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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

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

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

22. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.
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Ločanka predstavlja

Talentov in idej pa je veliko, verjemite.
Pri vsakem novem udeležencu se po-
kaže kakšen. Na veliko presenečenje
mentorjev poleg deklet za svinčnik po-
primejo tudi fantje, ki s svojo poezijo
navdušujejo. Ker vztrajno odpravljamo
dvome o kakovosti predstavljenih pes-
mi, udeleženci vedno raje pokažejo
svoje izdelke. 

In vso to kreativnost bomo z veseljem
pokazali tudi javnosti. Vse vljudno 
vabimo na ”Odprto branje poezije”, 
ki ga v počastitev svetovnega dneva
poezije pripravljamo v torek, 23. 
marca 2010, od 12. do 15. ure v 
prostorih PUM. To priložnost bomo 
izkoristili tudi za slavnostni izid naše
pesniške zbirke. 

Pumov’c pero pripravi pa 
pesmi čudovite piše ...

PUM mladim ponuja kopico novih izzivov. Pravzaprav si izzive postavljajo sami, 
v programu PUM le spodbujamo in upoštevamo njihove ideje, 

odkrivamo njihove skrite talente. 

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

Stripovska sekcija v kreativnem zagonu
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Ljudska univerza Škofja Loka ter Fakulteta za manage-
ment Koper sodelujeta že od leta 1997. Najprej so v
Škofji Loki izvajali samo izredni dodiplomski študij,
kasneje pa tudi izredni podiplomski študij, za katerega
je bilo seveda treba plačati šolnino iz lastnega žepa. 
Od leta 2009 pa je v Škofji Loki na podiplomskih pro-
gramih mogoče študirati tudi brez plačila šolnine. 
V prihajajočem študijskem letu uvajajo še zadnjo, mor-
da za marsikoga najpomembnejšo obliko študija, in si-
cer redni dodiplomski študij visokošolskega strokovne-
ga študijskega programa Management. Gre za sodoben,
mednarodno primerljiv program, ki je usmerjen v vod-
stvene vloge in naloge managerjev na različnih ravneh
odločanja.

Februarja bodo organizirali 
še en informativni dan, in sicer v petek, 

26. februarja, ob 17. uri v prostorih Ljudske
univerze v bivši škofjeloški vojašnici.

Kot rečeno, v letošnjem študijskem letu potekata v
Škofji Loki dva redna podiplomska študijska programa,
in sicer Management ter Ekonomija in finance. Ker ju
izvajajo v celoti ob popoldnevih, so se vanju brez težav
vpisali tudi redno zaposleni - še več, so celo v večini.

Šolnino zanje financira Ministrstvo za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo. Tudi za prihajajoče štu-
dijsko leto se obeta ta možnost (razpis izide v začetku
junija), zato že sedaj vabijo diplomante visokošolskih
programov k razmisleku o nadaljevanju študija. 

Prepričani so, da bodo te novosti z veseljem sprejete v
marsikateri družini, saj npr. že samo pogosta pot v
Ljubljano, kjer je velika večina slovenskih fakultet, ter-
ja veliko časa ter povzroča mnogo dodatnih stroškov, ki
se jim bo sedaj možno izogniti. Na Gorenjskem pa to
nekaj velja, kajne!

Brezplačen študij v Škofji Loki
V študijskem letu 2010-11 bo v Škofji Loki organiziran tudi redni dodiplomski študij

PUM ima odprta vrata za vse, ki se v šoli niso 
najbolje znašli, zato vabljeni, da se pridružite vsi
mladi, željni aktivnega preživljanja prostega
časa. Vse informacije o programu lahko dobite na
telefonskih številkah 04/511 62 90 in 031/623
729, na Ljudski univerzi Škofja Loka, neusahljivi
vir informacij o dogajanju iz prve roke pa je 
pumovski blog www.pumskofjaloka.blogspot.com.
Če ste brezposelni, boste dobili dnevno denarno
nagrado in povrnjene stroške za prevoz. 

Pumov’c pesmi čudovite piše,
o stvareh, ki mu jih pripravi PUM,

oni drugi pa najrajši riše,
da z imena svojega odpravi sum.

Da luzer je in samo bega,
v rokah pa ma le malvazijo ...
dokazal bo nasprotno tega,

napisal vam bo poezijo.

Nekaj udeležencev se vztrajno pripravlja tudi na preizkus
likovne nadarjenosti pred vpisom na srednjo šolo, svoj
talent pa pokažejo tudi ob ureditvi prostorov. Bele stene
bodo v kratkem okrašene z novimi slikami in grafikami.
Različne grafične tehnike nudijo lepe možnosti ustvarja-
nja tistim, ki jim čopič ni najbolj blizu. Bo kmalu na vrsti
tudi razstava likovnih del? Vsekakor! In tudi nanjo bomo
povabili vse, ki jih zanima, kaj lahko ustvarita dobra 
volja in zdrava mera samozavesti. 
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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 15. številke Gorenjskega glasa,
23. februarja 2010. V nakladi 14.000 izvodov jo do-
bijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 30. marca 2010.

L O Č A N K A Kosti za glodanje

Na naslovnici: Jerneja Šturm iz Podgore
Foto: Denis Bozovičar

Čeprav naj bi za prva dva meseca leta vseskozi veljalo, da ve-
lja nekakšno mrtvilo, pravih dogodkov za medijsko ‘obdelovanje’
ni na pretek, pa se je letošnji februar (čeprav je najkrajši mesec)
izkazal za ‘velikega’.

Najprej seveda obilne snežne padavine. Na začetku zime smo se
snega vsi vsaj malo veselili, saj ta po eni strani zanika črne na-
povedi svetovnih klimatologov o hudem pregrevanju našega pla-
neta, hkrati nihče ni imun na zimske radosti. Obilice snega so se
v Žireh tako zelo razveselili, da so pripravili celo žirovske zimske
olimpijske igre s številnimi tekmovanji. Po drugi strani pa so 
obilne padavine ta mesec marsikomu že parale živce na cesti,
predvsem zimskim službam. Te so, kljub negodovanju voznikov in
pešcev, svoje delo dobro opravile, snega pa imajo tako kot števil-
ni drugi (žičničarji nikakor ne) že čez glavo.

Druga zgodba se še nekaj časa ne bo razpletla. Govori o last-
niku morilskih psov, pravzaprav zveri. Zakaj so ti psi postali zve-
ri in umorili lastnika, morda že postaja jasno, zakaj so jih pri-
stojni vrnili lastniku in kolikšna je pri tem odgovornost pristojne-
ga ministra in t. i. elite, pa bo kost za glodanje še kar nekaj časa.
Starejši s Škofjeloškega so ta mesec znali povedati, da so v pre-
teklosti psa, ki je ugriznil človeka, lastniki takoj usmrtili, če je
ugriznil otroka, pa odrezali še nekaj dlak, jih zažgali in pokadili
otroka, da bi se znebil strahu pred psi. V tem primeru pa ...

Veliko bolj sproščeno je ta mesec svoj stoti rojstni dan v družbi
sorodnikov, prijateljev in sosedov praznovala Agata Jelovčan.
Do tako visoke starosti se pride s trdim delom, odrekanjem, mar-
sikdaj moraš biti tudi lačen, zna povedati stoletnica. A teh treh
postulatov zdravja danes noče slišati nihče več. Tudi zato jih je
veliko tako nezadovoljnih z vladajočo politiko, ki pa je ta mesec
le pokazala svoje načrte za izhod iz krize. 

Ali bodo številni ukrepi, ki naj bi preprečili, da bi morali dela-
ti (še) več, se odrekati in, bog ne daj, ostati lačni, bomo morali
še nekaj časa počakati. Zagotovo bomo preživeli, nekateri bolj,
drugi manj srečno, zelo lepo pa bi bilo, da bi vse težave, ki jih
imamo, vzelo spomladansko sonce. Ali pa, da bi obstajala vsaj
nekakšna zimska služba, tako radi jo imamo v zobeh, ki bi poči-
stila ne le s snegom, ampak tudi z gospodarsko in socialno krizo. 

Analitiki (Urad za makroekonomske analize in razvoj) so sicer
ta mesec povedali, da gre Sloveniji na bolje. Leto bo boljše tudi
po naši oceni, zagotovo, pa čeprav so se prav ti analitiki samo
lani zmotili vsaj štirikrat. Še dobro, da je pust mimo, ko so zno-
va padale maske.

Boštjan Bogataj
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Visoko kakovostni izdelki s podeželja
Razvojna agencija Sora enajsto leto zapored ob sobotnih dopoldne-

vih organizira Tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov. Na tržnicah,
ki potekajo vsako prvo soboto v mesecu v Škofji Loki, drugo soboto
v Gorenji vasi, v Železnikih in Žireh pa vsako tretjo soboto (od mar-
ca do decembra), lahko kupci izbirajo med izdelki blagovnih znamk
Dedek Jaka in Babica Jerca - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.
Izbirajo lahko med številnimi izdelki - kruh in drugi pekovski izdel-
ki, sir, alkoholne pijače in drugi sadni izdelki, med z oznako Sloven-
ski med, izdelki domače in umetnostne obrti, med nagrajenimi izdel-
ki iz ocenjevanja Dobrote iz slovenskih kmetij na Ptuju, občasno med
ekološkimi pridelki in izdelki ter drugimi visokokakovostnimi 
izdelki gostov z drugih območij. Informacija: RA Sora (50 60 225,
kristina.miklavcic@ra-sora.si ali http://babicadedek.ra-sora.si/).

Zabavno pri Sv. Duhu
Krajevna skupnost Sv. Duh v petek, 5. marca, ob 19.30 gosti gleda-

lišče Toneta Čufarja z Jesenic s predstavo Čaj za dve. Predstava je za
izven, predprodaja pa na LTO Blegoš. Drugo marčevsko soboto (13.
marca ob 10. uri) pa bo nova predstava za otroke za abonma Duhec in
izven - Deklica s culico. Isti dan zvečer, ob 19.30, bo gostovalo še Gle-
dališče Koper z romantično predstavo Selma in Lojzka. Predstava je
za abonma Komedija. V organizaciji Karitas Sv. Duh bo 27. marca v
krajevni dvorani pripravljajo še praznovanje ob materinskem dnevu. 

Čez Blegoš na Lubnik
Planinsko društvo Škofja Loka 7. marca ob 8. uri vabi pohodnike

na 14. rekreacijski pohod Čez Blegoš na Lubnik. Gre za zahteven
pohod v zimskih razmerah, zato je primeren za izkušene in kondicij-

sko dobro pripravljene planince, ki zmorejo sedem do osem ur dol-
go pot iz Leskovice na Blegoš in Lubnik. Pohodniki morajo imeti
ustrezno zimsko opremo. Informacije: PD Škofja Loka (Slavica Laz-
nik, 041/474 004, pd.skofjaloka@volja.net).

Pesem srca v Železnikih
Agencija Media Butik, Radio Sora in Javni zavod Ratitovec 7. mar-

ca pripravljajo koncert ob dnevu žena in materinskem dnevu. Kon-
cert bo ob 17. uri v Športni dvorani Železniki, nastopili bodo Veseli
svatje, ansambel Tonija Verderberja, ansambel Braneta Klavžarja,
Slovenski muzikantje, domači ansambel Bajtarji, Tanja Žagar, Ivo
Mojzer, Saša Lendero, Korado in Brendi ter Gašper Rifelj. Vstopni-
ce so (tudi v predprodaji na običajnih mestih) po deset evrov. Infor-
macije: Agencija Media Butik (Saša Pivk Avsec 051/697 736).

Pod mavričnim dežnikom
Vrtec Škofja Loka 11. marca organizira prireditev, ki je namenjena

predšolskim otrokom od 3. leta starosti dalje. Začeli bodo ob 17. uri,
otroci pa si bodo lahko ogledali različne dramatizacije, glasbene
pravljice, lutkovne igrice in podobno. Vse pripravljajo in izvajajo
pedagoške delavke in delavci vrtca. Informacije: Vrtec Škofja Loka
(Majda Pipan, 512 24 62). 

Muzejsko delo kot ogledalo časa
Loški muzej Škofja Loka vabi na ogled dokumentarne razstave z

naslovom Muzejsko delo kot ogledalo časa. Razstava bo v Galeriji
Ivana Groharja na ogled do 21. marca. Informacije: Loški muzej
(Jana Mlakar, 517 04 00).

Boštjan Bogataj

Ločanka je redna priloga časopisa

NAROČAM

Ime in priimek: ____________________________________

Naslov:__________________________________________

Podpis:_______________________

Če naročila ob izteku enoletnega obdobja pisno ne odpovem, 
se naročniško razmerje podaljša za nedoločen čas.

Osrednji gorenjski časopis, ki pokriva širše območje Gorenjske. Časopis
z bogato tradicijo, saj neprekinjeno izhaja že od leta 1947, njegovi 
zametki pa segajo v daljne leto 1900. Je poltednik, ki izhaja ob torkih in
petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov. Je neodvisen, politično uravnotežen
časopis z novicami, predvsem z vseh področij življenja in dela Gorenj-
cev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, kar ljudi zanima, ali kot pravimo: 
Gorenjski glas za vas beleži čas. V dobrem in slabem. V veselju in žalosti.
Za vas sprašujemo, kaj je novega. Zaradi vas zastavljamo tudi neprijetna
vprašanja. Morda vas kdaj kaj naučimo. In seveda poskrbimo za sprostitev
in zabavo. Samo zaradi vas predemo misli. Naglas.
Časopis, ki izhaja dvakrat tedensko, dopolnjujemo z brezplačnimi prilo-
gami, kot sta npr. Kranjčanka in Ločanka, ter ob koncu leta z letopisom
GORENJSKA - darilom pred božično-novoletnimi prazniki.
Če vas poleg branja Ločanke zanimajo tudi novice z vse Gorenjske, vas
vabimo k naročilu. Kot novemu naročniku vam bomo prve tri mesece 
časopis prinašali brezplačno (če boste naš naročnik vsaj eno leto) in vas
presenetili z darilom ter z drugimi ugodnostmi.

Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

za najmanj eno leto
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NOVA SPOMLADANSKA
KOLEKCIJA

Optika Simon Krmelj s. p.
Kapucinski trg 19, Šk. Loka
telefon: 04/512 67 51
www.optika-krmelj.com

RAY - BAN ● POLICE ● AIR FORCE ● SUPER BIKE ● MORMAII

Praznovanje pomladi v Železnikih
Turistično društvo Železniki tradicionalno vabi na praznovanje

prihoda pomladi, na prireditev Luč v vodo, ki bo 11. marca - na
predvečer godu sv. Gregorja. Namen kulturno-etnološke priredit-
ve, ki se bo začela ob 18. uri ob bajerju pred Plnado, je ohraniti tra-
dicijo iz časov železarstva. Iz leta v leto se pred bajerjem srečuje-
jo družine in se veselijo novega sonca in svetlobe, ki ju prinese
daljši dan. Najmlajši z veseljem spuščajo svoje gregorčke, goreče
hišice, narejene iz naravnih materialov, po bajerju, z željo, da bi
voda odnesla vse slabosti, skrbi in težave hladnih dni. Informacije:
TD Železniki (Blaž Kuhar, 040/213 494, td.zelezniki@siol.net,
www.td-zelezniki.com).

Brucovanje, nato še na izlet
Klub študentov Poljanske doline pripravlja zbor za bruce, ki se

bo začel 13. marca ob 18.30 v prostorih kluba, kjer se bodo naj-
prej okrepčali, temu pa bo sledilo sprejetje med izkušene študen-
te. Krstu bo sledil žur s Final Exit, Ta-Rock in Rock Partyzani. Iz-
kušeni študenti vabijo tako bruce (prijave sprejemajo že prej) kot
izkušene študente. Posebej za bruce pa poljanski študenti organi-
zirajo tudi izlet, ki bo letos zadnjo marčevsko soboto. Kam? Bru-
ci izvedo na brucovanju. Informacije: Klub študentov Poljanske
doline (www.klub-kspd.si, info@klub-kspd.si). 

Trije zbori ob materinskem dnevu
Prosvetno društvo Sotočje 27. marca organizira kulturno priredi-

tev, ki bo posvečena materam in očetom. Na njej se bodo predstavi-
li trije zbori, ki delujejo v sklopu društva - otroški zbor Iskrice, MPZ
- mladinski pevski zbor in Škofjeloški oktet ter člani gledališke sek-
cije. Vstop na Loški oder bo prost, začetek ob 19. uri. Informacije:
Prosvetno društvo Sotočje (Jožica Žnidaršič, 051/344 119). B. B.
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Gorenja vas - V začetku meseca sta obči-
na in Osnovna šola Ivana Tavčarja Gore-
nja vas v Lučinah odprla nov oddelek
kombiniranega vrtca, ki je za zdaj sprejel
18 otrok. Ali so investicije v predšolsko
varstvo s tem zaključene, smo najprej
vprašali župana Milana Čadeža.

”Nikakor ne. Naš cilj je, da bi zagotovili var-
stvo vsem otrokom v naši občini in temu cilju
uspešno sledimo. Letos se bomo lotili še inve-
sticije na Dobravi, kjer bomo preurediti objekt,
v njem pa pridobili štiri nove oddelke vrtca, kar
bo srednjeročna rešitev. Novi prostori so nujno
potrebni, da zagotovimo varstvo za vse otroke,
katerih starši so prosili za varstvo. Vrtca v Go-
renji vasi in Poljanah sta sicer polna do zadnje-
ga kotička, prostorskih možnosti za širitev ni
več, dodatno smo uredili še oddelke v Javorjah,
na Sovodnju in pred mesecem v Lučinah, torej
po vsej občini. Naš namen je, da imamo oddel-
ke vrtcev po vsej občini, čim bližje domu na-
ših otrok in kar je najpomembnejše, da čim
dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju.”

Konec januarja je Služba vlade za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko ob-
javila javni poziv (prej razpis) za sofinan-
ciranje projektov iz naslova Razvoja regij.
Bo zaradi novih pogojev kateri od gorenje-
vaško-poljanskih projektov izpadel in ga
boste nadomestili z novim?

”Svet gorenjske regije je že opravil sestan-
ka, kjer smo župani potrdili oba naša projek-
ta. To sta vodovod Četena Ravan-Zapreval in
kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo Ja-
vorje. Za oba projekta potrebujemo gradbeno
dovoljenje, ki naj bi ga po naših pričakova-
njih pridobili v kratkem, saj smo pridobili
tudi vsa soglasja. Naj ob tem poudarim, da
kohezijska sredstva za gradnjo primarnih vo-
dov kanalizacije in čistilnih naprav v občini
niso ogrožena, saj smo lani jeseni že pridobi-
li odločbo. Tudi za gradnjo vodovoda, to je
drugi del projekta Urejanje porečja Sore,
smo vložili vse potrebne dokumente, potreb-
na je le še recenzija naše vloge. Povedano
drugače, ne kohezijski ne strukturni denar iz
Evropske unije v naši občini (pa tudi na
Škofjeloškem) ni ogrožen, čeprav smo ta me-
sec slišali, da tako velja za vso Gorenjsko.”

Letošnjo zimo je zapadlo že veliko snega.
Ali ste v proračunu zagotovili dovolj de-
narja za zimsko službo? Ste zadovoljni z
opravljenim delom?

”Verjetno bomo morali nekaj denarja po-
tegniti iz drugih postavk, saj smo že do sedaj

veliko več plužili kot lani, to pa pomeni, da
bomo morali nameniti več denarja. Ocenju-
jem, da upravičenih kritik na račun zimske
službe letos ni bilo, veliko občanov pa je pra-
vočasno plužene ceste in očiščene pločnike
celo pohvalilo. Osebno tudi sam preverjam
delo zimske službe, in to ponoči ob sneženju,
pa sem bil pozitivno presenečen nad oprav-
ljenim. Ne le ceste, ampak tudi pešpoti so po
mojem opažanju med bolje očiščenimi v šir-
ši okolici ... To si naši občani tudi zaslužijo.”

Ste z Jelovico, ki bo v Gorenji vasi skon-
centrirala proizvodnjo oken in vhodnih
vrat, že podpisali pogodbo o prodaji zem-
ljišč, ki jih to podjetje potrebuje za doda-
ten razvoj?

”Ne še. Objavili smo razpis za prodajo
zemljišč, javila pa se je edino Jelovica, ki je
bila tudi izbrana. Pogodbo z vsemi potrebni-
mi varovalkami smo pripravili, sedaj jo pre-
gledujejo pravniki, temu bo v kratkem sledil
podpis. Pogodba vsebuje vse potrebne člene,
da podjetje zemljišča ne bi čez čas preproda-
lo, glavno je pa ohranjanje delovnih mest v
Gorenji vasi.”

Odločanje o oživitvi posestva Visoko je
pred vrati. Kaj boste predložili občinskim
svetnikom v odločitev?

”Ne le pri nas, tudi v svetu se je investicij-
ska dejavnost močno skrčila, med njimi tudi
investicije v turistično infrastrukturo. V zad-
njih letih smo pripravili številne dokumente
in tudi ključno pogodbo, ki je sedaj v uskla-
jevanju obeh občin lastnic in investitorja.
Svetniki bodo o pogodbi odločali še v prvi
polovici leta, že sedaj pa lahko povem, da
bomo z njo zavarovali javno premoženje, saj
mora investitor že ob potrditvi pogodbe za-
gotoviti investicijski denar. Projekt je po no-
vem razdeljen na dva dela: prvi zajema obno-
vo in zagon obeh objektov in kozolca, za kar
imamo soglasje zavoda za varstvo kulturne
dediščine, drugi del predvideva širitev kapa-
citet v novogradnjo. Ta je odvisna tako od
občinskega prostorskega načrta Občine Škof-
ja Loka kot od zmožnosti in želja investitor-
ja, podjetja Hosting.”

Mnogi občani čakajo na potrditev občin-
skega prostorskega načrta. Kdaj menite,
da bo končno potrjen?

”Termina sprejetja ne želim več obljubljati,
postopki namreč še vedno tečejo, sproti iz-
polnjujemo nove zahteve soglasodajalcev, na
katere nimamo vpliva. Pridobljena imamo
skoraj vsa soglasja, manjka nam le še soglas-

je vodarjev z Agencije RS za okolje, ki so za-
htevali dodatne študije o poplavni varnosti
gorenjevaške obvoznice in novega bencin-
skega servisa. Spoštujem stroko, zato smo
študijo takoj naročili. Ta bi morala biti pri-
pravljena do konca aprila, temu sledi še so-
glasje Agencije RS za okolje in na njegovi
osnovi soglasje Ministrstva za okolje in pros-
tor, čemur sledi še potrditev plana na občin-
skem svetu.”

Ali bo to zavrlo gradnjo krožišča in ben-
cinskega servisa?

”Na gradnjo krožišča ne vpliva, saj se bo ta
predvidoma, odvisno od vremena, začela že
prihodnji mesec, izvajala se bo namreč kot
rekonstrukcija obstoječega križišča, operativ-
ne priprave pa so že stekle. Selitev bencin-
skega servisa pa se bo zaradi tega zgodila ne-
koliko kasneje.”

Ločevanje odpadkov, predvsem embala-
že, se je v občini dobro prijelo, kdaj pa bo
začel delovati tudi zbirni center za odpad-
ke v Todražu?

”Pridobljen imamo projekt za izvedbo teh-
ničnega pregleda, zadostiti moramo še zad-
njim zahtevam Agencije RS za okolje glede
izteka meteornih vod, na osnovi česar predvi-
devamo, da bomo aprila pridobili uporabno
dovoljenje, takrat pa bomo center tudi slav-
nostno odprli.”

Boštjan Bogataj, foto Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Gradnja krožišča pred vrati
Sredi prihodnjega meseca naj bi se (če bo to dopuščalo vreme) končno začela 

gradnja krožišča v Gorenji vasi.

Pogodba med občino in Jelovico je pripravljena -
podjetje bo kupilo zemljišča in objekt ob sedanji 
proizvodnji, to pa razširila in tako ohranjala in 
razvijala delovna mesta.

Milan Čadež
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Podblegaške novice

Hotavlje - ”Joj, danes bomo pa plesali,” je
ob prihodu v dvorano Zadružnega doma Ho-
tavlje na praznovanje svojega stotega rojstnega
dne vzkliknila Agata Jelovčan iz Kopačnice.
Domači so ji okroglo praznovanje s približno
petdesetimi povabljenimi pripravljali v popol-
ni tajnosti, saj so ji želeli pripraviti preseneče-
nje, ki je v popolnosti uspelo. Prišli so tako so-
rodniki, sosedje kot prijatelji najstarejše ob-
čanke občine Gorenja vas-Poljane, voščil ji je
tudi župan Milan Čadež in Marija Knafelj,
predsednica gorenjevaškega Rdečega križa. 

Agata se je vsem, ki so ji prišli čestitat in pri-
nesli tudi darila, iz srca zahvalila za sodelova-
nje pri praznovanju. Čeprav pravi, kako slabo
vidi, je vsakogar tudi prepoznala in ogovorila,
med njimi tudi spodaj podpisanega, ki pa ga je
seveda videla prvič. ”No, tebe pa nič ne po-
znam. Čigav pa si?” je vprašala, ko smo jo že
v dvajseto fotografirali in poslušali njene
zgodbe. Med prijatelji je bila še posebej vese-
la Dorice, s katero se velikokrat vidi in pogo-
vori o sedanjosti in preteklosti, zadnji mesec
pa zaradi bolezni nista mogli priti skupaj. 

”Žal danes ne bom plesala, saj me bolijo
kolki, pričakujem pa, da bodo drugi,” nam je

povedala slavljenka in pohvalila domače za
pripravo praznovanja. Med darili je bila naj-
bolj vesela približno 80 let stare fotografije,
na kateri je skupaj s sestrami. Agata Jelovčan
se je rodila 5. februarja 2010 na domačiji pri
Bajtarju pod Blegošem, kjer je bilo pod eno
streho dvanajst otrok. Tako je morala že kot
šestletna deklica s trebuhom za kruhom, naj-
prej v Leskovico za pastirico, nazadnje pa je
služila na Hotavljah. V tej vasi, kjer so ji pri-
pravili tudi tokratno slavje, je spoznala čev-
ljarja Petra, s katerim sta se leta 1938 poroči-
la. V bližnji Kopačnici sta kupila majhno hi-
šico, jo skozi leta dobro obnovila in še danes
živi v njej.

V družini, ki sta jo dopolnila sin Peter in
hči Milica, je vedno vladalo spoštovanje, lju-
bezen in prijateljstvo, vse skupaj so krepili z
delom. Družina se je s časom širila, danes
ima Agata štiri vnuke, tudi šest pravnukov jo
redno obiskuje. V zadnjih mesecih so prav
obiski njeno največje razvedrilo, saj gre oko-
li hiše zaradi snega nekoliko težje, tudi vidi
slabše, zato pa je povsem čistega uma in rada
pokomentira dogajanje na televiziji. 

Boštjan Bogataj

Praznovanje najstarejše občanke
Agati Jelovčan, stoletnici iz Kopačnice, je ob njenem jubileju čestital tudi župan Milan Čadež.

Lučine - Oddelki vrtcev v Občini Gorenja vas-Poljane (enako pa
je tudi v drugih občinah na Škofjeloškem) so polni, nove oddelke je
v obstoječih prostorih nemogoče odpirati. ”Želja občine je, da bi za-

gotovili varstvo za večino vpisanih otrok. Zato smo v zadnjih dveh
letih opremili štiri nove igralnice v šolah v Gorenji vasi, Poljanah in
na Sovodnju, dodatnih možnosti za ureditev novih oddelkov pa ni
več,” pojasnjuje Jana Kristan iz gorenjevaško-poljanske uprave.

V obeh vrtcih sicer v zadnjih letih beležijo stalno naraščanje števi-
la vpisanih otrok, razloga pa sta visoka rodnost v občini in brezplač-
ni vrtec za starše za drugega in vse nadaljnje otroke. S 1. februarjem
je v Lučinah začel delovati kombinirani oddelek vrtca v podružnič-
ni šoli, kjer so preuredili obstoječo učilnico v pritličju, ta pa se je
preselila v nekdanje stanovanje. Dobrih 130 tisoč evrov vredno inve-
sticijo so začeli izvajati avgusta lani (pred tem so morali pripraviti
zajetno dokumentacijo), s katero so poleg omenjene igralnice za var-
stvo predšolskih otrok in nove učilnice za potrebe šole uredili še gar-
derobo vrtca, skupni prostor za učence, kabinet in sanitarije, zame-
njali so tudi več oken, položili nov parket in sanirali stene. 

V novem vrtcu je 18 otrok, ki jim zadnji mesec, tako kot v prete-
klosti, ni več treba vstajati sredi noči. Prej so jih starši vozili v Go-
renjo vas, pa tudi v Škofjo Loko, Kranj in Ljubljano. Žal tudi z no-
vim oddelkom, ki je bližje domu, vsi malčki ne bodo imeli zagotov-
ljenega varstva v Lučinah. Občina bo sicer še letos uredila štiri nove
oddelke na Dobravi in s tem odpravila največji primanjkljaj organi-
ziranega varstva v občini - največ prošenj staršev so namreč zavrni-
li v Gorenji vasi. 

Boštjan Bogataj

8 - L O Č A N K A

Že ob odprtju je bil vrtec v Lučinah poln, otroci so se novega okolja hitro navadili.

Agati Jelovčan je čestital tudi župan Milan Čadež.

Tudi v Lučinah imajo vrtec
S februarjem sta občina in gorenjevaška šola, podružnica Lučine, odprli kombiniran oddelek vrtca.
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Železniki - Največji letošnji projekt v obči-
ni Železniki je gradnja odprtega širokopa-
sovnega omrežja elektronskih komunika-
cij. Lani so ga že zgradili v Soriškem poto-
ku, Selcih, Dolenji vasi, Podlonku, Kali-
šah, Lajšah, Topoljah, Zabrekvah in Goli-
ci. Ta čas poteka gradnja omrežja v Dašni-
ci in priprava tras na območju Železnikov,
kjer je pripravljen prostor za centralo v
stavbi bazena, ki jo bodo z že zgrajenimi
omrežji povezali spomladi. Več o projektu
pa župan Mihael Prevc:

”Do konca letošnjega avgusta mora izvaja-
lec Tritel projekt zaključiti. To pomeni, da jih
letos čaka še veliko dela, saj morajo z optič-
nim kablom pokriti še vsa naselja v zgornjem
koncu doline, ki spadajo v področje belih lis.
V tem zimskem času Tritel pripravlja potreb-
ne projekte in sklepa služnostne pogodbe z
lastniki zemljišč, po katerih bo položen
optični kabel. Še enkrat poudarjam, da bo v
sklopu tega projekta, ki ga v višini 2,5 mili-
jona evrov financirata EU in država, zgraje-
no osnovno omrežje do posameznih vasi oz.
naselij. V nadaljevanju pa se bodo uporabni-
ki lahko obrnili na operaterja, da bo izvedel
priklop na omrežje, kar naj bi stalo od 250 do
tristo evrov. Cena bo za vse enaka, ne glede
na oddaljenost od sprejemne točke v vasi.”

Železniki ne spadajo v območje belih lis.
Tam torej ne bo možnosti uporabe široko-
pasovnega omrežja?

”Z izvajalcem se dogovarjamo, da bo optič-
ni kabel skozi Železnike polagal tako, da bo
kasneje s tehničnega vidika možen priklop
gospodinjstev in objektov s čim manjšimi
stroški. Prepričan sem, da bo imel velik inte-
res, saj gre za strnjena naselja. Žal so z ob-
močja belih lis izpadle Dražgoše, ki pa bodo
kljub temu širokopasovno povezavo dobile, a
pod nekoliko drugačnimi finančnimi pogoji.”

Katere so še letošnje prednostne investi-
cije? 

”Obnova športnega parka Dašnica (475 ti-
soč evrov), zaključek obnove podružnične
šole v Selcih (317 tisoč evrov) in gradnja pa-
noramske ceste v Davči od obrata Niko do
Močilarjevega griča (650 tisoč evrov), za so-
financiranje obnove regionalne ceste skozi
Log pa bomo namenili 318 tisoč evrov. Iz sa-
nacijskega programa po katastrofalni ujmi si
obetamo 2,6 milijona evrov. Letošnji prora-
čun, ki so ga na zadnji seji potrdili tudi svet-

niki, je investicijsko naravnan, saj je za inve-
sticije namenjeno kar devet milijonov evrov.
Prihodki naj bi znašali 10,8 milijona evrov,
od tega skoraj pet milijonov evrov pričakuje-
mo iz državnega in evropskega proračuna.
Odhodke načrtujemo v višini 13,4 milijona
evrov, primanjkljaj pa bomo krili z ostankom
sredstev iz preteklih let v višini 1,6 milijona
evrov in z zadolževanjem v višini 891 tisoč
evrov.”

Vam je v šoli že uspelo najti dodaten
prostor za potrebe vrtca?

”Ravnatelj šole nas je obvestil, da bo v šol-
skem letu 2010/11 en oddelek učencev manj,
kar bo omogočilo začasno eno učilnico preu-
rediti za oddelek vrtca. Občina bo zagotovila
sredstva za opremo učilnice in nakup igral. ”

Pred šolo je pogosto, še zlasti v jutranjih
urah, prometni kaos. Kako boste reševali
ta problem? 

”Sestali smo se z ravnateljem, ki nam je ob-
ljubil, da bodo v čim krajšem času pripravili
predlog začasne rešitve urejanja prometa na
območju šole, predvsem ob jutranjih konicah
in koncu pouka. Določena parkirna mesta
bomo namenili izključno za starše, ki pripe-
ljejo otroke v vrtec. Takoj ko bodo vremen-
ske razmere dovoljevale, bo občina pristopila
k talni označbi teh prostorov in postavitvi in-
formativnih tabel. Seveda bo nekaj časa to
ureditev nadzoroval občinski redar. Gre pa za
začasno rešitev, letos se lotevamo ureditve

dodatnih parkirnih mest na vzhodnem delu
šole in upam, da bomo čim prej lahko ta pro-
blem rešili tudi dolgoročno.”

Državo že nekaj časa opozarjate na nuj-
nost obnove propadajočih regionalnih cest,
ki jih je zdaj še dodatno zdelala zima ...

”Dve regionalni cesti sta še posebej kritič-
ni. Najbolj nemočni se počutimo glede ceste
Češnjica-Rudno. Najbolj kritičen je odsek
prek rudenskega polja. V izdelavi so projekti
za celovito rekonstrukcijo omenjene ceste.
Treba bo urediti odvodnjavanje, KS
Dražgoše-Rudno pa je dala pobudo za grad-
njo pločnika vse do vasi Rudno, kar se mi zdi
zelo pametno. Seveda bo to zahtevalo odkup
zemljišč in prav ti postopki se lahko tudi za-
pletejo in zavlečejo. Zato se bojim, da do ce-
lovite rekonstrukcije še nekaj časa ne bo pri-
šlo, vprašanje pa je, koliko časa bo cesta
sploh še prevozna. Treba bi jo bilo vsaj za-
časno preplastiti, a na Direkciji za ceste pra-
vijo, da bi se v tem primeru celovita rekon-
strukcija utegnila odmakniti. Ta čas je edino
upanje, da bodo vzdrževalci iz CP Kranj ven-
darle nekoliko več sredstev vložili v pomla-
dansko krpanje te ceste. Cesti Železniki-Zali
Log, ki je še zlasti poškodovana na Jesenov-
cu, pa se le obetajo boljši časi, saj je v načr-
tu sanacije po poplavah v letošnjem letu. Na-
daljevala se bo tudi rekonstrukcija cest v So-
rico in Davčo.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Optično omrežje 
največji letošnji projekt

Do konca avgusta bodo širokopasovno omrežje zgradili še v zgornjem delu Selške doline. 

Cesti Železniki-Zali Log se očitno le obetajo boljši časi, saj naj bi jo letos obnovili.

Mihael Prevc
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Železniki - Dramska skupina Kulturno-
umetniškega društva France Koblar Železniki
pripravlja predstavo Antona Medveda z naslo-
vom Rendez-vous, ki jo bodo premierno upri-
zorili v soboto, 6. marca, ob 19. uri v dvorani
na Češnjici. ”Gre za veseloigro v treh dejanjih,
ki bo zagotovo nasmejala gledalce. Predstava
bo nedvomno nekaj posebnega, saj smo jo
osvežili s pevskimi vložki, ki jih je pripravil
domačin Janez Triler, sicer član Slovenskega
okteta,” je pojasnila režiserka Ladi Trojar.

Igra se dogaja v času pred prvo svetovno
vojno in pripoveduje o meščanski družini
upokojenega stotnika, ki ima dve za možitev
godni hčeri. Stotnikova mladostna žena želi
preveriti, ali se odvetniški pripravnik resno
zanima za njeno hčer, zato se zakrita sestane
z bodočim zetom, ki je prepričan, da govori s
svojo zaročenko. Vse skupaj se še bolj zaple-
te, ko za to izve ljubosumni upokojeni stotnik
... Predstavo bodo uprizorili Franc Žaberl,
Darja Demšar, Mateja Markelj, Matjaž
Pintar, Andreja Kenda, Stane Koblar in
Majda Demšar. Slednja se je posvetila tudi
tekstu in ga malce spremenila, da je bolj ra-
zumljiv in smešen. Za sceno je poskrbel Oto
Demšar, za kostume pa Mojca Debeljak.
Pevske vložke bo na premieri s harmoniko
spremljal Janez Triler. 

Novo igro so začeli pripravljati novembra.
”Vaje imamo dvakrat tedensko, zbiramo pa
se v dvorani na Češnjici,” je povedala Trojar-
jeva, ki upa, da bo kulturni dom v Železnikih

čim prej obnovljen. Dodala je še, da se še
vedno soočajo s težavo, ki jih pesti že kar ne-
kaj let - pomanjkanjem moških igralcev.

Ana Hartman

Rendez-vous v Železnikih
Igralci KUD France Koblar Železniki pripravljajo veseloigro z naslovom Rendez-vous. 

Premiera bo 6. marca.

Na državnem prvenstvu v veleslalomu in deskanju na snegu za
osnovne šole, ki je bilo pred kratkim na Starem vrhu, se je zbralo več
kot tristo mladih tekmovalcev. Izjemen uspeh so dosegli učenci OŠ
Železniki, ki so postali ekipni državni prvaki v veleslalomu in deska-
nju. Veleslalomsko ekipo so sestavljali Lucija Tolar, Tajda Ma-
renk, Andrej Benedičič in Matic Bradeško, deskarsko pa Brigita
Prevc, Neža Zupanc, Rudi Pintar in Urban Megušar. ”Takšnega
uspeha nismo pričakovali, čeprav so se učenci letos zelo resno pri-
pravljali. Ekipi sta se pripravljali že od septembra lani, zadnja dva
meseca pa se je vsak sam po svojih močeh. Težko ponovljiv uspeh
smo dosegli ob tesnem sodelovanju s Športnim društvom Rudno, ki
nam je omogočilo brezplačne karte na svojem smučišču, njihova
strokovna ekipa pa je bistveno pripomogla s pripravo smuči ter ana-
lizo proge in voženj,” je poudaril vodja ekip Jože Reya. Ekipni uspeh
so dopolnili tudi učenci v posamični konkurenci. Med nekategorizi-
ranimi veleslalomistkami je državna prvakinja postala Lucija Tolar,
med veleslalomisti pa je bil Andrej Benedičič drugi, Matic Bradeško
pa tretji. Brigita Prevc je postala deskarska državna podprvakinja, za
njo pa se je uvrstila Neža Zupanc. Na državnem prvenstvu na Starem
vrhu so uspešno nastopili tudi drugi učenci s Škofjeloškega. Odličje
sta osvojila še Luka Križaj z OŠ Cvetka Golarja, ki je bil med kate-
goriziranimi mlajšimi dečki v veleslalomu drugi, in Andraž Rako-
vec z OŠ Ivana Groharja, ki se je uvrstil za njim. A. H.

Utrinek z vaje v dvorani na Češnjici (od leve): Darja Demšar, Stane Koblar, Majda Demšar, Franc Žaberl, 
Mateja Markelj, Matjaž Pintar in Andreja Kenda

Ekipa OŠ Železniki je bila po državnem prvenstvu na Starem vrhu zelo 
zadovoljna. 

Uspeh mladih smučarjev in deskarjev
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Žiri - Letošnji žirovski občinski prora-
čun je največji v zgodovini občine, pred-
vsem na račun z evropskim denarjem pod-
prtih projektov. Na ta način bo tudi osnov-
na šola energetsko učinkovitejša, več o na-
daljevanju projekta Obnovljivi viri energi-
je v Alpskem prostoru v Žireh pa župan
Bojan Starman:

”Trenutno pristojni pripravljajo projekte za
začetek izvajanja projekta, občina pa je v
proračunu zagotovila denar za sofinancira-
nje, saj delež občine znaša skoraj dvesto tisoč
od skupno šeststo tisoč evrov vrednega pro-
jekta. V bližini šole bomo izkopali vrtino ter
namestili toplotne črpalke za ogrevanje, po-
leg tega pa bodo postavljene tudi sončne ce-
lice, s katerimi bomo izrabili energijo sonca
za ogrevanje vode v osnovni šoli.”

Kdaj naj bi začeli delati?
”Začetek del ni odvisen od nas, saj projekt

izvaja Regionalna razvojna agencija Gorenj-
ske, BSC Kranj. Zagotovili so nam, da se bo
projekt izvajal letos in zaključil v prihodnjem
letu. Pričakujemo, da bo poraba fosilnih go-
riv v šoli bistveno manjša, s tem pa tudi stro-
ški za ogrevanje, ki jih plačuje občina. Vse
tekoče stroške naše osnovne šole je namreč
dolžna pokriti občina.”

Od konca prejšnjega leta je bil v obrav-
navi občinski prostorski plan. Kdaj lahko
investitorji pričakujejo končno potrditev
plana? Se bodo dela lahko kmalu začela?

”Januarja smo končali javno razgrnitev ob-
činskih prostorih načrtov. Prejeli smo nekaj
pripomb občanov, ki jih bo občina po svojih
močeh poskušala upoštevati, vendar pa mo-
ramo poudariti, da imata glavno ali zadnjo
besedo ministrstvo za okolje in prostor oziro-
ma ministrstvo za kmetijstvo. V teh dneh
bodo prostorski načrt potrjevali tudi občinski
svetniki, če ne bo težav, ga bomo nato posla-
li v potrditev še na ustrezna ministrstva. Ob-
čina po novem potrebuje približno trideset
soglasij pristojnih državnih institucij, ki so
jih dolžni izdati v dveh mesecih, v praksi pa
se to redko zgodi. Kljub temu v Žireh priča-
kujemo, da bo plan dokončno potrjen vsaj do
konca poletja.” 

Med velike projekte sodi tudi ureditev no-
gometnega centra na Polju, ki ga boste ve-
činoma financirali iz občinskega proračuna.
Ali imate pripravljene dokumente, da bi na
pomlad lahko začeli izvajati investicijo?

”Za gradnjo nogometnega centra so predvi-
dena tudi sredstva Fundacije za šport, Minis-

trstva za šolstvo in šport, nekaj naj bi prispe-
vala tudi Nogometna zveza Slovenije in No-
gometni klub Alpina. Kolikšni bodo njihovi
prispevki, se moramo še pogovoriti, sodelo-
vati na razpisih, že sedaj pa je jasno, da bo
glavnino prispevala občina. Upamo, da bodo
prej našteti prispevali vsaj tretjino denarja za
investicijo. Za nakup 25 tisoč kvadratnih me-
trov zemljišč je občina namenila približno
pol milijona evrov, vendar je zemljišč več,
kot jih potrebujemo za nogometno igrišče, in
bodo namenjena tudi za druge športne dejav-
nosti. Letos naj bi zgradili le nogometno
igrišče v vrednosti do 150 tisoč evrov, saj se
žirovskim nogometašem zelo mudi.”

Mesec nazaj so Žiri gostile smučarje ska-
kalce veterane v Nordijskem centru Žiri,
ki je bil v preteklosti velikokrat kamen
spotike. Se je odločitev za vlaganje občine
v skakalnice s tem dokončno potrdila?

”Nordijski center še ni popolnoma zaklju-
čen, gradnja centra pa je vseskozi burila du-
hove. V zadnjih mesecih se kaže, da je bila
odločitev za sodelovanje občine pri gradnji
pravilna, seveda pa bodo v klubu morali poš-
teno zavihati rokave, da bo center živel skozi
vse leto. Ob tej priložnosti bi Smučarsko ska-
kalni klub Alpina pohvalil za odlično organi-
zacijo veteranskih olimpijskih iger oziroma
smučarskih skakalcev veteranov, saj so veli-
ko prispevali k promociji Žirov.” 

Kaj bi morali še storiti, da bi Žiri turi-
stično bolj zaživele, bile bolj prepoznavne?

”V času večjih prireditev se pokaže, da nam
manjkajo nočitvene kapacitete, po drugi stra-
ni pa bi morali na enem mestu turistom pred-
staviti vso preostalo turistično ponudbo naše
občine, to pa zaokrožiti v neko celoto. V naši
občini imamo veliko pokazati, od Rupnikove
linije, Matjaževe kamre, Muzeja Žiri z Rup-
nikovo linijo do kamnite mize v Ravnah in
seveda odlične kulinarike v številnih gostil-
nah. Z razvojem naštetega bomo lahko na jug
Gorenjske privabili ne le dnevne, ampak tudi
goste za daljši oddih. Za to pa potrebujemo
tudi nekaj pogumnih podjetnikov, ki bi na ra-
čun turizma lahko odprli tudi nova delovna
mesta.”

Prah okoli pridobivanja gradbenega do-
voljenje za dom za starejše se je nekoliko
polegel. Investitor je vložil že prek milijo-
na evrov, ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve pričakuje, da bi dom že
deloval, vse skupaj pa se ne premakne. Ali
dom v Žireh bo?

”Prejšnji teden se je investitorju iztekel rok
za dopolnitev vloge na Upravni enoti Škofja
Loka. Počakati moramo, ali bodo te dopol-
nitve ustrezale zahtevam države. Investitor
Deos se trudi zadostiti zahtevam sosedov in
države, koliko časa bo ministrstvo tako potr-
pežljivo čakalo in nam ne odvzelo koncesije,
pa ne moremo napovedovati.”

Letošnje obilne snežne padavine že dva
meseca kažejo zobe, na pomlad pa se bodo
pokazale luknjaste ceste. Ali imate v pro-
računu zagotovljenega dovolj denarja za
zimsko službo in spomladansko krpanje
cest?

”V proračunu imamo za zimsko službo na-
menjenih devetdeset tisoč evrov, kar ne bo
zadostovalo za pokritje vseh stroškov. Denar
bomo morali z drugih postavk zagotoviti z
rebalansom. Izvajalci sicer dobro opravljajo
svoje delo, zaradi obilnih padavin pa je to
zelo nadležno in včasih tudi zelo nehvaležno
delo. Kakih hudih pritožb kljub temu letos ni
bilo, čeprav znamo vsi povedati kakšno čez
slabe ceste. Letos imamo pač ostro zimo, ve-
selimo se je.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Prostorski načrt jeseni nared
Občinski prostorski načrt, ki ga bodo svetniki po vsej verjetnosti potrdili v teh dneh, 

čez pol leta veljaven?

Najrazličnejše prireditve so magnet za obiskovalce
Žirov. Tako je bilo tudi pri smučarskih skokih 
veteranov, ostaja pa vprašanje, kako jih privabiti 
še več. 

Bojan Starman
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S predavanji pomagajo voznikom
V Združenju šoferjev in avtomehanikov Žiri so leto začeli zelo dejavno - s predavanji, ki jih 

morajo vozniki obvezno opraviti.
Žiri - ”Smo prvo združenje, ki je pripravilo

temeljna kvalifikacijska predavanja (v sodelo-
vanju z B&B), ki jih morajo opraviti poklicni
vozniki. Na tako velik odziv nismo računali,
saj so za nami že tri izobraževanja po 14 ur,”
pravi Marijan Dolenc iz ZŠAM Žiri, ki 19.
marca v Žireh pripravlja novo predavanje. Ta
pripravljajo tako za njihove člane kot tudi dru-
ge voznike, saj vsi potrebujejo vsaj sedemurno
predavanje o novitetah v cestnem prometu, 
da bi lahko še naprej opravljali svoj poklic
(podaljšali vozniško dovoljenje). Po drugi 
strani prinaša predavanje uporabno znanje, ki
ga vozniki potrebujejo pri svojem delu. 

ZŠAM ima danes 250 članov, ki prihajajo s
celotnega škofjeloškega območja. ”Največ
pozornosti namenjamo izobraževanju, sicer
pa smo dejavni tudi v preventivne akcije var-
nosti v cestnem prometu,” pojasnjuje Dolenc.
Dejavni so v občinskih Svetih za preventivo v
cestnem prometu, tako so se v zadnjem letu
večkrat podali v temačne obcestne predele in
pešce opozarjali na uporabo odsevnikov. In
ne le opozarjali, z akcijo Bodi viden, bodi
previden so razdelili 1500 svetlečih zapestnih
trakov in okoli šeststo kresničk!

Približuje se tudi letni občni zbor ZŠAM, ki
bo 13. marca v gasilskem domu PGD Žiri,
kjer se bodo člani opredelili tudi do predloga,

da bi v Sloveniji šoferji namesto na datum iz
zgodovine praznovali na god sv. Krištofa (de-
set dni kasneje kot do sedaj), saj je ta njihov
zavetnik. ”Mi smo lani na tak način že praz-
novali v Slovenskih Konjicah, že prej pa smo
pripravili podobne maše v Žireh in Sorici,”
pravi Dolenc. 

V preteklem letu so bili sicer v združenju
polovični sponzorji pri najetju ‘zaletavčka’,
ki je bil postavljen ob praznovanju PGD Do-
bračeva, polovični sponzorji so bili tudi pri
zaključni prireditvi Pasavček v Poljanah. Ži-
rovski člani so se tudi postavili v kačo ljudi,
ki je lani prenesla knjige iz stare v novo
knjižnico, prve šolske dni so bedeli nad var-

nostjo otrok, tradicionalno je čez tisoč ljudi
skrbelo za red in varnost na Maratonu Franja.
Lani so se podali tudi na izlet na Vransko,
kjer so se člani lahko preizkusili na poligonu
- v vožnji na različnih podlagah. 

In načrti? ”Če bo občni zbor potrdil naš
predlog, gremo v menjavo znaka, ki bo bolj
evropski,” pravi Dolenc, ki je vesel, da se
združenju pridružujejo novi člani. Ti so že
spoznali dobro plat predavanj, ki jih bodo v
ZŠAM znova organizirali še decembra, janu-
arja in februarja (prihodnje leto) ali po potre-
bi, spet bodo veliko pozornosti namenjali
preventivi v cestnem prometu. 

Boštjan Bogataj

Za pusta razdelili tristo krofov
Žiri - Na pustno soboto so Turistično društvo Žiri in vzgojitelji in

strokovni sodelavci vrtca pri Osnovni šoli Žiri organizirali veselo pus-
tovanje za mlade in njihove starše. Pustni sprevod s Pihalnim orkestrom
Alpina Žiri je krenil od igrišča pri šoli in se vil vse do šotora na ba-
linišču za družbenim domom Partizan. Program za najmlajše so
pripravili v vrtcu, turistični delavci pa so mlade razveselili z brez-
plačnimi krofi, čajem in bonboni. ”Udeležba je bila precejšnja, saj je
vrtec pritegnil veliko vrtčevskih in osnovnošolskih mask. Razdelili
smo približno tristo krofov,” je povedal Rok Klemenčič. Kot kaže, so svo-
je delo dobro opravili, saj se je letošnja ostra zima že konec prejšnjega
tedna začela poslavljati - sneg se je začel topiti. B. B., foto: P. M. B.

Najboljši v igri Človek ne jezi se
Žiri - Na tretjem turnirju v družabni igri Človek ne jezi se 

v Cerknem je prvo mesto osvojil Rod zelenega Žirka Žiri, ki so 
ga zastopali Jani Podlesek, Robert Šubic - Žvižg, Janja Pirnat,
Lara Zajc, Gal Likar, Jošt Šubic, Mark Bogataj, Luka
Ušeničnik, Lucija Eniko, Tinkara Strel, Peter Prijatelj, Metka
Terglavčnik, Jaka Smola Baguš, Matic Podlesek, Anja Pirih,
Domen Dolenc in Gregor Tomšič. ”Zmago sta nam prinesla 
borbenost in indijanski ples, ki smo ga pred turnirjem zaplesali 
za srečo,” je povedala ena od udeleženk. Rod zelenega Žirka, 
ki deluje že več kot 50 let, povezuje 110 aktivnih tabornikov 
in petnajst grč. A. H.

V Združenju šoferjev in avtomehanikov Žiri veliko pozornosti namenjajo izobraževanju. Letos so pripravili že
tri 14-urna kvalifikacijska izobraževanja, s katerimi vozniki zadostijo kriterijem države.
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Škofjeloška občinska vsakdanjost - 
laž in sprenevedanje

Združenje civilnih pobud opozarja na nasprotujoči si izjavi škofjelo-
škega župana, gospoda Igorja Drakslerja o tem, kdo bi bil investitor
nameravane ”rekonstrukcije” Kidričeve ceste. Prva izjava je bila dana
za Ločanko v prispevku V Škofji Loki za zeleni razvoj decembra 2009, 
druga za isto revijo januarja 2010 v prispevku Občina ima neznaten
vpliv na prostor, avtorica obeh člankov je Danica Zavrl Žlebir. 

Župan je za decembrsko Ločanko izjavil, da načrtovano ”rekonstruk-
cijo” Kidričeve financirata Občina Škofja Loka in Direkcija republike 
Slovenije za ceste (DRSC), v januarski je spremenil izjavo in rekel, da
je financer načrtovanega posega v celoti DRSC. 

In zakaj se je župan za januarsko številko zlagal, da je nosilec celotne
investicije DRSC?

Zato, da bi vso odgovornost za nameravani poseg, ki bi imel za posle-
dico tudi posek petdeset parkovnih dreves, naprtil državi. Seveda župan,
ko je dajal to izjavo, ni mogel vedeti, da bo Združenje civilnih pobud 
konec januarja pridobilo fotokopijo pogodbe, sklenjene med DRSC, Cest-
nim podjetjem Kranj in Občino Škofja Loka. Iz te pogodbe, dobili smo jo
po posredovanju državnih organov, je razvidno, da bi Občina prispevala
376.821,50 evra, DRCS pa 1.046.251,91 evra. Župan tudi ni pričakoval,
da nam bo DRSC posredovala dopis, v katerem je navedeno, da so 
drevesa ob Kidričevi cesti v upravljanju Občine in ne DRSC, kot nam je
pisno in ustno zagotavljal direktor občinske uprave, gospod Jernej Prevc. 

Župan tudi ni povedal novinarki, da se pod rekonstrukcijo ceste
skriva gradnja križišča za dostop do načrtovanega centra Ere Vele-
nje. To pomeni, da bi se do vratu zadolžena Občina Škofja Loka do-
datno zadolžila, da bi financirala poseg zaradi koristi zasebnega
podjetja. Ali bi se župan enako obnašal, če bi cesto potrebovala naša
knjižnica ali osnovna šola ali vrtec? Sprašujemo se tudi, ali je takš-
no nepotrebno zapravljanje denarja za zasebne koristi postala držav-
na praksa? Ob tem je treba poudariti, da se je javnost množično iz-

rekla proti načrtovanemu trgovskemu centru Ere Velenje na mestu
današnje škofjeloške tržnice. Občinska oblast tega ni upoštevala, na-
sprotno brutalno je izigrala javnost pri sprejemanju Odloka o občin-
skem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I. faza (OOLN) in s
tem sprožila postopke ugotavljanja zakonitosti, ki so v teku. Zadeve
smrdijo do neba!
Vemo tudi:
- da bi nova trasa nameravane tripasovne Kidričeve ceste tekla po 

zelenici, ki je občinsko zemljišče, 
- da to ne bi bila rekonstrukcija, ampak novogradnja, ki zahteva 

gradbeno dovoljenje po zakonu o gradnji objektov, 
- da bi bil poseg v nasprotju s strokovnimi podlagami, narejenimi za 

mesto Škofja Loka, plačanimi in naročenimi od Ministrstva za okolje 
in Občine (Pilotni projekt načrta revitalizacije Škofje Loke, ki ga je 
izvedla Fakulteta za arhitekturo v sodelovanju z eksperti Evropske 
skupnosti med 1998-2003 za pripravo sodobne slovenske zakonodaje,
predstavljen je bil na kongresu Unesca v Braziliji, in Celostno varstvo v
razvojnem urejanju Škofje Loke iz leta 2003), 

- da je nameravano v popolnem nasprotju s temeljnim državnim prostor-
skim aktom Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (od-
SPRS - Uradni list RS 76/2004), 

- da je zato tudi Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko pred-
mestje I. faza (Ur. list RS, št. 108/2007), ki predvideva trgovski center
Ere Velenje na mestu današnje tržnice, nezakonito sprejet dokument,

- da bi bilo kakršnokoli gradbeno dovoljenje za poseg ”rekonstrukcije 
ceste” nezakonito.
Županovi komentarji, ki jih objavljajo lokalni medij, so enostranski.

Javnost ima pravico do celovite slike dogodkov in do točnih podatkov. 
Če bi novinarji preverjali verodostojnost podatkov, saj netočni 

podatki omogočajo nedemokratično delovanje sistema, bi to bistveno
omililo iz dneva v dan resnejše družbene konflikte zaradi slabe 
informiranosti. 

Združenje civilnih pobud Škofja Loka,
predsednik Marjan Frlan

Slavni Finec v Žireh
V Žireh je skakal štirikratni olimpijski zmagovalec Matti Nykänen, ki pa kot veteran 

ni v formi, kot je bil včasih. 

Žiri - Na svetovnih zimskih masters igrah,
ki so konec januarja v šestih športih potekale
na Gorenjskem, je bilo največ zanimanja jav-
nosti namenjenega dogajanju v nordijskem
centru v Račevi pri Žireh, kjer so tekmovali
smučarski skakalci veterani, prav tako pa tudi
nordijski kombinatorci. Med skakalci je bil
namreč nekdanji finski skakalni as Matti
Nykänen, štirikratni olimpijski zmagovalec,
in bil, posledično pa tudi Žiri, nekaj dni v
središču pozornosti. So si pa v Žireh to zaslu-
žili, saj so se v SSK Alpina izredno potrudili
in tekmovanje pripravili na visoki ravni.

Nykänen, 46-letni kontroverzni Finec, je na-
stopal v kategoriji od 45 do 49 let in bil na ska-
kalnici HS 29 tretji, na HS 40 peti, medtem ko
na skakalnici HS 66 ni skakal. Ob njem je bil
ves čas Jussi Käkkis Arhinmäki, ki o Mattiju
snema dokumentarni film, predvsem o njego-
vem športnem delu življenja. Film naj bi bil
končan v enem letu, del njega pa bodo tako za-
gotovo tudi tekme v Žireh. Med skakalci vete-
rani je bilo tudi nekaj domačinov. Najbolj se je

izkazal Robert Kopač, ki je v kategoriji od 40
do 44 let na manjši skakalnici celo zmagal, na
srednji pa je bil tretji. Bil je daljši od Nykäne-
na, s katerim sta skupaj nastopala na nekaterih
tekmah svetovnega pokala. 

”Moj najboljši rezultat v svetovnem pokalu
je 8. mesto v Saporu leta 1987, ko je zmagal
prav Matti. Če bi mi kdo pred dvajsetimi leti
rekel, da bo on prišel skakat v Žiri, bi mu de-
jal, da ni pri sebi. Vidimo pa, da ni nič nemo-
goče. Tako kot tudi ni nemogoče, da sem
znova skočil,” je povedal 41-letni Robert
Kopač, ki je skakalno kariero zaključil pred
dvajsetimi leti. Kot je pojasnil, se na zimske
olimpijske igre veteranov ni posebej priprav-
ljal, na vrhu zaletišča pa je bilo prisotnega
nekaj strahu: ”Malo strahu vedno mora biti.
Včasih nas je bilo strah prevelikih skakalnic,
danes pa, če bo vse v redu, da bomo potem
lahko delali naprej.” Za Kopača je bilo to
drugo veteransko tekmovanje, saj je pred leti
nastopil na svetovnem prvenstvu veteranov v
Kranju. Maja Bertoncelj

Matti Nykänen je pod skakalnice v Račevi privabil
številne predstavnike medijev, pa tudi gledalce. Še
vedno je pravi magnet. / Foto: Maja Bertoncelj
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Škofja Loka - Nekateri pa imajo prednost,
zlasti tisti z državnim sofinanciranjem, pravi
župan občine Škofja Loka Igor Draksler.
Ena teh je tudi poljanska obvoznica, ki jo in-
vestitorja gradita z denarjem države in Ev-
ropske unije in bo predstavljala enega največ-
jih cestnih gradbišč v državi.
S kakšnimi novicami lahko postrežete v
zvezi z gradnjo poljanske obvoznice?

”Trenutno potekajo gradbena dela na pol-
janski obvoznici v Puštalu, kjer se gradijo na-
sipi za krožno križišče pred vhodom v pre-
dor. Ker je gradbeno dovoljenje za plato med
viaduktom in predorom pod Stenom (4. po-
detapa prve faze) in za odsek obvoznice od
že zgrajenega križišča na Ljubljanski cesti do
obstoječe ceste skozi Suho konec minulega
leta postalo dokončno, so se gradbena dela
na tem odseku lahko nadaljevala. 

V teku so dela na desni strani reke Sore, ki
zajemajo ureditev omenjenega krožnega 
križišča v Puštalu s priključno cesto na ob-
voznico in pripadajočo deviacijo na lokalno
cesto Medvode-Škofja Loka ter ureditev ma-
nipulativnega platoja pred vstopom ceste v
predor. Gradbena dela izvaja gradbeno 
podjetje SCT Ljubljana kot vodilni izvajalec,

njihov partner pa je Cestno podjetje Kranj.
Investitorja, Direkcija RS za Ceste in Občina
Škofja Loka, sta z izbranima partnerjema
podpisala pogodbo za gradnjo prve etape ob-
voznice. Vrednost del na tej etapi po pogod-
bi znaša 6,9 milijona evrov, rok za dokonča-
nje del pa je 425 koledarskih dni od podpisa
pogodbe. Trenutno je odprt tudi javni razpis
za izbiro izvajalcev gradbenih del za drugo 
in tretjo fazo (predor pod Stenom in odsek
obvoznice od predora proti Zmincu). Sprva
je bilo odpiranje ponudb predvideno za 19. 
februarja, vendar se bo to zgodilo šele ta 
teden (26. februarja).

Za krožišče pred čistilno napravo na Suhi
pa bo treba počakati toliko časa, da bodo
končani razlastitveni in upravni postopki, ki
jih vodijo pristojni državni upravni organi.”
Te dni se izteka rok za odpravo pomanj-
kljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pre-
gledu nove športne dvorane na Trati. Kdaj
bo nova dvorana končno odprta?

”Predvidevamo, da bomo športno dvorano,
sedaj ko smo zadostili še zadnjim zahtevam
po odpravi nepravilnosti s tehničnega pregle-
da, odprli takoj po zimskih počitnicah, da
bodo lahko otroci lahko šli telovadit vanjo.”
Torej ne drži, da želite zaradi dragega
ogrevanja dvorano odpreti šele pred pole-
tjem, za občinski praznik?

”To nikakor ne drži, saj dvorano ogrevamo
že od lani. Poleg tega pa ima dvorana enega
najbolj sodobnih in varčnih sistemov ogreva-
nja, ki za ogrevanje izkorišča geotermalno
energijo podtalnice.”
Prejeli ste gradbeni dovoljenji za dve 
parkirišči, ob zdravstvenem domu in na
Nunskem vrtu. Obema nasprotujejo v
združenju civilnih iniciativ. Kako bo sedaj
z gradnjo?

”Za parkirišče ob zdravstvenem domu si
prizadevamo domala desetletje, vendar nam
zaradi nenehnega nasprotovanja ni uspelo
dobiti dovoljenj. Šlo bi za urejena parkirna
mesta za zaposlene v zdravstvenem domu.
Na blizu devetsto kvadratnih metrih površine
bo 33 parkirnih mest, ta bodo od sosednjih
parcel ločena s protihrupno ograjo, površina
ob njej pa bo zasajena s travo in nizkorasli-
mi grmovnicami. Parkirišče bo razsvetljeno,
na njem bo avtomatska zapornica na daljin-
sko upravljanje. Parkirišče ima urejen dostop

in dovoz na javno cesto. Projektantska vred-
nost celotne investicije znaša 130 tisoč ev-
rov. Na izdano gradbeno dovoljenje je v za-
konitem roku sicer že prišla pritožba občana,
ki je tudi član ene od civilnih iniciativ. To
pomeni, da trenutno ne moremo graditi, do-
kler drugostopenjska instanca - Ministrstvo
za okolje in prostor - ne bo odločila o pritož-
bi. Je pa to še ena od podobnih izkušenj, da
ko se odločimo nekje - na lastnem občin-
skem zemljišču zakonito urejati stvari v jav-
no korist občanov, vedno naletimo na na-
sprotovanje. Civilna iniciativa sedaj celo
sama išče ljudi in jih nagovarja, naj se prito-
žujejo. 

V zvezi z Nunskim vrtom pa je bilo izdano
gradbeno dovoljenje, sedaj imamo tudi potr-
dilo o njegovi pravnomočnosti. Potrebujemo
ga za prijavo za sredstva iz evropskih struk-
turnih skladov, saj želimo najprej zagotoviti
zanesljiv finančni vir, preden se lotimo grad-
nje. Po drugi strani pa bo občinska uprava
prebivalcem starega mestnega središča po-
slala posebno anketo, v kateri jih sprašujemo
o prometnem režimu, kakršen je na tem 
območju trenutno v veljavi in kaj menijo o
rešitvah, ki jih predlagamo na novo. Mestni
trg pač ne more biti ves čas parkirišče. 

Želimo namreč ohraniti normalno dostop-
nost obiskovalcev v mesto in hkrati obdržati
mesto živo, s prebivalci, ki bodo imeli mož-
nost parkiranja ne na Mestnem trgu, pač pa v
neposredni bližini mesta. 

Z gradnjo parkirišča na Nunskem vrtu
bomo mesto razbremenili mirujočega avto-
mobilskega prometa in s tem ustrezno in ce-
lovito rešili nevzdržne prometne razmere,
omogočili hitrejši razvoj ter povečali privlač-
nost omenjenega območja za bivanje in de-
javnosti.

Parkirišče je sicer zasnovano v dveh nivojih
s skupno 176 parkirnimi mesti. Spodnji nivo
obsega 83 parkirnih mest (od tega 9 za inva-
lide), zgornji nivo pa ima razvrščenih 93 par-
kirnih mest in je približno dva metra višje od
spodnjega nivoja. Uvoz na parkirišče je mo-
žen iz dveh smeri, prvi je iz Blaževe ulice po
enosmerni cesti, drugi pa s ceste v Vincarje
na zahodnem koncu parkirišča, kjer bomo
odstranili manjši del obstoječega kamnitega
zidu. Celotno obzidje, ki obdaja parkirišče,
bomo obnovili po konservatorskih smernicah

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka

Tempo občinskih projektov 
bo zaradi krize upočasnjen

Gospodarska kriza se odraža tudi v proračunih občin, zaradi česar se bodo občinski
projekti uresničevali počasneje kot v preteklosti. 

Igor Draksler
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Koncert in fotografska 
razstava

Ob izidu glasbene zgoščenke pasijonske
glasbe avtorjev Andreja Missona in Tone-
ta Potočnika bo 14. marca ob 19. uri v cer-
kvi sv. Jurija v Stari Loki slavnostni kon-
cert. Pripravljajo tudi fotografsko razstavo
Škofjeloški pasijon 2009 avtorja Tomaža
Lundra. Odprli jo bodo v petek, 12. mar-
ca, v vhodni dvorani Sokolskega doma.

Likovniki razstavljajo
Danes, 23. februarja, bodo ob 19. uri v

mali razstavni galeriji občine Škofja
Loka ob zvokih godalnega orkestra škof-
jeloške glasbene šole odprli razstavo pe-
tih likovnikov: Avgusta Babnika, Irene
Marc, Agate Pavlovec, Mojce Pintar in
Irene Šuštar. Razstava bo odprta do 16.
marca. D. Ž.
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Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na
tem mestu je predviden tudi edini izvoz s
parkirišča. Obnovljen bo tudi sedaj neurejen
objekt oranžerije in severni del mestnega ob-
zidja ob cesti v Vincarje. Parkirišče bo ureje-
no na sonaraven način z biotehniško stabili-
zacijo in ozelenitvijo brežin z zasaditvijo dre-
ves in grmovnic. Vsekakor bo tako urejeno
parkirišče predstavljalo novo kvaliteto v
mestnem središču. Za varnejšo pot pešcev iz
smeri Vincarij do mestnega jedra je predvi-
dena pešpot od zahodnega uvoza na parkiriš-
če pa do objekta Oranžerije.” 
Občine na Škofjeloškem ste šle (ločeno od
drugih gorenjskih občin) v projekt urejanja
porečja Sore. Kako daleč ste z njegovim
uresničevanjem ob dejstvu, da drugje po
Gorenjskem ti projekti ne napredujejo?

”V gorenjski projekt GORKI štiri občine
na Škofjeloškem nismo vključene, imamo
namreč svoj projekt Urejanje porečja Sore
(UPS), ki je razdeljen na dva dela. Prvi za-
deva odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
drugi pa preskrbo z vodo. Pred kratkim smo
imeli skupen sestanek s predstavniki Minis-
trstva za okolje in Vladne službe za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Presene-
tile so nas nekatere novosti v zvezi s tem
projektom, predvsem glede sofinanciranja s
strani države, ki se želi v veliki meri umak-
niti iz financiranja teh projektov in jih preva-
liti na občine. Pojavljajo pa se tudi nove za-
hteve v zvezi z revidiranjem projektne doku-
mentacije. Ker smo bili zelo pozno uvrščeni
v državni načrt razvojnih programov (NRP),
smo se domenili, da jim predložimo realen
terminski plan preskrbe z vodo na našem ob-
močju, česar doslej niso dopuščali. Občine
na Škofjeloškem imamo sicer že odločbo za
prvi del projekta, odvajanje in čiščenje od-
padnih voda, nimamo pa še odločbe za vodo. 

Dodatne zahteve za nas sicer pomenijo kar
dva meseca dodatnega dela. Če bi do poletja
imeli odločbo tudi za projekt preskrbe z
vodo, bi bilo za nas to zelo dobro, ker bi tako
lahko uskladili vse roke in razpisne doku-
mentacije. Po občinah namreč pripravljamo
razpisne dokumentacije za oboje skupaj, za
projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in za vodovode. Znotraj odločbe za gradnjo
kanalizacije pa bomo del projekta lahko že
začeli izvajati na terenu. Dobro je, da v Žireh
že začenjamo.”
Menda pa začenjate gradnjo sekundarne-
ga vodovoda v vasi Papirnica?

”Problem vodovoda v vasi Papirnica je star
toliko kot moj mandat na občini. Vas ima si-
cer dva lokalna vodna izvira, pri katerih so
analize nenehno kazale, da voda ni dobra.
Občina ima z izdano odločbo okoljskega in-
špektorata obveznost, da uredi ustrezno pre-
skrbo z vodo. Ker se zadeva sporazumno dol-
go ni dala urediti, smo se na koncu odločili
za preprojektiranje poteka vodov in sedaj že
gradimo. Medtem smo izvedli javni razpis,
dobili dobro ponudbo in izvajamo dovod
vode v naselje Papirnica. Ta del bomo nare-
dili do meseca marca in ga tudi obračunali,
saj moramo v skladu s programom komunal-
nega opremljanja te stroške prenesti na upo-
rabnike. Šele sedaj se bo povsem neposredno
pokazalo, kako draga je lahko gradnja v tako
razdrobljenem naselju.”
Kako urejate zemeljske plazove?

”Sanacije zemeljskih plazov vodimo siste-
matično, drugo za drugo. Skušamo pa jih
obdelati čim več, trenutno saniramo zemelj-
ski usad na cesti Praprotno-Sv. Tomaž, za
druge pa je tudi pripravljen načrt sanacij, in
upamo, da ga bomo spravili skozi državni
proračun. Drugače si tega sploh ne moremo
privoščiti, tu denarja ni nikoli dovolj, saj ži-

vimo v pokrajini, ki sodi med najbolj plazo-
vite v državi.”
Kako ste se lotili priprave občinskega pro-
računa, ki bo verjetno zaradi kriznih raz-
mer varčevalno naravnan?

”Glede na obstoječo finančno situacijo v
državi, smo tako proračun kot načrt razvojnih
programov zelo oklestili in zamaknili. Pri-
hodki občin so namreč močno padli, tako
redni kot tisti, ki pridejo iz naslova komunal-
nega opremljanja zemljišč. Novih investicij
skorajda ni. Prometa z nepremičninami je na
primer petdesetkrat manj, kot ga je bilo. To
stanje je resno, tako se v občini prvenstveno
posvečamo zaključku že začetih projektov,
zamikamo pa odpiranje novih, čeprav me
svarijo, da se to v volilnem letu ne dela. Mo-
ram pa reči, da je naše prvo vodilo to, da za-
gotovimo stabilnost občinskih financ. Obči-
no čaka velik projekt Urejanja povodja Sore,
kjer moramo zadržati čim večjo maso sred-
stev za financiranje tega projekta. Kot reče-
no, tempo projektov se bo upočasnil. Zadrža-
li pa bomo vse ključne državne cestne pro-
jekte, nekatere stvari se bodo začele izvajati
nekoliko kasneje, jeseni namesto spomladi.”
Kakšen pa je rezultat predhodne razgrnit-
ve občinskega prostorskega plana?

”S predhodno razgrnitvijo smo po eni stra-
ni želeli dobiti informacije, kakšni so odzivi
in želje ljudi, ki so dajali pobude, po drugi
strani pa povečati pritisk na tiste, ki nam pla-
nirajo v Ljubljani, večkrat zelo birokratsko,
daleč od ljudi in stvarnih razmer na terenu.
Občina, župan, občinski svet in naši občani,
ki želijo graditi, se morajo podrediti prostor-
ski stroki in njenim predpisanim podlagam in
le popolna usklajenost s temi predpisanimi
usmeritvami lahko prinese nov prostorski
plan. 

O vsem tem na koncu odločajo državni 
birokrati. Šele sedaj se pravzaprav vidi, 
kakšen preboj je pomenil zadnji prostorski
plan občine, sprejet pred osmimi leti, ko je
Škofja Loka zadnjič dobila večje površine za
zazidljiva zemljišča. Od tedaj se je zakon 
trikrat spremenil, medtem pa se je zgodilo,
da občina ne more več samostojno prostorsko
planirati, tako da bi bilo to v skladu z realni-
mi potrebami ljudi.”
Morda še beseda o skupnem projektu Go-
renjske glede ravnanja z odpadki, CERO.
Zakaj vam ne uspe?

”Menim, da je vodenje projekta CERO s
strani vodilne članice katastrofalno. Sam sem
zelo nezadovoljen z opravljenim delom, čla-
nice nismo niti obveščene, relevantnih poda-
tkov sploh ne dobimo. V skladu z usmeritva-
mi, ki sedaj veljajo, bomo občine na našem
koncu podprle rešitev, da se z odpadki ravna
na enem samem mestu. Podprli bomo Jeseni-
ce z Malo Mežaklo, kjer so resnejši partnerji
in so te stvari sposobnejši bolje urediti. Mi-
nistrstvo za okolje pa naj razmisli o najbolj
ustreznih strokovnih oz. tehnoloških rešitvah.”

Danica Zavrl Žlebir

Občina je dobila gradbeno dovoljenje za gradnjo parkirišča pri zdravstvenem domu, vendar zaradi pritožbe
še ne bodo mogli graditi. Foto: Gorazd Kavčič
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Rajale so velike in male maškare
Škofja Loka - Na pustni torek so v Škofji Loki rajale velike in

male maškare. Društvo prijateljev mladine je skupaj z loškimi vrtci
in šolami, turističnim društvom in občino priredilo veselo pustovan-
je na Mestnem trgu. Maškare so se zbrale pred vrtcem Najdihojca in
se nato v sprevodu podale v mesto. Spremljala jih je loška pihalna
godba, pedagoške delavke iz škofjeloških vrtcev so poskrbele za
glasbeno animacijo, trio Šubic za veselo muziko, prostovoljni gasil-
ci iz Škofje Loke pa so imeli skupaj z družbo za varovanje na skrbi
varnost. Množica tistih, ki so se veselili pustnih norčij, je bila to-
likšna, da ni bilo nikjer več najti nobenega prostega parkirnega pros-
tora. D. Ž., foto: Tina Dokl

Poslanci SDS tudi na Škofjeloškem
Poslanska skupina SDS je 1. februarja obiskala Gorenjsko. Poslan-

ci Milan Čadež, Milenko Ziherl, Rado Likar, Iztok Podkrižnik, Mar-
jan Bezjak in predsednica gospodarskega foruma stranke Zofija
Mazej Kukovič so obiskali občine Železniki, Gorenja vas - Poljane,
Žiri in Škofja Loka. Na Škofjeloškem so obiskali Mesarstvo Štajn-
birt (prejemnika priznanja Obrtnik leta 2009), podjetja Marmor Ho-
tavlje, Mizarstvo Peternelj in Kržišnik na Hotavljah in Tehtnica v
Železnikih. Obiskali so tudi škofjeloškega župana Igorja Drakslerja.
Po končanem obisku so svoje vtise z loškega konca strnili (na sliki
od leve) Milan Čadež, Jože Tanko, predsednik SDS Janez Janša,
Branko Grims in Milenko Ziherl. Danica Zavrl Žlebir
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V spomin ustreljenim talcem
Pri spominskem obeležju za Kamnitnikom je bila slovesnost v spomin petdesetim ustreljenim talcem in

štirim partizanom, ki so zgoreli v partizanski tehniki v požganem Veštrskem mlinu.

Škofja Loka - Nemci so 9. februarja 1944 za
Kamnitnikom ustrelili petdeset talcev. To je
bil največji zločin v tisočletni škofjeloški zgo-
dovini, je dejal govornik na slovesnosti v spo-
min na ubite talce, škofjeloški župan Igor
Draksler. Ta zločin so zagrešili okupatorji
nad svobodoljubnimi in domoljubnimi ljudmi.
Tudi tem žrtvam gre zahvala, da smo danes
svobodni, iz tako tragičnih dogodkov pa se
učimo za svobodno sedanjost in prihodnost,
tako da se upremo vsem radikalnim ekstre-
mizmom in si prizadevamo za strpnost ter
spoštovanje človekovih pravic. Organizatorja
prireditve sta bila Občina Škofja Loka in
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja
Loka. V imenu slednjega je spregovorila slav-
nostna govornica Lidija Goljat Prelogar.
Obudila je spomin na tragičen dogodek, do
katerega je prišlo, ker se je nemški okupator
maščeval za smrt ubitega esesovca. To je bil
najbolj črn dan v zgodovini Škofje Loke in
tudi dan velikega žrtvovanja za svobodo in ob-
stoj slovenskega naroda, je dejala govornica.
Še danes smo pretreseni, ko se spominjamo
tega dogodka, to pa nas utrjuje v prepričanju,
da se taki zločini nad človeštvom ne smejo več
dogajati. Današnje generacije cenimo vredno-
te NOB, čeprav danes svobodo dojemamo
drugače, kot so jo tedaj. Zanje je pomenila na-

rod, domovino, upanje in spoznanje, da je za
svobodo vredno žrtvovati tudi življenje. Poboj
talcev za Kamnitnikom februarja 1944 pa ni
omajal odpora, nasprotno, ta dogodek je strnil
novo moč za boj proti okupatorju in domačim
izdajalcem. S spominsko slovesnostjo, ki je
vsako leto na obletnico tega dogodka (in v
spomin na štiri partizane, ki so izgubili življe-
nje v Veštrskem mlinu), organizatorji potrjuje-
jo samobitnost, boj za svobodo, slovenski na-

rodni ponos in samostojnost ter neodvisnost
slovenskega naroda. Kulturni program so ob
tej priložnosti oblikovali: Mestni pihalni orke-
ster Škofja Loka, harmonikar Jernej Jemc in
pevec Anton Habjan, recitatorji Marko Črta-
lič, Nadja Strajnar Zadnik in Monika Tavčar,
gardna enota Slovenske vojske in praporščaki
ter z besednim bogoslužjem dr. Alojz Snoj,
župnik župnije sv. Jurija v Stari Loki.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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● 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 

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

tudi ob četrtkih
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Leo kluba podarila pisalni stroj
Sedemletni Maji Košir Habjan z Godešiča so v dobrodelni akciji

podarili pisalni stroj za slepe. Donacijo sta omogočila dobrodelna
Leo kluba Brdo in Domžale, ki sta temu namenila denar, zbran na
zabavi za noč čarovnic. Deklica ta pripomoček nujno potrebuje v šoli,
obiskuje namreč drugi razred na zavodu za slepo in slabovidno mladi-
no. Pri nakupu pisalnega stroja je s prispevkom pomagalo tudi pod-
jetje Allergant. Ali slepemu pisalni stroj ne pripada brezplačno, smo
vprašali na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj, kjer
je bila tudi prireditev ob podelitvi donacije. Tajnik društva Beno Virt
je potrdil, da slepemu enkrat v življenju pripada pisalni stroj, vendar
v primeru, da to pravico izkoristi, pozneje ne more dobiti Braillove
vrstice, posebnega dodatka k računalniku, ki slepemu omogoča
uporabo le-tega. Ker pričakujejo, da se bo Maja pozneje še šolala in
bo potrebovala računalnik z Braillovo vrstico, so se sedaj raje odločili
za nakup pisalnega stroja, seveda ob pomoči donatorjev.

D. Ž., foto: Gorazd Kavčič

Spomnili so se pasijonskih
romanj 

Škofja Loka - Pred občnim zborom
Prosvetnega društva Sotočje so v soboto
v Kašči v sliki in besedi predstavili lan-
ska pasijonska romanja. Društvo jih je
priredilo za promocijo Škofjeloškega pa-
sijona 2009. Idejo je dal Martin Kraj-
nik, nekdanji predsednik društva, ki je
tudi sicer vodja vsakoletnih prvomajskih
romanj. Na prvem romanju se je pridružil
režiser pasijona Borut Gartner, ki je
nato predlagal, da bi obiskali vse sloven-
ske škofije in tamkajšnje škofe in njihove
vernike povabili na ogled uprizoritve
Škofjeloškega pasijona. Opravili so pet
romanj, prvo maja 2008 v Štandrež pri
Gorici, rojstni kraj avtorja pasijona patra
Romualda Marušiča, drugo v Novo me-
sto v začetku novembra 2008, tretje fe-
bruarja 2009 v Celje, Maribor, Mursko
Soboto in Moravske Toplice, četrto mar-
ca 2009 v Celovec in peto prav tako mar-
ca v Ljubljano. D. Ž.

Vižanje s harmoniko
Prostovoljno gasilsko društvo Poljane v

sodelovanju z Agencijo Media butik vsa-
ko leto poskrbi za prijeten glasbeni večer
ob ljudskih inštrumentih in pesmih, za
kar gre zasluga glasbeni skupini Suha
špaga, ki deluje pod okriljem Društva
Rovtarji. Letošnje Vižanje s harmoniko
bo v nedeljo, 21. marca, ob 16. uri v 
telovadnici OŠ Poljane, nastopili bodo
Ansambel Toneta Rusa, Ansambel Roka
Žlindre, Gorenjevaški oktet s harmoni-
karjem Jožetom Vidergarjem, Navihan-
ke, ansambel Nagelj, ansambel Svetlin in
Stane Petrič in mlada harmonikarica
Anja Koračin. B. B.

Izdelali bodo butaro 
velikanko

Prosvetno društvo Sotočje 27. marca od
9. do 12. ure vabi na prikaz izdelave bu-
taric iz vrbovih šib, bršljana, brinja, vres-
ja, pušpana in oljke. Svojo butarico bodo
lahko izdelali tudi mimoidoči, pomagali
jim bodo strokovnjaki, organizator pa bo
poskrbel za potreben material. Hkrati
bodo loški skavti na Mestnem trgu izde-
lali tudi butaro velikanko in jo postavili
na Cankarjev trg. Informacije: PD Sotoč-
je (Jožica Žnidaršič, 051/344 119). B. B.

Zahvala družine Osredkar
Družina Osredkar s Planine se želi 

zahvaliti vsem, ki so zbirali denar za 
pomoč njihovi hčerki Mojci Osredkar.
Zahvaljujejo se učiteljem in učencem
osnovne šole Gorenja vas, podružni-
cama Lučine in Sovodenj ter vrtcu Zala,
pa tudi Rdečemu križu Gorenja vas za
pomoč Mojčini družini pri ureditvi 
njene sobe. D. Ž.

Fotografira že 50 let, 
razstavlja prvič

Železniki - V hodniku občine Železniki bo
do konca marca na ogled razstava 28 fotografij
o gradu Strmol, ki jih je v objektiv ujel doma-
čin Anton Sedej. ”Nastale so lani ob odprtju
Mežanove slikarske kolonije, ki je večinoma
potekala v gradu Strmol in ob njem. Fotografi-
ral sem zunanjost dvorca, okolico, pa tudi no-
tranjost in detajle v njej. Dvorec je zares boga-
to opremljen z masivnim rezljanim pohištvom,
oljnimi slikami, kipi ...,” je razložil Sedej in
dodal, da je razstava še posebej zanimiva, ker
razkriva tudi notranjost protokolarnega dvorca,
ki jo imajo le redki priložnost videti. Sedej je
tokrat prvič postavil na ogled svoja dela, če-
prav letos praznuje že petdesetletnico fotograf-
skega delovanja. Sprva je fotografiral pred-
vsem za osebne in družinske potrebe, nato pa
je s fotoaparatom začel beležiti tudi pomemb-
ne dogodke v Selški dolini, tako da je njegov
arhiv postal prava zakladnica slikovnega gradi-
va. Poseben zalogaj mu je kot upokojencu
predstavljal prehod na digitalno fotografijo in
računalniško tehniko, a je osvojil tudi to. Sedej,
ki bo letos dopolnil 70 let, se zadnja leta aktiv-
no ukvarja tudi s pisanjem prispevkov, ki jih
objavlja v Železnih nitih, Ratitovških obzorjih
in tedniku Družina. A. H.

Anton Sedej na hodniku občine Železniki razstavlja
fotografije o gradu Strmol. 
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Svinjski parkelj podelil predsednik Obama
Sorica - V občini Železniki so se ob pustu zvrstile številne prire-

ditve. Že po tradiciji je bilo pestro tudi v Sorici, kjer je športno dru-
štvo v sodelovanju s turističnim društvom priredilo pustni veleslalom
za svinjski parkelj. Po progi nad gostiščem Macesen se je spustilo 
več kot trideset našemljenih smučarjev. Gledalci so izbrali tri na-
jizvirnejše, ki jim je nagrade v pustnem duhu podelil sam ameriški
predsednik Barack Obama. Prehodni pokal svinjski parkelj si je 
prislužil Ribničan, drugi je bil naftni šejk s soprogo, tretja pa Stan in
Olio. Najboljši trije so se razveselili tudi mesnih dobrot. A. H.

Nova okoljska dajatev
Vlada je ob koncu leta 2009 sprejela uredbo o okoljski dajatvi

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Po njej
mora odslej vsak uporabnik stavbe, kjer nastaja komunalna
odpadna voda, odvajati okoljsko dajatev. To velja za vse, pravi
župan Igor Draksler, tudi za tiste na periferiji, kjer ni javne
kanalizacije ali čistilne naprave. Podlage za obračun okoljske
dajatve so količina uporabljene vode, število stalno prijavljenih

prebivalcev v stavbi in način čiščenja odvedene odpadne vode
(greznica ali mala čistilna naprava). ”Na podlagi uredbe smo 
izdali obvestilo občanom z željo, da nam ljudje odgovorijo na 
anketo, v kateri nam pošljejo natančne podatke o porabljeni vodi,
številu članov in načinu odvajanja odpadne vode. Izpolnjeni
vprašalnik naj nam pošljejo do 28. februarja. Če ga dotlej ne
bomo dobili, bodo pri obračunu okoljske dajatve uporabljeni zad-
nji razpoložljivi podatki iz državnih podatkovnih baz in evidenc.
Občina je dolžna pobrati to takso, zbrana sredstva lahko obdrži v
svojem proračunu, če jih uporabi namensko. Mi jih nameravamo
porabiti za posodobitev centralne čistilne naprave, kjer bomo 
uredili enoto za prevzem grezničnih vod in blata iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav,” pojasnjuje župan Igor Draksler. D. Ž.

Japonci začenjajo cikel koncertov
Na Loškem odru bo v soboto, 27. februarja, ob 19. uri koncert

ob začetku mednarodnega cikla koncertov. Predstavila se bo
japonska skupina Wariki skupaj s škofjeloško skupino Otroci rit-
mov pod vodstvom Jaka Strajnarja. Skupina Wariki na svojih
nastopih združuje lokalno glasbo in plese z vse Japonske, pri svo-
jih nastopih pa uporablja tradicionalna glasbila: bobne taiko,
shamisen, flavta, yokobue, koto in kokyu. 27. februarja pa bo ob
12. uri na Loškem odru tudi brezplačna delavnica. Informacije:
www.skofjaloka.si ali Loški oder, vstop prost. D. Ž.

Kaj nas uničuje in kaj zdravi?
Razvojna agencija Sora želi ob prazniku žena vsem podjetnicam in

drugim poslovnim ženskam na Loškem podariti novo znanje in napo-
tke za zdravo življenje, prek katerega bodo odprle poti do večje učin-
kovitosti in sreče v poslovnem in zasebnem življenju. Zato 10. marca
ob 13. uri vabijo v veliko sejno sobo na Upravni enoti Škofja Loka na
brezplačno delavnico Kaj nas uničuje in kaj nas zdravi? Sanja Lončar
bo predstavila, kaj se skriva v izdelkih, ki jih ponujajo trgovine, na kaj
moramo biti pozorni pri izbiri izdelkov, kako ločiti med koristnimi in-
formacijami in zavajanjem ... V drugem delu bo predavateljica odgo-
varjala na konkretna vprašanja, kako prepoznati naravne izdelke, zato
agencija vabi, da udeleženke s seboj prinesejo kozmetične izdelke,
prehranska dopolnila in podobne izdelke, za katere bodo skupaj ugo-
tovili, kaj vsebujejo in ali uporabnicam koristijo. RAS prijave spreje-
ma do petka, 5. marca, oziroma do zasedbe prostih mest (telefon 50
60 223 ali info@ra-sora.si). Predavanje je brezplačno! B. B.

Žirovskarji imajo novo spletno stran
Turistično društvo Žirovski Vrh je ta mesec predstavilo spletno stran

www.tdzirovskivrh.si/. ”Prej spletne strani nismo imeli, vendar vemo,
da se internet vedno bolj živi tudi v naših krajih. Na ta način upamo, da
pridobimo še kakšnega obiskovalca več, saj bo lažje izvedel, kaj pri-
pravljamo,” pojasnjuje Lucija Kavčič iz društva. Na strani je za zdaj le
del gradiva društva, opisane so prireditve (Lepo je res na deželi in Praz-
nik žetve, Pohod skozi Zalo in Kostanjev žur ter Salamiada), opisana je
zgodovina kraja in podobno. Stran so jim brezplačno izdelali na Fun-
daciji Vincenca Drakslerja, kjer sicer pripravljajo izobraževanja za 
nevladne organizacije, financirajo se tudi iz sredstev Evropske unije. S
časom bodo spletni strani dodali tudi podstrani, kjer se bodo lahko 
člani predstavili s svojo dejavnostjo, kot so na primer Karlovski mlin,
domačija Mrak, domačija Omejčk, Budlov mlin in drugi. B. B.

Rovn do aprila zaprt
Selca - Če je bilo v preteklih letih v športnem parku Rovn tudi pozi-

mi živahno, pa letos ni tako. Park je namreč že od decembra zaprt, svo-
ja vrata pa bo odprl šele z aprilom. ”Ni nam vseeno, da je Moj park
Rovn čez zimo zaprt, za ta ukrep pa smo se odločili, ker z novim upra-
vnikom načrtujemo nekaj investicij za izboljšanje ponudbe. Na Rovnu
sicer ta čas ni drsališča, urejene pa so proge za smučarske teke, ki so
odlično obiskane,” je pojasnil predsednik Športnega društva Selca 
Brane Bertoncelj. In zakaj so se odločili za zamenjavo dosedanjega
upravnika? ”Moj park Rovn zahteva celo leto popolno pozornost, 
dosedanji upravnik pa ima v najemu še dodaten objekt, zato so bile na
Rovnu že lansko sezono zimske aktivnosti okrnjene. Tudi naši pogledi
na aktivnosti v parku so se nekoliko razlikovali. Za novega upravnika
smo tako izbrali Igorja Marina, samostojnega podjetnika iz Železnikov,
ki ima z gostinstvom veliko izkušenj, zaposlil bo tudi primerno osebo
za vzdrževalna dela ter pomoč pri organizaciji športnih in drugih prire-
ditev. Marca bomo skupaj izvedli nekaj investicij, ki bodo izboljšale go-
stinsko ponudbo. Dokončali bomo tudi večnamensko ploščad in poti,
namestili zaščitne ograje proti Sori, povečali priključne moči električne
napeljave in uredili nove omarice,” odgovarja Bertoncelj. A. H.
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Prodajajo po vsej Sloveniji
Tapetništvo oziroma izdelovanje sedežnih garnitur ima v Poljanski dolini in Žireh dolgoletno 

tradicijo. Tokrat predstavljamo tri uveljavljene izdelovalce.

Najprej bomo nekaj besed spregovorili o po-
hištvu Žakelj, ki se z lastno blagovno znamko
predstavlja od leta 2000, prvo proizvodnjo pa
so zagnali leta 1987. Danes kolektiv sestavlja
kar 40 sodelavcev, ki so ločeni na proizvodnjo
in prodajo. ”Že na začetku smo izdelovali ob-
lazinjeno pohištvo po naročilu, vsako leto pa
predstavimo vsaj dve inovaciji, tako da naša
ponudba obsega 15 različnih modelov sedež-
nih garnitur,” je povedala Irena Žakelj. Poleg
glavnega programa, kot so sedežne garniture,
njihov proizvodnji program obsega še oblazi-
njene postelje, počivalnike, sedežne vreče, ta-
bureje, po novem pa tudi zavese.

Bolj kot nagrade so družini Žakelj po-
membni zadovoljni kupci, tudi novi prihajajo
k njim s priporočili njihovih dosedanjih kup-
cev. Njihove sedežne garniture se uvrščajo v
srednji do višji cenovni razred, cena pa je od-
visna od kvalitete in specifičnih oblik ter di-
menzij. ”Nakup sedežne garniture je dolgo-
ročni nakup, kjer je bistvena kvaliteta, prak-
tičnost, udobnost in tudi estetska vrednost,”
pojasni Irena Žakelj. V podjetju sicer vsak

mesec pripravijo posebno ugodnost, v času
pohištvenega sejma ponudijo sejemski po-
pust, večkrat letno pa za izbrane modele tudi
posebno ponudbo. Njihove izdelke si kupci

lahko ogledajo v Galeriji udobja v Ljubljani,
v (pohištvenem) salonu v Lescah, program
sedežnih garnitur pa je razstavljen tudi ob
proizvodnih obratih.

Sedežna garnitura podjetja Žakelj

Mizarstvo Primožič, Gabrovo 6, tel.: 070 246 471
www.mizarstvo-primozic.si                                                   info@mizarstvo-primozic.si

● kuhinje po meri
(klasične/moderne, v mesecu marcu 
prebzplačen 3D izris kuhinje)

● notranja in vhodna vrata
● ostalo pohištvo po meri
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KRANJ Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

NOVO

● Prilagodljivost vsakemu prostoru
● Skladnost z drugimi linijami pohištva Alples

● Poljubna notranja oprema

VGRADNE OMARE PO MERI
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Ivana Bokala iz Zminca spremlja tapetniš-
tvo že od otroških let, saj se je s tem pokli-
cem pred več kot štirimi desetletji začel
ukvarjati že njegov oče. ”Pred sedemnajstimi
leti sem prevzel družinsko delavnico, kjer mi
danes pomaga še devet sodelavcev,” pravi
Bokal. V tem času je pridobil modri znak
slovenske kakovosti, sam pa je postal mojster
tapetnik in dekorater. Podjetje sodi med naj-
večje in najkvalitetnejše proizvajalce oblazi-
njenega pohištva po naročilu v Sloveniji. 

Njihova proizvodnja je usmerjena v izde-
lavo sedežnih garnitur po naročilu, vendar iz-
delujejo vse oblazinjeno pohištvo za hotele,
lokale, TV-počivalnike, postelje, vzmetnice, Sedežna garnitura podjetja Bokal

Popust velja za gotovinsko plačilo do 31. marca 2010.

20-
odstoten 

promocijski
popust
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Razstavni prostor št. 5

Sedež podjetja
Todraž 11, 4224 Gorenja vas
tel.: 04 510 54 00, fax: 04 510 54 01
e-pošta: info@int-vrata.si

Salon Ljubljana
Šmartinska c. 106, 1000 Ljubljana
tel.: 01 600 80 30, fax: 01 600 80 31
e-pošta: salon.lj@int-vrata.si ����������	�	�
�
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SEJEMSKI POPUST

notranjo oblazinjeno opremo za navtiko in
podobno. Vse izključno po naročilu, zalog ni.
Pred tremi leti so kljub temu odprli nove raz-
stavno proizvodne prostore v skupni površini
1800 kvadratnih metrov, ponudba je predstav-
ljena tudi na njihovi spletni strani. Tako kot
Žakljevi tudi Bokalovi pravijo, da je največja
nagrada zadovoljstvo kupcev, pohvalijo pa se
lahko s številnimi nagradami in priznanji z
različnih sejmov. ”Pridnost, znanje in vztraj-
nost so lastnosti, ki odlikujejo dobrega moj-
stra,” pravi Ivan Bokal in doda: ”Opravljeni
izpiti in pridobljena priznanja pa dokazujejo
strokovnost in kakovost našega dela.”

Splošno tapetništvo Urban Posedi je dru-
žinsko podjetje, ki deluje od leta 2004. Na
začetku majhno delavnico so z leti razširili in
odprli tudi salon lastnih izdelkov. Večino nji-
hove proizvodnje sestavljajo sedežne garnitu-
re, ki jih izdelujejo le po naročilu, vedno 
prilagojena prostoru naročnika, zato je ta
unikat. Pet sodelavcev skrbi za izpolnitev 
naročil, od sedežnih garnitur pa do vzmetnic,
oblazinjenih postelj, TV-počivalnikov, deko-
rativnih blazin ... 

Še ta mesec bodo razširili razstavni salon (z
dvesto na 270 kvadratnih metrov), ki je na is-
tem mestu kot proizvodnja v Starih Žireh, po-
nudbo si lahko kupci ogledajo tudi na spletni
strani. Kupci sicer prihajajo iz vse Slovenije,
nekaj izdelkov so odpeljali tudi v sosednjo
Hrvaško. ”Smo cenovno ugodni, uredimo pa
tudi montažo na domu, kar pomeni, da garni-
turo prinesemo v hišo ali stanovanje, ne le do
vrat. Seveda jo tudi brezplačno pripeljemo,”
pove Urban Posedi. Boštjan Bogataj

Sedežna garnitura podjetja Urban Posedi

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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PE cvetličarn:
Gorenja vas, tel.: 04/51 81 400 

Cerkno, tel.: 05/37 45 017 
Selca, tel.: 04/51 46 392 

Čestitamo ob dnevu žena in vas vabimo 
v naše cvetličarne.

Mizarstvo Lespo
Pohištvo po meri

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

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

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

Izdelava mansard / izdelava zun. napuščev / vgradnja strešnih oken
prenova oken in vrat / suhomontažne izvedbe / predelne stene

KNAUF IZVEDBE
Dejan Kokalj s. p.
Koprivnik 28/a
041 608 581
e-mail: deko.kokalj@siol.net
www.deko-knauf.com

Stanonik Majda s.p., Zakobiljek 15, 
Poljane nad Škofjo Loko, tel: 04/51 85 599

MIZARSTVO JEREB
Milan Jereb s.p.
Cesta na Ledinico 2, 4226 Žiri

041/275-125 / 041/375-377
mizarstvo.jereb@gmail.com
www.vrata-jereb.si 

IZDELAVA NOTRANJIH VRAT PO MERI
● Brezplačne izmere in svetovanje ● Kvalitetna izdelava
● Dostava in montaža
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Bralka Andreja preureja dvosobno stano-
vanje. Želi urediti dodatno sobo za hčer, kjer
bo imela zadosti prostora za igro in kasneje
za učenje, ter ločen spalni del za starše. V
bivalnem delu želi imeti kuhinjo s pultom,
jedilni kot in sedežno garnituro.

V dani situaciji je bila naloga, ki ste mi jo
zastavili, precej zahtevna. Otroško sobo sem
zaradi prostora za igro postavil v sedanjo za-
konsko spalnico. Ta soba je dovolj velika, da
bo lahko tudi v prihodnjih letih rasla z vašo
hčerjo, dovolj prostora bo tudi za morebitne-
ga bratca ali sestrico.

Zaradi te odločitve je bila umestitev spalni-
ce za vas in moža nekoliko težja, saj sem mo-
ral tudi vama zagotoviti dnevno svetlobo. Za
začetek sem povečal dnevni prostor, tako da
sem zaprl balkon in odstranil dosedanja
okna. Spalnica je zato vsota danih možnosti -

postavljena v sedanji dnevni prostor, ki se
primerno zmanjša, vanjo pa boste lahko po-
stavili le posteljo in nočni omarici. Vsak od
zakoncev bo v spalnico (lahko) vstopal na
svoji strani, saj drugačna postavitev ni bila
možna.

V dnevnem prostoru ostane prostor za tro-
sed in morda manjši tabure ter nizko omari-
co, LCD televizijo boste pritrdili na novo
steno. V enem kotu tega prostora sem posta-

vil kuhinjo v obliki črke L, ki jo zaključuje
pult. Z nakupom barskih stolov boste lahko
zajtrkovali ali malicali kar pri pultu, prosto-
ra za pravo jedilnico pa je žal zmanjkalo.
Zato sem umestil zgolj manjšo mizo, 
ki pa je lahko za posebne priložnosti izvleč-
na in se poveča. V dnevnem prostoru sem
nekaj (prehodnega) prostora namenil še eni,
dodatni vgradni omari, eno imate že na hod-
niku.

Oprema je klasična, ne pozabite na dobro
osvetlitev kuhinje (kjer je premalo dnevne
svetlobe) in nad jedilno mizo, čeprav je
okno v novi otroški sobi veliko, pa ne poza-
bite tudi na ambientalne lučke za hčer. Pohi-
štvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovi-
nah. V ceni je zajeta jedilna miza s štirimi
stoli, trosed, otroška soba (postelja, pisalna
miza, garderobna omara) in znaša 1800 
evrov.                    Jernej Červek, u. d. i. a.

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

Prenovljeno stanovanje 
s spalno nišo



Kultura
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Sovodenj - Novejša tradicija vsakoletnih
premier avtorskih predstav KUD Sovodenj
je zelo pestra: leta 2007 so se predstavili s
parodijo na resničnostne šove Štala na Odru,
lani s predstavo Rešujemo Svet (uvrstitev na
festival gorenjskih komedijantov), lani so se
s predstavo Sanje Vsakega Moškega lotili
odnosov med spoloma. Skupno vsem je im-
provizacija.

Tudi letošnja predstava 7 smrtnih grehov je
narejena s pomočjo improvizacije. ”Kot
vodja projekta sem igralce razdelil v skupi-
ne, vsaka pa je pripravila skeč, ki ga kasne-
je spilimo in postavimo v prej izbran kon-
tekst. Ideja je padla po ogledu predstave Via
Negativa v gledališču Glej, kjer so se enako
spopadali s sedmimi smrtnimi grehi, a na
povsem drugačen, celo šokanten način. Do-
dal sem tudi zgodbo pesmi Seventh Son of a
Sventh Son skupine Iron Maiden in ideja za
našo predstavo je bila na pladnju,” pojasnju-
je Lenart Šifrar. Igralci so poskrbeli, da je
koncept prerasel v predstavo, s katero se
lahko poistoveti sleherni obiskovalec. 

Igra 7 smrtnih grehov se začne s smrtjo
glavne junakinje Vesne Ablak, ki jo igra
Martina Jezeršek. Stvar se zaplete, ko se
Angel in Hudič ne moreta dogovoriti, ali naj
gre njena duša v pekel ali v nebesa. Vsak bi
jo rad odpeljal s seboj. Tako se odločita, da
bosta za ključ uporabila sedem smrtnih gre-
hov. Gledalcem se razpre Vesnino življenje
od gimnazije do njene prezgodnje smrti, ki
se vseskozi prepleta s sedmimi smrtnimi
grehi: Požrešnost, Jeza, Pohlep, Lenoba, Po-
hota, Zavist in Napuh. 

KUD ima že več kot 60-letno tradicijo,
igre na Sovodnju pa še veliko daljšo. ”Neka-
terim nam je bilo igranje položeno v zibel-
ko, z novim pristopom pa smo verjetno pri-
tegnili pozornost še kakšnega potencialnega
igralca. Poleg nadaljevanja tradicije je to iz-
vrsten način za preizkušanje samega sebe.

Ker živimo v majhnem odročnem kraju,
moramo za dogajanje v kraju poskrbeti
sami,” pravi Šifrar. Sovodenjski igralci pa so
se v zadnjih dveh letih lotili tudi uličnega
gledališča, saj so se prek projekta MašinA
pojavili tudi na festivalu Ana Desetnica.
Pred dvema letoma so se predstavili z Le-
gendo 2008, lani pa s predstavo Piti ali ne
piti (marca tudi na RTV SLO). Lani so s
KUD Cerkno posneli še film Tombola. 

Da dobi predstava podobo, ki jo na koncu
vidijo gledalci, poskrbijo tudi prijatelji, ki jih

na odru ni videti. Čeprav je načeloma težko
uskladiti ekipo, ki skupaj šteje dvajset čla-
nov, naloge jemljejo resno in zavzeto. ”Takoj
ko začutimo publiko, se prepustimo odrskim
užitkom, kjer se odlično počutimo. Aplavz
in glasen smeh pa sta še dodaten plus,” o
morebitni tremi pove Lenart Šifrar. Sovo-
denjčani bodo gostovali še: v Poljanah (6.
marec ob 19. uri), Lučinah (12. marca ob 19.
uri), Predosljah (14. marca ob 16. uri), Stra-
žišču (27. marca ob 19. uri) in Gorenji vasi
(10. aprila ob 20. uri).       Boštjan Bogataj

Smrtni grehi tokrat navdušili
KUD Sovodenj je pred kratkim predstavilo novo premiero - 7 smrtnih grehov. Sovodenjčani so 

znova improvizirali in spet navdušili občinstvo.

Kam bo šla Vesna Ablak - v pekel ali nebesa? Odlomek iz igre 7 smrtnih grehov.
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Prestižni Citroën
High Rider

Potem ko je v lanskem februarju francoski
Citroën najavil prihod nove linije avtomobi-
lov z oznako DS in bo po cestah vsak čas za-
peljal DS3, bo letošnji avtomobilski salon v
Ženevi v znamenju nadaljevanja nove smeri.
Citroen namreč vstopa v novo fazo s kon-
ceptnim avtomobilom DS High Rider, s ka-
terim postavlja temelje za nov serijski mo-
del, ki bo najbrž nosil oznako DS4. Na prvi
pogled je oblika videti kot večji kupe, z dol-
žino 4,26 metra ohranja dimenzijsko zmer-
nost, hkrati pa obljublja veliko prostora v
potniški kabini. Pri Citroënu sledijo tudi
svoji viziji čistejših pogonskih sklopov, zato
ima DS High Rider turbodizelski motor s
filtrom trdnih delcev in kot dopolnitev elek-
trični motor, ki je nameščen na zadnji premi.
Pri močnem pospeševanju lahko električni
motor v trenutku posreduje dodatni navor, ki
dopolnjuje tistega, ki ga daje turbodizelski
motor. Poleg tega se ta navor posreduje na
zadnja kolesa: v takih pogojih uporabe je
vlečna moč porazdeljena na vsa štiri kolesa
za popoln nadzor. Kdaj točno bo iz koncep-
tnega avtomobila nastal serijski DS4, še ni
znano.                            Matjaž Gregorič

Podaljšani Kangoo 
in osveženi Trafic

Z novo, podaljšano tovorno izvedbo Kan-
gooja in osveženo podobo Trafica francoski
Renault krepi svoj položaj na trgu lahkih go-
spodarskih vozil. Kangooju, ki je pridobil
dodatnih 39 centimetrov dolžine (skupaj
meri 4,60 metra, medosna razdalja znaša 3,1
metra), so nadeli dodatno oznako Maxi, na
voljo pa je v dvo- ali petsedežni različici.
Tovorni prostor se je povečal na 4,6 kubič-
nega metra prostornine, največja dolžina
dna je 2,9 metra, tovor lahko tehta 800, pri-
klopnik z naletno zavoro pa 1050 kilogra-
mov. Motorna paleta je enaka kot pri drugih
izvedbah.                                         M. G.

www.gorenjskiglas.si
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Dvajset svečk
japonske lastovke

Pri Mazdi slavijo okrogli jubilej svetovno najbolj
priljubljenega odprtega dvoseda.

Pri japonski Mazdi praznujejo okrogli jubilej mazde MX-5, ki ima
tudi v sloviti Guinessovi knjigi rekordov priznan položaj najbolje
prodajanega odprtega dvosedežnega avtomobila na svetu. Dve 
desetletji uspehov Mazda praznuje s posebnim modelom MX-5 
Anniversary, ki bo v omejenem številu dva tisoč primerkov na voljo
ljubiteljem športnih vozil in užitkov vožnje z vetrom v laseh le na
evropskem trgu. Opremljen bo s posebnimi oblogami pragov iz ne-
rjavečega jekla z vgravirano evropsko serijsko številko.

Mazda MX-5 Anniversary bo imela pod motornim pokrovom 1.8-
litrski motor in mehko streho, odlikuje jo posebej slog zunanjosti s
kromiranimi zaščitnimi letvami, vratnimi kljukami in obrobami pred-
njih žarometov ter meglenk. Posebnost so tudi 17-palčna platišča iz
lahke litine in logotipi 20. obletnice. Barvna paleta obsega tri odtenke
- rdečo, belo, ki je posebna barva te izdaje, in novo modro. Dekora-
tivni elementi notranjosti se ujemajo z barvo zunanjosti. Motorni
pokrov skriva prečno vez med kupolama obeh sprednjih koles, do-
datno ojačitev za zagotavljanje še bolj vznemirljive in športne vožnje. 

Najbolj priljubljeni odprti dvosed na svetu je Mazda prvič poslala
na ceste leta 1989 in v tovarni takrat niso niti približno slutili, da se
jim obeta velikanski uspeh. Mali dvosed so namreč izdelali v več kot
tričetrt milijona primerkih, tovarna pa ji je v čast namenila tudi debe-
lo knjigo z vsemi podatki in dejstvi.                      Matjaž Gregorič
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Škofja Loka - Te dni so oči ljubiteljev športa uprte proti Kanadi,
kjer že od prejšnjega tedna potekajo obračuni na 21. zimskih olimpij-
skih igrah. Na svoj prvi nastop na največjem tekmovanju čaka tudi
Škofjeločan Matic Skube, ki je največji uspeh v karieri doživel pred
tremi leti na svetovnem mladinskem prvenstvu v alpskem smučanju,
ko je postal svetovni slalomski mladinski prvak. Čeprav njegova
športna pot ni šla strmo navzgor in je tudi pred letošnjo olimpijsko
zimo imel težave s poškodbo, pa je v zadnjih tednih dokazoval, da pri-
haja njegov čas. Izkazal se je na januarski tekmi svetovnega pokala v
Zagrebu, tik pred potjo v Kanado pa še na treh tekmah evropskega
pokala. 

”V našem klubu smo presrečni, da je Matic dobil priložnost, da na-
stopi na letošnjih olimpijskih igrah. Prepričani smo, da je na tekmo-
vanje dobro pripravljen, trenutno pa je tudi v dobri formi. Poleg tega
naj povem, da imamo v Kanadi še enega tekmovalca našega kluba,
Marka Rudića, ki sicer tekmuje za Bosno in Hercegovino, je pa tre-
niral v našem klubu in stanoval v Škofji Loki, tako da smo ponosni
tudi nanj, saj je smučarsko znanje nabiral prav v našem klubu, čeprav
je doma iz Sarajeva,” pravi predsednik Smučarskega kluba Alpetour
Janez Dekleva, ki se te dni skupaj s člani organizacijskega odbora
vneto pripravlja na tradicionalno tekmovanje mladih smučarjev, ki ga
bosta Škofja Loka in Stari vrh gostila ta konec tedna.

”Letos je to že 35. Pokal Loka, glede na trenutne prijave, pa lahko
pričakujemo, da bo eden najbolj množičnih, saj naj bi nastopili tek-
movalci iz okoli tridesetih držav. To pomeni, da bo v Škofji Loki ko-
nec tedna okoli 250 mladih smučarjev in smučark, poleg njih pa še
blizu sto spremljevalcev in navijačev. Ta podatek potrjuje dejstvo, da
je Pokal Loka eno najbolj spoštovanih tekmovanj mednarodnega otro-

škega alpskega smučanja,” poudarja Janez Dekleva in vabi Ločane in
druge obiskovalce, da se ta petek zvečer na Mestnem trgu udeležijo
slovesnega odprtja Pokala Loka. Jutri se bodo tekmovalci in tekmo-
valke na Starem vrhu pomerili v slalomu, v nedeljo pa še v veleslalo-
mu.                                   Vilma Stanovnik, Foto: Gorazd Kavčič

Na olimpijsko progo za rojstni dan
Škofjeloški smučar Matic Skube se bo s svojo prvo olimpijsko preizkušnjo predvidoma spoprijel prav

danes, na svoj 22. rojstni dan, ko naj bi v Vancouvru pripravili veleslalom, ob njegovem sobotnem
slalomskem nastopu pa bo Škofja Loka gostila že 35. Pokal Loka za mlade smučarje.

Ločani uspešni na zimskem ultramaratonu

Prejšnji teden je med Retečami in Obrežjem potekal prvi zimski ul-
tramaraton. Štiridnevne preizkušnje so se udeležili tudi trije Ločani,
po več kot 210 kilometrih pa je med 35 tekmovalci iz Slovenije in tu-
jine zmagal Lojze Primožič (nas sliki) pred Boštjanom Potočnikom.
Kot tretji Ločan je kilometre in zimo premagal tudi Boris Kolman, ki
je podobno preizkušnjo uspešno opravil tudi že v poletnih razmerah.  

V. S., foto: Gorazd Kavčič

Rokometni veteran na Podnu

V začetku tega meseca je dvorana Poden v Škofji Loki gostila prvi
mednarodni veteranski rokometni turnir. Na njem se je predstavilo
osem moških in štiri ženske ekipe, vsi pa so pokazali predvsem ve-
liko borbenosti (na sliki). V konkurenci veterank so slavile članice
ekipe Akcija pred ekipo Kočevja in Old puncami, v moški konkuren-
ci pa veterani iz Trebnjega, ki so zmagali pred ekipo Rovinja in ekipo
veteranov Škofje Loke.                          V. S., foto: Matic Zorman

Trenutno najboljši škofjeloški smučar Matic Skube, ki v Kanadi čaka na svoj
prvi olimpijski nastop, se je zapisal tudi med zmagovalce domačega Pokala
Loka, na sliki pa je skupaj s svojim številnimi navijači ob letošnjem Pokalu 
Vitranc v Kranjski Gori.
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Študentska

Današnji svet je marsikdaj krut, težak, ne-
perspektiven. Kot tak pa hkrati ponuja pre-
mnogo izzivov, s katerimi se lahko spoprime
le mladina in predstavlja preostali populaciji
nepredstavljive cilje. To je naša odgovornost
in priložnost. Odgovornost do nas samih, do
prijateljev, staršev in do vseh ljudi, s katerimi
si delimo skupen zrak in zemljo. Za uresniči-
tev tega pa so potrebni čist um, ostra misel,
nezlomljiva volja in neusahljiva moč. Obču-
tek teh lastnosti, ki si jih lahko hipno prido-
bimo s pomočjo drog, ponuja kvečjemu na-
sprotno. Osebno stopicanje na mestu, naza-
dovanje, v slučaju širše popularizacije tega
egoističnega kratkoročnega lažnega učinka
pa propad družbe, ki so jo ustvarjale genera-
cije naših prednikov z upanjem na boljši jutri. 

V mesecu februarju so se v okviru projekta
Zavoda O Ozaveščanje o drogah - jaz in dro-
ge odvile še zadnje načrtovane aktivnosti. V
sklopu projekta je potekalo več dejavnosti.
Učenci 9. razredov osnovnih šol Cvetka Go-
larja in Ivana Groharja so v okviru naravos-
lovnih dni imeli predavanje in delavnice na
temo drog. Mladi, vključeni v program PUM
Škofja Loka, so imeli predavanje in pogovor
s predstavniki DrogArta ter delavnice risanja
stripov in kreativnega pisanja. V MKC Pri
Rdeči Ostrigi so prav tako gostili predstavni-
ka DrogArta, ki je opisal lastnosti drog in po-

sledice njihovega uživanja. Na Zavodu O, za-
vodu škofjeloške mladine so zelo ponosni na
Okroglo mizo o drogah v Škofji Loki, na ka-
teri je več organizacij predstavilo svoje delo-
vanje na področju drog in ideje za nadaljnje
delovanje in sodelovanje. Tematiko pa so ob-
ravnavali tudi na dveh filmskih večerih. S
projektom so želeli povezati in spodbuditi
skupno delovanje vseh škofjeloških organi-
zacij, ki se ukvarjajo s problematiko drog,
zato so k sodelovanju povabili še Društvo
prijateljev mladine Škofja Loka, PUM Škof-
ja Loka, CSD Škofja Loka, LAS in Policijo. 

”Projekt sofinancirata Fundacija Vincenca
Drakslerja za odvisnike in Trust for Civil So-
ciety in Central & Eastern Europe.”

Ozaveščanje o drogah 
Sreda, 3. 3., ob 19.00
KŠŠ POKER TURNIR

Četrtek, 4. 3., ob 20.30
GALERIJA MREŽA

Petek, 5. 3., ob 21.00
O.B.C. HOUSE

Sobota, 6. 3., ob 21.00
MUNGO PARTY

Nedelja, 7. 3., ob 21.00
KINO OSTRIGA: Ciklus Dokumentarnega Filma 

Sreda, 10. 3., ob 20.30
UJET.SI PREDAVALNICA: GLOBALNO SEGREVANJE?

Četrtek, 11. 3., ob 21.00
DOBRODELNI KONCERT

Petek, 12. 3., ob 21.00
HIPHOP VIBE: T-SET (PREDSTAVITEV PLOŠČE)

Sobota, 13. 3., ob 21.00
PREDTEKMOVANJE ZA ROCK OTOČEC

Nedelja, 14.3. ob 20.00
POTOPISNO PREDAVANJE: SKANDINAVIJA

Torek, 16. 3., ob 19.00 MMC PULSAR, Mestni trg 20
MMC PREDAVALNICA
Predstavitev SPECTRUMA in razvoj igralnih konzol

Sreda, 17. 3., ob 19.00
CARROM TURNIR

Četrtek, 18. 3., ob 21.00
ĐEM SEŠN

Petek, 19. 3., ob 21.00
ST. PATRICKS DAY

Sobota, 20. 3., ob 16.00 MMC PULSAR
TEČAJ 3D OBLIKOVANJA
Z osnovami 3d oblikovanja in teksturiranja

Sobota, 20. 3., ob 21.00
TRANCE

Nedelja, 21. 3., ob 21.00
KINO OSTRIGA: Ciklus Dokumentarnega Filma

Sreda, 24. 3., ob 19.00
VEČER DRUŽENJA IN ČVEKANJA

Četrtek, 25. 3., ob 21.00
TAMAU PETK

Petek, 26. 3., ob 21.00
DRISKOTEKA PREDSTAVLJA: MOJE PESMI MOJE SANJE

Sobota, 27. 3., ob 21.00
LIVE IN-SANITY: BREZNO, ETERNITY, MORANA

Nedelja, 28. 3., ob 16.00 MMC PULSAR
GAMERZMANIA

Nedelja, 28. 3., ob 20.00
Ostrigina predavalnica: ORGAZMIČNI POROD

Torek, 30. 3., ob 19.00 MMC PULSAR
MMC PREDAVALNICA
Predstavitev produkcije računalniških iger Zootfly

Sreda, 31. 3. ob 21.00
JAZZ OSTRIGA: EJQ

PRIREDITVENIK MKC-ja 
PRI RDEČI OSTRIGI in 
MMC-ja PULSAR
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V Rdečo Ostrigo se vračata
jazz in funk

Ciklus večerov, na katerih se bo poslušala
predvsem jazz in funk glasba, so organiza-
torji poimenovali JAZZ OSTRIGA. Neza-
nimanje medijev za tovrstno glasbo še ne
pomeni, da se ta scena v Sloveniji ne razvi-
ja, pravi dokaz so prav prvi nastopajoči, ki
se bodo v Rdeči Ostrigi predstavili v sredo,
31. marca. 

To so člani zasedbe EJQ, ki so s prvencem
leta 2005 in odmevnimi klubskimi in festi-
valskimi nastopi po Sloveniji, Hrvaški, Ita-
liji in Avstriji osvojili občinstvo. Vrnili so se
za vas v nekoliko spremenjeni zasedbi, da
vam predstavijo nov, še bolj sočen album
avtorske glasbe, ki je še tesneje za petami
funka in popa, a nikakor ne brez nepredvid-
ljivosti jazza.

Zasedbo sestavljajo: Klemen Kotar, avtor
skladb in aranžmajev skupin EJQ, Terra
Folk, Murat & Jose, Big Foot Mama in
iskan saksofonist v mnogih glasbenih zvr-
steh (Neisha, Panda, Evropski mladinski
jazz orkester, Big band RTV); klaviaturist
Marko Črnčec, dobitnik mnogih nagrad na
državnih tekmovanjih mladih glasbenikov
Slovenije, ki je sodeloval z mnogimi zvene-

čimi imeni jazz scene, med drugimi: Boško
Petrović, Mario Mavrin, Miljenko Proha-
ska, Jani Moder, Ratko Divjak, Igor Bezget
... in bobnar ter tolkalist Tomi Purich, ki je
diplomiral pri legendi evropske jazz scene
Erichu Bachtraeglu in na leto odigra okoli
190 živih nastopov in sodeluje z mednarod-
nimi izvajalci Gwen Hughes, Christopher
Cross, Miles Griffith.

GLOBALNO SEGREVANJE? ...
se zemlja ohlaja ali segreva?
V Ostrigini predavalnici, ki jo pripravlja

avtor in administrator internetnega portala
www.ujet.si, se bomo v sredo, 10. marca, od
20.30 dalje v Rdeči Ostrigi spraševali o te-
oriji CO2 katastrofe: se Zemlja ohlaja ali
segreva, je za klimatske spremembe kriv
človek, kakšna je vloga sonca ... 

Ker je tematika nejasna in v medijih pri-
manjkuje pojasnil, bomo gostili g. Miša Al-
kalaja z Inštituta Jožefa Stefana. Citat iz
njegovega članka v marčevskem Playboyu:
”Trditev IPCC v resnici sploh ni mogoče
znanstveno preveriti. Skeptične raziskoval-
ce, ki poskušajo dobiti vpogled v surove po-
datke ali metode, redno odpravljajo z razno-
raznimi izgovori.” 
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Gorelo pri avtomehaniku
V avtomehanični delavnici na Grencu je 10. februarja popoldne ne-

nadoma zagorela električna inštalacija. Kot so ugotovili kasneje, se
je vžgal senzor za prižiganje luči. Posredovali so operativni člani
prostovoljnih gasilskih društev Virmaše-Sveti Duh in Škofja Loka.

V trgovino po gotovino
Škofja Loka - Neznani storilec je konec januarja vlomil v proda-

jalno v starem delu Škofje Loke in iz nje odnesel okoli sto evrov go-
tovine.

Smučarki grdo padli
Februarja je vrhunec smučarske sezone, ko so smučišča najbolj

obiskana. Žal na njih občasno pride tudi do trkov, padcev, zdrsov in
podobno. O dveh hujših smučarskih nezgodah poročajo tudi s
smučišča Stari vrh. 17. februarja se je tako pri padcu huje ranila
smučarka, po katero je prišla dežurna ekipa helikopterske nujne
medicinske pomoči, ki jo je s policijskim helikopterjem prepeljala na
urgenco ljubljanskega kliničnega centra. 6. februarja je na istem
smučišču grdo padla tudi dvanajstletna deklica, ki si je poškodovala
obe nogi, zato so jo reševalci odpeljali v klinični center. 

Tatu zadržali občani
Dorfarje - V začetku februarja se je sredi popoldneva 27-letni

Tržičan s kolesom pripeljal na dvorišče stanovanjske hiše v Dorfar-

jih, kjer je iz odklenjenega avtomobila vzel žensko denarnico, nato
pa se odpeljal proti Kranju. V Formah je denarnico zakopal v sneg,
najden denar (60 evrov) pa zadržal in se odpeljal proti Spodnjim
Bitnjam. Pri dejanju so ga opazili občani, o tem obvestili policijo,
mu sledili in ga zadržali. Policisti so osumljenca prijeli in zoper nje-
ga podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi utemeljene-
ga suma storitve tatvine. Policija ob tem znova opozarja na ustrezno
samozaščitno ravnanje; parkirana vozila naj bodo vedno zaklenjena,
v njih pa naj na vidnih mestih ne bo torbic, denarnic oziroma drugih
vrednih predmetov.

Ukradli registrske tablice
Škofja Loka - Neznani storilec je v Frankovem naselju v Škofji

Loki z osebnega avtomobila ukradel registrski tablici KR 98-75D. V
Škofji Loki sta registrski tablici z oznako KRDE-763 izginili tudi z
osebnega avtomobila Toyota Verso.

Peško zbila na parkirišču
Škofja Loka - Na parkirišču na Kapucinskem trgu v Škofji Loki se

je 9. februarja zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je 81-letna
peška utrpela hude rane. 64-letna voznica osebnega avtomobila iz
Škofje Loke je pri vzvratni vožnji s parkirišča spregledala 81-letno
peško in jo zadela z zadnjim delom avtomobila. Reševalci so jo
odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da ima zlom-
ljeno stegnenico desne noge.                                                   

S. Š.

Škofja Loka - Do tragične ne-
sreče je prišlo zunaj urejenega
smučišča na Zadnjem Voglu, ko
se je nenadoma utrgala novoza-
padla snežna odeja, ki je s seboj
odnesla šestnajst- in sedemnajs-
tletnega smučarja. Mlajšemu se
je uspelo še pravočasno rešiti,
medtem ko je starejšega plaz za-
sul in so ga našli šele po večur-
nem iskanju.

Kot so sporočili iz Policijske
uprave Kranj, je njen Operativno
komunikacijski center 7. februar-
ja okoli petnajste ure prejel obve-
stilo regijskega centra za obveš-
čanje, da je na območju Vogla
snežni plaz zasul smučarja, gor-
ski reševalci Bohinja pa so tedaj
že pregledovali plazovino. Poli-
cija je kasneje ugotovila, da sta
se najstnika iz okolice Škofje
Loke okoli 14.30 povzpela s se-
dežnico na vrh Šije. Od tam sta
se napotila zunaj urejenega smu-
čišča proti planini Zadnji Vogel.

”Ko sta prispela približno petde-
set metrov nad planino Zadnji
Vogel, se je nenadoma sprožil
snežni plaz, ki je zajel oba smu-
čarja in ju odnesel proti planini
Zadnji Vogel. Šestnajstletni smu-
čar je ostal na površini plazu, se-
demnajstletnik pa je bil pod sne-
gom,” je pojasnil Andrej Za-
krajšek, tiskovni predstavnik
Policijske uprave Kranj. 

Gorski reševalci so takoj spro-
žili obsežno iskalno akcijo, v ka-
teri je sodelovalo sedemdeset
gorskih reševalcev iz Bohinja in
Radovljice, vodniki reševalnih
psov za iskanje zasutih iz plazov
z Jesenic in iz Škofje Loke ter
helikopter Slovenske vojske z de-
žurno ekipo, a ponesrečenca pri
dnevni svetlobi niso našli. Iska-
nje so nadaljevali tudi, ko se je že
zmračilo, kar so jim z osvetlitvi-
jo kraja nesreče omogočili pros-
tovoljni gasilci iz Bohinjske 
Bistrice. Sedemnajstletnika so

žal mrtvega v plazu našli okoli
19.40. 

Gorski reševalci ob zadnjih tra-
gedijah smučarjev opozarjajo, da

se po sneženju v gore ni varno
odpravljati vsaj nekaj dni, dokler
se novozapadli sneg ne preobra-
zi.                         Simon Šubic

Sedemnajstletnika zasul snežni plaz
Snežni plazovi, ki so se sprožili med smučanjem po celem snegu izven urejenih smučišč, 

so bili v zadnjem mesecu dni usodni za tri smučarje, med njimi v začetku februarja tudi za 
sedemnajstletnika iz okolice Škofje Loke.

Smuka po novi snežni odeji je bila v začetku februarja usodna za sedemnajstletnika
iz Škofje Loke (slika je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)



Tokrat ljubezni in samega dogajanja okoli nje ne boste prepustili
naključjem. Vsak korak, ki ga boste naredili, bo skrbno načrtovan. Niti
višja sila vam ne more tega preprečiti. Pred vami je čudovito obdobje.

Srečni datumi: 18., 24. 3.
Dnevi za ljubezen: 3., 6. 3.
Vaša barva: temno rdeča
Loto številke: 2, 3, 8, 9, 10, 12, 37
Misel meseca: Vsak ima svoj košček sveta. Kdor to ve, ima ves svet.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Prilagodili se boste do take mere, da bo skoraj šla škoda v vašo
smer. Opozorilo bo še ob pravem času. Težave boste odpravili, na-
porom pa se ne boste mogli izogniti. Bodite pozorni na malenkosti.

Srečni datumi: 13. 3. 
Dnevi za ljubezen: 1., 5., 12. 3.
Vaša barva: temno zelena 
Loto številke: 1, 5, 6, 8, 25, 26, 29 
Misel meseca: Jutrišnji dan je vedno presenečenje.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Uradna pošta vam bo prinesla dobre novice. S tem se vam bo
odprlo kar nekaj poslovnih poti. Bodite malo potrpežljivi, kmalu
se boste veselili nad svojimi uspehi. Razmišljali boste o ljubezni.

Srečni datumi: 25., 26. 3. 
Dnevi za ljubezen: 8., 9. 3.
Vaša barva: svetlo rjava 
Loto številke: 2, 3, 20, 22, 27, 29, 31
Misel meseca: Ni bližnjic do tja, kamor je vredno priti.

RAK 22. junija – 22. julija
Čustveno boste prijetno zmedeni. Tega, kar se vam bo dogajalo, niste
bili do sedaj navajeni. Nikoli ne reci nikoli oziroma nikoli ni prepozno.
Tega se boste še kako zavedali, vse v prijetnem smislu, seveda.

Srečni datumi: 16., 23. 3.
Dnevi za ljubezen: 15., 22. 3.
Vaša barva: roza
Loto številke: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21
Misel meseca: Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

O nekem dogodku si boste naredili svojo predstavo, a vse bo veliko
bolj preprosto, kot ste si mislili. Konfliktu, ki se ga bojite, se boste
izognili na eleganten način. V ljubezni imate vse pod kontrolo.

Srečni datumi: 18., 25. 3.
Dnevi za ljubezen: 9., 11. 3.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 1, 2, 10, 11, 15, 27, 29
Misel meseca: Da bi uspeli, moramo predvsem zaupati, da bomo.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Želeli si boste sprememb in vse boste naredili, da bo do tega res priš-
lo. Ujeli boste vsako priložnost in obeta se vam niz prijetnih dogod-
kov. Delovno boste zaradi tega sicer popustili, a ne bo posledic.

Srečni datumi: 4., 9. 3. 
Dnevi za ljubezen: 17., 18. 19. 3. 
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 12, 13, 17, 19, 22, 28, 33
Misel meseca: V zrcalu vidimo svoj obraz, v življenju svojo dušo.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Veliko truda boste vložili v neki projekt in boste na koncu zado-
voljni. Brez premora se boste takoj angažirali na drugem področju.

Pričakujte pa, da vam bo zaradi tega zmanjkalo časa za druge stvari.
Srečni datumi: 2., 15. 3.
Dnevi za ljubezen: zadnji dnevi v mesecu 
Vaša barva: oker
Loto številke: 4, 5, 12, 13, 15, 23, 25
Misel meseca: Najpomembnejše pri cilju je, da ga imaš.

BIK 22. aprila – 20. maja

Iskali boste vse izhode in se izognili vsem sporom, ki vam bodo
prišli na pot. S starimi prijatelji boste znova navezali stike in vese-

lo bo v vaši družbi. Prazna denarnica vas ne bo spravila v slabo voljo.
Srečni datumi: 16., 18. 3.
Dnevi za ljubezen: 20., 21. 3.
Vaša barva: temnejši odtenki
Loto številke: 4, 7, 10, 11, 13, 17, 18
Misel meseca: Pogum pomeni, da naredite tisto, česar vas je strah.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Težavam, ki se vam obetajo na ljubezenskem področju, se ne boste
izognili, ampak se boste z njimi spoprijeli. Ne jezite se za vsako
malenkost. In življenje začnite jemati na bolj preprost način.

Srečni datumi: 5., 6. 3. 
Dnevi za ljubezen: 2., 10. 3.
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 3, 4, 12, 16, 18, 20, 23
Misel meseca: Sreča je kot blago na tržnici, malo počakaj in cena bo padla.

Veselili se boste sprememb. Ob pravem trenutku boste izrazili svoje
mnenje in boste temu primerno tudi nagrajeni. Med domačimi pričakuj-
te napete odnose, ki se bodo do konca meseca sami po sebi uredili.

Srečni datumi: 2., 3. 3. 
Dnevi za ljubezen: 10. 3.
Vaša barva: rožnata
Loto številke: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Misel meseca: Zavedanje majhnosti je osnovno spoznanje velikih ljudi.

OVEN 21. marca – 21. aprila

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Bolj ali manj se boste v tem mesecu posvečali domačim zadevam.
Ne gre samo za skupna hišna opravila, lahko so tudi izleti v bližino
ali potovanje v tujino. Gre za to, da potrebujete bližino ljudi.

Srečni datumi: sredina meseca 
Dnevi za ljubezen: 12., 19. 3.
Vaša barva: kombinacija bele in črne
Loto številke: 20, 21, 22, 28, 29, 30, 39
Misel meseca: Genij ima tekmeca, ki ga nikoli ne bo premagal - norca.

Izkušnja, ki se vam obeta na čustvenem področju, vas bo marsikaj
naučila. To ne pomeni, da ne boste več ponavljali starih napak, a
vseeno. Spoznanje, da ste vredni več, vam spremeni tok dogajan-

ja, na katerega boste vplivali tudi sami.
Srečni datumi: 28. 2., 2. 3.
Dnevi za ljubezen: 26. 2., 20. 3.
Vaša barva: siva
Loto številke: 8, 9, 26, 30, 35, 36, 38
Misel meseca: Kdor preveč misli na preteklost, je brez prihodnosti.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Horoskop

30 - L O Č A N K A

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
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Ločanka predstavlja

Medpasijonski čas 
v Škofji Loki 2010

Z željo po ohranjanju pasijonskega duha na 
Škofjeloškem, tudi v letih, ko ni uprizoritev, 

je že lani začela z delom Skupina za pasijon, ki je
za letošnji postni in velikonočni čas pripravila

precej zanimivih dogodkov, katerih rdeča nit je
Škofjeloški pasijon.

Uvodni dogodek letošnjega medpasijonskega časa bo
predstavljalo odprtje fotografske razstave Škofjeloški
pasijon 2009, avtorja Tomaža Lundra. Odprtje razsta-
ve bo 12. marca ob 19. uri v vhodni avli Sokolskega doma.
Razstavo si bo možno ogledati do 7. aprila 2010. 

V cerkvi sv. Jurija v Stari Loki bo 14. marca ob 19. uri slav-
nostni koncert pasijonske glasbe ob izidu glasbene

zloženke, avtorjev dr. Andreja Missona in prof. Toneta
Potočnika, v izvedbi glasbenikov inštrumentalistov, pevcev
solistov in pevskih zborov, ki so sodelovali v pasijonski
predstavi 2009. 

V Mali razstavni galeriji Občine Škofja Loka bo na ogled še
ena razstava, in sicer Risbe s Pasijona, avtorja Janeza
Plestenjaka. Odprtje razstave bo 16. marca ob 19. uri,
ogledali pa si jo boste lahko vse do 30. aprila 2010. 

Muzejsko društvo Škofja Loka bo 18. marca ob 19. uri v
Miheličevi galeriji v Kašči pripravilo predstavitev Pasi-
jonskih doneskov 5/2010. 

Medpasijonski čas v Škofji Loki 2010 bo zaokrožen z do-
godki na cvetno soboto, 27. marca. Na Mestnem trgu bo
v organizaciji Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka, od
9. do 12. ure prikazana izdelava butaric iz vrbovih šib,
bršljana, brinja, vresja, pušpana in oljčnih vejic. Vsak mi-
moidoči si bo ob strokovni pomoči mojstrov lahko izdelal
svojo butarico. 
Ob 12. uri se bo po Mestnem trgu zaslišal zvok konjskih
kopit, saj se bo po mestu sprehodila Pasijonska konje-
nica, ki bo sodelovala tudi pri uprizoritvi prizora iz
Škofjeloškega pasijona na Mestnem trgu. 

Vljudno vabljeni!

Informacije: LTO Blegoš, Andreja Križnar, 04/517 06 04,
Občina Škofja Loka, Andreja Megušar, 04/511 23 05. 

LOKALNA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA
B L E G O Š
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/ 517 06 00, 
fax: 04/ 517 06 05
e-pošta: info@lto-blegos.si
http://www.lto-blegos.si
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Linea Snella - ključ do trajnega uspeha
Si želite preoblikovati svojo postavo, izgubiti odvečne kilograme in izboljšati počutje? Dokazali vam
bomo, da se lahko tudi vi znova počutite odlično v svoji koži! 
Z metodo za oblikovanje telesa Linea Snella in pod strokovnim vodstvom terapevtk vam pomagamo 
odpraviti odvečne kilograme in celulit, učvrstiti tkivo ter vzpostaviti dobro počutje telesa in duha.

Za več informacij vas vabimo na brezplačen, neobvezujoč posvet, na katerem
bomo združili vaše želje z našim strokovnim mnenjem in izkušnjami ter skupaj 
začrtali zanesljivo pot do vašega cilja. Pokličite na številko salona v Šenčurju
04/279-19-67 ali kliknite na http://www.lineasnella.si/. Vsem zvestim bralkam
Ločanke ob vpisu v idealni program nudimo dodatni 10-odstotni popust.

Linea Snella, 
Andreja Širca Čampa 

s. p.
Poslovna cona A/18

4208 Šenčur

Tel.: 04/27 919 67
Fax: 04/27 919 66

E-pošta: 
sencur@lineasnella.si

II.
MEDNARODNI 

CIKEL 
KONCERTOV 2010

I  WARIKI in OTROCI RITMOV
II  INSTRUMENTALNI ANSAMBEL AETERNUM

III  KOMORNI ZBOR AETERNUM
IV  MLADINSKI ORKESTER IZ CARLOWA

in ŠKOFJELOŠKI GODALNI ORKESTER ARSEIA
V  SANKT ANNAE PIGEKOR / 

KOPENHAGENSKI DEKLIŠKI ZBOR 
in KOMORNI ZBOR MEGARON

sobota, 27. februar, Loški oder
petek, 5. marec, Sokolski dom
sobota, 6. marec, Sokolski dom
sobota, 13. marec, Sokolski dom

petek, 26. marec, Sokolski dom

koncerti ob 19. uri

Informacije : 04 51 12 300 | www.skofjaloka.si

Občina Škofja Loka
Center za kulturne in 

mednarodne dejavnosti




