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Ločanka predstavlja

Nov park adrenalina
Storž na Rantovšah

SI UPAŠ?!
Za vse tiste, ki uživate v adrenalinskih dogodivščinah 
v naravi, smo odprli nov adrenalinski park STORŽ.
Če si upate preizkusiti svoje ravnotežje in gibalne 
sposobnosti 24 metrov nad tlemi, se peljati na visoki, 
75 metrov dolgi ‘’cableway’’ žičnici, se sprehoditi 
po najdaljši viseči brvi v Sloveniji in če želite 
izvedeti, kaj je 14-metrski ‘’Orto gujsi’’, 
potem pridite v park adrenalina STORŽ. 
Poleg naštetega vas med krošnjami čaka 
še več kot 15 različnih nalog. 

Več informacij in slik najdete 
na WWW.STORZ.SI 

LOKALNA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA
B L E G O Š
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/ 517 06 00, fax: 04/ 517 06 05
e-pošta: info@lto-blegos.si
http://www.lto-blegos.si
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Dimnikarstvo v ”Žiru”
Spoštovani uporabniki kurilnih in dimovodnih naprav

v občini Žiri!
Verjetno ste že opazili, da pogosteje srečujete dimnikarja v vašem kraju kot nekdaj. To
pomeni, da sva skupaj s sodelavcem začela obiskovati vaše domove ter čistiti in pregle-
dovati vaše dimnike in peči, s čimer zagotavljava varno uporabo le-teh za vaše zdravje
in premoženje ter poskrbiva tudi za čimmanjše obremenjevanje okolja ter s tem tudi
varčnejšo porabo goriva. 
Tisti, ki sva vas že obiskala, ste verjetno tudi opazili, da se izogibava omenjanju in nava-
janju zakonskih podlag, na katerih je zasnovana dimnikarska služba. To je namenoma,
ker menim, da je to nepotrebno, saj je naša zavest in odgovornost do našega okolja, pre-
moženja ter zdravja in življenja nas in naših sokrajanov tolikšna, da se vsi skupaj
zavedamo, da je kvalitetno izvajanje dimnikarske službe še kako potrebno in koristno.
Ker pa nas včasih radovednost sili pogledati tudi takšne stvari, sem na svoji spletni strani
začel urejati kotiček Dimnikarstvo, v katerem bom objavil tudi predpise in povezave do
le-teh ter tudi druge zanimive in uporabne zadeve s tega področja. Naslov strani je
www.dimniki.si. Seveda pa sem na voljo tudi na tel. št. 041/626-061 in 01/831-94-19.
Na obvestilih o prihodu dimnikarja je običajno naveden čas v dopoldanskih urah. To je
zato, ker v večini primerov prihajava prvič v vaš dom in še ne poznava vaših naprav, tudi
ne obsega storitve, ki je za opraviti, kakor tudi ne časa, ko nimate delovnih obveznosti.
Zato je navedena tel. št. mobilnega in stacionarnega telefona, da se lahko dogovorimo
za vam najprimernejši čas obiska. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je ta način kar
primeren, ni pa idealen.
Ker se dimnikarska služba v preteklih letih ni izvajala v takem obsegu, da bi dimnikar
prišel do vsakega uporabnika, naju čaka še veliko truda in dela, da bi skupaj nadoknadili
vse tisto, kar se do sedaj ni izvajalo, je pa resnično potrebno, tudi tisto, kar nam ni pre-
več ljubo, npr. odpraviti napake na napravah. 
Na izgovor: ”Saj je tako že od nekdaj, pa se ni še nič zgodilo,” se res ni zanesti, kajne! 
V upanju na še nadaljnje dobro sodelovanje vas jaz, Samo Pavlič ter sodelavec
Budo Terzič lepo pozdravljava in želiva ”dober vlek” vašim pečem in dimnikom.
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Oglasi

 

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

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

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

razpisuje v Škofji Loki
izredni študij
visokošolskega strokovnega
študijskega programa Uprava.

Vpisni pogoj: 
zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem programu,
poklicna matura ali matura.

INFORMATIVNI DAN
bo v torek, 24. februarja 2009, ob 17. uri
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska 1, Škofja Loka 
(bivša vojašnica).

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

 

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

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

Vabimo vas k vpisu v programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA

EKONOMSKI TEHNIK
(4 leta ali 2 leti - PTI)

PRODAJALEC

BOLNIČAR - NEGOVALEC

MATURITETNI TEČAJ

Organiziramo tudi:

Tečaj za voznike viličarjev - 
3. do 12. marec 2009
Preizkus znanja iz varstva pri delu - 
5. marec 2009 

Informacije:
04/506 13 60, www.lu-skofjaloka.si
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Uvodnik
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Najprej se je o finančno-gospodarski krizi le govorilo. Spremlja-
li smo novice onkraj luže, da je na deset tisoč Američanov vsak te-
den, mesec ostalo brez dela. Napovedi gospodarske rasti za Slo-
venijo za letos so začele padati, v teh dneh že lahko poslušamo še
nekaj mesecev nazaj nemogoče - tudi našo deželo lahko zajame
recesija. Med prvimi so krizo čutili nepremičninski agenti (spet
po zgledu iz ZDA?), saj je promet lani zelo upadel, jeseni avtomo-
bilska industrija in tudi vsi dobavitelji, ki so povezani z njo. 

Takrat so se začela zmanjševati naročila in slabo stanje gospo-
darstva v evropskih državah je pokazalo zobe tudi pri nas, tudi na
Škofjeloškem. Vodilni v podjetjih so hiteli razlagati, da bo treba
znižati stroške, med prvimi ukrepi so bila odpuščanja delavcev za
določen čas in najetih prek agencij za posredovanje delovne sile.
Pa vendar številni tudi takrat niso verjeli. Tako je na eni od sej ne-
kega občinskega sveta na Škofjeloškem eden od svetnikov prote-
stiral, češ kaj mediji pretiravate in napihujete krizo v do takrat
zelo uglednem škofjeloškem podjetju, saj da v njihovem podjetju
pa že ni tako. Kasneje se je izkazalo, da to podjetje pri ravnanju
z delavci ni prav nič ugledno. In še kakšno se je kasneje našlo.

Danes so številni izgubili delo (na Gorenjskem se je v manj kot
pol leta brezposelnost zvišala za 45 odstotkov!), mnogi so ob pet-
kih doma oziroma je delovnik skrajšan na 36- ali 32-urni tedenski
delovnik, za deset do dvajset odstotkov so nižje plače. Sindikalisti
se pridušajo, in prav imajo, da so ukrepi menedžerjev uperjeni
zgolj v zniževanje stroškov v povezavi z delavci, drugih ukrepov
(tudi s strani vlade) pa ni. Še huje je, ker nekateri vodilni krizo iz-
koriščajo in grozijo z odpovedmi pogodb, z zniževanjem plače, s
premestitvami, ..., čeprav za vse to ni nobene potrebe. 

Pa vendar je kriza tu. Nedvomno. Kakor tudi to, da se bo še po-
globila. Prodaja avtomobilov je v Sloveniji padla za 25 odstotkov,
na Islandiji, na primer, za 88 odstotkov. Danes je stanje, vsaj pri
nas, boljše, tudi na račun ugodnosti, ki jih ponujajo prodajalci
avtomobilov. Morda tako ugodnega nakupa avtomobila ne bo ni-
koli več. Nepremičninski trg je lani, glede na leto prej, padel za
polovico, vrnitve v stare čase letos ne bo zaradi posojilne krize,
družine se v času strahu niti ne upajo v velike investicije. Cene so
kljub vsemu padle za deset do 15 odstotkov. Morda tako ugodne-
ga nakupa stanovanja, hiše ali zemljišča ne bo nikoli več. Cene
počitnic in dopustovanj so v tem času nekoliko ugodnejše. Kljub
temu da v podjetjih s turistično dejavnostjo ugotavljajo, da je pov-
praševanje po krajših izletih manjše, se poletni dopust v tujih dr-
žavah (z izjemo Hrvaške, vendar gre to najbrž na rovaš medseboj-
nih napetosti) dobro prodaja. Tudi zato, ker tako ugodnega počit-
nikovanja ne bo nikoli več. Vrednosti delnic so lani padle v brez-
no, nižje sicer še vedno lahko gre, a je to malo verjetno, pravijo
poznavalci, zato naj bi leto borza zaključila s približno 15- do 20-
odstotnim plusom. Morda tako ugodnega nakupa delnic ne bo ni-
koli več.

Takšne primere bi lahko naštevali v nedogled. Dejstvo pa je, da
se vsi srečujemo s strahom in negotovostjo, zato varčujemo za
sušne dneve. Upamo lahko le, da jih ne bo oziroma ne bo
(pre)hudo. Hkrati moramo biti pogumni, zagristi v krizo in mor-
da uresničiti vsaj eno izmed možnosti ugodnega nakupa.

je mesečna priloga Gorenjskega glasa 
za škofjeloško regijo.

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

odgovorna urednica: 
Marija Volčjak 

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

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

fotografije:
Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Polona Mlakar Baldasin

lektoriranje:
Marjetka Vozlič

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

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

mali oglasi: 
telefon: 04/201 42 47
Delovni čas: od ponedeljka do četrtka 
neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.

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

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

Ločanka je priloga 15. številke Gorenjskega glasa,
24. februarja 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo do-
bijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 31. marca 2009.

L O Č A N K A

Boštjan Bogataj

Samo brez malodušja

Na naslovnici: Jerica Zupan, TV voditeljica
Ličenje: Katja Novak, foto: Tina Dokl
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Čez Blegoš na Lubnik
Planinsko društvo Škofja Loka ljubitelje pohodništva to nedeljo, 1.

marca, vabi na tradicionalni, že 13. spominski pohod Čez Blegoš na
Lubnik (z Leskovice). Pohod je primeren za izkušene, kondicijsko
dobro pripravljene planince, saj je hoje za sedem do osem ur, torej
je zahteven, nujna je primerna zimska oprema. Info: PD Škofja Loka
(Jože Stanonik, 512 06 67, pd.skofjaloka@volja.net). 

Tržnice kmetijskih pridelkov
Razvojna agencija Sora v sodelovanju s številnimi ponudniki s

škofjeloškega podeželja v občinskih središčih organizira tržnice
kmetijskih izdelkov in pridelkov, kjer so za nakup in pokušino na
voljo izdelki blagovnih znamk Dedek Jaka - Naravni izdelki iz
škofjeloških hribov in Babica Jerca - Naravni izdelki iz škofjeloških
hribov ter izdelki, ki imajo znak kakovosti iz tradicionalnega sejma
Dobrote s slovenskih kmetij na Ptuju. Na tržnici kupci lahko izbira-
jo med pekovskimi in mlečnimi izdelki, domačimi alkoholnimi pi-
jačami, sadnimi izdelki iz travniškega sadja, medom, izdelki iz do-
mače volne, klekljanimi čipkami ter aplikacijami s čipkami ter med
številnimi drugimi izdelki domače in umetnostne obrti. V Škofji
Loki bo tržnica 7. marca, v Gorenji vasi 14. marca, v Železnikih in
Žireh pa 21. marca. Info: Razvojna agencija Sora (Kristina Miklav-
čič, 506 02 25).

Veliki koncert Pesem srca
Radio Sora, Agencija Media butik in Javni zavod Ratitovec vabijo

na veliki koncert ob dnevu žena in materinskem dnevu Pesem srca,
ki bo v nedeljo, 8. marca, ob 17. uri v Športni dvorani v Železnikih.
Nastopili bodo Manca Špik in Langa, Alenka Gotar, Novi spomini,

Natalija Verboten, ans. Roka Žlindre, Vlado Kalember, Veseli 
Begnujčani, Pop Design, Gianni Rijavec in Kiki Band. Koncert bo
povezovala Saša Pivk Avsec, vstopnice pa so na voljo na Bazenu 
Železniki, Turistično društvo Škofja Loka in v gostilni Pr’ Sedmic v
Gorenji vasi.

Pred Plnado Luč v vodo
Turistično društvo Železniki tradicionalno vabi na praznovanje pri-

hoda pomladi, imenovano Luč v vodo, na predvečer sv. Gregorja, le-
tos 11. marca, z začetkom ob 18. uri. Namen te kulturno-etnološke
prireditve, ki vsako leto poteka ob bajerju pred Plnado, je ohraniti
tradicijo iz časov železarstva. Iz leta v leto se pred bajerjem srečuje-
jo družine in se veselijo novega sonca in svetlobe, ki ju prinese dalj-
ši dan. Najmlajši z velikim veseljem spuščajo svoje Gregorčke, 
goreče hišice, narejene iz naravnih materialov, po bajerju, z željo, da
bi voda odnesla vse slabosti, skrbi in težave hladnih dni. Info: 
TD Železniki (Špela Pegam, 051/365 619, td.zelezniki@siol.net,
www.td-zelezniki.com). 

Coprniška krvava rihta v Loki
Loški oder 19. marca ob 20. uri vabi na premiero Ivana Tavčarja -

Ludvika Kaluže Coprniška krvava rihta v Loki. Režijo je prevzel
Matija Milčinski, kostumografijo Irena Pajkić, govor Ludvik Kalu-
ža. Igrajo: Iztok Drabik, Bojan Trampuš, Petra Malovrh, Blaž Vehar,
Irena Kožuh, Matej Čujovič, Jože Drabik, Matjaž Eržen, Miha Ka-
lan, Igor Jelenc, Jure Svoljšak, Debeljak, Jure Simonič, Peter Haw-
lina, Juša Berce, Minka Bertoncelj, Mija Stopar, Petra Klanšček, Jer-
ca Zupan, Jan Bertoncelj, Gašper Murn. 

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
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Zdravje

Lahek. Probiotičen. Zdrav.
Poskrbi zase.
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Lahki probiotični jogurti Ego
so okusen in zdrav obrok.

Probiotični 
jogurti

Probiotične kulture v nekaterih jogurtih so živi mikroorganizmi, ki
zelo učinkovito vplivajo na lastnosti mikroflore v črevesju človeka
ali živali in jo izboljšajo. To so živi mikroorganizmi, ki pozitivno učin-
kujejo na zdravje gostitelja, če jih zaužije v zadostnem številu. Naj-
pogostejše probiotične bakterije so predstavniki laktobacilov in bi-
fidobakterij, ki spadajo med mlečnokislinske bakterije. V našem de-
belem črevesju živi tudi do petsto različnih vrst bakterij. Med njimi
so tudi take, ki so za normalno funkcijo črevesja nujno potrebne.
Njihovo ravnovesje lahko porušijo zunanji in notranji dejavniki,
med katere sodijo okužbe, zdravila (predvsem antibiotiki), kemote-
rapije, obsevanja in tudi stres, ki je pogosto povezan z nerednim in
neuravnoteženim prehranjevanjem.

Ravno to ravnovesje bakterij, ki je potrebno za normalno delovanje
človeka, pa lahko vzdržujemo z uživanjem probiotičnih jogurtov, ki
vsebujejo žive kulture mikroorganizmov. Te na človeka učinkujejo
pozitivno le, če je njihov vnos v telo konstanten. 

Ker so prebavila v nenehnem stiku s snovmi iz okolice, hrano in mi-
kroorganizmi, se je v črevesju razvil pomemben imunski sistem. Ne-
pravilno delovanje črevesnega imunskega sistema lahko poveča
možnost okužb ali pojav alergijskih in avtoimunskih bolezni. Korist-
ne bakterije preprečijo poselitev črevesja s škodljivimi mikroorga-
nizmi in njihovo razmnoževanje. Probiotični jogurti pa delujejo kot
nekakšen naravni antibiotik, saj preprečujejo vnetno, strupeno in ra-
kotvorno delovanje škodljivih vrst bakterij. Probiotiki oz. probiotični
jogurti pomagajo tudi imunskemu sistemu, saj z antioksidanti nev-
tralizirajo strupe, vežejo nase kancerogene snovi in jih razgrajujejo.

Danes je znano in tudi klinično potrjeno, da probiotiki zmanjšajo
pojavnost in trajanje driske, ki jo lahko povzročajo rotavirusi in raz-
lične bakterije, ali pa tiste driske, ki se pojavi pri zdravljenju z anti-
biotiki in s kemoterapijo. Uživanje probiotičnih jogurtov lahko
zmanjša možnost driske na potovanjih ter tiste, ki se pojavi kot po-
sledica neprenašanja laktoze. Poleg vsega probiotični jogurti po-
magajo tudi pri alergijah, saj so z uživanjem probiotikov možnosti
nastanka alergij bistveno manjše. 

Kljub vsemu pa strokovnjaki v večini primerov probiotične jogurte
predpisujejo bolj zdravim ljudem, kot pa tistim s težavami. Človek
mora probiotične jogurte uživati, ko je zdrav, da ga zaščitijo pred
nezaželenimi zunanjimi in notranjimi dejavniki. Če probiotike za-
čnemo uživati, ko zbolimo, je namreč že prepozno. Kljub temu da
lahko s predčasnim uživanjem probiotikov vseeno zbolimo, pa
okužba ne bo tako resna, kot bi bila, če probiotikov ne bi uživali
redno. 

Če primerjate navaden in probiotični jogurt in je za probiotični jo-
gurt ugotovljeno, da ima zdravstvene učinke, je to funkcionalna
hrana.

Koristno je, če probiotični mlečni izdelki, kamor v prvi vrsti sodijo
jogurti, postanejo del našega vsakdana. So lahko prebavljivi in vse-
bujejo vse nujno potrebne hranilne snovi, beljakovine, ogljikove 
hidrate in sladkorje ter kalcij. Z rednim uživanjem probiotičnih jo-
gurtov lahko vplivamo tudi na delovanje naših prebavil, krepitev
naravne odpornosti in preprečevanje črevesnih okužb. 



Objave Občine Žiri
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Žiri - Podjetje Deos, investitor in bodoči
upravljavec Doma starejših v Žireh, še
vedno nima gradbenega dovoljenja. Bodo-
či sosedi doma in investitor so sredi mese-
ca na upravni enoti skušali doseči soglasje,
a do njega ni prišlo. Več o tem župan Bo-
jan Starman:

”Podjetje Deos je pred dobrimi tremi mese-
ci izdalo zahtevek za izdajo gradbenega do-
voljenja za gradnjo doma starejših, vendar
sosedje niso dali soglasja k predlagani grad-
nji. Pred tedni je bil na upravni enoti sklican
sestanek investitorja, sosedov, projektantov
in predstavnikov občine. Na njem smo skuša-
li najti minimalne skupne točke, na podlagi
katerih bi lahko gradili dom. Investitor in ob-
čina sta in bosta še poskušala v največji meri
ustreči sosedom tako, da bi čim manj oviral
življenje bodočih sosedov doma.”

V čem je, po vašem mnenju, največja te-
žava, da ne želijo podati soglasja k bodoče-
mu domu?

”Mislim, da zmanjšanje osončenja njihovih
hiš ne bil smel biti razlog nasprotovanja
gradnji, niti ureditev odvodnjavanja zalednih
in meteornih voda, ki jih bo uredil investitor
na način, da se življenjski pogoji sosedov v
nobenem primeru ne bi smeli poslabšati.”

Kako se bo postopek nadaljeval, ali je
možno, da investitor gradbenega dovolje-
nja sploh ne pridobi in doma za starejše v
Žireh ne bo?

”Mislim, da bo investitor gradbeno dovolje-
nje pridobil. Ugotovljeno je bilo, da je bila
projektna dokumentacija z vsemi dodatnimi
študijami izdelana kvalitetno, zato upravna
enota ne bi smela zavrniti izdaje gradbenega
dovoljenja. Kljub vsemu pa ostaja možnost,
da se sosedi tudi na pridobljeno gradbeno do-
voljenje pritožijo na okoljsko ministrstvo, kar
bi verjetno že pomenilo slovo od doma za
starejše v Žireh. Ni problem v tem, da ne bi
investitor pridobil gradbenega dovoljenja,
ampak v zamudnih postopkih, ki za seboj no-
sijo neizpolnjevanje koncesijske pogodbe,
hkrati pa tudi Deos ne bo v nedogled čakal
na svojo priložnost.”

Gradnja novega bencinskega servisa v
Mršaku je pri koncu. Kdaj se bo začelo
urejanje prostora, kjer je sedaj bencinska
črpalka? 

”Vsa dela pri novem servisu so zaključena,
občina in Petrol čakata le še na uporabno do-
voljenje. Takoj po odprtju novega servisa bo
investitor začel z rušenjem obstoječega objek-

ta in vse skupaj zravnal s terenom. Na občini
naj bi še letos izvedli natečaj in pridobili naj-
boljšo projektno rešitev za lepši center Žirov.”

Svetniki so na eni prejšnjih sej z velikimi
pomisleki sprejeli gradnjo Gorenjske pa-
noramske ceste v občini Žiri. Kdaj se bo
gradnja dejansko začela?

”Začetek gradnje je predviden v jesenskih
mesecih, dokončanje pa v prihodnjem letu,
razpis za izbiro izvajalca del pa bo objavljen
zelo kmalu. Ne gre le za asfaltiranje cestnega
odseka Bukovec - Troha (in naprej do Javor-
ča, vendar v domeni Občine Gorenja vas-
Poljane), uredili bomo tudi nekaj počivališč
oziroma razglednih točk, saj je ta cesta na-
menjena predvsem turistom, uporabljali pa jo
bomo seveda tudi mi.”

Katere odseke cest bo občina letos še as-
faltirala oziroma uredila?

”Občina ima letos v občinskem proračunu
za asfaltiranje javnih poti namenjenih 80 ti-
soč evrov. Natančno odsekov še nismo dolo-
čili, prednostno pa se bomo lotili tistih, ki so
že dlje časa pripravljeni na asfaltno prevleko.
Skupaj gre za približno dva kilometra cest.”

Lani se je veliko govorilo o gradnji stano-
vanj v Žireh, in sicer na zemljiščih v lasti
občine. Ali je gradnja letos še aktualna?

”Občina je lani izbirala najugodnejšega po-
nudnika zemljišča pri Švarvaldu in na Parti-
zanski ulici (ob obstoječih blokih). Tu je do-
volj zemljišča za dva do tri stanovanjske blo-

ke, vendar investitorja nismo uspeli pridobiti.
Razpis bomo letos vsaj za eno zemljišče po-
novili, vendar že lani zaradi napovedujoče
krize nismo uspeli pridobiti pravega investi-
torja, zato tudi nisem preveč optimističen
glede gradnjo večstanovanjskega objekta.”

Letos se bo nadaljevala gradnja v Gospo-
darski coni Žiri, nas pa zanima, ali ste iz
državnega oziroma evropskega proračuna
sploh prejeli denar iz prve faze komunal-
nega opremljanja cone in kdaj se bodo na-
daljevala dela v drugi fazi?

”V gradnjo ceste skozi cono je občina vlo-
žila več kot pol milijona evrov, vendar do se-
daj od države nismo prejeli obljubljenih 200
tisoč evrov, niti ne vemo, kdaj naj bi ta denar
na občino prišel. Letos gremo v drugo fazo
gradnje, zgradili bomo parkirišča za tovor-
njake ob čistilni napravi.”

Ali je tovrstno parkirišče nujen pogoj za
razvoj Žirov?

”Ob naši prijavi na razpis za denar iz evrop-
skega sklada za regionalni razvoj smo vedeli
za pogoj, to je vrednost investicije vsaj 800
tisoč evrov, sicer sofinanciranje ni mogoče.
Investicija v cesto s komunalno infrastruktu-
ro te vrednosti ni dosegla, zato smo se odlo-
čili še za ureditev parkirišča, ki za razvoj res
ni nujen, bo pa iz naselja umaknil tako tovor-
njake kot avtobuse.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Gradnja doma se oddaljuje
Investitor doma za starejše v Žireh še vedno nima gradbenega dovoljenja, čeprav bi ga

morali odpreti decembra letos.

Parkirišča za tovornjake in avtobuse so del projekta, ki ga sofinancira Evropska unija. 
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Bojan Starman
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Žiri - Po temeljiti, osem let trajajoči obnovi Stare šole je dva dni
pred slovenskim kulturnim praznikom številnim Žirovcem zaigralo
srce. Objekt, ki ga je uporabljalo loško gospostvo, po letu 1864 pa je
tu delovala šola vse do druge svetovne vojne, po vojni pa so bila tu
stanovanja, je danes namenjen kulturi. Že leta 1970, ob ustanovitvi
Muzejskega društva Žiri, so objekt namenili muzejski dejavnosti.
Lani so tej dejavnosti dodali še knjižnico, ki je v mansardi objekta.

Ob veliki pridobitvi je Žirovcem čestital tudi njihov poslanec Samo
Bevk: ”Z zadovoljstvom lahko praznujete slovenski kulturni praznik,
saj ste pridobili temeljito obnovljen objekt, v katerem bosta delovala
knjižnica in muzej. Na ta način se širi dostopnost do knjige in kultu-
re, doreči pa bo treba še umestitev Muzeja Žiri v slovensko muzejsko
mrežo. Zelo pomembna bo atraktivna muzejska zbirka, ki mora biti
odprta za obiskovalce, poleg naj bo tudi muzejska trgovina, kavarna,
... Žirovski muzej lahko obogati domačo kulturno sceno in celotno
področje ter postane nosilec turistične dejavnosti in atraktivna posta-
ja med Idrijo in Škofjo Loko.” 

”Za nami je velik finančni in organizacijski zalogaj, pridobivamo
tudi bogato kulturno vsebino. Seveda pa nas čaka še veliko dela, da
bo objekt, ki je kulturno zaščiten, tudi dejansko zaživel,” je povedal
župan Bojan Starman, Metka Debeljak, predsednica komisije za kul-
turo, pa, da prvič v zgodovini samostojne občine odpirajo obnovljeni
objekt kulturnega pomena: ”S Staro šolo bomo pridobili prostore za
dejavnosti na kulturnem območju, hkrati pa bo tudi vzrok, da se
bomo večkrat odpravili v ta konec Žirov.” 

Miha Naglič, predsednik Muzejskega društva Žiri, je spregovoril
tudi o zgodovini in pomenu objekta, ki je bil zgrajen pred 300 leti,
domnevno pod vodstvom Matije Mačka, ki je zgradil tudi dvorec na
Visokem in cerkev sv. Martina v Poljanah. V pritličju je danes postav-
ljena muzejska zbirka Pozdravljeni, ljubitelji utrdb, ki mora zaradi fi-

nanciranja Evropske unije v letu 2007 ostati enaka do leta 2012, kas-
neje pa naj bi jo dopolnili s celovitim prikazom dogajanja v Žireh
med vojnama v 20. stoletju. Tu je bila ob odprtju postavljena tudi raz-
stava o obnovi objekta, še letos bi radi postavili razstavo o Žireh in
domačih krajih. Ob podpori Alpine naj bi v prvem nadstropju našli
prostor za obnovljeno čevljarsko zbirko, tu je tudi najlepša dvorana v
objektu. ”Ob tej priložnosti smo postavili tudi slikarsko zbirko doma-
čega muzejskega društva, ki smo jo lahko obogatili s tremi novimi
deli domačih avtorjev: Barbare Kastelec in Pavla Sedeja ter kapital-
nim delom staroste žirovskih slikarjev - Obvezno oddajo Jožeta 
Peternela Mausarja,” je povedal Naglič. 

Boštjan Bogataj, foto: Polona Mlakar Baldasin

Stara šola biser žirovske kotline
Ob kulturnem prazniku sta župan Bojan Starman in poslanec Samo Bevk odprla nekdanjo pristavo 

Škofjeloškega gradu, danes bolj poznano kot Stara šola.

Žiri - Dr. Lojze Gostiša se je za priznanje Občine Žiri za izjemne
dosežke na kulturnem področju oddolžil s svojim življenjskim de-
lom. Župan Bojan Starman je priznanje velikemu rojaku podelil v
najbolj primernem prostoru, v komaj teden dni prej odprti Stari šoli.
S slavjem in veliko pridobitvijo - Iconothecao Valvasorianao - pa sta
bila zadovoljna tudi pobudnik Viktor Žakelj in predsednik Muzej-
skega društva Žiri Miha Naglič.

”Rad sem v Žireh, tudi čutim se Žirovca, čeprav že dolgo ne živim
več tu. Z velikim spoštovanjem sprejemam priznanje, takšnega slav-
ja pa nisem pričakoval,” nam je povedal dr. Lojze Gostiša in pouda-
ril, da z velikim veseljem podarja Iconothecao Valvasorianao, ki ga
je spremljala vse življenje. Ob tej priložnosti se ni pozabil zahvaliti
sodelavcem pri projektu, saj so le skupaj lahko speljali tako velik
projekt. ”Danes smo vsi skupaj zadovoljni, kljub temu pa se mi za-
stavlja vprašanje, kako so mogli kranjski veljaki dopustiti, da je tako
velik zaklad Slovenije sploh prešel v roke zagrebškemu škofu,” še
pravi dobitnik priznanja, ki je omenjeno delo vodil in uredil. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, katere član je Gostiša,
je pred slabim letom predstavila faksimiliarni natis grafične zbirke
Janeza Vajkarda Valvasorja - Iconothecae Valvasorianae. Gre za
grafično zbirko, ki obsega 7752 listov v 17 svežnjih, ki je vse od 
zbiralčeve smrti pred več kot 300 leti ostala shranjena v zagrebški

nadškofijski knjižnici. Zbirka vsebuje dragocene risbe in grafične 
liste Albrechta Dürerja, Lucasa Cranacha, Jacquesa Callota, Rem-
brandta van Rijna in drugih znanih in neznanih nemških, avstrijskih,
nizozemskih, flamskih, francoskih, italijanskih, angleških in kranj-
skih mojstrov 16. in 17. stoletja. Iconotheacae Valvasorianae je umet-
nostni spomenik svetovnega merila, ki mu nekateri ob bok dajejo le
še Dalmatinovo Biblijo in Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske.

Boštjan Bogataj, foto: Polona Mlakar Baldasin

Stara šola z Muzejem Žiri in knjižnico po osmih letih obnove spet živi.

Dobitnik priznanja dr. Lojze Gostiša in Miha Naglič

Podaril Iconothecao Valvasorianao
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”Na Racovniku smo dobili sodoben zdrav-
stveni dom, na katerega smo lahko ponosni,”
pravi župan Mihael Prevc. Kot je pojasnil, je
tehnični pregled rekonstruiranega objekta
pokazal le nekaj manjših pomanjkljivosti, ki
jih odpravljajo v teh dneh, nato pa pričakuje-
jo izdajo uporabnega dovoljenja. Zdravniki
selitev v nove prostore načrtujejo sredi pri-
hodnjega meseca, slovesno odprtje pa je po
besedah župana predvideno v drugi polovici
marca: ”Pri tem pa se bomo prilagodili pred-
sedniku države Danilu Türku, saj želimo, da
on uradno odpre zdravstveni dom.”

Državni denar, ki je občini Železniki lani
pripadel za odpravo posledic predlanskih
poplav, ste že porabili. Katerih večjih inve-
sticij se boste v sklopu sanacijskega pro-
grama lotili letos?

”V občinski upravi imamo ta čas obilico
dela in v tem trenutku aktivno pripravljamo
vse potrebne projekte za ukrepe, ki bodo fi-
nancirani iz sanacijskega programa, po kate-
rem občini Železniki letos pripada 4,5 milijo-
na evrov. Največ sredstev bo namenjenih za
sanacijo plazov v Davči, na Torki in Rudnem,
v Podlonku, Dražgošah in Smolevi, kjer bo
sanacija najdražja, saj je ocenjena na dobrih
600 tisoč evrov. 1,7 milijona evrov bo name-
njenih za sanacijo občinskih in gozdnih cest,
le-teh je največ v Davči. Tristo tisoč evrov bo
šlo za sanacijo vodovoda, 150 tisoč evrov pa
za obnovo kulturnega doma.”

Kaj pa rekonstrukcija Dermotovega
jezu, ki je po mnenju mnogih ključ do več-
je poplavne varnosti v Železnikih?

”Rekonstrukcija Dermotovega jezu spada v
tisti del sanacijskega programa, ki ga priprav-
ljajo vodarji in občina nanj nima kaj dosti
vpliva. Predstavniki Vodno gospodarskega
podjetja Kranj so nam pojasnili, da bodo, kot
kaže, namesto desetih milijonov evrov držav-
nih sredstev, ki so jim bila obljubljena za le-
tos, prejeli pol manj denarja. To pomeni, da
bo za nadaljevanje izvajanja sanacijskega
programa na vodotokih v občini Železniki
namesto sprva predvidenih petih milijonov
namenjeno pol manj denarja, dobra dva mili-
jona evrov. V tem trenutku rekonstrukcija
Dermotovega jezu še ni vključena v pro-
gram, ker še ni izdelana projektna dokumen-
tacija, ki jo pripravljajo v sklopu celovite po-
plavne ureditve v Železnikih. Ta se bo v vsa-
kem primeru morala izvajati postopoma po
fazah. Ker je znižanje Dermotovega jezu
ključ do večje poplavne varnosti, še vedno

upam, da bo to čim prej projektno obdelano
in da bo do izvedbe prišlo skozi sanacijski
program, če ne v letošnjem, pa v prihodnjem
letu.”

V letošnji zimi so znova ‘zacvetele’ neka-
tere ceste po občini. V zvezi z luknjasto re-
gionalno cesto skozi Rudno ste pisali tudi
ministru za promet ...

”Tako je. Na naš dopis še nismo prejeli od-
govora, iz medijev pa vemo, da so poškodo-
vane ceste ta čas problem po celotni Sloveni-
ji. Država bo dejansko letos morala veliko
sredstev nameniti za poškodovane ceste, a
glede na recesijo in rebalans državnega pro-
računa, v katerem bodo sredstva za investici-
je drastično zmanjšali, se bojim, da bo za red-
no vzdrževanje državnih cest še naprej kro-
nično primanjkovalo denarja. Glede razpada-
joče ceste Češnjica-Rudno smo se obrnili
tudi na prometnega inšpektorja, ki si je cesto
že ogledal in jo označil za nevarno, kar bo
seveda posredoval tudi odgovornim za vzdr-
ževanje ceste. Slednjo naj bi v prihodnjih le-
tih rekonstruirali, doslej so zgradili oporne
zidove ob cesti skozi Log, a pri takšnem tem-
pu gradnje je težko pričakovati, da bo v pri-
hodnjih štirih letih prišlo do temeljite rekon-
strukcije. Cestno podjetje Kranj je sicer
‘jame’ delno zakrpalo s hladno asfaltno
maso, a ta ukrep ne more biti dolgotrajen,
zato bi direkcija za ceste morala čim prej za-
gotoviti sredstva za preplastitev ceste, ki bo
zagotovila normalno prevoznost v prihodnjih
petih letih oz. do rekonstrukcije.”

Tudi Železniki so vključeni v projekt Go-
renjske panoramske ceste, za katerega pri-

čakujete evropska sredstva. Česa se boste
lotili v sklopu tega?

”Rekonstrukcije 1,6-kilometrskega odseka
ceste v Davči od obrata Niko mimo Jemca do
Močilarjevega griča ter izgradnje novega Vr-
hovčevega mostu. Z deli bomo pričeli že le-
tos, saj morajo biti do leta 2010 zaključena.
Celotna investicija je vredna okoli 650 tisoč
evrov, od tega pričakujemo 50 odstotkov ev-
ropskih sredstev.”

Evropski denar pričakujete tudi za odpr-
to širokopasovno omrežje elektronskih ko-
munikacij. Kdaj se bo začela gradnja?

”Imeli smo sestanek z izvajalcem Tritelom in
v tem trenutku obstaja še nekaj nejasnosti gle-
de finančnih tokov; ministrstvo za gospodar-
stvo še ni dalo jasnih navodil, na kakšen način
se bo izvajalo financiranje. Bolj pomembno se
mi zdi, da se stvari začnejo premikati na ope-
rativni ravni, zato so nam izvajalci na kratko
predstavili, kako naj bi se dela začela. Prihod-
nji mesec nameravajo zakoličiti trase, izdelati
bo treba elaborat lastništva, pridobiti od vseh
lastnikov služnostno pravico in na osnovi tega
izdelati projekt za izvedbo. Glede na to, da gre
za objekt, ki ne rabi gradbenega dovoljenja,
bodo postopki bistveno krajši in lažji, občina
pa je izvajalcu obljublja, da bomo s predstavni-
ki vaških odborov in krajevnih skupnosti aktiv-
no pomagali pri pridobivanju brezplačne služ-
nostne pravice lastnikov zemljišč, po katerih
bo položen digitalni kabel, ki bo vodil do vasi,
v katerih ni možen normalen dostop do inter-
netnih storitev. Po zagotovilih Tritela pa naj bi
se polaganje kabla začelo v jeseni.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Vrnitev v zdravstveni dom 
Obnova zdravstvenega doma na Racovniku se ta čas zaključuje, zdravniki naj bi se 

v nove prostore preselili sredi marca.

V sklopu sanacijskega programa je letos predvidena tudi obnova Starogoliškega mostu v Selcih.

Mihael Prevc
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Železnikarske novice

Železniki - Krajevni knjižnici Ivana Tav-
čarja v Železnikih, ki ima prostore na Češnji-
ci, se letos obeta širitev. Kot pravi Marija
Lebar, ravnateljica Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka, se z največjo prostorsko stisko
sicer soočajo v loški knjižnici, a glede na to,
kaj bi morala ponuditi sodobna knjižnica, je
veliko pretesna tudi krajevna knjižnica v Že-
leznikih. Slednja ta čas deluje na 92 kvadrat-
nih metrih, ki so jih najeli od Kmetijske za-
druge Škofja Loka, z najemom in adaptacijo
praznih sosednjih prostorov, ki so v lasti Les-
ne zadruge za Selško dolino, pa bodo prido-
bili dodatnih 34 kvadratnih metrov. ”Prostor,
ki je skoraj neposredno povezan z našimi se-
danjimi prostori, je na prvi pogled videti do-
kaj nesimpatičen, ker je dolg in ozek, a s pri-
merno opremo, barvami in razsvetljavo se ga
da spremeniti v prijeten dodaten kotiček.
Verjetno bo namenjen mladim do 15. leta sta-
rosti, opremili bi ga še z računalniki in uredi-
li kotiček za ure pravljic, druga možnost pa
je, da bi bila tam strokovna literatura za odra-
sle. O tem se moramo z vodstvom krajevne
knjižnice še dogovoriti,” je pojasnila Lebar-
jeva. Adaptacija prostorov in oprema naj bi
stali okoli 20 tisoč evrov, ki jih je v letošnjem
proračunu zagotovila občina Železniki. Le-
barjeva upa, da bodo širitev v nove prostore
izvedli do poletja.

Knjižnica Železniki ima 755 aktivnih čla-
nov, od tega so bili lani na novo vpisani 103
člani. Obisk je v prvem polletju lanskega leta
glede na leto 2007 narasel za 16 odstotkov,
izposoja pa za 23. ”Tega smo zelo veseli, ra-
čunamo pa, da bo podobne rezultate pokaza-

lo tudi končno letno poročilo. V celotni mre-
ži naših knjižnic je rast obiska v prvem pol-
letju lanskega leta znašala osem odstotkov,
izposoja pa se je povečala za tri odstotke, a se
bojimo, da se bo v Škofji Loki počasi začel
kazati upad zaradi velike prostorske stiske,”
dodaja Lebarjeva.

V knjižnici Železniki je bilo konec lanske-
ga leta na voljo 19 tisoč enot (knjig in drugih
gradiv, kot so zgoščenke, DVD-ji, CD-romi
...), ob tem pa Lebarjeva opozarja, da ne do-
segajo predpisanega standarda, saj bi morali
imeti 27 tisoč enot oz. štiri enote na prebival-

ca. Pa bo po širitvi knjižnica ponudila tudi
več gradiv? ”To je odvisno od tega, koliko
sredstev bo občina Železniki namenila za na-
kup knjižničnega gradiva. Del dobimo z mi-
nistrstva za kulturo, vendar pa so v zadnjih
letih Železniki med vsemi štirimi občinami
na Loškem prispevali najmanjši delež za
knjižnično gradivo. Lani je bil dotok gradiva
v krajevni knjižnici Železniki sicer kar dober,
saj so ji nekatere založbe po poplavah daro-
vale knjige, tako da je bilo tam 16 odstotkov
več vpisanih enot kot leto pred tem,” je še
razložila Lebarjeva.                 Ana Hartman

V knjižnici za tretjino več prostora
Krajevna knjižnica Železniki bo letos pridobila dodatnih 34 kvadratnih metrov prostora. 

Namenili ga bodo mladim ali pa strokovni literaturi za odrasle.
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Širitev krajevne knjižnice v Železnikih bo stala okoli 20 tisoč evrov.

Miloš Kamenšek novi gasilski poveljnik
Železniki - Na nedavnem občnem zboru Prostovoljnega gasilske-

ga društva Železniki so za novega poveljnika izvolili Miloša Ka-
menška, predsednik in član nadzornega odbora pa sta postala Franc
Žaberl in Simon Mravlja, ki je tudi mentor mladine. Predsednik
PGD Železniki Damjan Mohorič je v svojem poročilu spomnil, da
je lansko leto zaznamovala predvsem izpeljava praznovanja 110-let-
nice društva, v sklopu katerega so razvili nov društveni prapor. ”Z
denarjem je v društvu vselej problem, vedno ga je premalo. Po naj-
boljših močeh smo skušali izkoristiti 110-letnico društva. Z ogrom-
no odrekanja, veliko prostovoljnimi urami in donacijami smo lepo
‘okrepili’ našo blagajno. S tem pa naše delo ni končano, kajti če
bomo želeli investirati v osebno zaščitno opremo, tehnično opremo,
izobraževanje gasilcev in nenazadnje v izgradnjo gasilskega doma,
bo stalen dotok denarja v društvo nujno potreben. To pa spet pome-
ni prostovoljno delo in veliko iznajdljivosti nas samih,” ugotavlja
Mohorič. Največji izziv gasilcem v prihodnje predstavlja izgradnja
sodobnega gasilskega doma v Železnikih, za katerega se ta čas tru-
dijo poiskati primerno lokacijo. ”V preteklem letu smo imeli v zve-

zi z gradnjo doma kar nekaj sestankov na občini, težave pri našem
delu smo predstavili občinskemu svetu, ustanovljen je bil gradbeni
odbor, ki je do sedaj zasedal dvakrat. Pri projektu je treba vztrajati
do konca,” je prepričan Mohorič. Društvo ima ta čas približno sto
članov (vključno s trojkami iz Martinj vrha, Smoleve, Ojstrega Vrha,
Prtovča in Podlonka), operativnih članov je približno 30, prav toliko
pa tudi mladih gasilcev. A. H.

Vrtec v Selcih do septembra
Selca - Dodatni vrtčevski prostori v podružnični šoli v Selcih naj

bi bili urejeni do septembra. Kot pravi župan Mihael Prevc, bodo
kmalu šli v izbiro izvajalca za izvedbo jasličnega oddelka v pritlič-
ju šole. ”Istočasno bomo pripravili dveletno pogodbo za zaključitev
del v selški šoli, in sicer opreme učilnic, ki smo jih na novo pridobi-
li v podstrešju, tako da računamo, da naj bi bila obnova selške šole
do leta 2010 končana,” je pojasnil Prevc. Dodal je še, da bodo v pri-
hodnjih dneh stekli tudi postopki izbire najboljšega ponudnika za iz-
delavo projekta rekonstrukcije podružnične šole v Dražgošah, ki
med drugim potrebuje novo streho. A. H.
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Gorenja vas - Jeseni je občina v Poljanah
začela z gradnjo odseka Gorenjske pano-
ramske ceste, ki jo sofinancira tudi evrop-
ski sklad za regionalni razvoj. Kdaj in kaj
bo še narejeno in na kakšen način se bo
nadaljevala gradnja, smo najprej vprašali
župana Milana Čadeža.

”Trenutno gradimo od gostilne Videm do
pokopališča, pločniki bodo asfaltirani ob pri-
mernem vremenu, gradnja poteka tudi proti
glavni cesti, po vsej trasi poteka tudi gradnja
komunalne infrastrukture. Dogovarjamo se
tudi, kako bi na cesti označili (s talnimi ozna-
kami) nekdanjo cerkev. Izvajalec izkorišča
vse dobre vremenske pogoje, dobro sodeluje
s sosedi, zato lahko pričakujemo, da bo ta del
trase do srede leta tudi zaključen. Urejena bo
cesta, pločniki, z vodovodom, kanalizacijo,
telefonom in optiko, hkrati bo na primeren
način označena krajevna znamenitost.”

Del projekta Gorenjske panoramske ce-
ste poteka tudi v Žirovskem vrhu. Kdaj se
bodo tu začela dela?

”Trenutno potekajo še zadnja usklajevanja
projektne dokumentacije, poteka tudi ureja-
nje lastniških razmerij na trasi ceste. Sledi
objava javnega razpisa za izbiro izvajalca
del, zato računamo, da bo ob tekočem poteku
vseh aktivnosti z gradnjo mogoče začeti v je-
senskih mesecih.”

Kje je danes zaklad, ki ste ga ob gradnji
ceste našli v temeljnem kamnu poljanske
cerkve sv. Martina?

”Medaljoni in temeljni kamen so v hrambi
v Loškem muzeju, svitek iz temeljnega kam-
na pa je v pregledu na restavratorskem oddel-
ku Arhiva Slovenije v Ljubljani. Kdaj bodo
oprijemljivi izsledki, pa sedaj težko odgovo-
rim.”

S pomočjo evropskega denarja boste v
občini gradili tudi širokopasovni internet.
Kdaj se bodo dela dejansko začela?

”Smo v fazi pridobivanja služnostih pravic
oziroma pogodb. Doslej smo uspeli pridobi-
ti več kot dve tretjini soglasij. Pričakujemo,
da bomo vse potrebne služnosti pridobili v
kratkem in takoj začeli z gradnjo, saj se rok
osemnajstih mesecev od podpisa pogodbe ne
podaljšuje. Glavnina del mora biti torej izve-
dena še letos, zato občina od zasebnega part-
nerja pričakuje pospešeno izvajanje potreb-
nih aktivnosti.”

Prek projekta Urejanje porečja Sore
bodo občine na Škofjeloškem urejale vo-
dovodno in kanalizacijsko omrežje ter či-

stilne naprave. Kako kaže projektu, kdaj
se bodo dela lahko začela?

”Projekt je v naši občini vreden 12 milijo-
nov evrov, od tega bo občina prispevala zgolj
4 milijone evrov, zato je za nas izrednega po-
mena. Trenutno vlogo pregledujejo na minis-
trstvu za okolje in prostor. Po načrtih naj bi
začeli z gradnjo v letu 2010 in jo nadaljevali
vse do leta 2014.” 

V učinkovito ravnanje z odpadki spada
tudi Zbirni center za odpadke, ki ste ga že
uredili v Todražu. Kdaj bo začel delovati?

”Predvidevamo, da ga bomo aprila lahko
tudi odprli, kar je zelo primerno, saj bo takrat
konec zimskega obdobja in bodo občani lah-
ko v Todraž pripeljali tudi večje kosovne od-
padke. V zbirni center lahko sicer občani pri-
peljejo vse, kar ne potrebujejo več in ni osta-
nek komunalnih odpadkov ter morda ne gre
na ekološki otok ali je količina veliko večja.
Za naše občane je ta storitev brezplačna ozi-
roma všteta v ceno ravnanja z odpadki za go-
spodinjstva.”

Prejšnji mesec smo ugibali o soglasju Di-
rekcije RS za ceste o gradnji krožišča v
Gorenji vasi. Ga sedaj že imate?

”V začetku tega meseca nam je uspelo
podpisati sofinancerski sporazum z Direkci-
jo o gradnji krožišča v Gorenji vasi, ki na-
tančno opredeljuje stroškovnik, teden dni
kasneje pa smo podpisali tudi sporazum o
ureditvi državne ceste od novega krožišča do
odcepa za Bloke-Sestranska vas (Jelovica).
To pomeni, da so sredstva za krožišče opre-
deljena in bi se lahko letos gradnja tudi zače-
la, razpis bo objavljen v pomladnih mesecih,
za cesto proti Blokom pa bo razpis objavljen
kasneje. Na občini smo v začetku meseca
imeli tudi sestanek z Ministrstvom za pro-
met, na katerem smo odpravili še zadnje ne-
jasnosti za izdelavo državnega lokacijskega
načrta za gorenjevaško obvoznico. Ta opre-
deljuje obvezen postopek vseh aktivnosti
umeščanja nove trase v prostor, na občini pa
prevzemamo pomembno in zahtevno delo,
ki bi lahko bilo v slabih dveh letih tudi za-
ključeno. Že pred zaključkom tega postopka
pa bo potrebno priti do proračunske postav-
ke v državnem proračunskem planu. Dela ne
bo zmanjkalo.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Veliko evropskih projektov
Občina Gorenja vas-Poljane se tudi letos loteva veliko projektov s pomočjo denarja 

iz evropskih skladov.

Dela pri projektu Gorenjska panoramska cesta nemoteno napredujejo, jeseni se bodo nadaljevala 
v Žirovskem vrhu. 

Milan Čadež
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Domače sadje ni ”špricano”
Poljane - Otroci iz vrtca Agata pri Osnovni šoli Poljane so lansko

šolsko leto sodelovali pri inovacijskem projektu Podeželje skozi
otroške oči, ki je prerasel v model celovitega pristopa motiviranja za
vzgajanje navad o pomenu sadja. ”Do novega modela smo prišli sko-
zi izkustveno učenje, samorefleksije, skozi reševanje problemov ter
skozi igro in simulacijo. Skozi projekt smo našli način, da otroci da-
nes radi uživajo sadje,” je povedala vzgojiteljica Jožica Maček.

Pri projektu so sodelovali vsi otroci v vrtcu, tudi letošnji prvošol-
čki še vedno radi posegajo po sadju, pozitivne učinke opažajo tudi
starši, saj njihovi malčki sadje velikokrat zahtevajo. Otroci tudi v 
letošnjem šolskem letu sušijo sadje, se podajo po sadni učni poti, se

izobražujejo o sadju, ... ”Jabolka, hruške, slive, grozdje, pomaranče,
banane, kivi, ...” nam je vrste sadja naštel Matic, Luka pa dodal, da
ima najraje jabolka, hruške in kivi: ”Včasih nam kivija zmanjka,
zato mamici povem, da ga kupi.” ”Spoznali smo različna sadna 
drevesa, jih tudi risali, iz sadja smo naredili čežano, danes pa sušimo
jabolka in hruške,” je dejavnosti v projektu in po njem opisala Larisa.
”Doma sušimo sadje, v vrtcu pa smo izdelovali lizike,” je dodala
Iris, dopolnil jo je Jan: ”Meni mami naredi dober kompot.” Darji
mami speče jabolčni zavitek. Skupaj so dodali, da radi uživajo 
domače sadje, ker ‘ni špriiiicano!’ Boštjan Bogataj

Zlati znak za dolgoletno delo
Podgora - Anton Jenko je sredi meseca iz

rok predsednika stranke Janeza Janše prejel
zlati znak SDS za dolgoletno uresničevanje
programa stranke in njenih vrednot. Jenko je
bil prvi predsednik občinskega odbora stran-
ke, ki je na začetku štela manj članov, kot ima
danes svetnikov v občinskem svetu (šest, iz
vrst SDS pa prihaja tudi župan Milan Čadež).
V stranki je od leta 1993, ob odločitvi za usta-
novitev samostojne občine Gorenja vas - Pol-
jane. Najprej je bil njen predsednik, dva man-
data je tudi član občinskega sveta. ”To je najvišje priznanje stranke,
ki mi veliko pomeni. Včasih je dovolj, da te nekdo pohvali, na takš-
no pozornost pa sem še posebej ponosen,” pravi Jenko. Veliko po-
zornosti je namenjal ureditvi doma za starejše na Trebiji in toplic v
Kopačnici, ki žal nista uresničena, pozitivnih pa je toliko, da bi jih
na tem mestu težko našteli. Boštjan Bogataj

Sovodenj - Program ob kulturnem prazni-
ku so na Sovodnju poimenovali Po poti ge-
neracij. Na Sovodnju deluje devet društev,
kar štiri pa so skupaj s Podružnično šolo So-
vodenj poskrbeli za pester kulturni program.
Marsikdo, ki se je prireditve na Sovodnju
udeležil prvič, je bil nad nastopom in polno
dvorano presenečen. Župan Milan Čadež 
je  skozi verze Prešernove Zdravljice nago-
voril vse, ki v srcu dobro mislijo. Nastopili
so zbor društva upokojencev Korenine, cer-
kveni mešani pevski zbor Nova Oselica,
pevke Grabljice, Kvartet Krehovci, folklor-
na skupina turističnega društva Sovodenj,
člani dramske sekcije kulturno-umetniškega 
društva Sovodenj, proti koncu pa najmlajši,
osnovnošolci s harmoniko, plesno točko in
recitacijo. 

Po zaključku programa so se obiskovalci
preselili v gasilsko dvorano, kjer sta jih 
čakala razstava starih predmetov in pri-
grizek. Razstavo so pripravili domačini, ki
so na ta dan prinesli na ogled orodja in
predmete, ki so jih v preteklostih uporab-
ljali pri svojem delu. ”Odnos do tovrstne
dediščine, ki jo stari starši sedaj prikazuje-

jo najmlajšim, se nekoliko popravlja. Še 
veliko jih najdemo po hišah in prav je, da se
od časa do časa pokažejo tudi širši javnosti.
Večina obiskovalcev si je razstavljene pred-

mete z zanimanjem ogledala,” nam je pove-
dala voditeljica večera in organizatorka
Milka Burnik. 

Boštjan Bogataj, foto: Silvo Peternelj

Kultura skozi generacije
Tokratno občinsko proslavo ob kulturnem prazniku so gostili v krajevni 

skupnosti Sovodenj.

Ob kulturnem prazniku so nastopili tudi učenci Podružnične šole Sovodenj.

Otroci iz vrtca Agata radi uživajo sadje.

Anton Jenko
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JEZIKOVNI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina

Slovenščina   Latinščina   Hrvaščina

Mozaik   Klekljanje   Nakit   
Keramika   Risanje   Slikanje   

Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

23. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.
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Tradicionalno učenje in izobraževanje v dobi visoko razvite
informacijsko-komunikacijske tehnologije vedno bolj zame-
njuje e-učenje oziroma e-izobraževanje. 

Pred tradicionalnim učenjem in izobraževanjem ima mnogo
prednosti, glavna od njih pa je ta, da ljudje lahko sami odlo-
čate o času, kraju in tempu učenja oziroma izobraževanja in
ga na ta način veliko lažje uskladite z družinskimi in drugimi
obveznostmi.

Tovrstno izobraževanje je lahko tako formalno kot tudi nefor-
malno, in je kot tako primerno za vsakogar; po tej poti se 
lahko izobražujete tako za pridobitev določene izobrazbe, 
kot tudi zgolj za svojo dušo.

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska deluje
spletni portal (http://ucenje.cvzu-gorenjske.si), na katerem 
se nahajajo brezplačna e-gradiva s področja računalništva,
podjetništva, prostega časa, zdravja, usposabljanja za starše, ...

Lahko jih poiščete sami, lahko pa vam pri tem pomagamo.

Če je zadeva pritegnila vašo pozornost in bi želeli več 
informacij o tovrstnem učenju in izobraževanju, vas vabi-
mo, da obiščete eno izmed dveh dislokacij Svetovalnega
središča Gorenjska, ki delujeta v vašem kraju: 

1. Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 
vsak 4. ponedeljek v mesecu od 14. do 17. ure ter

2. Razvojna agencija Sora, d. o. o., Spodnji trg 2, 
vsako 3. sredo v mesecu od 14. do 17. ure.

Poleg tega pa izvajamo tudi mobilno svetovalno službo na 
lokaciji Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizanska 
1, vsako 2. sredo na dva meseca od 10. do 12. ure.

Zaželeno je, da svoj obisk predhodno najavite po telefonu 
04/5 833 805, ali pa nam pišete na tanja.sovulj@siol.net ali 
marija.fermisek@siol.net

”Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”

E-UČENJE in E-IZOBRAŽEVANJE
NUDIMO VAM BREZPLAČNO INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE
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Krivde za počasno napredovanje največje
občinske naložbe, Poljanske obvoznice, kjer
sta partnerja občina in državna direkcija za
ceste, glavnina denarja pa naj bi prišla iz ev-
ropske blagajne, ne gre pripisati gospodarski
krizi. Kaj novega nam o (počasnem) napred-
ku pri postopkih za gradnjo obvoznice lahko
pove župan Igor Draksler?
Kako napredujejo postopki, povezani z
gradnjo Poljanske obvoznice?

”Država in občina, vlagateljici v Poljansko
obvoznico, imata pravnomočno gradbeno do-
voljenje za predor pod Stenom. Za ta del se
trenutno pregleduje razpisna dokumentacija
in v kratkem bo razpis za izvajalca gradbenih
del pripravljen. Za prvi del Poljanske obvoz-
nice od križišča na Trati do predora pa smo
novembra lani dobili gradbeno dovoljenje za
celotno traso, razen za manjši odsek na Suhi,
kjer se nahaja še edino nepridobljeno zem-
ljišče. Na to gradbeno dovoljenje sta bili,
kljub predhodno doseženemu dogovoru s čla-
ni civilne iniciative, znova podani dve pritož-
bi, tako da to gradbeno dovoljenje ni postalo
pravnomočno, pač pa je bilo poslano na Mi-
nistrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo je
obe pritožbi že obravnavalo in ju z odločbo
16. januarja letos zavrnilo, tako da je gradbe-
no dovoljenje sedaj dokončno. V začetku fe-
bruarja smo tudi za ta del že izvedli odpira-
nje ponudb (prispelo jih je šest) in v kratkem
bo izdana odločba o izbiri izvajalca gradbe-
nih del. Naj ob tem povem, da škofjeloška
upravna enota trenutno že obravnava primer
razlastitve za edino še nepridobljeno zemljiš-
če, ki je v lasti krajana Suhe. Za slednje sta
bila sprožena dva upravna spora (julija in
septembra lani), prvi se nanaša na postopek
razlastitve zemljišča, drugi pa na postopek
njegove parcelacije. V prvem primeru je
upravno sodišče tožbo omenjenega kmeta že
zavrnilo, kar pomeni, da že razpolagamo s
pravnomočno odločbo o uvedbi razlastitve-
nega postopka. Pričakujem, da bo upravna
enota v kratkem izdala odločbo o prenosu
zemljišča na Republiko Slovenijo.”

Ali po teh informacijah lahko napoveste,
kdaj se bo gradnja Poljanske obvoznice za-
čela in kdaj končala?

”Postopki tečejo naprej. Država in občina
bosta sedaj vložili vlogo za gradbeno dovo-
ljenje za zadnji, tretji odsek proti Poljanski
dolini. Kdaj bi bila lahko Poljanska obvozni-
ca zgrajena, pa je za sedaj težko reči. To bi

lahko napovedal v primeru, ko bi imeli pod-
pisano že katero od pogodb. V času, ko še te-
čejo postopki izbire, pa tega še ne morem
reči. Lahko pa bi občina do poletja imela
gradbena dovoljenja za vse faze, če bi stvari
potekale normalno.”

Bi lahko začeli gradnjo na sredini, s pre-
dorom?

”Pripravljeni smo na vse variante. Lahko bi
začeli graditi tudi s predorom, saj razpolaga-
mo z zemljišči, ki nam omogočajo dostop.”

Kako se v vaši občini odraža gospodar-
ska kriza, kako ste pripravljeni nanjo?

”Po naših informacijah se kaže v gospodar-
stvu, povezanem z avtomobilsko industrijo, in
investicijami, kamor je že krepko zarezala,
vendar mislim, da najhujše šele prihaja. Sicer
pa se je že jeseni čutil pritisk občanov na ko-
misije, ki odločajo o socialnih pomočeh. Toda
to je šele začetek, prave posledice ekonomske
krize se po mojem mnenju še niso pokazale.”

Kako boste tem razmeram prilagodili
občinski proračun in načrte, ki izhajajo iz
njega?

”Mislim, da bo treba predvsem prilagoditi
tempo investicij. Kriza zmanjšuje tudi fi-
nančno sposobnost občine in javnega sektor-
ja sploh, kajti če se gospodarstvo ne razvija,
tudi v negospodarstvu ni denarja, investicije
zato upadajo, manj je denarja za komunalno

opremo, kar pomeni, da je prihodek občine
manjši, manj je pobranega davka. Tako se bo
dinamika naložb morala prilagoditi spreme-
njenim razmeram in bo zagotovo nekoliko
upočasnjena, saj ne moremo pojesti več, kot
proizvedemo. Za socialno najbolj prizadete
pa bomo skušali okrepiti sklad, namenjen od-
pravljanju revščine, da bomo s temi namen-
skimi sredstvi lahko priskočili na pomoč ti-
stim, ki jo bodo najbolj potrebovali. Kaže se
tudi potreba po okrepitvi sklada za malo go-
spodarstvo. Rebalans proračuna pripravljamo
prav z namenom blaženja kriznih razmer.
Načrtujemo, da bo nared v mesecu dni, sicer
pa tako kot vsi, čakamo na vladne ukrepe.”

V Škofji Loki kljub temu nastajajo novi
gospodarski objekti, denimo Alpetourov
logistični center ...

”Občina je omogočila gospodarski razvoj v
novi obrtni in industrijski coni za tiste podjetni-
ke, ki želijo investirati na novo, in tudi za vse ti-
ste, ki želijo svoje dejavnosti razvijati na že ob-
stoječih degradiranih industrijskih površinah. 

Tako smo vsem investitorjem omogočili, da
so v okviru predpisanih urbanističnih pogo-
jev, ki jih določa naš prostorski načrt, ter
podpisanih urbanističnih pogodb izbrali kar
najbolj optimalno varianto, ki je ustrezala
obema, tako industriji kot občini. Zelo jasno
pa je, da morajo investitorji svoj del pogod-

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

Kriza bo upočasnila naložbe
Gospodarsko krizo bodo občutili tudi v občinah, saj bo pritok denarja 

v tamkajšnje proračune manjši, tempo naložb pa bo počasnejši, meni škofjeloški
župan Igor Draksler.

Igor Draksler
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Za počasno napredovanje gradnje Poljanske obvoznice ni kriva kriza.
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benih stroškov poravnati in da občina v teh
primerih ne more solidarnostno financirati
vseh stroškov komunalne opreme, saj nam
tega denarja ne zagotavlja državni proračun,
pač pa ga je po zakonu dolžan poravnati 
investitor.”

Kdaj se bo začela gradbena sezona na ce-
stah, denimo na odseku Podlubnik-
Klančar?

”V skladu s sklenjeno pogodbo bo na ome-
njenem odseku Podlubnik-Klančar urejeno
vse, kar je predvideno, vključno z obračališ-
čem za avtobuse in z izvozom za Podlubnik
II, do 30. junija letos. Letos sledi tudi rekon-
strukcija regionalne ceste v Selško dolino na
odseku skozi mestno središče od nekdanjega
Petrola do Podna. Tako, da bo potem urejena
celotna Selška vpadnica do Klančarja.”

Se bo spomladi končno začela tudi grad-
nja trgovskih centrov na Grencu, ki so
menda že pridobila gradbena dovoljenja?

”Izdano imajo že veljavno gradbeno dovo-
ljenje za komunalno infrastrukturo in menda
je tudi že podpisana gradbena pogodba z iz-
vajalcem del. Kolikor vem, ima od bodočih
trgovcev gradbeno dovoljenje za postavitev
samega objekta že trgovsko podjetje Hofer,
ostali pa še ne. Pač pa pospešeno gradi Mer-
cator, in sicer na lokaciji ob Loški komunali.”

Kako daleč ste prišli na pristojnih mi-
nistrstvih s svojim projektom Urejanje 
porečja Sor, ki vključuje ločena projekta
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in 
za oskrbo z vodo, za kar kandidirate za 
evropska kohezijska sredstva?

”Pri projektu odvajanja in čiščenja odpadnih
voda je bil dokument oddan na ministrstvo za
okolje in prostor, začel pa se je tudi podrobni
pregled na vladni službi za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj. Projekt za oskrbo z
vodo pa moramo še nekoliko dopolniti. Pri pr-
vem projektu smo tako prišli že precej daleč,
odločbo pričakujem v nekaj mesecih. Ravno

prejšnji mesec smo našo vlogo dopolnili še z
zahtevami iz ‘’Nature 2000’’. Da smo s tem
zares zahtevnim projektom že tako daleč, gre
pripisati dejstvu, da se nam je leta 2007 uspe-
lo uvrstiti v državni razvojni program z naslo-
vom ‘’Operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007 do
2013’’, ki ga je vlada potrdila in nato poslala 
v Bruselj. Prav na podlagi tega programa 
namreč izpolnjujemo pogoje za pridobitev 
evropskega kohezijskega denarja.” 

Trenutno je čas odločitev mladih za 
srednje šole in študij. Škofja Loka ima na
tem področju kar nekaj novih možnosti.
Katere?

”Poldrugo desetletje smo v Škofji Loki izra-
žali potrebo po višji šoli, ki bo loškemu gospo-
darstvu dala drugačno, sodobnemu času prila-

gojeno, strukturo kadrov. Kot pomemben na-
predek ocenjujem dejstvo, da smo pred nekaj
leti v okviru centra srednjih šol (pod eno stre-
ho vključuje srednjo strojno in srednjo lesarsko
šolo ter dijaški dom) dobili višjo strokovno
šolo za strojništvo, letošnjo jesen pa se bo za-
čel tudi višješolski program za lesarstvo. Za
naš kraj in razvoj gospodarstva je to izjemnega
pomena. V tej šoli je še medpodjetniški center,
ki se ukvarja s prenosom znanj in veščin med
šolo in proizvodnjo, kar pomeni, da se izobra-
žuje tiste strokovne profile, ki jih naše gospo-
darstvo resnično najbolj potrebuje. Naša želja
je še, da bi v centru obnovili tudi delavnice.” 

Občina Škofja Loka deluje z zastarelim
in z zakonom neusklajenim statutom.
Kdaj bo pripravljen novi?

”Pristojna komisija pripravlja spremembe
obeh dokumentov in pričakujem, da bosta v
kratkem doživela obravnavo na občinskem
svetu. Dosedanji statut namreč ni skladen z
zakonom in zato nam je računsko sodišče na-
ložilo, da ga je treba spremeniti, saj so lahko
zaradi formalnih pomanjkljivosti v njem pod
vprašajem nekatere najpomembnejše občin-
ske odločitve.”

Pred kratkim je Zavarovalnica Triglav,
ki ima v občini še troje nepremičnin 
(Krona, hotel in kopališče), objavila razpis
za prodajo teh objektov. Kaj pričakujete?

”Moje mnenje je sicer, da so najboljše inve-
sticijske čase sicer zamudili, vseeno pa je
prav, da bi končno prišlo do prodaje objektov,
ki že dolgo sramotno propadajo.”

Razpadajoče kopališče v Puštalu bi mo-
rali celo porušiti. Se je to že zgodilo?

”Podali so vlogo za rušenje objekta, vendar je
po mojih informacijah na poziv upravne enote
niso dopolnili in je bila zato zavržena, tako da
je vprašanje, ali so sploh imeli resen namen.”

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd KavčičO
B
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Od vseh trgovskih centrov, ki naj bi jih gradili v Škofji Loki, je najbolj pohitel Mercator.

Prvič se je sestal častni odbor Škofjeloškega pasijona 2009. Na sliki: nadškof Alojzij Uran v pogovoru 
z županom Igorjem Drakslerjem, Blaž Kavčič v pogovoru z apostolskim nuncijem v Sloveniji dr. Santosom
Abrilom y Castellom
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Gre za najstarejše ohranjeno dramsko besedi-
lo v slovenskem jeziku in iz časa baroka najsta-
rejšo ohranjeno pasijonsko režijsko knjigo v
Evropi, izvirnik pa hrani knjižnica škofjeloške-
ga kapucinskega samostana. Na uprizoritev se
že zavzeto pripravlja več kot šeststo ljubitelj-
skih igralcev in 80 konjenikov, ki svetopisem-
ske prizore (s poudarkom na Kristusovem trp-
ljenju) odigrajo tako, da se peš in na pomičnih
odrih pomikajo po ulicah in trgih Škofje Loke.
Prva predstava bo 28. marca, večer poprej bo
generalka, nato pa se bodo predstave zvrstile še
29. marca, 3., 4., 5., 13. 18. in 19. aprila (v pri-
meru slabega vremena pa so rezervni dnevi
24., 25. in 26. aprila). 

Častni pokrovitelj Škofjeloškega pasijona
je dr. Danilo Türk, predsednik Republike
Slovenije, člani častnega odbora pa: predsed-
nik državnega sveta Blaž Kavčič, prof. dr.
Jože Trontelj, predsednik Slovenske akade-
mije znanosti in umetnosti, prof. dr. Andreja
Kocjančič, rektorica Univerze v Ljubljani,
ljubljanski škof in metropolit Alojzij Uran,
apostolski nuncij v Republiki Sloveniji dr.
Santos Abril y Castello, provincial Štefan
Kožuh, gvardijan Robert Podgoršek, dr. Aloj-
zij Snoj, dekan in župnik župnije Stara Loka,
Matija Selan, župnik župnije sv. Jakob v
Škofji Loki, poslanca državnega zbora Milan
Čadež in Milenko Ziherl, župan občine Že-
lezniki Mihael Prevc, predstavnik ministrstva
za kulturo Silvester Gabršček, prof. dr. Stan-
ko Gerjol, dekan Teološke fakultete, Pavel
Mihelčič, dekan Akademije za glasbo, Aleš
Valič, dekan AGRFT, etnolog prof. dr. Janez
Bogataj, prof. dr. France Bernik, prof. dr.
Andrej Misson, prof. dr. Jože Krašovec, prof.
dr. Janko Kos, Alojz Rebula in Josef Lang,
generalni sekretar organizacije Europassion. 

Glavnina članov častnega odbora je bila ta
mesec povabljena v Škofjo Loko, kjer so jim
župan Igor Draksler in organizatorji pasijona
predstavili priprave na ta dogodek. Nekatere
med njimi smo vprašali, kakšen pomen pripi-
sujejo ponovni uprizoritvi pasijona. Nadškof
Alojzij Uran: ”Gre za večplastno delo: po eni
strani ohranjanje dragocene kulturne dedišči-
ne, ki izhaja iz krščanskega območja, na drugi
pa predstavitev Kristusovega trpljenja in njego-
ve daritve upanja. Ljudje so to drugo vedno do-
jemali iz svojih izkušenj. Slovenci so v prete-
klosti doživeli mnogo hudih trenutkov, od
kuge, turških vpadov in lakote do vojn. Vselej
so bili tesno povezani s Kristusom. Če bo
Škofjeloški pasijon dobro prikazan, bodo ljud-
je tudi danes, ko imajo mnogo stisk in strahov,
lahko doumeli, da je nekdo, ki hodi z njimi. To
je duhovno zelo globoko sporočilo.”

Brat kapucin Štefan Kožuh: ”Pri uprizoritvi
Škofjeloškega pasijona ne gre zgolj za ”raz-
praševanje knjige”, pač pa s širokim angaži-
ranjem ljudi dobiva širši pomen. Tudi pater
Romuald si je dramsko delo zamislil z vklju-
čenostjo številnih ljudi, ki sodelujejo v proce-
siji, to pa je priložnost za vse, da pridemo čim
višje v tem duhovnem razmerju. Ob kulturno-
zgodovinskem ima to delo tudi globok člove-
ški pomem. Rad se bom udeležil uprizoritve,
čeprav imam ravno v tistem času obveznosti.”

Predsednik državnega sveta Blaž Kavčič:
”Velik pomen pri Škofjeloškem pasijonu pri-
pisujem visoki stopnji motivacije vseh sode-
lujočih. Okoli osemsto sodelujočih izkazuje
veliko predanost temu projektu, zavzeto ho-
dijo na vaje in so, kakor je dejala vodja pro-
jekta, največji sponzorji projekta. V vsebin-
skem smislu cenim tudi prispevek tega dram-
skega dela, ki je nekaterim pomemben z zgo-
dovinskega in bibličnega vidika, k promociji
dobrega in tolerance med ljudmi. V občin-

skem svetu pa sem že pred časom zastopal
mnenje, da bi ta projekt lahko dal boljši im-
pulz k izvedbi večjih občinskih projektov.
Lahko pa služi tudi kot test pripravljenosti in
usposobljenosti škofjeloškega okolja za turi-
stično ponudbo. Ta vidik turizma je za Škof-
jo Loko velika priložnost.”

Etnolog dr. Janez Bogataj: ”Škofjeloški pa-
sijon nosi univerzalno sporočilo za vsa druž-
bena in geografska okolja. Kot predsednik
strokovnega sveta pri Slovenski turistični
organizaciji pa nanj gledam tudi kot na pri-
ložnost, ki jo Škofja Loka lahko ponudi Slo-
veniji, Evropi in svetu. Glede na široko anga-
žiranje nastopajočih, ki to počnejo prosto-
voljno, pa ljudem lahko da še nekaj več. Pov-
sod v svetu imamo historične prireditve, v
katerih ljudje s ponosom nastopajo več gene-
racij. Lepo bi bilo, če bi šel tudi v primeru
Škofjeloškega pasijona ta ponos zaradi ude-
ležbe iz generacije v generacijo.”

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Pasijon z univerzalnim sporočilom
Bliža se postno-velikonočni čas, ko bodo v Škofji Loki po devetih letih spet uprizorili Škofjeloški 

pasijon. Besedilo je leta 1721 napisal kapucin pater Romuald Marušič.
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Režiser Borut Gartner v pogovoru s dekanom in župnikom župnije Stara Loka, dr. Alojzijem Snojem.

Nadškof Alojzij UranEtnolog prof. dr. Janez Bogataj Kapucin Štefan Kožuh
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V trgovini Sul’c, Medvode, Donova cesta 2 (Titanik), 
je za zadovoljstvo ribičev zares dobro poskrbljeno. 
Trgovina je odlično založena, saj v njej lahko kupite:
● vse za krapolov, muharjenje, beličarjenje
● bojle, palice, hrano (vabe), rolice, ležalnike, stole ...
● oblačila za ribiče (srajce, brezrokavniki ...)

1

Izdelava, montaža in servis 
rolet, žaluzij, tend, komarnikov,

garažnih rolo vrat. 

Tel. 01/3621 700, 
delavnica v Zg. Pirničah 

041/629 521, 
www.sencila-staric.si, 

e-pošta: info@sencila-staric.si

SENČILA STARIČ

PRODAJA RIBIŠKE OPREME

MEDVODE, DONOVA CESTA 2 (TITANIK)
Telefon: 01/36 11 024, 041/629-521

www.sulc.si

KUPON 

10% POPUST
do 1. 5. 2009

✂

✂
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Starodobniki so smučali po
snegu z Lubnika

Škofja Loka - Kakih 90 smučarjev starodobnikov iz osmih sloven-
skih in enega avstrijskega kluba se je zadnjega januarskega dne
spustilo po smučini, ki so jo na grajskem hribu utrdili člani domače-
ga kluba smučarjev po starem Rovtarji in loški alpinisti. Ker ni bilo
snega, so ga okoli 120 kubičnih metrov navozili z Lubnika, nam je
povedal predsednik Rovtarjev Brane Tavčar. Tekmovanje smučarjev
po starem, ki je bilo letos jubilejno, deseto, je v Škofji Loki to sončno
soboto spremljalo veliko število gledalcev. Starodobniki, ki imajo
smuči in oblačila stara tudi blizu sto let, se udeležujejo več tekem po
Sloveniji, v goste pa jih vabijo tudi v tujino. Na sliki: na tekmovanju
starodobnikov štejejo povprečen čas, stil vožnje in usklajenost z 
opremo. D. Ž., foto: Tina Dokl

Loški osnovnošolci pri
predsedniku Türku

Na ustvarjalnem natečaju za otroke in mladino na temo telesne-
ga kaznovanja in pozitivnega starševstva ‘Kakšna kazen je pra-
va?’, ki sta ga pripravili reviji Pil in Plus v sodelovanju s Svetom
Evrope, si je nagrado prislužila tudi skupina šesto- in sedmošol-
cev z OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka, ki je pod mentorstvom
Dane Mohar pripravila igrico (ne)učinkovitega dialoga med star-
ši in otroki ob problemih. Ob pomoči učitelja Andreja Novljana
so posneli tri prizore, ki so se nanašali na zasvojenost z računal-
nikom, slabo oceno v šoli in zamujanje domov z zabave. Vse na-
grajence je konec januarja v predsedniški palači sprejel častni po-
krovitelj natečaja, predsednik republike Danilo Türk. ”Naši
učenci so bili kar malce evforični. Še nikoli doslej namreč niso
bili povabljeni k predsedniku države. Z njim in njegovo soprogo
smo se rokovali in fotografirali, učenci so dobili njune avtogra-
me,” je povedala Moharjeva. A. H.

Dvakrat Vižanje s harmoniko
Prostovoljno gasilsko društvo Poljane in Agencija Media butik bosta

tudi letos poskrbela za prijeten glasbeni večer ob ljudskih inštrumen-
tih in pesmih Vižanje s harmoniko. Pripravljajo kar dva koncerta, oba
v soboto, 21. marca, ob 18. in 20. uri. S pravo ljudsko glasbo bo kon-
cert odprla skupina Suha špaga, ki deluje pod okriljem Društva Rov-
tarji, ki je s prireditvijo začela že pred leti, kasneje pa je vajeti pre-
pustila poljanskim gasilcem. V nadaljevanju bodo nastopili še Anja
Koračin s harmoniko, kitaristka in pevka Marija Stanonik ter trio
Tilen Eržen (harmonika), Nejo Eržen (klarinet) in Brane Peternelj
(bariton). Rdeča nit letošnjega Vižanja bo šaljivi godec, zato so v
goste povabili Frajkinclarje, nastopil bo tudi Trio Šubic, za ubrano
petje bodo poskrbeli fantje iz Tria Quartet, za smeh bosta poskrbeli
Minka Likar in Cilka Bohinc. B. B.

Poklon staršem
Prosvetno društvo Sotočje tudi letos pripravlja prireditev v poklon

mamam in očetom, ki bo 22. marca ob 19. uri na Loškem odru. Na
začetku bo na ogled komedija Gregorja Čušina Pešec, ki govori o
velikih pešcih zgodovine, zgodbo o človeku in njegovih prevoznih
sredstvih, cestah, poteh in stranpoteh, o srečevanju z zapovedmi,
prepovedmi in predpisi. V nadaljevanju večera bodo obiskovalci
lahko prisluhnili še glasbenikom iz Reteč ter ljubkemu otroškemu
zborčku. Vsem mamam bo ob koncu prireditve voščil tudi župan
Igor Draksler. B. B.

Stari vrh: dve ovadbi
Stari vrh - Kranjski kriminalisti so po preiskavi okoliščin janu-

arske nesreče na smučišču Stari vrh, v kateri je življenje izgubila
šestletna deklica, na okrožno tožilstvo v Kranju vložili kazenski
ovadbi zoper dva delavca smučarskega centra. Zaradi suma storit-
ve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti so ovadili
31- in 56-letnega moškega, so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Kdo je še ovaden poleg voznika snežnega teptalnika, ki je povo-
zil deklico, policija ni razkrila. ”Obstaja utemeljen sum, da osum-
ljena 11. januarja iz malomarnosti nista poskrbela za vse potreb-
ne varnostne ukrepe pri urejanju smučišča s teptalnim strojem na
delujočem smučišču. Zaradi tega je ob 11.10 na vlečni poti vleč-
nice Zapreval prišlo do povoženja deklice,” je pojasnil Andrej
Zakrajšek, tiskovni predstavnik PU Kranj. 

Prometni inšpektor, zadolžen za žičniške naprave, pa je ugoto-
vil, da se je nesreča na Starem vrhu zgodila zaradi neustrezne ko-
munikacije med zaposlenimi na vlečnici in voznikom teptalnega
stroja. Inšpektor je še ugotovil, da upravljavec smučišča tisto ne-
deljo ni imel dovolj usposobljenega osebja za delo na napravah,
zato je moral strojnik na vlečnici med njenim obratovanjem zara-
di drugih obveznosti zapustiti svoje delovno mesto, njegovo delo
pa naj bi poleg svojega opravljal strežnik, ki za to ni bil strokov-
no usposobljen. Simon Šubic

Sožitje in Sotočje
V prejšnji številki sem v članku Tedensko romanje do nadškofov  v

uvodu pomotoma preimenoval Prosvetno društvo Sotočje v društvo
Sožitje. Članom obeh društev se za napako iskreno opravičujem. 

Boštjan Bogataj
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Že ob gradnji (v stanovanjih je ponavadi to
urejeno) bi morali načrtovati osvetlitev, saj je
pomembno, kje bodo luči, vtičnice in stikala.
Res je, da tako zgodaj ne moremo točno
opredeliti naših želja glede osvetlitve, ven-
darle pa je boljše, da je vseh (pre)več kot pre-
malo. Tudi v opremljenem stanovanju je
možno veliko narediti. Obstoječo osvetlitev
najlažje dopolnimo z namiznimi in samosto-
ječimi svetilkami. Seveda pa svetilke niso na-
menjene le osvetljevanju, ampak tudi kot de-
korativen element, ki krasi prostor. Posebej
lahko osvetlimo okrasne predmete ali umet-
niške slike, v dnevni sobi in spalnici pa ne
smejo manjkati lučke, s katerimi ustvarjamo
prijetno razpoloženje. 

Sicer osvetlitev vpliva tako na videz prosto-
ra kot na vzdušje v njem. Od nje je odvisno,
kako je prostor videti, kako bodo izražene
barve, kako se bomo v njem počutili. Stro-
kovnjaki menijo, da ob pravilni postavitvi
svetlobnih teles vedno dobimo pravšnjo
osvetlitev. Osrednjo osvetlitev ponavadi 
namestimo na strop ali na katero od sten. 

Pozorni moramo biti, da ne bo oddajala bleš-
čeče svetlobe, vseeno pa mora biti dovolj
močna. Pri različnih opravilih, kot je priprav-
ljanje hrane, branje ali pisanje, potrebujemo
posebno dodatno osvetlitev. Ta mora biti 
namenska in jo bomo uporabljali le v točno
določenih primerih, nato pa jo ugasnili. 

Primerna osvetlitev vredna zlata
Veliko ljudi premalo pozornosti namenja osvetlitvi prostorov. Ponavadi je najbolje v dnevnem prostoru,

saj je tu največ svetlobnih teles, vendar je enako pomembna tudi osvetlitev drugih prostorov.

LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si
KRANJ Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si

kuhinje GORENJE, MARLES
akcija traja do 15. 3. 2009
kuhinje GORENJE, MARLES
akcija traja do 15. 3. 2009

predsoba
KODA

NOVO NA TRGU

-25%-25%
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Osvetlitev prostorov
V kuhinji je najpomembnejše, da so ustrezno osvetljene delovne

površine, hkrati pa zagotovljena ustrezna splošna razsvetljava. 
Delovne površine je najprimerneje osvetliti z neposredno razpršeno
svetlobo oziroma z neonskimi svetilkami, ki so pritrjene na spodnji
del visečih elementov ali na steno, vendar vedno nižje od višine oči.
K delovnim površinam prištevamo tudi štedilnik, pomivalno korito in
tisti del pulta, kjer običajno pripravljamo hrano. Jedilnica največkrat
ni samostojen prostor, temveč del kuhinje, v novejših stanovanjih 
pa tudi del dnevnega prostora. Osnovno vodilo pri osvetlitvi jedilni-
ce je, da je celotna miza enako osvetljena. To pomeni, da mora biti
svetilo na sredini mize v višini približno 60 centimetrov ali drugače
povedano, svetloba jedcev ne sme slepiti.

Dnevne sobe so stičišče družinskega dogajanja, v njih radi poseda-
mo, gledamo televizijo, sprejemamo obiske, delamo, se učimo in 

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
telefon in fax: 01/361 45 86
GSM: 041/649 975

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
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VHODNA VRATA  •  NOTRANJA VRATA  •  OKNA
Todra� 11
4224 Gorenja vas

tel.: 04 510 54 00 
fax: 04 510 54 01

info@int-vrata.si
www.int-vrata.si

Izberite
najboljše,
ki traja

Obiščite nas na sejmu DOM v Ljubljani od 3. do 8. marca, v hali A2

podobno. Zato mora dnevna soba delovati ob umetni svetlobi tako, kot bi pri
naravni. Svetloba mora biti zato dovolj močna in hkrati razpršena. Za gleda-
nje televizije bomo potrebovali stensko svetilko, za branje knjig talno ali 
namizno svetilko, brez osrednje, stropne svetilke pa seveda tako kot povsod
drugje ne bo šlo. Tako bomo potrebovali tudi v spalnici. Pomembne so tudi
svetilke ob ali na nočnih omaricah, ki morajo imeti ozka senčila. Tudi v 
kopalnici potrebujemo osrednjo osvetlitev, hkrati pa tudi lučke ob ogledalu
ali nad njim ter morda še nežno svetlobo za sprostitev v kadi.

Vrste svetil 
Poznamo več vrst svetil, ki jih lahko uporablja-

mo tako doma kot v poslovnem svetu. Pri klasič-
nih svetilih uporabljamo bistre, matirane in mleč-
ne žarnice z manjšim ali velikim navojem. Pri
reflektorskih svetilih je ponavadi svetloba usmer-
jena pod povprečnim kotom 35 stopinj. Pri upo-

rabi halogenskih svetil moramo paziti, da jih ne primemo s pros-
to roko, svetloba pa je zelo podobna naravni svetlobi. S posebnim
plinom so polnjena neonska svetila, ki so primerna za uporabo v
kuhinjah, garažah, v industriji, torej tam, kjer potrebujemo dobro
svetlobo. Manj primerna so za dela, kjer je potrebna koncentraci-
ja (tudi šola), saj zaradi nezaznavnega utripanja slabo učinkujejo
na zbranost. Poznamo tudi t. i. varčne žarnice, za katere je značil-
na zelo dolga življenjska doba. Žarnice so hladne, ne oddajo 
nikakršne toplote in so priporočljive z vidika varnosti, hkrati pa
privarčujemo pri električni energiji. Boštjan Bogataj

KOMISIJSKA TRGOVINA
Z RABLJENO OTROŠKO OPREMO

Donova c. 2, 1215 Medvode
tel.: 01/36 16 126

pon. - pet.: 9.00 - 12.30 in 15.30 - 18.30
sob.: 9.00 - 12.00
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Bralka Tina iz Žirov se bo kmalu s partner-
jem vselila v novo stanovanje. Največ proble-
mov imata z opremo dnevnega prostora, v
katerem imata samo opremljen kuhinjski ko-
tiček. Dnevni prostor je hkrati vhod v stano-
vanje, dnevna soba, jedilni kot in kuhinjski
kot. Od opreme rabita sedežno garnituro, je-
dilno mizo s stoli, knjižni regal.

Oprema je glede na namembnost razdeljena
po prostoru, tako da vam omogoča najboljšo
postavitev. Vhod je od ostalega prostora pre-
grajen s knjižnim regalom, kamor lahko po-

leg knjig odložite še druge stvari. Poleg rega-
la je postavljen obešalnik, ki ga lahko nado-
mestite tudi s stenskim obešalnikom in ga na-
mestite poleg klopi, ki je postavljen v kot na-
sproti vhoda.

Pod oknom je dnevni kotiček, v katerem sta
dva kotna dvoseda, ki ju lahko poljubno se-
stavljate v različne oblike. Namesto omare za
televizor in klubske mizice sem ob sedežno
garnituro postavil nizko premično omarico,
ki jo poljubno premikate po prostoru in jo
uporabite za namestitev televizije ali pa na-
mesto mizice. Jedilna miza je postavljena v
sredino sobe, saj se glede navad največ upo-
rablja. Jedilna miza je okrogle oblike, ki jo
lahko po potrebi tudi raztegnete.

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih tr-
govinah. Cena pohištva, ki obsega dva kavča,
jedilno mizo, štiri stole, nizko omarico,
knjižni regal in klop, znaša 1700 evrov. 

Jernej Červek, u.d.i.a.

Oprema novega stanovanja
Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena pohištva znaša približno 1.700 evrov. 

Drage bralke in spoštovani bralci, če
iščete rešitev za preureditev vašega sta-
novanja in ste v zadregi, nam dobro
opišite in skicirajte vaš problem. Ne
pozabite na mere in druge pomembne
podatke, dopišite tudi vaše želje. V čim
večji meri jih bomo skušali upoštevati.
Pisma pričakujemo na naslov: Gorenj-
ski glas, ”za Ločanko”, ARHITEKT,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. 
NASVET JE BREZPLAČEN!
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Na voljo smo vam vsak delavnik od 7. - 12. ure 
in od 14. - 19. ure, ob sobotah pa od 7. - 12., 

v nedeljo, 8. marca, pa bo cvetličarna 
odprta od 8. - 12. ure.

Za več informacij lahko pokličete po tel.: 
031/38 91 91 ali 04/51 323 58.

Več pa si lahko ogledate na naši spletni strani
www.cvetlicarstvojavor.com.

Ko se bliža 8. marec, 
se pripeljite k nam pod klanec, 

rož dehtečih nakupite
in domače razveselite.

Naj najlepše bodo zanjo,
za spomin, da mislite nanjo,

naj ji bodo v okras,
da doma ne bo praznih vaz.

Ko bo marca zopet konec,
materam zapel bo zvonec.
Njihov čas se bo oznanjal
ter cvetice spet poklanjal.

Spet je pred nami čas, ko bomo izbrali
kombinacijo za letošnje balkonske zasaditve.
Mogoče ste se že odločili, mogoče pa čakate
na prve sadike v vrtnarijah, med katerimi se
boste lažje odločili. Vrtnarji vsako pomlad
poskrbijo, da nam ponudijo nove sorte, nove
križance sadik in tako lahko spet poskusimo
z novimi kombinacijami.

Če vzgajate svoje potaknjence, jih sredi
marca že lahko presadite v večja korita, obe-
šanke ali večje posode. Postavite jih na svetel
prostor, kjer je okrog 15 stopinj Celzija. Do
maja, ko jih že lahko postavite na prosto, se
bodo lepo razrasle.

Ko pa boste kupovali nove sadike, jih ločite
po legah, kamor jih boste namestili, na senčne
in sončne. Na prve gorenjske nageljne, fuksi-
je, begonije, na druge vse vrste pelargonij,
bršlink, surfinij in vse strukturne rastline, tra-
ve ... Od lege je odvisno tudi zalivanje. Zelo
so modne zasaditve v obešanke, le da imate
zanje primeren prostor. Vendar pustite rastli-
nam dovolj prostora za korenine. Bolje je po-
saditi kakšno sadiko manj, kot da vam v vro-
čem poletju, ko rastline potrebujejo veliko
vode in hranil, začnejo propadati. Bolj umirje-
no delujejo enobarvne zasaditve različnih sort

rastlin, pa naj bodo v rdeči kombinaciji, rožna-
ti, modri ... Že od daleč pa privablja poglede
kakšna kontrastna zasaditev - bela, rdeča, ru-
mena, lila. Za kombinacijo si lahko izberete
necvetočo strukturno rastlino: na primer mo-
ljevko, ki bo s svojimi visečimi trakovi dose-
gla jeseni tla in naredila cel slap, na katerem
se bodo bohotile cvetoče sosede.

Osnovno pravilo mešanih zasaditev pa je
izbor rastlin z enakimi zahtevami. Surfinije,

milijon zvončkov, verbene, bidens, mimulus,
lobelijo in vse strukturne rastline zalivamo
obilno, manj vode pa potrebujejo bršljanke,
pelargonije, gomoljne begonije.

Modna je tudi kombinacija z dišavnicami in
začimbami, kot so timijan, bazilika, rožma-
rin, citronska meta ... Ker pa je okusov toli-
ko, kolikor je ljudi, si zasaditev privoščite po
svojem okusu, da boste imeli celo sezono ve-
selje z rožami.                           Igor Pavlič

In kaj boste posadili letos?
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Obdarite vaše najdražje s cvetjem
Ob prihajajočih pomladnih praznikih obiščite Cvetličarno pr’ Štefan v 

Selcih, kjer so pripravili bogato izbiro lončnic, cvetja in daril, s katerimi lahko obdarite vaše najdražje.

Ob dnevu žena (8. marec), materinskem
dnevu (25. marec) in drugih posebnih
priložnostih se na vaše najdražje spom-

nite s šopkom cvetja, lončnico ali dari-
lom. V Cvetličarni pr’ Štefan v Selcih slo-
vijo po bogati izbiti lončnic in rezanega
cvetja, navdih za darilo pa morda dobite
celo v njihovi prodajni galeriji slik.
V Cvetličarni pr’ Štefan vam nudijo veli-
ko več kot cvetje - šolske potrebščine,
bogato ponudbo nogavic vseh vrst, koz-
metične izdelke ... 
Z vami so tudi ob veselih dogodkih, kot
je poroka. Parom, ki stopajo na skupno
življenjsko pot, izdelajo okrasitev po nji-
hovih željah ali pa jim pomagajo z na-
sveti. 
Ob strani vam stojijo tudi ob izgubi naj-
bližjih. V takih primerih pokličite na tele-
fonski številki 040/427 072 ali 041/678
756, v Cvetličarni pr’ Štefan pa bodo za
vas poklicali pogrebno službo, poskrbeli
za cvetje in vse ostalo po vaših željah.

trgovsko in proizvodno podjetje

P R I  N A S  Z A  V A S

Cvetličarna 
pr’ Štefan

Selca 21, 4227 Selca

Tel: 04/514 63 92

Gsm: 040/427 072, 

041/678 756

CVETLIČARNA PUŠELJC

Slavica Vodopivec s. p., Gasilska ulica 10, 4224 Gorenja vas
t: 04/510 71 67, g: 041/799 401

Odprto: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure.

Ne pozabite, 
marec je 

vaš najlepši
mesec, razveselite

svoje najdražje 
z drobno 

pozornostjo.
V nedeljo, 8. marca, bomo za vas odprli

cvetličarno od 8. do 12. ure!
Pri nas dobite cvetje za vse priložnosti!
Sodelovali bomo tudi na sejmu poroka 

od 20. do 22. marca

Nove sorte vrtnic

Marec je mesec, ko sadimo tudi vrtnice in druge grmovnice. Če
imamo že gredico zasajeno z rožami, jih preselimo drugam, gredo pa
pred sajenjem temeljito prekopljemo, pognojimo in počakamo na
ugodno vreme za sajenje. Najlepši nasad je skupina enakih sort: ali
žlahtne čajevke ali grmaste sorte, parkovne ali mnogocvetne. Sedaj se
dobijo že tudi žlahtne sorte šipkov, ki poleg lepih cvetov v jeseni
obrodijo tudi velike plodove šipka. Ko sadimo vrtnice, jim odmerimo
primerno veliko razdaljo, da lahko vmes okopavamo sadike in da jih
med obrezovanjem in škropljenjem sami ne polomimo. Da nam bodo
celo poletje lepo cvetele, jim namenimo sončno mesto v vrtu.

Igor Pavlič

Cvetje za vse priložnosti
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Pavel Logonder s kmetije Pr’ Babni-
ku v Crngrobu se je z nevarnim pose-
kom in višinskimi deli začel ukvarjati
pred dvanajstimi leti. V Škofji Loki ga
sicer številni poznajo kot zanesljivega
izvajalca zimske službe, tistega, ki
skupaj s kooperanti poskrbi, da so ce-
ste v času snežnih padavin očiščene
in varne za vožnjo - skrbi za 320 kilo-
metrov občinskih cest v občini Škofja
Loka, razen cest v Krajevni skupnosti
Trata. Občina Škofja Loka ima ureje-
no ločeno zimsko in letno vzdrževanje
cest. Na voljo ima pet unimogov, ki ta-
krat, ko je zima mila, stojijo, a so ved-
no v pripravljenosti. 

Največji unimog U500 ima tudi dvi-
galo s kapaciteto dela na 29 metrih vi-
šine. Brez dvigala je uporaben za zim-
sko posipanje cest, sicer pa skozi vse
leto. Logonder ga uporablja za višin-
ski, neklasičen in nevarni posek drev-
ja. Takšna dela so želena tako v mestih
kot na podeželju, saj klasično podira-
nje dreves ne pride v poštev zaradi
električnih, telefonskih in drugih nape-
ljav. Tako lahko tudi zgolj obrežejo vr-
hove in krošnje starejših dreves. 

Unimog z dvigalom mu močno olaj-
ša dela, sicer pa se gospodar kmetije
Pr’ Babniku spominja, da je bilo nje-
govo delo včasih brez njega nevarnej-
še, počasnejše in težavnejše, saj je na
starejša drevesa plezal. 

Po poseku ali obrezovanju (tudi ži-
vih mej in sadnega drevja) veje s po-
sebnim strojem tudi zmelje, večje
kose pa pripravi za drva. 

Pri nevarnem in težavnem poseku
drevja pa se Pavel Logonder ni omejil
le na občino Škofja Loka, ampak de-
luje po vsej Gorenjski, v Ljubljani, vča-
sih pa se zapelje tudi na Primorsko,
saj imajo tam stranke ravno tako pro-
bleme z drevesi in njihovo višino. 

Opravlja delo, pri katerem napake
niso dovoljene, saj bi ga v določenih
primerih lahko stale življenje. ”S pri-
dobljenimi izkušnjami je danes lažje,
so pa drevesa vse večja in zahtevnej-
ša,” še doda Logonder. 

Zadnja leta je zaradi vremenske mu-
havosti precej več neurij in deževij,
zato priporoča, da se velika in starej-
ša drevesa v bližini objektov obrežejo.
S tem lastniki objektov poskrbijo za
varnost, saj se lahko starejše in viso-
ko drevo, kljub temu da je lepo in lah-
ko daje košato senco, zaradi neurja le
v nekaj minutah podre na objekt. Če
vas zagrabi panika, ker se je visoko
drevo v vaši bližini v minuli nevihti ali
ob močnem vetru nevarno nagibalo,
pa Pavel pravi, da posvetovanje v tej
smeri ne škodi in vsakega drevesa
tudi ni treba zato podreti.

Pavel posek opravi po naročilu vsaj
v tednu dni.

Letošnja zima je bila zanj pestra, a
je še ni konec. Napol v šali napol za-
res Pavel še doda, da so včasih ljudje
do vzdrževalcev cest preveč zahtevni.
Lahko bi ob novo zapadlem snegu re-
agirali strpnejše, a večina takoj priča-
kuje suho cesto in obenem pozablja,
da je vendarle zimski čas. 

Nevarna dela 
prepustite Logondru
Za zahtevne poseke, urejanje dreves in žive meje, dela 
z dvigalom do 29 metrov in zimsko službo je pravi naslov
Pavel Logonder iz Crngroba.

Pavel Logonder, s. p., Crngrob 6, 4209 Žabnica, gsm: 041/642 528, 
e-pošta: unimog.si@siol.net, www.unimog.si (v nastajanju) 
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Študentska

sreda, 4. marca, ob 20.30
OSTRIGINA PREDAVALNICA: 
Svetlobna onesnaženost neba 

četrtek, 5. marca, ob 21.00
PASIJONSKI VEČER
gost: režiser Škofjeloškega pasijona Borut Gartner 

petek, 6. marca, ob 22.00
”THE GOAT TOUR!”
koncert: Leaf Fat & Trigger Effect 

sobota, 7. marca, ob 22.00
HARD NIGHT: večer elektronske glasbe

nedelja, 8. marca, ob 20.30
POTOPISNO PREDAVANJE:
Šri Lanka

sreda, 11. marca, ob 21.00
TEŽKI JOGING: ogled tekme Lige prvakov

četrtek, 12. marca, ob 21.00
PLEZALNI VEČER
plezalna stena, predavanje o plezanju v Grčiji in
Makedoniji

petek, 13. marca, ob 22.00
RSQ YounGunZ Tour: 
koncerti: The Cowmonkeys, Hesus Attor, Kids Bill +
Corkscrew

sobota, 14. marca, ob 21.00
ŠTUDENTSKI ŽUR
večer Kluba škofjeloških študentov

nedelja, 15. marca, ob 20.30
VEČER KRATKIH AGRFT-JEVIH FILMOV

sreda, 18. marca, ob 20.30
AFRIŠKI VEČER:
Ogled filma Črni angel in predstavitev knjige Borisa
Kolarja Iqball hotel 

četrtek, 19. marca, ob 20.30
TA MAU PET´K
koncert: DRUM’N’ZEZ

petek, 20. marca, ob 22.00
HIP HOP/ORIGINAL BREAKS
hip hop ritmi prepleteni z zvoki starih melodij

sobota, 21. marca, ob 22.00
LIVE IN-SANITY, metal večer

nedelja, 22. marca, ob 20.30
POTOPISNO PREDAVANJE: Japonska 

sreda, 25. marca, ob 21.00
OSTRIGINA PREDAVALNICA: O slovanski mitologiji

četrtek, 26. marca, ob 21.00
V ŽIVO IN OD BLIZU

petek, 27. marca, ob 22.00
glej program www.ostriga.org 

sobota, 28. marca, ob 22.00
VEČER ELEKTRA IN NOVEGA DISCA

nedelja, 29. marca, ob 20.30
CIKEL KRATKIH DOKUMENTARNIH FILMOV 
Z RAZLIČNIH KONCEV SVETA

MKC PRI RDEČI OSTRIGI 
Prireditvenik za marec
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V Multimedijskem centru Pulsar trenutno
poteka delavnica oblikovanja v Adobe Pho-
toshopu, 14. marca pa začnejo z delavnico
animacije, na kateri se bodo udeleženci na-
učili osnove animiranja, za dodatek pa vas
bodo naučili tudi izdelovanja oglasnih pasic.
Delavnica bo potekala pet sobot od 14. do 18.
ure. Prijave na delavnico sprejemajo v pisarni
MMC-ja na Mestnem trgu do 10. marca v času
uradnih ur, to je od ponedeljka do petka od 11.
do 21. ure ali ob sobotah od 11. do 14. ure.
Cena delavnice znaša 50 evrov. 

Zadnjo nedeljo v mesecu, 29. marca, se jim
lahko pridružite na Gamerz partyju, na kate-
rem se boste lahko med sabo pomerili v pes-

trem naboru iger. Gamerz mania bo potekala
od 14. do 21. ure. Vsak petek od 18. do 21.
ure v marcu pa lahko pridete tudi na večere
Disco surfinga, kjer se boste sprehajali po
spletu ob vizualizacijah in ambientalni 
glasbi. 

V začetku marca se bodo MMC-jevci od-
pravili na CeBIT(www.cebit.de), ki je eden
večjih svetovno znanih sejmov s področja
sveta računalništva in vsako leto poteka v
Hannovru v Nemčiji, reportažo s potovanja
lahko pričakujemo v prihodnji številki Lo-
čanke. 

Več o njihovih aktivnostih pa si preberite na
www.pulsar.si 

Program v MMC Pulsarju 
in Ateljeju CLOBB 

Atelje CLOBB vas vabi na slikarski te-
čaj z Majo Šubic, ki bo potekal vsako so-
boto od 14. marca do 16. maja z začetkom

ob 10. uri in koncem tri ure kasneje. Pote-
kal bo na individualni ravni, t. j. tako, da
bo mentorstvo prilagojeno znanju vsakega
posameznika posebej (akvarel, akril, oljne
barve). Cena znaša 130 evrov, vključuje pa
za 10 x 3 ur mentorstva in ves potreben
material. Prijave zbirajo do 10. 3. na
info@ateljeclobb.org ali 040/867 653. V
primeru, da bo prijavljenih manj kot šest
interesentov, tečaj odpade.

Prav tako v Ateljeju CLOBB vsak 
petek od 17. do 19. ure potekajo brezplač-
ne ustvarjalne otroške delavnice. Ta 
mesec pripravljamo tudi dve brezplačni
kreativni delavnici in sicer: 21. marca od
17. - 19. ure: DELAVNICA IZDELOVA-
NJA MILA IN DARILNIH ŠKATLIC, 
28. marca od 17. - 19. ure: DELAVNICA 
KERAMIČNIH FIGURIC IN SVEČ. 

Več o programu si poglejte na 
www.ateljeclobb.org. 

Atelje CLOBB 
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Stari vrh - ”Tekmovanje je res odlično us-
pelo, ker pa je bilo lepo vreme, pa je bilo ob
progi tudi kar precej gledalcev. Konkurenca
je bila velika, prišla je večina najboljših
reprezentanc od Avstrijcev, Italijanov, Fran-
cozov, Hrvatov ... Veseli pa smo predvsem
dejstva, da so naši mladi tekmovalci res
odlično nastopali,” je po tekmi, na kateri
vsako leto sodeluje med 70 do 80 klubskih
delavcev, zadovoljen povedal predsednik or-
ganizacijskega odbora 34. Pokala Loka
Janez Poljanec.

Zadovoljni so bili tudi domači trenerji in
tekmovalci, najbolj pa sta se uspeha na tekmi
veselila Andraž Plevanč, ki je v kategoriji
starejših dečkov zmagal v slalomu in bil drugi
v veleslalomu, ter Maj Mlakar, ki je bil sicer
član tretje slovenske ekipe in je s slalomsko
zmago vse presenetil s štartno številko 93. ”Za
smučanje me je že pri treh letih navdušil oči,
sedaj pa že osem let smučam v klubu. Zmaga
na Pokalu Loka je zame doslej najboljši rezul-
tat, čeprav sem bil že v mlajših kategorijah
skupni zmagovalec Pokala Ciciban. Tudi

naprej si želim dobrih rezultatov, seveda pa bi
kdaj rad nastopil tudi v svetovnem pokalu in
olimpijskih igrah,” je povedal sedmošolec iz
OŠ Škofja Loka - Mesto Maj Mlakar. Prav
tako je bil zmage in drugega mesta vesel An-
draž Plevanč. ”Ti dve uvrstitvi na Pokalu Loka
sta moji najboljši doslej. Smučam osem let,
doma me spodbujajo in če sem uspešen, mi ati
kupi darilo. Upam, da mi bo šlo dobro tudi
naprej in da bom kdaj nastopil tudi na naj-
večjih tekmovanjih,”je tudi povedal Andraž.      

Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Maj in Andraž domača junaka
Smučarski klub Alpetour je prejšnji konec tedna pripravil še eno uspešno druženje mladih smučarjev, 

na njem pa sta blestela tudi domačina Andraž Plevanč in Maj Mlakar.

Maj Mlakar je vse presenetil z zmago v slalomu. Andraž Plevanč med vožnjo na Starem vrhu.

Poklonili so se spominu 
Karmen na in Oskarja

Šahisti in šahistke iz Slo-
venije in tujine so se tudi le-
tos zbrali že na 4. turnirju v
spomin prezgodaj umrle
škofjeloške šahistke Kar-
men Orel. Ob spominu na
Karmen so letos obujali
spomine tudi na njenega
očeta Oskarja, prav tako ša-
hista, ki je umrl na prvi le-
tošnji dan. Na turnirju je na-
stopilo več kot dvesto tek-
movalcev, zmagal je Robert
Markeš (Srbija), pred Jure-
tom Škobernetom, Geor-
gom Mohrom, Luko Leničem, Matejem Šebenikom in Boštjanom
Markunom (vsi Slovenija), vsi pa so zbrali 7,5 točke. Med dekle-
ti je bila najboljša Ana Srebrnič.                                         V. S.

Pingvinčki uspešni tudi na tekmi
Prejšnji mesec je v Radovljici potekalo tekmovanje v plavanju za

zimski pokal Žito Gorenjka za mlade plavalce in plavalke, na
njem pa so se izkazali tudi člani ŠD Pingvinček iz Železnikov.
Devet mladih plavalcev: Nejc Čenčič, Damjan Žaberl, Manca Urh,
Staš Habjan, Matija Benedičič, Aljoša Habjan, Mark Gladek, Kla-
ra Urh in Dajana Žaberl so v različnih disciplinah skupaj osvojili
kar 17 odličij, poleg tega pa še kopico osebnih rekordov.      V. S.

Na turnirju v dvorani Poden so nastopili
tudi domači šahisti. 
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Najnovejša modela japonske Toyote sta si
na varnostnem preizkusu konzorcija Euro
NCAP prislužila najvišji oceni pet zvezdic.
Preizkus je bil opravljen po novih, strožjih
merilih, ki so začela veljati sredi februarja.
Po novem je ocean varnosti sestavljen iz

preizkusov varnosti odraslih potnikov na
sprednjih sedežih (50 odstotkov), zaščite
otrok v varnostnih sedežih (20 odstotkov),
zaščite pešcev pri trčenju (20 odstotkov) in
asistenčnih sistemov (10 odstotkov). To med
drugim pomeni, da morajo avtomobili za naj-

višjo oceno v glavnini različic imeti vgrajen
elektronski sistem stabilnosti. Oba Toyotina
novinca, malček IQ in srednjerazredni Aven-
sis sta poleg tega opremljena še s številnimi
drugimi elektronskimi sistemi, ki pripomore-
jo k večji varnosti.            Matjaž Gregorič

Strožja varnostna merila
Toyotina avtomobila iQ in Avensis sta na preizkusih Euro NCAP dobila pet zvezdic.

Novi Yaris. Avto prihodnosti.

www.toyota.si

Na strani novega Yarisa so mo�ni 
argumenti. Poleg znanih dejstev o 
kakovosti, varnosti in odli�nih voznih 
lastnosti mu lahko zdaj zavidamo tudi 
pre� njeno notranjost. Lepotni popravki 
in poglobljen prtljažni prostor so 
bistveno dodali k splošni privla�nosti. 
Njegov motor 1,33 l Dual VVT-i je 
edinstven. Ne le zaradi mo�i, tudi 
zaradi inovativnega sistema Stop & 
Start , ki ob že tako ekonomi�nem in 
var�nem delovanju še dodatno var�uje 
z gorivom in zmanjšuje izpust v okolje, 
ko stojite v koloni ali pred semaforjem. 
Zdaj je Yaris še lepši in še bolj športen. 
Tako od zunaj kot znotraj. Oglejte si ga v 
salonih Toyota.

Z argumentom mo�i in mo�jo 
argumentov. Privla�en, 
prostoren in mo�an - z edinstvenim 
sistemom Stop & Start. 

Poraba goriva 4,1 - 7,0 l / 100 km. 
Emisije CO2 109 - 164 g / km.

AC LOVŠE
Jarška cesta 11
Domžale
01 729 9000

AC LOVŠE
Cesta Staneta Žagarja 65b
Kranj
04 280 9000
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Edini Mazdin odprti dvosed je v dvajsetih
letih svojega avtomobilskega življenja
zabeležil same zveneče mejnike in naslove.
Lasti si status najbolje prodajanega avtomo-
bila v tem razredu, svoje mesto ima tudi v
sloviti Guinnessovi knjigi rekordov, vseh na-
grad in priznanj pa je kar 178, pri čemer jih
tretjina pripada drugi generaciji, ki se letos
spomladi umika tretji. 

Tretja generacija nadaljuje oblikovno tradi-
cijo in jo hkrati združuje s še večjo mero
užitka med vožnjo, pravijo pri Mazdi. S pre-
novo so se oblikovalci osredotočili na še večji
poudarek dinamičnosti, ki pomeni tudi
izboljšanje aerodinamičnih lastnosti vozila,
različici Roadster Coupe s trdo zložljivo stre-
ho pa so s prenovo dodali ščepec ek-
skluzivnosti. Čeprav je prenovljena Mazda
MX-5 podedovala motorno paleto predhod-
nega modela, je bil 2,0-litrski bencinski mo-
tor precej izboljšan, ima pa tudi nov šest-
stopenjski menjalnik. Precej sprememb je
tudi na karoseriji in v notranjosti. Na
slovenske ceste bo osvežena Mazdina lastov-
ka ”priletela” v maju.        Matjaž Gregorič

Ikona slavi dvajseto obletnico
Nova generacija najbolje prodajanega odprtega dvoseda Mazde MX-5

Pri nas lahko opravite:
■ tehnični pregled vseh motornih in 

priklopnih vozil
■ podaljšanje veljavnosti prometnega 

dovoljenja
■ registracijo vozil
■ prepise vozil
■ osnovno in kasko zavarovanje vozil

(možnost plačila s plačilnimi 
karticami)

■ homologacijo vozil 
(predelave, uvoz vozil)

■ overitev komisijskih pogodb
■ odjava vozil iz prometa

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

Možnost plačila s karticami

Urnik: vsak dan od 7. do 17. ure, 
sobota od 7. do 12. ure
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Pri francoskem Citroënu so prepričani, da je treba prav v času krize,
ki pretresa avtomobilsko industrijo, storiti vse, da bodo v manj turbu-
lentne čase izšli močnejši. To je tudi eden od razlogov, da so se od-
ločili temeljito spremeniti celostno podobo, ki je niso osvežili že celih
petindvajset let. Spremembe ne vključujejo samo novega zaščitnega
znaka, največji del namreč predstavlja nova podoba prodajno servis-
nih centrov (po vsem svetu jih je okoli osem tisoč), ki bodo poleg
sveže zunanje arhitekture deležni tudi obsežnih sprememb v notran-
josti, preobrazba pa se bo zgodila v naslednjih petih letih. 

Hkrati so pri Citroënu s prikazom konceptnega modela DSinside na-
javili tudi novo linijo modelov z oznako DS, prvi, ki ga pooseblja
DSinside, bo že prihodnje leto DS3, sledila bosta DS4 in DS5, v petih
letih bo nared šest novih modelov.                         Matjaž Gregorič

Preobrazba celostne podobe
Citroën po 25 letih spreminja celostno podobo in
najavlja nove modele, ki bodo nosili oznako DS.
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