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Frankovo naselje 68, Škofja Loka: 51 54 250, 041/673 769
Škofjeloška c. 01, na Laborah, v Kranju: 23 63 680, 031/673 769
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AGENCIJA ČELIK, 
ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE, d. o. o.

d.o.o.

Vsem bralkam in bralcem Ločanke

ter poslovnim partnerjem

želimo vesele praznike

ter veliko zdravja, sreče in uspehov

v letu, ki prihaja.
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Ločanka predstavlja

Projekt MIC delno financira Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru operativne-
ga programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov

2007_2013. Predvidena vrednost naložbe znaša nekaj
manj kot 2,3 milijona evrov. ”Denar bomo porabili za
gradnjo samostojnega objekta ob šolskem poslopju v Stra-
hinju, v njem bosta delavnici sodobne tehnološke predela-
ve mleka in sadja. V novih delavnicah je poleg izobraže-
vanj, ki jih že zdaj pripravljamo skupaj s podjetji, predvi-
deno sodelovanje s partnerji tudi na področju razvoja nove
tehnološke opreme in izdelkov, tudi izdelkov višje kakovo-
sti. Proizvodni del bo ločen od dela za obiskovalce, kar 
pomeni, da si bodo gosti lahko ogledali proizvodnjo z ga-
lerije, ne da bi vstopali v prostor, v katerem veljajo strogi
sanitarno-higienski ukrepi,” je povedala živilska tehnolo-
ginja Irena Gril, vodja MIC-a. Poudarila je tudi velik 
pomen sodelovanja šole z okoljem in vseživljenjskega 
izobraževanja dijakov, študentov, odraslih.
Učitelji strokovnih predmetov se že od leta 1996 izobražu-
jejo in izmenjujejo izkušnje v tujini: v Nemčiji, na Nizo-
zemskem, v Italiji ... Letos junija jih je bilo nekaj v Savoj-
skih Alpah v Franciji, v bližini švicarske meje, v kraju La
Roche - Sur - Foron. V okviru projekta Erasmus (Mobilnost)
so obiskali nacionalno šolo za mlekarstvo (ENVIL). ”Tam
pridelujejo sire z zaščitenim geografskim poreklom, kot
sta Reblochon de Savoie in Abundance. Pokazali so nam

klasično sirarstvo v planinah, v času, ko so živali še na paši.
Bistveno pa je, da bomo pridobljene izkušnje lahko korist-
no uporabili na šoli pri proizvodnji novih kakovostnih in
ekološko pridelanih izdelkov. Ta znanja lahko ponudimo
tudi udeležencem naših tečajev in drugih oblik izobraže-
vanj,” je povedala Barbara Bešter, udeleženka izobraže-
vanja v Franciji ter vodja mlekarske delavnice na šoli. 

Mlekarstvo bodo še razvijali
Biotehniški center Naklo ima v mlekarstvu tradicijo, dejavnost še vedno širijo in

sledijo razvoju. Pred dnevi so se razveselili sklepa Ministrstva za šolstvo in šport o
odobritvi sofinanciranja projekta MIC za odličnost živilskih izdelkov.

Barbara Bešter (v sredini) s francoskima gostiteljema 

Praktični pouk v šolski mlekarski delavnici

Strahinj 99, Naklo
www.bc-naklo.si 

tel. št.: 04/277 21 11, faks: 04 /277 21 18

Osnovni cilj pumovskih dejavnosti je vnovična vključitev
mladih (od 15 do 25 let) v družbene tirnice, kar na prvem
mestu pomeni dokončanje šole ali zaposlitev. Zato je pot
usmerjena predvsem v izpolnitev teh ciljev, včasih pa pogle-
damo tudi naokrog, na primer z obiski raznovrstnih kultur-
nih prireditev. Novembra smo se z namenom razširiti si ob-
zorje odpravili na dve ekskurziji. Šli smo na razstavo Dalije-
vih grafik na Pristavi na Bledu, ob koncu meseca pa smo se
podali še v kraljestvo knjig, na Slovenski knjižni sejem. Po-
udariti je treba, da večina udeležencev programa v krogu
svojih družin nima možnosti za obiskovanje kakršnih koli
kulturnih dogodkov, zato je toliko bolj pomembno, da jim to
priložnost ponudi PUM. Z zanimanjem smo si torej pogleda-
li Dalijev opus na temo Biblije in Božanske komedije. Slavni
slikar nas je očaral, pa tudi presenetil z umirjenostjo svojih

podob, ki pri grafikah niso tako kričeče in nenavadne, kot
na njegovih slikah. Spogledali smo se in privzdignili vsaj
eno obrv, če ne kar obeh, ko smo izvedeli, da je Dali tudi av-
tor logotipa Coca Cola in Chupa Chups. Kroženje po razsta-
vi smo zaključili s sprehodom po sončni strani Blejskega je-
zera in se vrnili domov zadovoljni in navdušeni. 
Obisk letošnjega jubilejnega 25. knjižnega sejma ni bil nič
manj razburljiv. Obkroženi s tisočimi in tisočimi knjigami
smo se počutili kot sodobne Alice v čudežni deželi. Poleg
kupov knjig, ki so se ponujale same od sebe, smo srečeva-
li še prave gromozanske pravljične like, ki so se predvsem
za zabavo otrok prosto sprehajali po razstavišču. Želvec
Frane si je vzel čas tudi za nas in nam dovolil, da se z njim
slikamo. Slikali smo se tudi z eno največjih knjig, kar jih je
kdor koli od nas kdaj utegnil videti. Skratka, v dobrih dveh
urah smo se naužili vonja po znanju, po zgodbah, po poezi-
ji in upamo, da si je čim več naših pumovcev potiho obljubi-
lo, da bodo poskusili tudi z branjem kake knjige in presegli
sicer vsesplošni nivo prebiranja argovskih sms-sporočilc in
internetnih tekstov.

Glede na to, da imamo na našem starološkem sedežu PUM-
a že nekaj potrjenih piscev poezije, napetih dnevnikov, da se
rojeva nekaj likovnih potencialov, verjamemo, da bodo naše
želje in trud vseh udeležencev, kakor tudi mentorjev in šte-
vilnih zunanjih sodelavcev ter prostovoljcev obrodili sadove.
Obiski kulturnih dogodkov in pobiranje drobtinic iz njihove
velike mize so dodatna vrednost Pumovega programa. Pri-
pomorejo k njegovi večji kvaliteti, mladim pumovcem pa
razširjajo obzorja in jim dajo še večji zagon na poti proti nji-
hovi svetlejši prihodnosti. (A. E.)

Pridruži se nam v prostorih v Stari Loki 31. 
Pokličeš nas lahko tudi na 031/623 729 ali 04/511
62 90 in se že vnaprej pozanimaš o dogajanju tukaj.
O vsem pa ti neposredno izpod prstov udeležencev
pove tudi naš blog - najdeš ga na naslovu 
www.pumskofjaloka.blogspot.com. Če si brezposeln,
boš dobil dnevno denarno nagrado in povrnjene 
stroške za prevoz.

Pumovci in 
kulturne 
drobtinice
Glavne dejavnosti programa PUM 
potekajo na njegovem sedežu ob 
Starološkem gradu. V prejšnjih 
objavah smo pisali o vsakodnevnih 
delavnicah s področja glasbe, knjig,
branja, pisanja, likovne umetnosti in 
o brezplačnih inštrukcijah, ki so 
hrbtenica projekta. V tej številki pa 
nekaj o dejavnostih pumovcev zunaj
njihovih prostorov.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Ev-
ropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških vi-
rov za obdobje 2009 - 2013, 3. razvojne prio-
ritete: Razvoj človeških virov in vseživljenj-
skega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: iz-
boljšanje usposobljenosti posameznika za
delo in življenje v družbi temelječi na znanju.Pumovci na Dalijevem kavču uživajo sadove visoke kulture. LJ
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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: ponedeljek, torek in četrtek od 8.
do 17. ure, sreda od 8. do 18. ure, petek od 8.
do 14. 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 101. številke Gorenjskega glasa,
22. decembra 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo
dobijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih preda-
lov v škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 26. januarja 2010.

L O Č A N K A Suša v blagajnah

Na naslovnici: Irena Kavčič iz Žirov
Foto: Polona Mlakar Baldasin

Leto, ki ga ne bomo hitro pozabili. Tako je pred časom leto
2009 opisal ugledni gorenjski in slovenski gospodarstvenik in
odraža težko stanje, v katerem se je znašlo ne le gorenjsko, am-
pak svetovno gospodarstvo. Bruto družbeni produkt je v Sloveni-
ji padel skoraj za desetino (in naj bi se za kak odstotek prihodnje
leto dvignil), industrijska proizvodnja za skoraj petino.

A to prebivalcem ne pomeni kaj dosti. Ne le na Škofjeloškem.
Pomembnejše je, da je bilo še junija lani na Gorenjskem 3.607
brezposelnih, novembra letos 6.776 ali skoraj dvakrat toliko kot
lani. Na Škofjeloškem lani novembra 583 brezposelnih, novem-
bra letos pa 1.114 ali 88 odstotkov več. Vsa rast brezposelnosti
seveda ni šla le na račun medijsko najbolj razširjene agonije
LTH, zelo veliko jih je lani na Škofjeloškem izgubilo delo v ta-
kratnem TCG Unitech-LTH, ki pa je letos kot LTH Ulitki (pred
spremembo imena je bil izveden tudi menedžerski odkup) znova
veliko zaposloval.

Tudi sicer gospodarska rast oziroma letos gospodarski padec
marsikateremu delavcu, ki zaposlitev še ima, povzroča sive lase.
V veliko podjetjih so se morali najprej odpovedati samostojnemu
odločanju o koriščenju letnega dopusta, nato so delali nekoliko
manj in imeli nižje plače (sedaj so le plače ostale nižje), proti
koncu leta pa bodo v veliko primerih ostali brez božičnice, bonu-
sa oziroma nagrade v kaki drugi obliki. Pa čeprav so lastniki v
nekaterih podjetjih menedžerji (poleg prej omenjenega LTH Ulit-
ki tudi Marmor Hotavlje, Odeja) ali je lastništvo v 100-odstotni
lasti sodelavcev (Domel), v tuji lasti (Kladivar) ali pa so nastali
predvsem ali le zaradi podjetnosti in iznajdljivosti obrtnika-pod-
jetnika (Sibo, Polycom, Ika, Laboratorij Lotrič). Večina se je le-
tos znašla na preizkušnji, nekaterim pa je šlo celo bolje kot leto
prej.

In kako si bomo zapomnili leto po občinah? Veliko je bilo na-
rejenega, zlobneži bi dejali, da bi lahko že letos pričakovali vo-
litve. V Škofji Loki so občani desetletje čakali na večje trgovine
in jih letos dobili, v Gorenji vasi bo do konca leta urejeno vaško
jedro, v Železnikih so odprli obnovljen zdravstveni dom in nogo-
metno igrišče, v Žireh so dokončno uredili gospodarsko cono in
Staro šolo. To je le nekaj izmed številnih uresničenih projektov,
zato pa toliko bolj bodejo v oči neizvedeni. 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka naj bi bila odprta že vsaj
pet let, po škofjeloški obvoznici bi se morali voziti še več let, po
najnovejši varianti pa naj bi je bilo vsaj pol zgrajene. Dvorca Vi-
soko investitor še vedno ne obnavlja, poleg ne postavlja novih
kapacitet, v Žireh še ne gradijo doma za starejše v Mršaku (okolj-
sko mninistrstvo je prejšnji teden celo razveljavilo gradbeno do-
voljenje) in nogometnega igrišča na Polju, v Železnikih še vedno
ni zadrževalnika, ki bi mesto ohranil pred morebitnimi novimi
katastrofami. Kot zapisano na začetku pa leto 2009 ne bomo hi-
tro pozabili. Tudi zato, ker je bil letos potrjen projekt vseh pro-
jektov na Škofjeloškem - Urejanje porečja Sore, ki bo izsušil ob-
činske proračune, občankam in občanom pa zagotavljal in čistil
vodo. Bo šlo zato letošnje plodno leto hitro v pozabo?

Boštjan Bogataj
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Jaslice na Mestnem trgu
Prosvetno društvo Sotočje bo pri Marijinem znamenju na Mestnem

trgu v Škofji Loki na ogled postavilo jaslice, ki jih je izdelal aka-
demski kipar Jože Toenig iz Domžal. Trije kipi predstavljajo sveto
družino, poleg njih so še ovčka, osel in vol. Jaslice bodo na ogled od
23. do 30. decembra. Informacije: PD Sotočje (Vincencij Demšar,
051/851 068, vincencij.demsar@gmail.com). 

Blagoslov konj v Stari Loki
Starološki konjeniki 26. decembra, na štefanovo, pripravljajo četr-

ti, tradicionalni blagoslov konj v Stari Loki. Prireditev bo na parki-
rišču starološke župnije pred pokopališčem ob 11.15. Zbiranje konje-
nikov se bo začelo ob 9. uri v Moškrinu in se bo nadaljevalo skozi
vasi Pevno, Papirnica in Stara Loka. V Papirnici bo pri Papirmanu
postanek, kjer bodo poskrbeli za okrepčilo. Postopoma se bodo pri-
ključevali konjeniki in drugi ljubitelji konj. Ob 11.15 bodo konjeniki
prispeli na prireditveni prostor, ki bo ustrezno urejen in zavarovan.
Ta dan bo od 10. do 14. ure na delu lokalne ceste pod starološkim
pokopališčem omejitev prometa. Informacije: TD Škofja Loka 
(512 02 68, Andrej Štremfelj, astremfelj@siol.net).

Prednovoletni nočni pohod na Brda
Planinsko društvo Gorenja vas v nedeljo, 27. decembra, vabi na

prednovoletni nočni pohod na Brda ob polni luni. Pohodniki se bodo
zbrali pred Občinskim domom v Gorenji vasi, kjer se bodo ob 18. uri
odpravili na pot in okoli 20. ure prispeli na Brda, kjer jih bo priča-
kala pogostitev ob zvokih domače glasbe. Informacije: PD Gorenja
vas (Drago Trček, 031/364 859).

Novoletni koncert Loške godbe
Kar trikrat godbeniki Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka va-

bijo na njihove božično-novoletne koncerte, ki se bodo zvrstili na
Loškem odru. Tako 25., 26. in 27. decembra ob 19.30 vabijo na sre-
čanje z glasbo in veselo druženje. Informacije: Mestni pihalni orke-
ster Škofja Loka (Andreja Štrekelj, 031/624 138). 

Rajanja v Škofji Loki
V sklopu božično-novoletnih prireditev Beli december v Škofji

Loki se bodo obiskovalci lahko udeležili vrste prireditev. V sredo,
23. decembra, od 12. do 19. ure bo na Mestnem trgu Božični sejem
z bogato ponudbo daril, domačih izdelkov in toplih napitkov, istega
dne ob 18. uri bo v spremstvu pravljičnih bitij in bakel trg obiskal
Božiček. V soboto, 26. decembra, ob 19. uri bo koncert skupine Af-
ter 7: The Best Of Abba in uspešnice sedemdesetih. V sredo, 30. de-
cembra, bo znova zelo pestro. Na Mestnem trgu bo od 10. ure naprej
Novoletni sejem, ob 16. uri otroški kino s filmom Mali pišček, ob
17.30 otroška glasbena animacijska predstava z Andrejo Zupančič,
ob 18. uri bo prišel dedek Mraz s kočijo, od 19. ure naprej pa bo za
zabavo poskrbela skupina MI2. Za Silvestrovanje so letos poskrbeli
v PGD Škofja Loka, za zabavo bo poskrbela skupina Strmina.

Baklada v Selcih in Dolenji vasi
Na novega leta dan, 1. januarja, Turistično društvo Selca organizi-

ra tradicionalni pohod z baklami, ki jih bodo pohodniki brezplačno
prejeli v Selcih in Dolenji vasi. Iz obeh vasi se bodo ob 18. uri po-
dali iz središča vasi do skakalnice pod Babnikom, kjer se bodo lah-
ko okrepčali, ob ognjemetu pa tudi voščili srečno novo leto. Infor-
macije: TD Selca (Tomaž Habjan, 031/378 751). B. B

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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Čestitke

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

Želimo vam vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2010.

DOMAČA VZGOJA
BOŽIČNIH ZVEZD

Vesel božič 
in srečno 
novo leto

● 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

Matjaž Oblak, ekon, 031/627 981, 
tel. 04/510 54 20, fax 04/510 54 21, www.mitles-mo.si, 

matjaz@mitles-mo.si
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STROKOVNJAKI ZA KVALITETNO
MENJAVO OKEN IN VRAT 
V SODELOVANJU 
Z M SORA IN LIP BLED

SREČNO 2010 !

Želimo vam
vesele praznike
ter veliko zdravja,
sreče in uspehov
v letu, ki prihaja.

R
O

B
E

R
T 

VE
N

E
 S

.P
.,

 T
AV

Č
AR

JE
VA

 U
. 

7
, 

Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A



Objave Občine Železniki

L O Č A N K A - 7

Leto 2009 se izteka. Kako ga ocenjujete,
katere pomembne investicije ste izpeljali?

”Leto 2009 je bilo delovno. Sanacija po po-
plavah je še vedno na prvem mestu v občini
Železniki in lahko smo zadovoljni, da smo le-
tos dokončno zgradili zdravstveni dom in no-
gometno igrišče ter sanirali vodovod v Plen-
šaku. V Selcih se obnavlja Starogoliški most,
začeli pa sta se tudi sanacija plazu v Smolevi,
ki je bil najbolj kritičen, in celovita obnova
kulturnega doma. Veliko je bilo narejenega,
čeprav smo za obnovo občinske infrastruktu-
re dobili precej manj državnih sanacijskih
sredstev, kot smo načrtovali. Na ministrstvu
za okolje in prostor so nam zagotovili, da se
bo sanacija nadaljevala, za prihodnje leto ima-
mo obljubljena dva milijona evrov, kar pome-
ni, da bomo lahko kar precej postorili.

Omeniti moram tudi urejanje vodotokov, na
katerih je Vodno-gospodarsko podjetje Kranj
zgradilo veliko obrežnih zidov, zaplavnih
pregrad in vodnih pragov, še zlasti na pritoku
Dašnica, v Plenšaku, na Davščici, v Sori-
škem potoku, v Štulcevem grabnu, na potoku
Ločen v Ojstrem Vrhu, ukrepe za boljšo po-
plavno varnost pa so izvedli tudi v strugi
Sore ... 

Pri občinskih projektih bi izpostavil, da
smo letos uspeli asfaltirati največ občinskih
cest doslej - kar devet kilometrov. Najdaljši
so bili odseki skozi Soriški Potok, Ravne-
Torka, Megušar-Mizenkar in Kališče. Po-
membna pridobitev je odprtje dodatnega od-
delka vrtca v Selcih, zaključili smo gradnjo
kanalizacije v Dolenji vasi in na Klincu v
Selcih. Začela se je gradnja odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih komunikacij
in rekonstrukcija regionalne ceste skozi Log,
obe investiciji pa se bosta nadaljevali tudi pri-
hodnje leto.”

Katere pomembne investicije vas še ča-
kajo v letu 2010?

”V sklopu sanacije po ujmi bo prioriteta ob-
nova občinskih cest v Davči v dolžini štirih
kilometrov: od obrata Niko do Vrhovčevega
mostu in od odcepa za Črni Vrh in do obrata
Niko. Poleg tega načrtujemo sanacijo nekate-
rih plazov v Davči, Podlonku in na Rudnem.
Tudi vodarji bodo nadaljevali z urejanjem vo-
dotokov, čeprav naj bi jim država namenila
nekoliko manj sredstev. Pri občinskih investi-
cijah bomo dali prednost družbenim dejavno-
stim, na tem področju sta največja zalogaja
izgradnja športnega parka Dašnica in uredi-
tev mansarde v podružnični šoli Selca. Aktiv-

no iščemo primerno lokacijo za izgradnjo vrt-
ca, najbolj se nagibamo h gradnji pri obstoje-
čem vrtcu zraven šole, dela pa bi se v najbolj-
šem primeru lahko začela jeseni prihodnje
leto. Ker se bo v letu 2010 znova pokazala
prostorska stiska v vrtcih, z ravnateljem išče-
mo rešitev za ureditev začasnih vrtčevskih
prostorov v kakšni od učilnic na centralni
šoli. Prihodnje leto sicer načrtujemo tudi ure-
ditev parkirišča ob OŠ Železniki in pešpoti do
športne dvorane, v sklopu projekta gorenjske
panoramske ceste, ki ga sofinancira evropska
unija, pa bomo obnovili cesto v Davči od
obrata Niko do Močilarjeva griča v dolžini
1,6 kilometra in Vrhovčev most. Pomembna,
kar 300 tisoč evrov vredna investicija bo tudi
gradnja pločnika in ostale komunalne infra-
strukture ob cesti skozi Log.”

Kako bo potekala obnova kulturnega
doma?

”Po fazah. Podobno kot pri zdravstvenem
domu smo se odločili, da bomo tudi kulturni
dom obnovili celovito, velik del sredstev pa
bomo morali zagotoviti sami s krajevno
skupnostjo, ki je lastnica objekta, saj nam bo
sanacijskih sredstev pripadlo le toliko, kot
znaša ocena škode po poplavah. Ta čas pred
domom gradijo prizidek, v katerem bo pros-
tor za kurilne naprave. Te so bile doslej v kle-
ti, ki je pod nivojem Sore, zato je velika ne-
varnost, da bi bile znova poplavljene. Upa-
mo, da bo dom prihodnje leto vendarle ob-

novljen do te mere, da bodo tam že lahko po-
tekale kakšne aktivnosti. Sicer pa načrtujemo
popolno notranjo prenovo, od odra, nove
dvorane z opremo, sanitarije ... Projekt, ki je
vreden okoli 500 tisoč evrov, bo dokončan v
treh ali štirih letih.”

Posebna skupina je po sklepu občinskih
svetnikov dopolnila občinski program var-
nosti. Za kakšne dopolnitve gre? 

”Posebnih sprememb ni, smo pa bolj jasno
določili cestna območja, ki so nevarna pred-
vsem za pešce: pešpot iz Dašnice v šolo, pre-
hod za pešce iz šole do športne dvorane, re-
gionalna cesta skozi Rudno, kjer ni pločnika
... Program varnosti moramo imeti po zakonu
o občinskem redarstvu, predstavljal pa bo
osnovo za delo občinskega inšpektorja.”

Kdaj lahko domačini pričakujejo pred-
stavitev najboljših variant državnega
prostorskega načrta za obvoznico in zago-
tovitev poplavne varnosti v Železnikih?

”Vse skupaj se bo zavleklo v začetek pri-
hodnjega leta, pričakujemo pa, da bodo naj-
boljše variante krajanom predstavljene febru-
arja ali marca. Gre za zahteven projekt, kljub
temu pa me zamude skrbijo, saj ta dokument
v Železnikih nestrpno pričakujemo. Načrto-
valci se bodo morali začeti zavedati, da bo
treba čimprej začeti konkretno delati na za-
gotavljanju poplavne varnosti, da nas ne bo
prej doletela nova katastrofa.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Do kulturnega doma po fazah
Med najpomembnejše projekte v prihodnjem letu sodijo gradnja optičnega omrežja,

športnega parka Dašnica, pločnika v Logu, obnova kulturnega doma ...Mihael Prevc
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Obnova kulturnega doma Železnikih bo stala 500 tisoč evrov. 



Železnikarske novice

Železniki - O problematiki prepovedanih
drog, ki tudi v Železnikih postaja vse večji
problem, smo se pogovarjali s predsednikom
Lokalne akcijske skupine za preprečevanje
zasvojenosti Robertom Markljem. Kot je
pojasnil, so droge v Železnikih že nekaj časa
problem, ki pa ni nič resnejši kot v drugih
krajih: ”Ne morem reči, da ni novih odvisni-
kov in da se stari ne vračajo, a zame je bolj
pomembno, da se je o tej problematiki v na-
šem okolju sploh začelo na glas govoriti. Šte-
vilni so namreč pred tem živeli v prepričanju,
da drogo jemljejo povsod drugje, le v Želez-
nikih ne.” Da so prepovedane droge precejš-
nja tabu tema, dokazuje tudi zelo skromna
obiskanost tedenskih srečanj, ki jih LAS pri-
pravlja za starše odvisnikov.

A stvari so se očitno le začele spreminjati.
Nedavna okrogla miza o odvisnosti in uživa-
nju drog, ki jo je pripravil LAS, na njej pa so
sodelovali tudi predstavniki zdravstva, poli-
cije in starši odvisnikov, je napolnila preda-
valnico OŠ Železniki, kjer se je zbralo okoli
70 obiskovalcev. ”Imeli so veliko vprašanj,
pokazalo se je, kako globoko jim je zlezel
strah pred drogo. Poudariti smo želeli pomen
odnosov v družini, kjer naj bo veliko izrazi-

tih čustev in ogromno pogovora. Prav tako je
pomembno, da smo razblinili nekatere stere-
otipe o tem, kako marihuana ni nevarna, kako
od nje ne moreš biti zasvojen, kako enostav-

no se je ozdraviti zasvojenosti, če imaš voljo
...,” je povedal Markelj. Na dober odziv je na-
letela tudi okrogla miza o drogah, ki so jo
pripravila društva iz Selc in okolice, za bolj-
šo ozaveščenost javnosti pa v LAS Železniki
že načrtujejo nova predavanja o tej problema-
tiki.

Koliko je v občini Železniki uživalcev pre-
povedanih drog, ni znano, nedvomno pa jih
je vse več, ugotavlja Markelj. ”Povečanje šte-
vila uživalcev drog se v tako majhnem kraju
hitro opazi. Liberalen odnos in indiferentnost
do marihuane, alkohola in cigaret v preteklo-
sti, ker da gre za neškodljive snovi, botrujeta
dejstvu, da danes mladino med 14. in 25. le-
tom videvamo na javnih krajih, kako prekup-
čuje z drogo, jo uživa in goji. Vemo za nasa-
de konoplje od Davče pa do Torke, Danj in
vse do Sv. Tomaža nad Praprotnim.” Kot je
pojasnil, se uživalci drog zbirajo na različnih
lokacijah v gozdu in celo v bližini tovarn, šol,
vrtcev, trgovin, pri kozolcih ... V LAS-u opa-
žajo tudi povečano število kaznivih dejanj, ki
jih storijo odvisniki. ”Po statistiki je več kot
70 odstotkov malih kaznivih dejanj poveza-
nih z drogo,” razlaga Markelj.

Ana Hartman

O drogi vendarle spregovorili
Prepovedane droge tudi v Železnikih postajajo vse večji problem, o katerem pa nihče ni rad govoril.

Povsem drugače je bilo na zadnjih dveh okroglih mizah o pojavu drog.

Na izboru za najprijaznejšega poštnega usluž-
benca, ki ga je Gorenjski glas izpeljal na pobudo
kranjske poslovne enote Pošte Slovenije, so bral-
ci tretje mesto dodelili pismonoši Bojanu Vlaši-
ču iz Dolenje vasi. Poštar je že devet let, pošto pa
raznaša po ožjem okolišu Škofje Loke, predvsem
v Virmašah, Frankovem, Hafnerjevem in Grohar-
jevem naselju, Pod Plevno in na Mestnem trgu.

Kot pravi, je delo poštarja zelo zanimivo in
raznoliko. ”V tem uživam. Na terenu si resnično
svoboden, stik imaš z ljudmi ...” Zelo pomem-
ben se mu zdi oseben odnos strank. ”Do njih
sem prijazen, poleg tega pa moraš biti pošten, če
nekomu nekaj obljubiš, moraš to tudi izpeljati.
Sicer pa imam s strankami po blokih ponavadi
manj stika kot z ljudmi po vaseh. Ko prideš v vas
in zalaja pes, že vsi vedo, da bo kmalu prišel
poštar. Sicer pa sem zelo vesel, da so me ljudje
tako dobro sprejeli. Poštarji krožimo pa različnih terenih in tako se
je že zgodilo, da je včasih kakšna stranka poklicala, zakaj so jim
vzeli poštarja,” pove Bojan. O njegovi prijaznosti pričajo tudi izvir-
na voščila, ki jih ob koncu vsakega leta strankam pušča v nabiralni-
kih. Ob koncu lanskega leta jih je, denimo, pričakal listek z nasled-
njimi verzi: ”S kolesom se vozim, vam pošto delim, če je pa treba,

vam tud’ pozvonim. Eni so veseli, drugi pa ne,
odvisno, kakšna pošta je. Ker reklame so vsak
dan, kondicijo z’lo dobro imam. V letu, ki bo
zdaj prišlo, želim vsem zdravje, srečo in prija-
teljstvo. Beseda lepa in nasmeh, dotakne naj se
src prav vseh. Vaš poštar Bojan.”

In kako pravzaprav zgleda njegov delovni
dan? Vstane že malo pred četrto uro zjutraj, po
peti uri je že na pošti, kjer morajo najprej raz-
vrstiti pisma, pošiljke, časopise in reklame,
okoli osme ure se odpravijo na teren. ”Nikoli
ne moreš ustreči čisto vsem. Nekatere moti, da
jim že ob osmi uri zjutraj zvoniš in jih budiš,
drugi pa so slabe volje, ker dobijo časopise
opoldne. Z raznašanjem končam po pol eni uri
popoldne, odvisno od količine pošte. Več dela
je do petnajstega v mesecu, predvsem zaradi
položnic,” je pojasnil. Svoje delo lažje opravlja

pozimi kot poleti. ”Poleti je vroče, v mrazu pa se še vedno lahko ob-
lečeš, če te zebe. Sicer pa se na kolesu tako ali tako hitro ogreješ.
Najslabše je delati v dežju, saj te vsega premoči ...,” nam je zaupal
Bojan, ki ima, tako kot njegovi kolegi, največ dela prav v teh dneh
pred božično-novoletnimi prazniki.                   

Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič
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Robert Markelj: ”Zelo pomembno je, da se je o 
problematiki uživanja drog v našem okolju sploh 
začelo na glas govoriti.”
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Ko zalaja pes, pride poštar

Bojan Vlašič je na izboru za najbolj prijaznega
poštnega uslužbenca osvojil tretje mesto.
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Milan Čadež
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Gorenja vas - V iztekajočem se letu so tako
za občinsko upravo kot tudi občani številni
zaključeni projekti, prejšnji teden pa so
občinski svetniki z občinskim proračunom
sprejeli tudi investicije za leto 2010. Kateri
so glavni projekti, ki bodo zaznamovali
prihodnje leto, pa župan Milan Čadež:

”Največji projekt, ki smo mu že letos s 
pripravo dokumentacije posvečali veliko 
pozornosti, je gradnja kanalizacije, za katero
smo pridobili kohezijska sredstva Evropske
unije, enako odločbo pričakujemo tudi za vo-
dovod. Čakamo tudi na peti razpis Razvoja
regij, kjer smo bili uspešni pri kandidiranju s
kanalizacijo Javorje s čistilno napravo in vo-
dovodom Četena Ravan-Zapreval. Do 1. sep-
tembra bomo uredili tudi vrtec na Dobravi in
s tem zagotovili malčkom organizirano var-
stvo. Z veseljem smo prejšnji teden sprejeli
sporočilo z Direkcije RS za ceste, da je stran-
ka v postopku umaknila pritožbo in potrdilo,
da se bo spomladi začela gradnja krožišča v
Gorenji vasi. Gradbeno dovoljenje imamo
pridobljeno tudi za gradnjo športnega igrišča
na Sovodnju (na odločbo za nepovratna sred-
stva še čakajo, op. a.), zaključili pa ga bomo
na Hotavljah, prihodnje leto pa zaključili tudi
projekt gospodarske cone Dobje.” 

Ste vi z izvedenimi projekti in razvojem
občine v iztekajočem se letu zadovoljni ali
bi lahko naredili več?

”Vedno je mogoče narediti bolje in več,
glede na dano situacijo pa sem z razvojem
dogodkov v naši občini zadovoljen. Morda bi
morali več narediti pri nekaterih razpisih,
predvsem pri vnaprej določenih evropskih
sredstvih za občine iz naslova Razvoj regij, 
ki še vedno ni bil objavljen. Za nami je sicer
plodno leto. Sredi leta smo odprli dva po-
membna odseka cest s pločniki in infrastruk-
turo pod njo, od stare šole do osnovne šole v
Gorenji vasi in od glavne ceste do pokopališ-
ča v Poljanah. Država je zgolj v dobrih dveh
letih uredila cesto od mostu čez Soro do od-
cepa za Jelovico in bloke, zelo sem zadovo-
ljen tudi z obnovo Šubičeve hiše, na Sovod-
nju pa smo odprli dodatne šolske prostore in
knjižnico, odpiramo dodatne prostore za vr-
tec po vsej občini, pridobili smo tudi uporab-
no dovoljenje za Kulturni dom v Lučinah.
Dobro napreduje gradnja širokopasovnega
omrežja, gradili smo kanalizacijo Predmost
in urejali dve stanovanjski soseski, vsi skupaj
pa veliko postorili pri ločenemu zbiranju 
odpadkov. Za to se občanom še enkrat zahva-
ljujem, ti pa se tudi zavedajo, da bodo cene

ravnanja z odpadki le na ta način ostale 
nespremenjene.”

Prejšnji teden je tudi Poljansko dolino
pobelil sneg. Ali je zimska služba v vaši
občini pripravljena?

”Pogodbe imamo že dlje časa podpisane, vse
je bilo in bo urejeno. Želim si, da bi bilo nevšeč-
nosti čim manj, voznikom pa srečno vožnjo.”

Zelo hitro svojo končno podobo kaže
urejanje središča Gorenje vasi. Ali bo pro-
jekt zaključen že letos?

”Pogodbeni rok izvedbe je do konca decem-
bra. Skoraj vse je že narejeno, za spomladi
bo ostala le še postavitev vodnjaka. Gradnja
kaže, kako dober izvajalski projekt so pripra-
vili v domačem podjetju Marmor Hotavlje in
ga uskladili s podizvajalci, ki prihajajo tudi iz
domačih krajev. Mi, v javnem sektorju smo
tisti prvi, ki moramo pridobivati sredstva 
iz različnih razvojnih skladov, z oddajanjem 
naročil izvajalcem pa prispevamo k zmanj-
ševanju brezposelnosti in zaslužku ter da se
denar obrača, kakor radi rečemo Poljanci ...”

Pred dobrim mesecem ste se sestali z vod-
stvom Jelovice. O čem ste se pogovarjali?

”Bilo je več sestankov čez celo leto, v 
drugi polovici novembra smo pa podpisali
Dogovor o sodelovanju, kjer je ključna vsebi-
na, da se bo proizvodnja oken in vrat Jelovi-
ce naprej razvijala v občini Gorenja vas-
Po-ljane. Glavni dosežek je ohranitev vseh
obstoječih delovnih mest, zaradi razvojne usme-
ritve pa se bodo lahko odpirala tudi nova ...” 

Konec novembra ste pridobili uporabno
dovoljenje za Kulturni dom v Lučinah. Ali

to pomeni, da bodo tamkajšnji osnovno-
šolci lahko končno uporabljali telovadnico,
krajani pa ostale prostore?

”Po treh letih napornega dela, ko smo se
srečevali s številnimi ovirami, novo zakono-
dajo, spreminjali dokumentacijo, je postopek
prišel h kraju. Verjamem, da se zdi Lučinča-
nom ta postopek čuden in predolg, vendar
smo morali vse peljati po črki zakona in smo
sedaj lahko brez skrbi. Pred štirinajstimi 
dnevi smo jo predali namenu in videlo se je,

da so te prostore tako otroci in učitelji kot
starši težko, težko pričakovali in tudi sam
sem bil neizmerno vesel.”

Prej ste omenili urejanje ceste v Poljanah
v sklopu projekta Gorenjske panoramske
ceste. Pred kratkim so se v sklopu istega
projekta začela tudi dela v Žirovskem
Vrhu. Kdaj bodo zaključena?

”Dela bodo zaključena do sredine prihodnje-
ga leta, prav tako kot na odseku Avhež stara
šola v Gorenji vasi. Prav cesto na Javorču 
ocenjujemo kot dobro novo povezavo med ob-
činama Gorenjo vas-Poljane in Žiri, sinergija
prizadevanj obeh občin pa je tudi ureditev in
promocija Rupnikove linije. Tu lahko s skupni-
mi močmi dosežemo veliko več. S projektom
Brezmejne doživetja kulturne dediščine bomo
izvedli pokritje treh vertikalnih vhodnih jaškov
na Hrastovem griču, izdelali projektno doku-
mentacijo za obnovitev ter poleg drugih naši
turističnih znamenitosti vnesli tudi ta edinstven
spomenik naše dediščine v navigacijski sistem
turističnih znamenitosti Slovenije.

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Največ za kanalizacijo
Čeprav je bilo letos v občini Gorenja vas-Poljane izvedeno veliko projektov, se tempo v

prihodnjem letu ne bo ustavil. Največ denarja bo šlo za ureditev kanalizacije.

Lučinčani so dočakali uporabno dovoljenje za Kulturni dom Lučine, še najbolj so se ga razveselili šolarji.
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Nagrade občanom in društvom
V občini Gorenja vas-Poljane so na zadnjo novembrsko soboto praznovali prvo omembo 

krajev v občini v pisnih virih. 

Gorenja vas - Letošnja tema občinskega
praznovanja v Občinskem domu v Gorenji
vasi je bil pogled v preteklost. Daljno pretek-
lost s podelitvijo krajev na Škofjeloškem 
freisinškim škofom leta 973 so predstavili
domači igralci, župan Milan Čadež pa se je v
slavnostnem nagovoru pomaknil za tisoč 
let bližje. Najprej je predstavil prispevek
Franceta Planine v Loških razgledih iz leta
1974, ki govori o pomenu rudnika za razvoj
Poljanske doline. 

Planina je takrat zapisal, da bo z rudnikom
urana v Žirovskem Vrhu v Gorenjo vas in
njeno okolico prišlo veliko novih prebival-
cev, naselje se bo povečalo in dobilo druga-
čen značaj, ustanovili bodo marsikaj novega
in naselje bolje povezali s svetom. Spremeni-
la naj bi se tudi socialna in narodnostna se-
stava naselja, spremenile navade, miselnost,
zahteve in potrebe prebivalcev. Milan Čadež
je z zapisom polemiziral: ”Rudnik je za ne-
kaj časa res prinesel nov razvoj, veliko novih
zaposlitev in tudi nadpovprečne plače, ven-
dar se je dlje časa ustanavljal in se sedaj tudi
dlje časa zapira, kot pa je deloval.” Vsi, ki so
prišli v naše konce, je nadaljeval, so bili lepo
sprejeti, naselje pa se ni bistveno povečalo,
značaj Gorenje vasi je ostal enak.

”Tudi, da bi bili bolje povezani s svetom ne
drži, saj je bila zgrajena cesta po Poljanski
dolini, manjka pa začetek in konec, torej
škofjeloška in gorenjevaška obvoznica. Tudi
nenadno zaprtje rudnika v začetku prejšnjega
desetletja je prineslo več slabosti kot pred-
nosti,” je povedal župan, ki pa je še najbolj
ponosen, da se navade, miselnost in zahteve
prebivalcev niso spremenile: ”Poljanci smo
pokazali, da imamo močno hrbtenico, ohra-
nili smo navade, ki jih potrjujejo etnološke
prireditve in delovanje društev v občini. Tudi
razmišljamo podobno kot naši dedje in pra-

dedje, torej, da moramo najprej sami poskr-
beti zase, potem pa nam bo še kdo pomagal.
V krvi imamo skromnost in delavnost in to se
ni spremenilo, svoje je dodal le čas.”

Župan Čadež je v slavnostnem nagovoru
spomnil tudi na številne projekte, ki so ali 
izvedeni ali v izvajanju ali pa načrtovani v
prihodnjem letu. Med njimi morda velja
omeniti zaključek zunanje obnove kulturne-
ga hrama občine - Šubičeve hiše, vaškega
centra Gorenje vasi, v prihodnjih letih zelo
pomembnega projekta ureditve kanalizacije,
čistilnih naprav in vodovodov pod projektom

Urejanje porečja Sore, gradnja širokopasov-
nega interneta po vsej občini, pa tudi (daljno-
sežne) projekte oživljanje posestva Visoko,
Toplic Kopačnica, utrdb Rupnikove linije,
gradnje športne dvorane v Gorenji vasi, ...

Ob letošnjem prazniku sta plaketo Občine
Gorenja vas-Poljane prejela Turistično društvo
Slajka Hotavlje in Krajevni odbor Rdečega
križa Gorenja vas. Prvo društvo ga je prejelo
za 40-letno delo s tisoči prostovoljnih ur 
in mnogimi uspešno izvedenimi projekti,
druga plaketa pa je šla v roke odbornicam in
njihovim vodjem ob 80-letnici požrtvoval-
nega dela vseh, še posebej pa so se spomnili
dveh predsednikov (doktorja, oče Milan in
sin Bojan Gregorčič) in ostalih predsednic.
Priznanje občine je prejel Štefan Inglič za 
zasluge za razvoj čebelarstva v občini, saj 
kot dolgoletni predsednik čebelarskega društva
Poljane Gorenja vas nadaljuje družinsko 
tradicijo in jo širi tudi izven meja občine.

Priznanja župana so šle v roke Darji Buh
za športne dosežke v krpljanju in za sodelo-
vanje na specialni olimpijadi ter drugih med-
narodnih tekmovanjih, Ani Justin za športne
dosežke v sedeči odbojki in sodelovanje na
paraolimpijskih igrah ter drugih mednarod-
nih tekmovanjih in Edo Dolencu za dolgolet-
no delo in dosežke v motociklizmu.

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Ciril Buh (TD Slajka Hotavlje) Jana Rojc (RK Gorenja vas) Štefan Inglič

Darja Buh Ana Justin Edo Dolenc

Domači igralci so za občinski praznik predstavili Poljansko genezo.
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Žiri - V petek zvečer (intervju smo opra-
vili pred tem) je občinski svet sprejel pro-
račun za prihodnje leto. V njem je veliko
projektov, ki bogatijo občinski proračun z
evropskim denarjem. Kateri bodo zazna-
movali leto 2010, smo vprašali župana Bo-
jana Starmana:

”Proračun za leto 2010 je vreden 6,3 milijo-
na evrov. Največ denarja bomo namenili za
gradnjo kanalizacije v naselju Dobračeva in
Rakulk ter obnovo čistilne naprave oziroma
projekt Urejanje porečja Sore, dela so vredna
kar 1,5 milijona evrov. Za gradnjo odseka
Gorenjske panoramske ceste v Žirovskem
Vrhu namenjamo več kot 300 tisoč evrov,
vendar dve tretjini tega zneska pričakujemo
nazaj iz evropskih skladov, cesto so prejšnji
teden že začeli urejati. Tako kot v preteklih
letih bomo tudi prihodnje leto nekaj deset ti-
soč evrov namenili za asfaltiranje. Pripravlja-
mo tudi projekt ureditve okolice Stare šole
(muzeja) v Starih Žireh, za kar naj bi name-
nili približno 300 tisoč evrov, tudi v tem pri-
meru pričakujemo nepovratna sredstva iz ev-
ropskega sklada (90 odstotkov). Prek švicar-
skega mehanizma in projekta Obnovljivi viri
energije v Alpskem prostoru bomo energet-
sko obnovili osnovno šolo, za kar smo v pro-
računu 2010 rezervirali 400 tisoč evrov, tudi
v tem primeru pa bomo pridobili nazaj 85
odstotkov tega zneska (vključno z DDV, ki je
priznani strošek). Nekaj denarja namenjamo
tudi za ureditev območja Pustotnika, kjer
prav tako kandidiramo za denar EU, območ-
je pa bi radi namenili za turistične (kamp) in
športne dejavnosti. Naša želja je, da prihod-
nje leto začnemo z rekonstrukcijo Jezerske
ulice, kar pa je odvisno od potrebnih soglasij
lastnikov zemljišč. Proračun za prihodnje
leto je rekorden, predvsem zaradi sredstev, ki
jih bomo pridobili iz Evropske unije.”

Na katere letošnje projekte, ki ste jih iz-
vedli v občini Žiri in so omogočali razvoj
kraja, ste vi najbolj ponosni?

”Po skoraj desetletju truda smo zaključili z
obnovo Stare šole, kar je velika pridobitev za
kulturo v občini, saj v njem sedaj deluje Mu-
zej Žiri. V stavbo smo preselili tudi knjižni-
co, jo razširili in popestrili ponudbo. Z grad-
njo parkirišča za tovornjake in avtobuse smo
zaključili evropski projekt urejanja industrij-
ske cone, že lani pa smo podjetnikom omo-
gočili gradnjo objektov ob novo zgrajeni ob-
vozni cesti, zemljišča pa smo tudi komunalno
opremili. Iz centra Žirov je letos Petrol prese-
lil bencinsko črpalko, na tem mestu pa smo

skupaj uredili parkirišča. Tudi letos smo as-
faltirali nekaj kilometrov cest, odprli dva
nova oddelka predšolskega varstva, s tem pa
zagotovili prostor za skoraj vse malčke. Nov
je tudi vodovod v Rakulk, kar omogoča grad-
njo novih objektov, proti koncu pa gredo dela
v nordijskem centru v Novi vasi, v katerega
je delno vlagala tudi občina.”

Občinski prostorski načrt je v sprejema-
nju in potrjevanju že dve leti. Kdaj bo
sprejet in bodo občanom omogočene nove
površine za gradnje in razvoj?

”Ta zgodba se resnično vleče nerazumno
dolgo. Na soglasja, ki jih je država mora dati
v 30 dneh, na občini čakamo več mesecev,
tudi pol leta. Menim, da se sedaj le približu-
jemo zaključku zgodbe o jari kači, saj pred-
videvam, da bo ta teden objavljena javna raz-
grnitev prostorskih načrtov, ki bodo na ta na-
čin na vpogled občanom, ki so vložili pobu-
de za spremembo namembnosti zemljišč.”

Kaj lahko storijo občani, ki ne bodo za-
dovoljni s spremembami načrta?

”V tej fazi prošenj občanov, ki so enkrat že
prejeli zavrnjeno vlogo za spremembo na-
membnosti, ne bo več mogoče upoštevati. Vse
predloge občanov smo mi upoštevali in jih po-
slali v presojo ministrstvu za okolje, če so jih ti
zavrnili, smo spisali tudi pritožbo, ponovna od-
ločitev ministrstva pa je dokončna. Žal v tem
postopku nove, dodatne spremembe ne bodo
več uspešne in bi le zavlačevale postopek.”

In kdaj naj bi bil načrt potrjen?
”Občinski prostorski načrt naj bi začel 

veljati sredi prihodnjega leta. Že sedaj pa so
neuradni podatki o tem, kje bodo nova za-
zidljiva zemljišča, že znani, vendar prido-
bitev gradbenega dovoljenja in gradnja do 
takrat ni mogoča. Vsekakor pa se investitorji
lahko pripravijo.”

V letu 2010 naj bi občina prodala za oko-
li 280 tisoč evrov občinskega premoženja,
predvsem zemljišč. Zakaj ste se za to odlo-
čili?

”Prodajamo zemljišča, pri katerih želimo
pridobiti investitorja, ki bi gradil večstano-
vanjski objekt za neprofitna in tržna stanova-
nja. Za tak ukrep smo se odločili že lani in
skušali pridobiti investitorja že letos, vendar
se naša želja zaradi krize na nepremičnin-
skem trgu ni uresničila. Zato pa znova upa-
mo, da bi lahko prepričali investitorja, da bi
skupaj zgradili nov objekt, kjer bi v zameno
za zemljišča uspeli pridobiti nekaj neprofit-
nih stanovanj.”

Zamenjali boste tudi lastniški delež v
dvorcu Visoko.

”Občina Žiri ima približno 11-odstotni last-
niški delež dvorca Visoko, ki je vreden 35 ti-
soč evrov. Na podlagi želje Občine Gorenja
vas-Poljane, ki ima v rokah 70-odstotni delež

in razvojni program, bomo ta delež zamenja-
li za lastniški delež v Kašči v Škofji Loki.
Obe premoženji sta plod delitvene bilance
nekdanje Občine Škofja Loka.”

Znova se je spremenila načrtovana podo-
ba osrednjega krožišča v Žireh? 

”Občinski svet je pred pol leta zavrnil pred-
lagano rešitev križišča s semaforji, za nadalj-
nje rešitve pri urejanju križišča oziroma kro-
žišča pa je zadolžen podžupan Anton Beovič,
ki vodi tudi posebno komisijo. Ta se je več-
krat sestala s predstavniki Direkcije RS za
ceste, kjer poskušamo doseči dogovor, da bi
država pred ureditvijo krožišča uredila ob-
vozno cesto vzdolž reke Sore, od mostu čez
Sore do Strojarne. Ti dogovori še potekajo,
upam, da bosta oba projekta v prihodnjih le-
tih zgrajena.” Boštjan Bogataj, foto: Polona
Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Najprej obvoznica, nato krožišče
Občinski proračun bo v prihodnjem letu najvišji doslej, obogaten predvsem z evropskim

denarjem za številne projekte.Bojan Starman
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Obvozna cesta naj bi potekala tik ob Sori, desno pa bo novo nogometno igrišče. 



Žirovske novice

12 - L O Č A N K A

Praznovali s koncertom
Žiri - Mešani pevski zbor Srebrni (g)las

Društva upokojencev Žiri je sredi meseca s
koncertom obeležil petnajst let delovanja.
”Približno polovico repertoarja je bilo nove-
ga, saj poleg narodnih radi zapojemo tudi so-
dobne pesmi, take, kot je Abbina Angeli ži-
vijo, ki je navdušila občinstvo,” nam je pove-
dala Marija Gantar, predsednica pevskega
zbora, ki združuje žirovske pevce upokojen-
ce. Na koncertu se jim je pridružil tudi Mla-
dinski pevski zbor Osnovne šole Žiri pod
vodstvom Andreja Žaklja, program je pove-
zovala Jana Jenko, pregled dela je pripravil
Vladimir Novak, zbrane pa je nagovoril tudi
predsednik žirovskih upokojencev Tone Kle-
menčič. 

Da so pevci upokojenci priljubljeni, je po-
kazala skoraj polna dvorana DPD Svoboda,
da radi pojejo, pa je znano že vse od prvih za-
četkov. Prve vaje, ki se jih je udeležilo 21
pevk in pevcev, so bile 23. novembra 1994,
pobudnica (in vse do letošnje januarske smr-
ti predsednica zbora) pa je bila Dina Vonči-
na, ki je v Žiri privabila prvega in do sedaj
edinega zborovodja Ivana Rijavca iz Idrije.
”Zbor se je kmalu povečal, povprečno nas je
bilo po 34, danes pa v zboru aktivno deluje
31 pevk in pevcev. Smo upokojenci, starejši,

zato se število zaradi bolezni ali smrti menja,
naša povprečna starost pa je 71 let. Med nami
je le en mlajši, ki še ni upokojen,” pojasnjuje
Gantarjeva, ki prizna, da nekatere pesmi ta-
koj sprejmejo in z veseljem prepevajo, spet
druge pa jim ne ležijo in jih kaj kmalu tudi
opustijo.

Nastopajo na številnih srečanjih, na občnih
zborih Društva upokojencev Žiri in invalid-
skega društva, pa na območnem pevskem
srečanju v Škofji Loki, udeležujejo se festiva-
lov v Stični in Volčjem Potoku, ..., povprečno
se na leto nabere okoli deset nastopov. Vadi-

jo ob sredah v šoli in zelo intenzivno, čeprav
najstarejša pevka Cilka Gantar šteje 89 let,
najstarejši pevec Ciril Erznožnik pa 87 let.
”Velikih načrtov ne gojimo, pojemo iz vese-
lja, k sodelovanju pa vabimo tudi nove pevce.
Letos imamo dva novinca, žal pa so v tem
času štirje prenehali,” še pove predsednica.
Kar 27 pevcev deluje vseh 15 let, vsi pa so do
danes postali dobra družba, ki se enkrat na
leto odpravi na izlet, skupaj proslavijo okro-
gle obletnice, ob koncu sezone pa pripravijo
društveni piknik. Boštjan Bogataj, foto:
Polona Mlakar Baldasin

Občina Žiri je v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08) v letu 2008 pričela s pripravo Občin-
skega prostorskega načrta občine Žiri (v nadaljevanju: OPN Žiri) in
v letu 2009 s pripravo Okoljskega poročila za Občinski prostorski
načrt občine Žiri (v nadaljevanju: OP Žiri).

Občina Žiri bo dne 23. decembra 2009 začela z javno razgrnitvijo
OPN Žiri in OP Žiri.

V okviru OPN Žiri in OP Žiri bo javno razgrnjeno:
- Predlog dopolnjenega osnutka izvedbenega dela Občinskega

prostorskega načrta občine Žiri, ki ga je izdelalo podjetje Studio
3, d. o. o., iz Ajdovščine (v nadaljnjem besedilu: Predlog izvedbe-
nega dela),

- Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Žiri, ki ga
je pod številko projekta: OP/0109 pripravil Andrej Gortnar, Okolj-
sko svetovanje s.p. (v nadaljevanju: OP Žiri),

- Strokovne podlage Občinskega prostorskega načrta občine Žiri,
- Ostale priloge Občinskega prostorskega načrta občine Žiri: 
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na

obravnavano območje, razen pri državnem strateškem prostor-
skem načrtu, 

- prikaz stanja prostora, 
- smernice, 
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, 
- povzetek za javnost. 

Javna razgrnitev OPN Žiri bo potekala od 23. decembra 2009 do
23. januarja 2010 v času uradnih ur v prostorih občine Žiri, Loška
cesta 1, Žiri. Gradivo, ki bo pripravljeno v digitalni obliki, bo dostop-
no tudi na spletni strani Občine Žiri http://www.ziri.si/slo/main.asp
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer v
ponedeljek, 18. januarja 2010, ob 18. uri v prostorih občine Žiri,
Loška cesta 1, Žiri. Javno obravnavo bo vodila pristojna služba ob-
činske uprave skupaj z izdelovalci OPN Žiri in OP Žiri.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe, ki se
lahko podajo pisno, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, (knji-
ga je dostopna v prostorih javne razgrnitve), se pošljejo pisno na
naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri ali se podajo ustno
na zapisnik v času javne obravnave.
Občina Žiri bo pripombe in predloge javnosti preučila in do njih 
zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni strani
občine http://www.ziri.si/slo/main.asp
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali
drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh poda-
tkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki
ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi
osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Sprejem OPN Žiri na OS Žiri se načrtuje v septembru leta 2010.

Št.: 350-0-4/2009- Župan Občine Žiri 
Žiri, dne 15. 12. 2009 Bojan Starman l.r.

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI Z JAVNO OBRAVNAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBČINE ŽIRI IN OKOLJSKEGA POROČILA OBČINE ŽIRI

Žirovski pevci upokojenci, združeni pod ime Srebrni (g)las, praznujejo petnajst let ustanovitve.
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TEČAJI DRUŽABNEGA PLESA
Začetni tečaj, čet., 14. januarja, 
ob 19.00 (OŠ Šk. Loka- Mesto)
Začetni tečaj, ned., 17. januarja, 
ob 18.30 (KS Godešič)

CENA: 50 EUR na osebo (8 vaj po 90 minut)

INFO:
www.plesniklub-art.com ali 
pokličite 041/244 244 (Matevž)

V letu 2010 
naj se odprejo vrata 

novim upom,
novim željam, 

novim priložnostim 
in pravim odločitvam.

Stopite skoznje z nasmehom!

CVETLIČARNA
PUŠELJC IN

OTROŠKA TRGOVINA MAVRICA 
IZ GORENJE VASI

Obiščite nas tudi na spletni trgovini:
www.mavricna.si

Vesel božič 
in srečno novo 

leto!
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Škofja Loka - Kot pravi župan Igor
Draksler, imata sedaj investitorja, Občina
Škofja Loka in Direkcija RS za ceste, prav-
nomočno gradbeno dovoljenje za predor in
za 500-metrski odsek iz predora proti Poljan-
ski dolini, najbolj sveža pa je potrditev prav-
nomočnosti za celotno cesto po Poljanski 
dolini do krožišča v Zmincu. ”Veseli smo, da
se nam je s tistimi, ki so se pritoževali na tem
delu, uspelo dogovoriti, in se jim zahvaljuje-
mo za konstruktivne pogovore, ker menimo,
da smo dobro uredili tako zanje kot za vse
nas,” pravi župan. ”Moram še dodati, da je
ministrstvo za okolje in prostor izdalo odloč-
bo, v kateri za dokončno razglaša gradbeno
dovoljenje za gradnjo platoja pred vhodom v
predor s puštalske strani, in za cesto od kri-
žišča na Ljubljanski cesti do čistilne naprave,
kjer je bilo to že enkrat izdano. Postopek za
”viadukt” v dolžini 150 metrov preko reke
Sore pa vračajo prvi stopnji (upravni enoti) v
vnovično odločanje. Ministrstvo v odločbi
tudi oporeka zadnji odločbi upravnega sodiš-
ča. Na podlagi vseh omenjenih dokumentov
lahko gradimo povsod tam, kjer so bila dela
že začeta, razen pri ”viaduktu” čez Soro. 
Pravnomočnost obeh gradbenih dovoljenj
proti Poljanski dolini pa je tudi znak, da lah-
ko direkcija za državne ceste objavi javni
razpis za gradbena dela. Naj še dodam, da
pridobivanje zemljišč pri zadnjem od lastnikov
sedaj vodi javno pravobranilstvo.”

Kdaj lahko Ločani pričakujejo začetek
gradnje?

”Pričakujemo, da bo odločba o izbiri izva-
jalca gradbenih del za predor in cesto naprej
do Zminca prišla februarja, pri čemer upamo,
da bo manj zapletov kot pri predoru Marko-
vec. Gre za precej velik projekt in boj med
gradbinci za takšne je v teh recesijskih časih
neizprosen.” 

Tako kot Poljanska obvoznica je tudi 
načrtovana rekonstrukcija Kidričeve ceste
zbudila negodovanja civilne iniciative, 
ki želi na tem mestu obvarovati mestno 
zelenje. Kako to komentirate?

”Gre za državno cesto, gradnjo vodi Direk-
cija RS za ceste, občina je sofinancer, skupaj
imamo podpisano pogodbo za 1,4 milijona
evrov, naš delež je blizu 370 tisoč evrov. Tudi
javni razpis je izvedla direkcija in za izvajal-
ca gradnje izbrala Cestno podjetje Kranj. Na
Kidričevi cesti bomo dobili sodobno mestno
tripasovno cesto, da bo mogoče ustrezno za-

vijanje levo in desno, in sicer proti avtobusni
postaji, proti Vincarjem in Novemu svetu, na
drugi strani pa zavijanje na Kapucinski trg 
in v smeri proti tamkajšnjim poslovnim ob-
jektom, kjer sedaj teče promet povsem stihij-
sko skozi stranski uvoz pred bivšim hotelom.
Pri tem bodo urejene tudi kolesarske steze in
hodniki za pešce, prestavljeni in urejeni bodo
vsi komunalni, telekomunikacijski in ener-
getski vodi na tem območju. Tudi avtobusno
postajo za mestni promet bomo prestavili 
nekoliko bolj proti vzhodu. Uredili jo bomo
na krivini, ki vodi mimo avtobusne postaje,
tam bo urejena tudi nova zelena površina. 
Z vsemi temi posegi nismo posegli na južno
stran ceste, kjer je park v smeri mesta, ki 
gleda proti Spodnjemu trgu. Rekonstrukcija
delno poseže v ostanke nekdanjega parka na
severni strani, ki je bil že prej degradiran 
zaradi postavitve hotela in drugih objektov
na tem mestu pred 30 leti. V evidenci zavoda
za naravno dediščino na tem mestu ni narav-
nih vrednot, predvideva edino, da je treba
ohraniti drevo življenja ginko biloba pred
Namo. Tega pa nikakor ne bomo posekali.
Žal mi je, da tisti, ki nasprotujejo podrtju 
dreves, niso želeli niti prisluhniti objektivnim
informacijam.”

To ni prva zelena akcija v Škofji Loki,
pred leti so ljudje že nasprotovali podira-
nju mestnih dreves ...

”Zaradi zelenja so protestirali že leta 1995
in že tedaj smo se pozanimali, kaj je naravna
vrednota in kaj se po predpisih mora ohrani-
ti. Tudi sedaj pa velja vodilo, da česar ne
bomo ohranili, bomo nadomestili z novimi
zasaditvami. 

Na območju Novega sveta so bile leta 1995
že zasajene avtohtone sorte dreves, nekatere
pa smo zasadili pred kratkim, čemur pa so
nekateri člani civilne iniciative že spet na-
sprotovali. Rad bi poudaril, da želimo naše
mestno središče celovito urediti. Kapucinsko
predmestje, mimo katerega bo potekala sedaj
rekonstruirana cesta, pa velja za urbanistično
najmanj urejeno v mestu: neurejena so parki-
rišča, neurejene so bile do sedaj zelene povr-
šine. Mislim, da smo v Škofji Loki že doka-
zali, kako znamo urejati mestne površine in
tudi tu jih bomo. Tudi v nekdanji vojašnici
bomo uredili nove parkovne površine za meš-
čane, ki živijo v bližnji soseščini. In naj še
dodam, da sem ob rekonstrukciji Kidričeve
ceste predlagal, da se na njenem območju

(pri Tušku) izvede krožišče, a je občinski svet
to zavrnil in predlagal, naj bo namesto tega
tam križišče, kjer bo bolje poskrbljeno za
varnost pešcev, zlasti otrok na poti v šolo.”

Civilna iniciativa s peticijo nasprotuje
tudi parkiriščem na Nunskem vrtu. Kaj
jim lahko odgovorite?

”Naj opozorim na zavajajoče fotomontaže,
ki so priložene peticiji za Nunski vrt. Ne vse-
bujejo namreč nobenih že zgrajenih objektov
na tem območju, kar je v nasprotju z resnico.
Občinska uprava želi na Nunskem vrtu uredi-
ti parkirna mesta, ki bodo prebivalcem iz sta-
rega mestnega jedra omogočila normalno
parkiranje njihovih avtomobilov, saj jih sedaj
resnično nimajo kam dati. Ukrep, da so avto-
mobili lahko na Mestnem trgu, je namreč le
začasen, dokler se parkirišče na Nunskem
vrtu primerno ne uredi. Obenem imamo ne-
nehne pritiske prebivalcev in obiskovalcev,
naj avtomobile spravimo z Mestnega trga, v
čemer imajo ljudje, ki želijo dobro spomeni-
ško zaščitenemu mestu, zelo prav. 

Rad bi spomnil, da smo lani zelo lepo hor-
tikulturno uredili tudi grajski park in na graj-
skem hribu. Ob nasprotovanju civilne inicia-
tive pa bi rad omenil še nekaj. Ista civilna ini-
ciativa, ki oporeka sekanju dreves ob cesti,
občini očita, da onemogočamo postavitev
pasjega hotela na območju Lipice, kjer gre za
zemljišče prav sredi gozda in polja, za katero
se zakonsko ne da izdati gradbenega dovolje-
nja. Nikakor ne gre za samovoljo župana in
občinske uprave, ki je občanu izdala samo lo-
kacijsko informacijo, iz katere je jasno raz-
vidno, da zemljišče v Lipici ni zazidljivo
zemljišče. Izgradnja pasjega hotela je dovo-
ljena le na podlagi predhodno pridobljenega
gradbenega dovoljenja, ki pa ga izdaja upra-
vna enota in ne občina. Pri tem pa je treba
reči, da se tak objekt lahko gradi izključno na
stavbnem zemljišču. V vseh primerih pa so
občinske službe dolžne odločati zgolj in
samo na podlagi veljavnih predpisov, in ni
mogoče, da bi kdo mimo predpisov dobil do-
voljenja za posege na kmetijskih zemljiščih,
pa čeprav je član civilne iniciative.”

Kako ste zadovoljni z dejstvom, da so z 
odločbo sedaj zagotovljena evropska sredstva
za izvedbo projekta Urejanje porečja Sore? 

”To je eden od dobrih dokazov, da za 
zelene zadeve na občini vendarle dobro in 
sistematično skrbimo, česar pa vneti okolje-
varstveniki, kot da niso opazili. Gradnja 

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

V Škofji Loki za ”zeleni” razvoj
Dve tretjini dovoljenj za Poljansko obvoznico je že veljavnih, pravijo na občini 

Škofja Loka, kjer računajo, da se bo spomladi lahko začela gradnja predora in odseka
proti Poljanski dolini.

Igor Draksler

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A



Objave Občine Škofja Loka

L O Č A N K A - 15

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

kanalizacije in novih čistilnih naprav je zago-
tovo projekt, ki zelo temeljno vpliva na var-
stvo okolja. Mislim, da je odločba vladne
službe za lokalno samoupravo in regionalno
politiko o dodelitvi evropskih kohezijskih
sredstev za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda omogočila nov velik korak k ekolo-
škemu ravnanju v Škofji Loki, ki tudi v 
slovenskem merilu že več desetletij dobro
dela in tudi ta trenutek ni na zadnjem mestu
v Sloveniji.”

Kaj želite občanom povedati s predhod-
no razgrnitvijo prostorskega plana občine,
ki bo na ogled še ves januar?

”To še ne bo uradna razgrnitev, pač pa
predhodno seznanjanje ljudi s trenutnim 
stanjem pri prostorskem urejanju, da bodo
občani lahko videli naše načrte in hkrati pre-
veriti želje naših občanov ter vse predpisane
omejitve soglasjedajalcev v prostoru. Slednji
imajo absolutno moč strokovne presoje in
kjer oni prepovedujejo posege, ne moremo
ničesar graditi. Prav to želimo ljudem pred-
staviti, da si ne bodo delali lažnih upov. 
Gre za precej zapleten proces medresorskega
usklajevanja, ki na koncu pripelje do novih
zazidljivih površini in nikakor to ni prosta
volja nekoga na občinski upravi ali kjer-
koli drugje. Omejitev v prostoru ne piše 
občina, pač pa strokovne službe vladnih 
ministrstev, žal!”

Decembra ste začeli urejati škofjeloški
del panoramske ceste. Kaj se dogaja na
tem področju?

”Občine na Škofjeloškem smo pred časom
prijavile regijski turistični projekt panoram-
ske ceste, ki povezuje škofjeloško podeželje
in bili uspešni. V preteklosti je bil že zgrajen
odsek Poljane-Javorje v sosednji občini, 
sedaj pa začenjamo z gradbenimi deli na od-
seku Moškrin-Križna Gora, ki je bil doslej

preozek in neprimeren za sodoben promet.
Gre za 3,15 milijona vreden projekt za vse
Škofjeloško hribovje, škofjeloški del pano-
ramske ceste stane 1,1 milijona evrov, približ-
no polovica od tega je evropskega denarja. Na
tej trasi bomo uredili cesto, javno razsvetljavo,
zamenjali vodovod, uredili kanalizacijo ...”

Pred kratkim ste odprli obnovljeno brv,
ki novejši del mesta povezuje s starim ...

”Če pogledamo urbanistični koncept Škofje
Loke, vidimo, da mestno središče predstavlja
vertikalna od upravne enote do bivše vojašni-
ce. Del te mestne vertikale je že urejene, na-
rejeni pa so planski dokumenti, po katerih
naj bi bil urejen tudi vmesni mestni predel,
od Kapucinskega predmestja do vojašnice. 

Del tega načrta je tudi, da je treba stari del me-
sta čim bolj odpreti za ljudi, pri čemer sledimo
trendu, začrtanemu v prejšnjih desetletjih, saj so
že v 60-tih letih ugotovili, da je v prid življenju
v mestnem središču treba postaviti brv. 

Stara brv pa je bila že precej dotrajana, zato
smo jo sedaj primerno obnovili, statično sa-

nirali, razširili za en meter (čeznjo gre 6.000
ljudi na dan, pelje se 300 kolesarjev in 200
mamic z vozički, za tolikšen ”promet” je bila
seveda preozka), na sredi smo uredili elipsa-
sto ploščad, poskrbeli za odvodnjavanje, ker
gre za most s kamnito oblogo, smo uredili
tudi talno gretje. Naložba je bila vredna 330
tisoč evrov, 60 tisoč evrov je zraven prispeva-
la država.”

Nekateri občani v teh recesijskih časih
oporekajo dejstvu, da je brv ogrevana.
Kako to komentirate?

”Pri obnovi mostu smo poskrbeli tako za
trajnost kot za varnost, za trajnost z izbiro
kamnite obloge, za varnost ljudi pa tako, da
most ogrevamo, da ne prihaja do zaledenitve,
da ljudem ne ledu ne drsi in ne prihaja do ne-
ljubih zimskih nezgod. Ogrevamo pa le v
času padavin in ko je možnost zaledenitve.”

Kaj v letu 2009 ocenjujete kot največji
uspeh v vaši občini?

”Letos je Škofjo Loko doletelo marsikaj
slabega, tudi stečaj LTH in izguba velikega
števila delovnih mest. Osnovno prizadevanje
občine je zato omogočiti čim več delovnih
mest. Prav zato se mi zdi zelo pomembno, da
se lepo premika razvoj industrijske cone, kjer
je dana možnost za ohranitev in pridobitev
novih delovnih mest. V preteklosti je bilo to
samo po sebi umevno, sedaj, žal, ni več in
moramo za to načrtno skrbeti. Tudi gradnja
novega podvoza pod železniško progo je po-
memben uspeh, zlasti še zato, ker se je to ne-
kako vedno dojemalo kot ”misija nemogo-
če”. Bistven je tudi dosežek, da je pri Poljan-
ski obvoznici pridobljena večina gradbenih
dovoljenj in da bomo čim prej prišli do razpi-
sa in ponovne gradnje. Kljub velikim teža-
vam v družbenih dejavnostih pa nam je uspe-
lo poskrbeti za naše malčke, na kar sem po-
sebej ponosen tudi zato, ker država na tem
področju, nas občine, prepušča samim sebi.
Želel pa bi si, da bi se nekatere stvari urejale
hitreje in bolje, denimo športna dvorana na
Trati, za katero še vedno nimamo uporabne-
ga dovoljenja, da bi jo lahko odprli in ljudem
izpolnili trideset let stare obljube.”

Danica Zavrl Žlebir

Nastala je skupina za pasijon
Po uspešnem Škofjeloškem pasijonu 2009 se je oblikovala ”Skupina za Pasijon”, v 

kateri bodo sodelovali dosedanji sodelavci Škofjeloškega pasijona, predstavniki občine
Škofja Loka, LTO Blegoš, posamezna društva in predstavniki Kapucinskega samostana in
tamkajšnje knjižnice. V medpasijonskem času želijo pripraviti niz dogodkov, jih vpeti v
pasijonsko dogajanje in pripeljati do naslednje predstave, ki bo leta 2015. Če želijo večje
število mednarodnih obiskovalcev, morajo Škofjeloški pasijon 2015 vključiti v evropske
programe, zaradi tega pa je treba pripraviti različne kulturne dogodke in spremljevalne
projekte. Za prihodnje leto je predvidena izdaja monografije Škofjeloški pasijon, izšla 
bo tudi zgoščenka s pasijonsko glasbo avtorjev Andreja Missona in Toneta Potočnika 
v izvedbi glasbenikov instrumentalistov in solistov ter pevskih zborov, ki so oblikovali pa-
sijonsko predstavo 2009. Muzejsko društvo bo izdalo Doneske o Škofjeloškem pasijonu,
v izdelavi je kratki demo posnetek letošnje predstave, ki bo vključen v voden ogled 
mesta za organizirane skupine turistov. Marca in aprila 2010 pa so predvidene fotografske
in likovne razstave. Danica Zavrl Žlebir

Civilni pobudniki nasprotujejo tudi parkirišču na Nunskem vrtu.
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Škofja Loka - Pred kratkim je strankarske kolege na Škofjeloškem
obiskal prometni minister Patrick Vlačič. Svetniki občinskih svetov
in predstavniki vodstev občinskih organizacije SD Železniki, Gore-
nja vas - Poljane, Žiri in Škofja Loka so se z njim pogovarjali o pred-
nostnih projektih na področju prometne infrastrukture. Gre za Pol-
jansko obvoznico, navezovalno cesto na obstoječo avtocesto proti
Ljubljani (Stanežiče-Jeprca), projekt četrte razvojne osi in ureditev
železniške postaje Škofja Loka. Minister Vlačič je v zvezi z zapleti
pri Poljanski obvoznici ponovil svoje stališče, da je ta projekt kako-
vostno pripravljen in da bo pri delu trase treba počakati na izpeljavo
potrebnih postopkov, ki izhajajo iz sodnega varstva prizadetih
strank. Ni pa več ovir pri predoru in delu obvoznice proti Poljanski
dolini), kjer bodo po ministrovih besedah z gradnjo začeli prihodnje
leto, konec gradnje celotne obvoznice pa načrtujejo v letu 2013. Za
navezovalno cesto proti Ljubljani (Jeprca-Stanežiče) je povedal, da
je v pripravi državni prostorski načrt, ki bo predvidoma sprejet v
aprilu 2010. Roki izgradnje in finančni viri pa še niso znani. Pri pro-

jektu četrte razvojne osi pa opozarjajo, da je trenutno na potezi dr-
žava, ki bi že morala predložiti občinskem svetu Gorenja vas - Pol-
jane predlog vseh variant in študij. Pri železniški postaji Škofja Loka
pa je minister povedal, da so Slovenske železnice že izdelale idejne
zasnove razširitve perona in zunajnivojskega dostopa do perona. Na
Škofjeloškem si želijo, da se naložba čim prej vključi v naslednje
proračunsko obdobje. Minister Vlačič je menil, da bi v tem primeru
lahko naredili vzorčni primer zasebno-javnega partnerstva. Pogovar-
jali so se tudi o drugih prednostnih projektih občin, denimo cesti
Zali Log-Davča, morebitni prekategorizaciji ceste Žiri-Smrečje-
Vrhnika, ki pomeni za Žirovce najkrajšo in najhitrejšo povezavo z
Ljubljano, obnovo odseka regionalne ceste skozi Škofjo Loko (Pet-
rol - Poden, mimo Name) in morebitni rekonstrukciji ceste Klančar-
Praprotno. Za slednjo je že izdelana investicijsko-tehnična doku-
mentacija, v postopku pa je tudi pridobivanje potrebnih zemljišč. Za
odsek Petrol-Poden pa je že izbran izvajalec gradbenih del, dela pa
naj bi bila dokončana do julija prihodnje leto. 
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Rdeča nit je bila dobrodelnost

Gradnja predora prihodnje leto

V večnamenski dvorani Sokolskega doma,
odprtega junija letos, je bil 28. novembra
prvi dobrodelni županov ples, čigar izkupi-
ček je bil namenjen družini iz Škofje Loke,
ki se je zaradi bolezni znašla v hudi materi-
alni stiski. Predlog za donacijo je posredo-
val Center za socialno delo Škofja Loka.
Ples je lepo uspel. Bilo je lepo družabno
srečanje in zapolnjena dvorana Sokolskega
doma je bila dokaz, da si naši ljudje želijo
takšnih prijateljskih dogodkov. 

”Zahvaljujem se vsem, ki ste nam pomaga-
li pri pripravi plesa, vsem nastopajočim, še

posebej pa udeležencem plesa, ki ste z 
nakupom vstopnice prispevali prostovoljni
prispevek za finančno pomoč družini. Moja
posebna zahvala pa velja vsem sponzorjem
in donatorjem, saj brez vaše podpore ne bi
mogli izpeljati tako uspešnega plesnega
večera. Vsem želim vse dobro v letu 2010 in
upam, da boste tudi v prihodnje del naših
prireditev v Škofji Loki,” se je župan Igor
Draksler zahvalil vsem, ki so omogočili ta
družabno-dobrodelni dogodek. 

Sponzorji županovega plesa so bili: Vele-
blagovnica Nama, Gorenjski glas, Radio

Sora, Vrtnarstvo Stanonik in Hiša kulinari-
ke Jezeršek. Donatorji dogodka so bili:
Osnovna šola Jela Janežiča, podjetje Peks
Mlinotest, Jože Oblak - LTH Casting, Tina
Šinkovec - SGP Tehnik, stanovalci stolpnice
na Partizanski 41 (Dunja Ogrizek), podjetje
Šešir, tovarna klobukov Škofja Loka, pod-
jetje Alpetour - potovalna agencija, Igor
Tavčar - Cestno podjetje Kranj, Jože Hafner
- Knauf Insulation, podžupanja Mirjam Jan
Blažič, Valentina Nastran, župan občine Na-
klo Janez Ivan Štular in moderatorka Moni-
ka Tavčar. 
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23. decembra 
ob 20.00

11. decembra 
ob 16.30
BAZAR KRANJSKIH 
MALČKOV

14. – 30. 
decembra
PRAVLJIČNA DEŽELA
(Ure pravljic 
v Kranjski hiši, 
obisk dedka Mraza, 
glasbeno animacijski 
program)

14. do 31. december 
BOŽIČNO NOVOLETNI 
SEJEM  

21. in 22. decembra, 
28. in 29. decembra
DEŽELA ŠKRATA 
KRANČKA 
V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

31. decembra
SILVESTROVANJE
Vili Resnik s skupino 
& Veseli Svatje

decembrararec me
PRAVLJIČNA DDANARRAPR
(Ure pravljicU llj
v Kranjski hiši, ,i v njr k
obisk dedka Mraaiskkk skb
glasbeno animan mama bg
program)p g

26. in 27. decembra
ob 16.30 in 18.30

ZA OTROŠKI NASMEH
PODARIMO IGRAČE ZA OTROKE SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN
Igrače zbiramo v Kranjski hiši in na Fakulteti za organizacijske vede Kranj 
od 5. do 29.12. v sodelovanju  z Rdečim križem Slovenije  
in Rotary Clubom iz Kranja.
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Zbirali denar za Mojco
Učenci Osnovne šole Ivana Tavčarja

Gorenja vas, vrtca Zala in Podružničnih
šol Lučine in Javorje so s humanitarno
akcijo za Mojco Osredkar s Planine do-
kazali, da imajo veliko srce. V dva tedna
trajajoči akciji so skupaj s starši zbrali
kar 4.910 evrov za ureditev Mojčine sobi-
ce v pritličnih prostorih domače hiše, saj
ima zaradi operacij težave s hojo. Za po-
moč so se v šoli odločili zaradi finančne
stiske staršev in vsakodnevnih terapij in
preiskav, ki jih mora pretrpeti njihova ne-
kdanja učenka.                              B. B.

Zimski pohod na Bevkov Vrh
Tradicionalni zimski pohod na Bevkov

Vrh bo 2. januarja že dvanajstič organizi-
ralo Planinsko društvo Sovodenj. Pohod-
niki se bodo na zimsko avanturo podali s
Sovodnja, dostop pa je možen s Kladij,
Pluženj, Otaleža in Sovodnja. Udeleženci
bodo za petkratno in sedemkratno udelež-
bo prejeli značko, za desetkratni vzpon pa
plaketo. Za tople napitke in jedačo bo po-
skrbljeno. Informacije: PD Sovodenj (Si-
mon Bajt, 031/204 048). B. B.

Nočni pohod na Ratitovec
Planinsko društvo za Selško dolino Želez-

niki v soboto, 9. januarja, vabi na nočni re-
kreativni pohod Železniki-Ratitovec-
Dražgoše. V Železnikih se bodo zbrali pred
plavalnim bazenom nekaj minut pred pol-
nočjo. Informacije: PD za Selško dolino
Železniki (Alojz Lotrič, 031/613 426). B. B.

Po poti Cankarjevega 
bataljona s Pasje ravni

Že 31. spominski pohod Po poti Cankar-
jevega bataljona s Pasje ravni v Dražgoše
bo 9. in 10. januarja potekal po stezah, po-
teh in brezpotju od Pasje ravni do Zminca,
Breznice, Praprotna, Zabrekev v Dražgoše.
Večinoma poteka v nočnem času, po pri-
bližno desetih urah in prehojenih 30 kilo-
metrih pa se bodo pohodniki priključili spo-
minski slovesnosti pri spomeniku bitki in
žrtvam vojne. Pohod je zelo zahteven, saj se
odvija ponoči, z nizkimi temperaturami in
med najdaljšimi. Informacije: PD Škofja
Loka (Iris Todorovič, 041/679 121). B. B.

Pod mavričnim dežnikom
Tudi januarja pedagoški delavci in delav-

ke vrtca pripravljajo prireditev za malčke
od treh let starosti dalje. Pod mavričnim
dežnikom se bodo zbrali 14. januarja (ob
17. uri), otroci pa si bodo lahko ogledali
različne dramatizacije, glasbene pravljice,
lutkovne igrice in podobno. Informacije:
Vrtec Škofja Loka (Majda Pipan, 04/512
24 62).                                              B. B.

Dobrodelni koncert za otroke v Kirgiziji
Železniki - Kulturno umetniško društvo France Koblar Železniki je pred kratkim v dvo-

rani na Češnjici pripravilo dobrodelni koncert z naslovom Sončki dobrote. V slabi uri in
pol trajajočem programu, ki ga je povezovala Mateja Markelj, so nastopili kvintet Sonček,
organist Tone Potočnik, trobentač Tibor Kerekeš, flavtistka Veronika Šmid, citrar Tomaž
Plahutnik, mladi narodnozabavni ansambel Jeglič (na fotografiji) in Duo Lunca. ”Večer
je bil zelo prijeten, namenjen pa je bil različnim glasbenim okusom, saj so se v njem pre-
pletali zabavna, narodnozabavna in tudi resnejša glasba. Z vstopninami in prostovoljnimi
prispevki smo zbrali kar 850 evrov, ki jih bomo namenili gradnji strehe na domu za
hendikepirane otroke v Kirgiziji,” je povedala Majda Tolar, koordinatorka prireditve.
”Vsi nastopajoči so se odrekli honorarjem in niso zahtevali niti potnih stroškov, poleg tega
pa smo brezplačno dobili v najem dvorano,” je še dejala Tolarjeva in dodala, da razmišl-
jajo, da bi dobrodelne prireditve ob koncu leta začeli prirejati tradicionalno.             A. H.

Škofja Loka - Decembra so se tudi v Škof-
ji Loki vrstila srečanja s starejšimi občani.
Pripravili so ga tudi v krajevni organizaciji
Rdečega križa Stara Loka-Podlubnik, ki so
občane, starejše od 75 let, povabili na Namo.
Srečanja se je udeležilo 71 starejših, ki sta jih
najprej pozdravila predsednik krajevne orga-
nizacije Ludvik Bernik in podpredsednica
območnega združenja RK, jim predstavila
delo organizacije in jim zaželela sreče v no-

vem letu. Za ples in razvedrilo je igral an-
sambel Starman, ki pri teh srečanjih že vrsto
let sodeluje brezplačno. Seveda so se tudi
družili in zaplesali. V krajevnem odboru RK
Stara Loka-Podlubnik se zahvaljujejo vsem,
ki so pomagali organizirati druženje s starej-
šimi, ki so pogosto kar pozabljeni. V krajev-
nih organizacijah RK Mesto in Kamnitnik so
podobni srečanji pripravili ob koncu novem-
bra.                                                    D. Ž. 

Srečali so se s starejšimi
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Kratke novice

Nova razstava na občini 

Železniki - Na hodniku občine Železniki
bo do sredine januarja na ogled razstava slik
Martine Lotrič z Rudnega. Razstavljenih je
osemnajst del, na katerih je avtorica v akril-
ni in tuš tehniki upodobila krajino, portrete,
akte in tihožitja. Lotričeva je ljubiteljska sli-
karka, ki je po poklicu modna oblikovalka
in vzgojiteljica predšolskih otrok. ”Slikar-
stvo mi je že od nekdaj zelo všeč. Prvo pra-
vo znanje sem pridobila na oblikovni šoli.
Kasneje sem se pridružila amaterski slikar-
ski skupini v Škofji Loki. Z veliko risanja si
znanje počasi nadgrajujem,” pravi Lotriče-
va. Gre za njeno prvo samostojno slikarsko
razstavo, sodeluje pa tudi na skupnih razsta-
vah po Gorenjski. Ukvarja se tudi z izdelo-
vanjem vitražev, ki jih je v preteklosti že
razstavljala v prostorih Občine Železniki in
Občine Škofja Loka.                           A. H.

Starši malčkov okrasili 
center Žirov

Žiri - Kot običajno so tudi letos v Vrtcu Žiri
pripravili novoletno delavnico za starše.
”Vzgojiteljice so predlagale novoletno okrasi-
tev centra Žirov, kar so starši z veseljem spre-
jeli in iz odpadne embalaže izdelali okraske,
skupaj z njihovimi otroki pa so jih nato še
obesili na smreke,” je povedala vodja vrtca
Damijana Milardović. Odziv krajanov je bil
zelo pozitiven, idejo so pohvalili tudi na obči-
ni, vendar vodja poudarja, da je bil osnovni
namen delavnice sproščeno druženje staršev s
strokovnimi delavci šole, saj na ta način kre-
pijo zaupanje in povezujejo družine in vrtec.
Minuli petek so vzgojiteljice v kino dvorani
pripravile še igro Volk in sedem kozličkov,
pridružil pa se jim je tudi dedek Mraz, otroci
pa so zapeli novoletne pesmice.             B. B.

Mala razstavna galerija
vabi mlade umetnike

V avli Žigonove hiše na Mestnem trgu,
v kateri posluje občina Škofja Loka, so
bile pogosto na ogled različne razstave.
Z galerijsko dejavnostjo so začeli po letu
2002. Mala razstavna galerija, kot so jo
poimenovali, postaja vse bolj prepoznav-
na, želijo pa, da bi spodbudila mlade
ustvarjalce in različna društva, da ljubi-
teljski publiki in strokovni javnosti pred-
stavijo svoja dela. Občina Škofja Loka
skupaj z Lokalno turistično organizacijo
Blegoš vabi ustvarjalce, da se s svojimi
predlogi in sodelovanjem predstavijo do-
mačemu občinstvu. V poletnih mesecih
je v teh prostorih razstavljalo likovno
društvo Makk iz Maasmechelna, svoja
dela je postavil na ogled mladi Miha
Murn, od 20. decembra je na ogled foto-
grafska razstava Jane Kuhar in Urške Po-
trebuješ. Januarja se bo s svojimi deli
predstavil Matevž Maretič iz Prosvetne-
ga društva Sotočje Škofja Loka, februar-
ja puštalski umetniki, marca in aprila pa
fotografska razstava v sklopu prireditev
Skupine za Pasijon. Ker želijo dati pri-
ložnost vsem mladim ustvarjalcem in
društvom, vabijo vse, ki želijo pokazati
svoja dela, da se oglasijo na občini pri
Andreji Megušar ali pa Andreji Križnar
na LTO Blegoš.                             D. Ž.

Občasnik letos ”na drugo” 
Kot je že običaj v decembrskem času,

je tudi letos izšel novi izvod Žirovskega
občasnika, ki mu je tokrat dodana še
peta pesniška zbirka Nahodil sem se lani
preminulega Franca Kopača. Občuten
uvod v 39. številko občasnika je zapisala
žirovska rojakinja Spomenka Hribar, v
nadaljevanju pa sledita intervjuja z
žirovskim rojakom Janezom Žakljem, ki
živi v Ameriki, ob 100-letnici rojstva
slikarja Maksima Sedeja pa je o njem
spregovoril dr. Lojze Gostiša. V rubriki
podjetnih Žirovcev je predstavljena
družina Mur in njihovo podjetje Ino.
Dragocena sta znanstvena članka dr. Pe-
tre Leben Seljak o zgodovini hiš na Le-
dinici in o Stari šoli, danes Muzejski
hiši. Milka Bokal pa se tokrat ukvarja s
krajevnimi imeni hribovskih in manjših
nižinskih naselij na Žirovskem. Povezava
preteklosti s sedanjostjo je pretresljiva
pripoved Alfonza Zajca o tem, kako so
mu med vojno ubili očeta. V slikovnem
delu občasnika so predstavljena likovna
dela Urha Sobočana, zanimiva pa je tudi
foto reportaža akcije ob selitvi knjižnice
v Žireh, ki jo je pripravila Polona Mlakar
Baldasin.                                      

I. K.

Plesni klub ART je sredi meseca v Dija-
škem domu organiziral družabni ples, ki se
ga je udeležilo kar 47 parov. ”Skupaj smo se
ob plesu družili kar do druge ure zjutraj, ob
polnoči pa zaplesali slavnostno četvorko,”
nam je povedal Matevž Jerman iz plesnega
kluba. Pari so bili enotnega mnenja, da Škof-
ja Loka potrebuje takšne dogodke, in upajo,
da bo v prihodnje še več plesov, Jerman pa je
dodal: ”Po mojih izkušnjah Škofjeločani radi
plešejo, saj so vse plesne delavnice, plesni
vikendi in plesni večeri zelo dobro obiskani.”
Plesalce so vodili mladi, domači in izobraže-
ni plesni učitelji z licenco, pobudnica za ples
pa je poleg Jermana še njegova nekdanja
plesna partnerica Klara Megušar. Plesni klub
ART sicer v Škofji Loki organizira plesne te-
čaje na vseh stopnjah, z novimi tečaji bodo
začeli januarja.                                   B. B.

Ob polnoči so 
zaplesali četvorko
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Letošnja podelitev Severjevih nagrad je bila
že 39. po vrsti. Profesionalnim igralcem, štu-
dentom igre in ljubiteljskim igralcem jih vsa-
ko leto podeljujejo za njihove dosežke v prete-
klem letu. V galeriji Škofjeloškega gradu je
namreč Stane Sever premierno uprizoril svojo
zadnjo igro, monodramo Krotko dekle F. M.
Dostojevskega. Še kot gimnazijec je bil na tej
predstavi prisoten tudi Miha Ješe, ki zaokro-
žuje tudi dvajset let predsedovanja skladu Sta-
neta Severja. ”Vodenje sklada sem pravzaprav
podedoval s tem, ko sem postal direktor Go-
renjske predilnice. Če smo bili takrat le eden
od pridruženih pokroviteljev nagrad, smo da-
nes eno od močnejših podjetij, ki vsa ta leta
tudi drži obvezo glavnega pokrovitelja nagrad
in dogodka ob podelitvi.”

Eno leto po Severjevi smrti so se v Škofji
Loki zbrali lokalni kulturniki in vplivni obča-
ni, med drugim tudi takratni župan Zdravko
Krvina, direktor Gorenjske predilnice Franc
Urevc in še predstavnika Akademije za gleda-
lišče radio, film in televizijo in takratne Zveze
kulturnih organizacij. Škofja Loka do takrat ni
imela nobenih v slovenskem merilu pomemb-
nih tradicionalnih kulturnih dogodkov, s Se-
verjevimi nagradami pa so dobili po pomenu
drugo najpomembnejšo igralsko nagrado pri
nas, takoj za nagradami Borštnikovega sreča-
nja. Kot se spominja Ješe, direktor Gorenjske
predilnice je postal konec leta 1990, so se
kljub težavam, s katerimi so se v času po slo-
venski osamosvojitvi ubadala mnoga podjetja,
odločili, da obdržijo vodilno vlogo v skladu.
Podelitev Severjevih nagrad je vsako leto sre-
di decembra, že po tradiciji za ta večer odku-
pijo tudi eno od uspešnih gledaliških predstav
pretekle sezone, prav tako pa so nagrade tudi
finančne narave. ”Vsako leto tako potrebuje-
mo okrog 6000 evrov in v zadnjih letih, pose-
bej zdaj, v času recesije, je vedno težje zbrati
to vsoto. Škofjeloško gospodarstvo je poleg
občine tradicionalno financiralo nagrade in
dogodek in tudi letos bo tako, a vendarle pre-
cej težje kot pred leti. Vsem podpornikom
smo za sodelovanje še kako hvaležni,” razlaga
Ješe, ki meni, da je prav, da sponzorska sred-
stva za kulturne in športne dogodke v občini
poskušajo zagotoviti na lokalni ravni. ”Prispe-

vati finančni del nagrade Severjevemu nagra-
jencu je vsekakor prestižnega pomena, saj gre
za vseslovensko nagrado, ki seveda presega
lokalni pomen.” 

Pri podeljevanju vsako leto sodelujejo pred-
stavniki s področja kulturnih ustanov in pa
strokovna komisija. Tako za izbor nagrajenca
med ljubiteljskimi igralci poskrbi Marko Črta-
lič s škofjeloške izpostave JSKD, Aleš Jan z
AGRFTV sporoči ime nagrajenca med študen-
ti, strokovna komisija, ki ji predseduje Vinko
Möderndorfer, pa izbere poklicno igralko in
igralca. V odboru sklada poleg Mihe Ješeta,
Aleša Jana in Marka Črtaliča sodeluje še Janez
Debeljak-Janče kot predstavnik občine.

”Prav Janče, legendarni igralec Loškega
odra, je ponavadi tudi naš zadnji gostitelj. Po
tradicionalnem sprejemu za udeležence, ki
sledi podelitvi in predstavi, v družabnem
vzdušju doma pri Jančetu poskusimo tudi nje-
gov znani ”Kloštergajst”, žganje samostanske-
ga duhca, saj naš gostitelj živi v hiši pod nun-
sko cerkvijo,” v duhovitem tonu razlaga Miha
Ješe.

Kup zanimivih anekdot se je nabralo v dvaj-
setih letih. O tega, da je tajnica nekdanjemu
kulturnemu ministru Sergiju Peljhanu pozabi-
la povedati, da je slavnostni govornik, in je po-
tem zadnji trenutek vskočil igralec Tone Kunt-
ner, do zavlačevanja z začetkom prireditve, ko
smo čakali Majdo Širca, takrat še državno se-
kretarko, ki je zadnji trenutek pritekla na oder.
Spomnim se, kako veselo je bilo, ko sta nagra-

do prejeli Nina Ivanič in Nataša Matjašec, ta-
krat še študentki, sedaj znani igralki, pa igral-
ka Nataša Raljan,” se spominja Ješe, v osem-
desetih letih še kot študent tudi sam kot igra-
lec aktiven na Loškem odru in pri organizaci-
ji različnih kulturnih prireditev v Škofji Loki.
Novoletni večeri s skeči, pa poletne prireditve
Ločani Ločanom na ”placu”, šaljiva odrska
tekmovanja med vzhodno in zahodno Loko še
vedno ostajajo v njegovem spominu. Bil je de-
javen vse do leta 1985, ko je kot predstavnik
Slovenijalesa odšel za štiri leta v Rusijo. Da je
velik ljubitelj gledališča, zagotovo dokazuje
tudi podatek, da je bil v štirih letih kar 54-krat
v Bolšoj teatru, številne gledališke, glasbene
in druge predstave pa si je ogledal kar na 117
različnih prizoriščih. Tudi sedaj je stalni obis-
kovalec gledališča, kulturnih prireditev, raz-
stav, opere. Pred dnevi je bila to na primer
opereta Netopir v Mariboru, pa tudi odličen
koncert tradicionalne klape Subrenum iz Župe
Dubrovačke v Cankarjevem domu.

Je v dvajsetih letih kdaj pomislil, da mu je
predsedovanje sklada Staneta Severja v bre-
me? ”Nikoli nisem pomislil, da bi mi sodelo-
vanje v organizaciji pri podeljevanju Severje-
vih nagrad bilo v kakršnokoli breme. Z vese-
ljem sodelujem vsa ta leta, seveda pa se zave-
dam, da bo nekoč kdo drug za menoj prevzel
to funkcijo. No, sam bom zagotovo vedno ho-
dil na podelitve nagrad. Kot ljubitelj gledališ-
ča.  

Igor Kavčič, foto: Igor Kavčič

Nagrada slovenskega pomena
V nedeljo so na Loškem odru podelili Severjeve nagrade za igralske dosežke v preteklem letu. 

Sklad Staneta Severja, ki nagrade podeljuje, že dvajseto leto vodi direktor 
Gorenjske predilnice mag. Miha Ješe.

Miha Ješe, direktor Gorenjske predilnice in predsednik sklada Staneta Severja, je tudi velik ljubitelj 
gledališča in kulture nasploh.

Severjeve nagrade za leto 2009 so prejeli: Pri-
mož Pirnat (Prešernovo gledališče Kranj), Jana
Zupančič (Mestno gledališče Ljubljansko), Ana
Lavrin (Šentjakobsko gledališče Ljubljana) in
Blaž Setnikar (študent AGRFTV).
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trgovina z rabljeno
otroško opremo
Donova c. 2, 1215 Medvode

Vabljeni 
od pon. - pet. od 9. - 12.30 in 

od 15.30 - 18.30, 
ter v soboto med 9. - 12. uro.

Tel.: 01 36 16 126
Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje 
in vam voščimo vesele praznike ter 

srečno novo leto!

Na božične dni tradicija veleva praznične
jedi, še posebej slavnostno kosilo ali večerjo
na sveti večer. Družinski krog in lepo pogr-
njena miza tradicionalno pričarata dobro 
vzdušje in božično radost. Najprej nekaj o
darilih, tistih, ki so nekoliko cenejša in
primerna tudi za čas gospodarske krize. Med
bolj izvirnimi je zagotovo album ali večja
okvirjena slika starejših fotografij, na katerih
bo seveda obdarovanec, njemu najbližje os-
ebe in tudi njemu bližnji kraji, dogodki. Sli-
ka je lahko samo ena, okvir z debelim robom
pa lahko morda izdelamo sami iz tršega pa-
pirja, ki ga ovijemo v lepo blago, na sredo pa
pritrdimo fotografijo. Še bolj bo darilo prišlo
do izraza, če najdemo več slik obdarovanca,
jih brez reda razporedimo na nekoliko trši
papir in okvirimo v sliko. Zagotovo ob-
darovanec vsaj nekaj minut ne bo imel oči za
ničesar drugega, kot le za vaše darilo!

Druga zanimiva ideja je potiskana majica z
vzorci ali napisom, ki ga izberemo sami. Na
majico, ki mora biti enobarvna, najbolje svet- M
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Praznični domači dnevi
Najlepši, pravljični in zelo veseli praznični čas je že tu. 

Na mizi praznične dobrote, pod božičnim drevesom pa bodo 
predvsem najmlajši z veliko radovednosti čakali na darila.
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ADAPTACIJE KOPALNIC
■ SVETOVANJE
■ VODOVODNE INSTALACIJE
■ ZIDARSKA DELA
■ KERAMIČARSTVO

Milan Pugelj s.p.
Hotovlja 34, 4223 Poljane
GSM: 041/541-266
Tel.: 04/510-92-78
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KRANJ ŽABNICA, DORFARJE 17, 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

V letu, ki prihaja, vam želimo:

... da bi kuhali v dobri slovenski kuhinji ... ... da bi si nabrali novih moči v odlični spalnici ...

... da bi si končno privoščili pravo garderobno omaro po meri  ... da bi se več igrali z otroki v izvrstni otroški sobi. in še veliko lepega vam želimo ...

Zadnje letošnje ugodnosti:
● 6 sestavov spalnice Harmonija 

30 % ceneje
● 30 % popust za kuhinje Gorenje 

in Marles
● vgradne omare Akron 15 % ceneje
● smučarska vozovnice za smučišče

Stari vrh gratis ob nakupu nad 1000
EUR in še več na www.prevc.si

Zadnje letošnje ugodnosti:
● 6 sestavov spalnice Harmonija 

30 % ceneje
● 30 % popust za kuhinje Gorenje 

in Marles
● vgradne omare Akron 15 % ceneje
● smučarska vozovnice za smučišče

Stari vrh gratis ob nakupu nad 1000
EUR in še več na www.prevc.si

la (bela), s pomočjo posebnih barv (ki se ne sperejo) zalikamo napis
ali pa na majici preprosto pustimo svoje odtise - rok, prstov in
podobno. Zagotovo bo uspelo! Bolj spretni bodo svoje najbližje
razveselili tudi z okusnimi sladicami, morda zvezdnim kolačem,
piškoti, poticami ali čim drugim. Kdor pa je na obdarovanca povsem
pozabil (huh), pa bo lahko v ličen papir zavil nekaj evrov in jih obe-
sil na slavnostno drevo. Si predstavljate presenečenje, da je v pisanih
listkih tudi nekaj vrednostnih listkov!?
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Božič praznujemo v družinskem krogu, na
silvestrovo pa povabimo prijatelje. Če ste
povabili manjšo družbo, se lahko tudi neko-
liko bolj potrudite s slavnostnim jedilnikom,
v nasprotnem primeru pa se rajši odločite za
prigrizke in namaze ter sladice. Saj ne želite
vse slavje le pripravljati hrane in skrbeti za
goste?! Če imate dovolj prostora, rajši
zaplešite in vsi boste bolj zadovoljni. In kaj
ponuditi? Kuhano vino, če bo družba morala

tudi na svež zrak, morda tudi silvestrski
punč, za mlajše čokoladni napitek, za polnoč
seveda penina. Med slavnostnimi jedmi (ki
jih ne upamo zapovedovati) pa naj bo tudi so-
lata iz kislega zelja ter domače sladice -
krofi, flancati ali ocvrte jabolčne rezine. Vse
pomaga k imenitnemu večeru in noči. Pa
veselo in srečno v prihodnjih dneh in letu!

Boštjan Bogataj, 
foto: Gorazd Kavči in B. B.č

ZIDARSTVO MRAK
JOŽEF MRAK s.p.
Studenčice 42, 1215 Medvode
Tel.: 01/36 17 603
Fax: 01/36 14 532
GSM: 041 635 044 (zidarstvo)

041 654 808 (prevozi)

Sr
eč

no
2010!

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

● Vsak dan sveže postrvi
Od ponedeljka do petka vam od 

devetih naprej nudimo več vrst malic
Dostava hrane na dom

04/250 11 69, 041/581 327 

SREČNO 2010!

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

tudi ob četrtkih
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mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Volaka - Pri 27 letih Klemen Trček ni ze-
lenec v avto-moto športu, čeprav je v zadnjih
sedmih letih, odkar se je zapisal športnem
vrtenju volana, nekaj sezon moral tudi iz-
pustiti. 

Vse skupaj se je začelo leta 2002, ko je
dirkaško kariero začel v avtokrosu. Po dvolet-
nem premoru je leta 2005 in 2006 znova sedel
za volan dirkalnega Yuga, prirejenega za av-
tokros, in obakrat na koncu sezone postal
slovenski podprvak. V sezoni 2007 ga je za-
mikal asfalt, saj je začel tekmovati v državnem
prvenstvu v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu
in na dirkah paralelnega reli krosa. Tema disci-
plinama je ostal zvest tudi lani, saj je dosegal
vse boljše rezultate. Te je nadgradil tudi letos,
ko mu je v svoji diviziji do 1400 ccm (nastopa-
jo tudi močnejša vozila, kot so Renault Clio,
MG Rover, Peugeot, Škoda Felicia ...) v para-
lelnem reli krosu prvič uspelo osvojiti naslov
državnega prvaka, prav tako pa je postal prvak
v Yugo pokalu. V skupni uvrstitvi državnega
prvenstva, kamor se uvrščajo vsa vozila, tudi
najmočnejši Mitsubishiji in Subaruji, je osvojil
skupno peto mesto, prav tako pa se Klemen
lahko pohvali z drugim mestom na gorsko
hitrostni dirki v Lučinah. 

”Ob vseh lepih dosežkih v tej sezoni bi se
rad zahvalil moji ekipi požrtvovalnih
mehanikov, ki mi je pred vsako tekmo odlično

pripravila dirkalnik in skrbela za njegovo de-
lovanje tudi med dirko. Na nobeni dirki nam-
reč nismo imeli težav z vozilom, na cilju pa
smo bili vedno na prvem ali drugem mestu.
Zavedam se, da le usklajenost in dobro delo
vse ekipe prinaša uspehe in upam, da mi bo
tudi v novi sezoni stala ob strani. Prav tako se
zahvaljujem sponzorjem, brez katerih bi bilo
dirkanje nemogoče,” pravi Klemen, ki si v

prihodnje želi prestopiti v višjo divizijo, kar
pa bo moč uresničiti z močnejšim in
zmogljivejšim dirkalnikom. ”Zavedam se, da
so te želje povezane s še večjimi stroški,
vseeno pa si želim, da bi kdaj odpeljal celot-
no prvenstvo v gorsko hitrostnem avtomobi-
lizmu. Prav tako moja bolj tiha želja ostaja
udeležba na reliju,” dodaja Klemen Trček.      

Vilma Stanovnik

Z Yugom do naslova prvaka
Po sedmih letih od prve dirke je Klemen Trček z Volake osvojil naslov državnega prvaka 

v paralelnem reli krosu, prav tako pa je postal prvak v Yugo pokalu.

Klemen Trček je letošnji slovenski prvak v paralelnem reli krosu in Yugo pokalu. Foto: Simon Mlinar

Peter Prevc že zbira točke
Dolenja vas - Komaj 17-letni Peter Prevc iz Dolenje vasi, ki si je

letos poleti z odličnimi nastopi priboril mesto v naši skakalni repre-
zentanci, je kot 49. Slovenec že osvojil svoje prve točke svetovnega
pokala. To je bilo na tekmi v Lillehammerju, ko je skočil na 22. me-
sto. Petru, ki je član kranjskega Triglava in hkrati odličen dijak eko-
nomske gimnazije, na športni poti že sledita tudi mlajša brata. 

V. S., foto: Gorazd Kavčič

Selški rokometaši so proslavljali
Železniki - Ob 50-letnici igranja rokometa v Selški dolini so člani

RD Alples minulo soboto v Železnikih pripravili priložnostno
praznovanje. Začelo se je zgodaj popoldne s tekmami mlajših in
starejših dečkov, nadaljevalo pa z obračuni veteranov in veterank.
Zvečer je v Športni dvorani v Železnikih potekala še slavnostna
akademija s kulturnim programom, na njej pa so podelili tudi priz-
nanja.                                                       V. S., foto: Tina Dokl

Letošnja olimpijska zima se je dobro začela tudi za mladega reprezentanta v
smučarskih skokih iz Dolenje vasi Petra Prevca. 

Rokomet se je v Selški dolini začel razvijati pred pol stoletja in se uspešno
nadaljuje, saj moška ekipa Alplesa (na sliki) igra v 1. B državni ligi.
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Romunsko dvigovanje prahu
Romunska Dacia bo prihodnje leto na avtomobilski svet poslala športno terenski Duster.

Čeprav so še pred leti, ko je francoski Re-
nault prevzel napol propadlo romunsko Da-
cio, številni dvomili, da bodo avtomobili iz
tovarne Pitestiju lahko resni tekmeci uvel-
javljenim avtomobilskim imenom, se je
zgodilo ravno to. Po nizu novih modelov, za-
čenši z limuzinskim Loganom, ter v nadalje-
vanju z velikoprostorskim Loganom MCV
ter dvema dostavnima različicama ter kom-
bilimuzinskim Sanderom, prihodnje leto iz
Dacie prihaja še njihov prvi športni terenec.
Ime mu bo Duster, ponekod bo naprodaj pod
blagovno znamko Dacia, na nekaterih trgih
pa bo dopolnil Renaultovo modelno paleto.
Duster je že na prvi pogled prepoznaven,
prednji del izžareva robustnost, široka blatni-
ka, mogočna kromirana maska in zajeten
odbijač z zaščito spodnjega ustroja nakazuje-
jo terenske zmožnosti Dusterja. Pogled s
strani razkriva velik odmik od tal, poudarjene
blatnike in zaščitne obloge in voznika kar
vabi k spoprijemanju z najbolj težavnimi ces-
tišči in potmi. Avtomobil z dolžino 4,31 me-
tra in širino 1,82 metra ima okrepljeno pod-
vozje, ki je prilagojeno uporabi na slabih ces-

tiščih in poteh z velikim odmikom od tal
(več kot 20 centimetrov) in širokima
manevrskima kotoma (vstopni kot je 30
stopinj, sestopni kot pa več kot 35 stopinj).
Pogonu so namenjeni trije različni motorji,
1,6-litrski je bencinski (81 kW/110 KM), os-

tala dva 1,5-litrska turbodizelska (63 KW/85
KM in 77 kW/105 KM), na voljo bodo ra-
zličice s sprednjim ali štirikolesnim
pogonom. Na slovenske ceste bo Duster za-
peljal sredi leta. 

Matjaž Gregorič
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V zadnji četrtini prihodnjega leta bo francoski Citroën začel proda-
jati majhen električni mestni avtomobil, ki je nastal v sodelovanju z
japonskim Mitsubishijem. Električni C-Zero bo namenjen predvsem
mestnim vožnjam, poganjala pa ga bo izključno električna energija, ki

bo oskrbovala sinhronski motor s trajnim magnetom, ki razvije moč
47 kilovatov (64 KM) v območju med 3000 in 6000 vrtljajev v minu-
ti. Napajanje motorja zagotavljajo litij-ionski akumulatorji zadnje
generacije, nameščeni na sredini vozila. Sestavlja jih 88 celic z
zmogljivostjo 50 Ah in z močjo 16 kWh, ki zagotavljajo napajanje z
napetostjo 330 V. Polnjenje akumulatorskih baterij bo enostavno. Na-
pajalni kabel bo mogoče priključiti na običajno 220-voltno električno
omrežje. Za celovito polnjenje bo potrebnih šest ur, v samo 30 minu-
tah pa bo mogoče napolniti 80 odstotkov baterije prek zunanjega
priključka z enofaznim tokom 125 A/400 V in močjo do 50 kilovatov.
Tudi uporaba malčkov ne bo zahtevna. Potem, ko bo kontaktni ključ
obrnjen v položaj za zagon, bo zvočni signal potrdil zagon motorja,
upravljanje pa bo enako kot pri drugih avtomobilih z avtomatskim
menjalnikom. Matjaž Gregorič

Vstop v električno dobo
Prihodnje leto Citroënov električni malček C-Zero. 

Spet je zima, 
spet je mraz, 

spet je tu Božični čas, 
naj odnese vam skrbi, 

v Novem letu pa le 
zdravja, sreče 

in varne vožnje 
podari.



Moda

Praznični decembrski dnevi so zagotovi najbolj čarobni in sijoči del
leta, zato so kot nalašč namenjeni za praznovanja, druženja ter zabavo.
A kaj obleči ob tovrstnih priložnostih? Vsekakor nekaj takšnega, v če-
mer se boste dobro počutili, vas ne bo zeblo in boste videti fantastično.
Vse tri naštete zahteve je včasih težko doseči, a s kančkom domišljije in
lastno iznajdljivostjo je tudi to vsekakor možno. Že zelo majhen modni
dodatek lahko namreč naredi preprost pulover, majčko ali obleko nadvse
zanimivo in praznično. Zatorej pobrskajte po domačih predalih in oma-
rah, se odpravite v trgovino ali pa si izdelajte kar svoj unikatni dodatek.
Pri prazničnih barvah skorajda ne obstaja modna zapoved. Modno je
vse, kar se sveti, polni s pozitivno energijo, poudarja eleganco in žen-
stvenost ter daje občutek topline. Med materiali prevladujejo predvsem
izdelki iz volne in žameta ter seveda nepogrešljivega bombaža. Vsi ti
materiali so namreč topli in so primeri za prijetno preživljanje praznikov
na prostem. Ob prihajajočih dneh nikakor ne pozabite tudi na praznično
ličenje in manikuro. Bodite drzne in si ob izbranih priložnostih privoš-
čite svetleče tone ličil in dodatek bleščic. Tako boste v novo leto vstopi-
le še bolj svečano in čarobno. Želim vam srečno in uspešno 2010! Tina

Praznična eleganca
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TRGOVINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 41, Škofja Loka
tel.: 04/620 97 12, 
e-pošta: skofjaloka@mili.si
odprto: pon.-pet.: 8.00-19.00, 
sob.: 8.00-13.00www.mili.si

◆ spodnje perilo za moške, ženske in otroke

NOVO! SPODNJE PERILO IZ BAMBUSA

◆ moške, ženske in otroške pižame
◆ modne ženske hlačne nogavice in dokolenke

Vse najlepše v letu 2010 
vam želi trgovina MILI!

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice     kažipoti     pisma bralcev     priloge     kronika

Za vas že 60 let beležimo čas
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Studentska

Atelje CLOBB je umetniški center, name-
njen razvoju ustvarjalnosti in izobraževanju
vseh generacij. Omogoča izvedbo širokega
spektra dejavnosti; od izpeljave delavnic in
tečajev, udejstvovanja pri različnih projektih
(trenutno sta v pripravi medkulturni projekt
Ameriške sanje in mednarodna umetniška iz-
menjava, ki se imata zgoditi v prihajajočem
aprilu in maju) do možnosti nemotenega in-
dividualnega ustvarjanja grafike, fotografije,
slikarstva, keramike in pedagoškega dela. Na
voljo je tudi knjižnica.

Nahaja se v središču starega mestnega je-
dra, na naslovu Mestni Trg 20, in trenutno
poleg temnice in sobe za sitotisk ponudijo
okoli sto kvadratih metrov prostora za krea-
tivno ustvarjanje.

Atelje Clobb je odprt za vse generacije

Sreda, 23. decembra, ob 19.30
LOV NA MEDICO
Lov na medico zahteva ekipe po 4 ali 5 članov

Sreda, 23. decembra, ob 21. uri
JAM SESSION

Četrtek, 24. decembra, ob 20.30
JUNGLE BELLS w. ROOTS IN SESSION

Roots in session: Pier, Fu, Shine
Vibe Department: Mixxle, Erma, Guapo

Petek, 25. decembra, ob 21. uri
10 LET MESEČNEGA METAL CIKLA 
LIVE IN SANITY PRI RDEČI OSTRIGI

igrajo: DAMNED SPIRITS DANCE (Hu),
SABAIUM, KRVNIK
Sobota, 26. decembra, ob 21. uri
DISCO NIGHT

Nedelja, 27. decembra, ob 21.30
UJEMI RITEM
koncert: DEMOLITION GROUP

Rdeča Ostriga je v mesecu januarju zaprta; vra-
ta bo znova odprla zadnji konec tedna januarja,
ko bo na sporedu tradicionalna plažna zabava.
Za več info glej www.ostriga.org.

MKC PRI RDEČI OSTRIGI 

OSTRIGIN MARATON 2009 
(od 23. do 27. decembra)
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Začetni slikarski tečaj
Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi ob
praktičnem delu seznanili z različnimi ri-
sarskimi materiali in tehnikami ter osnova-
mi likovne teorije. Risali in slikali boste
preproste geometrijske oblike, enostavno
oblikovane predmete in tihožitja. Ob tem
boste spoznali viziranje in proporce, pros-
tor in perspektivo, umestitev motiva v for-
mat in skiciranje, senčenje in tonsko slika-
nje, barve, mešanje barv in barvne kontra-
ste
ČAS: 20. januarja - 24. marca, srede od 17.
do 20. ure
KRAJ: Atelje CLOBB, Mestni trg 20
MENTORICA: akademska slikarka Agata
Pavlovec

Brezplačne otroške delavnice
Na otroških delavnicah se vsakokrat doga-
ja kaj novega, kaj drugačnega. V letošnji
sezoni so otroci že izdelovali piratske ko-
stume, izrezovali buče, postavili so mesto
iz kartonastih škatel, itd. Otroci ustvarjajo
na različne teme, se urijo v različnih likov-
nih tehnikah in uporabljajo različne mate-
riale. Vabimo torej vse otroke, tiste malo
manjše in tudi tiste malce večje, da se nam
pridružijo na ustvarjalnih uricah in tako
kvalitetno preživijo petkove popoldneve.
ČAS: vsak petek od 17. do 19. ure
KRAJ: Atelje CLOBB, Mestni trg 20

Slikarski tečaj za otroke
Zaradi hitrega razvoja otrok v obdobju od
šest do štirinajst let bodo tečajniki razde-
ljeni v dve starostni skupini. Otrokom bo

predstavljena razlika med risbo in sliko,
naučili se bodo graditi eno iz druge. Ker
dlakocepska natančnost šablonskih oblik
uničuje kreativnost, je potrebno otrokom
razbiti vcepljene predstave o lepih podo-
bah, ki se velikokrat naslanjajo na popular-
ni svet. Podobno je na drugi strani potreb-
na razlaga med packanjem in ustvarjal-
nostjo. Da bi otroci ustvarili svoj slog sli-
kanja, ki se bo lahko nenehno izboljševal
in spreminjal, bodo morali začeti risati in
slikati poudarjeno izrazno in kreativno. To
pomeni, da bodo predvsem preskušali raz-
lične metode oblikotvornosti, ki jim bodo
dolgoročno omogočale tudi večjo uporabo
domišljije in iznajdljivosti pri zahtevnejših
likovnih nalogah. 
ČAS: 23. januarja - 27. marca, srede od 9.
do 12. ure
KRAJ: Atelje CLOBB, Mestni trg 20
MENTORICA: akademski slikar Peter
Gaber

Brezplačna delavnica fimomase
Izdelovanje unikatnih kosov nakita, nareje-
nega iz fimomase. Za lastno okrasje, dari-
lo ali samo za dušo, v vsakem primeru
lepo vabljeni.
ČAS: sobota, 23. januarja, ob 18. uri
KRAJ: Atelje CLOBB, Mestni trg 20

Napovedujemo še: Nadaljevalni slikar-
ski tečaj z Majo Šubic, Tečaj in delavni-
co izdelovanja ikon z Albino Nastran ter
Brezplačne kreativne delavnice. Za do-
datne informacije (lokacija, cena tečaja, ...)
nas pokličite po telefonu 040/867 653, 
pišite na e-pošto info@ateljeclobb.org ali
oglejte na www.ateljeclobb.org.

Aktivisti so za vas v mesecu januarju pripravili:

Aktivisti Zavoda O, Kluba 
škofjeloških študentov, MKC-ja 

Pri Rdeči Ostrigi, MMC-ja Pulsar in
Ateljeja Clobb vam v prihajajočem

letu želijo obilo uspehov 
na vseh področjih, predvsem 

pa osebne rasti, medsebojnega
razumevanja, sodelovanja in

vseživljenjskega učenja. 

Če načrtuješ za eno leto,
posej žito. Če načrtuješ 

za deset let, posadi drevo.
Če načrtuješ za prihodnost

ljudi, šolaj ljudi.

Konfucij

Aktivisti Zavoda O, Kluba 
škofjeloških študentov, MKC-ja 

Pri Rdeči Ostrigi, MMC-ja Pulsar in
Ateljeja Clobb vam v prihajajočem

letu želijo obilo uspehov 
na vseh področjih, predvsem 

pa osebne rasti, medsebojnega
razumevanja, sodelovanja in

vseživljenjskega učenja. 
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Previdno pri uporabi pirotehničnih izdelkov
Bližajo se novoletno-božični prazniki, ko množično uporabljamo pi-

rotehnične izdelke. Brez njih je zagotovo lepše praznovati, če pa jih
boste vseeno uporabljali, bodite pri tem previdni ter čim manj mote-
či za okolico. Policija tudi opozarja, da je že od lani prepovedana pro-
daja, posest in uporaba vseh vrst petard oziroma pirotehničnih izdel-
kov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok. Za ugotovljeno kr-
šitev je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov. Spremenjene so tudi
starostne meje za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov, saj og-
njemetne izdelke kategorije 1 lahko uporabljajo starejši od 14 let, og-
njemetne izdelke kategorije 2 smejo uporabljati starejši od 16 let, og-
njemetne izdelke kategorije 3 pa le polnoletne osebe. Zakon tudi
predpisuje, da je mladoletnikom do štirinajstega oziroma šestnajstega
leta starosti dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in
2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Prodaja pirotehničnih iz-
delkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok (npr. čičolinke), je
dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa samo od 26. decembra
do 2. januarja, še vedno pa je prepovedana njihova uporaba v strnje-
nih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bli-
žini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površi-
nah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. 

Popivali in pretepali mimoidoče
V bližini trgovine Mercator v Podlubniku je skupina moških 29. no-

vembra brez tehtnega razloga pretepla več oseb, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Policisti so po prejemu obvestila o pretepu takoj od-
hiteli na kraj dogodka, kjer so ugotovili, da je šest Škofjeločanov, sta-
rih od sedemnajst do trideset let, popivalo na parkirišču ob trgovini.
Že vidno vinjeni so se brez povoda zapodili v 31-letnega moškega iz
Škofje Loke in ga pretepli, prav tako pa so v neposredni bližini napa-

dli tudi 16-letnika ter 43-letnega in 38-letnega moškega, s katerim sta
bila tudi njegova otroka, stara osem in deset let. V napadu so bile tri
osebe telesno poškodovane. ”Vsi polnoletni kršitelji so bili pridržani,
zaradi kršitev javnega reda in miru pa so jim izdali plačilne naloge,
zoper sedemnajstletnika pa so na sodišče poslali obdolžilni predlog.
Zoper vse bo podana tudi kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma
storitve kaznivega dejanja nasilništva,” je pojasnil tiskovni predstav-
nik PU Kranj Andrej Zakrajšek in napovedal, da bodo policisti na ob-
močju, kjer je prišlo do napadov in drugih kršitev, pogosteje prisotni,
da bi na ta način zagotovili čim večjo varnost. ”Pozivamo vse obča-
ne, naj v primeru zaznave nasilja, še posebej pa, če so žrtve tovrstnih
dejanj, nemudoma pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na te-
lefonsko številko 113,” še pravi Zakrajšek. S. Š.

V ovinek po nasprotnem pasu
Podgora - Konec novembra se je na regionalni cesti Žiri-Gorenja

vas smrtno ponesrečil 43-letni voznik iz Žirov. Med vožnjo iz smeri
Žirov proti Gorenji vasi je pred Podgoro zapeljal na nasprotno smer-
no vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, s katerim se je nasproti pra-
vilno pripeljal 22-letni voznik iz okolice Gorenje vasi. V silovitem tr-
čenju je Žirovec utrpel tako hude rane, da je na kraju umrl. Na ob-
močju Policijske postaje Škofja Loka so ceste letos terjale že deset
življenj. 

Izginili gorski kolesi
Škofja Loka - Nek nepridiprav je ta mesec vlomil v kletne prosto-

re stanovanjskega bloka v Škofji Loki. Iz kleti sta izginili gorski ko-
lesi Scott. Lastniku je neznanec povzročil za približno štiri tisoč ev-
rov škode. S. Š.

Po božično-novoletna darila
v Turistično informacijski

center Škofjeloško območje
Turistično informacijski center Škofjeloško območje, ki delu-
je v okviru Lokalne turistične organizacije Blegoš, ima pros-
tore na Kidričevi cesti 1a (bivši Petrol). 
Poleg velike izbire promocijskega in informacijskega materiala
lahko v omenjenem informacijskem centru dobite tudi ra-
zlične turistične karte, razglednice s čudovitimi motivi Škofje

Loke, Poljanske in Selške doline ter Slovenije, evropsko in
slovensko zastavo, podrobne pohodniške karte, turistične
vodnike, kolesarske vodnike po Sloveniji, knjige in priročnike
o Sloveniji ter številne izvirne turistične spominke in darila,
vezane na celotno škofjeloško območje. 
Med spominki in darili bi izpostavili predvsem bogato izbiro
dražgoških kruhkov, čipk, modelčkov za loški kruhek, svetih
duhcev, kozolcev, medenih izdelkov, keramike, vitražnih
izdelkov in še bi lahko naštevali. 

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

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

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

NOVOLETNO VOŠČILO

Čas, ko zvezda se utrne,
stare vse poti zagrne,
nove z upi tlakovane

vir so sreče nasmejane!

Vesele božične praznike in 
čim več nasmejanih dni v prihajajočem letu!

Kolektiv LTO Blegoš: Andreja, Nataša, Katka



Srečali boste nekoga, ki vam je v preteklosti zelo veliko pomenil.
Premostile se bodo stare ovire in končno boste pripravljeni na
pogovor, ki bi moral biti že zdavnaj. Nad občutki boste presenečeni

bolj, kot si boste hoteli priznati. 
Srečni datumi: 30., 31. 12.
Dnevi za ljubezen: 2., 3.1.
Vaša barva: mornarsko modra
Loto številke: 4, 5, 7, 9, 30, 35, 37
Misel meseca: Vse, kar dobrega storimo, se nam trikrat vrne.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Pred vami je obdobje sreče in zadovoljstva na vseh področjih. S
tem ne smete pozabiti na ljudi, ki so vam doslej stali ob strani. Še
samski vodnarji se pripravite na resno ljubezensko vezo. Strahovi,

ki jih imate, so popolnoma odveč.
Srečni datumi: prvi teden v januarju
Dnevi za ljubezen: 25., 30. 12.
Vaša barva: svetlo vijolična
Loto številke: 1, 10, 11, 12, 29, 33, 34
Misel meseca: Pustimo se presenetiti.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Prepričali se boste, da sedaj zagotovo še ni pravi čas, a do kon-
ca meseca vam bo vseeno uspelo stopiti korak naprej. Obetajo
se vam marsikatere spremembe, na katere sploh ne boste

pripravljeni.
Srečni datumi: 5., 6. 1. 
Dnevi za ljubezen: 1., 2. 1.
Vaša barva: roza
Loto številke: 1, 8, 9, 10, 11, 20, 25
Misel meseca: Domišljija je pomembnejša od znanja.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Nehali si boste zatiskati oči pred resnico. Kaj je prav in kaj ne,
tega še najmodrejši ne vedo. Poti je več in vsaka je prava. Spre-
membe v vašem življenju so nujno potrebne in tega se boste za-

čeli zavedati. 
Srečni datumi: 22. 12. 
Dnevi za ljubezen: 28., 29. 12.
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 2, 3, 4, 29, 31, 32, 38
Misel meseca: Naredimo nekaj zase.

RAK 22. junija – 22. julija

Marsikoga boste presenetili, ko se boste pokazali v svoji pravi
luči. Prevzeli boste odgovornost za dejanja, s tem pa se boste tudi
čustveno odprli. Približal se vam bo nekdo, na katerega niti v san-

jah ne upate računati. Pustite se presenetiti.
Srečni datumi: 1., 2., 3. 1.
Dnevi za ljubezen: 28. 12.
Vaša barva: temno zelena
Loto številke: 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16
Misel meseca: Čas je naš najboljši zaveznik.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Če bi se končno naučili malo potrpežljivosti, bi spoznali, da se vsa-
ka vrata enkrat odprejo, vsako srce omehča, in da je mogoče prav
vse, le če smo vztrajni in pustimo času svoj čas. Presenečenje, ki

vas čaka, bo neverjetno.
Srečni datumi: 22., 23. 12. 
Dnevi za ljubezen: 8., 9. 1.
Vaša barva: svetli odtenki
Loto številke: 1, 8, 9, 10, 19, 21, 31
Misel meseca: Vse je odvisno od nas samih.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Nikoli ni prepozno za spremembe. Obrnili boste nov list v knjigi
življenja. Marsikdo bo presenečen. Res, da se boste morali na
novo vlogo kar nekaj časa privajati, a dobrega se vsak izmed nas

lahko privadi.
Srečni datumi: 25., 26. 12. 
Dnevi za ljubezen: 4. 1. 
Vaša barva: črna
Loto številke: 6, 8, 13, 16, 17, 22, 28
Misel meseca: Prepustimo se notranjemu občutku.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Zaradi nekega spoznanja boste malce žalostni in morda tudi jezni, a ne
dolgo. Obisk, ki ga boste dobili, vas ne bo spravil samo v dobro voljo,

ampak bo tudi ključnega pomena za vašo prihodnost. Odločitev sploh ne bo težka. 
Srečni datumi: 26. 12. 
Dnevi za ljubezen: 29., 30. 12. 
Vaša barva: zelena
Loto številke: 1, 3, 12, 13, 19, 21, 30
Misel meseca: Vse se zgodi z razlogom.

BIK 22. aprila – 20. maja

Zanesli se boste samo na sebe in zadeve reševali brez posebnih
težav. Na čustvenem področju se vam približujejo pozitivne spre-

membe, ki jih že nekaj časa pričakujete. Presenečenje ...
Srečni datumi: 3., 5. 1.
Dnevi za ljubezen: zadnji dan leta
Vaša barva: rumena
Loto številke: 3, 5, 7, 8, 11, 16, 17
Misel meseca: Nikoli ne pričakujte preveč.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Morda vam bo zelo kmalu še preveč jasno, kaj so vaše želje in kaj
je tisto, kar res lahko uresničite. Dvomov bo sto in še več, a cilj bo
zato postal veliko bolj jasen in izvedljiv.

Srečni datumi: zadnji teden v letu 
Dnevi za ljubezen: 7. 1.
Vaša barva: temno rdeča
Loto številke: 1, 2, 3, 12, 14, 15, 17
Misel meseca: Naj se dan začne z nasmehom.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Spremembam, ki so pred vami, se boste hoteli nekaj časa upirati.
Saj se boste preveč bali zavesti, da vam lahko preveč spremenijo
dosedanji ritem življenja. Konec leta bo zanimiv iz različnih razlogov.

Srečni datumi: 23., 24. 12. 
Dnevi za ljubezen: prvi teden v januarju
Vaša barva: rožnata
Loto številke: 5, 6, 7, 8, 9, 33, 36 
Misel meseca: Na koncu bo vse dobro. Če še ni dobro, potem ni konec.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Ljubezen? Dolgo časa ste bili zadovoljni s tem, kar imate, in do-
ločene stvari, ki sicer ne bi smele, so vam postale samoumev-
ne. Storili boste vse, da se vam bo začelo spreminjati in dogaja-

ti prav vse po vrsti.
Srečni datumi: 3., 5. 1. 
Dnevi za ljubezen: 28., 29. 12.
Vaša barva: zelena
Loto številke: 3, 4, 8, 18, 19, 25, 26
Misel meseca: Pustimo se očarati.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Horoskop
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Oglasi

Ugodne cene smučarskih vozovnic (v evrih):

Odrasli Otroci Študenti, senjorji
Dnevna 20 14 14
Poldnevna 15 12 13

Urne vozovnice 2 uri 3 ure 4 ure
Odrasli 12 14 16
Otroci 9 11 13

Smučanje na Soriški planini
Soriška planina - smučišče v neokrnjeni naravi na višini 1350
do 1550 metrov ima 25 hektarjev površin, ob prehodu iz
Selške doline, s tolminske strani na bohinjsko oz. gorenjsko
stran. Oddaljenost od Bohinjske Bistrice 13 kilometrov, Škofje
Loke 40 kilometrov, Ljubljane 60 kilometrov. Smučišče ima tri
vlečnice in dvosedežnico Lajnar. Ugodna lega ustvarja do-
bre snežne razmere. 
Soriška planina je majhen in prijazen smučarski center, ki je
izjemno primeren za prve zavoje na snegu. Najštevilnejši
obiskovalci so družine, planina pa je znana tudi po svojem
tekmovalnem poligonu, kjer vsak teden merijo moči pred-
vsem mlajši tekmovalci.
Urejena je sankaška in tekaška proga ter poligon za deskar-
je. Na smučišču obratuje šola smučanja ter možnost izposo-
je opreme. V gostinskem lokalu TC Brunarica tik ob smučišču
nudimo dobro gostinsko ponudbo ter prenočišča.

Informacije: uprava: 04/5117-835, 041/626-393, 
brunarica Soriška planina: 051/615-152
Smučišče: 041/650-932 , e-pošta: soriska.planina@krajnik.si, 
spletna stran: www.soriska-planina.si

Turistični center 
Soriška planina, d. o. o.
Selca 86, 4227 Selca
Tel.: 04/51 17 835, fax: 04/51 17 839
e-pošta: soriska.planina@krajnik.si

Kitajska hrana je del kulture, ki jo Kitajci nosijo v sebi že tisočletja in je njihov izraz radosti
do življenja ter harmonije v njem, harmonije, ki se odraža tudi v njihovi kuhinji. Kitajci so
virtuozi pri kombiniranju začimb in sestavin ...
Naj vas iz široke ponudbe kitajskih specialitet spodbudimo k pokušini z nekaj namigi:
● škampi s poprom na žaru ● hrustljava govedina ● zmajev piščanec ● mongolsko meso 
● raca na način osmih zakladov ● slavna pekinška raca (minimum za 4 osebe, naročiti jo
je treba vsaj en dan prej) ● kitajske juhe in zanimive predjedi, solate ● jedi iz govejega,
svinjskega, piščančjega, račjega mesa ● ribje jedi s škarpeno, kalamari, oslič, škampi,
žabji kraki ...  ● pestra izbira vegetarijanskih jedi ● tofu - sojin sir - na različne načine  
● kitajske sladice ● kitajski aperitivi in kitajsko pivo ...

Ponujamo pestro izbiro menujev za dve, tri ali več oseb, tudi za osem oseb, spreje-
mamo pa tudi rezervacije za večje skupine, za najrazličnejša slavja, v poletnem času se
lahko osvežite in okrepčate na letnem vrtu.

Kitajska restavracija ZLATA RIBICA je odprta vsak dan od 12. do 22. ure, 
tudi ob nedeljah in praznikih. Rezervacije sprejemamo po 12. uri vsak
dan na tel. št.: 04/502 1808. Naročilo hrane in vaš naslov za dostavo
sprejemamo na tel. št.: 030/302 661, 
e-pošta: zhang@volja.net; www.zlataribica.net, www.zlata-ribica.si

KITAJSKA RESTAVRACIJA ZLATA RIBICA V GORENJI VASI - RETEČE PRI ŠKOFJI LOKI
VAS PRISRČNO VABI, DA SE PREPUSTITE KULINARIČNIM UŽITKOM. PRISRČNO
VABLJENI!

Kitajska restavracija ZLATA RIBICA vam nudi kitajske specialitete že od
leta 1999. Kitajski kuharji se trudijo, da je hrana vedno sveže priprav-
ljena in odličnega okusa, natakarji pa vas v prijetnem kitajskem ambi-
entu prijazno postrežejo.Če se lačni peljete proti Škofji Loki ali od tam
in si zaželite spremembe, naj vas na polovici poti v Retečah premami ki-
tajska kuhinja pri ZLATI RIBICI. Zgrešiti je ne morete, z rdečimi lampioni
vam odpira vrata nedaleč stran od glavne ceste.
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Prijetne praznike in srečno 2010



Naj se pred vašimi očmi izpolni sladka želja. 
Od 18. do 23. decembra slaščičarke v Mlinotestovi trgovini 
na Kidričevi ulici v Škofji Loki mojstrsko čarajo! Pred vašimi 
očmi spreminjajo navadne torte v praznična presenečenja 
- po vaših ukazih. Torte presenečenja lahko kupite po 
decembrsko prijaznih cenah.

PO PRESENEČENJIH DIŠI! 
Privoščite si jih tudi vi.

Pridite na velik praznik v sredo, 23. decembra ob 10. uri! 
Ob prvem rojstnem dnevu Mlinotestove trgovine pridite na košček torte velikanke. Pozdravite z 
nami 10.000-ega kupca in posebnega gosta. Prihaja s košem dobrot – za vas! 

Okusite praznike na posebnih degustacijah. In doma! 
V tednu pred božičem se lahko prepričate, kako dobre so potice vseh vrst, rogljički, panetoni in druge 
praznične nepogrešljivosti, ko jih za vas spečejo mojstri peki in slaščičarji. Vsak dan pokušine!        
 Zato, da boste lažje izbrali najboljše za domače praznične pojedine.
 Če hočete na mizi praznično torto, lahko določite kakšna naj bo – kar prek spleta!
Kliknite na www.narocitorto.si 

letak A4 skofja loka indd 1 7 12 2009 10:56




