
P R I L O G A  G O R E N J S K E G A  G L A S A  Z A  Š K O F J E L O Š K O  R E G I J O
Občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Oktober 2009 • Številka 10Leto: XI - ISSN 1408-7103



Ločanka predstavlja

2 - L O Č A N K A

A
nd

re
j K

om
an

 s
.p

.

LOKALNA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA
B L E G O Š
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/ 517 06 00, 
fax: 04/ 517 06 05
e-pošta: info@lto-blegos.si
http://www.lto-blegos.si

Pisane barve rož, ki so krasile okna in balkone,
je zamenjala v zlate barve odeta narava

in vse bolj hladna jutra nas opominjajo, da je jesen že tu.

Tudi letos bo Skupina za lepšo Loko podelila priznanja 
tistim, ki so vse leto skrbeli za urejenost in ki jih je 

ocenjevalna komisija Skupine za lepšo Loko 
po večkratnem ocenjevanju izbrala kot najlepše.

Izbor dobitnikov priznanj bodo širši javnosti 
predstavili na slavnostni podelitvi,

ki bo v petek, 30. oktobra 2009, ob 18. uri
v Sokolskem domu.

Vljudno vabljeni!

Priznanja bo podelil
župan Občine Škofja Loka, gospod Igor Draksler.

Po spominke in darila v Turistično 
informacijski center Škofjeloško območje

Glavni namen Turistično informacijskega centra Škofjeloško ob-
močje, ki deluje v okviru Lokalne turistične organizacije Blegoš, na
Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki, je kakovostno in čim bolj celovito in-
formiranje turistov in domačinov, tako o raznoliki turistični ponud-
bi Škofje Loke ter Selške in Poljanske doline z Žirmi kot tudi o po-
nudbi, zanimivostih in prireditvah drugih predelov Slovenije. 
Poleg velike izbire promocijskega in informacijskega materiala, lah-
ko v omenjenem informacijskem centru dobite tudi različne turistič-
ne karte, razglednice s čudovitimi motivi Škofje Loke in Slovenije, ev-
ropsko in slovensko zastavo, podrobne pohodniške karte turistične
vodnike, kolesarske vodnike po Sloveniji, knjige in priročnike o Slo-
veniji ter številne izvirne turistične spominke in darila, vezane na ce-
lotno škofjeloško območje. Med spominki in darili naj omenimo
predvsem bogato izbiro dražgoških kruhkov, čipk, modelčkov za lo-
ški kruhek, svetih duhcev, kozolcev, medenih izdelkov, keramike in še
bi lahko naštevali. 

Obiščite turistično informacijski center na Kidričevi cesti 1a
v Škofji Loki in se prepričajte o bogati ponudbi 

promocijskega materiala, turističnih spominkov in daril! 

Informacije: LTO Blegoš, 04/517 06 00, 051/427 827, 
www.lto-blegos.si

Skupina za lepšo Loko:
Občina Škofja Loka, Upravna enota Škofja Loka, 

TD Škofja Loka in LTO Blegoš;
informacije: 04/517 06 00, info@lto-blegos.si
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Ločanka predstavlja

Na škofjeloškem območju potekajo številne kakovostne prireditve,
dogodki, predstave. Projekt želi organizatorjem in izvajalcem ponudi-
ti dodatna znanja in jim tako olajšati delo ter še izboljšati kakovost in
prepoznavnost prireditev.

Oktobra se bo začelo izobraževanje aktivnih in potencialnih organiza-
torjev prireditev. V uvodnem predavanju bo Boris Pešelj, vodja Oddel-
ka za upravno notranje zadeve pri UE Škofja Loka, organizatorje prire-
ditev seznanil z dolžnostmi, ki jim jih nalaga Zakon o javnih zbiranjih. 

V nadaljevanju bosta z Janezom Šuštarjem, komandirjem Policijske
postaje Škofja Loka, udeležence opozorila na ukrepe za varovanje
javnih prireditev, ki jih morajo zagotoviti, ter posredovala izkušnje 
policije pri nadzoru varovanja javnih prireditev.

Dr. Tadeja Jere Lazanski, docentka za področje managementa v 
turizmu na Fakulteti za turistične študije Turistica v Portorožu, bo 
predavala o načrtovanju, vodenju, izvedbi ter vrednotenju prireditev.

Zdravko Zupančič iz Šole retorike bo organizatorjem svetoval, kako
naj čim bolje predstavijo prireditev v radijskem ali televizijskem nastopu
ter kako naj obvladajo težave in strah pred javnim nastopom.

Problem, s katerim se srečajo vsi organizatorji prireditev, pa je tudi 
zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo kakovostne prireditve.
O tem, kako poiskati sponzorje ter nato z njimi uspešno sodelovati,
bo predaval Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor ter
vodja Festivala Lent.

S predavanji za organizatorje prireditev bomo začeli 29. okto-
bra 2009. Potekala bodo v popoldanskem času v Gorenji vasi
ter v Škofji Loki. Podrobnejša vsebina ter urnik predavanj sta
objavljena na spletni strani Ljudske univerze Škofja Loka:
www.lu-skofjaloka.si.

Prijave sprejema vodja izobraževanja na Ljudski univerzi Škofja Loka
Tanja Avman po telefonu 04/506 13 80 ali po e-pošti na naslov: 
tanja.avman@guest.arnes.si.

Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
ter občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, zato je za udeležence iz teh dveh občin 
izobraževanje brezplačno.

Živahna doživetja škofjeloškega podeželja
Letos je LTO Blegoš, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka, v okviru LAS loškega pogorja

začel izvajati projekt Leader ”Živahna doživetja škofjeloškega podeželja”.
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Ponudba trgovine Gumb pod zdravstve-
nim domom v Škofji Loki je od vsega za-
četka osredotočena predvsem na gumbe,
sukance, zadrge, elastike, šiviljski pribor
... Tej tradiciji so zvesti že več kot osem-
najst let, saj so tudi danes njihove police

bogato založene z najrazličnejšimi šivalni-
mi pripomočki. Poleg slednjih je na voljo
pester izbor ženskih nogavic in dokolenk
z različnimi modnimi vzorci ter otroških
nogavic. V teh dneh so v Gumbu za vas
pripravili vrsto pripomočkov za ročna
dela, s katerimi si boste krajšali dolge
zimske večere: gobeline z zanimivimi mo-
tivi (tudi otroškimi motivi z junaki iz pri-
ljubljenih risank, priložene so tudi preje),
sukance za kvačkanje, blagom panama
za vezenje in prejami za vezenje ter za
vozlanje zapestnic.
Pred časom so v trgovini Gumb ponudbo
obogatili še s komisijsko prodajo nosečni-
ških oblačil, med katerimi ta čas prevladu-
jejo predvsem hlače, in otroške opreme. V
teh dneh so na policah že zimska oblačila
za otroke do štirinajstega leta starosti:
jakne, bunde, toplejše hlače iz žameta in
jeansa, puloverji, velurji ... Pestra je tudi iz-
bira majic, trenirk, bodijev, žabic, pižam in
spodnjih majic vseh barv in velikosti, med

otroško obutvijo pa prevladujejo copati in
obutev za hladne dneve. V Gumbu je na
voljo tudi otroška oprema, kot so vozički,
posteljice, avtosedeži, stolčki, ‘lupinice’,
dodatki za dojenje, igrače ...
Poudariti je treba, da gre pri komisijski
prodaji za dobro ohranjene in cenovno
ugodne artikle. Cene otroških jaken in
bund se denimo začnejo že pri štirih evrih
in pol. 

Trgovino Gumb lahko obiščete 
od ponedeljka do petka od 9. do 19.
ure ter ob sobotah med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije na telefonski 
številki 04/51 51 751.

Vse za šivanje na enem mestu
Trgovina Gumb v Škofji Loki je že vrsto let najbolj poznana po pripomočkih za šivanje, 
vse bolj pa se uveljavlja tudi komisijska prodaja dobro ohranjenih nosečniških oblačil 

in otroške opreme po ugodnih cenah.

Trgovina Gumb
Koširjeva cesta 6, Škofja Loka

Tel: 04/51 51 751



Uvodnik

4 - L O Č A N K A

P R I L O G A  G O R E N J S K E G A  G L A S A  Z A  Š K O F J E L O Š K O  R E G I J O
Občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Oktober 2009 • Številka 10Leto: XI - ISSN 1408-7103

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 85. številke Gorenjskega glasa,
27. oktobra 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo do-
bijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 24. novembra 2009.

L O Č A N K A Drek fabrka potrjena

Na naslovnici: Andreja Franko iz Škofje Loke
Foto: Gorazd Kavčič 

V Puštalu je bilo pred leti zelo priljubljeno kopališče ob Sori.
Pred leti je na Glasovi preji Dora Plestenjak z velikim žarom v
očeh opisovala življenje ob kopališču, o množici kopalcev, ki so
prihajali tudi iz Ljubljane. Že dolgo nazaj je zanimanje za kopa-
nje v Sori zaradi vse bolj onesnažene vode zamrlo, čeprav Loča-
ni pravijo, da poleti, ob toplih dnevih ob Sori še opazijo nekaj ko-
palcev. Tudi zato Ločani že vrsto let težko čakajo na letni bazen,
edini takšne vrste na Škofjeloškem (v Železnikih deluje manjši in
pokrit bazen).

S projektom Urejanja porečja Sore, s katerim bodo štiri občine
na Škofjeloškem uredile vodovod, kanalizacijo in čistilne napra-
ve, jim bo očitno uspelo. Za razliko od preostalih občin na Go-
renjskem, ki s svojimi projekti niso prepričali pripravljavcev dr-
žavnega proračuna in načrtovalcev razvojnih programov, je de-
nar v proračunu za leti 2010 in 2011 zagotovljen, projekt za ka-
nalizacijo in čistilne naprave potrjen. 

Na začetku so vztrajanje štirih županov na svojem projektu pre-
ostali gorenjski župani težko sprejemali in razumeli (predvsem
kot soliranje predvsem škofjeloškega župana Drakslerja), danes
je uspeh na njihovi strani. Podpis pogodbe za čiščenje voda naj
bi se zgodil kmalu, projekte za vodovod morajo pristojni še pre-
gledati. Vendar bo gradnja dveh primarnih vodov - kanalizacije
in čistilne naprave - večinoma potekala skupaj, zato bi bilo prav,
da odgovorni v Ljubljani pohitijo.

Projekt Urejanja porečja Sore je skupaj vreden čez 55 milijonov
evrov, od tega gre za čiščenje odpadnih voda skoraj 30 milijonov
evrov, približno 22,5 milijona pričakujejo iz kohezijskega sklada
in državnega proračuna, preostanek iz občinskih proračunov.
Zgradili bodo 23,39 kilometra kanalizacijskih cevi, čistilno na-
pravo v Retečah, štiri pa bodo rekonstruirane in nadgrajene.
Projekt bodo začeli izvajati leta prihodnje leto in zaključili leta
2015. Projekt ureditve oskrbe z vodo je vreden skoraj 26 milijo-
nov evrov, 19,5 milijona bodo pridobili iz kohezije in državnega
proračuna, zgradili pa 58 kilometrov vodovodnega omrežja. Po-
leg obnove ali gradnje hrbteničnega omrežja bodo s pomočjo
projekta priključili pet tisoč novih naročnikov. Graditi naj bi za-
čeli leta 2011 in končali do leta 2015. Ta letnica je zelo pomemb-
na, saj mora biti do takrat narejeno vse, kar se financira z evrop-
skim denarjem iz finančne perspektive do leta 2013. Projekt je od
leta 2006 s podizvajalci pripravljala Razvojna agencija Sora, do
sedaj se je v višino nabralo za dva metra dokumentov.

Leta 2015 bo ta način morda znova oživelo letno kopališče ob
Sori, saj bo reka čez nekaj let čistejša in primernejša za kopanje.
Morda bo Občina Škofja Loka še prej v Podlubniku zgradila tež-
ko pričakovani letni bazen. Upamo le, da Ločani po gradnji nove
čistilne naprave v Retečah ne bodo mislili, da je tam nov bazen
in se okopali v njem.

Boštjan Bogataj
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Vabilo na predstave pri Sv. Duhu
Kulturni dom Ivan Cankar Sv. Duh to soboto, 31. oktobra, s kome-

dijo Ženske&moški.com odpira novo gledališko sezono. Špas teater
se bo predstavil dvakrat, ob 18. in 20.30. Soboto kasneje, 7. novem-
bra, bo ob 10. uri v sklopu otroških predstav gostovalo gledališče
Labirint s predstavo Metuljček in Metuljčica za abonma Duhec in iz-
ven. V soboto, 28. novembra, pa bo ob 19.30 še prva abonmajska
predstava za odrasle. Gostovala bo SNG Drama s komedijo Art. Na-
stopajo Jernej Šugman, Bojan Emeršič in Aleš Valič. 

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

škofjeloškega podeželja pripravlja tržnice kmetijskih izdelkov in pri-
delkov, kjer so na voljo izdelki blagovnih znamk Dedek Jaka - Na-
ravni izdelki iz Škofjeloških hribov in Babica Jerca - Naravni izdel-
ki iz Škofjeloških hribov ter izdelki, ki imajo znak kakovosti iz tra-
dicionalnega sejma Dobrote iz slovenskih kmetij na Ptuju. Na tržni-
ci torej lahko obiskovalci izbirajo med pekovskimi in mlečnimi iz-
delki, domačimi alkoholnimi pijačami, sadnimi izdelki iz travniške-
ga sadja, medom, izdelki iz domače volne, klekljano čipko ter apli-
kacijami s čipko ter med številnimi drugimi izdelki domače in umet-
nostne obrti. V Škofji Loki bo tržnica na Mestnem trgu 7. novembra,
v Gorenji vasi 14. novembra, v Žireh in Železnikih pa 21. novembra.
Info: Razvojna agencija Sora (Kristina Miklavčič, 506 02 25). 

Pod mavričnim dežnikom
Vrtec Škofja Loka v četrtek, 12. novembra, ob 17. uri pripravlja

prireditev za predšolske otroke od tretjega leta starosti, ki si bodo
ogledali različne dramatizacije, glasbene pravljice, lutkovne igrice

in podobno. Vsebino pripravljajo in izvajajo pedagoške delavke in
delavci vrtca. Info: Vrtec Škofja Loka, Majda Pipan, 04/512 24 62.

Kristalni abonma v Sokolskem domu
Občina Škofja Loka 18. novembra pripravlja koncert violončelista

Miloša Mlejnika in pianista Rainerja Geppa, ki bo v sklopu Kristal-
nega abonmaja v Sokolskem domu v Škofji Loki. Mlejnik in Gepp
se lahko pohvalita z bogato in nemirno ustvarjalno preteklostjo, ka-
terih rezultat so številne sonate, ki sta jih že predstavila v živo ali na
zvočnem zapisu. Info: Občina Škofja Loka (Tinka Frakelj, 511 23
44, sokolskidom@skofjaloka.si). 

Andrejev sejem v Železnikih
Turistično društvo Železniki v soboto, 28. novembra, ob 12. do 18.

ure vabi na Andrejev sejem pred Plavžem v Železnikih. Na stojnicah
bo v dopoldanskem času možno kupiti številna darila in ostale do-
brote za vse pridne otroke, katerih seveda v Železnikih in okolici ne
manjka. Najmlajše obiskovalce naj bi obiskal tudi sv. Miklavž s
spremstvom. Info: Turistično društvo Železniki (Špela Pegam, 514
73 56, 051/365 619).

Sejem rabljene smučarske opreme
V športni dvorani Poden v Škofji Loki bo 28. in 29. novembra

Smučarski klub Alpetour organiziral sejem rabljene smučarske opre-
me. Na voljo bo letos tudi nova smučarska oprema, sejem pa bo od-
prt od 8. do 19. ure. Info: Smučarski klub Alpetour (Janez Dekleva,
041/609 892). 

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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Glasova knjižnica

V navodilih 

za pripravo jedi 

avtorica želi 

podati osnovno

znanje o 

pravilnem 

ravnanju z živili,

da ne bodo 

samo "nasitna", 

ampak tudi 

zdrava.

Redna cena knjige: 26 EUR, 

cena za naročnike: 22 EUR + poštnina

Spiralna vezava, 255 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, 

torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, 

v petek od 8. do 14. ure, ali jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, vsak
dan v času uradnih ur.
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Karin Grein

� Zakladnica znanja od A do Æ

� Praktiœni nasveti za vsako priloænost

300 vpraøanj

o zeliøœih
Veliko 

nasvetov 

o uporabi

30
0 

vp
ra

øa
nj

 o
 z

el
iø

œ

G
re

in
er

/W
eb

er
 



Objave Občine Železniki

L O Č A N K A - 7

Železniki - Poročali smo že, da je država
letos krepko okrnila sanacijska sredstva za
odpravo posledic predlanske ujme v Želez-
nikih s 4,5 na 1,2 milijona evrov. Na občini
Železniki pa so se pred kratkim razveselili
novice, da je v pripravi podpis aneksa k
osnovni pogodbi v višini dobrih 600 tisoč
evrov. Več o tem pa župan Mihael Prevc:

”Država nam je dodaten denar namenila,
ker ga nekatere v ujmi prizadete občine niso
uspele porabiti. Skupaj naj bi tako v Železni-
kih za obnovo poškodovane lokalne infra-
strukture letos prejeli 1,85 milijona evrov.
Dodatnih 600 tisoč evrov bomo porabili za
sanacijo kritičnega plazu v Smolevi. Upamo,
da bomo pogodbo podpisali čimprej, izvajal-
ci iz Podjetja za urejanje hudournikov PUH
pa skupaj s projektantom že pripravljajo te-
ren v Smolevi, saj je zelo pomembno, da se
do hude zime dela tudi zaključijo. Naj ob tem
dodam, da bomo letos obnovili tudi Starogo-
liški most v Selcih, ki bi zaradi pomanjkanja
denarja v državnem proračunu letos moral iz-
pasti iz sanacijskih del, a smo se z izbranim
izvajalcem Cestnim podjetjem Kranj uspeli
dogovoriti, da bo občina 160 tisoč evrov
vredno investicijo plačala prihodnje leto.”

Je zdaj že kaj novega v zvezi s pripravo
državnega prostorskega načrta (DPN) za
zagotovitev poplavne varnosti in obvoznico
skozi Železnike? 

”DPN prehaja v fazo, ko se bomo dokonč-
no morali odločiti o najprimernejši varianti.
Glede vodnih ureditev na Sori je že jasno, da
bodo za zagotovitev varnosti pred stoletnimi
vodami in pretok 180 kubičnih metrov na se-
kundo potrebne velike poglobitve struge
Sore skozi celotne Železnike, povečati bo tre-
ba pretočnost mostov. Načrtovalec mag. Rok
Fazarinc predlaga, da se Dermotov jez poru-
ši in zgradi nov most v Ovčjo vas, vodno za-
jetje za potrebe male hidroelektrarne Niko
(HE) bi premaknili približno 500 metrov
gorvodno, Dolenčev jez pa bi preuredili kot
zadrževalnik oz. usedalnik plavin. S temi
ureditvami še ne bo možno doseči zadostne
poplavne varnosti, zato bo treba nad Železni-
ki zgraditi suhi zadrževalnik v višini 10-12
metrov, ta čas se pogovarjamo o dveh lokaci-
jah na Jesenovcu: pri Votli peči oz. pod Sušo. 

Glede obvoznice skozi Železnike smo že
večkrat povedali, da tunelske variante niso
sprejemljive, saj bi bilo treba porušiti števil-
ne objekte, zato so se pripravljavci idejnega
projekta v zadnjem času resno lotili umestit-

ve obvoznice po levem bregu Sore, kjer se že
dalj časa hrani prostor za cesto. Pri tem se
srečujejo s problemom, saj vodne ureditve na
območju Dermotovega jezu in zajetje za HE
Niko zahtevajo na tem območju veliko pros-
tora, ki pa na drugi strani oži prostor name-
njen za obvoznico. Po idejnem projektu, ki ga
imamo ta čas na mizi, bi bilo treba porušiti
kar precej objektov, večinoma pomožnih, ce-
sta pa bi se zelo približala hišam, ki bi se jim
zaradi tega poslabšala kvaliteta bivanja. Za-
radi odkupa teh objektov bi bila investicija
bistveno dražja, zato bomo v nadaljevanju
iskali bolj racionalne možnosti umestitve za-
jetja za HE in na ta način pridobili več pros-
tora za umestitev obvoznice. DPN, ki je za
Železnike najpomembnejši projekt, prehaja v
fazo, kjer bo treba veliko usklajevanja s stro-
ko, občino in prebivalci. Decembra naj bi iz-
brali najboljše variante umestitve ceste in
vodnih ureditev s točno lokacijo zadrževalni-
ka, zatem pa pride na vrsto izdelava vse po-
trebne dokumentacije za izbrane variante.
Avgusta 2011 pa naj bi DPN sprejela vlada.
Zavedamo se, da bo izvajanje projekta zahte-
valo ogromno denarja in daljše časovno ob-
dobje.”

Kako napreduje gradnja širokopasovne-
ga omrežja? Se tudi pri vas izvajalci iz Tri-

tela srečujejo s težavami pri pridobivanju
služnostnih pravic?

”Ja, tudi pri nas se izvajalci srečujejo s temi
težavami, a jih uspešno rešujemo. Ta čas si-
cer potekajo različne aktivnosti, od zbiranja
služnosti lastnikov parcel, izdelave projekta
za izvedbo do gradnje omrežja in urejanja
prostora v bazenu, kjer bo centralna sprejem-
na točka. Doslej je Tritel zgradil omrežje v
Dolenji vasi, Selcih, Golici in Podlonku, do
konca leta ima namen zgraditi omrežje in po-
vezati s centralno sprejemno točko spodnji
del občine, do konca avgusta prihodnje leto
pa zgornji del. Omrežje bo pripeljal do vasi,
nato pa bo začel z gradnjo priključkov pov-
sod, kjer bodo končni uporabniki izrazili in-
teres. Računamo, da bi omrežje lahko začelo
delovati ob koncu leta 2010.”

So se dela v Športnem parku Dašnica
zdaj že začela?

”Ta čas poteka gradnja opornih zidov. Izva-
jalci iz Cestnega podjetja Kranj so se lotili
tudi izgradnje t. i. ‘planuma’, ki bo osnova za
položitev asfalta in tartana. Ureditev športne-
ga parka smo razdelili na faze; v prvi bodo
zgrajena športna igrišča in atletska steza, rok
za izvedbo je do maja prihodnje leto. Do-
končna ureditev parka bo predvidoma konča-
na do leta 2012.”                   Ana Hartman

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Dodatni denar za sanacijo
V Železnikih naj bi za odpravo posledic ujme prejeli še dobrih 600 tisoč evrov za 

sanacijo plazu v Smolevi. Letos bodo obnovili tudi Starogoliški most v Selcih.

Obnova Starogoliškega mostu v Selcih 
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Železnikarske novice

Sorica - Med 3. in 11. oktobrom je bila v
Sorici prireditev Sadovi jeseni, ki je nadome-
stila dosedanjo prireditev Sadovi sadovnjaka.
Slednja se je navezovala predvsem na opravi-
la, povezana s sadovnjakom in sadjem, letos
pa so organizatorji iz Turističnega društva
Sorica (TD) program etnografske prireditve
razširili še na druga jesenska dela, ki so ne-
koč spremljala življenje na podeželju, in jo
poimenovali Sadovi jeseni.

Prav prikazi jesenskih opravil na podeželju
so na zadnji dan prireditve v Sorico privabili
največ obiskovalcev. Dogajanje je zaradi sla-
bega vremena potekalo pod šotorom, začelo
pa se je s prikazom pospravljanja zadnje koš-
nje in ‘krhljanjem’ sadja. ”Ko smo povečerja-
li in zmolili rožni venec, je mama prinesla
škaf drobnih jabolk, ki smo jih krhljali. Suši-
li smo jih v peči ali na njej, paziti pa je bilo
treba, da se niso zažgala. Včasih smo to de-
lali tudi v ‘pajštubi’, kar je zbralo skupaj celo

vas. Otroci smo suho sadje dobili le za izred-
ne praznike ali za nagrado,” je spomine obu-
jala domačinka Jožica Kačar. Na starih na-
pravah so prikazali tudi mletje sadja, stiska-
nje mošta in kuhanje žganja, iz bezgovih ja-
god pa so pripravili ‘terjak’, ki je zdravilen
za grlo. Med jesenska opravila je sodila tudi
priprava drv, prikazali pa so še, kako so ne-
kdaj s konjem pripeljali steljo za živino.
Predsednik TD Marijan Peternelj je napo-
vedal, da bodo odslej na prireditvi vsako leto
prikazali kakšno novo jesensko opravilo, kot
sta striženje ovc, ribanje zelja ...

S prireditvijo po besedah Peternelja skuša-
jo poudariti tudi pomen domačega sadja in
druge doma pridelane hrane, ki sicer na po-
gled ni vedno zelo privlačna, a je bistveno
bolj zdrava. Prav zato so na predzadnji dan
prireditve pripravili tržnico kmetijskih pri-
delkov in ponudbo domačih jedi, ob tem pa
je potekal tudi otroški Živ žav, drugo sreča-

nje ljudskih pevcev in godcev ter veselica z
ansamblom Roka Žlindre.

V Sorici pa je bilo pestro tudi v začetku ok-
tobra ob odprtju prireditve, ki se je začela s
predstavitvijo nove turistične zloženke o So-
rici in odprtjem razstave udeležencev likovne
kolonije, ki bo v avli gostišča Macesen na
ogled do 6. novembra. Na koloniji, ki je po-
tekala pod vodstvom slikarke Agate Pavlo-
vec z Rudna, je med 30. septembrom in 3.
oktobrom ustvarjalo osem akademsko izob-
raženih umetnikov, med njimi Škofjeločani
Tina Dobrajc, Anja Fabiani, Martina
Štirn in Ryuzo Fukuhara ter Soričan Mo-
hor Kejžar. Udeleženci so bili povsem oča-
rani nad mirom in neokrnjeno naravo Sorice,
zato ne čudi, da so jo mnogi upodabljali v
svojih delih, na katerih so se med drugim
‘znašli’ motivi cerkve, skednja, soriških ko-
zolcev, pokrajine, živali ...

Ana Hartman

Praznik jesenskih opravil
Prireditev Sadovi jeseni v Sorici je letos postregla z likovno kolonijo, novo turistično zloženko, 

srečanjem ljudskih pevcev in godcev, prikazom jesenskih opravil na podeželju ...

Asfaltirali bodo skoraj sedem kilometrov cest
Železniki - V občini Železniki bodo letos asfaltirali 6,7 kilometra

občinskih cest, za kar bodo porabili približno 800 tisoč evrov. Naj-
večji zalogaj je predstavljala dotrajana makadamska cesta skozi Sori-
ški potok, ki so jo nato dodatno razdejale še poplave. V sklopu pol
milijona evrov vredne investicije je Podjetje za urejanje hudournikov
PUH saniralo potok ob cesti in brežine ob njem, za kar je občini iz
državnega sanacijskega programa po ujmi uspelo pridobiti okoli 250
tisoč evrov, prav tolikšen znesek pa je občina odštela še za pripravo
in asfaltiranje ceste v dolžini 1,6 kilometra, ki sta ju izvajali podjetje
Todograd in Cestno podjetje Kranj. ”Cesta je bila obnovljena ravno v

pravem trenutku, saj bo zaradi rekonstrukcije regionalne ceste v So-
rico služila kot obvoz za osebna vozila,” je poudaril župan Mihael
Prevc, ki je v začetku oktobra skupaj s predsednikom in članom sve-
ta Krajevne skupnosti Sorica Matjažem Čemažarjem in Frenkom
Kejžarjem z rezanjem traku simbolično predal namenu novo cesto.
Čemažar je dejal, da je obnovljeni odsek izjemno pomemben za 
Sorico: ”V tem delu vasi v zadnjih letih rastejo nove hiše, v katerih
bivajo mlade družine.” V občini Železniki so letos asfaltirali tudi 
odseke Miznikar-Megušar v Martinj vrhu, Dražgoše-Kopeč, Rudno-
Markc, Racovnik-Malen, Na Plavžu, Dolenja vas-Lavtar, ta čas pa 
asfaltirajo še ceste Torka-Ravne, Selca-Kališe, Železniki-Ojstri vrh in
odsek k Ocvirku v Davči. A. H.
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Prikazali so tudi pospravljanje zadnje košnje. Udeleženci likovne kolonije
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Žiri - Oktobra je podjetje Deos pridobilo
gradbeno dovoljenje za Dom za starejše v
Mršaku. Ali se je zgodba s tem začela raz-
pletati ali lahko Žirovci pričakujejo nove
zaplete pred začetkom gradnje, smo vpra-
šali župana Bojana Starmana:

”Prišli smo do gradbenega dovoljenja, ki bi
ga, po mojem mnenju, morali dobiti že pred
časom. Prehajamo v zaključno fazo in smo v
pričakovanju pritožb sosedov, ki do sedaj
niso bili vključeni v postopke, vendar so na-
mero po tem že izkazali. Še vedno ostaja
upanje, da so jih dogodki minulih mesecev,
predvsem želja občank in občanov po domu,
prepričali, da se ne bodo pritožili. Kakorkoli
že, pričakujem, da bodo pristojni hitro ukre-
pali in bo investitor lahko začel z gradnjo.
Zagotovo pa z deli ne bo začel pred izdajo
pravnomočnega dovoljenja.”

Sosedje pravijo, da je voda še vedno v
Mršaku in ni izhlapela, zato še vedno ob-
staja možnost poplavljanja njihovih hiš.

”O tem bodo odločali strokovni organi.”
Kdaj bi lahko Deos začel graditi? Kaj če

izgubi koncesijo?
”V igri je veliko če-jev, saj smo v minulih

mesecih opazovali, kako se je nepomembna
zadeva vlekla in vlekla. Pričakujem, da bi
vsaj v spomladanskih mesecih lahko začeli
graditi. Argumenti za podaljšanje koncesije
so na strani investitorja, predvsem izdano
gradbeno dovoljenje.”

Pred dobrim mesecem ste prevzeli vode-
nje murskosoboške Mure. Malce dolga pot
je od Žirov do Murske Sobote. Kako se
spopadate s tem?

”Včasih prespim v Prekmurju, spet drugič
se pripeljem domov. To ni težava, večja so
družinski odnosi, saj mi žena očita, zakaj
sem se pri teh letih spustil v vodenje takšne-
ga projekta. Pa vendar, ponudil sem se go-
spodarskemu ministrstvu, čeprav bi se lahko
umaknil na občino in počakal na upokojitev.
Vodenje podjetij oziroma gospodarstvo mi je
bilo vedno velik izziv, čeprav sem lani priča-
koval še eno izvolitev v državni zbor. Nisem
računal, da bi reševal še kako podjetje, saj je
potrebno veliko napora ...”

Štirikrat ste bili na listi SDS izvoljeni za
žirovskega župana, pred petimi leti za po-
slanca. Še leto mandata je pred vami, kaj
potem?

”Lani sem bil zelo razočaran. V SDS sem
praktično od začetka, vendar velikokrat tudi
zato, da mi ne bodo očitali nevtralnosti. Ni-

koli pa nisem bil in ne bom politik, ne bom
vodil izvršilnih organov ali stranke. V Žireh
me je podprla desnica, lahko bi me tudi levi-
ca. Občino sem vodil apolitično, konfliktom
sem se vedno izogibal. Na občinskem svetu
vedno stremim k soglasnemu odločanju, sku-
šamo izpeljati programe, kot smo si jih zasta-
vili. Ob zaključku mandata ne bom v nobeni
stranki in tudi kandidirati ne mislim več pod
nobenim pogojem.”

Vas vodenje občine ne zanima več?
”Vodenje občine je zahtevno, čeprav fizič-

no nisem veliko prisoten. Neprestano jo
imam v glavi, nobena odločitev ne čaka niti
pet minut na mene. Aktivnosti se odvijajo ne-
moteno, čeprav sem poklicno zaposlen drug-
je, skoraj vse obdobje pa sem župansko funk-
cijo opravljal skoraj zastonj. V manjših obči-
nah smo župani prejemali le simbolno nado-
mestilo, v zadnjem letu pa so se nadomestila
res nekoliko povišala. Dobim 1.154 evrov
neto, od tega pa moram vsak mesec odšteti še
približno 400 evrov za doplačilo dohodnine.
V Sloveniji ni občine, ki bi imela tako majh-
ne stroške z županom, kot je Občina Žiri.”

Oktobra naj bi se sestali z Gregorjem
Fickom, direktorjem Družbe RS za ceste,
glede križišča v osrednjih Žireh. Vam je
uspelo najti dogovor?

”Zaradi vodenja Mure me na sestanku žal
ne bo. Zato pa sem dal našim strokovnim
službam navodila, da projekt nekoliko popra-
vimo. Po sedanjem predlogu bo bistveno pre-
več posegov v prostor, kar je treba omiliti,
naša želja je, da se namesto semaforiziranega
križišča zgradi manjše krožišče. Naša ideja
je, da zagotovimo normalno prehodnost vo-
zil, tovorni promet pa preusmerimo na ob-
voznico mimo industrijske cone.” 

Za razliko od preostalih gorenjskih ob-
čin boste štiri občine na Škofjeloškem očit-
no pridobile evropski denar za ureditev
vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav.
Zakaj je vam uspelo?

”Soglasje smo dobili, denar je v občinskem
proračunu, vendar projekt Urejanje porečja
Sore še ni dokončno potrjen. Projekt smo za-
čeli zgodaj pripravljati in se trudili z opera-
tivno dokumentacijo, s soglasji in gradbenim
dovoljenjem.”

Sicer ste do evropskih projektov skeptični.
”Zaradi načina izvajanja, kontrole, priprav-

ljanja projektov, ... Na občini niti ne vemo, ali
smo denar pridobili ali ne. Uradniki vedno
pristavijo svojo piko in odvzame nekaj denar-
ja. Tako se ne da delati. To se kaže tudi pri čr-
panju evropskega denarja v Sloveniji na
splošno, kjer je vse obrnjeno na glavo. Vse
preveč je birokracije in podizvajalcev pri pri-
pravi projektov.”

Pa vendar vam tudi pri domačih projek-
tih ne gre vse po načrtih. Primer sta dom
za starejše in urejanje nogometnih igrišč
na Polju. 

”Živimo v dobi (ne)pravne države, ko veli-
ko zadev še ni urejenih. Samo poglejte, koli-
ko težav imamo pri prostorskem načrtu. Obči-
na bi morala imeti več besede, ne pa da odlo-
čajo birokrati na ministrstvih. Po drugi strani
gre pri teh projektih za posledice dela v prejš-
njih časih, ko se je delalo na hitro, brez dogo-
vorov in soglasij, lastniki zemljišč pa se tega
ne gredo več. Ne želijo nam dati soglasij ali
prodati zemljišč. Aktivnosti pri projektiranju
nogometnega igrišča se sicer nemoteno nada-
ljujejo, upam, da bo igrišče nared do konca
prihodnjega leta.” Boštjan Bogataj, 

foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Izdano gradbeno dovoljenje
Bojan Starman je pred mesecem sprejel mesto predsednika uprave v Muri, do konca

mandata pa ostaja župan.

V Žireh bodo prihodnje leto gradili v sklopu evropskega projekta Urejanje porečja Sore.

Bojan Starman
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Žiri - Knjiga je bila del mednarodnega pro-
jekta, pri katerem sodelujeta Etnografski in-
štitut Srbske akademije znanosti in umetnosti
iz Beograda in Inštitut za slovensko narodo-
pisje ZRC SAZU v Ljubljani. Razen predsta-
vitve knjige so Žirovci v mestu Šid predstavi-
li tudi Žiri in slovensko pesem. Organizacija
izleta v Srbiji je slonela na plečih Moškega
pevskega zbora Alpina Žiri, pomagala je tudi
Krajevna knjižnica Žiri, na pot pa so se od-
pravili tudi slikar Pavel Sedej, Nives Markelj
iz Alpine, Metka Debeljak in Franci Kranjc z
občine in sorodniki Marije Stanonik. 

”Knjiga dr. Marije Stanonik je izdana v ciri-
lici in govori o avtoričini mami Mariji Dem-
šar, ki je bila med drugo svetovno vojno iz-
gnana v Srbijo, v mesto Šid,” pojasnjuje ži-
rovska knjižničarka Majda Treven. Šid je zelo
ponosno na svojega slavnega rojaka, slikarja
Sava Šumanovića, ki je zapustil opus več kot
800 del, premožna družina pa je med vojno za
služkinjo vzela Marijo Demšar. ”Najprej pade
v oči, kako je družina Marijo Demšar spreje-
mala. Prvo leto je bila Slovenka, kasneje so jo
klicali Marija, potem je bila Naša Marija. Po
štirih letih je bila njihova,” o knjigi razmišlja
Trevnova. Že leta 1942 je bil slikar Šumano-
vić ustreljen, Marija pa je ostala pri njegovi
mami do konca vojne. Dr. Stanonikova je ma-
mine zapiske našla v domači hiši v Žireh in
jih popisala v knjigi Štiri matere, ena ljube-
zen, v knjigi Entologija u pismima i slikama
pa predstavila dopolnjen del prvotne knjige. 

Predstavitev v galeriji Sava Šumanovića v
Šidu je bila navdušujoča, saj jo je spremljalo
več kot dvesto obiskovalcev, ki so z zanima-
njem prisluhnili Metki Debeljak, ki je predsta-
vila Slovenijo in Žiri ter naš utrip življenja, Pa-
vel Sedej jim je podaril svojo sliko z motivom
Žirovske kotline, Moški pevski zbor Alpina pa
pripravil še posebej lep koncert s slovenskimi
ljudskimi pesmimi (kratek koncert so nasled-
nji dan izvedli tudi pred Alpinino trgovino v
sklopu Mercatorjevega centra v Beogradu). 

Knjigo so poleg avtorice predstavili še no-
silka projekta dr. Mladena Prelić in prevajal-
ka dr. Lada Stevanović. Minuli petek so knji-
go predstavili še v galeriji DPD Svoboda, ko
so znova zapeli žirovski pevci, za prikaz utri-
pa Srbije pa je zapela in zaplesala tudi Fol-
klorna skupina KUD Mladost iz Ljubljane.
Na začetku so prikazali tudi del utrinkov z
njihove poti v Šid oziroma Srbijo. 

Boštjan Bogataj, 
foto: Aleš Kacin

Žirovci so se predstavili v Srbiji
Avtobus Žirovcev je ta mesec obiskal srbsko mesto Šid. Razlog je bila predstavitev knjige 

Etnologija u pismama i slikama avtorice dr. Marije Stanonik. 

Žiri - Večmesečno čakanje na odločbo Upravne enote z gradbenim do-
voljenjem za dom starejših v Žireh so v podjetju Deos in na občini le spre-
jeli. Investicija v dom je vredna približno 11 milijonov evrov, za Žiri pa
pomembna zaradi novih 70 delovnih mest in tudi 50 starejših Žirovcev, ki
morajo danes jesen življenja preživljati v domovih po vsej Sloveniji.

Izdanega gradbenega dovoljenja je bil vesel tudi Bojan Kranjc, direk-
tor podjetja Deos, vendar opozarja, da še ni razloga za veselje: ”Civilna
iniciativa še vedno obstaja in ne vemo, ali se bodo pritožili ali ne (do da-
nes se je osemdnevni rok za pritožbo sicer že iztekel, op. a.). Z gradnjo
bi lahko začeli že zelo kmalu, saj moramo pripraviti le izvedbene doku-
mente in izbrati izvajalca, dom pa bi lahko odprli v enem letu.” 

Spomnimo, da je v civilno iniciativo združenih nekaj družin iz hiš, ki
bodo v neposredni soseščini doma in niso proti domu, ampak za presta-
vitev le-tega. ”Dovoljenje še ni pravnomočno. Posvetovali se bomo s
strokovnjaki in se odločili za nadaljnje postopke, saj razlogi in argumen-
ti za našo željo po prestavitvi doma za nekaj metrov ostajajo enaki in
smo jih že velikokrat povedali,” nam je v imenu družine Primožič pove-
dala Tadeja Primožič.

Boštjan Bogataj, foto: Polona Mlakar Baldasin

Knjigo Etnologija u pismima i slikama je dr. Marija Stanonik predstavila skupaj s kolegicama dr. Mladeno
Prelić in dr. Lado Stevanović.

Upravna enota izdala dovoljenje

Se je projekt doma za starejše le premaknil iz slepe ulice ali bo ostalo
zgolj pri nedokončani cesti v dom?



Objave Občine Gorenja vas-Poljane

L O Č A N K A - 11

Gorenja vas - Kot smo napovedali v
prejšnji Ločanki, so se dela pri urejanju
središča Gorenje vasi začela, naše prvo
vprašanje županu Milanu Čadežu pa je v
zvezi z začetkom gradnje krožišča. Zakaj
se dela še niso začela?

”To vprašanje bi bilo bolje postaviti Direk-
ciji RS za ceste. Aktivnosti pri krožišču v
Gorenji vasi so se začele, saj je Državna revi-
zijska komisija že opravila svojo delo, žal pa
smo izgubili precej dragocenega gradbenega
obdobja. V teku je koordinacija med DRSC
in izbranim izvajalcem, saj je pred konkret-
nim gradbenim posegom na terenu potrebno
opraviti še pripravljalna birokratska dela. Naj
dodam, da smo dosegli velik napredek pri
umestitvi bencinskega servisa v Gorenji vasi
glede na najnovejšo poplavno uredbo.”

Kako kaže z obnovo regionalne ceste
proti Sovodnju? Ali bo treba počakati na
začetek del po potrditvi variante četrte
razvojne osi, torej še nekaj let?

”V drugi polovici marca smo s pristojnimi
službami iz Direkcije RS za ceste natančno
pregledali celotno traso regionalne ceste Tre-
bija-Sovodenj. Ugotovili smo, da je na več
odsekih zaradi cestnih udorov ob potoku na-
meščena cestna signalizacija in poteka samo
izmeničen promet. Do leta 2013 bo v cesto
vloženih 1,5 milijona evrov, največ v letih
2010 in 2011 za rekonstrukcijo ceste z grad-
njo potrebnih opornih zidov. Tako lahko v
naslednjih letih pričakujemo dela na tem od-
seku in izboljševanje voznih razmer.” 

Za razliko od preostale Gorenjske boste
štiri občine na Škofjeloškem z evropskim
denarjem lahko uredile vodovod, kanali-
zacijo in čistilne naprave. Zakaj je projekt
Urejanje porečja Sore uspel, preostali Go-
renjski pa ne?

”Težko komentiram preostale projekte,
moja velika osebna želja pa je, da bo tudi
preostali del Gorenjske uspešen na tem po-
dročju. Za našega vem, da smo vložili veliko
časa, truda, znanja in sodelovanja z vsemi
občinami škofjeloškega območja. Dokazali
smo, kako je mogoče s skupnim nastopom
doseči veliko višje cilje, kot pa posamezno.”

Letos ste veliko pozornosti namenili ob-
novi Šubičeve hiše v Poljanah. Ali so pred-
videna dela zaključena, kdaj bo objekt za-
živel?

”Gradbena dela so zaključena, odpraviti je
potrebno le par manjših pomanjkljivosti. V
letu 2010 nas čaka še ureditev notranjosti

(oprema) ter dokončanje restavriranja stavb-
nega pohištva. Pri gradbenih delih so bile v
notranjosti odkrite tudi poslikave, ki jih je
potrebno restavrirati. Trenutno je v pripravi
razpis za skrbnika hiše, ki bo skrbel za doga-
janje v hiši, za izvajanje programa in promo-
cijo tega zaščitenega kulturnega spomenika
in s tem za dodano vrednost hiše.”

Kdaj bo sprejet prostorski plan občine?
”Sredi oktobra smo vnovič oddali vlogo za

pridobitev končnih mnenj nosilcev urejanja
prostora. Pričakujemo, da je sedaj predlog
občinskega prostorskega načrta usklajen z
vsemi zahtevami pristojnih nosilcev urejanja
prostora in da bodo soglasja izdana v zakon-
sko določenem roku, to je v 21 dneh od obja-
ve na spletnem portalu ministrstva za okolje
in prostor.” 

Večkrat ste že napovedali skorajšnje od-
prtje zbirnega centra za odpadke v Todra-
žu. Bo odprt letos ali prihodnje leto?

”Res je. Lani, ob tem času, smo napovedali
odprtje zbirnega centra aprila 2009, vendar
takrat še nismo vedeli, da smo pri gradnji z
delom ograje in robnikom posegli na sosed-
nje zemljišče. Sedaj je navedeno urejeno in
pripravljamo PGD dokumentacijo. Glede na
stanje in postopke, ki so pred nami, lahko po-
trdimo, da bo zbirni center odprt po pridobit-
vi uporabnega dovoljenja, kar pa bo verjetno
v začetku leta 2010.”

Občani se pritožujejo, da z občine preje-
majo grozilna pisma zaradi odlaganja
smeti, svetniki pa napovedujejo spremem-
bo pristojnega odloka za rešitev problema
odlaganja smeti v vreče. Ali je možno kako
prehodno obdobje za prehod na nov način
pobiranja smeti?

”Grozilna pisma so hud izraz, nanašajo se
na drugi poziv občanom, da uredijo oddajo
ostanka komunalnih odpadkov v zabojnikih.
Na osnovi pritožb o oddaji ostanka komunal-
nih odpadkov v vreči (neustrezno ločevanje
odpadkov, oddaja v neustreznih vrečah, od-
daja na ekološke otoke in prevzemna mesta v
neskladju z urnikom odvoza in navodili) smo
preverili tudi evidence in ugotovili, da več
kot sto uporabnikov uporablja vreče, čeprav
bi morali zabojnike. Marca smo jih pozvati k
ugodnemu nakupu zabojnikov, avgusta pa
smo poslali še drugi poziv, poleg pa res nave-
dli sankcije po določbah odloka. Navedeno je
sprožilo različne odzive, od nakupa zabojni-
ka do negodovanja in pritožb. V občini se za-
vedamo, da so najboljše tiste rešitve, ki jih
dorečemo skupaj z občani. Vsi pa moramo
upoštevati predpise, ki določajo pravice in
dolžnosti. Menim, da lahko komuniciranje še
izboljšamo, enako tudi vsebino ‘grozilnega
pisma’. Večina občanov se je na naš poziv si-
cer hitro odzvala.”

Boštjan Bogataj

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Obnova Šubičeve hiše končana
Ureditev središča Gorenje vasi se je začela, gradnja krožišča pa še ne. Zbirni center bo

odprt v začetku 2010.

Večja dela pri rekonstrukciji ceste proti Sovodnju bodo izvedena v letih 2010 in 2011.

Milan Čadež
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Gorenja vas - ”Gospodarska kriza se zad-
nje leto zelo pozna, saj so me občani tudi
sami pocukali za rokav in vprašali za pomoč.
Pomoči so zelo veseli, zaradi tega pa tudi mi,
saj razdelimo okoli trideset paketov,” pravi
Jana Rojc, dosedanja predsednica RK Gore-
nja vas. Žal se kriza pozna tudi pri odzivu na
krvodajalske akcije, zakaj ni več motiva, od-
bornice ne vedo, beležijo pa kar za tretjino
manj krvodajalcev (lani še 230, letos 160).
”Pri članarini ni težav, saj naši ljudje vidijo,
da delamo, težje pa se za donacije odločajo
podjetja. Tudi to razumemo,” pravi Rojčeva. 

V štirinajstih letih njenega dela so posebno
pozornost namenjali starejšim, saj so jim vsa-
ko leto pripravili srečanje, jih obiskovali ali
pomagali na domu ter pripravili prednovolet-
ni ples in jih obdarovali. Seveda je Rdeči križ
prepoznaven tudi po razdeljevanju prehran-
skih paketov, finančni in siceršnji pomoči,
tudi krvodajalskih akcijah. Gorenjevaški RK
je velikokrat organiziral tudi razna predavanja
in delavnice (zdrava prehrana, zeliščarstvo,
holesterol, osteoporoza ...), pomagali so pri
letovanju na Debelem Rtiču, uspešno je sode-
lovala tudi skupina za samopomoč. 

”Organizirali smo tudi številne akcije, tako
za poplavljene Železnike, za pomoč družini,
kjer je umrl oče, za deklico, ki ji je pogorela
soba, slabovidni deklici so pomagali pri naku-
pu lupe, zbirali smo denar za otroke v Afriki in

Pakistanu,” pojasnjuje Jana Rojc, ki je ponosna
tudi na organizacijo dobrodelnih koncertov s
Svetlano Makarovič, Janezom Škofom, Janom
Plestenjakom, Adijem Smolarjem, zakoncema
Ramoveš in drugimi. Prejšnja leta so velikokrat
pomagali tudi učencem pri subvencioniranju
malic in kosil, potem je to vlogo prevzel Šolski
sklad, ki ga napolnijo z denarjem donatorjev,
dobrodelnimi koncerti, dobrodelnim bazarjem
in Miklavževim sejmom. 

Na vprašanje, ali je svoji naslednici Mariji
Knafelj zaupala tudi kakšno skrivnost, Rojče-
va pove, da mnogi, predvsem starejši, veliko-
krat potrebujejo le toplo besedo in ne denar-
ja, torej le nekaj pozornosti. ”Srečanj s starej-
šimi se zelo rada spominjam, saj so me ved-
no navdala s posebno energijo,” je zadovolj-
na nekdanja predsednica, ki se je umaknila
zaradi novih delovnih obveznosti. 

Boštjan Bogataj

Veliko dejavnosti, velika odgovornost
Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja vas je sredi meseca prevzela Marija Knafelj s Sr. Brda.

Poljane - Lovsko kinološko društvo Gorenjske je sredi meseca s
slavnostno prireditvijo in podelitvijo priznaj v Kulturnem domu v Pol-
janah obeležilo 30 let delovanja. Že leta 1978 je Miloš Kelih pripravil
vse potrebno za ustanovitev društva, ustanovnega občnega zbora, ki je
bil 20. januarja 1979, pa se je udeležilo 52 ustanovnih članov. ”Ljubezen
do lovskega psa, spoznanje, da je šolan pes sestavni del boljšega in

učinkovitejšega lova, da je pes nepogrešljiv pri gonji divjadi in nujno
potreben pri iskanju le-te, so vodilo našega društva,” je v kroniko društ-
va zapisal sedanji predsednik Alojz Mlakar (član Lovske družine Škof-
ja Loka). Najvišje priznanje prvega reda je na slovesnosti prejel Jurij
Rihtaršič, sicer član Lovske družine Poljane in znani vzreditelj psov
s Kokrice pri Kranju. Priznanja je zelo vesel in ga je prejel za dol-
goletno delo v društvu, saj je bil štirinajst let gospodar, šest let je
predsednik strokovnega sveta, danes pa opravlja tudi naloge ki-
nološkega sodnika in je vodja šolanja lovskih psov. ”Rad pomagam
kolegom lovcem kinologom, žal pa ugotavljamo, da se mladi lovci
ne zavedajo pomena psov. Lova brez njih ni, izgovor mladih, da ni-
majo časa, pa ni pravi,” pravi Rihtaršič. 

Podobno nam je povedal tudi gospodar Dušan Belovič: ”Lovec bi
moral biti tudi kinolog, saj je lov tesno povezan s psom. Zavedamo
se sicer, da ga marsikdo, predvsem tisti, ki živijo v stanovanjih, ne
morejo imeti, vendar je izgovorov preveč.” Ob obletnici je članom s
posebnim posvetilom v zborniku čestital tudi Blaž Kavčič, predsed-
nik Državnega sveta RS, sicer pa znani kinolog, ki se s psi ukvarja
že 42 let, kinološki sodnik pa je postal že leta 1972. Lovsko ki-
nološko društvo Gorenjske je med večjimi v Sloveniji, trenutno šte-
je 431 članov (imajo 302 psa), med njimi pa je še 24 ustanovnih
članov. Ob tej priložnosti so člani izdali zbornik, minuli vikend pa
organizirali tudi državno tekmo za goniče v Gorenji vasi.

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Okrogla obletnica lovcev kinologov

Lovci kinologi letos praznujejo 30 let ustanovitve, slavnostno prireditev pa so
zaupali lovcem kinologom iz Poljan (ti so med najdejavnejšimi v društvu).

”Srečanja s starejšimi so me vedno navdala s posebno energijo,” pravi Jana Rojc, nekdanja predsednica RK
Gorenja vas. Na sliki z županom Milanom Čadežem in Ani Oblak iz Leskovice.



Ločanka predstavlja

L O Č A N K A - 13

Gorenja vas - Občina Gorenja
vas-Poljane je v sodelovanju z
obrtniki, podjetniki v občini sredi
meseca obudilo gorenjevaško pri-
reditev Vaško popoldne. Predsta-
vili so dejavnosti, ki jih opravljajo
uspešni ponudniki storitev in pro-

izvodov, ter se hkrati zabavali.
”Skozi poletje smo premišljevali o
prikazu dela in dejavnostih naših
obrtnikov, predvsem v želji, da bi
se naši otroci odločali za poklice
teh obrtnikov,” je na prireditvi po-
vedal župan Milan Čadež. 

Vaško popoldne je v preteklosti
že obstajalo, na njem pa so se
predstavljali pridelki in izdelki
okoliških kmetov, sedaj pa so na-
redili korak naprej in predstavili še
dejavnosti in izdelke obrtnikov.
”Nekaj let je bilo v Gorenji vasi
kar mrtvilo družabnega življenja,
čeprav so gasilci in študentje orga-
nizirali uspešne prireditve. Mi
smo skušali angažirati celoten
kraj,” je pojasnil Milan Brence,
Pustotnikov iz Gorenje vasi. 

Lotili so se predstavljanja današ-
njega življenja, saj se v občini z
različnimi dejavnostmi ukvarja
tako veliko število občanov, da v
morebitni želji po združitvi pod
eno streho niti ne bi uspeli najti
zadostnega zemljišča in na njem
postaviti tovarne. V delo so pona-
vadi vključene vse generacije,
tako stari starši, aktivni starši in

njihovi otroci, ki prispevajo nova
znanja. ”Odziv nas je presenetil.
Vsi smo stopili skupaj, na stojni-
cah se predstavlja 47 ponudnikov,
čeprav smo jih na začetku priča-
kovali morda 15,” je bil zadovo-
ljen Pustotnik. 

Razen prepoznavnih in priznanih
ponudnikov (kmetov, obrtnikov,
podjetnikov) so se predstavili tudi
mojstri žal že izumirajočih obrti.
Tu so bili ‘špenglarji’ pa tudi ‘zo-
tlar’ in ‘šuštar’, ki so pokazali tudi
nekaj kulturne dediščine. ”Dobrih
delavcev vedno manjka, čeprav v
prireditvi prepoznam bolj druže-
nje, saj se skoraj vsi med seboj tudi
poznamo,” pravi Tomaž Potočnik
iz podjetja Topos, ki je na priredit-
vi simbolično postavili ulično luč,
ki jo je priključil kolega električar. 

Boštjan Bogataj, 
foto: Denis Bozovičar

Vaško dopoldne in popoldne
Na vaškem popoldnevu so se predstavili obrtniki, podjetniki iz občine in se ob 

tem tudi zabavali.

Spoznavali gobe in jih odnesli nazaj v gozd
V začetku oktobra so v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v sodelova-

nju z loškim gobarskim društvom pripravili gobarsko razstavo.
”Učenci in malčki iz vrtca so spoznali skoraj 90 različnih gob, ki

jim jih je Marta Novljan tudi
ustrezno predstavila, razstavo
pa so si ogledali tudi zunanji
obiskovalci,” so nam povedali
v šoli. Sedaj učenci poznajo
zelo strupene (smrtne) in ne-
koliko manj strupene gobe,
nekaj pogojno in predvsem
veliko užitnih gob. Ugotavljali
so, da so gobe premalo pozna-
li, predvsem njihovo raznoli-
kost, sedaj vedo tudi kako jih
nabirati, po zaključku razstave
pa so jih odnesli v njihovo pr-
votno domovanje - gozd. B. B.

Jubilej gorenjevaških košarkarjev
Ta petek, 30. oktobra, KK Gorenja vas praznuje 40-letnico 

delovanja. V telovadnici OŠ Ivana Tavčarja bodo od 11. do 
19. ure tekme vseh starostnih kategorij, zvečer ob 20. uri pa
osrednja prireditev v šolski avli z gostom - legendo slovenske 
košarke Ivo Daneuom. V. S.
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Na objektu novega vrtca ‘’Biba’’ v Pod-
lubniku, v katerem bodo po pričakovanjih
lahko sprejeli 112 otrok, se v teh dneh od-
vijajo zaključna dela. Čeprav so odprtje
sprva načrtovali v oktobru, se je gradnja
nekoliko zavlekla. Župan Igor Draksler je
pojasnil, kdaj je mogoče pričakovati, da
bodo v vrtcu sprejeli prve otroke:

”Občinski svet je na zadnji seji pred poletjem
sprejel sklep, da se v Škofji Loki pristopi k iz-
gradnji novega montažnega vrtca čim hitreje je
to mogoče. Na občini so takoj stekli vsi postop-
ki. Pridobili smo izvajalce tako za gradnjo te-
meljev in komunalnih priključkov ter zunanjo
ureditev kot tudi za gradnjo samega vrtca. Vr-
tec gradi podjetje Trimo, ki ga bo občini odda-
lo 10-letni najem. Za najem smo se odločili, ker
občina nima denarja za gradnjo novega vrtca,
država pa ne denarja za vsaj 50-odstotno finan-
ciranje, ki ga ji sicer nalaga zakon. Da bi vrtec
ustrezal vsem predpisanim normativom in stan-
dardom, smo poskrbeli za zadostno višino mo-
dularnih enot. Prav zato se je njihova izdelava
tudi nekoliko zavlekla. Moram pa reči, da sem
izredno zadovoljen s potekom gradbenih del na
gradbišču, saj vrtec hitro raste. Tako zaenkrat
velja, da naj bi bila dokumentacija za tehnični
pregled oddana 27. oktobra, tehnični pregled pa
bi sledil 12. novembra. To je najhitrejši možni
rok za izgradnjo kateregakoli vrtca v Sloveniji.
28. oktobra bomo potem lahko že začeli izdaja-
ti odločbe za sprejem otrok v vrtec, otroci pa bi
lahko vrtec začeli obiskovati sredi novembra. V
vmesnem času so v Vrtcu Škofja Loka izbrali
potrebne kadre in bodo ustrezno pripravili pros-
tore za sprejem otrok. Koliko otrok bo dejansko
dobilo mesto v novem vrtcu in koliko jih bo
morebiti ostalo zunaj, pa še ni mogoče natanč-
no povedati, saj država ne razpolaga z enotnim
sistemom za vpis otrok v vrtec.”

Strahovi, da gre za gradnjo slabše kvali-
tete, so torej odpravljeni? 

”Nekateri, ki niso dobro poznali sodobne
modularne gradnje, so se sprva nekoliko bali,
a tisti, ki spremljajo gradnjo vrtca, so s kako-
vostjo več kot zadovoljni. Prišlo je celo do
tega, da si nekateri pedagoški delavci iz dru-
gih enot vrtca želijo delati v novem vrtcu, pa
tudi nekateri starši bi radi svoje otroke iz dru-
gih, starejših enot prepisali v novi vrtec.” 

Pojavljajo pa se že tudi nekateri pomisle-
ki glede cene najema na mesec, saj naj bi
za ta denar že lahko postavili montažni vr-
tec, ki bi ga lahko uporabljali precej dlje
kot samo deset let.

”To pa ne bo držalo. Občina je na razpisu,
na katerem so imeli možnost sodelovati vsi
ponudniki, ki so to želeli, dobila najbolj
ugodno ponudbo. Nam se zdi cena povsem
sprejemljiva, tudi glede na hitrost in kakovost
gradnje ter vložena sredstva. Zaenkrat smo
predvideli najem za deset let, lahko pa, da ga
bomo tudi podaljšali za kako leto.”

Jesenska gradbena sezona je ta čas na
vrhuncu. Kako daleč ste pri obnovi brvi
čez Selško Soro v staro mestno jedro?

”Gradbeno-sanacijska dela na brvi, ki je
bila prej brez izolacije, so že zaključena. Iz-
vajajo se dela na kamniti oblogi, ki je sedaj
meter širša. Na brvi smo postavili tudi novo
ograjo in poskrbeli za ogrevanje celotne talne
površine, da pozimi na kamnu ne bo preveč
drselo. Pričakujemo, da bodo dela končana
do sredine novembra, most pa bo znova mo-
goče uporabljati, ko bo opravljen tudi tehnič-
ni prevzem. Pričakujemo, da se bo to zgodi-
lo do konca novembra.”

Koliko je bila vredna obnova brvi?
”Pogodbena vrednost celotne investicije 

je slabih 230 tisoč evrov. Investicijo poleg 
občine Škofja Loka delno sofinancira tudi
vladna služba za lokalno politiko in regional-
ni razvoj.”

Pred časom ste končali obnovo vodovoda
na Spodnjem trgu ...

”Na željo in pogoste zahteve prebivalcev
Spodnjega trga je občinski svet sprejel sklep,
da se na tem delu obnovi vodovod in sprem-

ljajoča komunalna infrastruktura. Dela smo
končali v začetku jeseni, in kljub temu da so
dela potekala vse dni v tednu, je promet sko-
zi ta predel mesta tekel dovolj gladko. Do
zdaj smo obnovili približno polovico Spod-
njega trga in mislim, da so ljudje lahko zado-
voljni s kakovostno obnovo. Dela bodo stala
nekoliko več, kot je bilo sprva predvideno s
sklepom občinskega sveta, saj smo morali
urediti še drenaže ter popraviti nekatere dele
meteorne in fekalne kanalizacije. Pri delu
smo upoštevali tudi usmeritve arheološke
stroke.”
Kdaj pa bo končana obnova regionalne ce-
ste Podlubnik-Klančar?

”Zdaj, ko je končana cesta na Spodnjem
trgu, pričakujemo, da bodo ekipe gradbenih
izvajalcev dokončale tudi cesto Podlubnik-
Klančar, kjer sicer manjka samo še zadrže-
valnik za primer izlitja nevarnih snovi. Priča-
kujemo tudi, da bo direkcija za ceste v krat-
kem začela še z gradnjo ceste mimo avtobus-
ne postaje, za kar je že podpisana pogodba,
vredna 1,4 milijona evrov.”

Kaj se ta čas dogaja s projektom gradnje
Poljanske obvoznice?

”Za drugo fazo, ki vključuje predor in 500
metrov ceste v Poljansko dolino, imata inve-
stitorja (občina in država) že pravnomočno
gradbeno dovoljenje. Za 3. fazo je bilo izdano
gradbeno dovoljenje, na katerega je bila poda-
na pritožba enega od lastnikov parcele, ki je
bila z angažmajem občine - in v obojestransko

Gradnja vrtca gre h koncu
Odločbe za sprejem otrok v nov vrtec Biba bodo v vrtcu predvidoma začeli izdajati

konec oktobra, sredi novembra pa naj bi v vrtcu sprejeli prve otroke.
Igor Draksler

Gradbena in ureditvena dela v trgovski coni na Grencu so v zaključni fazi, trgovine pa še nekaj časa ne
bodo odprte.O
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zadovoljstvo - prejšnji teden umaknjena. To
pomeni, da bo gradbeno dovoljenje tudi za 3.
fazo v najkrajšem času postalo pravnomočno.
Za ti dve fazi občina upravičeno pričakuje, da
bo direkcija za ceste v novembru objavila raz-
pis za izbor izvajalca gradbenih del, odpiranje
ponudb pa naj bi bilo januarja. Za prvi del ce-
ste od zgrajenega križišča pri Suhi do predo-
ra pa je po odločbi upravnega sodišča upra-
vna enota ponovno izdala gradbeno dovolje-
nje. Že znani pritožnik se je kot stranka v
vplivnem območju ceste, žal, znova pritožil.
Investitorja sta že podala svoj odgovor in 
pričakujeta čimprejšnjo rešitev na drugi stop-
nji, to je na ministrstvu za okolje in prostor.
Za še nepridobljeno zemljišče na Suhi ob tem
tečejo predhodni postopki za razlastitev.”

Občinski svet je minuli teden obravna-
val tudi potek trase za severno (selško) 
obvoznico.

”Naj najprej povem, da je bil koridorski po-
tek selške obvoznice umeščen v veljavni
prostorski plan občine Škofja Loka že leta
2004. Trasa poteka od uvoza v del naselja
Podlubnik 2 do ceste Stari dvor-Kranj na
vzhodu. Za ta generalni potek severne obvoz-
nice so bile nato izdelane študije vrednotenja
in primerjava variantnih rešitev, ki so upošte-
vale gradbeno-tehnične in prometno-
ekonomske parametre ter okoljski in prostor-
ski vidik. Vrednotene so bile tri variante po-
teka, in sicer z zaključkom oziroma priključ-
kom na regionalko v Virmašah, blizu Kam-
nitnika in na Grencu. Vrednotenje so na kon-
cu revidirali še strokovni recenzenti in šele
na podlagi celotnega opisanega postopka je
bil občinskemu svetu v sprejem predlagan
končni potek trase. Študija predlaga, da je
najbolj optimalna prav tista varianta, ki leži
najbliže Kamnitniku oziroma čim bliže me-
stu, saj je najugodnejša skoraj v vseh kriteri-
jih. Z najbolj prizadetimi lastniki zemljišč na
predlagani trasi so bili opravljeni tudi razgo-
vori, v katerih smo jim pojasnili postopke.
Občina se bo v nadaljnjih postopkih trudila,
da bi pripombe prizadetih krajanov upošteva-
li v čim večji meri in da bi bil vpliv ceste čim
manjši. Neodločanje o severni obvoznici pa
bi pomenilo, da bi tudi v prihodnje pristajali
na slabšanje prometne situacije na že sedaj
prenatrpani Kidričevi cesti.”

Občina Škofja Loka po podatkih minis-
trstva za finance sodi med deset najbolj
zadolženih občin v Sloveniji. Kaj je botro-
valo tako visokemu zadolževanju?

”Razvojna koalicija v Škofji Loki se je že
na začetku mandata odločila izpeljati neka-
tere temeljne razvojne projekte, ki jih potre-
bujemo in so bili že nekaj časa želja naših
občanov. Na podlagi investicijske sposobno-
sti občin in evropske finančne perspektive,
katere del smo, ter možnosti črpanja evrop-
skih razvojnih sredstev je že prejšnja vlada
sprejela ukrepe za večjo finančno sposo-
bnost občin. Eden takih je tudi možnost za-
dolževanja, s čimer lahko občine s svojim

deležem bistveno pripomorejo k boljšemu
črpanju evropskih sredstev. Ali povedano
drugače: če hočemo produktivno izkoristiti
nepovraten evropski razvojni denar, mora-
mo tudi občine obvezno prispevati svoj sofi-
nancerski delež. Občina Škofja Loka se po
takšnem izračunu lahko zadolži za 16 mili-
jonov evrov - ta čas naš dolg znaša 7,3 mili-
jona evrov. Glede na velikost in pomemb-
nost projektov - sofinancirati moramo grad-
njo poljanske obvoznice, gradnjo vodovoda,
kanalizacije in čistilnih naprav v okviru pro-
jekta ‘’Ureditve porečja Sor’’, nove športne
dvorane in industrijske cone na Trati ter ce-
ste v Selško dolino - je nujno, da se občina
tudi zadolži in s tem omogoči nadaljnji raz-
voj in nova delovna mesta. Brez zadolževa-
nja ni možnosti koriščenja nepovratnih ev-
ropskih sredstev, ki bodo na voljo le še do
leta 2013, zato obstaja resna nevarnost, da
se naši pobrani davki na koncu res fizično
preselijo v Bruselj.”

Gradbena in ureditvena dela v trgovski
coni na Grencu so v zaključni fazi. Ena od
trgovin je že zgrajena, a še ne bo odprta.
Kdo je kriv za to? 

”Za gradnjo trgovske cone na Grencu skrbi-
jo investitorji sami, ki imajo podpisano med-
sebojno pogodbo o komunalnem opremljanju
in so dejansko financerji komunalne opreme.
Občina je pri tem projektu samo formalni in-
vestitor in nosilec gradbenega dovoljenja za
komunalno infrastrukturo, da je bila potrebna
projektna dokumentacija za celotno območje
kar najhitreje pridobljena. V bistvu je občina
posodila ime, da se gradnja lahko odvija.
Zato od investitorjev pričakujemo, da bodo
čim prej zaključili tako gradnjo svojih trgov-
skih objektov kot celotne komunalne infra-
strukture, kar je pogoj za izdajo uporabnih
dovoljenj. Občina je storila vse, da pride do
gradnje, za kar je sprejela ustrezne prostorske
akte, in bo tudi naprej pomagala investitor-
jem, da bodo čim prej prišli do uporabnega
dovoljenja.”

Kdaj bo končan nov podvoz pod železni-
ško progo v industrijski coni na Trati?

”V avgustu smo začeli z gradnjo novega
cestnega podvoza za industrijsko cono in vas
Trata. Takrat dva dni ni bila možna vožnja po
gorenjski železnici. Takrat so bili zelo smelo
postavljeni roki, tako da bo gradnja podvoza
končana do novembra, zato je bilo za drugi
teden v novembru zaprošeno za ponovno za-
poro. Tisti konec tedna se bo znova vzposta-
vil normalen železniški promet; odstranjen
bo nadomestni most in novi železniški nad-
voz, ki je pripravljen že za dvotirno gorenj-
sko železnico, bo začel služiti svojemu na-
menu. Spomladi pa bomo nadaljevali še s
projektom priključne ceste na regionalno ce-
sto Škofja Loka-Ljubljana in novim krožiš-
čem na območju Traškega grabna.”

Za razliko od drugih gorenjskih občin
ste štiri občine na Loškem pridobile evrop-
ski denar za ureditev vodovoda, kanaliza-
cije in čistilnih naprav v okviru projekta
Urejanje porečja Sore. Kako vam je to
uspelo?

”Omenjeni projekt smo sprva želeli izpelja-
ti sami - vse štiri občine na Loškem, zato smo
bili v začetku slabo razumljeni. Zelo kmalu
pa smo ugotovili, da je naša odločitev prava
in da se štirje partnerji na Loškem lahko do-
govorimo. Veseli smo, da je prvi del projekta,
to je izgradnja kanalizacijskega omrežja in či-
stilne naprave, že del načrta razvojnih progra-
mov države. Pričakujemo, da bo dokončna
odločba o pridobitvi sredstev v kratkem pod-
pisana. Glede vodovoda pa pričakujemo, da
bo projekt čim prej pregledan in da bo glede
na dane pisne obljube ministra za okolje in
prostor naknadno prav tako uvrščen v načrt
razvojnih programov. Vse trase vodovoda in
kanalizacije namreč potekajo praktično vzpo-
redno po istih zemljiščih, in če ljudem želimo
dobro, jih moramo graditi čim bolj sočasno.”

Skupaj z Razvojno agencijo Sora ste kot
prvi v Sloveniji pripravili tudi posebno
usposabljanje za brezposelne. Ste zado-
voljni z odzivom?

”Skupaj s Centrom za socialno delo Škofja
Loka, zavodom za zaposlovanje, Razvojno
agencijo Sora ter Rdečim križem in Karitas
dobro sodelujemo v programu za vsestransko
pomoč ljudem, ki so izgubili delo. Zelo smo
veseli, da smo dobili tudi državno pohvalo
glede svoje koordiniranosti in postajamo 
model za ostale dele Slovenije, saj pomoč
nudimo tako v materialni kot tudi psihosoci-
alni obliki in v obliki izobraževanj in 
preusposabljanj. Na podlagi pogovorov smo
namreč ugotovili, da bi bilo dobro razviti
projekt, s katerim bi ljudem več povedali o
podjetništvu, o njegovih prednostih in nevar-
nostih, da ne bi ljudje v samozaposlitvi vide-
li samo dobrih štiri tisoč evrov, ki jih ponuja
država, ampak bi s tem dejansko lahko rešili
svojo eksistenco, ne pa da bi jih to pahnilo v
še večjo stisko. Na prvi delavnici je bilo
vključenih okrog 40 udeležencev in verja-
mem, da so bili s tečajem zadovoljni.”

Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Konec novembra bo predvidoma spet mogoče 
uporabljati brv čez Selško Soro v mestno jedro.
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Na okrogli mizi Združenja civilnih po-
bud Škofja Loka so sprejeli tudi dva skle-
pa, ki so ju naslovili na občinske svetnike.
Glede poljanske obvoznice so predlagali,
da krožišče na Suhi spremenijo v viadukt,
pri severni obvoznici pa naj bi pripravili še
dodatne študije in se pred tem dogovorili z
vsemi lastniki zemljišč na predvideni trasi.
Svetniki so na seji minuli teden kljub temu
potrdili potek trase za severno obvoznico.

”Nimamo interesa ustavljati gradnje poljan-
ske obvoznice, a pritegnila nas je stiska ljudi,”
je poudaril član civilne iniciative Franci Fel-
trin. Prepričan je, da bi lahko prišli do boljših
rešitev pri umeščanju obvoznic v prostor, če bi

imeli možnost sodelovati tudi občani. Tako pa,
je opozoril, probleme prelagajo z enega konca
Škofje Loke na drugega. Prav zato želijo od-
preti razpravo tudi o severni obvoznici. ”Treba
se je pogovarjati, da bomo prišli do rešitve, s
katero bomo vsi zadovoljni,” je poudaril pred-
sednik Združenja civilnih pobud Škofja Loka
Marjan Frlan. Pri občini so ob tem odgovorili,
da podpirajo utemeljene civilne pobude in raz-
prave ter dialog. Za to bo priložnost, so pojas-
nili, tudi pri javnih razgrnitvah in postopkih, ki
bodo še sledili pri umeščanju trase severne ob-
voznice. ”Postopki bodo seveda odprti tudi za
javnost, ob razgrnitvi se bodo podajala in spre-
jemala različna mnenja občanov.” Ob tem so

še poudarili, da je potek severne obvoznice že
umeščen v veljavni prostorski plan občine
Škofja Loka, ki ga je občinski svet sprejel že v
prejšnjem mandatu. ”Občinski prostorski plan
je bil sprejet po vseh z zakonom predpisanih
postopkih, vključno z javnimi razgrnitvami in
seznanitvijo javnosti ter razpravami na občin-
skem svetu,” so še dodali. 

Glede poljanske obvoznice pa so pri občini
razložili, da so tako lokacijski kot prostorski
postopki za občino in državo zaključeni. ”O
tem, kakšna naj bo trasa in kje naj poteka pol-
janska obvoznica se v tem trenutku pravza-
prav niti ne moremo več pogovarjati. Oba in-
vestitorja namreč že razpolagata z izdano od-
ločbo službe vlade za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj o dodelitvi nepovratnih
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, zato projekta Poljanske obvoznice v
tej fazi ni več mogoče spreminjati.” Sredstva
iz evropskih strukturnih skladov, so namreč
opozorili, so pridobili prav na osnovi obstoje-
čih dokumentov. Zavedajo pa se, pravijo pri
občini, da je pri vseh tovrstnih posegih v
prostor določen odstotek prebivalcev vedno
posredno prizadet, saj trase nikoli ne poteka-
jo tako, da bi bili z njihovim potekom zado-
voljni prav vsi občani. ”Prav zato se v takih
primerih prizadetim občanom izplačujejo od-
škodnine, v fazi javnih razgrnitev pa vsi pri-
zadeti lahko podajajo pripombe. Zato se odvi-
ja dialog in se išče konsenzualne oziroma 
vsaj kompromisne rešitve,” so še poudarili na
občini. Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Severna obvoznica že razburja
Na okrogli mizi Združenja civilnih pobud Škofja Loka so znova spregovorili o zapletih pri gradnji 

poljanske obvoznice, razburja pa tudi že severna obvoznica.

Po novi cesti na Gabrško goro
Sredi oktobra so slovesno odprli obnovljena odseka lokalnih cest

na območju Gabrške gore. Pri občinski meji Gabrška gora-Smol-
dno je bilo sredi oktobra slovesno ob zaključku gradbenih del pri
ureditvi dveh odsekov lokalnih cest, in sicer Log-Gabrška Gora in
Kumar-Smoldno. Naložba je bila vredna skoraj sedemsto tisoč
evrov, pri čemer so dobrih sto tisoč evrov zbrali krajani sami. Za
obnovo cest na območju Gabrške gore, je pojasnil vodja investicij
na občinskih cestah pri občini Škofja Loka Miha Bizjak, so si zelo
prizadevali krajani krajevne skupnosti Log, ki so izvedli tudi ref-
erendum in pripravili posebni investicijski program za ceste na ob-
močju Gabrške gore. ”Krajani Gabrške Gore so za ta namen
prispevali dva odstotka, krajani Loga pa en odstotek od svojih bru-
to plač. Skupaj so tako krajani krajevne skupnosti Log s samo-
prispevkom zbrali skoraj 104 tisoč evrov. Občina Škofja Loka pa je
v skladu s svojimi temeljnimi usmeritvami, ki podpirajo razvoj
podeželskih območij, to investicijo uvrstila med svoje prioritetne
investicije na tem področju in za obnovo cest na Gabrški gori
prispevala skoraj šesto tisoč evrov.” Naložba naj bi bila po prvot-
nih ocenah sicer vredna slabih 450 tisoč evrov, a so bili stroški 
precej višji od sprva načrtovanih zaradi povečanega obsega sanaci-

jskih del, predvsem zaradi utrditve nestabilnih tal v Smoldnu.
Samo sanacija plazu, je poudaril Miha Bizjak, je bila vredna sto 
tisoč evrov. Mateja Rant

V civilni iniciativi želijo, da bi namesto krožišča na Suhi zgradili viadukt.
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Godešič - V cerkvi sv. Miklavža na Godeši-
ču, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena
in so jo najverjetneje zgradili že leta 1291 ali
celo prej, je 4. oktobra, na godeško žegnanj-
sko nedeljo, msgr. dr. Anton Jamnik, pomož-
ni škof ljubljanske nadškofije, blagoslovil ob-
novljene oltarje, freske in križev pot. Z njim
so maševali še domači župnik Gregor Dolšak,
duhovni pomočnik Stanko Dolšak in nekdanja
župnika župnije Reteče, kamor spada tudi Go-
dešič, Drago Markuš in Štefan Pavli. 

”Danes je za vse nas velik in pomemben dan,
saj bo s slovesnim blagoslovom obnovljenih
oltarjev, fresk in križevega pota godeška cer-
kev sv. Miklavža dobila prenovljeno notranjo
podobo, lahko rečemo prenovljeno dušo, tako
v zunanjem, vidnem, kot mogoče še bolj v no-
tranjem, duhovnem smislu. Zaključujemo iz-
jemno obsežna obnovitvena dela, ki so se pred
več kot desetimi leti začela na pobudo župnika
Štefana Pavlija. V teh letih je bila naša cerkev
temeljito prenovljena tako zunaj kot znotraj in
leta 2006 ob praznovanju tisočletnice Godeši-
ča je dobila tudi novo krono s štirimi bronasti-
mi zvonovi,” je v nagovoru povedal Aleksan-
der Igličar iz Odbora za obnovo godeške cer-
kve, v katerem pa so bili še ključarja Vinko
Avguštin in Anton Starman, mežnar Peter Ber-
toncelj, blagajničarka Mira Starman, ki jo je
po smrti nasledila Justi Vehar, Alojz Igličar in
Robert Šega. Restavratorska dela so potekala
zadnji dve leti. Restavriranje fresk podobarja
Jerneja iz Loke v prezbiteriju, ki so bile nare-
jene okoli leta 1530, in križevega pota (delo
kranjskega podobarja Gašperja Götzla iz leta
1836) so opravili restavratorji pod vodstvom
mag. Anite Klančar in Francija Kavčiča iz

Šentjošta, restavriranje glavnega Miklavževe-
ga oltarja, ki je bil narejen okrog leta 1670, in
stranskih oltarjev sv. Frančiška Ksaverija iz
leta 1752 in sv. Valentina verjetno iz 19. stolet-
ja pa so opravili restavratorji podjetja Kalman
iz Ljubljane, ki jih je strokovno vodil akadem-
ski slikar Veljko Toman, organizacijsko pa Pa-
vel Toplak. Vrednost del je 130 tisoč evrov, in-
vesticijo pa so sofinancirali tudi Ministrstvo za
kulturo (45 tisoč evrov) in Občina Škofja Loka
(30 tisoč evrov). Ostali denar so prispevali
Svet Krajevne skupnosti Godešič, večina pa je
bila zbranega z darovi krajanov Godešiča in
darovalcev od drugod. 

Da je bil 4. oktober za Godešič in za celotno
župnijo velik praznik, je v pridigi poudaril
tudi škof dr. Anton Jamnik, ki je med dru-

gim povedal: ”Marsikateri kraj v Evropi, po
svetu, bi bil ponosen, da bi imel tako čudovi-
to cerkev, tako čudovito svetišče, ki so ga
zgradili vaši predniki, vi pa tako lepo skrbite
zanj. Iskreno vam čestitam ob tem izredno
pomembnem velikem delu. Pred leti sem bil v
tej cerkvi in je bila še čisto drugačna. Ko sem
danes stopil v to svetišče, je zares čudovita
nevesta, lahko bi rekel pravi biser, je priso-
tnost Boga med vami. Želim vam, da bi še na-
prej ostali tako povezani med seboj.” Dogod-
ku so posebno noto dali še gasilci iz domače-
ga društva in narodne noše, veselo pa je bilo
tudi po sveti maši, saj so se prisotni še dolgo
družili ob dobrotah, ki so jih napekle gospo-
dinje, in ob zvokih godeškega ansambla Jaz
pa ti. Maja Bertoncelj, foto: France Stele

Godeška cerkev kot nevesta
Obnovljene oltarje, freske in križev pot v cerkvi sv. Miklavža na Godešiču je blagoslovil škof dr. Anton
Jamnik, ki je v pridigi poudaril, da je cerkev po prenovi zasijala kot čudovita nevesta, da je pravi biser.

Nov vrtec za približno sto otrok
Na občini pričakujejo, da bodo gradbena dela končali do sredine

novembra. V teh dneh izvajajo dela pri montaži dodatne strehe in
fasadnega ovoja ter notranjih inštalacij in opreme. Novi vrtec bo
predvidoma obiskovalo 112 otrok. Modularne enote, so pojasnili pri
občini, so nekoliko nadstandardne, saj so 30 centimetrov višje od
običajnih. Tako bodo zadostili predpisanim normativom in minimal-
nim tehničnim pogojem za gradnjo vrtcev. ”Zahtevnejša izdelava teh
posebnih modulov, dodatna izolacija in visokokakovostna gradnja je
tudi glavni razlog, da se je postavitev vrtca zamaknila v mesec ok-
tober,” so ob tem razložili pri občini. Tehnični pregled vrtca naj bi
opravili 12. novembra, 16. novembra pa bi lahko v vrtec sprejeli
otroke. Pričakujejo, da bo novi vrtec vsekakor odpravil glavnino
problemov, povezanih s povečanim vpisom otrok. ”Hkrati pa bo ta-
krat mogoče povsem natančno ugotoviti, koliko otrok bo v nadalje-
vanju še potrebovalo mesto v vrtcu,” so še dejali. V Vrtcu Škofja
Loka je ta čas vpisanih 729 otrok, na čakalni listi pa je 185 otrok.
Staršem so že pošiljali obvestila o sprejemu otrok v nov vrtec, odloč-
be pa naj bi prejeli v teh dneh.  Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Člani Odbora za obnovo godeške cerkve s škofom dr. Antonom Jamnikom in župniki
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Škofja Loka - Vodja osnovne šole in mest-
ni odbornik Franc Papa je leta 1885 tedanjim
oblastem predlagal ustanovitev obrtne šole.
Predlog je bil sprejet, vendar so v obrtno na-
daljevalno šolo prvič vpisovali februarja
1889. Pouk je potekal v nedeljo dopoldne in
popoldne ter ob ponedeljkih in petkih zvečer.
Učili so se številčenja, branja, pisanja, risanja
in verouka. Po drugi svetovni vojni so več po-
udarka namenili strokovnim predmetom,
predvsem kovinarski in lesni stroki. 1. sep-
tembra 1949 je začel delovati Dijaški dom,
leta 1981 so se preselili v sedanje šolsko po-
slopje v Podlubniku.

Tako zgodovina, aktualni direktor Šolskega
centra Škofja Loka Martin Pivk pa pravi, da
je danes šolski center v odlični kondiciji:
”Kolektiv dela s polno paro, z nami so zado-
voljni dijaki, z njihovim znanjem gospodar-
stvo. Vsi na praznični teden prikazujemo, kaj
zmoremo in kaj lahko še naredimo. V pri-
hodnost gledamo s smelimi načrti, zazrti smo
v tri milijone evrov vreden evropski projekt
gradnje Medpodjetniško-izobraževalnega
centra.” Šolski center danes izobražuje mla-
de in odrasle od nižje poklicnega, srednje po-
klicnega, poklicno-tehniškega, strokovno
tehniškega in višješolskega izobraževanja na
področju strojništva in lesarstva. Obe smeri
povezuje program varstva okolja, ki v današ-
njem času dobiva vse večji pomen. 

”Skozi vse obdobje šole je generacije dija-
kov in študentov ter učitelje različnih strok
vodila želja po znanju. Z leti sta začeli pre-
vladovati področji strojništva in lesarstva, kar
je posledica razvoja močnih gospodarskih
panog. Na prehojeno pot gledamo s pono-
som,” je v nagovoru na slavnostni akademiji
povedal Pivk. Župan Igor Draksler pa, da so

na Škofjeloškem že od srednjega veka znali
služiti denar: ”Kasneje so ustanovili šole, po-
membno pa je vedeti, da ni važno, kateri po-
klic imaš, ampak da v njem uživaš. Zaradi
gospodarske krize bo morda tudi delo znova
postalo vrednota.” Meni še, da si šola zaslu-
ži zaupanje in gradnjo medpodjetniško-izo-
braževalnega centra.

Vsem nekdanjim ravnateljem strojne in le-
sarske šole sta Martin Pivk in Tadej Gartner,
predsednik sveta šole, na akademiji podelila
plakete. Prejeli so jih Lojze Malovrh, Peter
Finžgar, Jože Jereb, pokojna Mojca Bizjak,
Feliks Ježek, Marija Štrekelj, Ivanka Malo-
vrh, Franc Benedik, Gvido Melink in Martin
Pivk. Praznovanja ob visoko obletnici poklic-

nega šolstva pa so se odvijala ves pretekli te-
den. V ponedeljek so najboljše učence odpe-
ljali na izlet v Piran, kjer so si ogledali akva-
rij in bojno ladjo Ankaran, v torek so se sre-
čali z dijaki iz češkega mesta Tabora, pripra-
vili pa tudi nogometni turnir med kolegi dija-
ki iz Celovca, Tabora in Škofje Loke ter od-
prli filatelistično razstavo in izdali spomin-
sko znamko in žig. Sreda je minila v zname-
nju predstavitev gasilske dejavnosti, kovaš-
tva, lesarstva, ekoloških in starodobnih vozil.
V četrtek je sledila tekma med predstavniki
ministrstva in košarkarskimi zvezdami ter
slavnostna akademija, v petek pa je center na
široko odprl vrata tudi za obiskovalce. 

Boštjan Bogataj, foto: Gorazd Kavčič

Upajo na evropski projekt
Ves prejšnji teden je Šolski center Škofja Loka praznoval 120-letnico 

poklicnega šolstva v Škofji Loki.

Za veliko tovarno zaposlitev
Škofja Loka - Posledice gospodarske krize so vse bolj vidne. 

Najhuje jo čutijo tisti, ki so izgubili zaposlitev. Odgovor so, skupaj 
z občinama Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, zavodom za za-
poslovanje in Centrom za socialno delo Škofja Loka, pripravili v
Razvojni agenciji Sora s programom Podjetništvo - konkurenčna
prednost pri zaposlitvi. ”Ocenjujemo, da je brezposelnost kot
posledica krize eden največjih problemov ne samo na lokalnem,
temveč tudi na nacionalnem okolju. Čeprav pokrivamo le dva ods-
totka prebivalcev Slovenije, menimo, da smo se odgovorno lotili
problema in ga je možno preslikati tudi na nacionalni nivo,” pravi
Rok Šimenc, direktor Razvojne agencije Sora. 

S programom želijo spodbuditi podjetniške sposobnosti prebival-
cev in jih pripraviti za delo v malih in srednjih podjetjih ali jih spod-
buditi k samozaposlitvi. Mala in srednja podjetja so v EU in tudi v
Sloveniji najhitrejši in dinamičen del gospodarstva, s tem pa velik

generator zaposlovanja. Na dvomesečno usposabljanje so sprejeli 23
udeležencev, ki so jim predstavili znanja iz vseh faz poslovanja: od
marketinga, računovodstva in financ, menedžmenta in vodenja do
poslovnega načrta oziroma zaključne naloge, s katero bodo lahko
udeleženci preverili svojo podjetniško zamisel. 

Na ta način bodo udeleženci postali konkurenčnejši iskalci za-
poslitve na trgu delovne sile, ali pa bo usposabljanje zgolj njihova
priprava na samozaposlitev. Slednji bodo prek zavoda za zaposlo-
vanje vključeni v program pomoči pri samozaposlitvi (prejeli bodo
subvencijo), preostali pa se bodo lahko za tri mesece vključili v pro-
gram usposabljanja na konkretnem delovnem mestu in za ta čas pre-
jemali tudi denarno nadomestilo, podjetja pa ne bodo imela
stroškov. ”Prepričani smo, da bomo na ta način zaposlili ali
samozaposlili vsaj deset udeležencev iz skupine, kar pomeni, da bi
lahko s tovrstnim projektom na nivoju Slovenije zaposlili vsaj tisoč
brezposelnih, kar ni zanemarljivo število,” je pojasnil Šimenc. 

Boštjan Bogataj

Sedanji ravnatelji Šolskega centra Škofja Loka: Peter Žagar, lesarstvo, Mojca Šmelcer (strojništvo), Martin
Pivk (direktor) in Roman Drole (višješolsko izobraževanje)
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Škofja Loka - Vesna za najboljši animirani
film na Festivalu slovenskega filma je naj-
večji dosedanji uspeh Boris Dolenca, ki je pri
27 letih tako dosegel sanje marsikaterega
mladega režiserja. Kot pravi, nagrade ni pri-
čakoval, je pa upal nanjo, saj so Palčico
ustvarjali celih pet let in bi bilo to lepo sim-
bolično poplačilo za ves vloženi trud. Animi-
rani filmi mu predstavljajo poseben izziv, saj
je v Sloveniji malo ustvarjalcev kakovostne
animacije. Boris, ki zaključuje študij filmske
in tv režije na AGRFT, je režiral tudi številne
reklame, videospote (tudi za Vesno Pisaro-
vič), 3d špico za oddajo Spet doma ... V mi-
nulih dneh se je mudil v francoskem Renne-
su, kjer je bil njegov film Embrio v tekmo-
valnem programu filmskega festivala.

S čim ste si po vašem prislužili vesno za
najboljši animirani film?

”Kaj pa vem ... V uradni razlagi so zapisa-
li, da uspešno povezujemo elemente igranega
filma, realnega ambienta in animacije v celo-
to pravljičnega sporočila H. C. Andersena.
Sliši se lepo ... ”

Ste se že prej dosti posvečali animiranim
filmom? Vam to predstavlja izziv?

”Film Palčica je moj prvi 3d animirani
film, pred tem sem se dosti ukvarjal s speci-
alnimi efekti in 2d animacijo. Zagotovo pred-
stavlja izziv, saj ljudi, ki bi delali kvalitetno
animacijo v Sloveniji, ni veliko. Učiti se ni-
maš praktično od nikogar. Nekaj je zelo do-
brih, a žal služijo kruh v tujini. V prihodnje
se bomo zagotovo še lotevali takih izzivov.
Pripravljamo že naslednji večji projekt -
Mačka Murija, v delu pa sta tudi 30-minutni
2d animiran film, narejen po izbranih stripih
iz revije Stripburger, in animirana serija B&B
show stand-up komikov Mikija Bubulja in
Ranka Babiča.”

Bodo film Palčica predvajali tudi širši
javnosti?

”O tem še ni bi govoril, saj se še dogovarjamo.”
So pri nagrajenem filmu sodelovali tudi

drugi akterji s Škofjeloškega?
”Bistveni akterji prihajajo prav iz Škofje

Loke: Sandra Ržen je prispevala ogromno -
poleg vsesplošne pomoči je pri projektu so-
delovala kot scenaristka in dramaturginja,
Vid Ahačič je napisal in posnel glasbo. Kot
koproducent in predstavnik naše video pro-
dukcije pa je sodeloval tudi Jure Vizjak. Naj
ob tem dodam, da je Palčica priredba isto-
imenske Andersenove pravljice in govori o
majhni junakinji, ki se odpravi iskat deželo
sebi enakih palčic in palčkov. V zgodbo smo
vključili še ostale Andersenove junake, kot
so Grdi raček, Kositrni vojak in drugi.”

Na katere dosežke ste sicer še ponosni?
”Zelo sem ponosen tudi na moj diplomski

znanstveno-fantastični film Embrio, za kate-
rega sem v prejšnjem letu dobil študentsko
nagrado Zlatolaska za najboljši film. Film je
še vedno aktiven po tujih filmskih festivalih.”

Režirali ste tudi spote za Sanjo Grohar,
Lunapark, celo za Vesno Pisarovič. Kako
ste prišli do nje? Kako je bilo sodelovati s
hrvaško pevko?

”Tega je že zelo dolgo, predlagal pa me je
kolega režiser iz Zagreba. Kako je bilo z njo
sodelovati? Nič drugače kot s slovenskimi
ustvarjalci.”

Poleg videospotov ste režirali številne re-
klame, celo 3d špico za oddajo Spet doma.
Vam to kot režiserju predstavlja izziv ali na
to gledate kot na nujno zlo za preživetje?

”So zanimivi projekti, ki ti predstavljajo ve-
lik izziv, in so taki, ki jih pač narediš zato, da
v tej naši mali Sloveniji preživiš. Zanimajo
me projekti, v katere je potrebno vložiti last-
ne kreativne rešitve. Kot zadnji tak je napo-
vednik za letošnji filmski festival Liffe.”

Morda razmišljate tudi o celovečercu?
”Seveda. Trenutno se še bolj ukvarjam z

idejo in s scenarijem, potem pa se bom lotil
problema financiranja in realizacije.”

Sredstva filmskega sklada so omejena.
Ste že razmišljali, kako bi mlademu reži-
serju uspelo priti do njih?

”Najbolje, da to vprašanje naslovite na
koga, ki mu je to že uspelo. Mislim, da so
ključ do uspeha dober scenarij, izkušnje in
vztrajnost.”

Splošno prepričanje je, da je v slovenskih
filmih preveč moraliziranja. Kaj menite o
tem? Kako ocenjujete stanje v slovenski
filmski produkciji?

”Menim, da je bolje moralizirati kot pone-
umljati. A je res: slovenski filmi, razen ne-
katerih izjem, znajo zatežiti. V slovenski
filmski produkciji pa je stanje ... statično.”

Kje se vidite po koncu študija? S čim bo-
ste služili kruh?

”Študij režije ni nekaj, kar bi moral dokonča-
ti in nato iskati zaposlitev. To je le pomoč pri
izpopolnjevanju, saj moraš že skozi študij
iskati priložnosti in delati. Kruh si služim kot
režiser in kreativni direktor v video in inter-
netni produkciji Invida, katere solastnik sem.”

Ste kdaj razmišljali, da bi slikovito škof-
jeloško okolje uporabili v kakšnem spotu,
reklami, filmu?

”Slikovito Škofjo Loko sem že uporabil, in si-
cer v mojem prvem filmu Zadnja ura, ki sem ga
posnel v gimnaziji. Velikokrat sem že razmiš-
ljal o tem, kako motive Škofje Loke upodobiti
v filmu - recimo kot tipično slovensko morali-
zirano črno socialno dramo ‘Zabava v Škofji
Loki’ ali pa kot znanstveno-fantastično sago z
naslovom Obvoznica.” Ana Hartman

Slovenski filmi znajo zatežiti
Na nedavnem Festivalu slovenskega filma v Portorožu so za najboljši animirani film izbrali 

Palčico v režiji Borisa Dolenca iz Škofje Loke.

Boris Dolenc se je v minulih dneh mudil tudi v francoskem Rennesu, kjer je bil njegov film Embrio 
v tekmovalnem programu filmskega festivala.
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Glavni namen prireditev je pro-
mocija branja in bralne kulture, je
poudarila direktorica Knjižnice Iva-
na Tavčarja Škofja Loka Marija Le-
bar. V novi sezoni so v škofjeloški
knjižnici opazili znova več zanima-
nja za tedenske ure pravljic in me-
sečne delavnice kot v preteklih le-
tih. ”Odslej bomo skušali enkrat
na mesec v Kašči otroke nagraditi
z uro pravljic z gostujočim pravlji-
čarjem ali lutkovno predstavo,” je
napovedala Lebarjeva. Kot pravi,
so tudi v ostalih krajevnih knjižni-
cah v Železnikih, Poljanah, Gorenji
vasi, Žireh in na Sovodnju ure
pravljic in delavnice dobro obiska-
ne, le v krajevni knjižnici na Trati v
Škofji Loki si želijo boljšega obis-
ka. ”Generacija, ki je doslej pridno
obiskovala otroške prireditve, je te
prerasla, zato v prihodnje upamo
na boljši odziv. Veseli pa smo, da
traško knjižnico zelo pridno ob če-
trtkih obiskujejo otroci iz vrtca.”

Škofjeloška knjižnica je v tej 
sezoni že organizirala tudi nekaj
prireditev za odrasle. V Kašči so
priredili dva sredina večera; gost
prvega, ki ga je knjižnica pripravila
v sodelovanju z Muzejskim dru-

štvom Škofja Loka, je bil častni ob-
čan Ivan Oman, v sredo pa so go-
stili pisatelja Dima Zupana, pravlji-
čarja Francija Rogača in pisatelji-
co Aksinijo Kermauner, ki so v po-
govoru izmenjali svoja stališča do
literature za otroke in literature za
odrasle. Prihodnjo sredo, 4. no-
vembra, ob 19. uri se v Kašči obe-
ta zanimivo potopisno predavanje
domačinke Marije Kozin Z bici-
klom od Škofje Loke do Trga 
nebeškega miru. V prihodnje na-
črtujejo tudi predstavitev ob izidu
prve knjige Slave Vojvodine Kranj-
ske, v počastitev 3. decembra, ko
se spominjamo obletnice Prešer-
novega rojstva, pa želijo v knjižnici
v Poljanah pripraviti pogovor s pol-
janskim pisateljem Borisom Pintar-
jem, ki je pred nedavnim na nate-
čaju v italijanskem mestu Salo pre-
jel priznanje in posebni pokal, ki
ga namerava pokloniti poljanskih
knjižnici. 

V knjižnici v Žireh nadaljujejo s
četrtkovimi klepeti; prvi gost je bil
pisatelj Ivan Sivec. Klepeti  ne po-
tekajo več v Galeriji DPD Svobo-
da, temveč v knjižnici. ”Menimo,
da je prav, da prireditve, povezane
s knjigo in književnostjo, potekajo
v knjižničnih prostorih, če ti to
omogočajo. In novi prostori žirov-
ske knjižnice takšni zagotovo so,”
je pojasnila Lebarjeva. Dodala je
še, da ta čas intenzivno urejajo
zbornik pisateljic in pesnic, doma
od Žirov do Škofje Loke, ki naj bi
izšel še letos: ”V njem bodo zbra-
na dela več kot 30 avtoric; med
njimi bodo tako preproste žene s
podeželja kot tudi poklicne pisate-
ljice. V zborniku bodo tudi še ne-
objavljene pesmi Neže Maurer.”

Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

Šolska ulica 6, Škofja Loka
Tel.: 04/511 25 00

Prireditve v knjižnici vse bolj obiskane
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka so z oktobrom začeli novo sezono knjižničnih  prireditev za otroke in odrasle.

Gost prvega sredinega večera v Kašči
je bil Ivan Oman, v sredo, 4. novem-
bra, ob 19. uri pa Marija Kozin priprav-
lja potopisno predavanje Z biciklom od
Škofje Loke do Trga nebeškega miru. 
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Na odru ”izklopi” vse ostalo
V najnovejši predstavi Loškega odra v glavni vlogi gledamo Bojana Trampuša, ki letos praznuje tudi 

20 let umetniškega ustvarjanja. Igralski mladenič z lepo zalogo ustvarjalnih dosežkov.

Temu, da je igralec dvajset let zvest Lo-
škemu odru, se torej reče Črna komedija?

”Ha, ha zgleda že tako. No, najprej so bile
vse druge komedije, v letošnji sezoni pa je na
vrsto prišla tudi Črna komedija.”

Ste tokrat lahko sami izbirali lik, ki ga
boste igrali, zaupana vam je bila namreč
glavna vloga kiparja Brindsleyja Millerja? 

”Najbrž so imeli v gledališču pri izbiri v
mislih tudi mojo 20-letnico in da bi bila to
predstava, v kateri bi jaz odigral glavno vlo-
go. Sicer pa igralci nikoli sami ne izbiramo
vlog, vedno nam povedo, kakšna bo zasedba,
in to je potem to. Tudi sam se kaj dosti ne
ukvarjam s tem, nasprotno, zadovoljen sem,
da drugi odločajo. Vendarle imajo boljši vpo-
gled v to, kakšna vloga v posamezni igri je za
koga najbolj primerna. Poleg tega je fino, da
igraš različne vloge.”

Na Loškem odru vas tako rekoč v vsaki
sezoni čaka nova vloga, doslej se jih je na-
bralo več kot petindvajset. V mnogih ste
blesteli, ste kakšno tudi hitro ”pozabili”?

”O, tudi. Včasih pride vloga, ki ti ne uspe
ravno tako, kot bi rad ali kot zahteva režiser.
Zgodi se, da si vse skupaj predstavljaš neko-
liko drugače. Lahko pa preprosto stvari ne
gredo tako gladko, kot bi morale. Ampak
vedno se trudiš, da bi naredil kar se da najbo-
lje, tako kot se od tebe pričakuje.”

Ena vaših najbolj uspešnih vlog je bila
zagotovo vloga Scapina v Scapinovih zvija-
čah, ko ste prejeli tudi nagrado za gorenj-
skega komedijanta sezone ...

”Tudi sam mislim, da je bila vloga Scapina
zagotovo ena izmed mojih najboljših, zagoto-
vo pa odrski lik, ki sem ga zelo rad igral.
Tekst mi je bil pisan na kožo, pa tudi sicer
mislim, da gre za zelo hvaležno besedilo za
vsakega igralca. Sam sem zelo užival v tisti
predstavi in če se dobro spomnim celotna
ekipa. Ja, pravzaprav je bil to doslej zagoto-
vo eden mojih odrskih vrhuncev.”

Gre za vlogo, ki s seboj prinaša vrsto
različnih človeških značajev, ki jih je treba
obvladati. To je tudi ena izmed vaših naj-
večjih kvalitet ... 

”To je lepo slišati. V bistvu je to ena izmed
najpomembnejših stvari pri igranju. Da se
dobro znajdeš v različnih človeških značajih
in da zmoreš različne tipe ljudi. V tem, da se
vselej preizkušaš, kaj in koliko zmoreš, je
tudi največji užitek ljubiteljskega igranja.”

Sicer ste vsa ta leta zvesti Loškemu odru,
pred nekaj leti pa ste sodelovali tudi v
predstavah Teatra Frnikula ... 

”V Teatru Frnikula je šlo predvsem za to,
da smo si upali predstave delati drugače. Su-

per je, ker je možnosti za eksperiment mno-
go več kot sicer v ljubiteljskem gledališču.
Ne računaš že vnaprej, koliko gledalcev te bo
videlo, koliko ponovitev bo sledilo in podo-
bno ... Nam je bilo to čisto vseeno, nismo bili
obremenjeni s tem, če bo treba igrati za samo
nekaj ljudi. Ob tem smo se lotevali tudi manj
popularnih in manj znanih tekstov, ki že v
osnovi niso tako vabljivi za občinstvo. Šlo
nam je predvsem za eksperiment. Tudi sicer
so bile to manjše zasedbe, naš proračun je bil
v stilu ”low budget - no budget”.

Slišim, da je vaš igralski potencial še pre-
malo izkoriščen, ste kdaj razmišljali o tem?

”Sem. A ni nikogar, ki bi me brcnil v rit ...”
Ste kdaj razmišljali, da bi poskusili v

kakšnem filmu, ste bili na kakšni avdiciji? 
”Pred leti sem igral v neki predstavi v Šent-

jakobskem gledališču v Ljubljani. Fina izkuš-
nja, sodeloval sem kot rečeno s Teatrom Frni-
kula. Razen kakšnega statiranja pa se v film-
skem smislu še nisem angažiral. V bistvu
sploh nimam občutka, kako bi funkcioniral
pred filmsko kamero. Niti nimam pravih izku-
šenj na to temo, pa tudi ne vem kakšnih želja
po tem ne. V bistvu tudi nikoli nisem iskal ta-
kih angažmajev in tudi na avdicije ne hodim.” 

Meja med profesionalci in ljubiteljskimi
igralci vztrajno pada, v filmu še posebej.
V zadnjem desetletju ni manjkalo nadalje-
vank, v katerih so igrali ljubiteljski igralci,
med njimi kar nekaj tudi z Gorenjskega ...

”Z nadaljevankami pa bi imel težavo, tam
pa si ravno ne bi želel biti zraven. O.K., razu-
mem, če je nekdo profesionalni igralec, pa

tako išče dodatni postranski zaslužek, ampak
za marsikaterega odličnega igralca se mi zdi
pa prav škoda, ko ga vidim v kakšni taki na-
daljevanki. Posebej zato, ker sem že videl, da
ta zna tudi kaj boljšega narediti, kot pa to po-
čne v kakšni drugorazredni nadaljevanki. Ja,
če gre za službo in je to tvoja edina pridobit-
na dejavnost, če pa delaš kaj drugega ...”

Na primer biti gostinec, kot vi ...
”Recimo. S tem, da mi seveda lahko povsem

ločimo svoj posel z igranjem. Na Loškem
odru lahko uživam trenutke, ko lahko povsem
izklopim oštarijo. Ko končam z odrom, potem
sem spet na voljo kot gostinec.”

Kako gledate naprej, na Loškem odru se
je z leti izoblikovala stalna ekipa igralcev
in ostalih sodelavcev, vsako leto pride kak-
šen nov ... Kje se vidite v prihodnje?

”Mislim, da si želim početi prav to, kar po-
čnem že dvajset let. Že v osnovni šoli mi je
rekla razredničarka, ki je imela dramski kro-
žek, da ko bom enkrat začel igrat, nikoli ne
bom nehal. Pa mi ni bilo povsem jasno. Po
počitnicah, ko sem šel na srednjo šolo, sem
že bil tukaj na Loškem odru. In ostal. Upam,
da bo tako tudi vnaprej. Tu med prijatelji se
dobro počutim, imamo se super ... In če po-
gledam na vse soigralce, ki so pred mano, na
Janeza, Jožeta, Matjaža, Jušo, se tudi jaz v
prihodnje vidim tam nekje.”

Kipi vam v Črni komediji ne gredo rav-
no dobro v prodajo ...

”Vsekakor prodam mnogo več pic v oštari-
ji kot pa kipov v predstavi.” 

Igor Kavčič, foto: Jana Jocif

”O Bog, daj da bi prodal čim več kipov,” v liku kiparja Brindsleyja Millerja v Črni komediji gor v nebo 
moleduje Bojan Trampuš.
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Komedija v osvetljeni temi
Pretekli teden so na Loškem odru premierno uprizorili Črno komedijo znanega avtorja Petra Shafferja. 

V letošnji sezoni so na Loškem odru izbrali
komedijo priznanega avtorja Petra Shafferja z
naslovom Črna komedija. Po mnogih letih se
je pod loškoodrske deske vrnil režiser Branko
Kraljevič, ki je predstavo pripravil z uveljav-
ljenimi igralci enega najboljših ljubiteljskih
gledališč na Gorenjskem. Zgodba Črne kome-
dije pravzaprav poteka v popolni temi. Zvečer,
ko bi se dogajanje moralo začeti, v hiši na-
mreč zmanjka elektrike. V tej temi, režiser je
za to, da gledalci v temi vendarle vidijo, kaj se
dogaja na odru, uporabil ozke svetlobne curke
reflektorjev, ki nam kažejo situacijske zaplete,
prepoznamo stanje ljubezenskega štirikotnika
glavnega junaka z dvema dekletoma in z enim
homoseksualcem. Umetnikova ambicija je
prodati kipe bogatemu mecenu, da bi se temu
prikupil, pa v ta namen stanovanje opremi s
stilnim pohištvom, ki ga je ukradel prijatelju.
Zaplete se, ko v trenutku pričakovanja bogata-
ša zmanjka elektrike, hkrati pa se v stanovanju
pojavijo prijatelj, ki seveda ne sme videti, da je
vse naokrog njegovo pohištvo, prestrašena so-
seda, ki pred temo pobegne h kiparju, oče nje-
gove nove punce, pred katerim bi se umetnik
rad izkazal, in še njegova bivša punca. Samo
kupca ni od nikoder. 

Izkušena igralska ekipa je spretno krmarila v
osvetljeni temi odra, posamezni igralci so dis-

ciplinirano odigrali različne značaje, ki so jih
v kolobocijo temne sobe prinašali posamezni
liki. Oder je dovolj suvereno obvladoval Bojan
Trampuš v vlogi kiparja Brindsleyja, vseskozi
mu je zvesto sledila njegova nova punca Carol
(Tamara Avguštin), prav tako pa so svoje dele-
že prispevali vojaško nastrojeni Jože Drabik
kot Carolin oče, sicer pa polkovnik, umetni-
kov prijatelj in vanj zaljubljen Harold (Matej
Čujovič) in z vsakim kozarcem ”limonade”
bolj opita soseda Furnivalova (Juša Berce). 

Kako stojijo stvari na koncu pokaže kiparjeva
prava punca Clea (Petra Malovrh), svoje k živ-
žavu na odru pa doda tudi električar, ki ga igra
Matjaž Eržen. Predstava je sicer dolga več kot
uro in pol in bi jo režiser bržkone lahko neko-
liko skrajšal, saj se je težko znebiti občutka, da
tempo v drugem delu nekoliko pade. Predsta-
va spravlja v dobro voljo, predvsem pa ji velja
šteti v plus to, da ne gre za nek pocenski 
humor, ampak dobro komedijo, ki bi znala 
loški publiki biti kar všečna. Igor Kavčič

Fotografije v Fari
V galeriji Fara je odprta prodajna razstava fotografij članov Foto

kluba Anton Ažbe Škofja Loka. Fotografska razstava je odprta ob
jubileju 20 let zvestobe galeriji Fara. I. K.

Razstava Mihe Murna 
Na občini Škofja Loka je na ogled razstava likovnih del mladega

likovnega ustvarjalca Mihe Murna. Likovna dela, ki jih tokrat pred-
stavlja, govorijo o izjemno nadarjenem, še ne petnajstletnem dijaku
1. letnika Gimnazije Škofja, ki se s slikanjem in grafičnim obliko-

vanjem kljub mladosti ukvarja že štiri leta, ima pa tudi svoj atelje v
Retečah pri Škofji Loki. Tokrat je predstavil predvsem slike z ab-
straktno tematiko, na ogled pa bodo do konca novembra.

I. K., foto: Gorazd Kavčič

Gostovanje zamejcev iz Italije in Avstrije
V okviru Mednarodnega cikla koncertov, ki ga občina Škofja Loka

pripravlja ob glasbenem letu evropskih skladateljev, sta v soboto v
Jurjevi dvorani v Stari Loki zapela domači Pevski zbor Lubnik, ki
letos praznuje 30 let obstoja, Pevsko društvo Sele z avstrijske Ko-
roške, predstavila pa se je tudi mezzosopranistka Mirjam Pahor iz
Sovodnja ob Soči. Lubnik je pod vodstvom Andreja Žagarja
prestavil nekaj pesmi iz svojega bogatega tridesetletnega repertoar-
ja, Selani so predstavili nekaj ljudskih iz svojega okolja, Pahorjeva
pa je navdušila s francoskimi šansoni velike Edith Piaf. I. K.

Aljažev stolp v ”groharici”
V galeriji Ivana Groharja bo do 6. novembra še na ogled zanimiva

gostujoča razstava Gornjesavskega muzeja z naslovom Aljažev stolp.
Zgodba tega simbola slovenstva, ki stoji na vrhu Triglava je pred-
stavljena na enajstih panojih, ki s tekstom in fotografijami podajajo
zgodovino, informacije, zanimivosti o samem stolpu. Dva od teh
panojev sta posvečena tudi ostalemu delu in življenju Jakoba Aljaža.
Posebnost je maketa stolpa, prav tako tudi štiri oljne slike Jožeta 
Trpina (po risbah Vilka Mazija), ki prikazujejo razglede s Triglava,
ter prva vpisna knjiga iz stolpa iz leta 1895. I. K. 

Vražje težko je v temi premikati pohištvo. Foto: Jana Jocif
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Na lepše! Za okrepčilo poskrbljeno
Že pred dvema mesecema smo pisali o tem, da si je treba za prijatelje, izlet, rekreacijo, obisk ali počitek

vzeti čas. Tokrat ponavljamo vajo in dodajamo - prihaja sv. Martin.

Hotel Cerkno, d. o. o.***, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno, tel. 05/37-43-400, fax 05/37-43-433
www.ski-cerkno.com                       www.hotel-cerkno.si                       info@hotel-cerkno.si

PREDPRODAJA SMUČARSKIH 
VOZOVNIC ZA SC CERKNO

OD 15. 10. DALJE ”KOSTANJEVI DNEVI”

V ”Kostanjevih dnevih” boste v hotelu Cerkno 
lahko pokušali različne jedi, ki jih iz kostanja znajo
pričarati v naši kuhinji.
23. 10. bomo pripravili ”Kostanjev ples”,
kjer boste lahko zaplesali ob živi glasbi, degustirali
kostanjeve jedi in vino iz slovenske Istre
13. 11. bo v hotelu Cerkno ”Martinov ples”, 
pripravili bomo Martinove jedi, postregli z mladim vinom,
prisostvovali pa boste lahko tudi vinskemu žegnu ...

BIOTERAPIJA 

po metodi Zdenka Domanćiča 
TERMINI: 26.-29. 11. 2009 

URAVNAVAJMO TELO

da bomo vitki in zdravi z Marijo Merljak 
TERMINI: 13.-15. 11., 27.-29. 11. in 
od 11.-13. 12. 2009 
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Jesen
v hoteluCerkno

Smučarski center Cerkno svojim zvestim obiskovalcem tudi letos ponuja
možnost nakupa smučarskih vozovnic v predprodaji. 

Predprodaja vozovnic bo potekala v dveh delih in sicer od 1. - 31. 10.
2009 do 25% POPUSTA in od 1. - 30. 11. 2009 do 15% POPUSTA.

Vse informacije o načinu nakupa, cenah in vozovnicah v predprodaji dobite
po tel. 05/37-43-400 ali pa nam pišite na e-naslov: info@hotel-cerkno.si

Na sv. Martina praznujemo praznik vina,
ko se mošt spremeni v pravo vino, na jedil-
niku so ponavadi gos in mlinci. Gorenjska
sicer ni vinorodno območje, a se ponavadi
takšnim praznikom Gorenjci ne odrečemo.
Možnosti za (osebna) praznovanja, izlete,
rekreacijo ali oglede je na Škofjeloškem do-
volj. Obiskovalci si bodo v Škofji Loki lah-
ko veliko ogledali, na Mestnem trgu (Placu)
pisana pročelja stavb, gotske in baročne po-
rtale ter arkadna dvorišča (Stari Rotovž,
Stari Farovž, cerkev sv. Jakoba, Stara šola,
Homanova, Žigonova, Martinova hiša, Ma-
rijino znamenje, nekdanja mestna vrata,
Kamniti most ...), na Spodnjem trgu pa Špi-
tal s Špitalsko cerkvijo, Kaščo, ..., kamor se
spustijo skozi prehod imenovan Pekel. 

Do gostilne Pri Boštjanu na Križni gori 
se bodo kolesarji lahko zapeljali po 12. 
etapi Loške kolesarske poti (iz Škofje Loke
čez Bukovico, Ševlje in Bukovščico proti
Strmici in Čepuljam ter čez Lavtarski vrh na
Križno goro) ali pa se podali po številnih
pohodniških poteh, med njimi je tudi druga

etapa Tematskih poti na Loškem. Iz Škofje
Loke smo se že odpravili proti Selški 
dolini, med hribi vpeto dolino, ki je po 
okoliškem hribovju posejana z ličnimi vasi-
cami, ki so vse do danes ohranile pristen
stik z naravo. 

V eni od takih vasic je tudi Gostišče Kve-
der, ki ponuja blažen mir, življenje brez 
stresa in nepotrebne naglice. Poleg miru
bodo ponudili tudi malice in kosila, v bližini
je adrenalinski park Storž. Le malce naprej
pot pripelje do smučišča Stari vrh, kjer je na
vrhu gostišče in penzion Stari vrh. Z vrha
(1032 metrov nadmorske višine) se pre-
krasno odpre razgled na Karavanke in Kam-
niško Savinjske Alpe, gostišče daleč proč od
mestnega hrupa pa ponuja domačo hrano.
Tako pri Kvedru kot na Starem vrhu lahko
obiskovalci tudi prespijo. 

Do Starega Vrha vodi druga etapa Loške
kolesarske poti, ki se začne v Škofji Loki, na-
daljuje mimo Breznice pod Lubnikom,
okrepčevalnici Nace in proti Mlaki, skozi Za-
preval in turistične kmetije Žgajnar. Kolesar-

ji se bodo na Prevalu še zadnjič ozrli v Selško
dolino, na pa spustili skozi Murave in Javor-
je v Poljane. Tod poteka tudi sedma etapa Te-
matskih poti na Loškem. Pohodniki bodo za-
čeli na Prevalu, se po grebenski poti podali
proti Grebljici in koči na Starem vrhu, 
nato pa proti vasi Podvrh ter naprej proti 
sedlu med Starim in Mladim vrhom, ki ga
domačini imenujejo na Jamah. Pot se tu kon-
ča, vendar lahko pohodniki nadaljujejo proti
Koprivniku. 

Vse bližje je tudi nova smučarska sezona,
najbližje je seveda smučišče Stari Vrh, delno
še vedno na Gorenjskem pa je tudi smučišče
Cerkno. Predprodaja vozovnic se je že zače-
la, tudi na Cerkno pa vodita sprehajalni in
kolesarski poti. Blizu je Davča, dve okrepče-
valnici in Turistična kmetija Pr’ Šoštarju, na
ogled pa je leta 2007 odprti etnografski mu-
zej in Davški slapovi, pohodniki se bodo
sprehodili skozi Davčo. Informacije o kole-
sarskih in pohodniških poteh ter organizira-
nih ogledih posreduje LTO Blegoš. 

Boštjan Bogataj
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Vabimo vas na 

martinovanje 
v soboto, 7. novembra 
in 14. novembra 2009, 

z ansamblom Prosen!

Med Martinovim tednom in nedeljo 
vabljeni na Martinove jedi iz krušne peči!

G
O

S
TI

Š
Č

E
IN

P
E

N
ZI

O
N

S
TA

R
IV

R
H

, 
G

R
E

G
O

R
 Š

TE
FE

 S
. 

P
.,

 Z
AP

R
E

VA
L 

5
, 

P
O

LJ
AN

E

Rezervacije po tel. 04/51 89 007!

Priprava in razvoz jedi

majica
 gratis 

= 12 
kuponov + pizza gratis

www.pokoloko.si

PON. DO SOB.: OD 8.30 DO 22. URE
NED. OD 12. DO 22. URE

Malice
Vsak dan vam 

nudimo pet vrst malic
po enotni ceni 4 EUR

TEL. 04/513 40 44; MOBI: 031/869 878
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KRANJ Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

●  vgradne omare po meri vašega doma
●  izmere na domu

Vgradne omare Akron akcija -15 %

POSTELJNI POD GRATIS
ob nakupu otroške sobe ali spalnice nad 1000 EUR

VELIKA NAGRADNA IGRA V ČASU POHIŠTVENEGA SEJMA
Podrobnosti nagradne igre bodo objavljene na spletni strani www.prevc.si in 
www.alples.si v casu pohištvenega sejma v Ljubljani od 3.- 8.11.

Akcije veljajo do 30.11. za gotovinsko plačilo, podrobnosti na prodajnih mestih. 

Lastniki stanovanj v posamezni stavbi se
med seboj lahko zelo razlikujejo po svojem
finančnem stanju, navadah in interesih. Med
lastniki je tudi precejšnje število takih, ki
jim dohodki ne zadoščajo za poravnavanje
osnovnih življenjskih dobrin, s tem pa tudi
lastniških obveznosti (prispevati svoj delež,
v sorazmerju s svojim solastništvom na
skupnih delih, objektih in napravah posa-
mezne večstanovanjske stavbe, k poravnavi
stroškov vzdrževanja večstanovanjske hiše).
Zavest, da lastnina in vzdrževanje le-te ni le
pravica temveč tudi dolžnost oziroma bre-
me, le počasi prodira tudi med solastnike
posamezne stavbe. 

Upravljanje nepremičnin zajema skrb za
vzdrževanje lastnine, obratovanje nepremič-
nin in urejanje pripadajočega (funkcionalne-
ga) zemljišča ter skupnih delov in naprav.
Glavne naloge upravnika so zastopanje etaž-
nih lastnikov, priprava načrta vzdrževanja,
mesečna pravilna razdelitev obratovalnih in
vzdrževalnih stroškov po stanovalcih (last-

V veljavi nov pravilnik o upravljanju
Upravljanje večstanovanjskih stavb določa stanovanjski zakon in obsega stanovanjske storitve, 

vzdrževanje, obratovanje stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočega funkcionalnega zemljišča, ... 
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Moj dom
nikih in najemnikih) ter poročanje etažnim
lastnikom o svojem delu ter izdelava letnega
poročila o upravljanju objekta; med glavne
naloge upravnika pa spada tudi skrb za iz-
vedbo rednih vzdrževalnih del manjše vred-
nosti ter vzdrževanje na način, da stavba do-
čaka in preseže življenjsko dobo, ki ji je bila
namenjena ob gradnji, ter da v vsem tem
času nemoteno in varno obratuje. Z drugimi
besedami, upravljavec mora lastnikom ne-
premičnin nuditi kvalitetno upravljanje nji-
hove lastnine ob čim manjših stroških.

Pred letošnjim poletjem je bil sprejet nov
predpis za področje upravljanja nepremičnin
(Pravilnik o upravljanju). V njem so sedaj
na enem mestu navedeni posli upravljanja,
in sicer ločeno glede na odstotek soglasja
(solastniški delež), katerega morajo doseči
etažni lastniki za odločanje o teh poslih. Po-
sle upravljanja lahko namreč etažni lastniki
sprejemajo z večinskim soglasjem (več kot
50 odstotkov glede na solastniške deleže), z
več kot tričetrtinskim soglasjem, za nekate-
re pa je nujno popolno (100-odstotno) so-
glasje.

Pravilnik določa delitev obratovalnih stro-
škov v primerih, kadar merilne naprave, ki
omogočajo individualni odjem in obračun
dobav ter storitev po dejanski porabi, niso
vgrajene. Obratovalni stroški se delijo po
treh merilih, in sicer po površini, po enotah
in po številu uporabnikov posameznih enot.
V nekaterih primerih pravilnik postavlja
povsem drugačne ključe delitve stroškov,

kot so bili do sedaj uveljavljeni v posamez-
nih stavbah (tako se je do sedaj skupna elek-
trika delila po osebah, sedaj je predpisan
ključ delitve po površini), določeni so tudi
ključi delitve za povsem nove stroške v stav-
bah (kot je telefonska linija za reševanje iz
dvigala), za nekatere vrste obratovalnih
stroškov pa sedaj jasno postavlja merila de-
litve. 

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih
stavb določa obveznost lastnikov, da do 1.
decembra letos uredijo veljavne pogodbe o
medsebojnih razmerjih, in sicer v delu, ki se
nanaša na delitev obratovalnih stroškov. To
pomeni, da se do prvega decembra za deli-

tev obratovalnih stroškov uporabljajo veljav-
ni dogovori med etažnimi lastniki, bodisi
Pogodbe o medsebojnih razmerjih, bodisi
kakšna druga veljavna odločanja, kot na pri-
mer sporazumi etažnih lastnikov. Po tem da-
tumu pa bo za razdeljevanje obratovalnih
stroškov upoštevati določila pravilnika ne
glede na to, kaj je bilo do tedaj veljavno
sprejeto s strani etažnih lastnikov. 

Upravnik s prevzemom posamezne stavbe
v upravljanje prevzame predvsem skrb za
nemoteno bivanje stanovalcev posamezne
stavbe, kot dober gospodar predvsem skrb
za stalno vzdrževanje. Zato je ena od priori-
tet stalno obveščanje lastnikov o stanju nji-

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



hove nepremičnine oziroma potrebnih vzdr-
ževalnih delih, da se ohrani oziroma izbolj-
ša nivo bivanja in stanja stavbe. Osnova je
načrt vzdrževanja stavbe, ki ga mora upra-
vnik pripraviti za vsako stavbo za obdobje
največ petih let. Upravnik je dolžan lastni-
kom pripraviti načrt vzdrževanja stavbe in
sicer ob upoštevanju Pravilnika o standar-
dih vzdrževanja stanovanjskih stavb in sta-
novanj ter dejanskega stanja nepremičnine.
Obvezni sestavni del načrta vzdrževanja je
ovrednotenje potrebnih sredstev za realiza-
cijo (morebitno povečanje vplačil v rezerv-
ni sklad), zagotovitev virov sredstev in dina-
mika izvajanja. Sprejeti načrt vzdrževanja je
upravniku podlaga za izvršitev vseh potreb-
nih vzdrževalnih del. 

Dober upravnik bo etažnim lastnikom znal
pripraviti in izvesti vzdrževanje na način, da
že ob tako velikih investicijah za obnovo
stavbe etažnim lastnikom ne povzroči nepo-
trebnih in dodatnih stroškov. Tako je nujno,
da se redno izvajajo predpisani in zahtevani
servisni pregledi (gasilnih aparatov, požarna
varnost, meritve strelovodov, umerjanje de-
lilnikov,...), hkrati pa mora tehnično stroko-
ven upravnik pravočasno ugotoviti, kaj je
treba popraviti in poskrbeti, da se dela pravo-
časno izvedejo. (Besedilo smo pripravili ob
pomoči družbe Domplan).      

Boštjan Bogataj, foto: Gorazd Kavčič
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Moj dom

Privlačne 

nagrade!

VHODNA VRAT OTRANJA VRAT
Tod r���11
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info@int-vrata.si
www.int-vrata.si

Izberite
najboljše,
����raja

NOVO - brezobrestni obročni kredit do 3. let,  EOM = 0,00% Brez stoškov odobritve

SEJEMSKI POPUST!



28 - L O Č A N K A

Moj dom

STROKOVNJAKI ZA KVALITETNO MENJAVO OKEN
IN VRAT V SODELOVANJU Z M SORA IN LIP BLED

● strankam nudijo brezplačne izmere in svetovanje 
na objektu

● opravijo kvalitetno montažo oken in vrat
● stanovanje zapustijo v stanju, kot ga dobijo, 

to pomeni, da za sabo počistijo

Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana, tel.: 01/256 17 88, fax: 01/256 17 90, prokurist Matjaž Oblak, ekon, 031/627 981, 
tel. 04/510 54 20, fax 04/510 54 21, www.mitles-mo.si, matjaz@mitles-mo.si

Hotel Špik, Gozd Martuljek Restavrirana vhodna vrata Državnega zbora RS

www.mitles-mo.si
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Vrt

K R A N JK R A N J

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

VABLJENI TUDI V TRGOVINO CVETLICE IN DARILA FLORA 
V NAKUPOVALNEM CENTRU QLANDIA V KRANJU

VABLJENI TUDI V TRGOVINO CVETLICE IN DARILA FLORA 
V NAKUPOVALNEM CENTRU QLANDIA V KRANJU

Vrtnarija Bantale 
(ob cesti Škofja Loka - Kranj, za naseljem Zg. Bitnje)

tel.: 04/23 17 260
Flora d.o.o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica, 

tel.: 04/23 15 440, fax: 04/23 15 441
info@flora.si; www.flora.si

SPOMNIMO SE 
TISTIH, KI SMO JIH

IMELI RADI
Spomin bo oplemeniten s cvetličnimi

aranžmaji, ki jih lahko v prosti prodaji ali
po naročilu dobite v naši vrtnariji. Pestra
je tudi izbira rezanega cvetja, nasadov 

in lončnih krizantem, nismo pozabili tudi
na kakovostne sveče

SPOMNIMO SE 
TISTIH, KI SMO JIH

IMELI RADI

Okrasni vrtovi so zasajeni s številnimi sortami rož. Nekateri vrtič-
karji imajo radi vedno nove in drugačne sorte, le redko kateri sadijo
vsako leto iste sorte. Tako poznamo kar nekaj sort rož, ki imajo v zem-
lji gomolje, čebulice, korenike, kjer rastline tvorijo rezervno hrano, ki
jim omogoča naslednjo pomlad, da spet nadaljujejo rast. To so rastli-
ne, večinoma doma v tropskih krajih, zato jih moramo pri nas čez
zimo preseliti v notranje prostore. Govorimo o kanah, gladiolah in da-
lijah, ki jih srečujemo zelo pogosto v slovenskih vrtovih. Nadzemna
stebla pred mrazom porežemo in zavržemo, nato pa gomolje in čebu-
le previdno izkopljemo in jih shranimo do pomladi v suhi kleti. Go-
molje dalije in kane porežemo 20 do 25 centimetrov visoko in posta-
vimo v lesene zabojčke tesno skupaj. Če se gomoljev še drži zemlja,
jo kar pustimo, pozimi jih enkrat na mesec malo poškropimo, da se
čisto ne izsušijo. Gladiole porežemo 10 centimetrov nad čebulicami, ki
jih shranimo popolnoma očiščene, brez zemlje. Lahko jih po sortah in
barvah ločimo in damo v papirnate vrečke od kruha in tako bodo v su-
hem prostoru počakale na novo pomlad. Temperatura naj bo do 10 sto-
pinj Celzija.

Čas je tudi, da pospravimo vse balkonske rože. Večinoma so enolet-
nice, zato jih po končanem cvetenju zavržemo. Pelargonije imajo na-
vadno daljšo življenjsko dobo, nekateri jih imajo celo za trajnice, kot
so fuksije, gomoljne begonije. Te sadike lahko prezimimo, če imamo
ustrezne prostore. Ker v zimskem času te rože počivajo, potrebujejo
le malo nege. Zelo malo zalivamo, pazimo, da jih ne poškropimo po
listih, da se ne pojavijo plesen ali škodljivci, zalijemo samo korenine.
Tudi gnojimo jih ne, da ne bi prehitro odgnale. Mlade poganjke spo-
mladi uniči vsak veter in vsaka nizka temperatura. Najboljši pogoj za

dobro prezimovanje je svetel prostor. Redno jim odstranjujemo ove-
nele in odpadle liste. Gomoljnim begonijam pa odstranimo vse liste
in vso zemljo, jih shranimo v papirnatih vrečkah ali v lončkih z miv-
ko in žaganjem in spet posadimo marca.                 Igor Pavlič

Prezimovanje okrasnih rastlin



Vrt
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V tem času so vrtovi že v celoti pospravljeni, to pomeni, da smo
populili enoletnice, na njihova mesta pa posadili čebulnice, ki bodo
vrt okrasile spomladi. Trajnicam smo porezali odcvetele cvetove, jih
okopali in odstranili plevele, mogoče okrog njih dodali nekaj nove
zemlje ali gnoja in tako bodo prezimile. Vrtnice smo porezali, jih še
zadnjič poškropili in če so občutljive na mraz, jih pred zimo še za-
ščitimo. Okenske rastline, ki jih želimo prezimiti, preselimo v no-
tranje prostore, zunaj naj ostanejo še oleandri, asparagusi in bolj
trpežne posodovke, vendar ko temperature padejo pod -3 stopinje
Celzija, je tudi te treba preseliti pod streho. 

V zelenjavnem vrtu poberemo vsa zelišča, ki ne preživijo zime, jih
posušimo in shranimo. Zelišča, ki so manj občutljiva, presadimo v
posodo in postavimo v kak bolj zaveten del terase ali vrta (rožmarin,
drobnjak, lovor). Lahko pa se odločite za nova trajna zelišča, ki ob-
stanejo na prostem, posadite jih že sedaj in jih do pomladi zaščitimo
z listjem in smrečjem. Čez poletje se bodo dobro razrasla in nasled-
njo jesen jih boste lahko že razdelili. V zelenjavnem vrtu imate ver-
jetno še veliko solate, predvsem radiča, ki bo še ostal na vrtu. Če so
zelo mrzle noči, ga pokrijete s kopreno ali plastičnim tunelom. V tem
času posadite še zimski česen, ki je okusna začimba jedem in je tudi
zdravilen. Zimska sorta je bolj priljubljena, ker ima večje stroke, ven-
dar mora zmrzniti, zato ga sadimo pred zimo. Velike glave zrastejo le,
če raste dolgo, torej več mesecev, poleti ga posušimo in shranimo na
zračnem mestu. Spomladi med česen posadimo solato, kasneje para-
dižnike, korenje, kolerabice, tudi jagode. Za sosede pa nima rad gra-
ha, fižola in rdeče pese. Nekateri ga sadijo tudi med sadike rož, med
tulipane, ker odganja voluharja.                                       Igor Pavlič

Zaključujemo z deli na vrtu



Postanite član kluba Kalia!
Samo v oktobru boste ob včlanitvi v klub 
Kalia prejeli posebno darilo.

prihranek
€ 1,19

40%

prihranek
€ 3,39

20%

prihranek
€ 1,59

15%

Pestra izbira nagrobnih 
aranžmajev že od 13,50 € dalje.

Nagrobna sveča 
Vita velika 
Art: 155781

Okrasni pesek za 
grobove
debelina  8-12 mm,  25 kg 
Art: 86164

Calluna MIX
GARDEN GIRLS 
Art:  37552

Krizantema premer  20cm
velikost rastline 40 -50cm 

Art: 5772

prihranek
€ 4,25

28%

prihranek
€ 6,39

17%

Vrana iz slame 
velikost 60 cm 
Art: 155792

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 1. 10. do 31. 10.  2009, 
oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Posamezna prodajalna ima  v ponud-
bi akcijske artikle v obsegu svojega prodajnega programa. 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.  Cene vseh artiklov so v EUR in vključujejo DDV.
 

KRANČANKA 203X271 oktober indd 1 2 10 2009 8:13:52
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Vrt

Vse za ureditev grobov
V cvetličarni Klavdija v Železnikih v teh dneh dobite vse, kar potrebujete
za ureditev grobov ob prvem novembru, dnevu spomina na mrtve.

V Trgovini Cvetje in darila Klavdija na Studenem pri
Železnikih so za vas pripravili pestro izbiro mačeh, lončnih
krizantem, svežega rezanega cvetja, suhih aranžmajev,
svežih ikeban in raznobarvnih res, ki so primerne tako za
grobove kot zunanjo ureditev hiš. Na voljo so tudi kakovostne
sveče različnih velikosti in barv ter zemlja in pesek.
Ob prihajajočem dnevu spomina na mrtve bodo v cvetličarni
Klavdija prilagodili tudi delovni čas. 
V soboto, 31. oktobra, jih lahko obiščete med 8. in 17. uro, 
v nedeljo, 1. novembra, pa med 9. in 11. uro. Vabljeni!

Rese, ki so primerne tako za grobove kot tudi zunanjo ureditev hiš.

Lončne krizanteme

Suhi aranžmaji

Velik izbor svežega 
rezanega cvetja in svežih

ikeban od četrtka, 
29. oktobra, dalje

AKCIJA: Kakovostne
sveče po ugodnih cenah

Cvetje in darila Klavdija

Klavdija Benedičič 

Zalaznik s. p.

Studeno 22c, 

Železniki

Tel.: 04/514 73 57

Gsm: 041/738 751

Med visokimi drevesi in cvetličnimi greda-
mi naj bodo v vrtu za oblikovanje in
popestritev zasajene grmovnice. Lahko jih
posadite posamično, ali več v skupine, odvis-
no od prostora, ki ga imate na razpolago. Vrt
ob gozdu ne potrebuje veliko zaščite okrog
hiše, vrt ob cesti ali ob tovarnah in obrtniški-
mi objekti pa je potrebno zaščititi pred cest-
nim prahom, prometom in hrupom.

Zaradi pestrosti izbora sadik v drevesnicah
lahko izberete med cvetočimi, ki vam vrt
popestrijo spomladi, med vednozelenimi in
listopadnimi, ki vrt okrasijo v tem času s
pisanimi barvami. Same po sebi grmovnice
predstavljajo močan element, da so lahko
posajene tudi samostojno. So prilagodljive,
lepo se ujemajo z vsako zasaditvijo, tako
enoletnic, kot trajnic. V kombinaciji z zimze-
lenimi grmi pa lahko ustvarimo všečne vrtne
podobe, ki se spreminjajo čez leto.

Grmaste sadike lahko vzgajate kot grm.
lahko pa tudi kot drevo. Bistvo je, da se lepo
vključi v prostor. Zanemariti ne smemo
rastišča, saj mora biti vse pred sajenjem do-
bro pripravljeno: primerno velika sadilna
jama, dobro pognojena, saj bo rastlina v njej
uspevala dolgo vrsto let. Lepo grmovnico

lahko posadimo pred vhod v hišo, ob dovozu,
v sredino vrta, kamor poleti postavite mizo in
klop. Cvetoča grmovnica lepo pride do izraza

posajena v skupino cipres in tako je struktu-
ra zasaditve zanimiva celo leto.

Igor Pavlič

Grmovnice zaokrožijo vrt



Bralec Tadej iz Železnikov bo v mansardi domače
hiše uredil sobo. Velika je 12 kvadratnih metrov,
višina kolenčnega zidu znaša 1,5 metra. V sobi želi
imeti veliko posteljo, pisalno mizo, garderobno
omaro in nekaj prostora za shranjevanje stvari.

Ob vstopu v sobo stoji na desni strani velika postelja z
nočno omarico. Vzglavje je prislonjeno ob kolenčni zid.
Poleg nočne omarice je velika pisalna miza z veliko
predali in policami za odlaganje stvari. Pisalna miza sto-
ji poleg okna, vendar kljub temu ne pozabite na dodat-
no osvetlitev, namizno luč in stenski reflektor nad mizo.

Na drugem koncu sobe, kjer je višina stropa višja, bo
prostor za visoko omaro za obleke in knjižni regal.
Omara naj bo sestavljena iz predalnikov, polic in obešal-

nikov, kjer bo lahko shranjenih čim več stvari. V kotu
pri oknu stoji dolg predalnik, na njega pa lahko
odložite knjige, slike, ...

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovinah.
Cena pohištva, ki obsega posteljo, pisalno mizo, stol,
garderobno omaro in predalnik, je tisoč evrov. 

Jernej Červek, u.d.i.a.

Arhitekt
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Študentska podstrešna soba
Študentsko sobo smo opremili s pohištvom, ki bo lahko služilo tudi kot zakonska spalnica 

ali soba za goste.

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



Kratke novice
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Čez Ande s kolesom

Janez Križaj in Nataša Robežnik sta si za
cilj zastavila prekolesariti Ande, od Lime
v Peruju do Buenos Airesa v Argentini.
Vso pot, ki sta jo opravila letos spomladi,
sta pred mesecem predstavila Pri Rdeči
Ostrigi. ”Rada kolesariva in čeprav sva ve-
dela, da bo težko, sva zadovoljna z vsemi
2.200 kilometri, tudi s slabimi cestami,
pomanjkanjem kisika, zastrupljenostjo s
hrano, napornimi vzponi in počenimi gu-
mami vred,” je povedala Nataša. V eni od
gostiln, kjer sta čakala na avtobus, so se
ustavili tudi do zob oboroženi gverilci.
Bila sva povsem tiho in delala vsak svoje
reči, da jih ne bi zmotila, pravita danes.
Na poti sta si sicer ogledala bogato kultur-
no dediščino, se spustila po najnevarnejši
cesti na svetu, spoznavala življenje rudar-
jev in občudovala največjo slano puščavo.
Spoznavala sta tudi kulinariko, občudova-
la naravne lepote. ”Bilo je nepozabno. Na-
rava je edinstvena, gore neskončno mo-
gočne, stara kultura še vedno tako pristna
in živa, ljudje pa resnično prijazni,” sta
nam še zaupala.            B. B., foto: G. K.

Info točka za NVO tudi 
v Škofji Loki

Fundacija Vincenca Drakslerja že dve
leti uspešno deluje kot regijsko stičišče za
nevladne organizacije na Gorenjskem. Da
bi svoje podporne dejavnosti, ki jih izvaja-
jo v okviru projekta Grozd in jih sofinan-
cira ESS, še bolj približali nevladnim or-
ganizacijam, ki delujejo na škofjeloškem
koncu, so sredi oktobra vzpostavili tako
imenovano info točko. Ta je v prostorih
LTO Blegoš, sodelovanje pa sta predstavi-
la predsednik uprave Fundacije Vincenca
Drakslerja Beno Fekonja in namestnica
direktorice LTO Blegoš Andreja
Križnar. Tako je sedaj tudi v Škofji Loki
moč dobiti informacije o aktivnostih pro-
jekta Grozd, možne so prijave na individ-
ualna svetovanja in skupinska usposab-
ljanja, na voljo pa so tudi informacijske in
promocijske zloženke.                      V. S.

Mladim podelili priznanja MEPI
Škofja Loka - V Škofji Loki so pripravili prireditev Konec je šele začetek, na kateri so

predstavili mednarodni program MEPI in podelili priznanja. Mednarodno priznanje za
mlade (MEPI) je namenjen mladim med 14. in 25. letom. V njem sodeluje več kot pet mi-
lijonov mladih v 120 državah, v Sloveniji je v to gibanje zajetih okoli štiristo mladih, ki se
ukvarjajo s prostovoljstvom, pridobivajo veščine, se vključujejo v rekreativne športe,
sodelujejo na odpravah. Na prireditvi v Škofji Loki, kjer je bil častni gost irski veleposlanik
Patrick McCabe, so predstavili projekt, ki so ga to poletje Ločani izvajali skupaj z irskimi
vrstniki. Ob tej priložnosti so šestnajstim udeležencem v programu MEPI podelili srebrna,
šestim pa bronasta priznanja.                                                   D. Ž., foto: Gorazd Kavčič

Železniki - Tretjo oktobrsko nedeljo je apo-
stolski nuncij v Sloveniji Santos Abril y Ca-
stello blagoslovil obnovljeno župnijsko cer-
kev sv. Antona v Železnikih, ki so jo poško-
dovale predlanske poplave. V notranjosti je
bilo tedaj po besedah župnika Andreja Jem-
ca od pol do enega metra vode, zato je bilo
treba skoraj popolnoma obnoviti spodnji del
cerkve: ”Kamniti tlak smo zamenjali z mar-
mornim, restavrirali smo spodnje dele oltarjev,
obnovili klopi ter na novo uredili stene, elek-
trično napeljavo in ozvočenje.” Obnova je sta-
la 109 tisoč evrov; večino denarja so zbrali
verniki, del pa tudi ljubljanska nadškofija s po-
sebno nabirko ob poplavah. Ob tej priložnosti
so zaslužnim članom gradbenega odbora po-
delili župnijska priznanja; prejeli so jih Miran
Benedičič, Jože Frelih, Janko Jelenc, Janez
Ferlan, France Mohorič, Jernej Hudolin in
Bojan Rihtaršič. Pred mašo je pred cerkvijo
nastopil Pihalni orkester Alples, po maši pa je
sledilo družabno srečanje. Kot je še pojasnil
župnik, bo obnova v ujmi močno poškodova-
ne cerkve sv. Frančiška na pokopališču konča-
na prihodnje leto, pripravljajo pa tudi doku-
mentacijo za nov pastoralni dom ob cerkvi, saj
so prejšnjega zaradi prevelikih poškodb ob po-
plavi morali porušiti. Gradnja se bo v najbolj-
šem primeru začela prihodnje leto.   

A. H., foto: Aleksander Čufar

Velik dan za župnijo Železniki

Blagoslov obnovljene župnijske cerkve v Železnikih
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Kratke novice

Stari avto je šel med veterane
Škofja Loka - Ob mesecu

požarne varnosti so v Škofji
Loki priredili srečanje gasilcev
iz pobratenih občin Freising,
Sele na Koroškem, Zgornja
Bela in Sovodnje ob Soči,
pridružili so se tudi pred-
stavniki iz Medicine v Italiji.
Kot je povedal predsednik
PGD Škofja Loka Janez
Sušnik, so pred dvajsetimi leti
od gasilcev iz pobratene
občine Obervelach (Zgornja
Bela) dobili za takratni čas
zelo sodobno gasilsko vozilo
steyr 680, ki je lahko prevažalo
3600 litrov vode. Sedaj pa so
loški gasilci danes štirideset let staro gasilsko vozilo dostojno pospremili med gasilske ve-
terane. Čeprav še vedno lahko služi v operativne namene, ga bodo poslej kazali kot muzej-
sko znamenitost in ga uvrščali tudi na gasilske parade. Za operativne namene pa so sloves-
no prevzeli novo gasilsko vozilo, za katerega je občina iz svojega proračuna namenila nekaj
več kot 200 tisoč evrov. Tokrat pa je občina Škofja Loka za potrebe opravljanja nalog v sis-
temu zaščite in reševanja za občinsko gasilsko poveljstvo Škofja Loka kupila ročne radijske
postaje in polnilce zanje, ki so jih izročili sedmim prostovoljnim gasilskim društvom v
občini. Janez Sušnik nam je še povedal, da je njihovo (sicer prostovoljno) gasilsko društvo
po uredbi vlade eno od 44 v Sloveniji, ki imajo državno koncesijo, poleg tega pa eno od
štirih na Gorenjskem (poleg poklicnih v Kranju in na Jesenicah ter blejskega prostovoljne-
ga), ki so usposobljena tudi za reševanje na cestah in v primeru razlitja nevarnih snovi.      

D. Ž., foto: Gorazd Kavčič

V Železnikih razstava
varovancev VDC Kranj

Železniki - Na hodniku občine Železni-
ki se do konca novembra s prodajno razs-
tavo predstavljajo varovanci Varstveno de-
lovnega centra Kranj (VDC). ”Razstava
prikazuje del lastnega programa izdelkov,
zlasti glinenih, ki jih naši varovanci
izdelujejo ob mentorstvu in strokovnem
vodenju zaposlenih, drugi del pa pred-
stavljajo likovna dela, ki so nastala v
okviru likovnih delavnic in se v VDC iz-
vajajo kot nadstandardni program za dvig
kakovosti življenja varovancev. Namen
razstave je sicer predstavljanje VDC Kranj
in naših aktivnosti širši javnosti,” je pojas-
nila Mirjana Česen, direktorica VDC
Kranj. Izdelki so narejeni iz prijaznih ma-
terialov, kot so glina, les, recikliran papir.
”Dodatno vrednost jim daje vloženi trud
oseb z motnjo v duševnem razvoju. S pro-
dajo izdelkov ustvarjamo lastna prepotreb-
na sredstva za izvedbo nadstandardnih
programov, najpomembnejši dejavnik pa
predstavlja potrditev varovancev kot
enakopravnih članov družbe, ki vanjo tudi
prispevajo,” je še dodala Česnova.     A. H. 

Brigadirji očistili spomenike
Prejšnjo soboto so člani Kluba brigadir-

jev pri Medobčinskem združenju borcev
za vrednote NOB Škofja Loka (deluje po
vsej Upravni enoti Škofja Loka) očistili
spomenike NOB v Poljanski dolini. ”Dela
smo se tokrat lotili drugo leto zapored, saj
se ne želimo le družiti, ampak tudi delati.
Brez rednega vzdrževanja bi ti spomeniki
propadli, saj se dela ne bi lotil nihče,” je
povedal Ernest Demšar. Očistili so 21
spomenikov, vse do Žirovskega Vrha,
Raven, Sela, Sovodnja, Trebije, Hotavelj,
Poljan in v okolici Škofje Loke. Devetnaj-
sterico brigadirjev je skozi soboto vodila
Francka Galičič, pozno popoldne pa so se
poveselili še pri Metki v Studoru.     B. B.

Železniki - Pred kratkim so v muzeju v Že-
lezniki zaključili lani začeto prenovo zuna-
njosti. V tem času je objekt dobil novo fasa-
do, opravili so restavratorska dela, namestili
nova polkna in mreže na oknih v pritličju, fa-
sado so naredili še na galeriji ob muzeju, po-
barvali pa jo bodo prihodnje leto. ”Zunanjost
muzeja smo vrnili v leto 1710, ko je bila sta-
vbna nadzidana. Hiša je bila sicer narejena
leta 1637, pod balkončkom v drugem nad-
stropju pa smo našli še letnico 1710, po kate-
ri sklepamo, da je bila takrat stavba nadgra-
jena,” je razložil kustos muzeja Jure Rejec.
Zunanja prenova je stala okoli sto tisoč ev-
rov; večino denarja je zagotovila občina, del
pa je prispevalo ministrstvo za kulturo. No-
tranjost muzeja so po predlanski ujmi skoraj
v celoti obnovili lani, v kratkem pa bodo v
kleti ponovno uredili še manjkajoči vpadni
jašek v rudnik. Kot je še napovedal Rejec, na-
meravajo do leta 2012 v mansardi urediti še
prostore za muzejsko in turistično društvo ter
sejno sobo, pa tudi dvorišče za muzejem. 

A. H.

Muzej v Železnikih 
s podobo iz leta 1710

Muzej v Železnikih je dobil novo fasado. 
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Na državnem ekipnem osnovnošolskem prvenstvu v atletiki so se sre-
di oktobra odlično odrezali tudi mladi atleti s Škofjeloškega. Tekmova-
li so v osmih disciplinah: teku na 60, 300 in 1000 metrov, štafeti 4x100
metrov, skoku v daljino in višino, metu krogle in ‘vortexa’, ki je letos
nadomestil žogico. Znova sta se izkazali ekipi OŠ Železniki, ki sicer ni-
sta uspeli ponoviti lanskega uspeha, ko so bile starejše učenke državne
prvakinje, ekipa fantov pa je bila šesta, a so se kljub temu s tekmovanja
v Slovenski Bistrici vrnili zelo zadovoljni.

Mlade atletinje iz Železnikov so morale priznati premoč Novomeš-
čank, ki so že petnajst let (z izjemo lanskega leta) državne prvakinje, in
so tako osvojile drugo mesto. ”Z uvrstitvijo sem zadovoljen, čeprav smo
letos v šoli poleg treningov, ki jih imajo nekatera dekleta v klubih, ime-
li veliko priprav, ki so se začele že konec avgusta v Selcih. Predzadnji
dan nam je zbolela prva skakalka v daljino, poškodovana pa je bila tudi
šprinterka. Vedeti je tudi treba, da je bila konkurenca zelo huda, saj tek-
muje preko 200 osnovnih šol, razmere pa so bile zaradi hudega mraza
in vetra težke,” je dejal učitelj Jože Reya, ki je treniral dekliško ekipo.
Sestavljale so jo Ajda Šmid, Barbara Kutin, Ana Lotrič, Klara Rep-
nik, Tajda Pirih, Nika Štamfelj, Anja Šturm, Ana Nastran, Ema Po-
točnik, Tamara Pajntar, Erika Šmid, Jana Mohorič, Brigita Prevc,
Sara Jeram ter rezerve Anja Tolar, Lucija Primožič in Lucija Tolar.
Posebej sta se izkazali Klara Repnik, ki je zmagala v skoku v višino, ter
najhitrejša tekačica na 300 metrov Ajda Šmid, ki je pred kratkim med-
narodnem tekmovanju v Kaposvarju na Madžarskem osvojila pesto me-
sto v teku na 300 metrov in prvo mesto v štafeti 4x300 metrov. Ajda si-
cer trenira v Atletskem društvu Železniki in je vsestranska športnica,
tudi članica prvouvrščene ekipe v teku trojk, krosu, plavanju, pohvali pa
se lahko tudi s kopico šolskih rekordov.

Uspeh železnikarskih deklet je z devetim mestom dopolnila še ekipa
starejših učencev pod vodstvom učitelja Aleša Jensterleta v sestavi
Nejc Lotrič, Matic Čufar, Blaž Jelenc, Sandi Kavčič, Jošt Rakovec,

Luka Pfajfar, Matej Kavčič, Žan Pečnik, Matic Prevc, Urban Be-
šter, Matic Oblak, Vid Megušar, Grega Kavčič in Jan Pfajfar. Ob
tem je treba dodati, da imajo učenci iz Železnikov slabe pogoje za tre-
ninge, saj so zaradi dolgotrajne obnove športnega parka Dašnica že tret-
je leto brez zunanjih atletskih površin.

Na državnem atletskem prvenstvu je znova uspešno nastopila tudi eki-
pa starejših učenk OŠ Škofja Loka - Mesto pod vodstvom učitelja Mi-
lana Smoleja. Ekipa v sestavi Zala Mehonič, Klara Kožič, Urška
Horvat, Barbara Mrljak, Milan Smolej, Nika Gartner, Anja Čibej,
Nika Martinšek, Larisa Trdina, Urška Bokal, Nika Setnikar, Ka-
trin Kopač, Maja Ferle, Manca Hafner, Pia Pivk, Darja Čadež in
Daša Dumenčič je osvojila četrto mesto.                    Ana Hartman

Uspeh mladih atletinj
Na državnem šolskem ekipnem prvenstvu v atletiki so dekleta iz Železnikov postale državne podprvakinje,

učenke OŠ Škofja Loka - Mesto so bile četrte, fantovska ekipa OŠ Železniki pa je bila deveta.

Atletska ekipa učenk OŠ Železniki, ki se je na državnem prvenstvu veselila
drugega mesta.

Žiri - Učenci sedmih razredov Osnovne šole Žiri so se tudi letos po-
dali v tridnevno planinsko šolo. Konec septembra so se pod vodstvom
učitelja Bogdana Erznožnika podali ob Krnsko jezero in okolico.
”Čeprav je bil program šole podoben kot prejšnja leta, je bila letošnja
planinska šola v naravi ena boljših, saj je bilo vreme lepo in nekaj manj-
še število učencev,” je povedal Erznožnik. 

Učenci so se izkazali pri hoji, plezanju, sodelovali pri pouku, bili
odgovorni do hrane in se vživeli v izvedbo družabnih večerov, ki jih je
popestril eden od učencev z igranjem na harmoniko. Vodnik in gorski
reševalec Matjaž Rakušček je imel s seboj tudi reševalnega psa, ki je bil
deležen posebne pozornosti, še posebej, ko so med ostanki vojaških ob-
jektov Za Lepočami opazovali vajo reševanja ponesrečencev v gorah.
”Ob tej priložnosti ne moremo mimo pohvale osebja v koči pri Krnskih
jezerih. Tako lepo urejenih prostorov, posteljnine, čiste posode, dobre
hrane in prijazne postrežbe že dolgo let v tej koči ni bilo,” je povedala
Marija Kokalj. 

Trije dnevi so bili pestri in so učencem (pre)hitro minili. Spustili so se
v dolino Lepene, kjer jih je čakal avtobus in vožnja ob Soči in Idrijci
proti Žirem. ”V hribih se vedno utrjujejo prijateljstvo, solidarnost, zau-
panje in veselje, ko uspe daljši pohod in vzpon na goro tudi
posamezniku, ki je šibak in ne verjame v svoje sposobnosti, ni vajen

hoditi v naravo. Prijetno je deliti navdušenost nad lepotami naših gora,
otroško veselje, ko opazijo gamsa, svizca, planiko ali majhnega
planinskega pupka,” je o pomenu šole še povedala Kokaljeva. Učenci
so, po drugi strani, zatrjevali, da se bodo še odpravili v gore, saj so v
planinski šoli spoznali, da je v gorah zelo lepo.          Boštjan Bogataj

Žirovci znova v planinski šoli
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Začela se je nova smučarska sezona, katere vrhunec bodo febru-
arske olimpijske igre v Vancouvru. Te so zagotovo spodbuda za
vsakega športnika, kandidata za uvrstitev v slovensko olimpijsko
reprezentanco pa sta tudi 21-letna Škofjeločana Matic Skube in Nina
Katarina Mihovilovič. Čeprav jima poškodbe ne prizanašajo, sta od-
ločena, da bosta olimpijsko zimo dobro izkoristila. 

”Lanska sezona zame ni minila tako, kot sem si v začetku zastavila,
saj sem le dvakrat štartala na tekmah svetovnega pokala. Letos pa so
bile priprave dobre in zato pričakujem, da bo teh startov in s tem pri-
ložnosti, da se dokažem, veliko več. Če se bo sezona dobro začela, če
bodo rezultati takšni, kot si jih želim, potem bom gotovo dobila tudi
priložnost, da se dokažem na olimpijskih igrah,” ob uvodu v novo se-
zono pravi Nina Katarina Mihovilovič.

Nekaj več izkušenj s tekem svetovnega pokala ima Matic Skube, ki
pa ima še nekaj težav s poškodbo. ”V začetku septembra sem si
poškodoval mišico na nogi in zato izpustil tako del priprav v dvorani
kot na ledenikih. V začetku oktobra sem nato skušal trenirati na
snegu, vendar še ni šlo brez bolečin. Zato se trenutno bolj posvečam
kondicijskim pripravam, na sneg pa bom spet šel novembra,” o smoli
pred novo zimo pravi Matic, ki si prav tako želi nastopiti na febru-
arskih olimpijskih igrah. ”Uvrstitev v ekipo za olimpijske igre ne bo
lahka, vendar pa si tega želim in zato se bom potrudil po najboljših
močeh,” dodaja Matic.         

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Pogumno v novo smučarsko sezono
Na tekmah svetovnega pokala bosta v olimpijski sezoni nastopala tudi Alpetourova smučarja Matic

Skube in Nina Katarina Mihovilovič.

Škofjeločan na cilju havajskega Ironmana
Na letošnjem svetovnem prvenstvu v triatlonu Ironman na Havajih je

med 1870 udeleženci nastopilo tudi devet Slovencev. Na eno najtežjih
vzdržljivostnih preizkušenj na svetu, ki jo zaznamujeta visoka vročina,
vlaga in močan veter, se je prvič kvalificiral tudi Škofjeločan Lojze
Primožič, ki je v najbolj vroči dirki v zgodovini IM na Havajih prema-
gal 3,8 kilometra plavanja v morju brez neoprena, 180 kilometrov
kolesarjenja in klasični maraton 42,2 kilometra teka v 10 urah in 26
minutah ter osvojil skupno 490. mesto. Težave s krči je imel pri pla-
vanju, dobro je kolesaril, med tekom pa se je boril z vročino in pred-
vsem s samim seboj. Kljub vsemu je kot prvi Škofjeločan vesel in
zadovoljen pritekel v cilj te slovite garaške preizkušnje.              V. S. 

Za Svoljšakom uspešna sezona
V začetku oktobra se je s finalno tekmo v Bolgariji zaključila

letošnja sezona tekmovanj v svetovnem pokalu za jadralne padalce v
natančnem pristajanju. Zadovoljen jo je končal Škofjeločan Anton
Svoljšak, ki je osvojil naslov državnega prvaka, z ekipo Slovenije je
na junijskem svetovnem prvenstvu v sosednji Hrvaški osvojil naslov
ekipnih svetovnih prvakov, z mednarodno ekipo Best 4 Nike (tek-
movali so še Makedonca Martin in Mile Jovanovski ter Srb Jovan
Novak) pa so postali tudi skupni zmagovalci letošnjega svetovnega
pokala. Tone se je odlično odrezal tudi v posamični konkurenci sve-
tovnega pokala, kjer je v skupnem točkovanju med več kot sto tek-
movalci osvojil šesto mesto.                                                    V. S.

Lojze Primožič je kot prvi Škofjeločan letos v začetku oktobra končal havajski
triatlon Ironman. 

Anton Svoljšak (na sliki skrajno desno) z ekipo Best 4 Nike, ki je osvojila
naslov ekipnih zmagovalcev letošnjega svetovnega pokala. 

Mlada škofjeloška smučarja Matic Skube in Nina Katarina Mihovilovič si želita
nastopiti tudi na olimpijskih igrah v Vancouvru.
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Ta mesec se je začela nova sezona tudi za košarkarje, ki nastopajo v
najmočnejši slovenski ligi UPC. Odlično so startali igralci škofjeloškega
TCG Mercatorja, saj so na prvi tekmi v gosteh presenetljivo premagali
ekipo Geoplina Slovana. Uspešen je bil začetek tudi v domači dvorani,
ko so v drugem krogu prvenstva ugnali ekipo Šenčurja CP Kranj. 

Prav tako so se izkazali v pokalnem tekmovanju, saj so v 4. krogu
pokala Spar ekipo Splošne plovbe Portorož najprej visoko ugnali v do-
mači dvorani, nato pa prejšnji teden še v gosteh ter napredovali v 5. krog,
kjer se bo osem ekip pomerilo za štiri proste vstopnice na finalni turnir,
kjer že čakajo moštva Uniona Olimpije, Heliosa, Krke in Zlatoroga.
Košarkarji TCG Mercatorja bodo za finale igrali z ekipo Aktiva skupina
Radovljica. Še prej pa jih čaka nov prvenstveni obračun, saj bodo jutri, v
sredo, ob 20. uri v dvorani na Podnu gostili ekipo Heliosa. 

”Kljub pomladitvi moštva smo si tudi letos za cilj sezone zastavili
uvrstitev med sedem najboljših ekip prvenstva in nato boj za prvaka lige
Telemach. Seveda pa se bomo borili za uvrstitev na finalni turnir pokala
Spar,” o načrtih pravijo v loškem klubu, čeprav so se morali spopasti z
vedno težjim pridobivanjem denarja sponzorjev. ”Kljub recesiji nas
veseli, da smo uspeli obdržati vse pomembne pokrovitelje kluba, vendar
pa smo proračun morali znižati. Tako smo bili primorani pogodbe nižati
tudi z igralci. Na srečo so imeli razumevanje za nastalo stanje,” pravi
član izvršnega odbora kluba Anže Kalan. 

Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Uspešen začetek nove sezone
Ekipa košarkarjev TCG Mercatorja letos nastopa precej pomlajena, kljub temu pa so fantje sezono 

začeli z zmagami tako v pokalu kot državnem prvenstvu. 

Traški balinarji so pokalni prvaki
Prejšnjo nedeljo je na balinišču na Trati potekalo finale letošnjega

pokalnega tekmovanja v balinanju, domačini pa so zanesljivo osvo-
jili največji pokal, saj so med šestnajstimi ekipami iz vseh koncev
Slovenije prikazali najboljšo igro. Za Lokateks Trato so nastopali
razpoloženi Jure Kozjek ter Miha Tomše, Damijan Sofronievski
in Uroš Vehar. Po izločilnih bojih so v velikem finalu za prvo me-
sto ugnali ekipo Krima, ki trenutno vodi tudi v državnem prvenstvu.
Tračani, ki za Krimovci zaostajajo tri točke, bodo prvo prvenstveno
tekmo jesenskega dela igrali 7. novembra prav na Krimu, ta pa bo v
boju za naslov državnih prvakov lahko že odločilna. Domačim navi-
jačem se bodo Tračani znova predstavili 14. novembra, ko bodo go-
stili ekipo Zarje.                                                                    V. S.

Žirovski judoisti so praznovali
Letos mineva petdeset let, odkar so se žirovski fantje navdušili za

judo. Ustanovitelj in prvi trener je bil Marjan Maček, ki je v Žireh or-
ganiziral prikaz juda, jujitsa in drugih veščin. Septembra leta 1959 je
organiziral prvi trening, prvi nastop pa so imeli 29. novembra v domu
TVD Partizan. Jubilej so žirovski judoisti proslavili s tekmovanjem in
zajetnim zbornikom. Na tekmovanju sta se pomerili domača ekipa
Alpine in Olimpija, 3:2 pa so zmagali domačini, za katere sta tek-
movala tudi brata Sašo in Andraž Jereb iz Žirov, ki sta svojo športno
pot začela v domačem klubu, nadaljujeta pa jo pri Olimpiji. Ob jubile-
ju so pripravili tudi zbornik, ki ga je uredil Anton Mlakar, predstavili
pa so ga na slovesnosti, kjer je zbranim judoistom med drugimi čestital
tudi predsednik Judo zveze Bogdan Gabrovec. V. S.

Jure Kozjek, Miha Tomše, Damijan Sofronievski in Uroš Vehar (z leve proti 
desni) so se prejšnjo nedeljo na domačem igrišču veselili naslova pokalnih 
prvakov Slovenije.

Ob jubileju domačega kluba se je na tekmovanju predstavil tudi najuspešnejši
žirovski judoist in olimpijec Sašo Jereb (na sliki levo). / Foto: Polona Mlakar
Baldasin

Za ekipo TCG Mercatorja v novi sezoni igra tudi član mlade reprezentance Blaž
Mahkovic (v ospredju s številko 11).
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Južnokorejska Kia je razkrila prve uradne
fotografije luksuzne limuzine, ki je bila doslej
poznana s konceptnim imenom KND-5 in
kasneje kot VG. Avtomobil so pred kratkim
predstavili v Južni Koreji, kjer kmalu začnejo
s prodajo, sedaj pa je razkrita še različica, na-
menjena drugim trgom. Luksuzna limuzina,
ki bo slišala na ime Cadenza, ima športno vit-
ke karoserijske poteze in drzno obliko žaro-
metov s svetlečimi diodami. Poteze zadka po-
udarjajo Cadenzino tehnološko dovršenost in
nakazujejo smernice prihodnjega Kiinega ob-
likovanja. V notranjosti je futuristična ”plava-
joča” armaturna plošča, ki poudarja Kiin
edinstveni inovativni oblikovalski pristop.
Cadenzina glavna orožja bodo dinamičen di-
zajn in izjemne vozne lastnosti, bogata stan-
dardna in doplačilna oprema, visoka stopnja
varnosti, obilica visokotehnoloških pripo-
močkov in še marsikaj, kar bo imelo za cilj
Kiin preskok med prestižne avtomobile.

Nove tehnologije bodo vključevale ogreva-
ni volanski obroč, električno nastavitev boč-
nega oprijema voznikovega sedeža (za dodat-
ni športnejši oprijem sedežev), samodejno

odroševanje vetrobranskega stekla in zrače-
nje sprednjih sedežev za bolj svež občutek v
vročih poletnih dneh.

Zaenkrat še ni podatkov o motorjih, ki
bodo namenjeni pogonu Cadenze za evrop-

ske kupce, ki bodo novo limuzino lahko
spoznali prihodnje leto. Nedvomno pa bo v
motorni ponudbi tudi sodoben in zmogljiv
turbodizelski stroj.

Matjaž Gregorič

Nadstandard z Daljnega vzhoda
Nova Kiina luksuzna limuzina se bo imenovala Cadenza.
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Japonska Mazda je na domačih
tleh, na avtomobilskem salonu v
Tokiu, poleg nove generacije
varčnejših in čistejših bencinskih
in dizelskih motorjev, predstavila
tudi nov konceptni avtomobil Ki-
yora. Osnovno sporočilo je, da je
mogoče z izboljšavami za 30 od-

stotkov znižati porabo goriva, ne
da bi pri tem trpeli vozni užitki.

Pod motornim pokrovom je
1,3-litrski bencinski motor z na-
novo razvitim šeststopenjskim
ročnim menjalnikom s funkcijo
ročnega prestavljanja. Poleg tega
je motor podprt s sistemoma sa-

modejne zaustavitve in ponovne-
ga zagona, ko avtomobil stoji na
križišču in z elektroniko, ki ko-
ristno pretvori kinetično energi-
jo, nastajajočo ob zaviranju in jo
spremeni v električno, namenje-
no polnjenju baterije. Pri Mazdi
trdijo, da bi Kiyora lahko z enim
litrom bencina prevozila 32 kilo-
metrov poti, oziroma da v pov-
prečju potrebuje le 3,1 litra ben-
cina na sto prevoženih kilome-
trov. Ob tem dodajajo, da je tak-
šen dosežek mogoč brez hibrid-
ne tehnologije in pomoči elek-
tričnega motorja. 

Kiyora je pravzaprav mestni av-
tomobil, ki je nastal na osnovi in-
tenzivnega proučevanja uporabe
mestnih avtomobilov v evropskih

mestih. Z dolžino je celo deset
centimetrov pod najmanjšim se-
rijskim modelom Mazda2. Kljub
temu so Kiyori nataknili 18-palč-
na platišča z Michelinovimi gu-
mami. Notranjost je zasnovana
tako, da lahko sprejme štiri potni-
ke, sicer pa sta zunanjost in no-
tranjost še precej futuristični.

Pri Mazdi so prepričani, da s
Kiyoro ponujajo ustrezen odgo-
vor na želje mlajše generacije
kupcev, ki si želijo imeti zabaven
avtomobil, ki ga je lahko parkira-
ti in ki jim ne povzroča velikih
stroškov. Zato se bo verjetno iz
koncepta v doglednem času raz-
vil kakšen nov serijski model, ki
pa bo seveda bistveno drugačen. 

Matjaž Gregorič

Velikost je v majhnosti
Mazda je na avtomobilskem salonu v Tokiu predstavila vznemirljivi koncept Kiyora.
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Žiri - Osnovna šola Žiri je bila ena prvih v
Sloveniji s šolskim športnim društvom. Prvi
predsednik in ustanovitelj društva je Darij
Erznožnik, ki je ob 40-letnici v kroniko za-
pisal, da je imelo društvo sicer skromne
možnosti za vadbo, a je združevalo učence,
ki so bili že sicer navdušeni za šport in zato
uspelo. Prvega predsednika je nasledil Janez
Bizjak, danes ga vodi Bogdan Erznožnik. 

”Tudi danes so člani društva predvsem
učenci žirovske osnovne šole, zato se nam je
zdelo prav, da praznujemo tudi v šoli in skozi
vse leto. Nekaj dejavnosti je razporejenih po
razrednih urah, nekaj pri popoldanskih de-
javnostih, večkrat se bomo skupaj s starši po-
dali na športne dneve,” je povedala koordina-
torica praznovanj Adelina Poljanšek, učitelji-
ca športne vzgoje. Tako so ob tednu otroka
pripravili Žir Žav s športnimi delavnicami,
med njimi je bil tudi zelo odmeven tek s
starši. 

Ves teden, od 17. do 18. ure, so starši s svo-
jimi otroki tekli na atletski stezi, kolikor so le
lahko, za vsak pretečeni krog pa so razredni
skupnosti prislužili točko. ”Rezultati so
osupljivi. Teka se je udeležilo 258 učencev in
56 otrok iz vrtca, ali več kot polovica, z nji-
mi pa je teklo 372 odraslih. V četrtih, petih in
šestih razredih je teklo tudi po 70 odstotkov
vseh otrok,” je povedala Poljanškova, ki jo je
presenetilo tudi 34 družin, kjer so tekli vsi.
”Starši očitno vedo, da gibanje pomeni zdrav
način življenja, v katerega je treba vlagati že
v mladosti,” je razmišljala učiteljica, zado-
voljna, da je starše zanimalo, kdaj se znova

vidijo. Priložnosti bo še dovolj, prejšnjo
soboto so jih povabili na pohode po okoliških
hribih, v začetku februarja bodo plesali sku-
paj s plesnim studiom Ritem, aprila tekli na
Ledinico, maja se odpravili na Goropeke, ob
zaključku šolskega leta pa se pomerili še na
igrah brez meja. 

Učenci se bodo sicer na razrednih urah
pogovorili o pomenu gibanja za zdravje, po-
vabili dedke in babice, govorili o zdravi
prehrani, pripravili literarno čajanko, ... Pri
rednih urah športne vzgoje bodo (po mese-
cih) plezali, se odpravili na večerni pohod z
baklami, pripravili modno revijo v športnih

dresih, se poskusili v športih hendikepiranih
ter so pogovarjali o fair playju. Zanimivo je,
da so se letos tudi delavci šole odločili, da
pridobijo športno značko, kar pomeni, da
bodo kolesarili, tekli na smučeh, se odpravili
na pohod, preskusili na spretnostnem
poligonu, opravili gimnastične vaje, ... ”Vsi
želimo pokazati, da šport krepi in je pomem-
ben za zdravje,” je povedala Adelina Pol-
janšek. Šola tudi sicer sodeluje v programu
Hura, prosti čas, ko telovadnice in šolska
igrišča odprejo vsem, ki si želijo rekreacije. 

Boštjan Bogataj,
foto: Polona Mlakar Baldasin

Vse leto v znamenju športa
Športno društvo Tabor Žiri, ki je bilo pred desetletjem še šolsko društvo, letos praznuje 50 let ustanovitve.

Ob tednu otroka so pripravili Žir Žav, med njimi je bil tudi zelo odmeven tek s starši. 

Petič skozi Zalo
Žirovski Vrh - Na domačiji Javorč v Žirovskem Vrhu se je v za-

četku oktobra zbralo skoraj 150 pohodnikov, ki so se udeležili pete-
ga pohoda skozi Zalo in kostanjevega žura na Žirovskem Vrhu Sv.
Urbana. 

Javorčani so jih postregli s flancati in čajem, nato so se spustili in
v Malnu sta jim Olga in Janez postregla z domačim kruhom in za-
seko ter pokazala, kako se dela jabolčni mošt. Na domačiji Pr’
Omejčk so jim postregli s sadjevcem in domačimi jabolki. Sledil je
vzpon do kmetije Pr’ Šimc (gospodinja jim je ponudila krofe), nato
pa so vstopili v gozdove Zale. Ob poti so člani turističnega društva
postavili klopce in kdor je bil utrujen, je lahko na njih malce poči-
val in občudoval lep razgled. Malo pod vrhom Zale (899 metrov
nadmorske višine) so bili pohodniki navdušeni nad prelepo galerijo
umetniških del slikarja Iztoka Kavčiča iz Žirov, ki je takrat tudi ust-
varjal.

Zapela je še harmonika, za dodatek je zadišalo še po pečenem
kostanju. Komaj so se odpravili naprej, so jih prestrašili ravbarji.
”Ti divji možje so bili pa sploh od sile: pekli so svoj ujeti plen, nad
njimi je pel divji petelin. Še posebej ženske, ki so nosile veliko zlat-
nine, so se jih morale paziti. Mimogrede bi jim lahko še kaj iz-
maknili,” je ravbarje slikovito opisala Lucija Kavčič. Nasmejani so

se pohodniki nato odpravili še do kmetije Pr’ Bukovc, kjer so bili
spet deležni postrežbe. Ob Rupnikovi liniji, na hrbtu Žirovskega
vrha, so se pohodniki vračali na izhodišče. Malo pred ciljem so na
razgledni točki opazovali okoliške hribe. Javorčani so tudi za za-
ključek pripravili malico, zapele so harmonike, v goste pa je prišla
še imitatorka Analize, ki so jo pred leti videvali na televiziji. 

Boštjan Bogataj

Blizu 150 pohodnikov se je letos podalo skozi Zalo.
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Studentska

DJ, kot ga še niste slišali - Boom Monk Ben
oborožen z dvema hitrima rokama, izpod ka-
terih boste slišali najbolj raznolike glasbene
zvrsti in uspešnice, za katere ne bi nikoli po-
mislili, da se jih da zmiksat; od hip hopa,
dancehalla, funka in breakbeata do housea,
electra, dubstepa in drum n’ bassa pa še do
rocka, soula in raggaea ... Možakar iz Glas-
gowa je eden najbolj zaželenih britanskih DJ-
ev in je eden maloštevilnih DJ-ev, ki znajo
svoje studijske sposobnosti dejansko replici-
rati v živo. Gostuje po najboljših klubih in fe-
stivalih elektronske glasbe po svetu - od Juž-
ne Afrike, Kanade, Rusije, Francije, Avstrije,
Danske pa vse do Slovenije, saj je pri nas
svoje sposobnosti pokazal v ljubljanskem
klubu, kjer so bili nad njim tako navdušeni,
da so ga v goste povabili še dvakrat.
Tokrat imate enkratno priložnost okusiti naj-
boljše od plesne glasbe kar v domači Rdeči
Ostrigi v petek, 13. novembra. www.vibe.si. 

Nedelja, 1. novembra, ob 20.30
KINO OSTRIGA

Sreda, 4. novembra, ob 20.30
OSTRIGINA PREDAVALNICA: Ivan Mohorič

Četrtek, 5. novembra, ob 21.00
GALERIJA MREŽA 
Odprtje fotografske razstave Grega Valančiča

Petek, 6. novembra, ob 22. uri
GOA TRANCE
DJ KALA // DJ DOSAGE // DJ 3TT 

Sobota, 7. novembra, ob 22. uri
ZaGvišnGodba predstavlja: ŽOAMBO ŽOET
WORKESTRAO + predskupina Grrizli Madams

Nedelja, 8. novembra, ob 20.30
TURŠKI VEČER

Sreda, 11. novembra, ob 20. uri
MARTINOVANJE

Petek, 13. novembra, ob 22. uri
ŠELAMA ŠELADA PARADIŠNIK MAŠ MIX ŽURKA 
DJ BOOM MONK BEN (Glasgow, Scotland) 
www.vibe.si 

Sobota, 14. novembra, ob 20.30
VEČER STAREGA ROCKA
Igrajo: MIRAN MILIČ TRIO / IF / OF 

Nedelja, 15. novembra, ob 21. uri
KINO OSTRIGA

Sreda, 18. novembra, ob 20.30
DELAVNICA ”KREIRAJ SVOJE ZIVLJENJE”: SABI-
NA SUSNIK

Četrtek, 19. novembra, ob 20. uri
EVS NIGHT: European melting-pot, an EVS
night

Petek, 20. novembra, ob 20.30
PIMP MY WAJB 2
Live act : DISCO`N`ACTION (Rijeka/hr)
& Fake DJs with fake cd mixes & fake VJ 

Sobota, 21. novembra, ob 21. uri
LIVE IN-SANITY

Nedelja, 22. novembra, ob 21. uri
KINO OSTRIGA

Sreda, 25. in četrtek, 26. novembra, ob 20.30
TEATER FRNIKULA predstavlja LOVEIN-
PROGRESS

Petek, 27. novembra, ob 20.30
PREDSTAVITEV REVIJE FILTR

DODATNE INFORMACIJE NA 3W.OSTRIGA.ORG

MKC PRI RDEČI OSTRIGI 
Prireditvenik za november
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Vibe Department: 
DJ Boom Monk Ben

WINDOWS 7 in IE8, CeBIT 2009, RAZ-
VOJ ELEKTRIČNIH VOZIL, GA-
MERZ:MANIA - teme multimedijskega
centra gorenjske PULSAR v mesecu no-
vembru
Tema meseca novembra je računalniški sy-
stem Windows 7, kako tudi ne, saj je končno,
po večmesečnem nestrpnem čakanju, na vo-
ljo tudi širši javnosti. Govori se, da je sistem
stabilen in hitro delujoč. Preden pa si ga sami
naložite na računalnik, lahko njegovo delova-
nje preverite na mmc:predavalnici, kjer bo
poleg predavanja na voljo tudi praktični pre-
izkus. Vse to 3. novembra v multimedijskem
centru gorenjske PUSLAR, ki je za vas nasta-
njen na Mestnem trgu 20 v Škofji Loki.
CeBIT 2009; ekipa MMC Pulsar, avto-
dom in via Nemčija na CeBIT, sejem viso-
kih tehnologij, sejem svetovnega formata
- potopisna foto razstava na mmc:wall od
10. novembra dalje (www.pulsar.si) 

Za električna vozila ste verjetno že slišali,
nikoli pa niste imeli možnosti izvedeti kaj
več o tem iz prve roke. Zato so aktivisti
MMC PULSAR v nedeljo, 29. novembra, ob
19. uri za vas pripravili mmc:predavalnico
na temo RAZVOJ ELEKTRIČNIH VOZIL,
o katerih vam bo predaval mag. Gorazd
Lampič, ki se ukvarja z razvojem teh vozil
in povezovanjem znanosti in podjetništva. 

Multimedijski center gorenjske Pulsar
(MMC Pulsar) je informacijska in elektron-
ska točka, kjer je na razpolago devet raču-

nalniških postaj za prosto in brezplačno
uporabo. Poleg tega pa se v prostorih MM-
Cja odvijajo predavanja, tečaji, delavnice,...
V okviru centra deluje tudi foto galerija
mmc:wall. Domuje na Mestnem trgu 20, v
Škofji Loki, iste stopnice, ista vrata kot Klub
škofjeloških študentov. Na spletu ga najdete
na www.pulsar.si, kjer dobite tudi kontaktne
podatke za več informacij o dogodkih, ki se
imajo zgoditi v MMC Pulsar.

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRO-
DELNI, NIČ VAS NE STANE, DA POD-
PRETE MLADE! 
”Do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z
dokončno odločbo od dohodkov, ki se všte-
vajo v letno davčno osnovo, lahko namenite
enemu ali več upravičencem s seznama v
Uredbi o namenitvi dela dohodnine za dona-
cije.”
To pomeni, da lahko sami določite, kam naj
država nameni del denarja, nabranega iz
vaše dohodnine. Med upravičenci je tudi
mladinska organizacija Zavod O, ki v širši
okolici Škofje Loke velikemu številu mladih
omogoča aktivnosti na mnogih področjih.
Obrazec, ki ga izpolnite in pošljete na davč-
no upravo ali prinesete v pisarno Zavoda O
in si s tem prihranite poštne stroške, najdete
na spletni strani http://dobrodelen.si. Del
dohodnine lahko namenite tudi preko splet-
ne strani eDavki http://edavki.durs.si. Za na-
menjena sredstva, predvsem pa podporo, ki
nam jo s tem izkažete, se vam mladi že vna-
prej zahvaljujemo. 
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Prehajamo v letni čas, ki velja za najbolj
mrzlega, a hkrati za nekatere tudi najlepšega.
Ker se bodo zunanje temperature kmalu za-
čele spuščati pod ledišče, je pomembno, da
naše noge pred mrazom res dobro zaščitimo.
To storimo z visokimi škornji in toplimi hla-
čami ter seveda s primernimi nogavicami. 

Tudi v hladnejših dneh se ženske brez skrbi
oblecite v krila ali obleko, vendar naj vas ob
tem prijetno grejejo tople in zapeljive hlačne
nogavice. Modni oblikovalci so namreč za le-
tošnjo kolekcijo pripravili izredno zanimive
in raznobarvne vzorce le-teh. Najbolj drznim
priporočam, da se odločijo za črtast ali karo
vzorec, ki sta letos izjemno modna. Tiste, ki
pa bolj prisegate na klasiko, pa se raje odlo-
čite za umirjene vzorce v temnejših ali sve-
tlejših odtenkih. 

Če se boste v zimskih dneh raje odločile za
nošenje hlač, pa lahko izberete tudi dokolen-
ke ali kratke nogavice, ki so prav tako lahko
izjemno tople in udobne za nošenje. Tudi te
vrste nogavic lahko najdete v najrazličnejših
modnih odtenkih in vzorcih, kot so karo, črte
ali cvetlični vzorci. Med barvami v tokratni

kolekciji nogavic prevladujejo predvsem
črna, temno vijolična ter vinsko rdeča barva. 

V zadnjem času so vse bolj iskane in izpo-
polnjene tudi nogavice, ki so namenjene za
najrazličnejše športne aktivnosti. Te so ergo-
nomsko oblikovane in izdelane iz kombinaci-
je naravnih ter specialnih materialov. Tovrst-
ne nogavice so primerne za nošenje tudi v
najhladnejših dneh, ko temperature padejo
močno pod ledišče in so izjemno priljubljene
tako pri odraslih kot tudi pri otrocih. Tina

Zimsko razvajanje
za vaše noge

Škofjeloška Nama je z letošnjo jesenjo zažarela v novi
podobi. Prenovljeno prvo nadstropje ponuja oblačila priz-
nanih blagovnih znamk s.Oliver, Benetton, Vero moda,
Only, Jack Jones, Selected, Idexe in druge. Za urejen dom
poskrbi gospodinjski oddelek s pestro izbiro posode,
keramičnih izdelkov, stekla, gospodinjskih aparatov,
posteljnine in gospodinjskega tekstila. Naši najmlajši si
lahko izberejo svojo najljubšo igračo na oddelku z igrača-
mi. Za dobro počutje in videz pa si izberite izdelke na odd-
elku kozmetike, modnih dodatkov in usnjene galanterije.

V mesecu novembru ne spreglejte ugodne 

ponudbe na oddelku živil. Vsako soboto -10 %
popust na izbrane blagovne skupine. Vabljeni!

PRENOVLJENA ŠKOFJELOŠKA 
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PROŠPORT center, Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, 4000 Kranj
tel.: 04/ 231 02 40, www.prosport.si

V sprostitvenem delu Prošport centra
vam nudimo večjo finsko savno, ogreto
na 70 stopinj, manjšo aroma savno,
ogreto na 85 stopinj, ter infra savno,
masažni bazen s toplo vodo in prijetno
počivališče. 

Za zagotavljanje izdatnejšega potenja,
peči polivamo z vodo, ki ji dodamo
eterično olje. Na voljo vam je tudi pi-
ling iz piranske soli in olivnega olja.

Vzemite si čas za sprostitev ... Toplota
je ključni element dobrega počutja.

Cenik: 1 ura 5,00 EUR
2 uri 9,00 EUR
3 ure 12,00 EUR
VIP zakup 100,00 EUR (3 ure, do 6 oseb)

Delovni čas: 
med delavniki od 6.30 do 23. ure
vikendi in prazniki od 9. do 23. ure. 
Za obisk savne priporočamo predhodno 
rezervacijo po telefonu 031/362-629 
oz. e-pošti: info@prosport.si. Dobrodošli!

● fitnes
● skupinske vadbe
● rekreacija za otroke od 2 let dalje
● otroške rojstnodnevne zabave
● savne
● masaža
● pedikura, manikura
● solarij

Zakaj bi Vas zeblo? Ogrejte se v naših savnah!!
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Naše garderobne omare so pogosto polne raznobarvnih oblačil iz
različni sezon. Ta oblačila pogosto kombiniramo med sabo, si kupi-
mo kak modni dodatek, ki popestri starejše kose oblek, ali kupimo
povsem nov kos oblačila, ki ga kombiniramo s tistimi iz naše oma-
re. Ob tem se pogosto sprašujemo, katere barve ali kosi oblačil se
čim bolje kombinirajo med seboj. 

Modni strokovnjaki na ta vprašanja ponujajo dokaj različne odgo-
vore, zato je predvsem pomembno, da izberete barve oblačil, ki

ustrezajo vaši barvi polti, las ter oči. Seveda pomemben dejavnik pri
izbiri kosov oblačil pogosto igra tudi vaše razpoloženje ali prilož-
nost, ob kateri boste nosili izbrana oblačila. Modne zapovedi za le-
tošnjo jesen in zimo pa v ospredje postavljajo predvsem temne od-
tenke vijolične barve, različne odtenke rjave ter klasično črno barvo.
Omenjene barve lahko izjemno lepo kombinirate z tudi zelo modno
opečnato rumeno ali zapeljivo vinsko rdečo barvo.

Tina

Barvna paleta v garderobni omari
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Železniki - Policisti so minuli teden obravna-
vali že sedmo letošnjo smrtno žrtev prometne
nesreče na Škofjeloškem. 21. oktobra popoldne

je namreč v Železnikih desetletni deček med
kolesarjenjem nesrečno padel pod zadnja kole-
sa tovornega vozila, kar je bilo zanj usodno.

Kot poroča policija, je deček okoli 17. ure
kolesaril proti Dašnici, in sicer ob nepravil-
nem, levem robu vozišča. Nasproti je s tovor-
njakom pripeljal petdesetletni voznik z ob-
močja Celja, ki je ob srečevanju z drugim vo-
zilom vozilo ustavil. Deček je nadaljeval vož-
njo mimo tovornjaka, in ko je pripeljal do zad-
njega dela težkega vozila, je nesrečno izgubil
ravnotežje in padel pod zadnje desno kolo. V
tistem trenutku je voznik, ki padca ni pravo-
časno opazil, znova speljal in zapeljal čez
mladega kolesarja, ki se je pri tem tako hudo
ranil, da ga pri življenju ni obdržalo niti ta-
kojšnje oživljanje reševalcev Zdravstvenega
doma Škofja Loka. 

Prometno nesrečo sta si ogledali dežurni
državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki v
ravnanju voznika tovornjaka nista ugotovili
elementov kaznivega dejanja, zato bodo poli-
cisti o prometni nesreči podali poročilo
Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kranju.

Na Gorenjskem je letos v prometnih nesre-
čah umrlo že 21 oseb, kar osem več kot v
enakem obdobju lani. 

Simon Šubic, 
foto: Gorazd Kavčič

Nesrečen padec pod tovornjak
V tragični prometni nesreči v Železnikih je umrl desetletni deček, ki je med kolesarjenjem izgubil

ravnotežje in padel pod tovornjak.

Desetletnik je v Železnikih s kolesom padel pod zadnje kolo tovornjaka. 

V noči brez nesreče ena nesreča
Škofja Loka - V noči na 20. oktober so tako kot v drugih državah

Evropske unije tudi v Sloveniji potekale aktivnosti v okviru projek-
ta Evropska noč brez prometnih nesreč, s katerimi so opozarjali
predvsem na problematiko alkohola v prometu, zlasti med mladimi
vozniki. Tudi gorenjski policisti so v tej noči poostreno nadzirali psi-
hofizično stanje voznikov. Na preizkus alkoholiziranosti so povabili
117 voznikov, pri treh pa je alkotest pokazal preveliko vsebnost
alkohola v organizmu. Najvišja izmerjena vrednost preizkusa je bila
1,20 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Petim voznikom so
izrekli opozorila za manjše prekrške, dvanajstim so napisali plačilne
naloge, zoper dva voznika pa bodo podali obdolžilne predloge na
sodišče. V noči na nedeljo se je na Gorenjskem zgodila ena promet-
na nesreča z materialno škodo. S. Š.

Tatvina na gradbišču
Škofja Loka - Neznani storilec je v noči na 29. september na grad-

bišču v Škofji Loki vlomil v gradbeni zabojnik in si prilastil grad-
beno ročno orodje in električni prevodnik. Povzročil je za približno
2300 evrov gmotne škode. 

Ukradli elektro in gradbeni material
Reteče - V noči na 19. oktober je neznani storilec vlomil v grad-

beni zabojnik na gradbišču in si protipravno prisvojil za okoli enajst
tisoč evrov gradbenega in elektro materiala. Oškodovano je podjet-
je iz Kočevja, zoper neznanega storilca pa bodo policisti podali
kazensko ovadbo.

Na štedilniku pozabili posodo
Škofja Loka - Prostovoljni gasilci iz Škofje Loke in Trate so 9. ok-

tobra zvečer odbrzeli v Frankovo naselje v Škofji Loki, kjer se je iz
enega od stanovanj vil gost dim. Ob prihodu so gasilci ugotovili, da
se na štedilniku smodi hrana. Eno osebo so zaradi vdihanega dima
odpeljali na svež zrak, kjer so jo prevzeli reševalci Nujne medicinske
pomoči Škofja Loka in jo prepeljali v tamkajšnji zdravstveni dom.
Medtem so gasilci s štedilnika odstranili smodečo se hrano in
stanovanje dodobra prezračili. 

Izginil deset let star avto
Selca - V Selcih je neko oktobrsko noč izginil osebni avtomobil Re-

nault 19 zelene barve, star deset let, na njem pa sta bili pritrjeni tabli-
ci z registrsko oznako KR 13-68C. Gmotna škoda znaša dvesto evrov. 

Vozilo končalo v jarku
Praprotno - Škofjeloški policisti so se 12. oktobra odpeljali v

Praprotno, kjer je neko vozilo zletelo s ceste in obtičalo v jarku.
Gasilci so kraj požarno zavarovali, odklopili akumulator, sanirali
cestišče, preprečili iztekanje motornih tekočin in seveda pomagali iz
jarka potegniti vozilo.

Požar v križišču
Zminec - V bližini krožišča v Zmincu je 7. oktobra zjutraj zagore-

lo osebno vozilo. Požar, ki je avtomobil povsem uničil, so pogasili
prostovoljni gasilci iz Škofje Loke. S. Š.



Bridka izkušnja, ki jo boste občutili na čustvenem področju, vas bo
nevede pripeljala do želene rešitve. Poslovno se vam obetajo zelo
dobri časi in glejte, da izkoristite prav vsako priložnost.

Srečni datumi: 21. 11. 
Dnevi za ljubezen: 14., 15. 11.
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 3, 8, 10, 13, 17, 23, 27
Misel meseca: Vsak dan se do popolnosti izide.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Manj se boste sprenevedali, bližje boste odgovorom. Ker pa resni-
ca včasih boli, se je nevede izogibate. Vsaka stvar se zgodi ob za
to primernem času, ne glede na vašo nepotrpežljivost.

Srečni datumi: 4., 6., 8. 11.
Dnevi za ljubezen: 16. 11. 
Vaša barva: roza
Loto številke: 1, 6, 13, 18, 16, 31, 32
Misel meseca: Sto in sto načinov je, kako osrečiti človeka.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Če se boste zanašali samo na druge, boste s tem sami sebi zmanj-
šali možnosti za uspehe. Pazljivi bodite pri vseh finančnih
naložbah in ne pozabite prebrati drobnega tiska.

Srečni datumi: 12. 11.
Dnevi za ljubezen: 15., 18. 11. 
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 9, 14, 17, 22, 23, 26, 29 
Misel meseca: V upanju in čakanju ni nobene moči.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Trudili se boste in tvegali marsikaj, kar bi se vam v preteklosti zde-
lo nemogoče. Veliko se vam bo dogajalo na poslovnem področju,
pa tudi v ljubezni se vam pripravlja presenečenje.

Srečni datumi: 28. 11.
Dnevi za ljubezen: 1., 13. 11. 
Vaša barva: opečnata
Loto številke: 8, 16, 19, 21, 23, 33, 36 
Misel meseca: Kratek dan je do noči.

RAK 22. junija – 22. julija

Imate zelo velike želje in pričakovanja. Da se vse uresniči, se
boste morali vseeno malo potruditi. V koncu meseca boste
večkrat v veseli družbi in avanturi se boste težko izognili.

Srečni datumi: prvi teden v mesecu
Dnevi za ljubezen: 3. 11. 
Vaša barva: turkizna
Loto številke: 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15
Misel meseca: Sreča ne mara ljudi, ki preveč jočejo.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Radi imate vse pod nadzorom. A ker niste pravočasno ukrepali, se
vam bo nadzor v tem mesecu zrušil. Okolica z vami ne bo čustvo-
vala, ampak vas bo le še bolj opominjala.

Srečni datumi: 11. 11. 
Dnevi za ljubezen: sredina meseca
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 7, 18, 9, 10, 25, 31, 37
Misel meseca: Brez vere vase težko preskočimo majhen jarek.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Da nekaj dobimo, moramo ponavadi tudi nekaj žrtvovati. To vam ne
bo težko, saj se tega dobro zavedate. Večkrat v tem mesecu se boste
znašli v situaciji, da ostanete brez besed, kar res ni v vaši navadi.

Srečni datumi: 13. 11.
Dnevi za ljubezen: 10., 11. 11.
Vaša barva: modra in marelična
Loto številke: 1, 10, 11, 13, 16, 20, 38
Misel meseca: Komur se mudi, nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Prihajate v novo obdobje svojega življenja in obeta se vam velika
prelomnica. Ker na to že čakate, boste kos vsem spremembam.

Staro prijateljstvo se bo počasi obnovilo.
Srečni datumi: 5. 11. 
Dnevi za ljubezen: 6., 7. 11.
Vaša barva: barva sonca
Loto številke: 4, 5, 6, 9, 13, 17, 26
Misel meseca: Pokažite malo več potrpljenja, kot ste navajeni.

BIK 22. aprila – 20. maja

V zadnjem trenutku boste ujeli veliko priložnost in v naprej lahko
pričakujete samo dobro. Končno se vam obrne tako, da boste tudi

sami zadovoljni. Nikar ne zamudite povabila, ki ga prejmete sredi meseca.
Srečni datumi: 9., 15. 11.
Dnevi za ljubezen: 22. 11. 
Vaša barva: rjava
Loto številke: 6, 8, 11, 12, 23, 24, 25
Misel meseca: Dajmo dnevu svoj priklon.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Z dobro voljo in pozitivno energijo boste obvladovali razpoloženje, ki
vam bo v tem mesecu nihalo iz dneva v dan. V ljubezni se ne boste
znali obvladati, zato se tudi pripravite na posledice, take in drugačne.

Srečni datumi: 9. 11. 
Dnevi za ljubezen: 28., 29. 11.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 1, 4, 13, 15, 26, 32, 35
Misel meseca: Ključ do sreče je najmanjši.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Številne stvari, ki so vam visele v zraku, se bodo končno realizirale
in ponudilo se vam bo nešteto različnih možnosti. Na čustvenem po-
dročju se vam obetajo lepe spremembe, hitite počasi. 

Srečni datumi: 20. 11., 25.11. 
Dnevi za ljubezen: 3. 11. 
Vaša barva: zelena
Loto številke: 1, 3, 5, 6, 11, 20, 22
Misel meseca: Vedno povejte ljubljeni osebi, kaj od nje pričakujete. 

OVEN 21. marca – 21. aprila

V vas je skrit skoraj neustavljiv vir energije in za vse je imate do-
volj. Ne smete pa pozabiti na sebe. Če se zrušite vi, se zrušijo vsi
ostali. Spomnili se boste na svoje stare želje in vse naredili, da se

jim približate.
Srečni datumi: 8. 11.
Dnevi za ljubezen: 4., 5. 11.
Vaša barva: modra 
Loto številke: 1, 7, 11, 16, 21, 22, 39
Misel meseca: Vsak ima svoj košček sveta.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Horoskop
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Gostišče Kveder
Gostilna in prenočišča Andreja Eržen s.p., 

Spodnja Luša 16, 4227 Selca nad Škofjo Loko

tel.: 04/514-14-99, GSM 041/778-360
e-pošta: gostisce@kveder-sp.si

www.kveder-sp.si

Odprto vsak dan od 12. do 22. ure, 
nedelje od 10. do 21. ure, 

sreda zaprto.

Nudimo:
■ nedeljska in dnevna kosila,
■ jedi na žlico
■ jedi iz divjačine
■ jedi po naročilu,
■ pizze
■ apartma za 4 - 6 oseb in prenočišča 3* do 20 oseb
■ prostor za skupine do 120 oseb in terasa za 60 oseb
■ igrala za otroke, pogled na ogrado z jeleni
■ dovolj velik parkirni prostor

Nudimo martinove menije v 
novembru in sprejemamo 
rezervacije za obletnice, 

praznovanja in novoletne zabave.

Nudimo martinove menije v 
novembru in sprejemamo 
rezervacije za obletnice, 

praznovanja in novoletne zabave.
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Odločitev za nakup hiše ni preprosta. Izbira, ki bo zadovoljila vsa
naša pričakovanja, nam je lahko v užitek ali zelo neprijetna izkuš-

nja. Vsi si želimo svoj dom, v katerega se radi vračamo, nam je udo-
ben, se v njem počutimo varno, stran od drugih, pa vseeno blizu lju-
di. Želimo imeti mir, a kljub temu živeti v bližini avtobusne in železni-
ške postaje, šole, vrtca, pošte, trgovine.

Zato smo se v družbi LIZ-Inženiring, d. d., odločili, da vam ponudimo
prav to. Novo naselje v Virmašah, ki je od centra Ljubljane oddaljeno
dobrih 25 kilometrov, streljaj iz Škofje Loke in na pragu Kranja, se-
stavlja sedem enostanovanjskih in tri dvostanovanjske hiše. Nanizano
je okoli lokalne cestne zanke in tvori vaško zazidavo.

Hiše so izdelane do 3. podaljšane gradbene faze. Kupci si bodo no-
tranjost po svojih željah in v okviru tehničnih zmožnosti stroke izde-
lali sami, lahko pa jim jo izdelamo tudi mi.

Tlorisi in preostale informacije so dosegljivi na spletnem naslovu:

www.l iz - inzeniring.si .

LIZ Inženiring d.d. Ljubljana 
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana  

tel.: 01 234 40 00 - h.c., 
01 234 40 62 - prodaja 

e-pošta: liz.lj@liz-inzeniring.si 




