impresivne vbrizgalne moči, ogromne vlečne

sile in majhne mase. Z letom 2009 bo ta mo-
tor svoj potencial dokazoval tudi na tekmo-
valnih stezah - v novem dirkalniku R8, ki ga
Audi za zasebna moštva razvija v skladu s
pravili GT3. Motor, ki bo vgrajen v serijskem
športnem avtomobilu, bo skoraj enak tistemu
v dirkalniku. Gibna prostornina znaša 5.204

kubičnih centimetrov, največji navor 530 Nm
je na voljo pri 6.500 vrtljajih, največjo moč
386 kW (525 KM) pa doseže pri 8.000 vrtlja-
jih. R8 V10 z menjalnikom R-tronic za 100
kilometrov v povprečju porabi 13,7 litra ben-
cina.

Matjaž Gregorič

Športnik z najmočnejšim srcem
Audi R8 5.2 FSI quattro z voznimi lastnostmi, ki jemljejo dih.
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SPECIALIZIRANI
CENTER

AvtoKlime

TransportnoHlajenje

AvtoGrelci

TurboPolnilniki

Generalni zastopnik
za Slovenijo:

Srečno 2009

Servis, prodaja
tel.: 01/36 25 777
www.beja.si

Rinspeed iChange od ena do tri
Švicarsko oblikovalsko podjetje Rinspeed bo na avtomobilskem sa-

lonu marca v Ženevi predstavil zanimivo študijo avtomobila s pri-
lagodljivo karoserijo. Avtomobil s futuristično športno zunanjostjo
so poimenovali iChange, njegova glavna posebnost pa je, da se z
njim lahko pelje le voznik ali še dva dodatna potnika. Kadar želi ob
sebi družbo, se športnik v obliki solze v nekaj sekundah spremeni v
športni kombi, vse pa poteka tako hitro, kot bi bila posredi čarovni-
ja. Pogonu so namenili električni motor, ki iChangea poganja s 130
kilovati moči. Rinspeed je s to študijo avtomobilskim proizvajalcem
vrgel kost za razmišljanje o lahkih, energetsko varčnih in vsestran-
sko prilagodljivih avtomobilih.  M. G.
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Eden najbolje prodajanih evropskih lahkih
dostavnikov, Fiat Ducato je dosegel pomem-
ben proizvodni mejnik. Pred kratkim so na-
mreč s proizvodne linije v italijanskem mestu
Sevel pospremili vozilo z zaporedno številko
dva milijona. Ducato je na trgu lahkih do-
stavnih vozil že več kot četrt stoletja in v tem
času so ga vzljubili številni obrtniki, podjet-
niki, trgovci, oskrbovalci in celo kmetje; svo-
je mesto je dobil v voznih parkih številnih
večjih podjetij, lokalnih oblasti, policije in
zdravstvenih ustanov. Poleg tega je najbolj
množično vozilo, na katerega osnovi nastaja-
jo nadgradnje za avtodome, številne pa so
tudi predelave v minibuse, šolske in mestne
avtobuse, reševalna vozila, premične trgovi-
ne in podobno. Ducato je bil prvič predstav-
ljen leta 1981, potem ko je italijanski Fiat tri
leta prej podpisal kooperacijsko pogodbo s
francosko skupino PSA in tako je vozilo po-
stalo del skupnega projekta z znamkama Ci-
troën in Peugeot. Tako je bilo tudi leta 1994,
ko je bila predstavljena druga generacija vo-
zil, leta 2002, ko jo je zamenjala tretja, in
slednjič še leta 2006, ko je na ceste zapeljala

četrta generacija trojčkov. Kupci tega dostav-
nika lahko izbirajo med številnimi tovornimi
in potniškimi izvedbami, skupaj jih je kar
2000. Ducato si je skupaj s svojima sorodni-
koma Citroënom Jumperjem in Peugeotom
Boxerjem leta 1994 prislužil najprestižnejši
evropski naslov Van of the Year. Fiat k skup-
nemu projektu že nekaj časa dodaja tudi svo-
je tehnološke elemente, med drugim 2,3-

litrski turbodizelski štirivaljnik z 88 kilovati
(120 KM), ki ima v primerjavi z motorjem iz
prejšnje generacije za 23 odstotkov nižjo po-
rabo goriva in servisni interval raztegnjen na
45 tisoč kilometrov. Poleg tega je v Ducatu
kot del dodatne opreme na voljo tudi brezžič-
ni komunikacijski sistem Blue&Me, ki ga je
Fiat razvil skupaj z Microsoftom. 

Matjaž Gregorič

Med najbolj iskanimi zlatniki
Eden najbolje prodajanih lahkih dostavnikov Fiat Ducato je zabeležil pomemben proizvodni jubilej.
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Poslovnim 
partnerjem in vsem
Gorenjcem želimo
prijetne božične
praznike in srečno
novo leto!

K R A N JK R A N J

K O  V R T  I N  D O M  Z A Ž I V I T A !K O  V R T  I N  D O M  Z A Ž I V I T A !

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO V NOVEM LETU!VESELE PRAZNIKE IN SREČNO V NOVEM LETU!

Naj vam božična zvezda polepša praznike
v objemu lepo okrašenega doma. 

VRTNARIJA BANTALE
(Ob cesti Škofja Loka - Kranj, za naseljem Zg. Bitnje)

Tel.: 04/23 17 260

CVETLICE IN DARILA FLORA

Nakupovalni center 
Cesta 1. maja 77, 4000 Kranj

Tel.: 04/235 95 35 
e-pošta: cvetindar.q-kr@flora.si

CVETLICE IN DARILA FLORA

Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj
Tel.: 04/204 31 77 

e-pošta: cvetindar.m-kr@flora.si

Flora d.o.o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica, 
tel.: 04/23 15 440, fax: 04/23 15 441, info@flora.si; www.flora.si

Naj vam božična zvezda polepša praznike
v objemu lepo okrašenega doma.
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Bližajo se praznični dnevi, ko se močno po-
veča uporaba različnih pirotehničnih izdel-
kov. Pri njihovi uporabi, predvsem petard, se
vsako leto rani več oseb (opekline, raztrgani-
ne rok, poškodbe oči ipd.), povzroči se precej
gmotne škode, glasna pirotehnika pa poleg
tega moti tudi živali in onesnažuje okolje. Tej
problematiki je sledila zakonodaja, tako da
novi zakon o eksplozivih in pirotehničnih iz-
delkih, ki velja od aprila letos, korenito pose-
ga na področje uporabe najbolj motečih piro-
tehničnih izdelkov, t. j. izdelkov kategorije 2
in 3, katerih glavni učinek je pok - petarde
vseh vrst. ”V Sloveniji je tako prepovedana
njihova prodaja, posest in uporaba. Za ugo-
tovljeno kršitev je predpisana globa od 400
do 1.200 evrov,” je pojasnil Robert Kralj,
policijski inšpektor na Policijski upravi
Kranj. 

Letošnji zakon uvaja tudi novo kategoriza-
cijo oziroma razvrščanje pirotehničnih izdel-
kov, ki se poslej delijo na ognjemetne izdelke
za zabavo, za odrske efekte in za druge na-
mene. ”Spremenjene so tudi starostne meje

za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov,
saj ognjemetne izdelke kategorije 1 lahko
uporabljajo starejši od 14 let, ognjemetne iz-
delke kategorije 2 smejo uporabljati starejši
od 16 let, ognjemetne izdelke kategorije 3 pa
le polnoletne osebe. Zakon tudi predpisuje,
da je mladoletnikom do štirinajstega oziroma
šestnajstega leta starosti dovoljeno uporablja-
ti pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod
nadzorstvom staršev ali skrbnikov,” opozarja
Kralj. Uporaba pirotehničnih izdelkov kate-
gorije 1, katerih glavni učinek je pok (npr. či-
čolinke), je dovoljena samo od 26. decembra
do 2. januarja, še vedno pa je prepovedana
njihova uporaba v strnjenih stanovanjskih na-
seljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za
potniški promet in na površinah, na katerih
potekajo javni shodi in javne prireditve. 

Policija opaža, da se povečuje prodaja piro-
tehničnih izdelkov na črnem trgu. ”Letos so v
Kamniku že zasegli dva tisoč piratk, ki so se
prodajale na črnem trgu,” je še povedal Kralj. 

Simon Šubic

Petarde niso dovoljene
Od letos je prepovedana prodaja, posest in uporaba petard. 

Usodni trk pri Praprotnem
Praprotno - Konec novembra se je na

regionalni cesti Škofja Loka-Železniki,
smrtno ponesrečil 30-letnik iz Železnikov.
Z osebnim avtomobilom se je peljal v
smeri proti Železnikom. V levem blagem
preglednem ovinku pred Praprotnim je pe-
ljal po levem pasu, v tistem trenutku pa je
nasproti pravilno pripeljal 47-letni voznik
osebnega avtomobila iz okolice Škofje
Loke. Vozili sta trčili, tako da je vozilo 47-
letnega voznika odbilo s ceste na travnik,
vozilo 30-letnika pa je obstalo na vozišču.
Tedaj je iz smeri Železnikov pripeljal še
33-letni voznik osebnega avtomobila iz
Ljubljane, ki je zaradi neprilagojene hitro-
sti trčil v stoječi avtomobil. 30-letni voz-
nik iz Železnikov je zaradi hudih ran na
kraju nesreče umrl, 47-letni voznik pa je
utrpel lahke poškodbe in so ga reševalci
odpeljali v Klinični center Ljubljana. 

Izginile opažne plošče
Škofja Loka - Neznani storilec je v noči

na 15. december z gradbišča na Trati ukra-
del 150 kosov opažnih plošč v vrednosti
približno 3600 evrov. Policisti za storil-
cem še poizvedujejo. S. Š.

Veliki 
dobrodelni 

koncert

 Športna dvorana MEDVODE,
pri OŠ Svetje        

24. januar 2009, ob 19. uri

Lions klub Škofja Loka

orkester  SIMFONIKA VRHNIKA 
solistka  ALENKA GOTAR

MePZ  MAVRICA VRHNIKA

zborovodkinja  DARINKA FABIANI

MePZ  SVOBODA Šoštanj 

zborovodkinja  ANKA JAZBEC

dirigent  MARKO FABIANI

Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

CENA VSTOPNICE JE 15 EUR

PREDPRODAJA VSTOPNIC 

SREČNO
V LETU 2009

Startnina 1 EUR, prevoženi km 1 EUR

POKLIČITE 
MM&&SS  TTAAKKSSII  

NA BREZPLAČNO
ŠTEVILKO 008800  9988  6666. 

V NAŠI DRUŽBI SE 
LAHKO ZAČNE VAŠA 

PUSTOLOVŠČINA.
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Prehitro na kolesu
Škofja Loka - Na lokalni cesti z Lubnika

proti Podpulfrci se je 7. decembra hudo
ponesrečil 45-letni Ljubljančan. S kolesom
je prehitro pripeljal po ovinkasti cesti, zato
ga ni mogel več obvladati in je padel. V
nesreči si je zlomil desno stegnenico, zato
so ga reševalci odpeljali v Klinični center
Ljubljana. 

Ukraden avto našli v pol ure
Žiri - Policiste so 8. decembra obvestili,

da je neznani storilec na območju Žirov
ukradel osebni avtomobil Citroen Evasion.

O ukradenem vozilu so bile takoj obveščene
vse policijske patrulje na območju policij-
skih uprav Kranj in Ljubljana in dobre pol
ure kasneje so policisti ukradeno vozilo
opazili na območju Vrhnike. Avtomo-
bilskega tatu, 37-letnega moškega iz Šem-
petra pri Gorici, so prijeli in pridržali, vozi-
lo pa vrnili lastniku. 

Tat na gradbišču
Škofja Loka - Konec novembra je nekdo

z gradbišča pri zdravstvenem domu v Škofji
Loki vzel udarno kladivo delovnega stroja.
Lastnika je oškodoval za okoli šest tisoč
evrov.  S. Š.
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Leta, ki je pred nami, se že veselite, saj komaj čakate, da odhitite
novim zmagam nasproti. Vsem nalogam boste kos in vedno znali
izbrati le najboljše. V ljubezni vas čakajo razna presenečenja, med

drugim tudi zanimiva avantura.
Srečni datumi: 29. in 30. 12. Dnevi za ljubezen: 1. in 2. 1.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 1, 6, 7, 13, 16, 22, 24.
Misel meseca: Če hočemo zvedeti, ali je voda slana, nam ni treba spiti vsega mor-
ja.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Denar vam predstavlja večje težave, kot si upate priznati. Namesto
da bi stvari spravili v red, se le samo še bolj vrtite v začaranem
krogu. Novo leto vam prinaša finančni vzpon in končno vam bo po

dolgem času uspelo splezati na zeleno vejo.
Srečni datumi: 5. in 6. 1. Dnevi za ljubezen: zadnji teden decembra
Vaša barva: bordo
Loto številke: 3, 10, 13, 29, 30, 37, 38.
Misel meseca: Prijazne besede so kratke in lahko izgovorljive, a odmevajo v
večnost.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Večino časa boste preživeli v prazničnem vzdušju in tudi vaše
bližnje okužili s svojo vedrino. Čaka vas še neko presenečenje, ob
katerem boste ostali brez besed in čustva bodo na vrhuncu. 

Srečni datumi: prvi teden januarja  Dnevi za ljubezen: 29. 12.
Vaša barva: barva češenj
Loto številke: 2, 3, 5, 17, 18, 21, 32.
Misel meseca: Verjeli so, da lahko, in so lahko ... Jaz tudi verjamem, da lahko.

LEV 23. julija – 23. avgusta

V zadnjem tednu meseca boste zelo nemirni, saj do zadnjega ne
boste vedeli, ali vam je nekaj uspelo. Sreča in notranje zadovolj-
stvo, ki temu sledi, vam da novega poleta in energije za prihajajo-

če leto.
Srečni datumi: 5., 7. 1.  Dnevi za ljubezen: zadnji teden v decembru
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 38.
Misel meseca: Zavedanje majhnosti je osnovno spoznanje velikih ljudi.

RAK 22. junija – 22. julija

Začutili boste ples metuljev v trebuhu in ne bo vam jasno, kako da
se to dogaja vam. Znali boste sprejeti ljubezen in presenečenja se
bodo vrstila v različnih situacijah, v katerih se boste dobro znašli.

Srečni datumi: drugi teden v januarju Dnevi za ljubezen: 13.1.
Vaša barva: lila
Loto številke: 1, 10, 11, 22, 33, 34, 35.
Misel meseca: Kadar je pred teboj težka naloga, ravnaj, kakor da je nemogoče,
da bi ti spodletelo.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Vsi okoli vas bodo praznično razpoloženi in temu primerno tudi de-
lovno neaktivni, vi pa ravno nasprotno, polni idej, ki bi jih radi še
v temu letu realizirali. V slogi je sicer moč, a tudi brez tega vam

bo uspelo uresničiti svoj načrt v pravem času.
Srečni datumi: 31. 12., 1. 1.  Dnevi za ljubezen: 2. in 3. 1.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 2, 5, 7, 12, 13, 17, 33. 
Misel meseca: Ognja se ni mogoče dotakniti. Opekline so naše izkušnje.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Zadnje dneve leta boste skušali preživeti v čim bolj umirjenem
tempu, a le s težavo vam bo to tudi uspelo. Čaka vas še kar nekaj
obveznosti. Novo leto boste preživeli v veseli družbi in naredili

načrt, ki vam bo sčasoma uspel.
Srečni datumi: 27. 12., 18. 12.  Dnevi za ljubezen: 24., 25. 12. 
Vaša barva: barva neba
Loto številke: 3, 4, 7, 11, 18, 19, 21. 
Misel meseca: Največja napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš strah pred tem, da
bi jo zagrešili.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Finančna naložba, ki jo imate namen izpeljati, vam bo uspela še
bolje od pričakovanega. Uresničila se vam bo želja, na katero ste

že skoraj pozabili, in zato bo veselje še večje. Ljubezen čaka na vas, odločitev pa
je samo na vaši strani.
Srečni datumi: 20. 12., 10. 1.  Dnevi za ljubezen: 22., 23. 12.
Vaša barva: roza
Loto številke: 2, 4, 5, 10, 14, 23, 29. 
Misel meseca: V zrcalu vidimo svoj obraz, v življenju svojo dušo.

BIK 22. aprila – 20. maja

V večnem iskanju pravih odgovorov se boste znašli v situaciji, ko
vam bo v trenutku popolnoma vse jasno. Ko pogledate nazaj,
boste ugotovili, da ste s preteklim letom zadovoljni in si lahko

samo želite, da bo z novim letom le še boljše.
Srečni datumi: 3. in 4. 1.  Dnevi za ljubezen: 10., 11. 1.
Vaša barva: vojaško zelena
Loto številke: 3, 4, 7, 9, 20, 21, 31.
Misel meseca: Nič sijajnega ni dosegel, kdor si ni upal verjeti, da je v tem nekaj,
kar bo kos okoliščinam.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Česar vam čez celo leto ni uspelo rešiti, boste hoteli in od drugih
pričakovali, da se to zgodi v kratkem roku. Seveda je to
nemogoče. Vsak zid je narejen iz peska in betona in čez njega se

je težko prebiti. Jutri je nov dan.
Srečni datumi: 29. 12., 2. 1.  Dnevi za ljubezen: 13., 14., 15. 1.
Vaša barva: modra
Loto številke: 1, 3, 11, 12, 13, 22, 25.
Misel meseca: Najbolj zaklenjena vrata so tista, ki jih lahko pustimo odprta.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Misli vam bodo begale in sproti vam bodo prihajale vedno nove in-
formacije, kar vam naredi še večjo zmedo. Vsaka stvar je za nekaj
dobra in znali si boste narediti svoj prostor. Sprejeli boste povabi-

lo na novoletno zabavo in ne bo vam žal.
Srečni datumi: 31. 12., 5. 1.  Dnevi za ljubezen: 26., 27. 12. 
Vaša barva: vse žive barve 
Loto številke: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16.
Misel meseca: Včerajšnjega dne se ne da spremeniti, jutrišnjega lahko.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Horoskop

30 - L O Č A N K A

Vse vam bo šlo po načrtu in polni dobre volje boste cveteli v svo-
jem veselju. Obeta se vam veliko družbe prijetnih ljudi in tudi ro-
mantičnih trenutkov v dvoje vam ne bo manjkalo. Pohitite z nakupi

daril, da vam ne bo na koncu zmanjkalo časa in boste v zadregi.
Srečni datumi: 27., 28. 12.  Dnevi za ljubezen: 30. 12., 6. 1.
Vaša barva: vse žive barve
Loto številke: 3, 6, 8, 9, 27, 28, 37.
Misel meseca: Modrost ni sreča, ampak je spoznanje, brez katerega smo bili
srečni. 

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
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Drage občanke in občani 
iz občin Železniki, Žiri 
in Gorenja vas-Poljane 

Najprej bi se Vam želel zahvaliti za izkazano 
visoko podporo na volitvah v Državni zbor in
zagotavljam Vam, da bom odgovorno opravljal
delo poslanca za naš volilni okraj. 

Vsem občankam in občanom želimo prijetne in
vesele božične praznike ter da bi ponosno
praznovali 26. december, dan samostojnosti in
enotnosti. V času, ko se staro leto umika novemu,
vsem voščim veselo, zdravo in zadovoljno novo
leto 2009, ki naj bo prežeto z ustvarjalno energijo
in pristnim sožitjem občanov obeh dolin v naročju
škofjeloških hribov!

Vaš poslanec Milan Čadež in Občinski odbori
SDS Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane
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Snežni užitki na Starem vrhu
S svojimi 55 hektari smučarskih prog

ponuja *Stari vrh* na nadmorski vi-
šini od 580 do 1210 metrov snežne
užitke zahtevnejšim smučarjem, začet-
nikom in deskarjem, za katere ob do-
brih vremenskih razmerah uredijo tudi
snežni park.

Na smučišču Stari vrh obratuje šest-
sedežnica, štiri vlečnice (Valentin,
Kopa, Zapreval ter Stari vrh) in vlečni
trak za najmlajše. Skupna dolžina
smučarskih prog je dvanajst kilome-
trov, od tega dva kilometra težkih, šest
kilometrov srednje zahtevnih in štiri ki-
lometre lahkih. Stari vrh ponuja tudi
dobro osvetljeno nočno smuko od
zgornje do spodnje postaje šestsedež-
nice.

Nova šestsedežnica z ogrevanimi sede-
ži je v tem trenutku edina v Sloveniji.

- Naprave na Starem vrhu obratu-
jejo od 9. do 16. ure,

- nočna smuka pa traja od 19. do
22. ure. Dopoldanska vozovnica

- velja od 9. do 13. ure, popoldan-
ska pa od 12. do 16. ure.

❄
❄

❄

Nova šestsedežnica z ogrevanimi sedeži je na
Starem vrhu v tem trenutku edina v Sloveniji. 

STC Stari vrh d.o.o., Zapreval 3, 
4223 Poljane
Tel./fax: 04/518-8136, 
INFO: 04/5189-007
Snežni telefon: 041 ali 031/182-512
Elektronska pošta: info@starivrh.si 
www.starivrh.si

NOVO 

od 19. do 22. ure

SLAVICA VODOPIVEC s.p., 
PE otroška trgovina GAJA, Jobstova cesta 2, Žiri

Telefon: 04/519 16 04, GSM: 041/799 401

Obiščite tudi otroško trgovino MAVRICA v Gorenji vasi, 
tel.: 04/51 81 550,

in CVETLIČARNO PUŠELJC v Gorenji vasi, 
tel.: 04/51 07 167

Obiščite nas spet v novem letu od 5. 1. 2009 naprej na sezonski

razprodaji - 30% na vse zimske artikle!

Konec leta spet je čas, 
da povemo si naglas,

vse, kar v srcu si želimo,
zdaj ko staro šlo je mimo.

Kar je slabo, naj umre,
Naj dobro le poraja se!
In na vaših vseh poteh

doživljajte srečo in uspeh!

Vesele praznike
in srečno v letu 2009!
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Gostišče in penzion Stari Vrh
(www.gostiscestarivrh.si)
- Informacije: 041/682-082, 04/5189-007



H
O

TE
L 

C
E

R
K

N
O

, 
d.

o.
o.

, 
S

E
D

E
JE

V
TR

G
 8

, 
C

E
R

K
N

O

Silvestrovanje 
in novoletni ples

Hotel Cerkno in Smučarski center Cerk-
no vas vabita, da preživite najdaljšo noč v
restavraciji hotela Cerkno ali pa v čudovi-
tem ambientu restavracije na samem
vrhu Smučarskega centra Cerkno. V ceno
silvestrovanja je vključena živa glasba v
obeh restavracijah, animacija ter v hotelu
prava pravcata slavnostna večerja, na
Smučarskem centru Cerkno pa bogat sa-
mopostrežni bife.

Če se za silvestrovanje ne boste odloči-
li, pa vas vabimo, da obiščete tradicio-
nalni Novoletni ples (1. januarja 2009) v
restavraciji hotela.

UGODNE POČITNICE ZA CELO DRUŽINO
Hotel Cerkno ponuja tudi izjemno ugod-

ne smučarske pakete za celo družino. Saj
veste - počitnice nam vedno dajo novo
energijo in voljo do dela, sploh če nam jih
nekdo ponudi po tako ugodnih cenah,
kot to počnejo v hotelu Cerkno v zimski
sezoni 2008/09.

VVsseemm  bbrraallcceemm  eeddiicciijj  GGoorreennjjsskkeeggaa

ggllaassaa  iizz  hhootteellaa  CCeerrkknnoo  iinn  

SSmmuuččaarrsskkeeggaa  cceennttrraa  

CCeerrkknnoo  žžeelliimmoo  ssrreeččnnoo,,  vveesseelloo,,  

rraaddoossttii  ppoollnnoo  nnoovvoo  lleettoo  22000099!!

Za informacije in rezervacije
pokličite na tel. št.: 05/3743-400 
ali pa nam pišite na elektronski

naslov: info@hotel-cerkno.si.


