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Mercator Center
Škofja Loka
Zbirajte in bodite izbrani.
Žrebanje vsako soboto ob 10.00 uri.

Dodatne informacije nagradne igre dobite na lokaciji MC Škofja Loka.

Nagrade:
               1. Masažni bazen Bestway
               1. Kolo žensko Siviglia
               1. Bon 100 EUR

@

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU JULIJU 
V MERCATOR CENTRU ŠKOFJA LOKA 

POLETNI SKOK V SVETOVNO UMETNOST 
Sobota, 4. julija: Indijski rangol

Ste za poslikavo Mercatorjevih tal ali bi se raje lotil kar prostrane fasade?
Za naš prvi rangol predlagamo poslikavo delovne površine, ko pa bomo
že pravi ‘mački’ v tej tehniki, se pa lotimo tudi večjih površin. Zmenjeni? 

Sobota, 11. julija: Vitraži srednjega veka

Drobni koščki barvnega stekla. sestavljeni v zahtevne rozete, vzorce, po-
dobe. Čarobna svetloba seva skozi poslikave in pričara mistično ozračje.
Želite doživeti z nami ta poduhovljeni trenutek? 

Sobota, 18. julija: Indonezijske lutke

Neskončna igra svetlobe in senc. Traja že tisočletja in vedno znova zaba-
va staro in mlado. Ste pripravljeni na gledališko - lutkovno preizkušnjo?

Sobota, 25. julija: Slike Aboriginov

Prepoznavne slike avstralski domorodcev so navdihnile mnoge sodobne
slikarje. Bodo spodbudile tudi vaš umetniški nemir? 
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Kavarna in pub M-Caffe Škofja Loka
Kavarna in pub M-Cafee Škofja Loka je v okolju, kamor ste vabljeni tako mladi in še
mlajši, predvsem pa tisti, željni zabave in sprostitve hkrati. Najdemo jo v novem Mer-
catorjevem centru Škofja Loka. Posebnost lokala je ponudba kave in toplih napitkov,
saj na Gorenjskem M-Cafee spada med ponudnike kave, ki si je v svetu prislužila naziv
najboljše kave.

M-Caffe vam vsak dan od šeste ure zjutraj 
dalje ponuja:
● najboljšo kavo v mestu z akcijskimi cenami

med 7. in 9. uro (kava samo 0,80 evra);
● pestro ponudbo domačih slaščic in 

najboljšega domačega sladoleda v mestu;
● pestro izbiro brezalkoholnih pijač 

z najboljšimi naravnimi sokovi - frapeji;
● mrzlo točeno pivo za vroče poletne dni 

z akcijo happy hour med 18. in 19. uro: 
naročiš eno pivo, dobiš dve.

Pri njih se lahko dogovorite tudi za zaključene
zabave z možnostjo projekcije na velikem plaz-
ma zaslonu, imajo velik letni vrt s kotičkom za
najmlajše, ter Wi-fi dostopno točko.

Najboljša kava v mestu
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V zadnjem letu naše življenje najbolj zaznamuje be-
seda kriza. Največkrat je uporabljena v medsebojnih
pogovorih, v medijih, poročilih bank itd. Vsak dan sli-
šimo o propadu velikih podjetij, stečajih, odpuščanjih.
Politiki in gospodarstveniki se trudijo negativne tren-
de ustaviti in obrniti navzgor. Samo upamo lahko, da
imajo ustrezno znanje. 

Večina zaposlenih nima take odgovornosti, potrebo-
vali pa bomo še več znanja, da bomo lahko obdržali
službo oz. dobili novo. Morali se bomo dodatno izpo-
polnjevati in usposabljati. Ljudska univerza Škofja
Loka je zavod za izobraževanje odraslih, ki deluje že
petdeset let. Med raznoliko ponudbo izobraževanja v
vseh letih pomembno mesto zavzemajo javno veljav-
ni programi in med njimi srednješolsko izobraževanje. 

Že več desetletij izobražujemo za poklic ekonom-
skega tehnika. Za mnoge je to končni cilj, za druge
pogoj za vpis v nadaljnje izobraževanje. V zadnjih
petnajstih letih je izobraževanje ob delu zaključilo ve-
liko trgovcev in bolničarjev, poklic vzgojiteljice pa je
pridobilo prek dvesto odraslih v starosti od dvajset do
petdeset let. 

Da bi omogočili odraslim čim hitrejšo pridobitev
novega ali dodatnega poklica, v zadnjem času organi-

ziramo predvsem krajše programe. V šolskem letu
2009/2010 bosta na voljo dva nova enoletna programa
- poklicni tečaj za vzgojiteljice in maturitetni tečaj.
Poleg programov, ki so našteti v razpisu, pa je v pri-
pravi tudi program tehnik varovanja in enoletni po-
klicni tečaj za ekonomskega tehnika. 

Če razmišljate, da bi se vpisali v razpisane progra-
me, nas obiščite, da vam pripravimo načrt izobraževa-
nja. Prepričajte se o resničnosti našega jubilejnega
slogana:

Znamo, ker se učimo. Učimo, ker znamo. Že 50 let.

Znamo, ker se učimo ...
Več znaš, več veljaš, so nas učili starši. Danes bi lahko dodali: več znaš, več imaš možnosti, da dobiš ali obdržiš delo.

Vpisujemo v naslednje programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT) 
EKONOMSKI TEHNIK (SSI in PTI)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SSI)
ADMINISTRATOR (SPI)
TRGOVEC (SPI)
BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)
MATURITETNI TEČAJ
Informacije: 04/506 13 60 ali www.lu-skofjaloka.si
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Recesija se zdi že oguljena fraza novinarskih člankov in komen-
tarjev, a kaj ko skoraj vsakodnevno opažamo vedno nove stiske
zaposlenih in težave podjetij, pa kriminalistične preiskave mened-
žerskih ‘bogatašev’ in vedno novi rebalansi državnega proraču-
na. Ta mesec je Slovenija tako pridobila že tretji recesijski reba-
lans, ki kaže na kar petodstotni primanjkljaj v državnem proraču-
nu. Hkrati najodgovornejši napovedujejo že četrti rebalans.

Manjši prihodki se vse bolj kažejo tudi v občinskih proračunih.
Ne sicer neposredno (to župane in občinske financerje najbrž še
čaka), ampak skozi že davno potrjene projekte, ki jih letos ne bo
(ne vseh). Med njimi so tudi s strani Evropske unije financirani
projekti, ki so bili potrjeni pred leti, do letos so pripravljali pro-
jektno dokumentacijo. In ko je bila ta po večkratnih popravkih le
nared, država sporoča: ”Denarja ni.” 

In ga, vsaj v primeru projekta Urejanje porečja Sore, s katerim
bi na Škofjeloškem (v vseh štirih občinah) uredili primarne vodo-
vode in kanalizacijo ter čistilne naprave, ne bo še vsaj leto ali celo
dve. Kaj to pomeni za občinske proračune, kjer imajo denar že re-
zerviran za omenjeni projekt, prihodnje leto pa ga morda ne bo?
Sledil bo začaran krog, evropska finančna perspektiva se bo izte-
kla, ekonomisti in politiki bodo znova govorili o neizkoriščeni pri-
ložnosti.

Te pa niso izpustili menedžerji škofjeloškega Unitecha. Dvanaj-
sterica vodilnih je v začetku meseca sklenila krog menedžerskega
odkupa velikega podjetja, ki vsebuje štiri tovarne - v Škofji Loki,
Ljubljani, na Hrvaškem in v Makedoniji. S tem so, po besedah
predsednika uprave, ohranili podjetje v sedanjem obsegu, mu
omogočili nadaljnji razvoj in delo za zaposlene. Ti bodo lahko čez
šest mesecev tudi sami vstopili v lastniško strukturo, a resnici na
ljubo je danes tovrstnih srečnežev (zaposlenih) za tretjino manj
kot pred letom dni.

Prav nič pa niso mogli izbirati sedaj že nekdanji zaposleni škof-
jeloškega LTH. Približno tristo delavcev zadnje štiri mesece ni
prejelo plač, na Zavod RS za zaposlovanje se niso mogli prijavi-
ti, sicer bi se odpovedali tudi nadomestilu. Kako težko je bilo pre-
živeti ta čas, vedo le oni sami. V začetku meseca je sodišče na
predlog Občine Škofja Loka le prižgalo zeleno luč za stečaj, kar
je delavcem prejšnji teden omogočilo prijavo na zavod. ”Tragedi-
ja je, da smo ostali brez dela, čeprav je podjetje imelo naročila,
po drugi strani pa po štirih mesecih čutimo olajšanje, saj bomo
tako dobili nekaj evrov za preživetje,” pravijo zaposleni. Tri neiz-
plačane plače bodo dobili iz jamstvenega sklada, morda še del
plače iz časa stečaja (če bo le kaj razdeliti iz stečajne mase), sle-
di skromno nadomestilo za brezposelnost. O odpravnini in neiz-
plačanem regresu lahko le sanjajo.

Tako kot v mnogih podjetjih na Škofjeloškem delavci sanjajo
nova naročila. Še pred letom so bili mnogi vedno novega dela že
zelo naveličani, danes so veseli, če lahko delajo vseh pet dni v ted-
nu. Številnim že uspeva. Tako so v Domelu junija v delu proizvod-
nje spet uvedli poln delovni čas, še več optimističnih zgodb si lah-
ko obetamo v prihodnje. Tudi takšne, kot so se pokazale sredi me-
seca na podelitvi priznanj najboljšim gorenjskim inovatorjem.
Med nagrajenci so bila tudi tri podjetja iz Selške doline, iz obči-
ne Železniki: Domel (zlato priznanje), Tehtnica in Laboratorij 
Lotrič. Bravo!

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 51. številke Gorenjskega glasa,
30. junija 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 28. julija 2009.

L O Č A N K A

Boštjan Bogataj

Le pretveza recesije?

Na naslovnici: Tina Podgorelec iz Selc
Foto: Tina Dokl



Najave, karikatura
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Dobimo se ob pol desetih
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka julija organizira počitni-

ške dejavnosti, ki so namenjene učencem od prvega do petega raz-
reda osnovne šole v OŠ Ivan Grohar in OŠ Cvetko Golar. Počitnice
bodo popestrili z družabnimi igrami in igrami z žogo, učenjem ta-
borniških veščin, ustvarjalnimi delavnicami v knjižnici in muzejski-
mi delavnicami. Učenci se bodo lahko dobivali od ponedeljka do
petka od 9.30 do 12.30. Info: DPM Škofja Loka (Marja Jelovšek,
515 04 71). 

Mednarodni festival pihalnih orkestrov
Prvi julijski petek, 3. julija, bo ob 19.30 na Mestnem trgu v Škofji

Loki odprtje Mednarodnega festivala pihalnih orkestrov. Nastopili
bodo Folklorna skupina Škofja Loka in Slovenski plesni ansambel
Triglav iz Kanade. Dan kasneje, 4. julija, bo od 10. do 21. ure pote-
kal mednarodni festival. Info: Občina Škofja Loka (Andreja R. Me-
gušar, 511 23 05). 

Dan športa in zabave
Klub mladinska v soboto, 4. julija, vabi na športno-zabavno prire-

ditev Dan športa in zabave v Gorenji vasi. Celodnevna prireditev bo
na štirih prizoriščih, kjer bo več turnirjev (futsal, floorball, košarka
in tenis ter aktivnosti za otroke). Dogajanje bodo popestrile plesalke
skupine Step ter predstavitev mountainboarda, longoboarda in kite-
boarda in skimboardinga ter peka odojka. Dan bodo zaključili z žu-
rom, za dobro glasbo bo skrbel DJ Pero. Info: Klub mladinska (Ta-
dej, 040/377 066, http://mladinska.servebeer.com).

Gorska kolesarska dirka na Dražgoško goro
Športno društvo Dražgoše ljubitelje gorskega kolesarstva v nede-

ljo, 5. julija, vabi na zanimivo rekreativno dirko, ki pelje od starta v
Dražgošah po lepo urejeni in ne preveč strmi gorski cesti do vrha Je-
lovice. Dolžina proge je 14 kilometrov, višinska razlika znaša 550
metrov. Štart pri športnem igrišču pri šoli v Dražgošah. Info: ŠD
Dražgoše (Primož Lušina, 041/758 645, info@sd-drazgose.si). 

Čipkarski dnevi v Železnikih
Od 10. do 19. julija bodo v Železnikih v organizaciji Turističnega

društva Železniki potekali že 47. čipkarski dnevi. Pripravljajo izjem-
no kulturno, etnološko, športno in zabavno prireditev, rdeča nit pa
seveda ostaja čipka. Letošnji častni pokrovitelj prireditev je Blaž
Kavčič, predsednik Državnega sveta RS. Info: TD Železniki
(051/365 619, td.zelezniki@siol.net). 

Kolesarska dirka na Stari Vrh
Športno društvo Poljane 18. julija organizira rekreativno kolesar-

sko dirko na Stari Vrh, ki se je vsako leto udeleži prek sto tekmo-
valcev iz vse Slovenije in tudi tujine. Start bo ob 10. uri, dirka pa bo
vodila po asfaltirani cesti od Poljan do Grebljice na Starem vrhu.
Dolžina proge je deset kilometrov, višinska razlika znaša 550 me-
trov. Otroci tekmujejo na krajši, petkilometrski progi od Poljan do
Dolenčic. Info: Športno društvo Poljane (Aleš Hren, 041/255 681,
www.sdpoljane.si). 

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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Reportaža

Sovodenj - Slovesnosti na prvo junijsko so-
boto se je udeležilo prek 250 Sovodenjčanov
in obiskovalcev, med njimi tudi župan Milan
Čadež in Valentin Kokalj, ravnatelj matične
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ravnateljica
škofjeloške knjižnice Marija Lebar in pred-
sednik Krajevne skupnosti Sovodenj Stane
Bajt. ”Zagotavljanje možnosti na področju
šolstva je ena od prioritet občine, tako je tudi
pri zagotavljanju prostora v Podružnični šoli
Sovodenj,” je v nagovoru na slovesnosti po-
vedal župan Čadež in nadaljeval: ”Pred dve-
ma letoma smo odprli oddelek vrtca in zače-
li pripravljati dokumente za gradnjo zunanje-
ga igrišča, danes pa odpiramo nove prostore
v mansardi.”

Kulturni program so spletli učenci podru-
žnične šole, med drugim so premierno zape-
li sovodenjsko šolsko himno ter plesali, reci-
tirali, igrali na inštrumente in zaigrali igro
Šola nekoč in danes. Prireditev so popestrile
Grabljice, recitatorka društva upokojencev
ter folklorna skupina Turističnega društva
Sovodenj. Svoje so dodali tudi otroci iz vrtca.
Na prireditev so bili povabljeni tudi učitelji,
učiteljice in tehnični delavci, ki so nekoč de-
lali na šoli Sovodenj. 

Poučevanje poznajo že 187 let
Leta 1822 je župnik Matija Čibej v Novi

Oselici začel enkrat tedensko poučevati otro-
ke. Čez 65 let (1887) so pouk obiskovali že
dvakrat na teden, po letu 1899 trikrat na te-
den. Po prvi svetovni vojni in vse do leta
1925 pa že štirikrat. Učilnico so imeli v mež-
nariji. Zaradi bližine rapalske meje so šolanje
otrok preselili na Sovodenj v različne zaseb-
ne hiše in po dograditvi tudi v sokolski dom.

”Deset let so razmišljali in raziskovali, kje bo
primeren prostor za novo šolsko stavbo, načr-
tovali in spreminjali načrte objekta ter zbira-
li denar za gradnjo nove šole. Stavbo so sezi-
dali in pokrili v zelo kratkem času, če vemo,
da je bilo vse delo ročno - v zgolj štirih me-
secih leta 1937,” nam je zaupala Milka Bur-
nik, današnja vodja šole. 

Že v šolskem letu 1938/39 je delovala ljud-
ska šola s tremi razredi. Otrok je bilo 160.
Med vojno so se v stavbo naselili Nemci. Po

odhodu so pustili šolsko stavbo poškodova-
no, zato so otroci obiskovali kar barako sredi
vasi. Po petih letih obnove so se šolarji zno-
va naselili v stavbi, električna luč je zagorela
decembra 1951. Iz ljudske šole je leta 1954
postala osnovna šola, z razrednim in pred-
metnim poukom. Od 28. aprila 1956 dalje je
v šolskem poslopju vsako soboto in nedeljo
začela delati zobna ambulanta. Dr. Rado Me-
zek se je vozil iz Ljubljane. 

Septembra 1963 so ukinili višje razrede in
jih prešolali v Gorenjo vas. Šola je septembra
1964 prenehala poslovati kot samostojen za-
vod. Celodnevni pouk so uvedli 13. aprila
1977 in je deloval enajst let. Takrat je bila stav-
ba tudi znatno adaptirana. V šolskem letu
82/83 je začel delati t. i. potujoči vrtec. Kasne-
je sta dolgo časa delovala dva kombinirana
oddelka z učenci do 4. razreda, od septembra
2005 pa učenci do 5. razreda v treh oddelkih.
Septembra 2001 so v šolske klopi sedli leto
dni mlajši otroci, prvi devetletkarji. Na šoli je
letos 35 učencev od 1. do 5. razreda, v treh od-
delkih, v vrtcu pa so otroci v dveh oddelkih.

Boštjan Bogataj

Obletnico proslavili z novimi prostori
V Novi Oselici je župnik Matija Čibej že pred 187 leti začel poučevati, šola pa se je kasneje 

zaradi bližine Italijanov preselila na Sovodenj. Pred sedmimi desetletji so postavili šolo, 
v njej pa pred mesecem odprli novi učilnici.

Na visoko obletnico so se dobro pripra-
vili tudi učenci šole. Vse leto so izdelo-
vali različne unikatne izdelke in jih po-
nudili na šolskem bazarju, pripravili so
tudi srečelov. ”Prihodek smo namenili
za delno poplačilo stroškov ekskurzije
učencev, delavcev in staršev, ki jo že
dvajseto leto organiziramo ob koncu šol-
skega leta,” je povedala Milka Burnik.
Po razredih so na ogled postavili tudi
razstave izdelkov, ki so jih učenci naredi-
li med poukom ali pri interesnih dejav-
nostih, pa tudi nekaj starih šolskih pred-
metov in listine, ki so jim jih posodili
starši, sorodniki in drugi. 

Na tej slovesnosti je Valentin Valja Ko-
kalj, ravnatelj Osnovne šole Ivan Tavčar
Gorenja vas, zadnjič javno predstavljal
šolo, saj odhaja med upokojence. Na
čelu šole ga bo po skoraj treh desetletjih
zamenjal njegov pomočnik Izidor Selak.

Prijetne in lepe prostore je pridobila tudi podružnična
knjižnica na Sovodnju. 

Novih učilnic so se najbolj razveselili šolarji. 
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Gorenja vas - Na zadnji seji občinskega
sveta so svetniki gostili Gregorja Ficka, di-
rektorja Direkcije RS za ceste in druge
pripravljavce t. i. četrte razvojne osi, cest-
ne povezave Ljubljane prek Škofje Loke
na Severno Primorsko. O razlogih za ob-
isk smo vprašali župana Milana Čadeža:

”Podlaga za naše srečanje je bila lanska
predstavitev najustreznejše variante poteka
četrte razvojne osi, ki teče skozi Sovodenj.
Mi smo predlog pozdravili, hkrati pa opozo-
rili na sklep občinskega sveta iz leta 2007, ki
pripravljavcem dodaja novo varianto proti
dolini Idrijce. Takrat in danes menimo, da bi
jo morali enakovredno obravnavati. Aprila
letos sem stališče občine povedal na javni
prireditvi v Idriji, s tem pa se je šele takrat
seznanil tudi direktor Ficko. Izrazil je željo,
da že izbrano varianto predstavi na občin-
skem svetu, v vmesnem času pa so tudi našo
pobudo za predor proti dolini Idrijce začeli
obravnavati kot enakovredno varianto.” 

Ob tem ste svetnikom predlagali sprejem
variante poteka ceste proti Severni Pri-
morski čez Sovodenj?

”Sklenili smo, da podpremo odločitev mi-
nistrstva za okolje in prostor in s tem do se-
daj najboljšo varianto čez Sovodenj proti
Cerknu in naprej Želinu. Hkrati so svetniki
sprejeli tudi našo zahtevo, da enakovredno
obravnavajo in raziščejo možnost variante
proti dolini Idrijce, ponovili pa smo svoje na-
sprotovanje grobemu prostorskemu posegu v
vas Hotavlje in dolino Kopačnice. Svetniki so
soglasno podprli takšen sklep, nad tem pa so
bili presenečeni tudi predstavniki države ozi-
roma pripravljavci projekta. Prej so zmotno
pričakovali, da nasprotujemo cesti skozi So-
vodenj, resnica pa je, da smo dali v razmislek
še dodatno varianto; povezavo z dolino Idrij-
ce, o kateri pričajo zgodovinski podatki. Naj
ob tem poudarim, da nam bo urejena in opti-
mizirana obstoječa povezava prinesla nov
razvoj in bližino sosednjih občinskih središč,
nikakor pa na tem odseku ne računamo na
obsežno povečanje tranzitnega terena. Stri-
njam se z mislijo, ki smo jo slišali na seji, da
nam je danes bližje Celovec kot Idrija. To
moramo spremeniti!”

K ureditvi četrte razvojne osi spadata
(poleg v teh dneh začete gradnje Škofjelo-
ške obvoznice) še gradnja krožišča v Go-
renji vasi in obvoznice Gorenja vas. Kdaj
se bo začela gradnja slednjih dveh pro-
jektov?

”Za del ceste od bodočega krožišča do od-
cepa za Blate je Direkcija RS za ceste že iz-
brala izvajalca, enako je tudi pri izbiri izva-
jalca za gradnjo krožišča, vendar morajo pred
podpisom pogodbe počakati še na iztek pri-
tožbenih rokov. Pred časom je bil pripravljen
tudi protokol, ki usklajuje dejanja med okolj-
skim in prometnim ministrstvom za cesto
Gorenja vas-Todraž. Priprava državnega lo-
kacijskega načrta oziroma podrobnega pros-
torskega načrta za obvoznico Gorenja vas
teče nemoteno naprej. To dobro vem, saj ga
vodimo na občini in bo zaradi tega priprav-
ljen bistveno hitreje.”

Že čez dva tedna se bo deponija Draga
dokončno zaprla. Kam bodo odtlej odla-
gali odpadke gospodinjstev iz vaše občine?

”Odpadki iz naše občine gredo na Jesenice
na deponijo Mala Mežakla, kar bo občini po-
večalo stroške. Zato naj ob tem občane spom-
nim, da si bomo morali v prihodnosti še bolj
prizadevati za zmanjševanje količine ostanka
odpadkov. Naši ukrepi za boljše ločevanje,
predvsem embalaže, že dajejo rezultate.
Ostankov odpadkov, ki se trajno odloži na de-
ponije, je že za tretjino manj! Ločeno zbrane
odpadke odpeljejo iz naše občine zastonj, prej
smo vse te odpadke plačevali občani. Poleg
tega se ločeno zbrani odpadki ponovno prede-
lajo in z njimi ne obremenjujemo okolja za-
namcem. Splača se torej izkoristiti priložnost
in vso embalažo, ki jo je mogoče predelati,
ločujemo in prepričamo tudi naše sosede.”

Pred nekaj tedni ste se župani s škofjelo-
škega območja sestali s predstavniki okolj-
skega ministrstva in vladne službe za lo-
kalno samoupravo. Tema je bil projekt
Urejanje porečja Sore, kjer so vam pove-
dali, da denarja za omenjeni projekt letos
ne bo. Kako s tem projektom naprej?

”Denarja letos zagotovo ne bo. To je izjem-
na škoda, saj so evropska sredstva na voljo,
država pa ne uspe zagotoviti svojega deleža.
Dogovorili smo se, da se znova sestanemo pri
resorni ministrici. Na sestanku bomo skušali
konkretno izvedeti, kdaj bodo sredstva zago-
tovljena in kaj še lahko naredimo za pospeši-
tev napredovanja tega izredno obsežnega
projekta. Nenazadnje moramo tudi sami v
občinskem proračunu planirati in zagotoviti
velik del sredstev za poplačilo investicij v ok-
viru tega projekta.” 

Razočarani?
”Seveda. Na Gorenjskem črpanje kohezij-

skih sredstev ni zadovoljivo, kar izpostavlja-

jo tudi na pristojnem ministrstvu. Ironija pa
je v tem, da se prav zaradi dolgotrajnih po-
stopkov na pristojnih ministrstvih in še zara-
di nezagotovitve denarja v državnem prora-
čunu začetek projekta odmika.”

Na zadnji seji je občinski svet sprejel od-
ločitev, da se trije vaški vodovodi prenese-
jo v upravljanje občine. Zakaj?

”Stanje v občini usklajujemo z zakonom.
Občina je namreč zadolžena za oskrbo in
hkrati odgovorna za pitno vodo. To je težko
izvajati pri vodovodih, kjer nas lastniki niti
ne pustijo zraven. Po občini je danes kar 22
vaških vodovodnih sistemov, ki niso v našem
upravljanju. Nekateri so novi in ni proble-
mov, marsikje jih vaški vodovodni odbori
zgledno oskrbujejo, drugi so starejši, zastare-
li in potrebni vlaganj. Pri vseh bomo ugrizni-
li v kislo jabolko. Starejše vodovode bo treba
sanirati, zamenjati cevi, zato je lastnikom v
interesu, da jih predajo nam v upravljanje,
morda tudi lastništvo. Pri novejših ni tako, pa
vendar že sedaj vemo, da bodo tudi te ob mo-
rebitnih težavah lastniki radi prenesli na grbo
občine.”

Boštjan Bogataj

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Cesta bo šla proti Sovodnju
V občini Gorenja vas-Poljane podpirajo odločitev okoljskega ministrstva po izbiri 

variante četrte razvojne osi čez Sovodenj proti Cerknu. Milan Čadež
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Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste je prišel
na Sovodenj, sprejel ga je župan Milan Čadež.



Podblegaške novice

Poljane, Gorenja vas - Prejšnji teden sta
bili slovesnosti ob Dnevu državnosti v obeh
občinskih središčih podkrepljeni z odprt-
jem dveh pomembnih cestnih odsekov.

V Poljanah sta domači župan Milan Čadež in
škofjeloški kolega Igor Draksler odprla odsek
gradnje prve etape Gorenjske panoramske ce-
ste. Tako se imenuje evropski projekt, na kate-
rem so uspele štiri občine na Škofjeloškem. Se-
daj s skupno gradnjo cest dokazujejo, da znajo
sodelovati in pridobivati dodatni denar iz Ev-
ropske unije. ”Komaj verjamem, da smo opra-
vili tako veliko delo,” je v nagovoru povedal
župan Čadež in nadaljeval: ”V tem delu smo
naleteli na posmrtne ostanke in jih s pieteto po-
kopali drugam, hkrati pa našli tudi ostanke ba-
ročne, gotske in celo romanske cerkve. V te-
meljnem kamnu prve smo našli tudi velik za-
klad Poljanske doline, na rezultate raziskave o
tem, kaj je pisalo v zvitku pa še čakamo.”

Obnova ceste od križišča z regionalko do
pokopališča Poljane v dolžini petsto metrov
je zajemala tudi gradnjo pločnikov, avtobus-
nih postajališč ter javne razsvetljave. Vred-
nost del je znašala skoraj šeststo tisoč evrov,
EU je prispevala 68 odstotkov, Občina pa je
dodatnih štirideset tisoč evrov namenila za
arheološke raziskave. 

Približno 560 tisoč evrov pa je stala nalož-
ba v zagotavljanje varnosti gorenjevaških

osnovnošolcev. Občina je pred letom začela
obnovo ceste od Gidorja do šole v skupni
dolžini štiristo metrov (in dvesto metrov
stranskih cest), poleg pločnikov pa so uredili
tudi kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodo-
vod ter položili cevi za optiko in električne
kable. Ob dovoznem delu poti v šolo so ob
igrišču zgradili še oporni zid, sicer ne bi bilo

prostora za pločnik. ”Ta projekt bi moral biti
narejen že pred leti, saj tu pot vodi malčke v
šolo, številne krajane in občane pa v cerkev
in zdravstveni dom,” je prepričan župan Mi-
lan Čadež, ki se je bližnjim krajanom tudi za-
hvalil za nekajmesečno potrpežljivost. 

Boštjan Bogataj, 
foto: Denis Bozovičar

Pridobitvi ob dnevu državnosti
Ob največjem državnem prazniku so tako Poljanci kot Gorenjevaščani prometu predali 

dva pomembna odseka cest.

S srečanjem otrok, staršev in učiteljev so v Podružnični šoli Luči-
ne in v Osnovni šoli Poljane končali mednarodni projekt Pasavček.
Ta temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških sedežev in var-
nostnih pasov. Vsi skupaj so pri aktivnostih uporabljali in spoštova-
li slogan Red je vedno pas pripet! Po koncu projekta so učitelji in
mentorji ugotovili, da danes celo otroci opozarjajo starše na pripe-
njanje, zato se je teorija dobro zlila s prakso.

Na to nas je opozorila Irma Čadež, koordinatorica projekta v OŠ
Poljane (sodelovali so tudi malčki iz vrtca Agata in Podružnične šole
Javorje): ”Projekt se ne končuje, v praski mora živeti naprej.” Na za-
ključni prireditvi so zapeli in zaplesali na temo prometa, ustvarjali
so na delavnicah in na stojnicah predstavili delo vrstnikom in star-
šem. Pred šolo jih je po kulturnem programu čakalo reševalno in po-
licijsko vozilo, predstavili so se gasilci. 

V Lučinah so si ob vstopu v projekt Pasavček zastavili tri cilje: da
bi bili v vozilu vedno vsi pripeti (tudi na krajših vožnjah), da bi otro-
ci sedeli v primernih sedežih in da bodo sodelovali tudi starši. Nji-
hovo zaključno prireditev si je poleg staršev ogledal tudi ravnatelj
Valentin Kokalj. V delavnicah, ki so sledile kulturnemu programu,
so učenci izdelovali obeske, igrali so se s prometnimi didaktičnimi
igrami in se zabavali ob vožnji s kartonastimi vozili. Dogajanje je

popestrila tudi maskota pasavčka, ki je razveseljevala tako predšol-
ske kot šolske otroke. Prireditev so zaključili s predavanjem gasilca
in policista o varnosti na cesti.                             Boštjan Bogataj
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Zaključili projekt Pasavček

Pravilno pripenjanje varnostnega pasu v pravilnem sedežu je zelo pomembno
za varnost v prometu. 

S cesto Gidor-Osnovna Šola Ivana Tavčarja Gorenja vas so v občini poskrbeli za varnost osnovnošolcev in
občanov, ki prihajajo v zdravstveni dom in cerkev. 



Ločanka predstavlja

”V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka smo
ponosni, da smo v pol leta povečali kar štiri
krajevne knjižnice, ki zdaj delujejo v boljših
razmerah. Junija sta dodatne prostore dobili v
knjižnici v Železnikih in Sovodnju, pred meseci
pa smo nove prostore uredili v Poljanah in Ži-
reh,” je zadovoljna direktorica Marija Lebar.

V Železnikih za tretjino več
prostora

Prav danes je od 10. do 19. ure v prenovlje-
ni knjižnici v zadružnem domu v Železnikih
dan odprtih vrat. V njej je po novem za tretji-
no več prostora; doslej je namreč delovala na
92 kvadratnih metrih, od Lesne zadruge za
Selško dolino pa so nato v soglasju z Občino
Železniki vzeli v najem še dodatnih 34 kva-
dratnih metrov. ”Prostor je precej dolg in
ozek, a smo ga ob finančni pomoči Občine
Železniki (blizu 20 tisoč evrov) spremenili v
prijeten kotiček, namenjen otrokom,” je po-
jasnila Lebarjeva in dodala, da so mladi obis-
kovalci navdušeni. Nov prostor s knjižnico po-
vezuje manjši hodnik, na katerem je profeso-
rica likovne umetnosti Saša Bogataj Ambrožič
ilustrirala eno od železnikarskih pripovedk o
zvitem fužinarju, najmlajše pa tako v nove
prostore prijazno vabi škratek.

S selitvijo otroškega oddelka se je v knjižni-
ci sprostilo precej polic za strokovno literatu-
ro in leposlovje za odrasle. ”Prostor, kjer je
bila prej pravljična soba, bo namenjen čitalni-
ci, ki jo bomo prihodnje leto dokončno opre-
mili, da bo še bolj prijazna za obiskovalce,” je
napovedala Lebarjeva. Svoje mesto bo v
knjižnici dobil tudi nov računalnik, ki so ga
lani pridobili na razpisu, a zanj ni bilo prosto-
ra. Uporabnikom bodo tako skupaj na voljo
tri računalniška mesta.

Sovodenj: knjige niso več 
v omarah

V začetku junija je tudi krajevna knjižnica v
Sovodnju zaživela v novih prostorih v mansar-
di podružnične šole. Investicijo, vključno z
opremo, je pokrila Občina Gorenja vas-Pol-
jane. ”Prostor na dobrih tridesetih kvadratnih
metrih je prijeten in na novo opremljen, tako
da si zares zasluži ime knjižnica. Formira se tudi
stalna zbirka knjig, nekaj pa jih imamo iz t. i.
potujoče zbirke. Poleg tega bo knjižničarka na
tri mesece hodila v knjižnico v Gorenjo vas po
knjige, za katere predvidevamo, da bodo bra-
ne. Na voljo je sicer veliko otroške literature ter
slovenskega in tujega leposlovja za odrasle,” je

razložila Lebarjeva. Novi prostori so za sovo-
denjsko knjižnico velika pridobitev; pred tem
je namreč delovala v prostoru, namenjenem
številnim dejavnostim, zaradi česar so bile knji-
ge zaklenjene v omarah. ”Knjižnična dejavnost
se je začela razvijati, mesečno pripravljamo ure
pravljic in kreativne delavnice, ki so bile vse
bolj obiskane. Prav zaradi povečanega obiska
in vzgoje bralne kulture smo želeli pridobiti
prostore izključno za knjižnično dejavnost,” je
povedala Lebarjeva.

Novi prostori privabljajo 
obiskovalce

Direktorica v knjižnicah v Železnikih in So-
vodnju pričakuje povečan obisk, saj so ga za-
znali tudi po odprtju novih knjižnic v Poljanah
in Žireh. Slednja se je v začetku aprila iz cen-
tra selila v nove prostore v Staro šolo, vanjo
pa se je v slabem mesecu vpisalo kar petdeset
bralcev. Nad prenovljeno knjižnico so navdu-
šeni tudi v Poljanah. Do lanskega novembra
je delovala v majhni sobici, ki ni bila primerna
za hranjenje knjižničnega gradiva, nakar so jo
s pičlih dvajsetih razširili na sedemdeset kva-
dratnih metrov v nadstropju kulturnega
doma.

V nadaljevanju bo po besedah Marije Lebar
na vrsto prišla še knjižnica v Gorenji vasi, kjer se
soočajo z veliko prostorsko stisko: ”Od leta
1984 imamo dobrih sedemdeset kvadratnih
metrov prostora v kleti bloka v Sestranski vasi.
Tedaj smo imeli 2629 knjižnih enot, danes jih
je čez 15 tisoč. Prvo leto smo našteli 379 obis-
kovalcev in 633 izposojenih enot, medtem ko

je bilo lani prek 15 tisoč obiskovalcev in petde-
set tisoč izposojenih enot. Z občino se dogo-
varjamo za selitev in upamo, da jo bo mogoče
v prihodnjih letih tudi realizirati.”

V Loki največja prostorska 
stiska 

Če v krajevnih knjižnicah uspešno rešujejo
prostorske težave, pa se še vedno zatika s se-
litvijo škofjeloške knjižnice, kjer je prostorska
stiska največja, v nekdanjo vojašnico. ”Prej je
bil problem lastništvo, zdaj je denar. Razu-
mem, da ima občina veliko investicij, a knjiž-
nica je vseeno ustanova, kamor vsak dan pri-
de več sto obiskovalcev od otrok do upoko-
jencev. Ni družbene dejavnosti, ki bi jo ljudje
vseh starostnih, socialnih in izobrazbenih
struktur tako potrebovali,” je poudarila Le-
barjeva, ki na sedanji lokaciji ne vidi nobene
prihodnosti. Police so že vrsto let prenatrpa-
ne, ne vedo, kam z novim gradivom, zaposle-
ni lahko svoje strokovno delo v miru opravijo
le v kleti, počitniške dejavnosti izvajajo na OŠ
Škofja Loka - Mesto ... Direktorica tako upa, da
bo občina čim prej našla zasebnega partner-
ja, ki bo v sklopu javno-zasebnega partner-
stva pripravljen sodelovati pri projektu nove
loške knjižnice.

Čeprav se na splošno obisk knjižnic in izpo-
soja zmanjšujeta, pa je obisk Knjižnice Ivana
Tavčarja Škofja Loka vključno s krajevnimi
enotami lani narasel za deset odstotkov v pri-
merjavi z letom 2007; našteli so 186 tisoč ob-
iskovalcev, ki so si skupaj izposodili čez 550 ti-
soč enot.

Prijaznejše krajevne knjižnice
Krajevni knjižnici Železniki in Sovodenj, ki spadata pod okrilje Knjižnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka, po novem delujeta v večjih in bolj prijaznih prostorih.

Mladi bralci so navdušeni nad novimi
prostori Krajevne knjižnice Sovodenj v
mansardi podružnične šole.

V prenovljenih prostorih knjižnice v
Železnikih je danes med 10. in 19. uro dan
odprtih vrat.

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska ulica 6, Škofja Loka         Tel.: 04/511 25 00
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Škofja Loka - V Škofji Loki namreč ni do-
volj prostora za vse otroke, ki so jih starši za
to jesen želeli vpisati v vrtce. Posebna komi-
sija jih je zavrnila kar 167, s čimer je na ob-
čini zazvonil alarm, da je treba najti zelo hi-
tro rešitev. Tudi o tem je bila beseda v pogo-
voru z županom Igorjem Drakslerjem, uvo-
doma pa je pogovor kot običajno nanesel na
poljansko obvoznico.

Napovedali ste, da junija že lahko priča-
kujemo gradnjo na trasi poljanske obvoz-
nice. Smo jo dočakali?

”Gradbeni stroji že rijejo na delu trase pred
predorom in na dovozni cesti proti krožišču
na Suhi. Sedaj čakamo še, da bomo dobili
razpis s strani države za sam predor.”

So že končana dela na cesti s Podpulfrce
proti Poljanski cesti in na selški vpadnici,
na odseku Podlubnik-Klančar?

”Vpadnica s poljanske strani je končana in
je bila tudi slovesno odprta. Tu se prej peš
sploh ni dalo priti varno v mesto, zato je bilo
nujno zgraditi pločnik. Zaradi težavne geolo-
ške sestave smo na tem mestu morali zgradi-
ti kar precejšnje oporne zidove in naložba nas
je iz tega razloga tudi veliko stala. 

Ob tem smo zamenjali tudi vodovodno na-
peljavo, ki je bila stara skoraj sto let, in javno
razsvetljavo. Vse to je stalo skoraj 650 tisoč
evrov. Na odprtju ceste je bilo veliko ljudi in
kaže, da so sedaj zadovoljni, ker lahko peš
pridejo v mesto. Tudi na selški vpadnici pri-
čakujemo, da bodo do občinskega praznika
dela končana in promet sproščen, nato pa
bodo sledila še manjša dela. Kmalu pa lahko
pričakujemo urejanje še enega odseka repu-
bliške ceste, najbrž jeseni. 

V Uradnem listu je namreč objavljen razpis
za del republiške ceste mimo avtobusne po-
staje. To bo naložba, vredna 1,8 milijona ev-
rov.”

Probleme, povezane s poljansko obvozni-
co, so ta mesec zasenčile težave v zvezi z
velikim pomanjkanjem prostora v loških
vrtcih. Kako se je občina, odgovorna za
zagotovitev prostorov za varstvo predšol-
skih otrok, lotila tega problema?

”Starši so v stiski, ker je bilo za jesen od-
klonjenih 167 otrok v loških vrtcih, in ker ni
možnosti za hitrejšo rešitev prostorskega pro-
blema, smo se na občini odločili probleme

reševati s sodobnim mobilnim vrtcem. Obči-
na ima v lasti primerno komunalno opremlje-
no zemljišče nasproti sedanjega vrtca Najdi-
hojca v Podlubniku, kjer ima možnost za mo-
dularno gradnjo, to pa omogoča najhitrejšo
možno rešitev. Mobilni vrtci zadoščajo vsem
predpisanim standardom ministrstva za šol-
stvo in šport, to omogoča tudi rešitev do jese-
ni. Ciljni datum dograditve je 1. oktober. Na
občini imamo sicer vsak teden sestanek zara-
di postopkov v zvezi z vrtcem.”

Mobilni vrtec je le začasna rešitev. Kaj
pa trajnejša, denimo gradnja vrtca na
vzhodnem delu nekdanje vojašnice, kjer je
lastnica zemljišča še vedno država (minis-
trstvo za obrambo)?

”Srednjeročno na območju nekdanje vojaš-
nice načrtujemo gradnjo vrtca, za katerega že
imamo idejne načrte. Z ministrstvom za
obrambo potekajo dogovori o brezplačnem
prenosu zemljišča v last Občine Škofja Loka.
V zadnjih tednih sem opravil pogovore na
tem in na šolskem ministrstvu. Ker se oba
ministra strinjata, lahko pričakujemo, da se
bo proces prenosa kmalu končal. 

Na območju vojašnice bomo gradili nov 12-
oddelčni vrtec, s čimer bomo dobili zmoglji-

vosti, ki nam sedaj manjkajo, in tudi tiste, ki
bi jih potrebovali v primeru gradnje vrtca
Najdihojca, ki je prav tako predvidena v pri-
hodnjih letih. Tudi zanj že imamo idejne za-
snove. Mobilni vrtec bo moral še toliko časa
služiti svojemu namenu, da bo obnovljena
tudi Najdihojca. Mislim, da smo se odločili
prav in da bo mobilni vrtec stal toliko časa,
da bo končana gradnja v Najdihojci, to pa je
kakih deset let. Naj dodam še to, da občina
Škofja Loka trenutno nima na voljo denarja
za gradnjo vrtcev. Kot vse kaže, ga nima niti
država, ki je sicer dolžna sofinancirati grad-
njo vrtcev v najmanj polovici njihove vred-
nosti.

Zato smo se odločili, da bomo tako mobil-
ni kot tudi druge načrtovane vrtce v Škofji
Loki pridobili tako, da jih bo gradil drug in-
vestitor, občina pa jih bo nato vzela v dolgo-
ročen najem. To je edini način, ki ga vidimo,
če država ne bo našla novih virov denarja za
gradnjo vrtcev. 

Doslej je precej darežljivo pomagala tistim
z demografskimi problemi, sedaj pa je že
skrajni čas, da pomaga tudi okoljem z visoko
rodnostjo, kjer smo doslej neprestano morali
sami poskrbeti, da so bili v vrtcih vsi otroci.

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler 

Že odprtje Sokolskega doma 
je za občino praznik

V mesecu, ko občina Škofja Loka praznuje občinski praznik, se je pokazala težko obvladljiva težava,
ki je zasenčila celo zaplete, povezane s poljansko obvoznico. 

Igor Draksler
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Po prazniku na selški vpadnici ne bo več gneče. / Foto: Gorazd Kavčič
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Doslej smo namreč vedno zagotavljali, da
noben otrok ni ostal zunaj vrtca, kar pa nam
ne prinaša nobenih točk na prednostni lestvi-
ci države.”

Predlagali ste tudi, naj bi subvencionira-
li tudi tiste družine, kjer starši nimajo
otrok v vrtcih. Zakaj?

”Za vsakega otroka, ki je vključen v vrtec,
občina vsak mesec zagotavlja 245 evrov. Če
otrok ni v vrtcu, starši dobijo zanj le nekoli-
ko višje otroške doklade, sicer pa tak otrok
ne obremenjuje občine niti s subvencijami
niti z investicijami. 

Glede na siceršnjo ustavno enakost vseh dr-
žavljanov, bi bilo mogoče to reševati tako, da
bi lahko tudi otroci, ki niso v vrtcih, pridobi-
li določeno subvencijo. 

To bi bilo dobro zlasti za otroke prvega sta-
rostnega obdobja, ki bi bili lahko sprva varo-
vani doma, pozneje pa je tako ali tako dobro,
da se zaradi socializacije vključijo v vrtec. V
času krize in brezposelnosti pa je dobro, da
bi imeli starši ali kdo drug, ki varuje otroka
na domu, iz te subvencije dohodek. 

Z vidika stroškov občine (in tudi države) je
to cenejša metoda. Prepričan sem, da je do-
bro imeti več različnih možnosti rešitev, da je
možnost izbire. 

Uvedbo takšne subvencije sem predlagal
tudi na zadnji seji Občinskega sveta, ki pa je
odločitev za zdaj še odložil.”

V tem času poteka javna razgrnitev ob-
činskega prostorskega načrta za zahodni
del vojašnice, kjer bodo dom starostnikov,
varovana stanovanja in tržna stanovanja.
Kako se odzivajo občani?

”Trenutno je občinski prostorski načrt
(OPPN) za ta del vojašnice razgrnjen in ljud-
je imajo možnost dajati pripombe. Kake po-
sebne gneče pa ni videti. 

V postopkih za načrtovano pozidavo zahod-
nega dela vojašnice smo doslej že veliko nare-

dili: posvetovali smo se z ljudmi na Partizan-
ski cesti, občinski svet je o tem razpravljal
dvakrat, večkrat so bile stvari objavljene v me-
dijih, tako da si je o tem načrtu vsakdo lahko
ustvaril svojo sliko. Dejstvo je, da v Škofji
Loki potrebujemo dovolj velik dom starostni-
kov in varovana stanovanja, na območju vojaš-
nice pa se nam takšna možnost odpira.”

Kako komentirate dejstvo, da je v Škofji
Loki pred kratkim nastalo združenje civil-
nih pobud?

”Ko se posamezne stvari umeščajo v pros-
tor, občina spoštuje demokratične postopke
in v okviru teh spodbuja ljudi k soodločanju.
KO pa so enkrat postopki končani in odločit-
ve dokončno sprejete, pa je zelo težko vse po-
stopke še enkrat vračati na začetek.

Menim, da smo dovolj odprti za pogovore
in smo vedno pripravljeni prisluhniti drugač-
nim rešitvam. Nekateri, ki se ne strinjajo z le-
gitimno sprejetimi odločitvami, pa vztrajajo
še naprej in se ne pustijo prepričati z nobeni-
mi strokovnimi argumenti, svoje nezadovolj-
stvo s sprejetimi odločitvami nato izražajo
tudi v okviru takšnih in drugačnih civilnih
iniciativ. 

Kot župan vedno zagovarjam spoštovanje
splošnega javnega interesa, torej celote naše
občine, in ne le partikularne interese določe-
nih občanov. Tu pogosto nastane konflikt in-
teresov, kar je v demokraciji samoumevno.
Imamo več posameznih civilnih iniciativ in
ponekod lahko gre za povsem pravilne,
ustrezne poti, ki jih ubirajo, in včasih tudi za
povsem konstruktivne predloge in rešitve. 

Ko pa se združujejo takole kar ”na počez”,
pa menim, da jih vodi kaka druga stvar oz.
interes in ne tista, za kar se kot posamezne
zavzemajo. 

Morda koga med njimi tudi moti, da se na
tej občini dela dobro, ne glede na to, kakšne
barve je razvojna koalicija. 

Na vse skupaj je treba gledati tudi tako, da
se v Škofji Loki stvari premikajo. 

Ko pa se to dogaja, se tudi kam dregne in
trči ob kak drug interes.”

Zelo boleče je bilo zadnje mesece dogaja-
nje v LTH. Kako ste se angažirali pri reše-
vanju socialnih problemov?

”Center za socialno delo že rešuje posa-
mezne primere in tudi na občini, kjer imamo
poseben proračunski sklad proti revščini,
smo že izplačali več zahtevkov centra za so-
cialno delo po takojšnji pomoči. Tisti najbolj
potrebni pomoči so tako že dobili osnovno
najbolj nujno pomoč. 

Pri teh tragedijah za posameznike in druži-
ne jim občina stoji ob strani. Seveda pa bi
bila najboljša rešitev za ljudi, ki so v stečaju
LTH izgubili delo, čimprejšnja nova zaposli-
tev, da dobijo delo in zaslužek in da se kot
brezposelni ne počutijo v breme družbi. Uso-
da podjetja pa je odvisna od poteka stečajne-
ga postopka.” 

Danes občina Škofja Loka praznuje ob-
činski praznik, ves junij pa že potekajo
prireditve. Kaj ob letošnjem prazniku šte-
jete kot največji dosežek? Je to morda
pravkar odprt Sokolski dom?

”Da smo po tolikih desetletjih, ko kultura v
Škofji Loki ni imela osrednjega prostora za
prireditve, prišli do kulturnega doma s tremi
dvoranami, za našo občino resnično pred-
stavlja pravi praznik. Za kulturnike pa je to
velik izziv. 

Čas bo pokazal, kako močno je kulturno
zavedanje v Škofji Loki. Možnosti so, sedaj
pa je poteza na kulturnikih, da med te lepo
obnovljene zidove prinesejo vsebino.”

Kdo bo upravljal Sokolski dom?
”Občina je pogodbo o upravljanju podpisa-

la s kino podjetjem, ki bo opravljalo objekt,
za programski del pa se trenutno še usklaju-
jemo na občini.”         Danica Zavrl Žlebir

S poljanske strani urejena cesta s pločnikom / Foto: Gorazd Kavčič Za praznik tudi nov dvižni most na grajskem stolpu / Foto: Gorazd Kavčič
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V kulturnem programu bosta nastopila pev-
ka Manca Izmajlova in Godalni orkester
Glasbene šole Škofja Loka. Sicer pa so praz-
nične prireditve potekale že ves junij. Odpa-
dla je edinole srednjeveška Venerina pot, ki
so jo zaradi slabega vremena prestavili na je-
sen. Eden osrednjih dogodkov je bilo odprtje
obnovljenega Sokolskega doma, v teh dneh
pa sledi še nekaj prazničnih prireditev. Že ju-
tri, 1. julija, bosta župana pred desetletjem
pobratenih mest, Škofje Loke in belgijskega
Maasmechelna, podpisala listino o nadalj-
njem sodelovanju. V galeriji Ivana Groharja
na Mestnem trgu pa bodo odprli razstavo del
priznanih umetnikov iz tega belgijskega me-
sta. Ta večer bo tudi koncert v okviru festiva-
la SEVIQC Brežice v cerkvi v Crngrobu, v
petek in soboto pa mednarodni festival pihal-
nih orkestrov. Ob tem bosta v petek na Mest-
nem trgu nastopili tudi folklori iz Škofje
Loke in slovenski plesni ansambel Winnipeg
iz Kanade.

Letos bodo občinske grbe ob prazniku
Škofje Loke prejeli le trije nagrajenci. Zlati
grb Škofje Loke dobi Peter Pokorn, srebrna
pa Zorica Škorc in Društvo upokojencev
Škofja Loka. Peter Pokorn, ki je prav te dni
dopolnil 70 let, bo zlati občinski grb prejel za
”dolgoletno uspešno in družbeno pomembno
delo, s katerim je bistveno pripomogel k

ohranjanju loške, gorenjske in slovenske du-
hovne in kulturne dediščine”. Peter Pokorn
je po poklicu inženir arhitekture, sicer pa
ustanovni član Foto kluba Anton Ažbe in ev-
ropske umetniško fotografske skupine EP-
HAP, uspešen razstavljavec na skupinskih in
samostojnih fotografskih razstavah po vsem
svetu, mednarodno priznan mojster fotografi-
je. Večino svojega prostega časa je posvetil
umetnosti, fotografiji in športu. Svoje znanje
je uspešno prenašal tudi na mlajše generaci-
je. Aktiven je na področju muzejske dejavno-
sti in je član Muzejskega društva Škofja
Loka. Veliko je sodeloval tudi pri vzpostav-
ljanju mednarodnih povezav domače občine.
Dejaven je v športu, je član smučarskega klu-
ba Alpetour in sodeluje pri organizaciji Poka-
la Loka, pri pripravi tekmovanj v biatlonu in
teku, vrsto let pa je z dosežki s športnega po-
dročja na Loškem seznanjal tudi domače in
tuje medije. Dejavnosti, s katerimi se Peter
Pokorn ukvarja že pol stoletja, pa je še nekaj.
Ker Ločani cenijo njegov prispevek, so ga
tudi predlagali za zlato občinsko priznanje.
Nominiralo ga je kar devet podpornikov.

Zorica Škorc, občinska svetnica, aktivna
krajanka KS Trata, poklicno pa socialna de-
lavka, ki dela pretežno z mladimi, je dobitni-
ca letošnjega srebrnega grba občine Škofja
Loka. Trenutno dela kot vodja Kriznega cen-

tra za otroke in mladostnike Kresnička v Les-
cah, kjer je pomemben njen strokovni prispe-
vek pri pomoči otrokom in mladostnikom v
primeru ogroženosti, nasilja, zlorab ter pri
organizaciji služb, ki zagotavljajo to pomoč.
Zorica Škorc je avtorica več novih progra-
mov, ki nadgrajujejo osnovno dejavnost, po-
budnica prostovoljstva, med drugim je orga-
nizirala tudi počitnice za otroke z območij,
prizadetih v naravnih nesrečah. Tudi kot svet-
nica in krajanka na Trati daje pobude v korist
otrok in mladostnikov. Tako si prizadeva za
ustanovitev mladinskih centrov, ki bi poma-
gali mladim pri njihovem zdravem razvoju.

Društvo upokojencev Škofja Loka je letos
jubilant, praznuje 60-letnico ustanovitve. Ob
koncu minulega leta je štelo 2308 članov. Za
članstvo pripravlja različne oblike izobraže-
vanja, deluje tudi univerza za tretje življenj-
sko obdobje. Pomembna je kulturna dejav-
nost (pevski zbor, knjižnica, literarni nastopi,
likovna in ročna dela, fotografski krožki,
aranžiranje cvetja in daril), v športni sekciji
skrbijo za različne oblike športnega udejstvo-
vanja, kar 133 članov je v raznih tekmovanjih
osvojilo pokale in medalje. Posebno množič-
na je planinska in pohodniška skupina: lani je
na 38 odpravah v gore sodelovalo 1987 udele-
žencev. Skoraj toliko ljudi je privabila tudi iz-
letniška dejavnost. Članstvo obvešča z last-
nim glasilom Mi o sebi, kjer poroča o delu in
življenju društva in članstva. Uspešno sodelu-
je z več ustanovami in društvi na Loškem, z
dolgoletnim delom, ne glede na neustrezne
prostorske razmere, v katerih dela, pa si je le-
tos zaslužilo srebrni grb občine Škofja Loka.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka danes slavi
Prav danes je v občini Škofja Loka občinski praznik. 30. junija 973 je namreč cesar freisinškim škofom
podelil loško posest. Drevi bo na Loškem gradu slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.

Znova odprt Sokolski dom
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V OKVIRU MEDNARODNEGA CIKLA KONCERTOV 2009 

VAS VLJUDNO VABIMO
NA ODPRTJE 

MEDNARODNEGA FESTIVALA PIHALNIH ORKESTROV, 
KI BO 3. JULIJA OB 19.30 

NA MESTNEM TRGU V ŠKOFJI LOKI.

FOLKLORNA SKUPINA ŠKOFJA LOKA
SLOVENSKI PLESNI ANSAMBEL TRIGLAV IZ KANADE (WINNIPEG)

MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA

IN 

PIHALNI ORKESTRI IZ ŠKOFJE LOKE, FREISINGA (NEMČIJA), 
KOPENHAGNA (DANSKA), JESENIC, MAREZIG IN ŽIROV

SOBOTA, 4. JULIJA
OD 17. DO 19. URE, MESTNI TRG IN KAPUCINSKI TRG

KONCERT: OB 20. URI, MESTNI TRG
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Žiri - Ob dnevu državnosti so v Žireh
praznovali tudi občinski praznik. Tokrat
je bila slavnostna seja občinskega sveta 23.
junija, ko je župan Bojan Starman podelil
tudi tri priznanja. Praznik za državo in
občino je priložnost, da se ozremo nazaj,
na opravljeno delo. Na kaj ste v minulem
letu najbolj ponosni, smo vprašali župana:

”V preteklem letu smo uredili industrijsko
cono Žiri, glavno cesto skozi Stare Žiri, za-
ključili dela v Stari šoli, kjer sta dobila pros-
tor Muzej in krajevna knjižnica, odprli nova
dislocirana oddelka vrtca, v teh dneh zače-
njamo gradnjo nove zobne ambulante ob ži-
rovski osnovni šoli. Seveda je za nami tudi
več drugih, manjših projektov, na splošno pa
mislim, da je bilo v zadnjem letu veliko nare-
jenega. Pripravljamo tudi projekte za prihod-
nost, česar naši občani še ne morejo opaziti.”

Enega največjih, projekt Urejanje poreč-
ja Sore, pripravljate v sodelovanju z drža-
vo in Evropsko unijo, s katerim boste v ob-
čini uredili kanalizacijo, vodovod in tudi
čistilno napravo.

”Za kanalizacijo skozi Rakulk in Dobrače-
vo ter za obnovo glavnega vodovoda skozi
Žiri imamo pridobljena gradbena dovoljenja.
Prvotno je bil predviden začetek gradnje le-
tos, vendar država obljubljenega denarja ne
bo prispevala pred letom 2011. Sami ne sme-
mo začeti delati, sicer denarja iz Evrope k
nam nikoli ne bo.”

Kaj to pomeni? Boste čakali?
”Obstaja bojazen, da nam bodo pridobljena

gradbena dovoljenja propadla, sami pa inve-
sticije zaradi izgube denarja ne smemo zače-
ti. Nimamo druge izbire, kot da čakamo na
obljube in usmiljenje države.”

V zadnjem mesecu se je preselil bencin-
ski servis, na vrsti je ureditev centra Žirov.
Kdaj se bo začela gradnja?

”Projekt ureditve centra Žirov sovpada z re-
konstrukcijo križišča in gradnjo novega mo-
stu preko Račeve. Bencinsko črpalko naj bi
prihodnji mesec porušili, z Direkcijo RS za
ceste pa skupaj pripravljamo projekt ureditve
križišča z obnovo mostu, v sklopu tega pa
bomo selili tudi obstoječo avtobusno posta-
jališče pred občino na ustreznejšo lokacijo.
V teh dneh naj bi bil objavljen tudi javni raz-
pis za izbiro izvajalca del, vendar smo nale-
teli na probleme pridobivanja soglasij lastni-
kov zemljišč, kar na žalost v Žireh postaja
običaj. Zaradi tega ne morem napovedati za-
četka gradnje, v vsakem primeru pa so pred-

videna za letošnjo jesen pripravljalna dela, v
katero spada tudi postavitev nadomestnega
mostu čez Račevo, leta 2010 sledijo preosta-
la dela. Upam.”

Ali ste se uspeli dogovoriti za optimalno
varianto postavitve nogometnega igrišča
na Polju?

”Čeprav je občina kupila preko 25 tisoč
kvadratnih metrov zemljišča na Polju, in za to
porabila prek petsto tisoč evrov, imamo da-
nes še vedno težave z lociranjem nogometne-
ga igrišča. Z vodstvom NK Alpina stalno iš-
čemo rešitve, ki bi zadovoljile vse vpletene,
vendar vsaka od umestitev privede do na-
sprotovanja peščice. Predlaganih je bilo že
veliko, vendar se pri vsaki zaplete. Pripravili
smo novo, ki je usklajena z vodstvom osnov-
ne šole, zato le upam in je ta varianta tudi v
mojem interesu, da bo občinski svet to rešitev
tudi potrdil in bomo prihodnje leto lahko za-
čeli gradnjo. Vse moči smo usmerili v rešitev
problema žirovskega nogometa.”

Podoben problem je nastal tudi v Mrša-
ku, pri pridobivanju gradbenega dovolje-
nja za dom za starejše. Ali bo investitor
lahko začel gradnjo?

”Investitor Deos je vložil dopolnjeno doku-
mentacijo na Upravno enoto Škofja Loka za
pridobitev gradbenega dovoljenja, žal pa smo
bili sredi meseca obveščeni, da je nekaj obča-
nov na sodišču sprožilo upravni spor zoper
pridobitev gradbenega dovoljenja. Zato se
bojim, da se od gradnje doma počasi poslav-
ljamo.”

Kam boste odvažali gospodinjske odpad-
ke po 15. juliju, ko se bo zaprla deponija
Draga. Bodo smeti romale v Logatec ali na
Jesenice?

”Do danes lahko naša občina še odvaža od-
padke v Drago, potem jo mora upravljavec
trajno sanirati in zapreti. Za našo občino je po
državnem operativnem programu določeno,
da mora odpadke odlagati na deponijo Mala
Mežaklja na Jesenice, kar je za nas zelo slabo.
S tem se bodo povečali stroški odvoza, stroški
deponiranja pa so tudi bistveno višji. Bojim
se, da nimamo veliko drugih možnosti, čeprav
se bomo v vmesnem času skušali dogovoriti o
možnosti deponiranja v Logatcu. Na to depo-
nijo, kjer končni status (ali jo bodo morali za-
preti ali ne) še ni določen, smo v preteklosti že
odlagali in je cenovno zaradi bližine in stroška
deponiranja boljša možnost.”

V preteklih letih ste pospešeno urejali
deponijo Pustotnik in sortirnico kosovnih
odpadkov Osojnica. Kako delujeta danes?

”Naše občane bi pozval, da kosovne odpad-
ke odlagajo v Osojnico le v času uradnih ur
in jih tudi sortirajo po zabojnikih, na Pustot-
niku pa odlaganje odpadkov ni dovoljeno.
Pod nadzorom bo na Pustotniku možno še
nekaj časa odlaganje določenih čistih grad-
benih odpadkov, saj zemljišča saniramo. Že
zdaj pa lahko napovem, da bo na področju
odlaganja odpadkov uveden strožji inšpekcij-
ski nadzor, kršitelji bodo tudi sankcionirani.”

Boštjan Bogataj, 
foto Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan Občine Žiri

Opravili veliko investicij
Občina je pridobila tri gradbena dovoljenja za kanalizacijo in vodovod v sklopu projekta

Urejanje porečja Sore, država pa obljubljenega denarja ne bo prispevala do leta 2011.

Odlaganje kosovnih odpadkov v sortirnico Osojnica je dovoljeno le v času uradnih ur, gradbeni odpadki pa
na Pustotnik ne sodijo več.

Bojan Starman
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Žiri - Skozi vse šolsko leto so se mlade košarkašice (peti in šesti
razred) Osnovne šole Žiri pod vodstvom Marje Istenič pripravljale
na morebitni uspeh. Na zaključnem turnirju v Slovenskih Konjicah so
trdo delo, izkušnje in košarkarske veščine tudi unovčile, saj so osvojile
drugo mesto in s tem srebrno kolajno ter klonile le pred domačinkami -
Osnovno šolo Pod goro Slovenske Konjice. ”V četrtfinalu sta bili pri-
javljeni le dve ekipi, zato smo se avtomatično uvrstile v polfinale. V
Domžalah smo bile zelo uspešne, dekleta so osvojila prvo mesto in se
uvrstila v finale,” potek pionirskega košarkarskega prvenstva za Žirovke
opiše Isteničeva.

Na turnir v Slovenskih Konjicah so se poleg domačink in Žirovk
uvrstile še deklice iz OŠ Šmarje pri Jelšah in OŠ Grm Novo mesto.
Žirovke so se najprej pomerile z vrstnicami iz Šmarij pri Jelšah, ki so jih
suvereno premagale. V boju za prvo mesto z domačinkami se je pokaza-
la kakovostna razlika med ekipama, saj so Konjičanke kmalu povedle in
na koncu zmagale s 56 : 35. ”Po finalni tekmi so bila dekleta nekoliko
razočarane, vendar so kaj kmalu spoznale, da je tudi srebro odličen
dosežek zanje, za šolo in ne nazadnje tudi za Žiri,” pravi Marja Istenič.
Velik uspeh je dosegla tudi Alma Potočnik iz OŠ Žiri, saj je bila z od-
ločno in zavzeto igro izbrana v najboljšo peterko zaključnega turnirja.
Del deklet (od skupno 18, ki so v začetku šolskega leta trenirale dvakrat

tedensko) bo prihodnje leto tekmovalo tudi v Šolski košarkarski ligi.
Žirovski osnovnošolci so letos, kot smo pisali v prejšnji številki
Ločanke, v tej ligi osvojili odlično tretje mesto.          Boštjan Bogataj

Košarkarice druge v Sloveniji

Žiri - Slavnostna seja občinskega sveta
Občine Žiri je bila tokrat prvič v prenov-
ljenih prostorih Stare šole v Starih Žireh.
Župan Bojan Starman je v nagovoru po-
udaril, da živimo v časih velike gospodar-
ske krize, ki s svojim repom ni premočno
udarila po Žireh in upa, da bo tako tudi v
prihodnje. 

”Ob tej priložnosti je na mestu vprašanje, ali
je prav, da za ceno hitre gospodarske rasti
uničimo naš planet? Ni prav, odločiti se bomo
morali za drugačen način življenja, saj mora-
mo čisto okolje zapustiti tudi našim zanam-
cem,” je povedal župan in poudaril nekaj
uspehov občine v zadnjem letu (o tem je spre-
govoril tudi v intervjuju na strani 13) - preno-
vo Stare šole, urejanje industrijske cone in re-
gionalne ceste skozi Stare Žiri, odprt je nov
bencinski servis. Opozoril je tudi na težavno
pridobivanje gradbenega dovoljenja za novi
dom za starejše in možnost, da Žiri izgubijo
koncesijo za upravljanje doma. 

Ob 120-letnici delovanja jo je za dejavno,
prizadevno in uspešno delo na področju gasil-
stva in družabnega življenja prejelo Prosto-
voljno gasilsko društvo Žiri. Iz rok župana je
priznanje sprejel predsednik Urban Posedi in
se zanj lepo zahvalil ter dodal: ”Upam, da
bomo lahko vsaj še štirikrat do petkrat toliko
časa delovali na našem področju v Žireh.” Za
dolgoletno delo in bogatenje kraja in njegovih
prebivalcev na gledališkem, literarnem, likov-

nem in drugih področjih kulturne dejavnosti je
priznanje občine prejelo tudi Družbeno pro-
svetno društvo Svoboda. Priznanje je sprejel
Branko Pečelin, član upravnega odbora DPD
Svoboda, in ob zahvali za priznanje povedal:
”Upam, da bomo naše občane še dolgo razve-
seljevali s svojimi delom tako kot doslej.”

Priznanje župana pa je ob 45-letnici delova-
nja in za razvoj kakovostne glasbe, ki jo z
uspehi širi doma in po svetu, prejel Moški
pevski zbor Alpina. Tudi tu ga je iz rok župa-
na Starmana sprejel predsednik Primož Erz-

nožnik in povedal: ”Zbor so pred 45 leti usta-
novili delavci Alpine, zato smo danes še ved-
no ponosni, da lahko nosimo isto ime. Danes
je le še malo zborov, ki bi še nosilo tovarni-
ško ime, nas pa podpirajo tudi novi lastniki
Alpine. Zagotavljam, da bomo glas o Žireh
na gostovanjih širili še naprej.” Moški pevski
zbor Alpina je na slavnostni seji tudi zapel,
med drugim tudi žirovsko himno, v kateri se
pohvalijo, da so ‘tam na Žirovskem doma, v
prelepi dolini na koncu sveta’. 

Boštjan Bogataj

Tokrat nagrade za društva
Ob občinskem prazniku, ki ga v Žireh praznujejo na dan državnosti, sta priznanja 

občine prejela PGD Žiri in DPD Svoboda, priznanje župana pa MPZ Alpina.

Letošnji nagrajenci ob občinskem prazniku - PGD Žiri, DPD Svoboda in MPZ Alpina Žiri - na ‘gasilski’ sliki. 

Košarkarska ekipa mlajših deklic Osnovne šole Žiri, ki je na zaključnem 
turnirju v Slovenskih Konjicah osvojila drugo mesto.
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Železniki - Občina Železniki bi letos po sa-
nacijskem programu morala dobiti 4,7 mili-
jona evrov, sredstva je nato na 2,5 milijona
evrov okrnil že prvi rebalans državnega
proračuna, v skladu s predlogom drugega
rebalansa proračuna pa naj bi prejela le še
1,2 milijona evrov. Župan Mihael Prevc pra-
vi, se popoplavna sanacija najbrž ustavlja:

”Pred kratkim sem se o nadaljnji sanaciji
pogovarjal z Ervinom Vivodo z ministrstva za
okolje in prostor. Izrazili smo nestrinjanje z
novim rebalansom državnega proračuna, pisa-
li smo tudi predsedniku vlade in ga skušali
opozoriti, da je varčevanje na račun sanacije v
Železnikih skrajno neracionalno. Objekti, ki
so sanirani do polovice oz. jih še nismo začeli
sanirati, pomenijo že ob nekoliko večjem dež-
ju nevarnost, kar bi terjalo še več denarja za
sanacijo, že vložena sredstva pa so lahko nič-
na. Pravočasno smo naročili projekte za inve-
sticije v skupni višini 4,7 milijona evrov, treba
bo plačati projektante, čeprav večine investicij
ne bomo mogli izpeljati, denar pa bo šel že iz
tako premajhne kvote 1,2 milijona evrov. Izve-
dli bomo le najnujnejše - obnovo vodovoda,
nekaj sredstev bo ostalo za kulturni dom in ne-
kaj drugih malenkosti, kot so kovane ograje in
drogovi za javno razsvetljavo. Izpadla bo sana-
cija poškodovanih mostov, med katerimi je
tudi Starogoliški most v Selcih (260 tisoč ev-
rov), še naprej bo ostala neobnovljena cesta v
Davči od obrata Niko do Vrhovčevega mostu
(štiristo tisoč evrov), počakala bo sanacija pla-
zov, med drugim tudi prva faza sanacije plazu
Smoleva (šeststo tisoč evrov). Ker bo v naj-
boljšem primeru pogodba z ministrstvom pod-
pisana šele konec julija, šele potem pa bomo
lahko podpisali pogodbe tudi z izvajalci, ob-
staja nevarnost, da vseh del ne bomo mogli
končati do konca oktobra, ko poteče rok za čr-
panje dodeljenih sredstev.”
Pred kratkim ste se znova seznanili s pote-
kom priprave državnega prostorskega na-
črta za zagotovitev poplavne varnosti in
obvoznico mimo Železnikov ...

”Tako je. Predstavitev je bila namenjena jav-
nosti, zato smo povabili predstavnike KS Že-
lezniki, ki so bili imenovani v posebni odbor
za spremljanje rešitev v zvezi z zagotavlja-
njem poplavne varnosti. V njem so tudi direk-
torji podjetij na poplavnem območju. Sklica-
telj je bil direktorat za prostor pri ministrstvu
za okolje in prostor, predstavili pa so predloge
variant, ki jih obdelujejo v sklopu priprave dr-
žavnega prostorskega načrta za preložitev re-

gionalne ceste Podrošt-Češnjica skozi Želez-
nike in ureditev vodne infrastrukture za zago-
tavljanje poplavne varnosti. Z zanimanjem
smo poslušali projektanta mag. Roka Fazarin-
ca, ki je predstavil variantne rešitve za uredi-
tev vodne infrastrukture v Sori od Alplesove-
ga jezu do načrtovanega zadrževalnika na Je-
senovcu v dolžini štirih kilometrov. Povedal je,
da bo treba strugo na tej dolžini poglobiti, po-
večati pretočnost vseh mostov skozi Železni-
ke, še posebej so problematični most v Ovčjo
vas in spomeniško zaščitena mostova, ki vodi-
ta na Racovnik. Dermotov jez bo nujno treba
rekonstruirati, Fazarinc predlaga, da se odstra-
ni in prestavi nekoliko višje. Projekt predvide-
va še dva zadrževalnika proda. Kljub tem
ukrepom bo treba zgraditi zadrževalnik vode
na Jesenovcu v višini od 10 do 15 metrov. Kra-
jani niso imeli večjih pripomb na strokovne re-
šitve, razen da priprava državnega prostorske-
ga načrta poteka prepočasi, izdelan naj bi bil
šele avgusta 2011. Zato bi bilo pametno h
gradnji pristopiti fazno in čim prej rekonstrui-
rati Dermotov jez.

Metod Lojk iz podjetja CE Design pa je
predstavil štiri variante za obvoznico, in sicer
po obstoječi trasi z rušenjem spomeniško za-
ščitenih objektov ali uvedbo enosmernega
prometa, druga poteka po levem bregu Sore
v dolžini osemsto metrov, obe tunelski vari-
anti pa pomenita tudi rušenje novega nogo-
metnega igrišča, ena pa celo rušenje bloka in
domačije. Vsi prisotni na sestanku smo bili
enotnega mnenja, da tunelske variante v Že-
leznikih nikakor ne pridejo v poštev, saj je
rušenje nedopustno, turiste bi usmerili mimo

Železnikov, poleg tega pa bi stali desetkrat
več kot klasična cesta, zaradi česar bi se
gradnja dodatno odmaknila. 

Izdelovalcem DPN smo jasno povedali, da je
za nas najbolj sprejemljiva varianta obvoznice
po levem bregu Sore v dolžini osemsto metrov,
saj se ta koridor že štirideset let ohranja in va-
ruje pred pozidavo, tako da bodo tu potrebna le
manjša rušenja pomožnih objektov, ki so bila
zgrajena brez gradbenega dovoljenja.”
Z julijem boste smeti iz Železnikov začeli
odvažati na Malo Mežaklo. Bodo zaradi
tega zneski na položnicah občanov višji?

”Ker Vlada RS še ni potrdila višjih cen, ki
jih je občinski svet sprejel že 5. junija lani,
ostajajo te na ravni, ko smo odpadke vozili na
odlagališče Ostri Vrh v Logatcu. Z občinami
solastnicami deponije Mala Mežakla imamo
podpisano pogodbo. Cena znaša 101,893
evra (brez DDV) za tono odloženih odpad-
kov, k temu je treba prišteti še okoljsko daja-
tev v višini 16,893 evrov; letos jo bo občina
porabila za nadaljevanje gradnje nadstrešnice
na zbirnem centru.”
Kdaj se bodo začela dela v Športnem par-
ku Dašnica?

”Projekt smo dokončno uskladili, da pa se ne
bi ponovila prejšnja zgodba, smo naročili še
projekt za izvedbo del, ki ga bo izdelal arhitekt
Bojan Rihtaršič. Začeli smo postopek javnega
razpisa za izbiro izvajalca. Mislim, da lahko
letos v parku še marsikaj postorimo, moje na-
povedi, da bi septembra že lahko uporabljali
določena igrišča, pa so bile prezgodnje, saj
športne aktivnosti v parku niso varne, dokler
bo tam gradbišče.”                   Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Sanacija se ustavlja
Predlog drugega rebalansa državnega proračuna naj bi znova zmanjšal 
sredstva za popoplavno sanacijo občine Železniki, ki naj bi namesto 

4,7 prejela le 1,2 milijona evrov.Mihael Prevc

V Železnikih bodo letos lahko izvedli le najnujnejša sanacijska dela.
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Sp. Sorica - Sredi junija so v rojstni hiši Ivana Groharja v Spodnji
Sorici odprli prenovljene galerijske prostore. Po predlanski kraji Gro-
harjevih zgodnjih del z nabožno tematiko odslej stene galerije krasi
enajst kopij, ki prikazujejo slikarsko pot impresionista Ivana Grohar-
ja. ”Program smo spremenili tako, da smo Groharjevo pot iz podobar-
stva razširili do impresionizma. Obdobje podobarstva prikazujejo sli-
ke Mama, Rojstvo in Sveta družina, sliki Pod Koprivnikom in Grab-
ljice vsebujeta tako elemente podobarstva kot impresionizma, na
ogled pa so še dela iz impresionizma: Macesen, Sejalec, Pomad, Me-
tež v Škofji Loki in Cvetoča jablana,” je pojasnil Miro Kačar, avtor
kopij in oskrbnik Groharjeve hiše. V galeriji so obnovili tudi razsvet-
ljavo in stene, štiri tisoč evrov vredno investicijo pa so pokrili s po-
močjo sponzorjev in vstopnine.

Eden največjih Groharjevih poznavalcev v slovenskem prostoru An-
drej Smrekar je poudaril, da je Grohar ena največjih osebnosti slovenske
likovne umetnosti in kulturne zgodovine: ”Ustvaril je podobe, v katerih
smo se Slovenci prepoznali kot skupnost.” Pomen velikega impresion-
ista je izpostavil tudi župan Železnikov Mihael Prevc, ki je dejal, da je
bil Grohar eden tistih, ki so njihovemu kraju dali največji pečat.

V Groharjevi hiši na leto naštejejo okoli štiri tisoč obiskovalcev,
med katerimi je največ učencev, ki se udeležujejo likovnih in glasbe-
nih delavnic. ”Ko so pred dvajsetimi leti učenci prihajali sem, so o
Groharju vedeli zelo malo. Zdaj vedo skoraj toliko kot jaz, saj jih v
šoli že prej dobro pripravijo na obisk Sorice,” ugotavlja Kačar.

Galerijo so odprli v sklopu prireditev ob občinskem prazniku in 22.
Groharjevega tedna, ki sta ga priredila prosvetno in turistično društvo
Sorica. Ob tej priložnosti je potekala tudi tradicionalna likovna kolo-
nija, ki jo pripravlja Miro Kačar. V Sorico je privabila ustvarjalce iz
različnih koncev Slovenije, med njimi tudi Edija Severja iz Škofje
Loke. Osredotočili so se predvsem na zanimive krajinske prizore in
vaško arhitekturo, značilno za slikovito soriško okolje.         A. H.

Ukradene slike zamenjale kopije
V galeriji Groharjeve hiše v Sorici so po predlanski kraji slik na ogled kopije, 

ki prikazujejo slikarsko pot Ivana Groharja.

Železniki - V Železnikih so se ves junij vrstile prireditve ob občin-
skem prazniku. Dogajanje bo vrhunec doseglo nocoj, ko bo ob 20.
uri v športni dvorani slavnostna akademija s podelitvijo občinskih
priznanj. Prejeli jih bodo Muzejsko društvo Železniki, čebelarski
društvi Železniki in Selška dolina, Smučarski klub Domel, Športno
društvo Dolenja vas in selški župnik Damjan Prošt.

Muzejskemu društvu Železniki bodo ob 30-letnici samostojnega
delovanja in 40-letnici muzeja podelili občinsko plaketo. Začetki va-
rovanja kulturne dediščine in muzejskega zavedanja segajo v 1941,
ko je skupini zanesenjakov uspelo preprečiti rušenje plavža. Od leta
1965 je v Železnikih deloval pododbor Muzejskega društva Škofja
Loka, avgusta 1969 so v Plavčevi hiši odprli muzej z zbirkami o že-
lezarstvu, gozdno-lesnem gospodarstvu in čipkarstvu. Muzejsko dru-
štvo Železniki je bilo ustanovljeno junija 1979. Njegovo glavno po-
slanstvo je bilo vseskozi skrb za muzej in postavitve zbirk, pomemb-
na usmeritev pa je bila tudi označevanje rojstnih hiš zgodovinsko po-
membnih mož Selške doline. V galeriji muzeja pripravljajo razstave,
od leta 2004 so izdali pet številk zbornika Železne niti.

Občinski plaketi bosta prejeli tudi čebelarski društvi Železniki in
Selška dolina ob stoletnici organizirane dejavnosti čebelarjev v ob-
čini. Selška čebelarska podružnica je bila ustanovljena avgusta 1909
in je ob ustanovitvi štela enajst članov. Njena naslednika, čebelarski
društvi Železniki in Selška dolina vsak na svojem področju občine
skrbita za napredek in razvoj čebelarstva. Kot pravijo v društvih, jih
visoki jubilej obvezuje še k boljšemu delu na področju izobraževanja
čebelarjev, skupnemu zatiranju bolezni čebel in ohranjanju čistega
okolja.

Občinsko priznanje bo prejel Smučarski klub Domel za dolgolet-
no uspešno delo pri vzgoji športnikov. Klub že leta uspešno skrbi za
ohranjanje in širjenje smučarske dejavnosti. S predanostjo delu in
prizadevanjem za dvig ravni kakovosti jim je uspelo pridobiti števil-
ne otroke in mladino, v tekmovalnih vrstah pa imajo ta čas 18 do 19
tekmovalcev. V več kot petdesetih letih delovanja se je v klubu zvr-
stilo 510 smučarjev, trenerjev in smučarskih delavcev. Nekateri
športni delavci so prerasli lokalne okvire in postali svetovno prizna-
ni.

Občinsko priznanje bo prejelo tudi Športno društvo Dolenja vas,
ki je letos uspešno izpeljalo Evropski pokal v sankanju s samotežni-
mi sanmi, na katerem je domača ekipa v sestavi Boris Egart, Janez
in Peter Rakovec osvojila tretje mesto pred navdušenimi domačimi
gledalci, v skupnem seštevku evropskega pokala pa je zasedla četrto
mesto. ŠD Dolenja vas, ki je bilo ustanovljeno leta 1992, je znano
tudi po organizaciji skokov na alpskih smučeh in dveh nogometnih
ekipah.

Občinsko priznanje bo prejel tudi selški župnik Damjan Prošt, ki
se je v zadnjih letih izkazal pri prenovi župnijske cerkve. Na novo je
uredil ogrevanje cerkve in župnišča na lesno biomaso, med večja
dela pa sodijo še elektrifikacija zvonov, statična ureditev cerkve in
zvonika, celotna prenova notranjosti z novo razsvetljavo in postavi-
tev novih orgel, pravkar pa poteka obnova glavnega in stranskih ol-
tarjev. Ob predlanski poplavi je prostore župnišča odstopil za zača-
sen zdravstveni dom.

Župan bo priznanja podelil tudi odličnjakom osnovne in srednje
šole.                                                                                  A. H.

Nocoj slovesnost ob občinskem prazniku
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Gostilna in picerija Origano
ima po novem bistveno 
bolj pestro ponudbo, 
ki vsebuje okusne pice,
testenine, malice, mesne
jedi, solate in sladice

Pokusite odlične pice

Gostilna in picerija Origano, 
Stara cesta 17, 

4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/513 40 92

Obiščjete jih lahko vsak dan 
od 7. do 22. ure, ob petkih in 
sobotah pa med 7. in 23 uro.

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

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

JEZIKOVNI TEČAJI
Angleščina   Nemščina   Italijanščina

Španščina   Francoščina   Ruščina
Slovenščina  Japonščina  Hrvaščina

POLETNA ŠOLA
individualni pouk tujega jezika

super intenzivni tečaji tujih jezikov
utrjevanje šolske snovi

priprava na učenje tujega jezika v SŠ

Windows   Word   Excel   Power Point
RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Informativni vpis v jesenski semester 09/10 že poteka! 
( pričetki tečajev v septembru 09)

V okviru poletne šole bodo vsi tečaji potekali 
v času od 17.8.2009 do 28.8.2009.

Kot je povedala direktorica centra Silva Košnjek, bo sistem upravlja-
nja kakovosti potekal v treh fazah, in sicer bodo dom ocenili svojci sta-
novalcev, stanovalci in tudi zaposleni. ”Sistem je v okviru evropskega si-
stema razvila projektna skupina, sestavljena in strokovnjakov šestih ev-
ropskih držav: Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga, Nizozemske in
Slovenije. Na osnovi ocenjevanja bomo v ustanovi uvedli spremembe, ki
jih v procesu ocenjevanja predlagajo stanovalci, njihovi svojci in zapo-
sleni. Svojcem smo že poslali vprašalnik in več kot polovica naslovnikov
je nanj tudi že odgovorila,” je o novem sistemu povedala Košnjekova. 

Prizadevanje za spremljanje in nadgrajevanje dela zavoda s trajnim in
preizkušenim sistemom kakovosti je podprl tudi svet Centra slepih, sla-
bovidnih in starejših, ki ga vodi Zdravko Krvina. ”Člani sveta so oce-
nili dosedanje zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih ter ugo-
tovili, da loški dom lahko uvrstijo med višje kakovostne izvajalce insti-
tucionalnega varstva v Sloveniji. Svet zavoda kot pritožbeni organ že leta
ni obravnaval nobene pritožbe na izvajanje storitev v zavodu, pozitivne
so tudi ocene predstavnikov delavcev in stanovalcev. Uvedba posebej za
socialno varstvene zavode razvitega sistema spremljanja kakovosti bo za
zaposlene v zavodu še dodatna spodbuda za trajno in sistematično dvi-
govanje storitev,” ugotavljajo v svetu zavoda. 

Kako se na osnovi doslej znanih odgovorov iz anket kaže potreba po
spremembah v delovanju centra? Silva Košnjek pravi: ”Trenutno se kaže
največja potreba po negi ali polnegi v stanovanjskem delu doma. Ugo-
tavljamo namreč, da v domu že domala vsak stanovalec potrebuje nego,
zato bi tudi v stanovanjskem delu potrebovali bolničarko, ki bi občasno
poskrbela za sicer še razmeroma zdrave starostnike. Kaže se tudi potre-

ba po začasnih namestitvah v dom za starejše ljudi, ki sicer živijo doma
in so v oskrbi svojcev. Kadar gredo slednji denimo na počitnice ali zbo-
lijo, bi prišli za ta čas njihovi ostareli svojci stanovat v dom. Žal za zdaj
za to še nimamo prostorskih možnosti in takšni potrebi lahko le redko
ugodimo. Zelo bi potrebovali varovana stanovanja, enosobna stanovanja,
za tiste, ki še ostajajo v domači oskrbi, pa dnevno varstvo in pomoč na
domu.”                                      Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Vse več jih potrebuje zdravstveno nego
V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki uvajajo sistem spremljanja kakovosti E-Qalin. 

Vse več stanovalcev doma potrebuje zdravstveno nego.

M
G

T,
 d

.o
.o

., 
G

or
en

js
ka

 c
es

ta
 1

3,
 M

ed
vo

de



Novice

18 - L O Č A N K A

Letošnji Čipkarski dnevi bodo potekali pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika Državnega sveta Blaža Kavčiča, ki bo tudi
uradno odprl Čipkarske dneve v petek, 10. julija, ob 20. uri. Hkra-
ti bosta odprti obe razstavi čipk. V galeriji muzeja bodo že tradici-
onalno razstavljale domače klekljarice, v sejni sobi Lovskega
doma pa učenci Čipkarske šole, udeleženci klekljarskih večerov v
OŠ Železniki, v goste pa prihajata tudi dve klekljarski skupini iz tu-
jine, in sicer iz Lepoglave na Hrvaškem in iz Bazovice pri Trstu v
Italiji. 

Veseli smo, da se je letos povabilu za sodelovanje odzvalo veliko
domačih društev. Ta pripravljajo pohod po poti prek Martinj Vrha,
lutkovno igrico za otroke, večer samospevov, muzejske delavnice
za otroke, podoknice, pestro bo dogajanje v Kačjem gradu, v Špen-
dalovi hiši pa bo letos na ogled razstava del domačina Konrada

Trillerja ... Tudi letos bodo potekala športna tekmovanja za zlato čip-
ko, in sicer v kolesarjenju, streljanju, balinanju, kegljanju in tenisu. 

Vrhunec praznovanj pa bo v soboto, 18., in v nedeljo, 19. julija.
Oba dneva bo v hiši Sama Potočnika na Racovniku mogoče pogle-
dati zbirko starega pohištva. V soboto, 18. julija, bo po enoletnem
premoru spet nogometna tekma med ledik in oženjenimi, otroški
živ-žav, zvečer pa bomo obudili star običaj pobiranja kranceljnov.
Sledila bo zabava s skupino Rok’n’band. V nedeljo, 19. julija, bo-
sta dopoldne maša za klekljarice in voden ogled fužinarsko-ko-
vaške poti, slovesen zaključek pa popoldne s klekljarskim sprevo-
dom, kjer sodelujejo domači konjeniki, Pihalni orkester Alples, ma-
žoretke in gosti. Ob 15. uri pa bo na Merovem dvorišču klekljarsko
tekmovanje otrok in odraslih. Po podelitvi priznanj in nagrad bomo
Čipkarske dneve zaključili z Besniškim kvintetom.

LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA BLEGOŠ, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka, T: 04/517 06 00, F: 04/517 06 05, 
E: info@lto-blegos.si, W: www.lto-blegos.si

Organizator: Turistično društvo Železniki, Na plavžu 58, 4228 Železniki, T: 051-365-619, 
W: www.td-zelezniki.si, E: td.zelezniki@siol.net 

47. ČIPKARSKI DNEVI V ŽELEZNIKIH

Škofja Loka - Letošnji vpis v škofjeloške vrtce je bil nekoliko kas-
neje, maja, in sicer zaradi kasneje sprejetega pravilnika, ki ureja spre-
jem otrok v vrtce. Po končanem razpisu so ugotovili, da sta za jesen pri-
javljena 202 otroka.

”Komisija za sprejem je lahko dala pozitiven odgovor 111 prijavlje-
nim, 99 otrokom, ki izpolnjujejo pogoje po pravilniku, pa je dala neg-
ativne odločbe, prav tako 68 tistim, ki jeseni še ne bodo izpolnili
starostnega pogoja,” je povedala ravnateljica loških vrtcev Janja Bo-
gataj. Dejstvo, da je odklonjenih 167 otrok, je zelo razburilo starše, ka-
terih otroci za jesen niso dobili zagotovljenega varstva v vrtcih, in so
prve dni po prejemu odločb klicali in osebno prihajali izražat nezado-
voljstvo s takšnim stanjem. Kot nam je povedala ravnateljica, so se tudi
organizirali in želeli sestanek z vodstvom vrtca. ”Z njimi smo se sestali
15. junija in jim pojasnili, da se iščejo nove možnosti, da do jeseni ure-
dimo varstvo. Medtem je zasedal tudi občinski svet in sklenil, da se
bodo problemi reševali z mobilnim vrtcem. Nad takšno možnostjo so
bili sicer sprva zaskrbljeni, vendar so se pomirili ob pojasnilu, da mo-
bilna enota povsem varna in prostorsko skladna in po predpisih. Tudi
sama poznam primere v Sloveniji, kjer imajo vrtci takšne prizidke.
Tako je denimo v Celju in na Brezovici, v Grosupljem pa bo tak kar ves
vrtec. Ker vrtec potrebujemo zelo hitro, do jeseni, je mobilna enota
trenutno najboljša možna rešitev,” je prepričana Bogatajeva. 

Pritožbeni rok za starše prijavljenih otrok se ta teden izteče. Do prej-
šnjega tedna je na odločitev z letošnjega razpisa prispelo okoli petdeset
pritožb. Bogatajeva še pove, da z mobilnim vrtcem načrtujejo osem

oddelkov, potrebovali pa bi jih 12 ali 14. Zaskrbljeni so zlasti starši
mlajših otrok, tistih, ki jeseni ne bodo dopolnili 11 mesecev, kolikor je
starostni pogoj za sprejem v vrtec. Starši pa vpisujejo tudi mlajše, saj
želijo zagotoviti prostor za pozneje, ko otrok dopolni zahtevano starost.
Zgodi se celo, da v vrtec vpišejo pravkar rojenega otroka. Sicer pa v
vrtce vpisujejo tudi med letom. Lani se je v vrtce vpisalo okoli sto otrok
več kot prejšnje leto, prav toliko pa so jih vpisali tudi med letom. Lani
so prostorsko stisko reševali z odprtjem sedmih oddelkov vrtca Čebe-
lica v dijaškem domu, letos pa zaradi odločitve inšpekcij niso v te odd-
elke sprejeli nobenega dodatnega otroka.                 Danica Zavrl Žlebir

Postavili bodo mobilni vrtec
Letošnji vpis v škofjeloške vrtce je povzročil veliko razburjenje med starši, saj je komisija za sprejem

zaradi velikega vpisa odklonila kar 167 otrok. Stisko bodo sedaj reševali z mobilnim vrtcem.
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Ločanka predstavlja

VIDNI IN 
NEVIDNI USPEHI 

Šolsko leto se počasi zaključuje in tudi PUM
(Projektno učenje mladih) Škofja Loka pred
počitnicami ocenjuje svoje dosežke. Teh pa 
v pol leta ni bilo malo.

Mladi, ki so se pridružili programu, so resnično presegli
sami sebe na Maratonu treh src v Radencih, kjer so sku-
paj z mentorji pretekli desetkilometrsko razdaljo. A sam

prihod skozi cilj niti ni edini uspeh projekta - prava zma-
ga je bila že odločitev za tek, pridobljena disciplina, pre-
vzemanje odgovornosti in vztrajnost skozi dvomesečno
nabiranje kondicije. Te življenjske šole in izkušnje udele-
žencem nihče ne more vzeti. Zadovoljstva ob skupin-
skem prihodu na cilj pa prav tako ne.
Ob junijskem dnevu odprtih vrat so obiskovalcem pred-
stavili kar dva projekta. Prostori so s pomočjo donacije
za nakup novega pohištva ter dela in prizadevnosti ude-
ležencev zaživeli v povsem novi podobi. Prenovili so tudi
celostno grafično podobo - nov logotip krasi mape, leta-
ke in majice, pumovci pa so izdelali tudi maskoto in jo
poimenovali PUM.co. Popestrila je modno revijo, na ka-
teri so dekleta predstavila lastne poletne kreacije, ki so
rezultat obilice vloženega časa in truda, začinjenega z
igrivim talentom in ustvarjalnostjo.
”V projektih sem delala stvari, ki jih drugače nikoli ne bi,”
pravi udeleženka in dodaja, da so se vsi ogromno naučili.
Na PUM-u si udeleženci s pomočjo pozitivnih izkušenj kre-
pijo samozavest. Program temelji na individualnem pristo-
pu, ki omogoča izražanje osebnih idej in talentov.
Poleg tega pa so udeleženci prek pogovorov z mentorji
začeli reševati mnogo osebnih stisk, ki so največkrat
glavni razlog za njihovo prekinitev šolanja. Nekateri so
se uspešno spopadli tudi s kajenjem, svojimi razvadami
in strahovi. Strah pred nastopanjem so premagovali s
predstavitvami svojih projektov pred skupino, najpo-

gumnejši pa so sodelovali tudi kot sogovorniki v več in-
tervjujih za različne medije.
PUM Škofja Loka dobro sodeluje tudi z zavodi in ustano-
vami v svojem okolju, med katerimi bi lahko posebej iz-
postavili Center slepih in starejših Škofja Loka in Občino
Škofja Loka, s svojim delom pa so malo prispevali tudi k
uspešni izvedbi Škofjeloškega pasijona.

V juliju bo na PUM-u potekal počitniški program.
Vrata bodo odprta, zato vabljeni vsi tisti, ki čutite,
da bi vam lahko pomagali pri vrnitvi v šolo, iskanju
zaposlitve ali pa zgolj pri preganjanju dolgčasa.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013,
3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3.2: izboljšanje usposobljenosti posameznika za
delo in življenje v družbi, temelječi na človeku.

Zadovoljna ekipa proslavlja uspešno pretečenih deset
kilometrov v Radencih. Lju
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Gre za prvo od treh konferenc v sklopu projekta Majhna evropska
mesta - živa, kreativna in inovativna mesta za življenje in delo, s ka-
terim je občina Škofja Loka uspešno kandidirala na evropskem
razpisu v sklopu programa Evropa za državljane 2007-2013. Prva
konferenca je potekala od 17. do 20. junija, s slavnostnim odprtjem
v obnovljenem severovzhodnem stolpu Loškega gradu. 

”Konferenca je bila zanimiva tudi zato, ker je poleg številnih kul-
turnih dogodkov, ki so organizirani v okviru odprtja, pokazala na še
dodatne možnosti trženja Sokolskega doma. Projekt dokazuje, da
presega okvire dosedanjega mednarodnega sodelovanja, ga nadgra-
juje in hkrati ponuja nove strokovne vsebine tako na občinski kot
tudi na nacionalni ravni,” je povedala organizatorka Andreja R.
Megušar. ”V projekt so vključena partnerska mesta: Freising
(Nemčija), Maasmechelen (Belgija), Tabor (Češka), Carlow (Irska),
Varaždin (Hrvaška) in Medicina (Italija). Organizacija in izvedba
celotnega projekta znaša šestdeset tisoč evrov, od česar je občini
Škofja Loka uspelo pridobiti dobrih 45 tisoč evrov evropskih sred-
stev. Obisk je bil izjemen, 23 udeležencev iz evropskih mest in 85
udeležencev iz Slovenije. Organizacija je bila zahtevna, ker je bilo
treba vključiti naša partnerska mesta ter loško in slovensko
strokovno javnost. Ločani so se dobro odzvali vabilu, še posebej pa
aktivno vključili v delavnice. Z ogledi primerov dobrih praks so
prepoznali številne probleme pri revitalizaciji mestnih jeder. Prav
tako so bili prikazani načini, ki bi spodbujali občane k zavedanju
kulturnih vrednot in predlogi za promocijo kulturne dediščine.” 

Z izvajanjem mednarodnih programov in pripravo projektov ima
Občina Škofja Loka bogate izkušnje, saj prav to sodelovanje daje
možnost, odkriti več o vsakdanjem življenju državljanov drugih
evropskih držav. Pobratenje pa je uporabno ogrodje, v okviru
katerega se uresničujejo projekti na področjih skupnega interesa, je
povedala Megušarjeva. Uvodnega dne mednarodne konference je
spregovoril častni predavatelj dr. prof. Frans Brouwer iz Ni-
zozemske, strokovnjak s področja kulturnega menedžmenta in pre-
davatelj na številnih mednarodnih institucijah, ki je predavanje
naslovil Kako lahko mala mesta postanejo velika?

Sodelovali so še: Rok Šimenc iz razvojne agencije Sora, dr. Bo-
gomir Kovač z Ekonomske fakultete, dr. Jelka Pirkovič z Ministrst-
va za kulturo, Jernej Hudolin in Boris Dejanovič z Zavoda za varst-
vo kulturne dediščine, škofjeloški referenti pa so bili: višji kustos
Jože Štukl iz Loškega muzeja in glavna urednica Loških razgledov
in vodja škofjeloške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana Judita
Šega ter vodja projekta Škofjeloški pasijon 2009 Romana Bohinc,
dr. Tomaž Krpič in dr. Matjaž Uršič s Fakultete za družbene vede,
mag. Katja Udir Mišič z Inštituta za medijske komunikacije, dr.
Vesna in dr. Janez Bogataj s Filozofske fakultete. Predstavila so se
tudi partnerska mesta. Župan Igor Draksler je kot prvi obiskovalcem
predstavil Sokolski dom in jih povabil na ogled. Udeležence kon-
ference je pozdravil predsednik državnega sveta Blaž Kavčič.
Naslednja mednarodna konferenca bo že v Sokolskem domu. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Peter Pokorn

Odmevna mednarodna konferenca 
Ob odprtju prenovljenega Sokolskega doma je občina Škofja Loka pripravila mednarodno 

konferenco z naslovom Management naravne in kulturne dediščine.
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Sveti Florijan nad Škofjo Loko - Na letoš-
njem izboru za mlado kmetico leta, ki ga je
že osmič pripravil Kmečki glas, je zmagala
Ema Kožuh s kmetije Okršljan od Svetega
Florijana nad Škofjo Loko. Na finalni prire-
ditvi 20. junija v Cerkljah, ki je potekala rav-
no na njen 33. rojstni dan, je najprej pravilno
odgovorila na vsa zastavljena vprašanja o
spomladanskem urejanju vrta, gorenjski kuli-
nariki, pridelavi mleka, občini Cerklje na
Gorenjskem in dejavnostih Zveze kmetic
Slovenije, nato pa je bila med tremi finalist-
kami najuspešnejša tudi pri praktičnih opra-
vilih - lupljenju krompirja, prepoznavanju ze-
lišč in sestavljanju kock. Vedno nasmejano
Emo smo ob tej priložnosti povabili na krajši
pogovor. 

Kako so doma sprejeli zmago?
”Veseli so bili, seveda. Mož in sinovi so bili

na prireditvi, tako da so mi lahko takoj česti-
tali, drugi pa doma.”

Ste se za sodelovanje na izboru za mlado
kmetico leta sami prijavili?

”V Društvu podeželskih žena Lubnik, po-
sebej pa predsednica Marija Polajnar in sve-
tovalka Vanja Bajd, so me že pred dvema le-
toma nagovarjali, naj se prijavim, saj ni tek-
movala še nobena od njihovih članic, vendar
sem jim odgovorila, da nisem za take zadeve.
Letos pa me je mož prepričal, naj vendarle
poskusim. Tudi on je že sodeloval na podo-
bnem tekmovanju, na izboru za mladega go-
spodarja, a se ni uvrstil v finale, tako da me
je spodbujal, da se bom zagotovo odrezala
vsaj tako dobro kot on.” 

Potem imata sedaj oba z možem izkušnje
s tekmovanji ...

”Seveda, pravzaprav pa sva se tudi spozna-
la tako: pred petnajstimi, šestnajstimi leti na
kvizu Mladi in kmetijstvo v Zabreznici. Te-
daj sva bila še nasprotnika ...” 

Ste se na izbor za mlado kmetico v Cer-
kljah posebej pripravljali?

”Moram reči, da ne prav veliko. Teme, ki
smo jih morale poznati, so mi kar blizu. Lite-
raturo, ki so nam jo poslali s Kmečkega gla-
sa, sem enkrat prebrala ‘z razumom’, kot re-
čejo. Posebnih ciljev na tekmovanju nisem
imela, želela sem si le, da ne bi povsem razo-
čarala svojih navijačev, ki jih je bilo za en av-
tobus. Ko sem potem prišla v finale, česar ni-
sem pričakovala, sem bila povsem sproščena,
saj sem bila s tem dosežkom že zadovoljna.”

Finalni izbor je bil ravno na vaš 33. rojst-
ni dan. Ste to vedeli že, ko ste poslali prija-
vo?

”Ne, datum finalnega izbora so objavili šele
kasneje. Nič me ni motilo, ker je bil izbor
ravno na ta dan, me je pa vseeno malo prese-
netilo, saj sem pričakovala, da bo izbor šele
julija.”

Na kmetijo Okršljan ste se primožili. Ste
bili kmetovanja vajeni že od prej?

”Tako je. Prihajam iz Predoselj, z manjše
kmetije z dvema do tremi hektarji zemlje,
tako da sta oba starša hodila še v službo. Na
kmetijo Okršljan, ki je precej večja, saj obse-
ga okoli petdeset hektarjev, od tega štirideset
hektarjev gozda, sem prišla pred dvanajstimi
leti. Glavna dejavnost je pridelava mleka.
Imamo štirinajst krav molznic, mleko odda-
jamo v Kmetijsko zadrugo Škofja Loka, s

prodajo mleka pa si ustvarjamo mesečni do-
hodek. Ukvarjamo se tudi z lesom in sadjar-
stvom oziroma žganjekuho in sušenjem sad-
ja, doma imamo tudi čebele ...”

Ali je bilo težko oditi z ravnine v hrib?
”Niti ne, saj sem vedno imela rada hribe.” 
Ali bi lahko živeli le od kmetije?
”Verjetno bi se dalo, a zadnja leta veliko

vlagamo v obnovo oziroma razvoj kmetije.
Pred kratkim smo zgradili objekt, v katerem
bomo uredili prostor za pogostitve večjih
skupin, šolskih skupin, degustacije. Ne raz-
mišljamo o turistični kmetiji, nagibamo se
bolj v smer kmetije odprtih vrat ali kaj podo-
bnega. Pred dvema letoma nam je zgorela
stara žganjarna, zato smo novo uredili v no-
vem objektu.”

Imate štiri sinove. Koliko so stari? Ali
kdo že kaže veselje do kmetovanja?

”Stari so od dveh do enajst let. Najstarejši
sin je dolgo govoril, da nikakor ne bo kmet,
no, sedaj se pa že malo mehča ...” 

Ali kdaj razmišljate, da bi bilo dobro ob
toliko moških imeti tudi hčerko? Pomoč v
gospodinjstvu je vedno dobrodošla ...

”Pri nas pravimo, da bo že kakšna prišla k
hiši. Izbire bo dovolj ...” 

Zaposleni ste na Kmetijsko gozdarskem
zavodu Kranj. Kakšno je vaše delovno me-
sto?

”Sem rodovničarka, kar pomeni, da vnašam
podatke o izvoru telet, o njihovem rojstvu,
očetu in mami ...”

Simon Šubic, 
foto: Tina Dokl

Ema je bila uspešnejša od moža
Mlada kmetica leta 2009 je Ema Kožuh s kmetije Okršljan od Svetega Florijana 

nad Škofjo Loko, 33-letna mati štirih sinov. 

Ema Kožuh z možem Janezom ter sinovi Tadejem, Domnom, Janom in Tomažem
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Škofja Loka - Prva prireditev je bil koncert
Porgy and Bess, glasbeni projekt Blaža Puci-
harja in Mira Božiča po istoimenski operi
Georga Gershwina, drugi nastop Godalnega
orkestra Glasbene šole Škofja Loka in tria
Kvartet, tretji pa slavnostni koncert pevskega
zbora Lubnik ob njegovi 30-letnici. V pri-
hodnje bo Sokolski dom lahko prizorišče raz-
ličnih prireditev. Blaž Pucihar in Janez Jocif
sta že pripravila predlog koncertnega abon-
maja za letošnjo jesen in prihodnjo pomlad s
sedmimi koncerti različnih glasbenih žanrov.
Tomaž Krpič pa za vhodno razstavno dvora-
no prav tako predlaga program likovnih raz-
stav. Prva bo razstava Združenja likovnih
umetnikov Škofja Loka, ki bo odprta do 31.
avgusta. 

Župan Igor Draksler in vodja občinskega
oddelka za okolje in prostor Mateja Hafner
Dolenc sta predstavila projekt obnove Sokol-
skega doma. Stavba iz leta 1922, ko so tam
potekale vadbe Sokolskega društva, po drugi
svetovni vojni pa športna dogajanja v okrilju
športnega društva Partizan, je zadnja leta
propadala. Leta 1981 so jo po odprtju dvora-
ne Poden zapustili športniki. Leta 1999 so jo
s prostovoljnim delom k življenju spet obudi-
li kulturniki, člani pevskega zbora Lubnik, za
svojo so jo vzela loška kulturna društva za
prireditve, dogodke, koncerte, plese, preda-
vanja in druga srečanja. Zamisel o obnovi te
stavbe, ki skupaj s kinom Sora in bližnjo Ži-
gonovo hišo tvori zaokrožen stavbni kom-
pleks, je postala uresničljiva po razpisu nor-
veškega finančnega mehanizma leta 2005, ko
je pet gorenjskih mest oddalo skupno prijavo

za obnovo kulturnih spomenikov. Hkrati s
prenovo objektov je potekalo tudi program-
sko oživljanje gorenjskih mest pod geslom
Sejem bil je živ. Na razpisu je vsaka od občin
dobila 248 tisoč evrov. Evropski sklad za re-
gionalni razvoj je za obnovo Sokolskega
doma dal devetsto tisoč evrov, občina pa 1,1
milijona. 

Sokolski dom je z obnovo pridobil tri dvo-
rane. Kristalna dvorana (se je tako imenova-
la zaradi edinega kristalnega lestenca ali za-
radi ledenih kristalov, ki so v prostorih nasta-
jali v zimskem mrazu?) z 220 sedeži in po-
mičnim odrom je primerna za večje glasbene
in druge dogodke. V mali dvorani s 50 sede-

ži bodo lahko prireditve z manjšim številom
obiskovalcev, v marmor odeto preddverje pa
prostor za likovne razstave in podobne dogod-
ke. Dvorane so opremljene z multimedijsko
tehniko, ki omogoča različne prireditve: kon-
certe, razstave, pevske nastope ... Vhod v So-
kolski dom je z Mestnega trga, dostopen pa je
tudi iz prehoda Pekel, ki Mestni trg povezuje
s Spodnjim trgom. Na tej strani je izviren
vhod v stavbo, ki so ga ohranili takega, kot je
bil v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Dvora-
na se tam nadaljuje v mestni vrt, od koder se
odpira nov nepoznan razgled na mesto in oko-
lico, tam so zgradili tudi gostinski lokal.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Škofja Loka je dobila svoj 
”Cankarjev dom”

Škofja Loka doslej ni imela primerne dvorane za kulturne prireditve, pred praznikom 
odprti obnovljen Sokolski dom pa bo kot nalašč za tovrstne dogodke. 

Kristalna dvorana Sokolskega doma pred odprtjem.

Razstavišče v vhodni avli. S koncerta Porgy and Bass
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Stavbna zgodovina Loškega gradu je pestra
in zanimiva, zagotovo še mnogo bolj, kot je
moč pokazati na štirih ali petih panojih, ki jih
je arheolog in kustos Loškega muzeja Jože
Štukl pripravil za razstavo, ki bo na ogled
vsem obiskovalcem gradu v arkadnem hodni-
ku. Prav Jože Štukl, sicer dober poznavalec
grajske stavbne zgodovine, na to temo pri-
pravlja obsežno predavanje v jeseni, na pano-
je pa je na informativen in tudi naključnemu
obiskovalcu gradu prijazen način v strnjeni
obliki predstavil najpomembnejše prelomni-
ce v stavbni zgodovini Loškega gradu. Tako
o Loškem gradu prvič lahko govorimo v dru-
gi polovici 12. stoletja, prve pisne omembe
pa izhajajo iz začetka 13. stoletja. Najbolj
zgovoren dokaz o obstoju Loškega gradu je
prvi popis grajskega inventarja iz leta 1315.
Štukl nato s sliko, risbo in besedo predstavi,
podobo prvotnega gradu in vse pomembnej-
še prezidave in dozidave, tudi tisto po potre-
su 1511 in še posebej temeljito prenovo, ki je
trajala med leti 1716 in 1722. Pri tem so zani-
mivi podatki koliko in kakšno opeko so upo-
rabljali za grad, ki je v taki podobi bil vse do
konca 19. stoletja. Svojevrsten pečat so gradu
dale uršulinke, ki grad kupile leta 1890, da bi
v njem razširile svoj vzgojni zavod, samostan
spodaj v mestu je namreč postal premajhen.
Gradnja stopnišča, ki je povezoval samostan

z gradom, rušenje osrednjega grajskega stol-
pa na dvorišču ter obnove in gradnja dodat-
nega nadstropja na jugozahodni strani. Tako
podobo ima grad še danes, ko se v njej naha-
ja Loški muzej.

V nadaljevanju večera je z uglasbljenimi
Prešenovimi pesmimi nastopila akustična
skupina Tantadruj, v njej poleg kitaristke in
violončelista tudi ustanovna člana kitarist

Boštjan Soklič, sicer kustos Loškega muzeja,
in vokalist Aleš Hadalin. Ženski vokal je to-
krat prispevala Malalatina Rakotorahalahy, ki
je odlično zapela tudi v studiu. Pesmi, kot so
Kam, Vrba, Železna cesta, Dekletom, V spo-
min Andreju Smoletu, Pod oknom in še ne-
katere druge Prešernove bomo v glasbenih
priredbah Boštjana Sokliča kmalu lahko sli-
šali tudi na cd plošči.                Igor Kavčič

Grad nekoč, Prešeren danes
Na predvečer poletne muzejske noči je razstavo o stavbni zgodovini Loškega gradu pod 
grajskimi arkadami v tamkajšnji kapeli pospremil koncert akustične skupine Tantadruj, 

ki je zaigrala ducat pesmi Franceta Prešerna.

Tretja je tudi 105. obletnica rojstva pobudnika poštne znamke
Lovrenca Koširja, katerega ime nosi loško filatelistično društvo in ki
je Škofjo Loko umestil na svetovni filatelistični zemljevid. Četrta
okrogla obletnica pa je 70-letnica Loškega muzeja s priložnostno
filatelistično razstavo Muzejski eksponati in kulturna dediščina.

Loško filatelistično društvo šteje štirideset članov, njihove zbirke pa
na mednarodnih, državnih, meddruštvenih in društvenih razstavah, v
mladinski in članski kategoriji redno osvajajo priznanja. Znamke na
svojstven način beležijo čas, premagujejo razdalje in medsebojno
povezujejo, je v katalog MA-GE-LO PHILA zapisal škofjeloški
župan Igor Draksler. Katalog je izšel ob letošnji razstavi, ki so jo v
osnovni šoli Škofja Loka - Mesto ob mednarodnem srečanju priprav-
ili filatelisti ”trilaterale”, tako imenovane po začetnicah treh mest,
Maasmechelna iz Belgije, Geilenkirchna iz Nemčije in Škofje Loke.
Srečanje trilaterale je v Škofji Loki že drugič, pravi predsednik

Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka Srečko Beričič.
Prvo filatelistično druženje je bilo leta 2001 v Maasmechelnu na
pobudo in v organizaciji prijateljev iz Postzegelkluba Orval. Leta
2003 so skupaj razstavljali v Škofji Loki, 2007. spet v Belgiji, na kar
dveh mednarodnih razstavah (MA-GE-LO PHILA in EUROPHILA
2007, slednja povezuje 16 filatelističnih klubov iz osmih evropskih
držav). V Maasmechelnu so loški filatelisti vedno deležni prijaznega
sprejema, tako s strani pobudnika pobratenja občin Jefa Albrechtsa
kot s strani filatelističnega kluba Orval, ki ga uspešno vodi Jose Gar-
cia Vilar. Trilaterala pa ponuja lepo priložnost za mednarodno pred-
stavitev mladih filatelistov. Tudi letos so sodelovali krožkarji iz Os-
novne šole Škofja Loka - Mesto, kjer loško filatelistično društvo s
svojimi mentorji že več let sistematično vzgaja mladino. V prostorih
te šole so letos tudi postavili filatelistično razstavo.  

Danica Zavrl Žlebir

Znamke povezujejo ljudi
Dve obletnici sta pospremili letošnje (četrto) filatelistično srečanje trilaterale v Škofji Loki: 

60-letnica delovanja domačega filatelističnega društva Lovro Košir ter desetletnica pobratenja Škofje
Loke in belgijskega Maasmechelna.

Skupina Tantadruj je z uglasbitvami Prešernovih pesmi zadela v polno. Foto: Igor Kavčič
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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

Ob nakupu
otroške sobe
prejemete darilni
bon za nakup v
vrednosti 30
EUR v Papirnici
in knjigarni
TOPS. 
Akcija traja do
15. 9. 2009.

Pri PREVCU sobo dobim, po torbo v TOPS pohitim.

Spalnica je prostor za počitek in polnitev baterij za vsakdanja opra-
vila. Oblika in globina garderobnih omar je toliko pomembna, kot je
pomembna globina in višina kuhinjskih omaric v kuhinji. Prvi korak
načrtovanja je odločitev, katerim dejavnostim bo spalnica namenjena.
Na prvem mestu je seveda spanje, od tu izvira tudi ime, poleg tega pa
v njej tudi telovadimo, beremo, zajtrkujemo, delamo ali se igramo z
računalnikom, ličimo ... Šele ko določimo vse dejavnosti, lahko izbe-
remo primerno pohištvo in ga ustrezno razmestimo. 

Postelja je glavni kos pohištva, ki jo umestimo tako, da je okoli nje
dovolj prostora za gibanje. Na treh straneh naj bo vsaj 45 centimetrov
prostora, pri vzglavju pa je lahko prislonjena na steno. Postelja naj bo
dobro osvetljena z naravno svetlobo in z nje naj bo pogled na celoten
prostor in tudi skozi okno. Ne smemo pozabiti na videz postelje.
Stranica pri vzglavju je pri modernem pohištvu večinoma lesena ali
kovinska, bolj primerna je takšna, ki je ustrezno zaščitena s peno
in/ali prevleko iz blaga. V zadnji fazi izberemo še vrhnjo posteljno
prevleko. Ta naj bo skladna s stilom pohištva. 

V spalnici ponavadi hranimo tudi oblačila. Da bo težav s shranje-
vanjem čim manj, je treba poskrbeti za dovolj ustreznega prostora.
Najboljša rešitev, ki pa pobere veliko prostora, je, da je ob spalnici
manjša soba (brez oken), v kateri shranjujemo oblačila - garderobna
soba. Ker pa to predvsem v manjših stanovanjih in starejših hišah ni
mogoče, oblačila shranjujemo v omarah. Tista, ki jih ne nosimo vsak
dan, lahko shranjujemo v drugih prostorih. V spalnici je najboljša

izbira vgradnih omar. Ker segajo do stropa, imajo več prostora od
klasičnih in jih je lažje skriti. Pri samostoječih omarah moramo pa-
ziti, da imajo notranji prostor dovolj racionalno razporejen in pravil-
nih mer, da ne bomo imeli težav s shranjevanjem. Omara z obešalni-
ki naj ima vsaj šestdeset centimetrov globine. 

Osvetlitev spalnice je v precejšnji meri podobna osvetlitvi dnevne
sobe. Ustvariti je treba mirno vzdušje. Izogibajmo se ostri in
neposredni svetlobi in raje uporabljamo difuzno svetlobo, ki jo dobi-

Več kot soba le za spanje
V spalnici preživimo skoraj od tretjine do polovico dneva, česar se še premalo zavedamo 

in ponavadi posvetimo premalo pozornosti ureditvi. 
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ADAPTACIJE KOPALNIC
■ SVETOVANJE
■ VODOVODNE INSTALACIJE
■ ZIDARSKA DELA
■ KERAMIČARSTVO

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

Megušar - les d.o.o.
Stara Loka 45, 4220 Škofja Loka
Proizvodnja in razstavni salon
na novi lokaciji KIDRIČEVA C. 95
(nova obrtna cona)
www.megusar-les.si

● dobava in vgradnja 
protivlomnih vrat 
za hiše in stanovanja

● dobava in vgradnja notranjih vrat
višjega kvalitetnega razreda

● lesena okna
● notranje pohištvo

tel.: 04 515 48 15, fax: 04 515 48 14
e-pošta: jurij.megusar@siol.net

HITRA DOBAVA - UGODNE CENE

ZA BOLJ VAREN DOMZA BOLJ VAREN DOM

mo z uporabo ploskovnih luči in senčnikov za svetila. Nočni lučki na-
mestimo na vsako stran postelje 60 centimetrov nad višino vzmet-
nice. Lučka mora svetiti neposredno na mesto, kjer med branjem
držimo knjigo. V okolico ne sme sipati svetlobe, da ne moti spečega.
Lučka je lahko pritrjena na steno ali pa samostoječa na ustrezno vi-
soki nočni omarici. Morebitni lestenec ne sme biti nameščen preblizu
vzglavja ali tako, da bi s svojo svetlobo motil tiste v postelji. Na
mizici za ličenje naj bosta dve svetilki, ki bosta dovolj temeljito os-
vetlili obraz. Zelo uporabno je, če so majhne svetilke tudi v garde-
robni omari. 

Oprema spalnice za starejše
Starejši imajo drugačne potrebe kot mlajši. Prostor najlažje obliku-

jemo tako, da se postavimo v kožo starejšega človeka. Pri načrtovan-
ju sobe za starejše ljudi upoštevamo nekaj praktičnih nasvetov. Naj-
bolj primerno mesto za spalnico je v pritličju, saj zna biti hoja po



stopnicah za starejše in osebe s težavami v
motoriki, precejšen napor. Soba naj ima ve-
liko okno s prijetnim razgledom. Če je
mogoče, naj bo več prostorov, ki bodo tvorili
manjše stanovanje. Območja, ki bodo
omogočala počitek, kuhanje, kopanje in
obedovanje, bodo starejšega človeka naredila
bolj samostojnega, pri tem pa razbremenila
druge družinske člane. 

Stoli in sedežna garnitura naj omogočajo
lahko vstajanje in usedanje - torej ne preniz-
ki in ne previsoki z naslonjali, ki dajejo za-
dostno oporo in so dovolj vzdržljivi. Prostor
naj bo osvetljen z močno svetlobo. Luči za
branje naj bodo lahko dosegljive. Z leti pada
kakovost vida in dovolj močna svetloba olaj-
ša branje. Stikala namestimo tako, da so v
višini rok. Prostori morajo imeti dovolj grel-
nih teles. Starejši ljudje potrebujejo več
toplote. Radiatorji in morebitni kamin ali peč
naj bodo preprosti za upravljanje. Dobro jih
zaščitimo, da ne pride do neprijetne nezgode.
Omare naj ne bodo previsoke in naj imajo
preprost mehanizem za odpiranje. Tla naj
bodo nedrseča. Vse preproge dobro pritrdi-
mo, da se ne premikajo. 

Za goste in otroke
Redko si lahko v svojem stanovanju ali hiši

privoščimo sobo za goste. Prostora vedno
manjka, zato tudi morebitno sobo za gosto
vsakodnevno uporabljamo za shranjevanje
najrazličnejših reči. Lahko jo uporabimo tudi

v druge namene: kot delovno sobo, knjižnico
... Vendar njena uporaba v dnevih, ko ni
zasedena, ne sme ovirati njene primarne
funkcije. Postelja naj bo v takšni sobi takšna,
da jo lahko umaknemo ali pa prevzame dru-
go funkcijo. Najbolj praktični so zato kavči.
Slaba stran tega je, da pogosto trpi udobje,
saj mora postelja imeti ustrezen mehanizem
za preoblikovanje v kavč. 

Druga možnost je zložljiva postelja, ki se
pospravi v omaro. V času neuporabe je vide-
ti kot omara in v sobi je dovolj prostora za
mizo in stole, ko pa jo potrebujemo, jo pre-
prosto izvlečemo iz omare. Prenosna zložlji-
va postelja je lahko primerna rešitev, kadar v
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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

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
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Moj dom

Mizarstvo Lespo
Pohištvo po meri

KUHINJE ● VGRADNE OMARE 
● NOTRANJA VRATA ●  LOKALI 
● OTROŠKE SOBE ●  PISARNE

Pokorn Janez, s. p., Brode 13, 4220 Škofja Loka 
telefon: 041/341 290

Nova stanovanja - Vile Vešter
V Veštru, nasproti naselja Podlubnik v Škofji Loki, podjetje Alpinvest v sodelovanju 
s Cestnim podjetjem Kranj pripravlja prodajo na ključ zgrajenih modernih stanovanj. 

Stanovanjski kompleks Vile Vešter je na odlični sončni lokaciji, na
obrobju mesta, sto metrov od ceste Škofja Loka-Železniki, ob priljub-
ljeni izletniški poti na Križno goro. Območje se ponaša z nizko gostoto
poseljenosti in neposredno bližino neokrnjene narave. Bivanje v Vilah
Vešter bo ponujalo pristen stik z naravo in omogočalo visoko kvalite-
to bivanja. V bližini so šola, vrtec, trgovina, banka in druge storitve, ki
jih ponuja mesto v neposredni bližini. Stanovanja imajo veličasten po-
gled na Lubnik.

Investitor je veliko truda vložil v zasnovo stanovanj, kupcem pa bodo
omogočili, da bodo lahko vplivali na končno podobo stanovanj. Do-
stop do njih bo asfaltiran, priključena bodo na mestni plin, vodovod,
kanalizacijo, elektriko in optični kabel. Poleg stanovanjskih površin
vsaki enoti pripada terasa ali atrij ter dve parkirni mesti in shramba v
kletni etaži. Izolacijski fasadni sloj bo debel 14 centimetrov. Pred objek-
ti bodo otroška igrala in parkirišča za obiskovalce. Dupleks stanovanja
je možno uporabljati tudi kot dve enoti, zato so še posebej primerna
za sobivanje več generacij. Ugodno financiranje nakupa, brez posred-
niške provizije. Alpinvest že zbira rezervacije za stanovanja.

Več informacij: Alpinvest, d. o. o., Vešter 17, 4220 Škofja Loka
tel: 059 953 763, www.alpinvest.si 

prostoru ne moremo za stalno namestiti postelje ali kavča. Ker se
zloži, jo lahko prenesemo na ustrezno mesto za shranjevanje.
Primerna je za otroke, spanje odraslih pa bo manj udobno, ker so
večinoma skromnih mer.

Svoj prostor potrebujejo tudi otroci. V njem se bodo lahko igrali,
učili, risali ali le umaknili v svoj svet. Pogosto jim namenimo majh-
no sobo, pri tem pa pozabimo, da tudi oni potrebujejo skrbno urejeno
sobo z dovolj prostora. Načrtovanje otroške sobe je zelo podobno načr-
tovanju drugih prostorov z dvema bistvenima razlikama. Upoštevati
moramo, da se bo soba spreminjala skupaj z otrokom. Vsakih nekaj let
jo bo treba povsem preurediti. V prvi fazi jo moramo opremiti, tako da
zadošča dojenčku, nato malčku, cicibanu, osnovnošolcu, najstniku in
na koncu odrasli osebi. 

Druga razlika, ki jo moramo upoštevati, je, da bodo vsi materiali, ki
jih bomo uporabili, pod velikimi obremenitvami. Polivanje vode,
razmetavanje hrane, trganje tapet, tolčenje po pohištvu in druge podob-
ne dejavnosti bodo stalnica. Zato naj bodo uporabljeni materiali
vzdržljivi in vse stvari, ki se lahko poškodujejo, ustrezno zaščitene. Pri
načrtovanju moramo najprej misliti na povsem praktične stvari: pros-
tor za shranjevanje, udobje in varnost. Ostri robovi pohištva so lahko
nevarni za otroka, prav tako električna napeljava. V drugi fazi posveti-
mo pozornost dekoraciji. Otroku moramo napraviti sobo zanimivo in
takšno, da se bo v njej dobro počutil. Za stene so najboljša izbira tapete
z otroškimi motivi. 

Otrok bo v svoji sobi počel veliko stvari: se igral, spal, jedel, risal,
ustvarjal, se učil in zabaval. Z ustreznim načrtovanjem različnih delov
sobe in ustvarjanjem posameznih kotičkov bomo sobo spremenili v
prostor, kjer bo preživel veliko kakovostno izkoriščenega časa. Pri tem
pa se bo vzpostavil kontrast med različnimi dejavnostmi, ki se ne
bodo prenašale v druge dele sobe. Če sta v sobi dva otroka, sobo
razdelimo in vsak mora skrbeti za svoj del. S tem bomo spodbujali
razvoj zavedanja odgovornosti (vir slonep.si).      

Boštjan Bogataj
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Bralca Tina in Matjaž si v družinski hiši
urejata svoje prvo stanovanje. V največji
sobi si bosta uredila prostorno dnevno
sobo, iz katere pa potrebujeta še stopnice
na podstrešje, kjer bo spalni del. V dnevni
sobi potrebujeta večjo sedežno garnituro,
knjižne regale in omaro za televizijo.

V zgornji del podstrešja, ki je bil do zdaj
neobdelan, vodijo le dvižne stopnice, ki jih
bralca želita nadomestiti z pravimi stopnica-
mi, pri čemer pa nočeta bistveno zmanjšati
prostora. Pri stopnicah je vedno problem po-
manjkanje prostora, zato vama predlagam
okrogle stopnice. Stopnice bodo le za zaseb-
no uporabo do spalnega dela, zato so lahko
ožje, višinska razlika med dvema stopnicam
je lahko višja od običajne. Okrogle stopnice
bodo pozicionirane levo od vhodnih vrat v
dnevno sobo.

Preostali del dnevne sobe je opremljen pre-
prosto in po vaših željah. Poleg stopnic stoji
knjižni regal, kjer bo zadosti prostora za vaji-
no knjižno zbirko. Osrednji prostor dnevne
sobe je opremljen s sedežno garnituro, ki je
sestavljena iz troseda in dvoseda z dvema
klubskima mizama. Na nasprotnem delu
sobe je nizek predalnik, na katerem je pros-
tor za televizijo, dvd-predvajalnik in drugo
tehniko.

Ne pozabite na luči, stoječe luči za prijetno
vzdušje okrog sedežne garniture, stropne luči
in luči pri stopnicah za varnost. Pohištvo je
izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena
pohištva, ki obsega trosed, dvosed, dve klub-
ski mizici, knjižni regal, predalnik in luči je
dva tisoč evrov.     Jernej Červek, u. d. i. a.

Okrogle stopnice v dnevni sobi
Osrednji del dnevne sobe je opremljen preprosto in po željah naših bralcev.

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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Lepo je res na deželi
Turistično društvo Žirovski Vrh v sobo-

to, 25. julija, pripravlja prireditev Lepo je
res na deželi, ki se bo začela ob mraku.
Domača igralska skupina že pridno vadi
igro z domačo tematiko. Ta bo vsebovala
komične vložke, prikazala pa tudi trdo
delo naših prednikov, njihove šege, nava-
de ter verovanja. Po zaključku bo sledila
še zabava z narodno zabavnim ansam-
blom. Info: TD Žirovski Vrh (Lucija Kav-
čič, 031/693 731). B. B.

Praznik žetve na 
Žirovskem Vrhu

Turistično društvo Žirovski Vrh bo tudi
v nedeljo, 26. julija, pripravilo prireditev,
tokrat s prikazom žetve in opravil (po sta-
rem) ter z njo povezanim bogatim kul-
turno-zabavnim programom. Poleg tega v
društvu obljubljajo tudi veliko izbiro do-
mačih kmečkih dobrot. Info: TD Žirovski
Vrh (Lucija Kavčič, 031/693 731). B. B.

Na Ratitovcu bodo rajali
Semenj na Jakobovo nedeljo, ki se je kas-

neje preimenoval v prireditev Ratitovec
raja, je Planinsko društvo za Selško dolino
Železniki začelo organizirati po gradnji
koče leta 1954. Zamisel prireditve je v da-
našnjem času nekoliko drugačna, kajti da-
nes na Ratitovec ljudje prihajajo vedno
bolj pogosto, a žal nimajo časa, da bi lepo-
te Ratitovca resnično videli. Člani društva
si prizadevajo, da bi si na Jakobovo nede-
ljo vzeli več časa, preživeli prijeten dan v
družbi prijateljev, uživali v lepotah gorske-
ga sveta ter zaplesali ob zvokih narodno
zabavnega ansambla. V Krekovi koči bodo
v nedeljo, 26. julija, poskrbeli za okusno
hrano ter ohlajeno pijačo. Info: PD za Sel-
ško dolino Železniki (Alojz Lotrič,
031/613 426, www.pdzelezniki.com).B. B.

Pasijonci za Madagaskar
Škofja Loka - Eva Omejc, starološki

župnik Alojz Snoj in režiser Škofjeloške-
ga pasijona Borut Gartner so pred krat-
kim v misijonskem središču v Ljubljani
predali dar. Darovalci so zbrali natanko
8015 evrov. ”Pasijonci in ljudje dobre vo-
lje zaključujemo pasijon 2009 s človeko-
ljubno gesto, imenovano Človek človeku
človek. Dar je namenjen Petru Opeki, ki
dela dobro na Madagaskarju, in on sam
bo najbolje vedel, kam ga bo namenil. Ko
sva nazadnje komunicirala, je dejal, da so
otroci lačni,” je zapisal Borut Gartner.
Vsem, ki so z darovi pomagali se iskreno
zahvaljuje. D. Ž.

Sredi meseca so se na 50. obletnici mature
zbrali nekdanji sošolci in sošolke škof-
jeloške gimnazije. Od nekdanjih 26 sotr-
pinov jih je v Gostišče Premetovc prišlo 17 od
20 še živečih, z njimi so spomine obujali tudi
učitelja France Šifrer in Lojze Malovrh.
Takratni maturanti so bili peta generacija
škofjeloških maturantov, vendar prva četr-
tošolcev, saj so bili zaradi šolske reforme iz
sedme gimnazije degradirani v četrto. Kljub
temu jim je Gimnazija dala dovolj znanja, to
so ne nazadnje potrdili z uspešno opravljeno

maturo, da so se potrdili na številnih po-
dročjih. Kar osem se jih je usmerilo na po-
dročje zdravstva, zobozdravstva, veterine,
farmacije, enako število v tehnične poklice,
šest jih je pritegnilo področje vzgoje in izo-
braževanja, štirje še v druge poklice. Skoraj
vsi so ostali ‘doma’, niso se razkropili po
svetu, ampak ostali na Škofjeloškem. Danes
so upokojenci, nekateri se obletnice žal niso
več mogli veseliti, kljub temu pa vsem os-
tajajo lepi spomini na guljenje srednješol-
skih klopi.        B. B., foto: Izidor Jesenko

Studeno - Drugo junijsko soboto se je na
Studenem zbralo blizu tristo potomcev Na-
stranove rodbine. Skupaj jih je privabil tretji
rodbinski piknik, ki so ga organizirali Boris
Benedičič ter Alojz in Igor Nastran. Kot so
pojasnili, piknike prirejajo na pet let, prvič pa
so se potomci rodbine, ki izvira s Studenega,
v večjem številu zbrali leta 1999. ”S tem smo
želeli izpolniti željo staršev, da se tako kot
večina rodbin ne bi srečevali samo na pogre-
bih,” pravijo glavni organizatorji piknika in
dodajajo, da bodo, glede na dober odziv so-
rodnikov, srečanja nedvomno pripravljali tudi
v prihodnje. Za letošnji piknik so razposlali

125 vabil, največ sorodnikov se je odzvalo iz
Selške doline, sicer pa tudi iz drugih gorenj-
skih krajev, Štajerske in Primorske. Potomci
rodbine živijo tudi v Prekmurju, nekaj pa se
jih je razkropilo po svetu - v Argentino in
Avstralijo. Rodbina Nastranovih se lahko po-
hvali tudi z rodovnikom. Najstarejši podatek
v njem sega v leto 1641, do leta 1900 pa ima-
jo predvsem podatke o gospodarjih in njiho-
vih ženah. Rodovnik redno posodabljajo na
rodbinskih srečanjih; danes je tako v njem
vpisanih 750 sorodnikov, od tega je okoli
osemdeset pokojnih, zajetih pa je 230 družin. 

A. H.

Piknik Nastranove rodbine

Abraham loških maturantov
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Davča - Na dan državnosti je bil v Davči prvi Terčeljev dan, s ka-
terim so se poklonili spominu na duhovnika, pesnika in pisatelja Fil-
ipa Terčelja, njegovega prijatelja župnika Franca Krašno in drugim
davškim žrtvam revolucije. V farni cerkvi so cerkveni pevski zbori iz
Železnikov, Dražgoš, Zalega Loga, Sorice, Podbrda, Cerknega, No-
vakov in Davče pod vodstvom dirigenta Tomaža Tozona zapeli štiri
Terčeljeve pesmi: Najvišji vsemogočni Bog, O srečni dom, Kristus je
vstal in K nebu povzdignimo solzne oči. Domača vokalna skupina
Porezen je zapela pesem Plodne so njive, Matej Šubic je recitiral
Terčeljeve pesmi, prireditev pa je z orgelsko spremljavo obogatil še
Tone Potočnik.

”Filip Terčelj je velikan, za katerega Slovenci ne vemo, vsekakor pa
sodi v ospredje,” na poudaril slavnostni govornik, sekretar na min-
istrstvu za kulturo Silvester Gabršček. Terčelj je bil rojen leta 1892 v
Grivčah pri Šturjah v Vipavski dolini, v duhovnika pa je bil posvečen
pri 25 letih. Študij je nadaljeval v Kölnu, kjer je dosegel naziv profe-
sorja teologije. Bil je ustanovitelj prosvetne zveze v Gorici in član
ožjega goriškega odbora Mohorjeve družbe. Zaslovel je kot govornik,
bil je pisatelj in pesnik religiozne lirike, uglasbenih je kar 114 njegov-
ih religioznih pesmi. Leta 1931 so ga fašisti zaprli, prestajal je mučna
zaslišanja. Nenehno preganjanje takratnih ideologij ga je izmučilo.
Nazadnje se je zatekel k prijatelju Francu Krašni, župniku v Sorici in
Davči, s katerim sta 7. januarja 1946 dočakala mučeniško smrt v
Štulčevi grapi v Davči. ”Terčeljevo življenje je bilo prežeto z ljubezni-
jo do bližnjega. Znal je odkriti človeško stisko, razdajal se je za ljudi,
ne da bi preziral druge. Niti v času fašizma ni zaznati kančka sovrašt-
va do njegovih preganjalcev,” je še dejal Gabršček.

Oba duhovnika sta svoj mir našla na davškem pokopališču, župan
Železnikov Mihael Prevc pa se je ob tem zahvalil domačinom, da

ohranjajo spomin nanju. ”Skrajni čas je, da med vojno in po vojni
nedolžno pobitim Slovencem vrnemo dostojanstvo. Želim, da bi nas
tragični dogodki iz polpretekle zgodovine nehali bremeniti in deliti
ter da v moči odpuščanja zaživimo v miru in medsebojnem
razumevanju,” je dejal župan. Zbrane so nagovorili še žena Terčel-
jevega nečaka Lidija Terčelj, predstavnica Nove slovenske zaveze
Blaža Cedilnik in Franc Peternelj, predsednik šestčlanskega
pripravljalnega odbora Terčeljevega dne. Prireditev, ki je potekala v
sklopu občinskega praznovanja, so sklenili z blagoslovom Terčel-
jevega in Krašnovega nagrobnika ter spominske plošče vsem žrtvam
revolucije iz Davče. Blagoslov je opravil arhidiakon Anton Slabe v
spremstvu drugih duhovnikov.        Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Železniki - V Železnikih se je konec maja zvrstilo več prireditev ob
praznovanju 30-letnice Pihalnega orkestra Alples Železniki. Najslo-
vesneje je bilo na jubilejnem koncertu, na katerem se je slavljenec
predstavil s koračnicami, domačo glasbo in z nekaj novimi skladba-
mi z novega albuma, ki je izšel ob 30-letnici. Na koncertu so predsta-
vili tudi novi zbornik orkestra in razvili prvi društveni prapor. Praz-
novanje so godbeniki obogatili tudi s promenado in srečanjem godb
iz Lukovice, Liboj in Gorij, ob tej priložnosti pa so se s svojimi lepot-
ci predstavili tudi člani Moto društva oldtimer Naklo. 

Pihalni orkester Alples Železniki, ki mu predseduje Gregor Boga-
taj, danes sestavlja blizu štirideset članov. Na leto imajo okoli 25 na-
stopov, med tradicionalne sodijo prvomajska budnica, koncert za
osnovnošolce, nastop na Čipkarskih dnevih in Dnevu teric ter
božično-novoletni koncert. Nekajkrat so gostovali v Italiji, na Mad-
žarskem, udeležili pa so se tudi uvodnega sprevoda Oktoberfesta v
Münchnu in obiskali Dunaj. Po besedah dirigenta Martina Pustinka
težijo k čim bolj raznolikemu programu, da bi ustregli različnim oku-
som poslušalcev: ”V prihodnje nameravamo še bolj razširiti spekter
glasbe, ki jo igramo. Dodali bomo več glasbe za mladino. Več bomo
vlagali tudi v soliste.”

Njihova raznovrstnost je prišla do izraza tudi na novem albumu,
tretjem po vrsti, ki so ga posneli v živo, naslovili pa so ga Moj3alp po
koračnici, ki jo je napisal dirigent Martin Pustinek. Na albumu se na-

mreč prepletajo domača, klasična in zabavna glasba, zimzelene po-
pevke in koračnice. Pri projektu sta s priredbama za skladbi Vrtiljak
in Cifra mož sodelovala tudi Lojze Krajnčan in Tomaž Završnik. 

Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Tretji album v tridesetih letih
Pihalni orkester Alples Železniki je praznoval 30-letnico delovanja, ob tej priložnosti pa so pripravili

koncert, srečanje pihalnih orkestrov ter izdali nov album in zbornik.

Pihalni orkester Alples Železniki letos praznuje 30-letnico delovanja.

Davški otroci so k nagrobniku Filipa Terčelja in Franca Krašne položili šopek.

Poklonili so se Filipu Terčelju 



Le kateri vrtičkar ne poseda rad v poletnih
dneh v senci svojega vrta. In uživa razkošje
barv in vonjev, ki mu jih daje cvetje, ki juni-
ja pokaže največje razkošje barv. Vonj vrtnic,
ki omamno dišijo, odtehta vse delo spomladi
in jeseni, ko jih je treba skrbno obrezovati,
škropiti, okopavati, gnojiti. Seveda dolgi
deževni dnevi lahko prinesejo tudi bolezni:
ena izmed njih je siva plesen, ki na vrtnicah
lahko naredi veliko škode. Bolezen se pojavi
na odmrlih listih in cvetovih, ki gnijejo. In od
tam se bolezen širi na zdrave popke. Zato je
pomembno, da po prvem cvetenju natančno
obrežemo odcvetele cvetove, mogoče kar
preventivno poškropimo celo rastlino, da bo
vrtnica zdrava znova zacvetela še tja do je-
seni.

V cvetličnem vrtu že lahko razmnožimo
nekatere trajnice, ki so odcvetele: potonike,
bradate perunike: le izkopljemo jih, razde-
limo korenike in na novo posadimo na večji
površini, lepo se bodo ukoreninile do jeseni
in drugo pomlad že bogato cvetele. Poletje je
čas cvetenja trajnic, saj se kar vrstijo najlepši
njihovi cvetovi: različne marjete, floks,
rman, ostrožniki, maslenice, turški nageljni,
ameriški slamniki ... če jih znamo posaditi v
vrstnem redu, bomo imeli celo poletje pisano
paleto cvetja. In seveda, če smo pri sajenju
upoštevali barvno kombinacijo tako cvetov
kot tudi listov. In celo poletje jim za svojo
skromno oskrbo posvetimo vsak dan nekaj
časa in pozornosti: odstranjujemo plevel
okrog njih, da jih ne preraste, pa tudi zali-

vanje posvetimo vsaki trajnici po njenih za-
htevah: ne zalivamo kar vseh od kraja po is-
tem sistemu. Nekatere imajo rade sonce in
sušo, druge so bolj žejne in uspevajo tudi v
senci. In če jih ne razmnožujemo s semenom,
jim takoj po cvetenju odrežemo odcvetele
cvetove, da mogoče ob koncu poletja zacveti-
jo znova.

Balkonske rastline ob vročih dneh obilno
zalivamo in dognojujemo. Poglejmo tudi, če
jih morebiti ni napadla kakšna bolezen ali
uši, sploh nageljni in fuksije so občutljivejše.
Tiste rože, ki so izpostavljene dežju, so bolj
dovzetne za bolezni kot tiste, ki so na oknih.
Dobro jim je odstraniti odcvetele cvetove, da
se ne pojavi plesen. S tem ukrepom bo težav
in obolenj manj.

V zelenjavnem vrtu pa je čas, da posejemo
radič. Navadili smo se, da pridelamo več vrst
solat. In jeseni ni okusnejše, kot radič - zelen
in rdeč. Prisegam na sorti zelenega pan di
zuccero in rdeč anivij. Ti dve sorti ohranita
glavice do pomladi. Posejemo ga na gredico,
kjer smo pobrali zimsko solato ali letošnjo
berivko. Zemlja naj bo dobro pognojena,
vendar ne s svežim hlevskim gnojem. Potre-
bujemo le majhen košček gredice, saj bomo
sadike posadili na večjo površino kasneje,
kjer bo lahko naredil glavice in bodo ostale
na vrtu do pozne jeseni. Obe sorti sta
primerni za siljenje. Pred zimo jih zaščitimo
s kopreno in na vrtu lahko ostane, dokler ga
ne pojemo.                                 

Igor Pavlič

Vrt
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Odrto od 7. - 12. ure in od 14. - 19. ure, ob
sobotah pa od 7. - 12., 

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

AKCIJA 
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NA KERAMIKO VAM

NUDIMO 30% 
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Klub Kalia

cena s popustom samo
za imetnike kartice Kalia

39%
 3,29

prihranek

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 1. do 30. junija 2009, oziroma do prodaje zalog. 
Izdelki so iz naše redne ponudbe. Posamezna prodajalna ima  v ponudbi akcijske artikle v obsegu svojega prodajnega pro-
grama. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se 
ne seštevajo.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in vas prosimo, da nas o njih obvestite na tel. št. 01/ 475 93 51.  Cene vseh artiklov 
so v EUR in vključujejo DDV.
 

redna cena

€ 0,54
Enoletnice 
Tagetes 
cena za 1kos

prihranek

€ 8,09
18%

Vrtnica mix 
v loncu 3l 
Art: 38471

redna cena

€ 5,40

Gnojilo za 
paradižnik 
Valentin 
1 l 
Art: 43562

prihranek

€ 2,99
29%

Okrasni keramični 
lonec Lilac 
premer 15 cm 
Art: 116729

Velika izbira vrtnih sedežnih 
garnitur po ugodnih cenah v 
vrtnih centrih Kalia.

Semenarna Ljubljana, d.d., Dolejska cesta 242 Ljubljana

www.kalia.si
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Že v preteklih letih je organizatorji večjezič-
nega literarnega maratona Mavrica neba uspe-
lo privabiti veliko bolj ali manj uveljavljenih
avtorjev, ki so željni nastopanja in objavljanja
v literarnih revijah. Letos so zato povabili Ma-
reta Cestnika, glavnega urednika revije Oto-
čjeO, ki je predstavil revijo, sledil je nastop
avtorjev, temu pa izmenjava mnenj. Hkrati je
potekala delavnica izdelave dražgoških kruh-
kov, ki jo je pripravila Alenka Lotrič. 

Na Mavrici neba 2009 so se predstavili tudi
železnikarski osnovnošolci, ki so se udeležili
natečaja Moj prijatelj drevo. Organizatorji so
prejeli 73 pesmi, pravljic in razmišljanj, ko-
misija v sestavi Neža Maurer, Tomaž Šturm

in Katarina Primožič pa je izbrala deset avto-
rjev, ki so se predstavili na maratonu. S tem
pa se maraton še ni končal. Predstavil se je še
nadarjeni kantavtor Martin Ramoveš, za njim
je nastopila skupina Lusier, Mavrico neba pa
so zaključili še preostali avtorji, med njimi
tudi Admiral, gost iz Sarajeva. Na letošnjem
maratonu je sicer nastopilo 25 avtorjev iz vse
Slovenije. ”Letošnji maraton je lepo uspel,
žal pa je letos obiskovalcev manj, morda tudi
zaradi napovedanega dežja. Upam, da v pri-
hodnje odkrijemo novo veliko slovensko ime
v literaturi,” je po zaključku povedal organi-
zator in pesnik Tomaž Šturm. 

B. B., foto: Teddy

Sodobno nogometno igrišče
Železniki - Minuli petek so ob občin-

skem prazniku v Železnikih uradno pre-
dali namenu obnovljeno nogometno
igrišče, ki so ga uničile predlanske popla-
ve. Odprl ga je minister za šolstvo in
šport Igor Lukšič, za tem so se na njem
domači nogometaši pomerili z Olimpijo.
Novo igrišče z umetno travo nogometaši
uporabljajo dva meseca. ”Zelo smo zado-
voljni. Kako ne bi bili, če smo nanj stopi-
li po 21 mesecih,” pravi Niko Berton-
celj, predsednik Nogometnega kluba Že-
lezniki. Obnovo, ki je stala dobrih tristo
tisoč evrov, je vodila občina, nogometaši
pa upajo, da bo kmalu urejena tudi
razsvetljava. Hkrati z igriščem so se no-
gometaši razveselili tudi novega objekta
s klubskimi prostori in garderobami, 130
tisoč evrov vredno investicijo pa je pokri-
la občina. A. H., foto: Tina Dokl

Prijateljstvo za nadaljnje
desetletje

Škofja Loka - Občini Škofja Loka in
Maasmechelen iz Belgije letos slavita de-
seto obletnico pobratenja. Jutri, 1. julija,
bodo podpisali listino o nadaljnjem sode-
lovanju. V flamski občini Maasmechelen
z okoli 35 tisoč prebivalci živi tudi
”kolonija” Slovencev, ki so se tam nasel-
jevali kot ekonomski migranti že v dva-
jsetih letih prejšnjega stoletja. Danes
delujejo v več slovenskih kulturnih
društvih. Za prijateljsko sodelovanje s
Škofjo Loko pa ima zasluge Jef Al-
brechts, sedanji podžupan občine Maas-
mechelen, ki je leta 1990 s soprogo prvič
obiskal Škofjo Loko, nato so se začeli
pogovarjati o sodelovanju. Listino o po-
bratenju so podpisali leta 1999. Ob deseti
obletnici se v obeh mestih vrstijo jubile-
jne prireditve. V Škofji Loki pobratenje
slavijo s Flamskim tednom, v Maas-
mechelnu z Loškimi dnevi. Jutri pa bosta
župana obeh občin, Georges Lennsen iz
Maasmechelna in Igor Draksler iz Škofje
Loke, v galeriji Ivana Groharja, kjer ob
tej priložnosti razstavljajo likovni umet-
niki iz tega belgijskega mesta, podpisala
listino o nadaljnjem sodelovanju in s tem
zapečatila prijateljstvo za prihodnja de-
setletja. D. Ž.

Pumovci predstavili maskoto Pum.co
Mladi, ki v prostorih CSS vsakodnevno obiskujejo neformalno izobraževanje, so pred

časom odprli vrata in pokazali, kaj znajo. Številnim obiskovalcem, med njimi je bil tudi
škofjeloški župan Igor Draksler, so s slikovnim materialom prikazali delo v zadnjih šestih
mesecih, punce so pokazale znanje šivanja in modnega oblikovanja na modni reviji, vsi
skupaj so spekli dobrote in premierno pokazali maskoto Pum.co (na sliki). Cilj programa
PUM je pomagati mladim pridobiti delovne, komunikacijske in socialne izkušnje ter
znanje, ob tem pa tudi reševati težave, ki so jih pripeljale do njihove opustitve šolanja. V
PUM-u ne uporabljajo klasičnih šolskih metod, ampak projektno delo. Danes PUM
obiskuje 18 mladih, kmalu pa gredo na počitnice. B. B.

Mavrica neba - šesta izdaja
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Drugi junijski vikend je že po tradiciji na-
menjen srečanju motoristov v Žireh, z orga-
nizacijo pa so se tudi letos izkazali člani
Moto kluba Sairach, ki so v treh sončnih
dneh gostili množico motoristov in ljubiteljev
jeklenih lepotcev od blizu in daleč. ”Letos
smo izjemoma imeli srečo z vremenom, k
nam pa so prišli motoristi na dveh in treh

kolesih iz vseh koncev Evrope, tudi iz Angli-
je, Belgije, Nemčije, Poljske ter seveda do-
mači motoristi. Pripravili smo jim tradi-
cionalne igre, piknik in seveda zabavo z glas-
bo,” je povedal predsednik Roli, ki je skupaj
s še 45 člani kluba ter prijatelji in sorodniki
motoristov, pripravil prijetno druženje. V. S.,
foto: Polona Mlakar Baldasin

Maja Habjan najboljša 
v preskakovanju zaprek

Dolenja vas - Prizadevni člani Konjeni-
škega kluba Ratitovec so v nedeljo, 21. ju-
nija, v Dolenji vasi uspešno izpeljali trinaj-
sto Konjeniško prireditev, ki je bila v za-
dnjih letih ena najbolje obiskanih. Na tek-
movanju v preskakovanju zaprek so orga-
nizatorji imeli manj tekmovalcev, kot so
pričakovali, a so bili toliko bolj zadovoljni
z rezultati, saj je v najvišji kategoriji (Ma-
130 centimetrov) zmagala domačinka
Maja Habjan, drugi je bil Miha Trček (Ko-
njeniški klub Plamen Koper), tretja pa Kat-
ja Židan (Konjeniški klub KK Gibanje
Domžale). Letos so prvič izvedli tekmova-
nje v spretnostnem jahanju, v katerem se je
najbolj izkazal Roman Stare iz Cerkelj, ki
mu je župan Železnikov Mihael Prevc iz-
ročil zasluženi pokal. Drugo in tretje me-
sto sta osvojila člana domačega kluba Ja-
nez Habjan in Rok Bernik. Zmagovalec
tradicionalne alke je tudi letos postal Janez
Habjan, drugi je bil Rok Bernik, tretji pa
Domen Oblak iz Žirov. Na prireditvi, ki je
potekala v sklopu občinskega praznovanja,
sta Tomaž Benedik in Janez Guzelj pred-
stavila konje pasme hanoveranec, dogaja-
nje pa so s štirinožnimi prijatelji popestrili
še člani Kinološkega društva Škofja Loka-
Železniki. Po tekmovanju je sledila še ko-
njeniška veselica.

A. H., foto: Sonja Tompa

Župan, hočemo stadion

Motoristi so se zbrali v Žireh

Zmagovalka v najtežji preizkušnji, domačinka
Maja Habjan

Letošnje srečanje motoristov v Žireh je bilo v lepem sončnem vremenu. 

BAR VILI
Avtokamp Smlednik 

v Dragočajni
odprto vsak dan od 10. - 24. ure
Ob petkih, sobotah in nedeljah

ocvrte postrvi, jedi z žara, 
sladice ...

Tel. 040/22 19 45
Možnost piknikov 

po predhodnem naročilu!

VI
LK

O
 A

M
B

R
U

Š
, s

.p
.,

 M
av

či
če

 6
9,

 M
AV

Č
IČ

E
 

Člani (igralci) in navijači Nogometnega
kluba Alpina Žiri so se po eni od tekem
zbrali in postavili pod transparent. ”Go-
spod župan, hočemo stadion!!!” so zapisa-
li nanj, o težavah pri pridobivanju zemljišč
in gradnji novega stadiona pa župan Bojan

Starman odgovarja v intervjuju na strani
13. Po Žireh sicer krožijo govorice, da
bodo pogoji za gradnjo stadiona na Polju
nared šele po lokalnih volitvah prihodnje
leto, saj naj bi se v usodo žirovskega nogo-
meta vmešala politika. B. B.
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Izšla je 55. številka Loških razgledov
Škofja Loka - Loški razgledi so domoz-

nanski zbornik z najdaljšo tradicijo v Slove-
niji, saj neprekinjeno izhaja od leta 1954, je
ob predstavitvi 55. številke te publikacije de-
jal predsednik Muzejskega društva Škofja
Loka Aleksander Igličar. Od takrat so izšli
prav vsako leto. Kot je povedala lani imeno-
vana urednica Judita Šega, je bila predsed-
nikova želja, da letošnji izidejo ob občinskem
prazniku. Ob dejstvu, da je prejšnja številka
izšla novembra lani, jo je skrbelo, ali bodo ta
cilj lahko dosegli. Dela je bilo veliko, vendar
je ekipi, ki ustvarja zbornik, uspelo in 24. ju-
nija so Loške razglede v novem Sokolskem
domu predstavili javnosti. Domoznanstvo je
na Loškem priljubljeno, ljudje radi berejo o
domačem kraju, in kdor potrebuje kateri koli
podatek o Škofji Loki, ga bo najlažje dobil v
eni od številk Loških razgledov, je ob tej pri-
ložnosti dejal župan Igor Draksler. 55. šte-
vilka je še posebej obsežna, izšla je na 464

straneh, 48 avtorjev pa v 46 člankih piše o
različnih poljudno-znanstvenih temah. Del
zbornika je posvečen minulemu Trubarjeve-
mu letu. D. Ž.

letaki  *  zloženke  *  prospekti  *  tiskani oglasi  *  etikete za embalažo  *  logotipi, cgp  *  poslovne vizitke

ciril@grafiko.si

oblikovanje * priprava za tisk

((( 041 261 398
Ciril Eniko s.p. * Dobračevska 23 * Žiri

Preverjanje ekip 
prve pomoči

Škofja Loka - Konec maja je v Škofji
Loki je potekalo 14. regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči Civil-
ne zaščite in Rdečega križa, na katerem
so morale sodelujoče ekipe svoje znanje
prve pomoči uporabiti v petih zamišlje-
nih nezgodah. Najuspešnejša je bila že
četrtič zapored ekipa Mestne občine
Kranj, medtem ko je bila domača ekipa
Občine Škofja Loka na koncu peta najbo-
lje ocenjena od sedmih sodelujočih. Pre-
verjanja se je (zunaj konkurence) udele-
žila tudi ekipa Območne zveze Rdečega
križa Ljubljana, ki se je pripravljala na
evropsko tekmovanje.

Regijsko preverjanje je potekalo na raz-
ličnih lokacijah v mestu in so ga lahko
spremljali tudi občani, za katere so pri-
pravili tudi demonstracije dela gorskih
reševalcev, potapljačev, vodnikov reše-
valnih psov, gasilcev, jamarjev, taborni-
kov in skavtov. ”Delo ekip prve pomoči
in drugih sil zaščite in reševanja smo na
ta način želeli približati širši javnosti.
Odziv Škofjeločanov je bil zelo dober,
saj so si z zanimanjem ogledali različna
reševanja in demonstracije, tudi sami pa
so se lahko spustili po vrvi in se tako pre-
izkusili v vlogi evakuiranca,” je pojasnil
Damjan Slabe, vodja preverjanja. S. Š.

Račeva - V soboto, 30. maja, je bil v orga-
nizaciji domačega SSK Alpina Žiri, katere-
ga predsednik je Andraž Kopač, dan odprtih
vrat Nordijskega centra Žiri v Račevi, kjer
nastaja državni panožni center za osnovno-
šolsko mladino v smučarskih skokih. Center
so ob tej priložnosti obiskali predstavniki
občine Žiri (tudi župan Bojan Starman), mi-
nistrstva za šolstvo in šport (Jelko Gros),
fundacije za šport (Zmago Jelinčič Plemeni-
ti) ter Smučarske zveze Slovenije (predsed-
nik Jaro Kalan). Z vsem, kar je bilo nareje-
nega v zadnjih letih, so bili zelo zadovoljni,
z optimizmom pa so zrli tudi v prihodnost
in se zavzeli za čim prejšnje dokončanje
centra. Letos je predvidena sanacija dovoz-
ne ceste in parkirišča ter začetek betoniranja
doskočišča 40- in 60-metrske skakalnice,
prihodnje leto njuna plastifikacija in gradnja

klubskega objekta. Zaključek del pa je pred-
viden leta 2011. Kot pravijo, se je v Žireh
skakalo od nekdaj, skače se danes in v no-
vem centru se bo skakalo še naprej. 

M. B., foto: Polona Mlakar Baldasin

Dan odprtih vrat Nordijskega centra Žiri

Urednica Judita Šega z avtorjem enega od 
prispevkov dr. Jurijem Šilcem, ki v tokratnih Loških 
razgledih piše o rodbini Stanonik na Loškem.
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Škofja Loka - Po zgledu čla-
nov, mladincev in deklet so letos
za naslov najboljše slovenskem
ekipe v dvoranskem hokeju tek-
movali tudi naraščajniki.

Kar deset ekip z igralci letnika
1998 (U10) in mlajši se je udele-
žilo treh turnirjev, sodelovale pa
so ekipe iz Poljan, Železnikov,
Borovnice, Jesenic, Kamnika in
In sporta iz Škofje Loke. Največ
znanja so na koncu prikazali na-
raščajniki ekipe Polanska bandi-
ca, ki so bili drugi na prvem tur-
nirju v Škofji Loki ter nato zma-
gali v Borovnici in na finalu v
Kamniku ter postali državni pr-
vaki. Prav tako so se izkazali ho-
kejisti prve ekipe Insporta (treni-
ra jih Martin Bogataj), ki so bili
najboljši v domači dvorani v
Škofji Loki, nato pa so dvakrat
osvojili drugo mesto in bili skup-
no drugi. Tretja je bila prva eki-
pa Borovnice, prav posebno pri-
znanje pa so si zaslužili člani
druge ekipe Insporta (trenira jo
Gorazd Tomc), ki so bili daleč
najmlajši, saj v povprečju niso
imeli niti sedem let, v državnem
prvenstvu pa so se uvrstili na 6.
mesto. Posebno razveseljivo je

dejstvo, da se je turnirjev U 10
udeleževalo prek sto mladih ho-
kejistov.

Tudi zadnje od letošnjih tekmo-
vanj v dvoranskem hokeju je bilo
za mlade hokejiste, stare do 15

let. Zaključilo se je prejšnji ko-
nec tedna s petim turnirjem v
Poljanah, tekmovalo pa je kar
petnajst ekip s skupaj prek 150
hokejisti. Na koncu so se naslova
najboljših veselili člani ekipe Ze-

lenčkov iz Kranjske Gore, odlič-
no se je odrezala loška ekipa In-
sporta, ki je osvojila drugo me-
sto, tretji pa so bili Polanski ban-
diti.

Vilma Stanovnik

Mladih hokejistov ne manjka
Vedno več mladih na loškem koncu se ogreva za dvoranski hokej, zato ni čudno, da je v državnem 

prvenstvu za najmlajše sodelovalo kar deset ekip.

Škofja Loka - Tradicija je, da ob zaključku šolskega leta Zavod za
šport in Športna zveza Škofja Loka pripravita prireditev s podelitvijo na-
grad za mlade športnike in njihove trenerje, ki so se v minulem šolskem
letu najbolj izkazali. Letos je potekala sredi junija, hkrati z Zarjinim fe-
stivalom, priznanja pa je prejelo kar 161 športnikov in športnic ter 19 tre-
nerjev in trenerk. Največ priznanj so dobili mladi rokometaši, saj je eki-
pa kadetov RK Merkur osvojila 1. mesto na državnem prvenstvu, z dru-
gim mestom v državi pa se lahko pohvalijo mladinci in starejši dečki A. 

Lep uspeh so z ekipnim drugim mestom dosegli tudi člani SK Alpeto-
ur, še posebno pa so se izkazali Ula Hafner, ki je osvojila tudi 3. mesto
na olimpijadi mladih, Andraž Pelevanč in Maj Mlakar, ki sta se odlično
odrezala na 34. Pokalu Loka in v državnem prvenstvu, v mednarodni in
domači konkurenci pa sta se izkazala tudi Matija Verbinc in Naja Bab-
nik. Priznanja za uspehe so dobili tudi mladi lokostrelci in lokostrelke iz
lokostrelske sekcije pri ŠD Partizan ter strelci in tekmovalci v ritmični
gimnastiki iz ŠD Mladi rod pri OŠ Škofja Loka mesto.

Posebna priznanja so si zaslužili tudi tisti, ki so se izkazali na osnovno-
šolskih in srednješolskih prvenstvih, pa tudi plesalci navijaških, pom pon
in akrobatskih skupin iz OŠ Cvetka Golarja in Gimnazije Škofja Loka.

Vilma Stanovnik

Mladi v Škofji Loki in obeh dolinah radi igrajo dvoranski hokej, zato se za bodočnost tega športa ni bati.

Festival športa in priznanja športnikom
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Železniki - Rokometaši član-
ske ekipe Alplesa so minulo se-
zono prvič igrali v 1. B ligi in v
druščini dvanajstih ekip na kon-
cu osvojili odlično 6. mesto. Tak
je bil tudi njihov cilj, čeprav bi z
zmago na zadnji tekmi, ki so jo
igrali doma z ekipo iz Grosuplje-
ga, osvojili celo četrto mesto. ”A
tak je šport - klub veliki želji,
borbenosti in prizadevanju, ved-
no ne moreš biti uspešen, kajti
enake želje ima vedno tudi tvoj
nasprotnik,” pravijo v Železni-
kih, kjer si v upravi društva priza-
devajo, da bi vsi skupaj čim bolje
opravili svoje delo. Strategija Ro-
kometnega društva Alples izpred

petih let pa je tako letos uresniče-
na. ”Ker je vsem jasno, da nikoli
ne bomo iz našega okolja prav za
vsa igralna mesta imeli rokome-
tašev iz naše baze, se je strategi-
ja, da ekipo kombiniramo z nekaj
izkušenimi igralci škofjeloškega
Terma, pokazala kot zelo uspeš-
na. Ustvarila se je sinergija, ki
tudi v prihodnosti lahko prinaša
dobre rezultate,” pravijo odgo-
vorni v klubu, ki se dobro zave-

dajo, da je pomembno tudi delo z
mladimi. Zato dobro sodelujejo z
domačo osnovno šolo, vse Alple-
sove selekcije, od mini rokometa,
mlajših, starejših dečkov in mla-
dincev pa za tako majhno sredino
dosegajo dobre rezultate.

Za popestritev dela z mladimi
je Rokometno društvo Alples v
letošnji poletni sezoni organizi-
ralo 1. športni tabor, ki bo od 6.
do 10. julija potekal v Čatežu nad

Trebnjim. Na tabor so povabili
otroke od šestega do dvanajstega
leta, na njem pa se bodo posve-
čali igram z žogo pa tudi drugim
športnim dejavnostim (plezanje,
namizni tenis, streljanje z lokom,
kolesarjenje, plavanje). Dejavno-
sti bodo prilagojene starosti ter
bodo mladim ponudile možnost,
da preživijo prijetne in aktivne
počitnice.

Vilma Stanovnik

Zgodovinski uspeh rokometašev Alplesa
Že v prvi sezoni igranja v 1. B ligi so rokometaši iz Železnikov osvojili šesto mesto, 

kar štejejo kot največji uspeh moškega rokometa.

Vodstvo društva in članska ekipa, ki je v sezoni 2008/2009 dosegla največji uspeh moškega rokometa v Železnikih.

Rokometno društvo Alples
se poleg tega, da prvotno
skrbi za rokometno dejav-
nost, vedno zna odzvati
tudi na različne pozive za
pomoč. Njihovi člani so zelo
aktivni pri različnih druž-
benih akcijah, od udeležb
pri čiščenju brežin vodoto-
kov, prostovoljnih delih na
Mojem parku Rovn, do zbi-
ranja sredstev za ljudi, ki
so utrpeli škodo (zbiranje
sredstev ob cunamiju, ob
poplavi v Železnikih ...).

Sveti Duh, Žabnica - Prejšnji konec tedna je ekipa veteranov
Stripyja od Svetega Duha pripravila dobrodelni turnir v malem no-
gometu. Potekal je na asfaltnem igrišču pri baru Ledine v Žabnici,
izkupiček turnirja pa so organizatorji namenili v dobrodelne name-
ne, za nove gole v futsal parku pri gostilni Pr’God’ču pri Svetem
Duhu.

Na koncu so se zmage veselili veterani iz ekipe celjskega Pelika-
na za katere je igral tudi slovenski selektor Andrej Dobovičnik.
Celjani so zmagali zasluženo, saj so v finalu s kar 4 : 0 premagali
ekipo Kranja. V boju za 3. mesto je ekipa Stripyja šele po kazen-
skih strelih ugnala nasprotnike iz Nove Gorice, ki so sestavljali eki-
po Masim Caffeja.

”Zelo sem zadovoljen s turnirjem, prišle so vse napovedane eki-
pe, razen moštva iz Litije. Turnir je minil v duhu fair playa, nekda-
nji mojstri malega nogometa pa so se izkazali in dokazali, da s svo-
jo igro še vedno navdušujejo,” je povedal glavni organizator turnir-
ja Franci Ahčin, ki je tudi obljubil, da bodo turnir znova organi-
zirali drugo leto. V. S.Domača ekipa veteranov Stripyja od Svetega Duha je na turnirju osvojila tretje mesto.

Dobrodelni turnir v malem nogometu
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Godešič - ”Lani, ko sem imela
še eno leto do zaključka študija,
sem začela razmišljati, kako na-
prej. Imela sem dve možnosti: da
bi ostala v Ameriki in si našla za-
poslitev, kar pa bi najverjetneje po-
menilo konec moje plavalne karie-
re, ali pa vrnitev domov. Odločila
sem se za drugo možnost in se po
šestih letih in pol, v Ameriki sem
bila namreč od svojega 17. leta, vr-
nila na Godešič,” je povedala 24-
letna plavalka Anja Čarman.

Čez lužo je najprej zaključila
srednjo šolo, nato pa na Univerzi
SMU v Dallasu še študij kreativ-
nega oglaševanja, dodatna smer
psihologija. Podelitev diplome je
imela 16. maja, ob tem velikem
dogodku pa je bila prisotna tudi
njena družina: starša Brigita in
Marko ter brat Peter. ”Veliko mi
je pomenilo, da sem to doživela z
njimi. Sem prva v družini, ki sem
diplomirala. Skupaj smo zaklju-
čili moje obdobje v Ameriki,” je
bila vesela tudi svojega študijske-
ga uspeha ter dodala: ”Diploma
mi pomeni zelo veliko. V Slove-

niji bi težko tako hitro doštudira-
la in imela zraven še dobro pla-
valno kariero. Teh let v Ameriki
mi nikakor ni žal. Čez lužo sem
odšla kot najstnica in tam dozore-
la. Za vse sem morala skrbeti
sama, kar pomeni, da sem med
drugim morala sama plačevati
položnice, kuhati, pospravljati,
prati perilo, likati. Sicer sem še
vedno nasmejana Anja Čarman,
kakršne ste me bili vajeni, a raz-
mišljam drugače kot pri sedem-
najstih, ko sem šla iz Slovenije,
tako da povsem preprosto le ni
bilo priti nazaj. Sedaj imam dru-
ge obveznosti in pričakovanja.”

V Slovenijo se je vrnila 1. juni-
ja in še isti dan odšla na trening
v kranjski bazen. ”Sem malo v
skrbeh glede tekmovanj poleti.
Zadnja dva meseca sem imela
veliko dela z dokončanjem študi-
ja, tako da nisem toliko trenirala,
sredozemske igre, ki bodo moje
naslednjo večje tekmovanje, pa
so zelo blizu,” pravi članica PK
Triglav Kranj, ki sedaj trenira
pod vodstvom Ronija Pikca, del-

no še po programu trenerja v
Ameriki Steva Collinsa. Ker ver-
jame, da ima v plavanju še rezer-
ve, bo kariero nadaljevala. Zave-
da pa se, da bi bilo vse lažje, če
bi kot športnica dobila zaposli-

tev. Kot pravi, ji je bilo na slo-
venski plavalni zvezi že decem-
bra obljubljeno, da je prva na
seznamu za zaposlitev. 

Maja Bertoncelj, 
foto: arhiv Anje Čarman

Doma po šestih letih in pol 
Plavalka Anja Čarman je zadnjih šest let in pol preživela v Združenih državah Amerike, kjer je trenirala

in študirala. Pred kratkim se je z diplomo za stalno vrnila domov.

Anja Čarman (desno) se je diplome veselila tudi skupaj s svojo sostanovalko. 

Loški kolesarji v društvu Koloka
Škofja Loka - V Škofji Loki so marca ustanovili društvo, katere-

ga osnovna disciplina je kolesarstvo. Poimenovali so ga Športno
društvo Koloka. Predsednik društva, ki ima že okrog štirideset čla-
nov, je Ožbej Križnar, podpredsednik pa Luka Frelih. Skupaj v belo-
sivo-oranžnih dresih kolesarijo dva- do trikrat tedensko, udeležujejo
pa se tudi rekreativnih tekmovanj. Bili so na maratonu Franja in
Luka Frelih je v absolutni razvrstitvi osvojil odlično 10. mesto. Luka
je sin Draga Freliha, nekdanjega odličnega kolesarja, danes pa še
vedno odličnega rekreativca, ki se udeležuje predvsem tekmovanj v

tekih. Je pa tudi član Koloke, tako kot nje-
gov brat Milan. Član Koloke je tudi Pio La-
panja, nekdaj predsednik Kolesarskega klu-
ba Janez Peternel, pa njegova hči Teja, lan-
ska zmagovalka triatlona jeklenih, če ome-
nimo le nekatere.

”Ideja o ustanovitvi društva je zorela kar
nekaj časa, letos pa se je uresničila. Ker ima
Škofja Loka z okolico veliko ljubiteljev ko-
lesarstva, je pričakovan tudi velik odziv za
skupno kolesarjenje s Koloko. Torkovi in če-
trtkovi skupni treningi so se že priijeli,” je
povedal Ožbej Križnar, predsednik ŠD Ko-
loka. Zbor za skupne treninge ali tako ime-
novane ”runde” je vsakič ob 17. uri pred

Upravno enoto Škofja Loka. ”Treningi niso tekmovalne narave. Gre
predvsem za druženje, res pa je, da je večina članov kar dobro kon-
dicijsko pripravljena, tako da tempo ni ravno za vsakega,” pravi
Ožbej, ki je - tako kot drugi v društvu - velik ljubitelj športa. V dru-
štvu bodo kolesarili nekje do septembra, potem bodo začeli teči, po-
zimi pa temu dodali še tek na smučeh. Maja Bertoncelj 

Člana Koloke sta tudi Drago Frelih (levo) in Pio Lapanja

Ožbej Križnar, predsednik
novoustanovljenega ŠD
Koloka
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Škofja Loka - Na devetem
Večeru slovenskih viž v narečju,
ki je bil sredi junija na Mestnem
trgu v Škofji Loki, je nastopilo
deset ansamblov, publika pa je
bila najbolj naklonjena Štedien-
tom, ki so tekmovali s polko Ve-
selak v poljanskem narečju. ”Fe-
stival nam je bil pisan na kožo,
saj večinoma ustvarjamo v na-
rečju. Nanj smo šli dokaj neobre-
menjeni, zavedali smo se, da smo
manj znana skupina od drugih.
Obe pesmi smo zaigrali v našem
narečju, z domačnostjo in kan-
čkom humorja v besedilih nam je
uspelo,” pravi vodja Štedientov
David Mohorič. Poleg njega za-
sedbo sestavljajo še Peter Ča-
dež, Jure Dolenc, Sebastjan
Krek ter Marko in Boštjan Pe-
ternel. Z glasbo se ukvarjajo lju-
biteljsko, njihovi začetki pa sega-
jo v leto 2003, ko so pevske vaje
začeli kot člani Etno sekcije Klu-
ba študentov Poljanske doline.
Lani so izdali prvo zgoščenko z
naslovom Preliepa dolina.

Večer narečnih viž je bil za Šte-
diente prvi festival, prav tako
tudi nagrada. Jim bo ta dala do-
daten zagon za glasbeno udej-

stvovanje? ”Najbrž ne,” odgovar-
ja Mohorič in nadaljuje: ”Neka-
tere stvari so pomembnejše od
glasbe. Seveda se bomo še naprej
glasbeno udejstvovali, a naš na-
men ni postati profesionalni
glasbeniki, zasedeni z nastopi,
ampak predvsem narediti še kak-
šen dober izdelek, napredovati v
glasbenem znanju in se v dobri
luči predstaviti poslušalcem.”
Letos se po besedah Mohoriča
verjetno ne bodo več udeleževali
festivalov, v prihodnje pa te mož-
nosti ne izključuje.

Strokovna komisija pod vod-
stvom Tomaža Tozona je prvo
nagrado za izvedbo dodelila
Kvintetu Dori, drugo in tretjo na-
grado pa Krajcarjem in ansam-
blu Modri val. Nagrado za naj-
lepše novo narečno besedilo je
prejel Matjaž Vrh za skladbo Ku
pride huda ura, za najboljšo me-
lodijo pa so nagradili Bojana
Lavriča in Igorja Podpečana za
skladbo Prve maj. Kot novost so
podelili še Vodovnikovo nagra-
do, ki jo na pobudo Društva pes-
nikov slovenske glasbe podeljuje
Občina Zreče, za dolgoletno
kvalitetno pisanje besedil za slo-

vensko glasbo pa jo je prejel
France Žnidaršič.

Na festivalu, ki ga je priredil
Radio Sora v sodelovanju z
agencijama Media Butik in Ger-
žina Videoton, je nastopila še
ena zasedba s Škofjeloškega -

Trio Šubic, ki je odpel skladbo
Čbila v loškem narečju. Mladim
fantom tokrat ni uspelo ponoviti
lanskega uspeha, ko so osvojili
tretjo nagrado komisije.

Ana Hartman, 
foto: Gorazd Kavčič

Nagrada občinstva Štedientom
Na večeru narečnih viž je publika največ glasov namenila zasedbi Štedientje iz Poljanske doline.

Večer narečnih viž je bil Štedientom pisan na kožo, saj ustvarjajo v narečju. 

Železniki - Župana občin Železniki in Tol-
min sta podpisala sporazum o sodelovanju
operativnih gasilskih enot pri reševanju.Ga-
silci sosednjih občin Železniki in Tolmin so
si že v preteklosti ob nesrečah medsebojno
pomagali, pred kratkim pa so njihovo sode-
lovanje tudi formalizirali. Župana Mihael
Prevc in Uroš Brežan sta namreč podpisala
sporazum o sodelovanju operativnih gasil-
skih enot pri gašenju in reševanju ob narav-
nih in drugih nesrečah.

Kot je dejal župan Železnikov Mihael Pre-
vc, so gasilska društva iz obeh občin na tak
način sodelovala že doslej, zato je bilo treba
tudi formalno urediti medsebojna razmerja.
Tolminski župan Uroš Brežan je dodal, da s
sodelovanjem gasilcev največ pridobijo ob-
čani, ki živijo na meji obeh občin, saj jim bo
na ta način omogočena boljša požarna var-
nost oz. hitrejše posredovanje ob nesrečah,
ki jih bodo prizadele. ”Če na primer zagori v

Sorici, bodo tja hitreje prispeli gasilci iz
Podbrda kot pa iz Železnikov, Selc ali Draž-
goš, zato ta sporazum pomeni velik napre-
dek pri zagotavljanju požarne zaščite na na-
šem območju,” pa je učinek podpisanega
sporazuma ponazoril poveljnik občinske
zveze Železniki Janez Gasser.

Usklajenost pri skupnih akcijah so gasilci
obeh občin preverili tudi na gasilski vaji, ki
je v deževnem vremenu potekala pri Plašaj-
tarju v Podporeznu, na meji med občinama
Železniki in Tolmin, pripravili pa sta jo ga-
silski zvezi Škofja Loka in Tolmin v sodelo-
vanju z občinskim gasilskim poveljstvom
Železniki. V gašenju ‘gorečega’ stanovanj-
skega objekta je sodelovalo 66 gasilcev iz
prostovoljnih gasilskih društev Sorica, Dav-
ča, Zali Log, Železniki, Podbrdo in Rut-
Grant z dvanajstimi intervencijskimi vozili.
Kot je ugotovil Gasser, bo treba na tem ob-
močju povečati zmogljivosti hidrantnega

omrežja, saj je med vajo v najbližjem hi-
drantu na Petrovem Brdu zmanjkalo vode,
zato so jo morali črpati iz Sore, do koder so
položili 1,4 kilometra cevovoda.

Ana Hartman

Ker je v hidrantu zmanjkalo vode, so morali gasilci
položiti 1,4 kilometra cevovoda od Plašarjtarja v
Podporeznu do Sore.

Sodelovanje gasilcev iz Železnikov in Tolmina
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Oplovim inženirjem je v razvojnem centru v
nemškem Ruesselsheimu z več kot 50 modifi-
kacijami na modelu Insignia uspelo opazno zni-
žati količnik zračnega upora ter zmanjšati pora-
bo goriva in škodljive izpuste. Insignio ecoflex
poganja serijski 2,0-litrski turbodizelski štiri-
valjnik, ki razvije 118 kilovatov moči in 350 Nm
navora, ki se s pomočjo posebne funkcije tur-
binskega polnilnika za krajši čas lahko poveča
na 380 Nm. Motor so nekoliko izboljšali z elek-
tronsko nadzorovano loputo za dovod zraka in
novimi piezzo injektorji, ki zagotavljajo natanč-
nejši pretok goriva in boljše zgorevanje ne gle-
de na kakovost goriva. Za boljšo učinkovitost so
nekoliko spremenili tudi prestavna razmerja
šeststopenjskega ročnega menjalnika. Za prvo
in drugo prestavo so bila izbrana krajša prestav-
na razmerja in podaljšano skupno razmerje, kar
ni prizadelo zmogljivosti, in insignia ecoflex
tako kot običajna izvedba z mesta do 100 kilo-
metrov pospeši v 9,5 sekunde in doseže najviš-
jo hitrost 221 kilometrov na uro. Po tovarniških
podatkih poraba plinskega olja v povprečju
znaša 5,2 litra na sto kilometrov in je tudi dejan-
sko dosegljiva v vožnji, izpust ogljikovega diok-
sida pa je znižan na 136 gramov na kilometer.

Z vztrajnim delom v vetrovniku, ki je traja-
lo več kot sedemsto ur, so količnik zračnega
upora zmanjšali iz 0,28 na 0,26. Znatno iz-
boljšanje aerodinamike so dosegli z dodatno
ploščo pod posodo za gorivo, zaprtjem zgor-
njih odprtin maske hladilnika, spremenjenim
sprednjim stabilizatorjem pod odbijačem, do-

datno letvijo med ventilatorjem motorja in
klimatske naprave ter karoserijo in zmanjša-
njem oddaljenosti karoserije od tal. K nižji
porabi pripomorejo tudi posebne Michelino-
ve gume z manj izbočeno teksturo in nižjim
kotalnim uporom. 

Matjaž Gregorič

Vztrajno delo vetrovniku
Opel Insignia ECOFlex z nižjim količnikom zračnega upora

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
■ odjavo 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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Po nekaj letih uspešne prodaje modela Tuc-
son bo južnokorejski hyundai letošnjo jesen
predstavil serijsko izvedbo njegovega nasled-
nika, ki bo nosil oznako iX35. Novinec bo
kajpak elegantnejši in manj terensko okoren
ter tehnično bolj izpopolnjen. Njegovi videz
so nakazali že s konceptnim modelom ix-
onic, predstavljenim marca na avtomo-
bilskem salonu v Ženevi, medtem ko bo pro-
dukcijski model na ogled septembra na sa-
lonu v Frankfurtu.

Kot je videti bo novi iX35, ki se bo tako
imenoval samo v Evropi (na ameriškem trgu
bo verjetno ohranjeno ime Tucson) precej
elegantnejši in gibčnejši od predhodnika. Na
karoseriji namreč ni opaziti nobene oglatosti
in novinec se spogleduje tudi s športnostjo, s
čimer bo v svoj razred vnesel nekaj svežine.

Kupcem na stari celini bo namenjen pred-
vsem novi 2,0-litrski turbodizelski motor v
dveh izvedbah, šibkejši naj bi razvil 100
kilovatov (136 KM) močnejši pa 130 kilo-
vatov (175 KM). Izbirati bo mogoče tudi
med 2,4-litrskim bencinskim štiri-
valjnikom s 130 kilovati (175 KM) in 2,0-
litrskim motorjem, ki bo s pomočjo

turbinskega polnilnika razvil 147 kilovatov
(200 KM). Med drugim Hyundai obljublja
tudi nov samodejni šeststopenjski menjal-
nik in izvedbo s hibridnim pogonom.
Znano je, da bosta na voljo dvo- in
štirikolesno gnana različica, medtem ko
druge tehnične podrobnosti še niso znane.

Medtem ko je novi iX35 na zadnjih
preizkusih pred serijsko proizvodnjo, je že
znano, da novega Hyundaijevega avtomobila
letos verjetno še ne bo na slovenski trg, pro-
daja se bo verjetno začela v prvih mesecih
prihodnjega leta. 

Matjaž Gregorič

Lepši, popolnejši, gibčnejši
Hyundai bo jeseni predstavil nov model športnega terenca iX35.
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Japonska Mazda si, tako kot
vsi proizvajalci avtomobilov,
prizadeva za manjšo porabo in
nižje izpuste škodljivih emisij
svojih modelov. Novo Mazdo3
bodo v kratkem ponudili tudi z
inteligentnim sistemom samo-
dejne ustavitve motorja v pro-
stem teku in ponovnega zagona
ob speljevanju. Motor samodej-
no ugasne ob prvi zaustavitvi, ko
voznik pritisne stopalko sklopke,
zelena kontrolna lučka pa prika-
že, da sistem deluje. Ob spelje-
vanju voznik spet pritisne sto-
palko sklopke in motor se samo-
dejno zažene. Zaradi posebne
zasnove je ponovni zagon pose-
bej ”mehak” in tih, pri mazdi pa
tudi obljubljajo, da ni zamude
pri zagonu. Nova Mazda3 ima
sistem imenovan i-stop v kombi-
naciji z 2,0-litrskim bencinskim
štirivaljnim motorjem (111
kW/151 KM), ki za svoje delo
zahteva v povprečju 6,8 litra

bencina na 100 kilometrov, kar
je okoli 14 odstotkov manj kot
enak motor prejšnje generacije,

pri tem pa v ozračje izpusti 158
gramov ogljikovega dioksida na
kilometer. Matjaž Gregorič

Inteligenca za varovanje okolja
Nova Mazda3 bo kmalu na voljo tudi s sistemom samodejne zaustavitve in ponovnega zagona.

nOVA M
{zd{3

PUSTI V
TIS

NOVO! Čiščenje prezračevalnih sistemov z ultrazvočno paro.
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Atelje CLOBB
Kot vsako leto se je tudi tokrat Ateljejevo

leto začelo septembra. Prvi dan se je pričel z
otroškimi delavnicami, ki so letos pridobile
kar nekaj svežine in novosti. Delavnice se od-
vijajo vsak petek v prostorih Ateljeja
CLOBB od 17. do 19. ure, na njih pa otroci
lahko uporabljajo domišljijo, ustvarjajo ter se
zabavajo. Seveda pa v Ateljeju ne delujejo
samo otroške delavnice. Od marca do začet-
ka junija je potekal slikarski tečaj, ki ga je
vodila priznana slikarka Maja Šubic. Tečaj,
ki je bil vsako soboto, je obiskovalo kar tri-
najst nadebudnih slikarjev in slikark, ki so
slikali z akrilnimi barvami na platno in na
koncu svoje izdelke razstavili v kapeli Puštal-
skega gradu. Poleg slikarskega tečaja je bil
vse sobote v aprilu v Ateljeju tudi kiparski te-
čaj pod okriljem študenta akademije za likov-
no umetnost Tomaža Furlana, tečaja so se
udeleževali štirje kiparji. Atelje se letos lahko
pohvali tudi z veliko aktivnostjo na različnih
sejmih in prireditvah. V sklopu Dneva za
strpnost decembra je bil organiziran sejem
unikatnih izdelkov, na katerega so prišli
umetniki iz celotne Slovenije in na njem pro-
dajali različne izdelke, ki so jih izdelali sami.
Med drugim je Atelje priskočil na pomoč de-
cembra pri izdelavi scene za prihod dedka
Mraza v Škofjo Loko. Z otroškimi delavnica-
mi smo se udeležili tudi Tedna podeželja in
festivala Zarja. V Ateljeju so bile skozi leto
še Filmolite: filmski večeri, na katerih smo
predstavljali filme študentov AGRFT-ja in li-
terarni večeri, na katerih smo gostili kar ne-
kaj zanimivih literatov. Za konec ne smemo
pozabiti Ateljejevega kolektiva umetnikov in
ustvarjalcev, med katere zagotovo spadata
Peter Kačar, slikar in kipar, ki v prostorih
Ateljeja ustvarja že kar nekaj let, in Andrej
Trobec, ki se že vrsto let ukvarja s šivanjem,
letos pa je pričel izdelovati tudi lastno znam-
ko izdelkov, ki nosijo ime Trinity. 

Ostriga in njeni pripetljaji
V preteklem letu je pri Ostriginem programu

sodelovalo več kot petdeset glavnih organiza-
torjev, ki so imeli še množico pomočnikov.
Skupaj smo pripravili čez 150 dogodkov, ki so
zajemali cel barvni spekter. S tega stališča se
mi zdi pretekla sezona lep uspeh in zdi se mi
pomembno poudariti še enkrat: petdeset ljudi
je zbralo toliko volje in odločenosti, da so so-
ustvarjali javen mladinski program v Škofji
Loki (po mojem mnenju zelo zaprto mesto, ki
požira voljo do javnega izraza). Za inovativ-
nost in pogum najboljše ocene.

Pri takem številu organizatorjev bi lahko
pričakovali izjemno pester program in smo
ga tudi dobili. Vsa čast vam, je moja sodba.
Pripravili smo koncerte (Ana pupedan, Pan-
krti, Brain Damage, Elavators ...), Ostrigine
predavalnice z izjemnimi gosti (Lučka Kaj-
fež Bogataj, Boštjan Videmšek in Jure Eržen,
Andrej Mohar ...), plesno predstavo Nine
Jan: Gregor Samsa was right, we are all bugs,
razstavljali smo fotografije umetnikov (Male-
ja Lipar, Tomaž Bradeško, Darja Prezelj ...),
gostili smo domače in tuje DJ-e (Psiho, Dja-
ne Psykia, Borka, Subliner, ...), zažurali smo
ga na takšnih in drugačnih žurih s takšnimi
in drugačnimi ritmi, naša založba ChillPill
99 je spet izdala ploščo, tokrat za skupino
Angel’s Perfect Dream in lahko bi našteval še
in še in še ... 

Kakšno je treba zapisati tudi o čisto tehnič-
ni izvedbi programa. Čeprav smo letos izve-
dli nad 95 odstotkov napovedanih dogodkov,
na tem področju še obstaja marsikatera rezer-
va, ki jo bomo lahko izkoristili v prihodnji
sezoni. Tako kot se kalijo posamezni organi-
zatorji, se kali tudi celotna organizacija. In
tudi tukaj dobra ocena ne sme izostati. 

Multimedijski center Gorenjske
Multimedijski center Pulsar letos končuje

že svojo četrto sezono delovanja. Poleti pre-
novljene prostore smo postopoma zagnali v
polnem obsegu z novimi dodatnimi vsebina-
mi. Dostop do spleta na javnih računalnikih
je bil znova omogočen prav vsem uporabni-
kom. Od najmlajših šolarjev do upokojencev.
Prav tako tu najdejo svoj prostor turisti, ki
pridejo preverit svojo e-pošto in Facebook
profil ter shranit fotografije.

Poleg javno dostopne e-točke pa smo z eki-
po MMC-ja zopet začeli izvajati izobraževal-

ni program. Prek leta smo v naših prostorih
izvedli več računalniških tečajev (Adobe
Photoshop, Adobe Flash ...) Poskrbeli smo
tudi za starejše občane in smo v sodelovanju
z Ljudsko univerzo pripravili tečaj spoznava-
nja osnov računalništva in spleta ... 

MMC pa seveda razpolaga z opremo, ki je
namenjena tudi bolj zahtevnim uporabnikom
in je ves čas dostopna vsem, ki bi si jo želeli
preskusiti in uporabljati pri izvajanju svojih
idej. V produkcijskem kotičku imamo dve
profesionalni računalniški postaji, ki sta na-
menjeni resnejšemu audio/video in grafične-
mu delu ter vsej preostali računalniški pro-
dukciji. Za snemanje reportaž in filmov je na
voljo polprofesionalna kamera s pripadajočo
opremo. V MMC-ju delamo video reportaže
različnih dogodkov, snemamo filme, obliku-
jemo tiskovine, spletne strani, eksperimenti-
ramo z elektroniko, izdelujemo zanimive
aplikacije. 

Če počneš podobne stvari, te vabimo, da iz-
koristiš razpoložljive možnosti MMC-ja za
svoje projekte. Lahko pa se tudi pridružite
naši produkcijski ekipi pri različnih zanimi-
vih projektih in tako prispevaš k vsebini
MMC-ja ter se hkrati naučiš marsikaj novega:
- delo na zanimivih projektih (delo v kolek-
tivu ali samostojno),
- pridobivanje novih izkušenj na različnih
področjih,
- stimulativno delovno okolje (strokovna po-
moč tima),
- brezplačna izobraževanja,
- dobre reference pri nadaljnjih zaposlitvah.
Razpis si lahko ogledaš na www.pulsar.si.
Vloge sprejemamo do vključno 3. avgusta
2009 na spletni naslov razpis@pulsar.si.

Matija Oblak, Žiga Srebot Jelovšek,
Žan Kalan, Petra Čičić

Na svidenje v naslednji vojni 
Sezona sekcij Zavoda O: MKC-ja Pri Rdeči Ostrigi, Ateljeja CLOBB in MMC-ja Pulsar je pri kraju.

Naše moči in misli, ki so soustvarjale sezono 08/09 se bodo čez poletje preselile v južne kraje.

Trkaj na O.B.C. pikniku v Ostrigi
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Škofja Loka - Na dan državnosti se je četrt
čez osmo zvečer pri bencinskem servisu OMV
na Kidričevi cesti v Škofji Loki zaradi vožnje z
neprilagojeno hitrostjo smrtno ponesrečil
tridesetletni motorist iz okolice Škofje Loke,
poroča policija. Ko se je z bencinskega servisa
vključil na prednostno Kidričevo cesto in zapel-
jal desno proti centru Škofje Loke, je tako naglo
speljal, da je zadnje kolo zdrselo, motor pa je
zato začelo zanašati. Motorist je pri tem izgubil
nadzor nad svojim motorjem, padel na desni
bok in zdrsel na nasprotni vozni pas, po katerem
je tedaj pripeljala 19-letna voznica osebnega av-
tomobila iz okolice Škofje Loke. Čeprav je
takoj začela zavirati in skušala zaviti vstran, je
motorist vseeno trčil v njen avtomobil. Pri tem
se je tako hudo ranil, da je na kraju umrl. 

Operativno komunikacijski center v Kranju
je 14. junija poročal tudi o smrtni prometni
nesreči v Hobovšah pri Stari Oselici Okoli 22.
ure se je sedemnajstletni voznik peljal z oseb-
nim vozilom po regionalni cesti iz Trebije pro-
ti Sovodnju. V blagem levem ovinku je zaradi
neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad
vozilom, zato je zapeljal na nasprotni vozni
pas, po 32 metrih močnega zaviranja pa je
nazadnje s prednjim delom vozila silovito trčil
v večje drevo. Po nesreči so voznik in trije
sopotniki ostali ukleščeni v avtomobilu, iz
zverižene pločevine pa so jih s tehničnim
posegom rešili gasilci iz Škofje Loke. V nes-
reči se je voznik tako hudo ranil, da je na kra-
ju umrl. Sedemnajstletna sopotnika iz
Žirovskega Vrha in Žirov sta bila huje ranjena,
petnajstletnik z območja Škofje Loke pa lažje. 

Simon Šubic, 
foto: Tina Dokl, Gorazd Kavčič

Ceste terjale mladi življenji
Ta mesec sta se na Loškem v prometnih nesrečah smrtno ponesrečila osemnajstletni voznik 

z območja Žirov in tridesetletni motorist iz okolice Škofje Loke.

Tridesetletni motorist iz okolice Škofje Loke je zdrsnil pod avto zaradi naglega speljevanja. 

Silovito trčenje v drevo je bilo usodno za mladega voznika z območja Žirov. 

Malenski vrh - Vračanje s srečanja harmonikarjev na Slemenah
14. junija se je za štiri poljanske gasilce, ki so pomagali pri varova-
nju prireditve, končalo zelo nesrečno. Kmalu po 20. uri so namreč
z gasilsko cisterno med vožnjo na lokalni cesti Volča-Malenski Vrh
zapeljali s ceste v strmo travnato pobočje, pri tem pa se je najhuje
ranil 45-letni voznik iz Hotovlje. 

Kot poroča policija, je 45-letni gasilec na odseku, kjer vozišče po-
teka po blagem klancu navzdol v levi pregledni ovinek, zapeljal
desno na utrjeno bankino, tam sunkovito zavil levo čez vozišče,
nato pa zapeljal na strmo travnato pobočje, kjer se je cisterna zače-
la prevračati in se po približno 180 metrih ustavila na boku. Med
prevračanjem so trije gasilci, med njimi tudi šofer, padli iz vozila,
četrti gasilec pa je ostal v vozilu. Voznik je bil huje ranjen, sopo-
tniki, dva osemnajstletnika in 27-letnik, pa lažje. Voznika in osem-
najstletnega sopotnika so reševalci odpeljali v Klinični center v
Ljubljano. Na vozilu je po nestrokovni oceni nastalo za 125 tisoč
evrov gmotne škode. Simon Šubic, foto: Denis Bozovičar

Gasilci s cisterno v prepad

Ker je bila cisterna v nesreči povsem uničena, je ena od garaž v gasilskem
domu na Poljanah odslej prazna. 



V pričakovanju finančnih sprememb se vam bo želja končno ures-
ničila. Nasprotno pa se vam obeta v ljubezni. Pohitite, da vam pri-
ložnost ne uide. Izlet do morja se vam večkrat ponovi.

Srečni datumi: 2., 3. 7.
Dnevi za ljubezen: 15., 16. in 17. 7.
Vaša barva: sivo modra 
Loto številke: 1, 5, 11, 22, 26, 33, 37
Misel meseca: Najpomembnejše pri cilju je, da ga imate.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Res da je srednja pot ponavadi najboljša in najbolj trdna. A tokrat bo
to premalo. Treba bo zavihati rokave in si izboriti svojo srečo. Dobro
premislite, preden naredite korak naprej in imejte pripravljen odgovor.

Srečni datumi: 29., 30. 6.
Dnevi za ljubezen: 13., 14. 7.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 2, 3, 4, 18, 19, 21, 33
Misel meseca: Neuspeh je uspeh, če vas česa nauči.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Že sredi meseca se vam bodo stvari obrnile na bolje. Končali bo-
ste s starimi zadevami in začeli z novimi. Obeta se vam dober za-
služek, lahko tudi sprememba delovnega mesta na boljše.

Srečni datumi: 2., 6., 7. 7.
Dnevi za ljubezen: 10., 11. 7.
Vaša barva: rjava 
Loto številke: 3, 8, 15, 17, 21, 23, 35
Misel meseca: Volja najde pot.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Živeli boste v prepričanju, da imate odgovore na vsa vprašanja. Ven-
dar to ne bo res. Vprašali boste za nasvet in ga tudi k sreči upošteva-
li. Prijatelji vas bodo negativno presenetili in seveda boste razočarani.

Srečni datumi: 13., 15. 7.
Dnevi za ljubezen: 27. in 28. 6.
Vaša barva: temno modra
Loto številke: 5, 9, 25, 26, 27, 28, 36
Misel meseca: Ni bližnjic do tja, kamor je vredno priti.

RAK 22. junija – 22. julija

Kot ponavadi boste prehitevali, kjer se le da in prav nič vam ne bo
ušlo. Veseli boste novic o denarju, na delovnem mestu pa se
pripravite na razočaranje, ki se mu ne da izogniti.

Srečni datumi: sredina meseca julija
Dnevi za ljubezen: 9., 18. 7.
Vaša barva: modra
Loto številke: 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16
Misel meseca: Sreča je, da se človek zaveda, kako majhen je, ko zraste.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Za cilj, ki ste si ga postavili, bo potrebno veliko več truda in tudi prave
taktike. Ni vse zlato, kar se sveti, se spomnite pred odločitvami. V
ljubezni pričakujte spremembe, na katere niti pod razno ne računate.

Srečni datumi: konec meseca junija
Dnevi za ljubezen: 3., 10. 7.
Vaša barva: jantar
Loto številke: 7, 8, 9, 13, 16, 18, 32
Misel meseca: Modrost se pojavi prepozno, da bi nam lahko škodovala.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Za pravo rešitev se bo potrebno polno zavzeti in z izidom boste zelo
zadovoljni. Polni novih načrtov se boste podali v prihodnost in vaša ust-
varjalnost bo brez meja. Približuje se vam dopust, ki ga že komaj čakate.

Srečni datumi: 5., 16. 7.
Dnevi za ljubezen: 21. 7.
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 1, 6, 7, 9, 11, 30, 38
Misel meseca: Potrebno je vztrajati!

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Polni boste energije in nobena stvar vam ne bo odveč. Tudi če bodo
okoliščine še tako zapletene, boste vedno imeli pri roki rešitev. Zma-

ga je na vaši strani. V ljubezenskem razmerju je pogovor nujno potreben.
Srečni datumi: 12., 17. in 22. 7.
Dnevi za ljubezen: 1., 10. 7.
Vaša barva: ognjeno rdeča
Loto številke: 2, 4, 8, 9, 20, 28, 29
Misel meseca: Sanje čakajo, da jih budni uresničite.

BIK 22. aprila – 20. maja

Veliko boste premišljevali, ali ima tisto, kar počnete, sploh kakšen
smisel. V iskanju pravega odgovora vas nepričakovano usoda poišče
sama. Načrt, ki ga imate glede dopusta, vam gre malo mimo plana.

Srečni datumi: 6., 13., 14. 7.
Dnevi za ljubezen: 15., 16. 7.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 1, 2, 7, 10, 33, 34, 35
Misel meseca: Domišljija je bojno polje naših misli.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Pokazala se vam bo priložnost na čustvenem področju, ki je nikakor ne
smete izpustiti iz rok. Prijatelj vam bo svetoval tisto, kar bo za vas naj-
bolje. Na osebnem področju boste slavili zmago, ki vam veliko pomeni.

Srečni datumi: 8., 17. 7.
Dnevi za ljubezen: 7., 18. 7.
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 2, 12, 14, 20, 21, 27
Misel meseca: Svoboda duha je moč biti svoj.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Ker boste hoteli imeti prevelik nadzor nad vsemi situacijami, se
vam lahko zgodi, da se vam podre ritem. Spremenili boste tok svo-
jih misli in se posvetili dopustu.

Srečni datumi: 7., 9. 7.
Dnevi za ljubezen: 31. 6.
Vaša barva: zelena
Loto številke: 1, 3, 11, 12, 17, 30, 21
Misel meseca: Pogum pomeni, da naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Horoskop
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Razpoloženje vam bo iz dneva v dan nihalo in na trenutke boste jez-
ni tudi nase. Naložili si boste veliko dela, a boste kljub vsemu uspeš-
ni. Približuje se vam nekaj, kar vam v celoti spremeni življenje.

Srečni datumi: 4., 16. in 17. 7.
Dnevi za ljubezen: 22., 29. 6.
Vaša barva: marelična
Loto številke: 10, 16, 21, 29, 35, 36, 38
Misel meseca: Morda je nekdo nekje, ki ne laže. A takemu nihče ne verjame.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra



Oglasi

L O Č A N K A - 47



Ponujamo vam izjemne potrošniške kredite z nadvse ugodno 

obrestno mero. Komitentom lahko kredit odobrimo tudi brez 

zavarovanja, vsem pa podarimo še dvomesečni brezplačni 

najem sefa.

Kredit komitentom 
odobrimo tudi brez 
zavarovanja.

www.gbkr.si

Ponujamo vam izjemne potrošniške kredite z nadvse ugodno 

obrestno mero. Komitentom lahko kredit odobrimo tudi brez
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potrošniški krediti

danes hočejo na morje, 
jutri bodo zahtevali 
računalnik, potem ...




