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Pesniška zbirka iz pozabe zajema minljive
trenutke pumovskih prostorov in je, kot je v
spremni besedi zapisala mentorica Martina,
”kot zlati predal, iz katerega globine ob od-
prtju zažari in prežarči okolico, tisto, kar je
najdragocenejše. Od tod tudi naslov - Zlati
predali. Vanje smo skrbno položili vsako pe-
sem posebej, z enim samim namenom: da
bi vsakdo, ki jo bo prebral, to storil z misli-
jo na mlade, ki se borijo s svetom, s sami-
mi seboj in usedlinami boleče preteklosti, ki
srčno želijo svoje poraze pretopiti v zmage
in uspehe. Nedvomno so tudi tile bleščeči
predali eden od zmagovitih prebojev, pesmi
v njih pa naj prikličejo lepši danes in posle-
dično boljši jutri.”
Pesmi pa niso zaživele samo v zbirki. Roč-
no napisane so okrasile tudi razstavljene
grafične liste in zaživele v harmoniji s pripa-

dajočimi ilustracijami. Odziv je bil odličen,
saj je bilo obiskovalcem poleg same zbirke
na voljo tudi več originalnih grafičnih listov. 

Razstavo si še vedno lahko ogledate v pros-
torih Ljudske univerze Škofja Loka, vabljeni
pa tudi v prostore programa PUM, kjer je še
na voljo nekaj izvodov pesniške zbirke z ori-
ginalnimi ilustracijami. O zbirki in ostalem
pumovskem dogajanju se lahko pozanimate
tudi na telefonskih številkah 04/511 62 90
in 031/623 729, neusahljivi vir informacij o
dogajanju iz prve roke pa je pumovski blog
www.pumskofjaloka.blogspot.com.

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 vi-
rov in vseživljenjskega učenja; prednostne
usmeritve 3.2.: izboljšanje usposobljenosti
posameznika za delo in življenje v družbi
temelječi na človeku.

Pumovci iz Škofje Loke ponosni na svoj izdelek
V četrtek, 22. aprila, so luč sveta ugledali Zlati predali - prva pesniška zbirka škofjeloških pumovcev. 
Izid knjige so v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka podprli z odprtjem razstave umetniških grafik, ki kot
ilustracije orisujejo občutja vsake pesmi posebej. 
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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: Delo, d. d., Tiskarsko središče
distribucija: Pošta Slovenije, Poslovna enota Kranj

Ločanka je priloga 33. številke Gorenjskega glasa,
28. aprila 2010. V nakladi 14.000 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 25. maja 2010.

L O Č A N K A Proteza za zobe

Na naslovnici: Karla Kokelj z Mlake 
Foto: Denis Bozovičar

Poptevejev šov Slovenija ima talent ruši vse rekorde gledano-
sti. S čustvi nabite avdicijske oddaje, v katerih nastopajo tudi
rojaki s Škofjeloškega, televizijski ustvarjalci uspešno krmilijo
med smehom, žalostjo, navdušenjem, posmehom in solzami.
Ena izmed tekmovalk je izjavila, da bi z visoko nagrado svoji-
ma dedkoma kupila protezo. Nja, ni ji uspelo. Dedka bosta
žvečila pasirano hrano.

Za starejše naj bi bilo na Škofjeloškem dobro poskrbljeno.
Škofja Loka premore Center slepih, slabovidnih in starejših,
uveljavljeno inštitucijo, kjer vedo, kako se dela tudi s starejši-
mi. Pa vendar dom poka po šivih, zato pa že vrabci čivkajo, da
si želijo svoj dom v vsaki od preostalih treh občin na Škofjelo-
škem. 

Dom je smiselno graditi, če ima kapaciteto vsaj 150 mest, za
stanovalce pa skrbi približno 80 usposobljenih zaposlenih. Se-
veda brez koncesije ne gre, saj bi bilo sicer mesečno plačilo
starostnikov previsoko. Tako so še pred kratkim razlagali v Ži-
reh. Danes je drugače, saj je podjetje Deos kot investitor, ki je
v zemljišča in pripravo dokumentacije vložil že več kot milijon
evrov, napovedal vsaj začasni odhod. ”Nasedla investicija,”
nam je povedal pred tednom. 

V Žireh so imeli investitorja, ki se zaradi nerazumljivih pro-
cedur umika. Tudi v Škofji Loki imajo investitorja. Liko Libo-
je naj bi na območju dela nekdanje vojašnice sicer raje gradil
stanovanja, vendar so mu na občini pri sprejemanju občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta dodali še dom za starejše,
ki ga mora investitor zgraditi celo prej kot stanovanja. Tudi v
tem primeru bi bila najracionalnejša ureditev doma s 150 pro-
stimi mesti. Na ta način bi bila tudi cena bivanja najugodnej-
ša. In še približno 80 delovnih mest bi dobili v Škofji Loki. Se-
veda pod pogojem, da jih ne bi speljala katera druga občina
in bodo projekti kmalu pod streho.

Tako pa bodo delovna mesta očitno dobili v Gorenji vasi. Ne
(še) z novim domom za starejše, ampak z Jelovico. Podjetje vso
proizvodnjo oken seli v Gorenjo vas. S tem tudi delovna mesta.
Pred dvema letoma je Jelovica, takrat še drugo največje škof-
jeloško podjetje glede na število zaposlenih, najprej proizvod-
njo vrat prodala Lip Bledu. Proizvodnja hiš je skoncentrirana
v Preddvoru. Ko smo o tem pisali v Gorenjskem glasu, je bil
odziv takratnih vodilnih buren. Vse so zanikali.

In kaj bo ostalo Škofji Loki? Tako smo se spraševali takrat in
se danes. Jelovice naj ne bi bilo, po naših informacij prihaja
Viator&Vektor oziroma njihov logistični center. Če bo V&V
ustvarjal nova delovna mesta, je to lahko pozitivno. Sicer pa
prihaja praznik dela. Živel 1. maj! Le da dedki in babice ne
bodo ostali brez protez.

Boštjan Bogataj
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Prvomajska budnica v Železnikih
Tudi letos bodo v Železnikih člani Pihalnega orkestra Alples Že-

lezniki prvomajsko jutro prebujali z glasbo in pomočjo Mažoretne-
ga društva Železniki. Pozor, z glasbo bodo začeli prebujati svoje so-
meščane od 6. ure naprej, nato pa se bodo podali še po okoliških va-
seh. Info: Pihalni orkester Alples Železniki 

Po kresovanju na Hotaveljski izziv
Športno društvo Marmor Hotavlje tudi letos 1. maja vabi na šport-

no rekreativno prireditev, na katero skušajo privabiti tudi takšne, ki
se sicer običajnih tekem neradi udeležujejo. Slajkatlon je svojevrsten
triatlon v trojkah (kolsar, tekač, nosač), pri katerem se sestava sku-
pin izžreba. Info: ŠD Marmor Hotavlje (Niko Stržinar, 051/214 751). 

Prvomajski pohod na Ermanovec
Planinci pa se bodo tudi letos lahko podali na prvomajski pohod na

Ermanovec, ki ga organizira Planinsko društvo Sovodenj. Organiza-
torji zatrjujejo, da gre za nezahteven pohod, ki se ga lahko udeležijo
tudi družine z otroki in starejši pohodniki. Dostopi do koče na Er-
manovcu, kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo, so iz več smeri: s
Sovodnja, Trebije, Hotavelj, Kopačnice ali Kladij. Info: PD Sovodenj
(Lovro Telban, 519 50 22, ali Martina Jezeršek, 519 50 57). 

Tradicionalni turnir v malem nogometu
Športno društvo Dražgoše bo 1. maja organiziralo že 20 tradicionalni

turnir v malem nogometu Dražgoše 2010. Turnir je dnevno nočni, saj je
zaključek s finalom okoli 20. ure. Prijave organizatorji zbirajo do dva
dni pred turnirjem, na ogled tekmovanja na športno igrišče pri osnovni
šoli pa vabijo tudi obiskovalce. Prve štiri ekipe prejmejo nagrade. Info:
ŠD Dražgoše (Marjan Kavčič, 040/529 227, www.sd-drazgose.si).

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

loškega podeželja pripravlja tržnice kmetijskih izdelkov in pridelkov. Na
njih so na voljo izdelki blagovnih znamk Dedek Jaka - Naravni izdelki
iz škofjeloških hribov in Babica Jerca - Naravni izdelki iz škofjeloških
hribov ter izdelki, ki imajo znak kakovosti iz tradicionalnega sejma Do-
brote iz slovenskih kmetij na Ptuju. Tržnice so ob sobotah, v Škofji Loki
8. maja, v Gorenji vasi 15. maja, v Železnikih in Žireh pa 22. maja. Info:
Razvojna agencija Sora (Kristina Miklavčič, 506 02 25).

Prijatelji Ratitovca na Ratitovcu
Planinsko društvo za Selško dolino-Železniki letos že dvajsetič za-

pored organizira akcijo Prijatelj Ratitovca. Pohodniki skozi vse leto
obiskujejo Ratitovec ter beležijo vpise. Kdor jih ima največ, je zma-
govalec. Številnim pohodnikom sodelovanje v akciji pomeni poleg
rekreacije tudi medsebojno prijateljstvo ter izraz pripadnosti planin-
stvu. Uradna razglasitev rezultatov akcije za preteklo leto bo 8. maja.
Organizator bo poskrbel za nagrade in skromno pogostitev, pohod-
niki pa, tako kot vsako leto, za prijetno razpoloženje. Info: PD za
Selško dolino-Železniki (Rado Goljevšček, 514 64 89).

Spominski pohod na Blegoš
Le dan po pohodu na Ratitovec bo čas za tradicionalni 34. spomin-

ski in rekreativni pohod na Blegoš, ki ga organizira Planinsko druš-
tvo Gorenja vas v sodelovanju s Planinskim društvom Škofja Loka.
Pohod poteka po dobro označenih in zavarovanih poteh in bo ob vsa-
kem vremenu. Dostopov je več: prek Javorij, Hotavelj, Zalega Loga
ali Cerknega. Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu od 8. do 16. ure.
Info: PD Gorenja vas (Franci Fortuna, 041/451 684, in PD Škofja
Loka (Drago Terček, 031/364 859).                       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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Klekljarsko društvo Cvetke Žiri
Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas 
Turistično društvo Železniki

Blagovna znamka 
”Čipka dežele Kranjske”
Utemeljitev blagovne znamke:

Ni naš namen, da se spuščamo v to, od kod čipka pravzaprav iz-
vira, niti v tem kontekstu ni najbolj pomembno, kdaj in od kod
je čipka prišla v slovenski prostor. Mogoče pa je vseeno zanimi-
vo omeniti, da za področje, ki je predmet našega zanimanja, ob-
stajata dve varianti: iz Benetk, ali pa iz nemško govorečih dežel.
Glede na to, da je v zapisih kot prvo večje klekljarsko središče
omenjena Idrija, je gotovo bolj otipljiva druga varianta, po kate-
ri naj bi spretnost izdelovanja čipk izvirala od žena tamkajšnjih
rudarjev. Idrija je bila takrat v habsburški monarhiji in so rudar-
ji tja prihajali tudi iz drugih rudarskih območij Srednje Evrope. 

V 19. stol. se je klekljanje razširilo na okoliško območje, pa tudi
na Žirovsko ter v druge predele Poljanske doline in prav tako v
Selško dolino. Omenjeni kraji so bili dokaj pasivni, v hribovitem
svetu pa tudi ni bilo ugodnih pogojev za kmetovanje. Zato se je
prebivalstvo oprijelo možnosti dodatnega, čeprav skromnega,
zaslužka. Zlasti v zimskih mesecih so ženske in dekleta, pa tudi
moški in celo otroci, ob punklju ustvarjali čipke za prodajo. 

Že zelo zgodaj pa se je zaradi potrebe po bolj kvalitetnih izdelkih
pokazala potreba po izpopolnjevanju znanja in osvajanju za-
htevnejših tehnik izdelave čipk. Tako je že v času Marije Terezije
bilo poskrbljeno za izobraževanje klekljaric na Dunaju. Udele-
ženke tega izobraževanja pa so potem kot učiteljice klekljanja
delovale v raznih delih cesarstva. 

K razmahu dejavnosti pa so še posebej pripomogle čipkarske
šole, ki so jih na slovenskem ozemlju začeli ustanavljati po letu
1880, menda najprej v Ljubljani, sicer pa poleg Idrije tudi v Pol-
hovem Gradcu, Žireh, Železnikih, Gorenji vasi in drugod. 

Iz povedanega lahko potegnemo nekaj zaključkov:
- čipka v Sloveniji ni nekaj, kar bi nastalo in se razvilo na tem 

ozemlju,
- v Slovenijo je prišla od drugod in se tudi kasneje delno 

oblikovala pod tujim vplivom (izobraževanje učiteljic 
klekljanja na Dunaju),

- iz istega razloga kot na našem ozemlju, se je klekljanje 
uveljavilo v mnogih predelih Evrope,

- kasneje so to spretnost ponesli po svetu in tako danes skoraj 
ni dežele, kjer ne bi poznali vsaj ene od tehnik izdelave čipk,

- danes ob obisku različnih čipkarskih krajev ali ob ogledu 
razstav lahko zasledimo podobne ali celo enake elemente, kot 
jih poznamo pri naših čipkah, kar nikakor ni presenetljivo,

- v nobeni deželi sveta pa še nismo zasledili, da bi se le en kraj 
oz. eno čipkarsko središče proglasilo za edino avtoriteto na 
področju čipk v svoji deželi.

Pa se povrnimo v naše razmere. Dejstvo je, da je Idrija uveljavila
blagovno znamko idrijske čipke ter jo tudi geografsko opredeli-
la. Območje idrijske čipke ne sega na Žirovsko, niti v ostale pre-
dele Poljanske doline, na Škofjeloško, ali v Selško dolino, kaj šele
v ostale predele Slovenije. Prav tako je za idrijsko čipko po uve-
ljavljenem pojmovanju klekljaric značilen ozki ris, ki je ”italijan-
sko” lahkoten in zato enostavnejši in hitrejši za izdelavo. Čipke,
ki so značilne za območje, ki ga pokrivajo Klekljarsko društvo
”Cvetke” iz Žirov, Klekljarsko društvo ”Deteljica” iz Gorenje vasi
in klekljarska sekcija pri Turističnem društvu v Železnikih, po-
budnicah in predlagateljicah uveljavitve blagovne znamke ”Čip-
ka dežele Kranjske”, pa se oblikovno razlikujejo od idrijske čip-
ke, saj vsebujejo elemente, kot so široki ris, ribice, rogljički, pri-
sotne pa so tudi zahtevnejše moderne tehnike izdelave čipk.
Pri tem pa je potrebno izpostaviti še dejstvo, da se je prava idrij-
ska čipka pravzaprav oblikovala v obdobju med obema svetovni-
ma vojnama, ko je bila Idrija pod Italijo in je ta predstavljala trg,
zato je gotovo razumljivo, da so se klekljarice morale prilagajati
potrebam trga. V tem obdobju se je klekljanje na Gorenjskem,
torej na jugoslovanskem ozemlju, razvijalo po svoje, neodvisno
od Idrije. In tako je še danes. 
Uveljavljena blagovna znamka ”Čipka dežele Kranjske”, za katero
se bo uporabljal grafični znak s čipko in štirimi kleklji, se bo upo-
rabljala le za ročno izdelane, klekljane čipke, ki bodo ustrezale do-
govorjenim kriterijem in bodo primerno kvalitetno izdelane. 

Predlagatelji in uveljavitelji blagovne znamke ”Čipka dežele
Kranjske” so zaenkrat Klekljarsko društvo ”Cvetke” Žiri, Klekljar-
sko društvo ”Deteljica” Gorenja vas in Turistično društvo Želez-
niki s klekljarsko sekcijo, vendar mora biti jasno, da ne gre za za-
prto skupino. Projektu se lahko pridružijo še druga društva ali
skupine, pod pogojem, da njihove čipke ustrezajo dogovorjenim
kriterijem. 

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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Žiri - Sredi meseca je kot strela z jasnega
zadela novica podjetja Deos, ki zaradi te-
žav pri ponovnem pridobivanju gradbene-
ga dovoljenja (vsaj začasno) odstopa od na-
meravane gradnje doma za starejše v Ži-
reh in bo zato z ministrstvom za delo, dru-
žino in socialne zadeve sporazumno preki-
nil koncesijsko pogodbo. Bojan Starman:

”Podjetje Deos se dejansko umika z gradnjo
doma za starejše. Grozila mu je tožba za od-
vzem koncesije, kar pa z drugimi besedami
pomeni, da država ni več pripravljena sofi-
nancirati oskrbe stanovalcev. To ni niti v na-
šem interesu, tudi investitor pa pod takimi po-
goji ne namerava začeti graditi. Deos in obči-
na smo sicer v zadnjem letu in pol vložili ve-
liko truda za pridobitev gradbenega dovolje-
nja, prepričevali smo soglasodajalce, vendar
smo bili očitno zaradi višjih sil neuspešni.”

Se kot župan čutite odgovornega za ne-
uspeh?

”V nobenem primeru se ne čutim krivega.
V pridobitev koncesije in potencialnega inve-
stitorja sem vložil veliko truda, ki pa danes ni
viden. Skupaj smo tudi prišli do gradbenega
dovoljenja. Potrebovali bi le še petnajst dni,
da bi bilo le-to pravnomočno, investitor pa je
imel pripravljene stroje za začetek del. Na-
slednja pritožba je vse podrla in nas vrnila na
izhodišče. V Deosu sedaj nimajo več konce-
sije, niti volje za nadaljnje prepire ne. V tem
času, ko smo v Žireh le urejali papirje in se-
stankovali, je Deos v drugih mestih zgradili
že dva nova domova.”

Ali sedanji občinski prostorski načrt
sploh dovoljuje gradnjo doma za starejše
po načrtih Deosa v Mršaku?

”Občinski prostorski načrti dovoljujejo
gradnjo doma na tem območju. Zapletlo se je
le pri soglasju Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine, ki je povsem na koncu dodatno podal
pogoje, ki so za investitorja nesprejemljivi.
Po teh pogojih bi moral popolnoma spreme-
niti projekt in zgraditi več manjših objektov
ter jih povezati med seboj. To je za investitor-
ja stroškovno popolnoma neustrezno. Kljub
vsemu naj se občinskim svetnikom in obča-
nom zahvalim za vse, ko so kakorkoli pozi-
tivno pripomogli k uresničevanju projekta.”

Na seji je direktor Deosa Bojan Kranjc
omenil možnost, da bi lahko oživil posto-
pek, če bi v občini našel novo zemljišče. Ali
ga imate na voljo?

”Občina je pripravljena poskrbeti za zemljiš-
če v neposredni bližini sedanje lokacije, le ne-

koliko gorvodno ob reki Sori. Drugih lokacij v
prostorskem načrtu pa sedaj ni predvidenih,
saj je območje Mršaka že več kot dvajset let
namenjeno le gradnji doma starejših, že več let
nazaj smo kupili tudi (del) potrebnih zemljišč.
Pa vseeno, tudi če takoj zagotovimo vsa zem-
ljišča in Deos v rekordnem času pripravi nove
dokumente, študije, pridobi nova soglasja, je
investitor izgubil koncesijo. Ponovna pridobi-
tev le-te pa je izredno zahteven proces.”

Na izredni seji ste nekaj besed namenili
tudi ureditvi krožišča oziroma križišča v
središču Žirov. Na koncu ste se odločili za
križišče?

”Ekipa občinskih svetnikov pod vodstvom
podžupana Antona Beoviča se še vedno dogo-
varja o možnosti sočasne izgradnje obvoznice
s križiščem. Del denarja, ki je namenjen za ve-
liko krožišče, bi na račun manjšega križišča
namenili za gradnjo obvoznice. Do naslednje
seje moramo pripraviti okviren terminski plan
z oceno stroškov za gradnjo obvoznice. Kot
vse kaže, pa bomo v centru Žirov imeli križiš-
če, ki bo urejeno tako, kot smo prvotno pred-
videli, in ne krožišče, kot je bila naša želja.” 

Vsaj nekateri svetniki so prepričani, da
je možno v enem letu zgraditi obvoznico,
šele nato pa bi Direkcija RS za ceste poru-
šila sedanji most. Realno?

”To je dokaj nerealno. Obvoznico bomo v
enem letu težko zgradili. Pridobiti bi morali
vsa zemljišča, izdelati vse projekte in študije,
v tem času mora biti sprejet občinski prostor-

ski načrt, zatem pa še občinski podrobni
prostorski načrt za to območje. Razen tega ne
vemo, kje dobiti tako veliko denarja.”

Ali ima občina na voljo približno pol mili-
jona evrov za odkup zemljišč za obvoznico?

”Občina Žiri razpolaga s približno 600 ti-
soč evri na proračunsko leto, ki jih lahko raz-
poredi po lastnih željah. Če drugega ne bomo
delali, lahko zagotovimo odkup zemljišč za
obvoznico. Vprašanje pa je, kaj bomo z dru-
gimi cestami, telovadnico, nadzidavo šole,
nogometnim igriščem in podobno.” 

Osnovno šolo Žiri je prejšnji teden obis-
kal šolski minister Igor Lukšič. Koliko
podpore pričakujete od ministrstva pri
nadgradnji nove šole?

”Trenutno izdelujemo projektno dokumenta-
cijo za nadzidavo Osnovne šole Žiri, do nove-
ga leta pa moramo pridobiti še gradbeno do-
voljenje. Istočasno so v pripravi idejne študije
za novo telovadnico in tudi gradnjo nove šole.
Po ocenah naj bi nadzidava stala več kot 700
tisoč evrov, od tega naj bi 20 do 30 odstotkov
zagotovilo ministrstvo za šolstvo in šport.” 

Ali projekt Obnovljivi viri v Alpskem
prostoru v šoli, s katerim boste prihranili
kup denarja za ogrevanje, že izvajate?

”V proračunu imamo zagotovljen denar za
projekt, letos naj bi ga začeli tudi izvajati.
Zaradi zapletov pa se bodo dela, kot kaže, za-
maknila. Točnih podatkov še nimamo.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

V središču bo križišče
Doma za starejše v Žireh vsaj v bližnji prihodnosti ne bo. Tako trdi doslej predvideni 

investitor, ki je izgubil voljo.

Minister Igor Lukšič je med vladnim obiskom na Gorenjskem obiskal tudi žirovsko osnovno šolo. Ogledal si
je tudi mlade pri klekljanju. 
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Žirovske novice

Žiri - ”Naša dvajsetletna želja je, da bi zašči-
tili slovensko čipko. Uspelo nam je, dobili
smo Čipko dežele Kranjske, kjer so zaenkrat
združeni člani s Škofjeloškega, vabimo pa
tudi vse druge,” pojasnjuje Marica Albreht,
predsednica čipkarskega društva Cvetke. Se-
veda tudi žirovska čipka sodi med kranjske
čipke, saj je meja med južno in severno čipko
Rapalska meja. Mlado društvo, ki šteje zgolj
pet let, sicer združuje predvsem starejše člani-
ce in člane, ki skupaj bogatijo svoje znanje.

Na letošnjem čipkarskem festivalu bo veliko
zanimivih razstav in tudi nekaj novosti. Naj-
večja je literarni večer (30. aprila ob 18. uri) na
temo Poezija bele nitke, kjer bodo predstavili
dela literarnega natečaja in podelili nagrade.
Tudi tokrat bo osrednji dan nedeljsko tekmo-
vanje (2. maj), ki so ga prvič organizirali lani.
Kljub težavni tehniki, tekmovalci so morali
klekljati žirovsko čipko široki ris z ribicami, je
bilo tekmovalcev veliko. ”Letos bomo najprej
pripravili šaljivo tekmovanje za otroke, odrasli
pa se bodo pomerili v klekljanju širokega risa.
Vzporedno bodo ta dan tudi številna športna
tekmovanja,” nam je pojasnila Valči Žakelj,
tajnica Cvetk.

”Osnove klekljanja sem spoznala že v
osnovni šoli, vse do upokojitve pa se je moja
klekljarska zgodba prekinila,” nam je svojo
klekljarsko zgodbo opisala Žakljeva in nada-
ljevala: ”Po upokojitvi sem se udeležila števil-
nih tečajev, spoznavala različne tehnike in
tako dopolnjevala znanje. Kar precej let znova
z veseljem sedem za punkl in klekljam.” Raz-
logov za osvežitev in dopolnitev znanja je več,
pravi, med njimi vsekakor veselje do ročnih
del in druženje klekljaric: ”Osnove izdelova-
nja čipk so dokaj preproste, sploh ni težko,
kdor pa želi znati in narediti nekaj več, pa se
mora kar spoprijeti s klekeljni. Zahtevno je.”

Njen največji izziv je končni izdelek. Bolj
ko je klekljanje zapleteno, lepša je na koncu
čipka in s tem največja nagrada za izdeloval-
ca. ”Glavna tehnika žirovskih klekljaric je ši-
roki ris z ribico. Prav slednje delajo klekljari-
cam največ preglavic, za kakovosten izdelek
pa je potrebno veliko vaj, da lahko trdiš, da je
čipka prava.” Seveda ribica ni vse, pa vendar
so končni izdelki žirovskih klekljaric nekaj
posebnega. Tako Valči Žakelj kot njeni sočla-
ni in sočlanice - Cvetke - se predstavljajo na
skupni razstavi ob Slovenskih klekljarskih
dnevih z naslovom Simboli držav (grbi in za-
stave) Evropske unije.

Žakljevo vprašamo tudi, ali med aktualno
gospodarsko krizo, zaradi nje so pred več kot
stotimi leti tudi na Škofjeloškem začeli izde-
lovati čipke, več zanimanja za klekljanje? ”V
zadnjih letih se je v Žireh klekljanje zelo raz-
mahnilo. In ne le v Žireh, kleklja vsa Slove-
nija, vendar ne zaradi krize, ampak je posre-
di užitek in ohranjanje naše dediščine,” še
odgovori. Tokrat Cvetke predstavljajo tudi
knjigo Evropa v čipki, kjer bodo predstavlje-
ne članice Evropske unije s klekljanimi zasta-
vami in grbi, poleg je tudi čipkasta mreža ce-
lotne unije. Na občini so razstavljeni tudi
modni dodatki, ki so se jih Cvetke učile izde-
lovati lani na Češkem.        Boštjan Bogataj

Žiri središče evropskih čipk
Klekljarsko društvo Cvetke letos organizira že četrte Slovenske klekljarske dneve v Žireh, 

ki so se v petek začele z odprtjem številnih razstav.

Opravičilo
V prejšnji številki Ločanke smo v članku Dela ne bo zmanjkalo pod sliko napačno 

zapisali Silva Zajc. Na sliki je bila Marija Kokalj, nova predsednica Krajevnega odbora
Rdečega križa Žiri. Za napako se ji iskreno opravičujemo. 
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”Po upokojitvi sem se udeležila številnih tečajev, spoznavala različne tehnike in
tako dopolnjevala znanje. Kar precej let znova z veseljem sedem za punkl in
klekljam,” pravi Valči Žakelj.

Vrhunsko delo žirovskih klekljaric in klekljarjev v obliki državnih grbov se kaže
tudi stotine ur dela. Na sliki predsednica društva Cvetke Marica Albreht.

Sveže mleko 

s kmetije Pr’ Bukovcu 

dobite na mlekomatu v Žireh 

(poleg blagovnice).
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III. MEDNARODNA 
KONFERENCA

MESTO ZA MLADE - MLADI ZA MESTO

TEDEN EVROPE 2010

ŠKOFJA LOKA,  6.–9. MAJ 2010

Četrtek, 6. maj 2010, ob 19. uri           Vhodna dvorana Sokolskega doma

Uvodni pozdrav
mag. Andreja Ravnihar Megušar, programski vodja konference
ing. Radomir Kouba, Direktor Urada za mladino in izobraževanje občine Tabor 
Slavnostno odprtje konference in odprtje fotografske razstave 
dijakov Gimnazije Škofja Loka
Igor Draksler, župan Občine Škofja Loka

Petek, 7. maj 2010, 9.–17.15               Kristalna dvorana Sokolskega doma 

Mladinska politika na lokalni ravni
Igor Draksler, župan Občine Škofja Loka
Mladinska politika na evropski ravni – odziv evropskega 
mladinskega foruma na evropsko strategijo za mlade
Tine Radinja, predsednik Evropskega mladinskega foruma
Ali evropsko sodelovanje pomaga pri integraciji mladih v 
lokalnem okolju?
Janez Škulj, direktor Zavoda MOVIT NA MLADINA
Mladi v Sloveniji - aktivni državljani ali pasivni davkoplačevalci? 
Lidija Goljat Prelogar, Ministrstvo za šolstvo in šport
Zakaj mladi tako pozno odhajajo od doma? – Integracija mladih 
kot trd oreh današnje družbe
Matej Cepin, mednarodni mladinski trener, Socialna akademija Ljubljana
JAVNA TRIBUNA Z EVROPSKIM POSLANCEM ZORANOM 
THALERJEM
Razvoj in organizacija mladinskega dela v okviru Zavoda O, 
zavod škofjeloške mladine

Matjaž Vouk, direktor Zavoda O
Rok Primožič, predsednik Kluba škofjeloških študentov  
Predstavitev primerov dobrih praks partnerskih mest   
Freising, Maasmechelen, Tabor, Carlow, Varaždin, Medicina 

Sobota, 8. maj 2010, 9.–13. ure          Kristalna dvorana Sokolskega doma

Predstavitev programa Mladi v akciji - Evropska prostovoljna 
služba  
Marie Sergent, prostovoljka v Škofji Loki v okviru Evropske prostovoljne službe 
Primer dobrega sodelovanja mladih iz Gimnazije Škofja Loka z 
lokalnim okoljem  
Delavnice v prostorih Občine Škofja Loka (Mestni trg 15): 
Organizatorji delavnic:
Komisija za mednarodno sodelovanje in partnerstva | Društvo tabornikov Rod 
svobodnega Kamnitnika | Skavtska skupina Škofja Loka | Center za socialno 
delo Škofja Loka
Program v prostorih Zavoda O 

Nedelja, 9. maj 2010, 10.–12. ure    Kristalna dvorana Sokolskega doma 

Zaključek projekta 
MAJHNA EVROPSKA MESTA – ŽIVA KREATIVNA IN INOVATIVNA 
MESTA ZA ŽIVLJENJE IN DELO
Ogled Dnevnega centra za otroke in mladostnike, Center za 
socialno delo

INFORMACIJE IN PRIJAVE: www.skofjaloka.si

V sodelovanju: Freising d.o.o., Radio Sora, Media TV, Gorenjski glas

Občina Škofja Loka je na razpisu v sklopu programa ”Evropa za državljane” 
uspešno kandidirala s projektom 

Majhna evropska mesta - živa, kreativna in inovativna mesta za življenje in delo.
V okviru projekta so lani uspešno izpeljali konferenci z naslovom Management naravne in 

kulturne dediščine in Družbena odgovornost podjetij - vpetost v lokalno okolje.

Od 6. do 9. maja pa se bo v Škofji Loki odvijala tretja mednarodna konferenca z naslovom

Mesto za mlade-mladi za mesto. 
Program je namenjen občankam, občanom, županom in strokovnim delavcem 

na družbenem, mladinskem in kulturnem področju ter strokovni javnosti, še zlasti pa mladim 
in mladinskim voditeljem. V projekt so vključena partnerska mesta 

Freising, Maasmechelen, Tabor, Carlow, Varaždin in Medicina.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Vse informacije na www.skofjaloka.si
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Na to vprašanje nam je župan občine Škof-
ja Loka Igor Draksler odgovoril, da je pravi
naslov za takšno vprašanje Direkcija RS za
ceste, kjer trenutno še vedno potekajo po-
stopki za izbiro izvajalca del za gradnjo pre-
dora pod Stenom. Investitorja (direkcija in
občina) imata sedaj že glavnino pravnomoč-
nih gradbenih dovoljenj za obvoznico, manj-
ka še eno zemljišče, zaradi česar je gradnja
obvoznice videti še zelo oddaljena.

Kaj bo s še nepridobljenim zemljiščem
za obvoznico na Suhi?

”Na tem zemljišču postopek razlastitve, ki
ga vodi Ministrstvo za promet teče naprej.
Pričakujemo, da bo ta postopek končan do
konca letošnjega leta, nato pa bo potrebno še
kako leto, da pridemo do gradbenega dovo-
ljenja. No, povedano velja samo za prvi del
obvoznice - za most čez Soro. Seveda pa
bomo na drugih gradbiščih (predor in odsek
ceste do Zminca) začeli graditi že prej. Lah-
ko bi že začeli graditi predor pod Stenom,
kjer čakamo samo še na odločbo o izbiri iz-
vajalca gradnje predora. Na DRSC sicer neu-
radno pravijo, da bodo odločbo o izbiri izda-
li v mesecu maju. Prispelo je kar osem po-
nudb, dela na gradbenem trgu ni in zato lah-
ko pričakujemo tudi pritožbe neizbranih
gradbenih izvajalcev. Veseli bomo, če jih ne
bo, če pa bodo, jih je treba v upravnem po-
stopku obravnavati in rešiti.”

Kako komentirate nedavno civilno druž-
beno akcijo Sprehod čez prehod, ki so jo
izvedli meščani, ki živijo ob sedaj zelo
obremenjeni mestni cesti?

”Če sem iskren, sem protest pričakoval že
pred leti, saj so meščani upravičeno jezni, da
še vedno ni obvoznice, ki bi razbremenila
promet skozi staro mesto. 

Jasno se je pokazalo, da meščani - tako kot
praktično vsi Škofjeločani in okoličani - ob-
voznico želijo čim prej in da so njihovi do-
movi sedaj ogroženi. Čudi me tudi, da še ni
bilo nobene odškodninske tožbe na državo
zaradi slabih bivalnih razmer ob glavni cesti.
Potrpežljivost nas Škofjeločanov je res brez
primere. Sedaj, ko se izvedba projekta poča-
si, a nezadržno bliža, pa protest ocenjujem
kot pozen, a dodaten in dobrodošel pritisk na
pristojne državne službe. Čeprav mislim, da
to ne bo ne pospešilo ne upočasnilo postop-
kov pri gradnji obvoznice. Ti namreč poteka-
jo po svoji zapleteni kabinetni (u)pravni lo-
giki, ki pogosto ne vidi resničnega stanja na

terenu. Vse naše prošnje in zahteve vladnim
ministrstvom, da bi vendarle poenostavili
postopke umeščanja strateške prometne in-
frastrukture v prostor, pa so bili zaenkrat
brez učinka. Lahko rečem le, da občane pri
protestu vsekakor podpiram, saj takšnega
stanja, kot sedaj vlada v Škofji Loki, ni nik-
jer v Sloveniji.”

Ali zaradi zastoja pri gradnji obvoznice
ne boste izgubili denarja, ki je bil odobren
iz evropskih virov?

”Zaenkrat nas že odobreni denar za obvoz-
nico še vedno čaka, odločba za dodelitev ev-
ropskih sredstev je bila izdana. Dovoljenja
imamo pridobljena za ves potek obvoznice,
razen za viadukt in krožišče na Suhi, tako da
obstajajo vsi pravni temelji, da se obvoznica
naredi do konca.”

Kdaj se bo začela rekonstrukcija Kidri-
čeve ceste mimo avtobusne postaje, ki pa ji
nasprotujejo civilni pobudniki, ker bi za-
njo padla mestna drevesa?

”Direkcija RS za ceste in občina imata za
cesto pripravljen denar in podpisano gradbe-
no pogodbo z izvajalcem gradbenih del. Nič
pa ne kaže na to, da se bo izbrani izvajalec
primerno organiziral in bo z gradnjo začel.
Naj spomnim, da gre za prometno najbolj ne-
urejen del Škofje Loke, za pešce celo nevaren
in je zato potreben temeljite rekonstrukcije.
Treba je ustrezno urediti komunalne vode, ce-

stišče, križišča, pločnike, kolesarske steze ...
Ne vem, ali tega civilni pobudniki ne vidijo.” 

Gradbena sezona na cestah se je sicer že
začela. Ali ob gradnji panoramske ceste
gradite še kaj drugega?

”Gradimo panoramsko cesto od bodoče tra-
se severne obvoznice pri Binklju proti Križni
gori, kjer je bilo prej cestišče preozko za va-
ren promet. Sedaj jo bomo razširili toliko, da
bo mogoče varno srečevanje vozil. Uredili
bomo tudi prevozen mostiček, skratka omo-
gočili bomo lažji in boljši dostop na Križno
goro kot prijetno turistično točko. Cesta bo
dokončana do jeseni. Na drugih lokalnih ce-
stah pa kakih posebnih aktivnostih sedaj ni,
dela bodo letos nekoliko bolj pozna, ker ”lo-
vimo” likvidnost občinskega proračuna.”

Želeli ste graditi tudi parkirišči pri
zdravstvenem domu in na Nunskem vrtu.
Kaj ovira gradnjo, spet pritožbe civilnih
iniciativ?

”Zoper gradnjo parkirišča pri zdravstvenem
domu se je pritožil eden od mejašev, ki je
tudi član civilne iniciative. Sedaj pričakuje-
mo, da bo upravni organ, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, to ustrezno rešil, kajti mi na ob-
čini drugače ne znamo rešiti problema par-
kirnih prostorov pri ZD, kjer je, kot vsi vemo,
promet izjemno frekventen. Ob gradnji Pet-
rola je občina pridobila nekaj zemljišča, kjer
je sedaj že javno parkirišče. Sedaj pa bi na

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

Ločani upravičeno protestirajo
Poljanska obvoznica je blizu in hkrati daleč, so ob protestnem prehajanju prehodov 

za pešce na Spodnjem trgu in Poljanski cesti dejali občani. Kdaj bo slednjič 
razbremenila promet skozi mesto?

Igor Draksler
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občinskem zemljišču radi zgradili urejeno
parkirišče za zaposlene v zdravstvenem
domu, nato pa vzpostavili drugačen parkirni
režim za obiskovalce zdravstvenega doma,
kjer bi bil omejen čas parkiranja brez plačila
in nadaljnji čas parkiranja za plačilo. S tem bi
omogočili tudi bolj enakopravno dostopnost
do zdravstvenega doma. 

Za Nunski vrt pa imamo že pridobljeno prav-
nomočno gradbeno dovoljenje. Trenutno pri-
pravljamo vlogo za sofinanciranje iz fonda
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, saj brez tega občina
nima dovolj denarja za izvedbo projekta.”

Kako ste v Škofji Loki zadovoljni, da ste na
Grencu nedavno dobili dve novi trgovini?

”S tem so gotovo delno zadoščena pričako-
vanja naših občanov glede preskrbe, ob tem
pa upam da bomo imeli Ločani dovolj denar-
ja, da bomo v novih trgovinah lahko tudi ku-
povali. V Škofji Loki pa bo v prihodnje odpr-
ta še kaka trgovina več, saj se potrjuje, da je
to območje za trgovce zanimivo. Občina je
pri tem upoštevala naše javno mnenje, ki je
kazalo, da je bilo prej trgovin premalo.
Upam, samo da se to prepričanje sedaj ne bo
obrnilo, češ da je trgovin že preveč. Na Gren-
cu je sicer izdano še gradbeno dovoljenje za
Lidl. Sam pa bi si sedaj želel še kako dobro
trgovino v mestnem središču.”

Kako pa kaže gradnji trgovine na Kapu-
cinskem trgu?

”Kolikor vem, investitor že pripravlja doku-
mentacijo, kdaj pa bo dobil dovoljenja, pa ni-
mam informacij.”

Je že kaj novega pri projektu Urejanje
porečja Sore?

”V delu, kjer gre za ureditev kanalizacije in
čistilnih naprav na Škofjeloškem, je projekt
formalno že stekel v občini Žiri. V Škofji
Loki pa trenutno pripravljamo razpisno do-

kumentacijo za kanalizacijo in čistilne napra-
ve. Obenem popravljamo vlogo za oskrbo z
vodo, kjer so nastopile nove okoliščine. Vlo-
go smo pristojnim državnim institucijam že
oddali in sedaj čakamo, kako se bodo odloči-
li na državni ravni. Treba pa je vedeti, da od
takrat, ko je bila oddana naša vloga, država
še ni izdala prav nobene odločbe. Pri oskrbi z
vodo nam sedaj država želi predstaviti neko
novo shemo sofinanciranja, kjer je njen delež
sedaj kar naenkrat izpuščen, sofinancerki pa
bi bili po novem tako le občina in Evropska
unija. To pa seveda ni v skladu z obljubami,
danimi na začetku projekta, predstavlja pa
največjo oviro za uspešno izvedbo celotnih
kohezijskih projektov. To velja za vso Go-
renjsko, ne le za Škofjo Loko. Kakšna bo to-
rej odločitev Ministrstva za okolje in prostor,
je odvisno od razvoja dogodkov v prihodnjih
mesecih, vsekakor pa ni mogoče prevaliti
tako zahtevnega bremena celotne oskrbe z
vodo samo na občinska ramena. V preteklo-
sti je take strateške projekte sofinancirala dr-
žava. To pomeni, da bodo državljani Sloveni-
je v primeru, da obvelja ta nova shema finan-
ciranja, v povsem neenakopravnem položaju,
kar pa je nedopustno.”

Tudi vaši občani so sodelovali v vseslo-
venski akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. Kako jo ocenjujete?

”Po doslej zbranih podatkih so naši prosto-
voljci skupaj zbrali kar okoli 90 ton odpad-
kov. Prostovoljci so se sicer precej množično
odzvali, odvisno sicer od posameznih obmo-
čij, med njimi je bilo največ predstavnikov
različnih civilno družbenih skup in društev. Z
akcijo so uspeli pospraviti resnično veliko
nesnage, sedaj pa bi moralo temu s strani dr-
žave slediti še kaj drugega. Ob tem je kar naj-
bolj zgovoren podatek, da lani državni okolj-
ski inšpektorji niso napisali nobene prijave

zaradi napačno odloženih odpadkov in da ob-
stoječa zakonodaja nikakor ni več ustrezna!
Podobno, kot kaže pri oskrbi z vodo tudi črna
odlagališča obremenjujejo le lokalne skupno-
sti, ne pa tudi lastnikov oziroma tistih, ki od-
padke odlagajo na črno. Vsekakor pa je hva-
levredno je, da so se ljudje odzvali v tolikš-
nem številu, njihovo zavzetost in prostovolj-
stvo je treba pohvaliti. Bo pa potreben druga-
čen pristop do problematike smeti, da bodo
takšne akcije resnično učinkovale oz. da te
sploh ne bodo več potrebne. Sicer pa je tako,
da tisti bolj ozaveščeni čistijo za tistimi, ki
brez slabe vesti svinjajo. Zavest, da odpadki
niso za v naravo, je še vedno prenizka, ravno
zato, ker ni prave avtoritete, ki bi nekoga lah-
ko kaznovala na mestu samem.”

Kako komentirate tokratni prvi obisk
aktualne vlade v Škofji Loki in kaj je 
obisk premiera in ministrov prinesel ko-
ristnega za občino Škofja Loka?

”Srečanje s premierom je bilo prijetno in
vsebinsko. Seznanili smo ga z razvojnimi
perspektivami naše občine in mu predstavili
nekatere ovire, ki jih želimo odpraviti tudi v
sodelovanju z državo. V Škofji Loki namreč
pričakujemo, da bo vlada sprejela ustrezne
ukrepe za zaščito javnega interesa, ki se v ob-
čini najbolj očitno kaže na primeru poljanske
obvoznice, naša visoko tehnološka podjetja
pričakujejo pomoč države pri njihovem na-
daljnjem tehnološkem razvoju, v povezavi s
temi podjetji želimo v Loki vzpostaviti tudi
sodoben tehnološki park. Kot že rečeno, pa
pričakujemo tudi spremembo kriterijev za
umestitev in odobritev projekta oskrbe z
vodo v škofjeloški regiji.” 

Danica Zavrl Žlebir / Foto: Gorazd
Kavčič, Tina DoklO
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Nič še ne kaže, da bi izbrani izvajalec začel z deli na Kidričevi cesti.

Nekateri svinjajo brez slabe vesti, drugi čistijo 
za njimi.



Objave Občine Škofja Loka

12 - L O Č A N K A

Škofja Loka - Centri za socialno delo za-
radi zaostrenih gospodarskih razmer preje-
majo vse več prošenj za socialno podporo.
Ekonomske stiske so vse pogostejše tudi na
Škofjeloškem. ”Na območju Upravne enote
Škofja Loka je bila pred finančno in gospo-
darsko krizo značilna relativno ugodna soci-
alna slika s stopnjo brezposelnosti daleč pod
regijskim in državnim nivojem. Lani pa je
število vlog za denarno socialno pomoč na-
raslo za 44,2 odstotka glede na leto poprej,
število vlog za izredno denarno socialno po-
moč pa celo za 75 odstotkov,” je razložila
Ivana Košir Erman, direktorica Centra za
socialno delo Škofja Loka (CSD). Pred kri-
zo je denimo denarno pomoč mesečno preje-
malo od 200 do 250 posameznikov ali dru-

žin, lani jih je bilo že 360-370, marca letos
pa so se po besedah direktorice približali že
400 izplačilom.

O vse pogostejših materialnih stiskah ljudi
priča tudi podatek, da je bilo lani za odobri-
tev enkratne denarne pomoči iz posebnega
socialnega sklada Občine Škofja Loka vlože-
nih 173 vlog, v prvih treh mesecih letošnjega
leta pa že 88.

”Najpogostejši prejemniki denarne socialne
pomoči so samske osebe, iskalci zaposlitve,
zlasti prve, sledijo enostarševske družine. V
hujših materialnih stiskah so tudi družine, ki
odplačujejo visoke stanovanjske ali druge
kredite, in podnajemniki, ki plačujejo tržne
najemnine ob zelo nizkih plačah,” je pojasni-
la Košir Ermanova.

Posledice ekonomske stiske se odražajo
tudi na drugih področjih. ”Povečujejo se na-
silje v družini in druge destruktivne oblike
vedenj, alkoholizem, brezdomstvo. Na centru
že zaznavamo porast obravnav družinske psi-
hopatologije, več je porušenih odnosov in
obravnav nasilja med odraslimi družinskimi
člani. Še zlasti pa zaznavamo porast hudih
osebnih stisk posameznikov in njihovo čus-
tveno prizadetost ob izgubi zaposlitve ter s
tem povezane finančne varnosti in strahu
pred prihodnostjo. Veliko pogosteje kot pred
krizo so osebe, ki prihajajo na center, nega-
tivno nastrojene, polne jeze, počutijo se ogo-
ljufane in nemočne na svoji življenjski poti,”
je še dodala direktorica CSD Škofja Loka.

Ana Hartman

Vse več socialnih stisk
Na Škofjeloškem je lani število vlog za denarno socialno pomoč naraslo za 44 odstotkov v primerjavi 

z letom poprej, vlog za izredno denarno pomoč pa je bilo kar 75 odstotkov več.
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V Virmašah začetek gradnje
Virmaše - Že decembra 2008 je občinski svet v Škofji Loki na

podlagi stanovanjskega programa občine sprejel sklep o izvedbi pro-
jekta, ki zajema gradnjo večstanovanjskih stavb na območju Virmaš.
Maja lani se je začel postopek oddaje javnega naročila javno-zaseb-
nega partnerstva pri tem projektu. Na razpis se je kot edini ponudnik
oglasilo Cestno podjetje Kranj s partnerjema, ki je bil novembra iz-
bran kot zasebni partner pri gradnji dveh stanovanjskih stavb v Vir-
mašah. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu je bila podpisana tik
pred novim letom. V skladu s pogodbo mora zasebni partner v dese-
tih mesecih od podpisa pogodbe zgraditi dva stanovanjska stolpiča s
po devetimi stanovanji. Od osemnajstih stanovanj bo občina po kon-
cu gradnje dobila v last šest stanovanj, ki jih bo namenila za oddajo
v neprofitni namen. Ostala stanovanja bodo tržna. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Gasilci se veselijo novega vozila
Stara Loka - Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka-Podlubnik

je dobilo novo gasilsko tovorno vozilo. Prejšnje, stari vojaški tovor-
ni avto, predelan v gasilskega, bo šlo na Hrvaško, starološki gasilci

pa so veseli, da so končno prišli do novega. Kot nam je povedal nji-
hov poveljnik Andrej Štremfelj, je novi avto stal manj kot 200 tisoč
evrov, del denarja pa je zanj prispevala tudi občina Škofja Loka. Ob-
močje njihovega operativnega delovanja je namreč vsa občina. Po-
veljnik nam je še povedal, da bo slovesnost ob prevzemu novega ga-
silskega avta na začetku julija, že 29. maja pa bo v Podlubniku tudi
gasilska vaja. D. Ž., foto: Tina Dokl

Sprejeli občinski statut
Na aprilski seji občinskega sveta v Škofji Loki so se svetniki

ukvarjali s statutom občine, na katerega so čakali že vrsto let. Šlo je
že za drugo branje statutarnega gradiva, vmes med dvema obravna-
vama so člani osbčinskega sveta prispevali okoli petdeset pripomb.
Statutarna komisija jih je deloma upoštevala, spremembe v predla-
gani statut pa so na seji svetniki prispevali tudi z dopolnili. Eno od
dopolnil, ki je zadevalo delovanje nadzornega odbora, pa ni dobilo
potrebne dvotretjinske večine. Predsednik nadzornega odbora Mar-
ko Vraničar, ki je bil navzoč na seji, je ob tem ogorčeno dejal, da  tak
statut onemogoča delo nadzornega odbora, medijem pa je po seji de-
jal, da ni izključen njegov odstop z mesta predsednika tega organa.
Svetniki so sicer zadovoljni, da so v tem mandatu končno dobili sta-
tut, spreminjali ga bodo še vedno lahko. D. Ž.

Gradnja stanovanjskih stolpičev v Virmašah se je že začela.
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Gorenja vas - V občini so trenutno odpr-
ta kar tri večja gradbišča na cestah, po dve
v Gorenji vasi (krožišče in odsek Avžeh-
Stara šola) in pri gospodarski coni Dobje.
Kdaj bodo dela zaključena in kje bodo le-
tos še potekala dela na cesti, smo najprej
vprašali župana Milana Čadeža:

”Gradnja krožišča se bo po naših predvide-
vanjih zaključila v drugi polovici poletja, že
do konca prihodnjega meseca pa mora biti
zaključen odsek ceste do stare šole v Gorenji
vasi-drugi del panoramske ceste. Trenutno
izvajalci gradijo tudi uvoz v gospodarsko
cono Dobje, dela so skoraj zaključena, hkrati
bo novo asfaltno prevleko dobil kilometrski
odsek od Poljan do Srednje vasi, ki je že dalj
časa v katastrofalnem stanju. To je tudi odziv
na moja poslanska vprašanja o vzdrževanju
državnih cest. Na več kritičnih odsekih po
celi dolini so za letos obljubljena popravila in
sanacije.”

Kdaj bo zaključena gospodarska cona
Dobje?

”Gospodarska cona mora biti zaključena do
sredine poletja, saj smo zaključek del enkrat
na predlog Službe vlade za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko že podaljšali.”

Investitorji v novi coni so znani že dlje
časa, pa vendar številne zanima, ali so zara-
di krize poravnavali obveznosti do občine?

”Investitorji so v večini že plačali svoje ob-
veznosti, le Polycom nam je nekaj še dolžan.
Upam na najboljši možni razplet za vsa vple-
tena podjetja, da se bodo čim hitreje znova
razvijala s hitrostjo kot pred krizo.”

Pred kratkim je zavod za zdravstveno
varstvo predstavil analizo pitne vode v ob-
čini. So rezultati ustrezni ali bo na nekate-
rih vodovodih treba tudi ukrepati?

”V primeru, da je posamezen odvzeti vzo-
rec neustrezen, se ukrepa takoj sproti, saj
imamo utečen protokol obveščanja pristojnih
za odpravo vzrokov neustreznosti na posa-
meznih vodovodih. Izvedenost ukrepov teko-
če spremljamo, v primeru, da so potrebni
večji sanacijski posegi, pa se po predhodno
izdelanem programu pristopi tudi k izvedbi
le-teh. Zato menim, da zadeve učinkovito
razrešujemo sproti, vsi podatki o rezultatih
analiz pa so za občane tudi javno dostopni.” 

Tudi v vaši občini so se številni odzvali na
akcijo Očistimo Slovenijo.

”Pozdravljam tovrstne akcije, čeprav smo
mi le prilagodili datume naših običajnih spo-
mladanskih čistilnih akcij. Črnih odlagališč

odpadkov pri nas sicer ni veliko, žal pa smo
jih še vedno nekaj našli. Pozna se, da imamo
v občini uveden inovativen sistem ločevanja
odpadkov že na izvoru, v gospodinjstvih.”

V začetku maja v Todražu odpirate zbir-
ni center za odpadke. Menite, da bo tudi
zaradi tega manj odpadkov ležalo po goz-
dovih?

”Zelo dolgo smo čakali na uporabno dovo-
ljenje, sedaj pa je zbirni center le nared, 7.
maja pa ga bomo tudi odprli. Zaradi tega bo
odpadlo zbiranje kosovnih odpadkov, saj jih
bodo občani lahko sami pripeljali v center in
jih tam tudi skrbno ločili. Pomembno je tudi,
da takšnih odpadkov ne hranimo čez leto
doma, ampak jih pripeljemo v center kadar-
koli. S tem so tudi izpolnjene vse možnosti,
da novih črnih odlagališč ne bo več.”

V Gorenji vasi pa je bilo pred kratkim že
dokončano vaško središče, kjer pa je sedaj
postavljena še fontana. So občani zadovoljni?

”Odzivi občanov so različni. Več je sicer
pohval, nekateri pa pravijo, da zapravljamo v
času krize. Pa vendar velja, da smo evropski
denar pridobili za Projekt ureditve vaških je-
der in smo ga v ta namen tudi morali porabi-
ti. Pomembno se mi pa zdi, da smo mi prido-
bili sredstva in jih porabili v naši občini, dru-
gače bi jih neka druga občina ... Veliko je
bilo predlogov o imenu za vodnjak-fontano,
nazadnje smo kar soglasni za Vodnjak življe-
nja, saj je naša občina z eno največjih natali-
tet v državi in najnižjo povprečno starostjo.

Vesel sem, da so tudi otroci našli svoje mesto
na igrišču, ob vodnjaku pa se zbira mladina
in vaščani, na nas je pa, da bodo prišli tudi
drugi. Z razvojem Gorenje vasi in umešča-
njem obvoznice bodo urejena tudi parkirišča,
na sedaj urejenem delu pa bo mesto za shaja-
nje in za tržni prostor in ne parkiranje. V tem
delu bo po gradnji obvoznice tudi veliko
manj prometa in bo postalo pravo vaško sre-
dišče.”

Do jeseni naj bi uredili nov vrtec na Do-
bravi. Je izvajalec del že znan?

”Izbrali smo podjetje Tehnik, v postopku
oddaje javnega naročila pritožb ni bilo. V teh
dneh bo podpisana gradbena pogodba, do 31.
avgusta pa moramo pridobiti uporabno dovo-
ljenje. Na tej lokaciji bomo uredili štiri do-
datne igralnice z zunanjim igriščem in parki-
riščem. Vse bo urejeno po zahtevnih predpi-
sanih standardih, ki veljajo za prostore za na-
mene predšolskega varstva.”

Občinski svetniki so na zadnji seji obra-
vnavali poročilo medobčinskega inšpekto-
rata. Ste zadovoljni z delom inšpektorja in
redarjev?

”Mislim, da je še nekaj možnosti za izbolj-
šavo dela. Pogrešam predvsem več fizične
prisotnosti inšpektorja in redarjev na terenu.
Na začetku smo sicer povedali, da bomo ob-
čane usmerjali in jim svetovali, da bo manj
kršitev. Tega dela je premalo in zato še veli-
ko možnosti za izboljšave.”

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Veliko del na cestah
Gorenja vas je pred kratkim dobila še zadnji kamenček v mozaiku urejanja 

vaškega središča - Vodnjak življenja.
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Milan Čadež

Fontana Metoda Frlica je že dobila ime - Vodnjak življenja - za vse najmlajše v občini.
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Javorč - Iz leta v leto Salamiada v Žirov-
skem Vrhu, ki jo organizira Turistično druš-
tvo Žirovski Vrh, privabi več obiskovalcev,
organizatorji pa so tokrat pripravili še Tržni
dan, kjer so se na stojnicah predstavili eko
kmetije ali kmetije z dopolnilnimi dejavnost-
mi s kakovostnimi domačimi proizvodi (siri,

suhomesnati izdelki, suho sadje, žganje, ze-
lje, repa, pekovski izdelki) ...

Seveda je največ pozornosti kljub temu
imela domača suha salama. Za dobro suho
salamo morajo biti izpolnjeni številni pogoji,
najprej to, kako so na kmetiji pravilno redili
prašiča, pa tudi ali izdelovalec doda nekaj

govejega mesa, ostalo pa je odvisno od zraka,
nam je povedal predsednik strokovne komisi-
je Lojze Filipič, po domače Lipan: ”Imamo
raznovrstno klimo, v istem jesenskem obdo-
bju je enkrat dež, drugič sonce. Mlada sala-
ma pa je takšna kot dojenček, vse se pokaže
v prvih štirinajstih dneh.”

Letos je strokovna komisija in tudi približno
170 obiskovalcev izbiralo najboljšo med triin-
tridesetimi (suhimi) salamami. Te morajo biti
domače (s kmetij), brez dodatkov, dolžine 40
centimetrov in teže vsaj pol kilograma. ”Ugo-
tavljamo, da se je prireditev prijela, saj je vsako
leto več salam pa tudi več obiskovalcev, zato jo
bomo v prihodnosti še razvijali,” je povedala
Lucija Kavčič, ena od organizatork prireditve.
Filipič pa ugotavlja, da se kakovost salam iz-
boljšuje: ”Mi povemo svoje pripombe, tudi iz-
delovalci si izmenjajo izkušnje. Ampak vedite,
najboljše salame ni naredil še nihče. Niti jaz!”

Strokovna komisija je ocenjevala zunanji vi-
dez, mozaik, vezivnost, barvo, vonj in okus,
medtem ko so obiskovalci najbrž prisegali
zgolj na okus. Po mnenju strokovne komisije je
drugič zapored najboljšo salamo prinesel To-
maž Žežko s Hotovlje pri Poljanah in tako
osvojil naslov Kraljice Zale, drugo mesto je
osvojil Bojan Bajuk iz Žirov in tretje Pavel
Žontar od Sv. Duha. Po mnenju obiskovalcev
je bila najboljša salama Matije Špegliča s Sela
pri Žireh, ki je s salamo osvojil tudi naslov
Kraljice ljudskih src. Na drugo mesto so obis-
kovalci postavili salamo Renata Kunca iz vasi
Dole, na tretje pa Jožeta Habjana iz Gorenje
vasi. Člani turističnega društva Žirovski Vrh se
že pripravljajo na naslednjo njihovo prireditev
na Javorču, to sta Lepo je na deželi in Praznik
žetve, ki bosta tradicionalno na zadnji konec
tedna v juliju. Boštjan Bogataj

Izbrali nove kraljice salam
Izbor najboljše suhe salame v Žirovskem Vrhu je vse bolj odmevna prireditev. Strokovna komisija in

obiskovalci so letos ocenjevali triintrideset salam, prvič so se predstavile tudi kmetije z domačimi izdelki.

Strokovna komisija pod vodstvom Lojza Filipiča je imela težko delo - med le 
kakovostnimi salamami so izbrali najboljšo, Kraljico Zale.

Na Salamiadi so se prvič predstavile tudi okoliške kmetije s kakovostnimi izdelki.
Med njimi tudi kmetija Lužar s pekovskimi in kmetija Lojz z izdelki iz zelja in repe.

Tudi letos kresovanje v Kladjah
Društvo podeželja Kladje tradicionalno vabi na prvomajsko kresovanje v Kladje v

Žirovskem Vrhu. Za zabavo bo poskrbel Trio Šubic, člani društva pa bodo mali kres za
najmlajše zakurili že nekoliko prej. Od 19. ure dalje bo poskrbljeno za družabne igre za
otroke in odrasle, na voljo bo trampolin, otroci pa se bodo lahko tudi glasbeno predstavili.
Kladenčani vabijo, da jih obiščete in poskusite prve letošnje čevapčiče, s srečelova pa
odnesete tudi kako lepo nagrado. B. B.
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Železniki - Tudi na letošnji razpis za vpis
v vrtec Železniki je prispelo precej več
vlog, kot bo jeseni prostih mest. Kot kaže
zaenkrat, naj bi odklonili osemintrideset
otrok, in to kljub temu, da so lani uredili
dodatni oddelek v Selcih, ta čas pa za
ublažitev prostorske stiske urejajo nov od-
delek še v prostorih šole v Železnikih. Več
o reševanju prostorske stiske v vrtcu pa
župan Mihael Prevc:

”Žal smo dobili podatke, da je komisija za
vpis v vrtec morala zavrniti osemintrideset
otrok. Dejstvo je, da je interes za vključitev
predšolskih otrok v vrtec vedno večji. Do je-
seni bomo uredili dodatni oddelek za drugo
starostno obdobje v šoli v Železnikih, obe-
nem bomo na vrtu poskrbeli še za dodatne
zunanje površine, v nadaljevanju pa načrtuje-
mo prizidek k obstoječemu vrtcu v Železni-
kih. Z ministrstva za šolstvo in šport smo že
dobili zeleno luč za gradnjo, v tem trenutku
pripravljamo potrebne dokumente, do konca
junija pa naj bi, kot predvidevamo, že prido-
bili gradbeno dovoljenje.”

Minuli teden ste se v Kranju srečali z
vlado, ki je obiskala Gorenjsko. Na kaj ste
opozorili premierja in ministre? 

”Pričakovali smo, da bo vlada obiskala tudi
Železnike, a se žal to ni zgodilo. Na sestanku
gorenjskih županov z vlado v Kranju sem izpo-
stavil največji problem v naši občini - to je po-
časen postopek priprave državnega prostorske-
ga načrta za večjo poplavno varnost. Premier-
ju sem povedal, da v Železnikih sanacija po
ujmi dobro poteka tudi s pomočjo državnega
denarja, da so poplavljene hiše obnovljene, a
za novimi fasadami ljudje živijo v velikem stra-
hu, da se takšna katastrofa lahko ponovi. Po-
udaril sem, da je od poplav minilo že dve leti
in pol, a nam z ministrstva za okolje in prostor
še vedno niso prišli predstaviti študije najbolj-
ših variant, ki jo prestavljajo iz meseca v me-
sec. Premier me je presenetil z odgovorom, da
bo 12. maja skupaj z okoljskim ministrom in
ministrico za obrambo obiskal Železnike.”

Kako kaže z obnovo regionalne davške ceste?
”Država za letos načrtuje le ureditev ceste v

dolžini 400 metrov, s čimer bo zaključena
prva faza rekonstrukcije. So nam pa sporoči-
li še, da je bila cesta v celoti projektno obde-
lana, k nadaljnji obnovi pa bodo pristopili v
prihodnjih letih. Bojim pa se, da bo država
zelo težko izpolnila obljubo, da bo nova cesta
zgrajena do leta 2012. Naj ob tem dodam, da
smo veseli, da vsaj rekonstrukcija regionalne
ceste in gradnja pločnika skozi Log poteka

dobro. Konec junija morajo biti dela zaklju-
čena, s tem pa bomo s pločnikom opremili še
zadnje gosto naseljeno območje Železnikov.”

Kdaj boste začeli graditi panoramsko ce-
sto v Davči? Kako bo urejen obvoz?

”Gradnja se je že začela, saj mora biti pano-
ramska cesta dokončana že do konca avgusta.
Gre za skupni projekt panoramskih cest
Škofjeloškega pogorja, za katerega smo ob-
čine uspele pridobiti evropska sredstva. V
Davči bomo rekonstruirali cesto od obrata
Niko mimo Jemca do Močilarjevega griča in
Vrhovčev most. Vrednost investicije znaša
dobrih 600 tisoč evrov. Z izvajalcem smo se
uspeli dogovoriti, da bo za nujne primere,
predvsem šolske prevoze, cesta kljub gradnji
prevozna, za ostale pa bo urejen obvoz.”

Lani vam je država krepko okrnila sred-
stva za sanacijo po ujmi, kako kaže letos?

”Tudi letos bomo prejeli manj sredstev za sa-
nacijo, namesto obljubljenih 1,5 do dveh mili-
jonov pričakujemo milijon evrov. Za ta denar
smo že oddali potrebne projekte in dokumen-
tacijo. Nadaljevali bomo z obnovo kulturnega
doma, še vedno računamo, da bo jeseni že ob-
novljen do te mere, da bo omogočal kulturne
dejavnosti, obnovili pa bomo tudi tri kilometre
ceste v Davči od odcepa regionalne ceste do
Vrhovčevega mostu. Hkrati bomo uredili tudi
uničene obrežne zidove in pritoke.”

Na nas se je obrnil bralec, ki je nezado-
voljen s komunalno infrastrukturo na Ra-

covniku. Zanima ga, kdaj bosta obnovlje-
na luknjasta cesta in vodovod ter kako dol-
go se bo kanalizacija še iztekala v Soro.

”V celovito obnovo komunalne infrastruk-
ture na Racovniku sodi izgradnja fekalne ka-
nalizacije, zamenjava vodovoda in izgradnja
meteornega kanala. Toplarna, d. o. o., načr-
tuje tudi izgradnjo toplovoda, podjetje Niko
pa namerava zamenjati dotrajani vodni kanal.
Ker bo večina vodov potekala v območju ce-
ste, bo v nadaljevanju potrebna njena popol-
na rekonstrukcija. Projekt, ki bo v prihodnjih
letih zagotovo največji zalogaj za občinski
proračun, naj bi se predvidoma začel leta
2012.” Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Prostora manj kot otrok
V prostorih osnovne šole v Železnikih ta čas urejajo dodatni vrtčevski oddelek, kljub

temu pa naj bi po prvih podatkih jeseni brez mesta v vrtcu ostalo osemintrideset otrok.

Gradnja regionalne ceste in pločnikov na Logu bo zaključena do konca junija.

Šolski ekipni kros v Selcih
Selca - V soboto, 15. maja, ob 10.30 bo

v športnem parku Rovn v Selcih tradici-
onalni Dnevnikov šolski ekipni kros, pr-
venstvo Slovenije v krosu za osnovne in
srednje šole. V organizaciji ministrstva
ta šolstvo in šport ter Atletske zveze Slo-
venije ga bo tako kot lani izvedlo Atlet-
sko društvo Železniki, kjer upajo na še
boljšo udeležbo kot na lanskem tekmo-
vanju. Udeleženci se bodo pomerili v
teku na 500, 1000, 1500 in 2000 metrov.
Prijave so možne do 11. maja. A. H.
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Železniki - S finančnimi težavami se v Javnem zavodu Ratitovec, ki v
Železnikih upravlja plavalni bazen, športno dvorano, muzej in dva loka-
la, soočajo že vrsto let. Lani je imel 53.400 evrov izgube, največ pri-
manjkljaja pa je tako kot prejšnja leta ustvaril štiriintrideset let star in
energetsko potraten bazen. Prihodki so bili po besedah direktorice Mag-
dalene Rejec nižji tudi zaradi manjšega števila komercialnih prireditev
v športni dvorani. V bazenu so prodali manj vstopnic, saj so lani našte-
li 8.700 individualnih kopalcev oz. tri tisoč manj kot leto poprej, kar je
tudi posledica dejstva, da podjetja zaposlenim niso več toliko subvenci-
onirala vstopnic. Zaradi dvomesečne obnove in vse večje konkurence je
lani celo bife pri bazenu posloval z izgubo, prav tako tudi lokal v šport-
ni dvorani. Direktorica med glavnimi vzroki za negativno poslovanje
navaja tudi višje stroške vzdrževanja, ogrevanja in električne energije.

Gostinstvo je prevladujoča dejavnost zavoda, saj ustvari 46 odstot-
kov celotnih prihodkov. ”Zavod zanemarja svoje osnovne dejavnosti,
saj se mora posvečati predvsem gostinstvu, ki naj bi pokrivalo izgu-
be na športnih objektih, v katerih se izvaja javna služba,” ugotavlja
direktorica, ki je minuli teden na seji občinskega sveta predstavila
sanacijski program zavoda. V njem navaja več različic delovanja za-

voda v prihodnje, od ohranitve obstoječe oblike s pokritjem stroškov
obratovanja potratnega bazena iz občinskega proračuna, iskanja 
najemnika za bazen in športno dvorano, ki bi jo lahko upravljala 
tudi šola, do ustanovitve javnega gospodarskega podjetja. 

Občinski svetniki so na koncu sklenili, da bo zavod v sedanji orga-
nizacijski obliki ostal vsaj še eno leto. Med ukrepi za izboljšanje po-
slovanja so višje cene v dvorani in bazenu, natančnejša razmejitev
med javno in tržno dejavnostjo ter določitev podrobnejših izhodišč
pri zaračunavanju OŠ Železniki. Poslovanje zavoda bodo odslej
spremljali mesečno, direktorica pa bo o stanju na tri mesece morala
poročati svetu zavoda in ustanovitelju. Če bo po enem letu poslova-
nje še vedno negativno, bodo izvedli ustrezno reorganizacijo. ”Zdaj
bomo skušali napeti vse sile, da se potenciali obeh lokalov in šport-
ne dvorane še bolje izkoristijo, občina pa bi potem namenila denar
za pokritje izgube, ki jo ustvarja bazen,” je pojasnil župan Mihael
Prevc. Občinski svet je na predlog svetnika Petra Prezlja sklenil še,
da je treba v enem mesecu urediti tudi financiranje s turističnim in
muzejskim društvom, da bi bili prihodki od prodaje vstopnic in čipk
v muzeju del prihodkov javnega zavoda. Ana Hartman

Tudi pri Mravlju enajst otrok 
V Davči sta po novem že dve družini z enajstimi otroki, saj je konec marca Tatjana Bevk povila sina.

Davča - Potem ko sta se lani Klementina in
Roman Gartner iz Davče (pri Dolinarju)
razveselila enajstega otroka, je podobna sreča
pred mesecem dni doletela še njuna sovaščana
Tatjano in Marjana Bevka. Konec marca je
namreč 36-letna Tatjana povila Klemena, ki je
bil v primerjavi s starejšimi sedmimi brati in
tremi sestrami največji korenjak, saj je imel
kar 4,58 kilograma, dolg pa je bil 56 cen-
timetrov. ”Nikoli nam ni dolgčas, ne pred-
stavljam si, da bi bila brez bratov in sester. Pri-
jateljica, ki je edinka, ves čas tarna, da ji je
dolgčas,” pove dvanajstletna Barbara. Poleg
nje so se malega Klemena zelo razveselili tudi
drugi bratje in sestre: Helena (18), Marko
(17), Matej (16), Andrej (14), Blaž (9), Sabi-
na (7), Rok (6), Miha (4) in Gašper (2).
”Klemena imajo vsi zelo radi, ves čas bi ga
imeli v naročju, a jim tega ne pustim preveč,
da ga ne bi razvadili,” pove mamica Tatjana.

Bevkovi, po domače Mravljevi, skupaj z
Marjanovo mamo Marijo živijo na kmetiji na
nadmorski višini 960 metrov. Imajo petnajst
glav goveda, štiri prašiče, zajce in kokoši.
”Glavni dohodek je les, poleg tega pa odda-
jamo mleko, v povprečju od tri do štiri tisoč
litrov na mesec. Včasih smo z denarjem od
mleka še lahko plačali položnice, zdaj pa zara-
di nižje odkupne cene mleka to ne zadošča
več,” je povedala Tatjana. Ker mora njen mož
ob šestih zjutraj ohlajeno mleko peljati na Ho-
tavlje, starejši trije sinovi vstajajo že ob štirih
zjutraj in pomagajo v hlevu. Matej in Marko,
ki obiskujeta prvi in drugi letnik Gimnazije
Škofja Loka, in najstarejša Helena, dijakinja

tretjega letnika biotehniške šole v Naklem, se
nato ob pol šestih odpravijo od doma, da nekaj
čez šesto uro ujamejo avtobus pri davškem
mostu. Andrej in Barbara obiskujeta osnovno
šolo v Železnikih, Blaž in Sabina pa njeno po-
družnico v Davči, kjer bo šolski prag jeseni
prestopil še Rok. V osnovno in srednjo šolo bo
tako hodilo že osem Bevkovih otrok.

Dela je po besedah mame Tatjane v tako
številčni družini vedno dovolj: ”Pralni stroj na
primer vklopim dva- do trikrat na dan. Moram
pa dodati, da otroci vse več pomagajo pri
gospodinjskih opravilih, vsak ima svoje
zadolžitve. Pridni so tudi v šoli, pri čemer jim
pomagajo tudi red in delovne navade, na katere
jih z možem navajava od majhnega.” Otroci se
morajo za stvari, ki jih želijo imeti, tudi sami
potruditi. Denar, zaslužen s pridnim nabiran-
jem gob in borovnic, so na primer namenili za

računalnik, deskarsko opremo, naročilo na ene-
ga od ponudnikov televizijskih programov, s
čimer so fantje prišli do športnih programov ... 

V teh časih se le še redki starši odločajo za
tako veliko otrok, prepričanje o izjemnem
odrekanju v velikih družinah pa je zmotno, za-
trjujeta Tatjana in Marjan. ”Prav nič nam ne
manjka, otrokom nudimo več, kot bi imeli v
bloku. Vedno jih čaka toplo kosilo, oblečeni
niso slabo, niso prepuščeni sami sebi, imajo
delovne navade ...,” razmišlja oče. ”Če bi se
obremenjeval s tem, čemu se boš moral
odreči, bi verjetno imel samo enega otroka.
Enostavno moraš biti pripravljen sprejeti še
enega več, je pa vsak otrok nekaj posebnega,”
je dodala mama. Ali torej starša enajstih otrok
nameravata družino še povečati? ”Nič ne bom
rekla. Zarečenega kruha se največ poje,” je v
smehu odvrnila Tatjana. Ana Hartman

Kljub finančnim težavam zavod ostaja

V trinajstčlanski družini Bevkovih v Davči ni nikoli dolgčas.
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Gostilna in picerija Origano 
ima po novem bistveno bolj pestro
ponudbo, ki vsebuje okusne pice,
testenine, malice, mesne jedi, 
solate in sladice.

Pokusite odlične pice

NOVO
JEDI Z ŽARA!

DOSTAVA NA DOM!

Gostilna in picerija Origano, 
Stara cesta 17, 
4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/513 40 92

Obiščete jih lahko vsak dan 
od 7. do 22. ure, 
ob petkih in sobotah 
pa med 7. in 23 uro.
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Pod tem naslovom v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka ves
april poteka dobrodelna akcija zbiranja slovenskih knjig za trinajst
slovenskih društev v Srbiji. ”V preteklosti smo podobne akcije že
izvajali za Slovence v zamejstvu. Slovenskih knjig so bili tako de-
ležni v Selah na Koroškem, v Špetru Slovenov, Porabju ..., ideja za
letošnjo akcijo, ki sovpada s 15. Slovenskimi dnevi knjige, pa se
nam je porodila ob lanski predstavitvi knjige dr. Marije Stanonik v
Srbiji, kjer smo se srečali tudi s predstavniki slovenskega društva
Sava,” je povedala direktorica knjižnice Marija Lebar. S prošnjami
za darovanje knjig so se obrnili na različne založbe in občane. Va-
bijo vas k darovanju lepo ohranjene mladinske literature in lepos-

lovja za odrasle, knjižno gradivo pa sprejemajo v Knjižnici Ivana
Tavčarja v Škofji Loki ter v krajevnih knjižnicah v Gorenji vasi, Pol-
janah, Železnikih, Žireh in na Trati. ”Odziv je zelo dober, zbrano
gradivo pa bomo slovenskim društvom v Srbiji predali konec maja
v sklopu strokovne ekskurzije z obiskom srbske nacionalne knjiž-
nice in ene od splošnih knjižnic,” je povedala direktorica.

V teh dneh v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka in krajevnih
knjižnicah zaključujejo tudi s prireditvami, ki so se vrstile vse od
oktobra. V tej sezoni so še posebej veseli velikega obiska otrok na
urah pravljic in ustvarjalnih delavnicah. Ob zaključku aktivnosti je
otroke v Škofji Loki in Železnikih minuli teden razveselil čarovnik
Grega, v Gorenji vasi in Žireh pa bo gostoval v začetku maja. Naj-
bolj prizadevnim otrokom - teh je nekaj manj kot 200 - bodo po-
delili posebna priznanja. Dobro so bili obiskani tudi Sredini večeri
v Kašči, kjer so v tej sezoni med drugimi gostili dr. Danila Türka,
Ivana Omana, Milana Jesiha, Štefana Kožuha, Igorja Omerzo, prav
tako pa so na dober odziv naleteli Četrtkovi klepeti v Žireh z Iva-
nom Sivcem, Mimi Malenšek in Ivanom Malavašičem, Markom
Ogrisom ... ”Veseli smo, da na aktivnostih v Kašči in v novi žirov-
ski knjižnici vedno znova opažamo nove obraze, kar pomeni, da
ustrežemo različnim interesom obiskovalcev. Želimo si, da bi naše
aktivnosti pritegnile tudi več mladih, za katere bi bili zagotovo 
zanimivi nekateri naši Sredini večeri v Kašči, potopisna predavanja
in predstavitve knjig,” je še dejala Lebarjeva.

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka, Tel.: 04/511 25 00

Podarimo knjige slovenskim društvom v Srbiji
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Kitajska restavracija ZLATA RIBICA vam nudi kitajske specialitete že 
od leta 1999. Kitajski kuharji se trudijo, da je hrana vedno sveže
pripravljena in odličnega okusa, natakarji pa vas v prijetnem kitajskem
ambientu prijazno postrežejo. Če se lačni peljete proti Škofji Loki 
ali od tam in si zaželite spremembe, naj vas na polovici poti v Retečah
premami kitajska kuhinja pri ZLATI RIBICI. Zgrešiti je ne morete, z 
rdečimi lampioni vam odpira vrata nedaleč stran od glavne ceste.
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Kitajska hrana je del kulture, ki jo Kitajci nosijo v sebi že tisočletja in je njihov izraz radosti
do življenja ter harmonije v njem, harmonije, ki se odraža tudi v njihovi kuhinji. Kitajci so
virtuozi pri kombiniranju začimb in sestavin ...
Naj vas iz široke ponudbe kitajskih specialitet spodbudimo k pokušini z nekaj namigi:
● škampi s poprom na žaru ● hrustljava govedina ● zmajev piščanec ● mongolsko meso 
● raca na način osmih zakladov ● slavna pekinška raca (minimum za 4 osebe, naročiti jo
je treba vsaj en dan prej) ● kitajske juhe in zanimive predjedi, solate ● jedi iz govejega,
svinjskega, piščančjega, račjega mesa ● ribje jedi s škarpeno, kalamari, oslič, škampi,
žabji kraki ...  ● pestra izbira vegetarijanskih jedi ● tofu - sojin sir - na različne načine  
● kitajske sladice ● kitajski aperitivi in kitajsko pivo ...
Ponujamo pestro izbiro menujev za dve, tri ali več oseb, tudi za osem oseb, spreje-
mamo pa tudi rezervacije za večje skupine, za najrazličnejša slavja, v poletnem času se
lahko osvežite in okrepčate na letnem vrtu.

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

KITAJSKA RESTAVRACIJA ZLATA RIBICA V GORENJI VASI - 
RETEČE PRI ŠKOFJI LOKI VAS PRISRČNO VABI, DA SE PREPUSTITE
KULINARIČNIM UŽITKOM. PRISRČNO VABLJENI!
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Skupaj lahko storimo več
Delo. Nepomembna beseda ali velika vrednota? Slovenija je pred številnimi reformami,

ki lahko močno ohromijo pravice delavcev. 

Posledice gospodarsko-finančne
krize, ki so jo zakuhali predvsem fi-
nančniki in menedžerji, danes naj-
bolj občutijo zaposleni. Vse večje
število brezposelnih, ki je preseglo
mejo sto tisoč v Sloveniji, in številni
poskusi nižanja stroškov predvsem
na račun zaposlenih, je trenutna slo-
venska izhodna strategija. 
V Območni organizaciji ZSSS Go-
renjske se zavedamo pomena 
reform, vendar te ne smejo biti
sprejete na način, kot si je zamislila
vlada - enostransko in brez social-
nega dialoga. Epilog vseh reform
mora biti sprejemljiv za vse strani,
tudi delavce. Najbolj nas boli napo-
ved pokojninske reforme. Le zaradi
njene napovedi se lahko pokojnin-
ski sistem res sesuje, saj se bodo
letos upokojili številni zaposleni, 
ki ne želijo delati več kot 38 oziro-
ma 40 let. 
V našem sindikatu se nikakor ne
strinjamo, da bi delavci, ki so za-
čeli že zgodaj v mladosti delati,
morali za polno pokojnino delati
tudi 45 let, do svojega 60. ali 65.
leta. Že veliko prej so zgarani, bolni
in nesposobni za težka dela. Po dru-
gi strani delodajalci starejših od 55
let že sedaj ne želijo zaposlovati,
kako bo šele v prihodnje?
Vlado in njena ministrstva pa tudi de-
lodajalce ob 1. maju, prazniku dela,
zato sindikati opozarjamo na nevar-
nosti prehitrega in premalo premiš-
ljenega stampeda pri spremembah
delovne, zdravstvene, socialne in
pokojninske zakonodaje. Pravice
delavcev se lahko po sedanjih pred-
logih vlade, ki jim ostro nasprotuje-
mo in napovedujemo referendum-
sko odločanje na ta vprašanja, moč-
no znižajo:
- manjše odpravnine 

(tudi za več kot pet tisoč evrov),
- skrajšanje odpovednih rokov 

(lažje odpuščanje),
- daljše delovne dobe (polna 

pokojnina za moške šele pri 65 
letih in za ženske pri 63 letih).

Razen teh so napovedani dodatni
predlogi, s katerimi bodo prizadeti
vsi zaposleni v Sloveniji, saj jim želi
država ukiniti:
- plačan 30-minutni odmor 

za malico,
- plačano malico na delovnem 

mestu,
- plačilo prevoza na delo,

- regres za letni dopust,
- plačilo prvega dneva bolniške 

odsotnosti (največkrat ga koristijo
mlade mamice za nego bolnega
otroka),

- plačilo bolniške zaradi poškodb
pod posebnimi pogoji,

- denarne socialne pomoči 
osebam, ki odklonijo sprejetje 
vsakršnega dela,

- sprememba socialne zakonodaje
govori tudi o odtujitvi
nepremičnine (stanovanja, hiše)
osebam, ki bi zaradi 
prenizke pokojnine prejemale
še varstveni dodatek (njihovi 
nasledniki bi ostali brez dediščine).

Vse državljane zato v Zvezi svobod-
nih sindikatov Slovenije pozivamo,
da smo odgovorni in razsodni pri za-
ščiti priborjenih pravic in v primeru
skrajnega sredstva za zaščito delav-
skih interesov - referenduma, vsi dr-
žavljani prispevamo podporo s pod-
pisom, overjenim na upravni enoti.
Sindikalno delo je v zadnjih dveh le-
tih, tudi zaradi naših stališč, da se
pravice iz dela ne smejo krčiti, mno-
gokrat deležno kritik in omadeževa-
nja. Upamo, da se zaposleni še za-
vedajo pomena sindikalnega boja.
Sindikat ni institucija, ki bi bila sama
sebi namen, ampak je celo edina in-
stitucija, ki ščiti in zastopa delavce 
v državi, kjer je delovno aktiven 

državljan vreden vse manj. Moč sin-
dikata je odvisna tudi od podpore
vsakega člana. Vsak za sebe zares
težko vpliva na težave, množica, zdru-
žena v sindikatu, pa je močna. Nič se
ne bo uredilo samo od sebe. Vse si
bomo zaposleni morali izboriti sami!
V ZSSS, območni organizaciji Go-
renjske, zato pozivamo vse, ki jim ni
vseeno za lasten jutri in želijo vplivati
na bodoče pravice delavcev, upoko-
jencev in brezposelnih državljanov,
da se nam pridružijo. Skupaj bomo v
boju proti nesprejemljivim posegom
katerekoli vlade lahko storili le, če
boste tudi Vi postali naš član! Član
sindikata lahko postane vsak, tudi
anonimno, ne da bi za to vedel vaš
delodajalec. Veselilo bi nas, če bi v
delovnih sredinah, kjer še ni organi-
ziranega sindikata, le-tega z našo
pomočjo tudi organizirali. 
Zaradi velikega obsega in zahtevno-
sti varovanja delavskih pravic smo
imeli včasih tudi težave pri vzpo-

stavljanju prvega stika z novimi čla-
ni. V sindikatu smo se v ta namen
pomladili in vam s tem ponujamo
bolšji in hitrejši dostop do včlanitve
v sindikat. David Švarc je naš novi
sodelavec, ki vam bo na razpolago
za vsa vprašanja glede včlanitve in
ostalih problemov. Dobite ga na
številki (031) 418-397. Poleg brez-
plačne pravne pomoči svojim čla-
nom ponujamo tudi sodelovanje v
pogajanjih pri reševanju problemov
z delodajalci, ... Za zgled vsem so
lahko močni panožni sindikati
zdravnikov ali sodnikov, kjer so sko-
raj vsi zaposleni vključeni v sindikat
in so si v zadnjih letih izborili dodat-
ne boljše pogoje dela in boljša pla-
čila. Skupaj lahko storimo več!
Združimo se in postavimo svoje
pogoje, od katerih delavci ne
bomo odstopali! V nasprotnem
nas bodo lastniki kapitala in po-
litiki iz mandata v mandat vedno
bolj izkoriščali in zasužnjevali!

Območna organizacija Gorenjske

vabi na
28. prvomajsko srečanje 

na KRIŽNI GORI
1. maja 2010 ob 11. uri

Slavnostni govornik bo Oskar Komac,
sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti v 

Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA,

ki ga vodi Roman Grabner,
FOLKLORNA SKUPINA ŠKOFJA LOKA,

Program bo povezovala in oblikovala Jana Jenko,

Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel 
ansambel STRMINA,

za gostinsko ponudbo pa Lovska družina Križna Gora
in MESARIJA ŠTAJNBIRT.

VABLJENI!

Združimo se in 
postavimo svoje pogoje, 

od katerih 
delavci ne bomo 

odstopili!



Sociala

20 - L O Č A N K A

Lažje življenje z novim vozičkom 
Prijatelji Miha Nardonija iz Škofje Loke so se na facebooku organizirali v skupino, ki zbira denar za

nakup novega električnega invalidskega vozička. Manjka jim še poldrugi tisočak.

Osemindvajsetletni Miha je kot stoodstot-
ni invalid življenjsko odvisen od invalid-
skega vozička. Na stroške zdravstvenega
zavarovanja sodi v najvišji rang gibalne
oviranosti, voziček mu pripada vsakih ne-
kaj let, kljub vsemu pa mora zanj tudi še
doplačati. Ker je še študent, mu voziček
pripada na tri leta in to priložnost želi 
sedaj izkoristiti. Starša mu ob svojih dohod-
kih ne moreta dati denarja, zato se je zade-
ve lotil sam. 

”Voziček, kakršnega potrebujem, stane 12
tisoč evrov (in niti ni najdražji), zavod za
zdravstveno zavarovanje mi zanj prispeva
6700 evrov, sam moram torej zbrati še 5300
evrov,” pojasni mladi Škofjeločan, sicer
študent psihologije. Voziček je že testiral in
je z njim zadovoljen, saj ustreza njegovim
potrebam. Strošek, ki ga mora poravnati z
doplačilom, za marsikoga ni videti velik, za
mladega človeka, ki nima bogatih staršev in
ki dobi le socialno pomoč, pa je to seveda
drugače. Tudi prvi stiki z morebitnimi da-
rovalci za njegov voziček niso bili ravno
ohrabrujoči, podjetjem se pozna kriza in so
morda zaradi tega manj darežljiva, kot so
bila v boljših časih. Pač pa so se učinkovito
organizirali Mihovi prijatelji in na faceboo-
ku ustanovili skupino pod delovnim naslo-
vom ”grupa za nov voziček”. Z njihovo po-
močjo po spletu kroži informacija o tem, da
Miha potrebuje nov voziček. Prispevki pri-
tekajo, čeprav ne v prav velikih zneskih.

”Doslej je 80 darovalcev zbralo že 3700
evrov, potrebujem torej še okoli 1500 evrov,
če si želim privoščiti osnovni model. Ko
sem štel prvih dvesto evrov, sem se vprašal,
ali bom kdaj prišel do petih tisočakov ali
nikoli,” pripoveduje Miha, kljub vsemu za-
dovoljen z odzivom ne le svojih vrstnikov,
pač pa tudi povsem neznanih darovalcev.
Vesel je in hvaležen, da mu pomagajo iz-
polniti njegov cilj. Njegovi vrstniki so orga-
nizirali tudi dva glasbena večera v Kranju,
na katerih so s ciljem, zbrati denar za vozi-
ček, ”kupovali” glasbene želje. Izkupiček
je bil natanko 1001 evro!

Kdor je nezaupljiv do akcije in misli, 
da gre za ”nateg”, bi moral Miha osebno
spoznati. Ko pripoveduje, kako poteka nje-
gov običajni dan in kako je videti njegovo
vsakodnevno potovanje iz Škofje Loke v
Ljubljano na fakulteto in nazaj, je za obi-
čajnega človeka videti to kot misija nemo-
goče. Vsako jutro vstane že pred peto, da
gre na vlak. Na železniški postaji se po pre-
nosni aluminijasti rampi zapelje na vlak, v
Ljubljani na enak način tudi izstopi, nato se
”peš” odpelje proti fakulteti. Zgodba se po-
novi ob vrnitvi domov v Škofjo Loko. Na
dan, ko sva se srečala v Kranju, je v mesto
prišel s kranjske železniške postaje. Ker so
na Jelenovem klancu zaradi gradnje ovire,
je naredil ovinek po Mohorjevem klancu
proti mestu. Z električnim vozičkom mu
uspe premagati tudi klanec s tolikšnim 

naklonom. Želimo mu, da akcija za nov vo-
ziček uspe, da mu bo v vsakdanjem življe-
nju lažje. 

Danica Zavrl Žlebir / Foto: Tina Dokl

Srednja strojna šola v Škofji Loki in občinski svet za preventivo
in varnost v cestnem prometu sta pred kratkim pripravila pred-
stavitveno predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. Gre za
projekt edinstvenega izobraževanja o prometni varnosti po načelu
mladi - mladim. Invalidi, ki so v prometni nesreči utrpeli hude 
telesne poškodbe, predstavljajo svoje izkušnje in pojasnjujejo
vrstnikom, da so cestnoprometni predpisi narejeni zato, da varuje-
jo. Zastavili so si ambiciozni cilj, da v prihodnjih petih letih 
vsak mladostnik vsaj enkrat sliši njihovo zgodbo, na leto torej 
generacija 17 tisoč mladih ljudi. Predstavitev je nekakšna šok 
terapija, ki je po raziskavah cestno prometne psihologije eden od
načinov, da se dotakne ciljne populacije, pravi Marija Pivk z 
občine Škofja Loka. V strojni šoli je svojo izkušnjo mladim pred-
stavil Matej Lednik, dijaki drugega letnika pa potem podpišejo
zaobljubo o spoštovanju cestno prometnih predpisov o varni 
vožnji. Mentor Vinko Jenko je povedal, da je akcija pri mladih
dobro sprejeta, v največji meri zato, ker jim svoje izkušnje poda-
jajo vrstniki, ki so pred nesrečo morda v prometu delali enake 
napake, kot jih sedaj oni. D. Ž.

Miha Nardoni

Še vedno vozim, vendar ne hodim
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Tista zgodba iz Škofje Loke 
Med 26. in 29. junijem bo v Škofji Loki potekal tako imenovani Škofjeloški historial, štiridnevna 
kulturno-zgodovinska in etnološko-turistična prireditev. Uvod v prireditev bo zgodba o sprejemu 

škofa Janeza Frančiška leta 1698.

Škofja Loka je eno najlepših srednjeveških
mest v Sloveniji in kot tako skozi celo leto,
predvsem pa v poletnem času privablja šte-
vilne obiskovalce iz Slovenije in tujine. Na
Občini Škofja Loka ob sodelovanju več orga-
nizacij, javnih zavodov in društev za konec
junija pripravljajo kulturno-zgodovinsko in
etnološko-turistično prireditev z delovnim
naslovom Škofjeloški historial. Poiskati do-
godek ali posebnost v bogati zgodovini me-
sta, nekaj, kar bi bilo dovolj zanimivo, da bi
obudili in predstavili današnji javnosti in obis-
kovalcem mesta, so bila prva razmišljanja na
temo, lahko rečemo, nove večdnevne prire-
ditve, ki naj bi v Loki postala tradicionalna.
Kot strokovnjak in poznavalec zgodovine
Škofje loke je bil k sodelovanju povabljen
tudi višji kustos Loškega muzeja, mag. arhe-
ologije Jože Štukl. ”Takoj sem se spomnil na
ohranjeni zapis o sprejemu freisinškega ško-
fa Janeza Frančiška v Škofji Loki leta 1698.
Škofi so namreč občasno prihajali na svojo
posest v Loko, nekateri večkrat in drugi

manjkrat, vsako leto pa zagotovo njihovi od-
poslanci. Najbrž edini zapis o kakšnem ško-
fovskem obisku v Loki se je zapisal in ohra-
nil najbrž tudi zaradi kasnejšega spora mest-
ne oblasti s takratnim deželnim knezom. Ta
je bil nekoliko zavisten, čemu le je bil škofov
sprejem tako veličastno pripravljen. Historič-
no se mi je zdel dogodek zanimiv, da bi ga v
obliki igre lahko prestavili tudi danes,” je
Štukl povedal o ideji za današnjo interpreta-
cijo resničnega dogodka iz bogate škofjelo-
ške zgodovine.

Preveč veličasten sprejem za škofa? 
V razlagi zgodbe Štukl najprej razjasni oza-

dje zgodbe in pojasni, da začetki Loškega go-
spostva segajo v leto 973, ko je nemški cesar
Oton II. z darilno listino podaril naselje
Loko, Selško in Poljansko dolino ter del Sor-
škega polja škofu Abrahamu oz. freisinški
škofiji. S tem simbolnim dejanjem se je zače-
la 830 let dolga vladavina freisinških škofov,
ki je trajala vse do leta 1803, ko je s sklepom
o podržavljenju cerkvene posesti Loško go-

spostvo prešlo v last države. Središče gospo-
stva je postalo novo ustanovljeno mesto
Škofja Loka. Njegovi prebivalci so bili oseb-
no svobodni loški meščani, ki so škofu plače-
vali letni davek za hišo znotraj obzidja in pri-
padajoče mestno zemljišče. Kljub temu da je
bil škof cerkveni dostojanstvenik je imel na
tleh Loškega gospostva zgolj posvetno ob-
last. Cerkvena oblast nad tem ozemljem je od
leta 811 dalje, tako kot nad ostalim sloven-
skim ozemljem južno od Drave, pripadala
oglejskemu patriarhu. 

Ker škof ni stalno bival v Škofji Loki je
imel na Škofjeloškem gradu nastanjenega
svojega oskrbnika - glavarja, ki je ob pomoči
kaščarja, gradiščanov in drugih gospoščin-
skih uslužbencev skrbel za upravljanje go-
spostva. Vsako leto so Škofjo Loko obiskali
škofovi odposlanci, ki so prevzeli letne obra-
čune in prisluhnili raznim pritožbam. Kadar
pa se je v Škofji Loki osebno oglasil sam pre-
svetli freisinški škof, so ga meščani slavnost-
no sprejeli. O slavnostnem sprejemu škofa

Jože Štukl iz Loškega muzeja je poiskal resnično zgodbo iz škofjeloške zgodovine, Ludvik Kaluža pa jo je dramatiziral za uvodni dogodek Škofjeloškega historiala. 
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Janeza Frančiška, ki je v Škofji Loki najbolj
znan po tem, da je dal temeljito obnoviti
Škofjeloški grad v letih 1716-1722 govori
ohranjen dokument iz leta 1698, iz katerega
izvemo, da so mu prišli daleč zunaj mesta na-
proti loški plemiči in 11 ali 12 vazalov s slu-
žinčadjo. Pri mestnih vratih je škofa pozdra-
vil mestni sodnik in mu v latinščini ob priso-
tnosti mestnega sveta izročil na srebrnem
pladnju ključe mestnih vrat. Na Placu je ško-
fa pričakalo meščanstvo, med katerimi je bilo
kakih sto oboroženih mož. Med streljanjem
topov na gradu in pokanjem pušk v mestu se
je škof s številnim spremstvom na vozu pri-
peljal na grad, kjer je ostal več dni. 

Ta sprejem je bil tako veličasten, da je pov-
zročil slabo voljo pri deželnem knezu. Zato
je še istega leta prišlo v Škofjo Loko iz Grad-
ca vprašanje naslovljeno na loškega oskrbni-
ka Johanna Krištofa Mandla (1684-1704) in
na mestno upravo, s kakšno slovesnostjo so

sprejeli loški meščani in podložniki freisin-
škega škofa. Ker vprašanje tudi po šestih le-
tih ni bilo razčiščeno, je notranjeavstrijska
vlada poslala v Škofjo Loko posebno komisi-
jo, ki se je zanimala za ceremonije. Zaslišane
priče so komisijo potolažile z izjavo, da ško-
fovo spremstvo ni nosilo nad škofom baldahi-
na, ampak le preprosto nebo. Komisija je ho-
tela tudi pojasnila, kako je potekala zaprise-
ga podložnikov na gradu in je poklicala na
zagovor tudi mestnega sodnika, nekaj sveto-
valcev in nekatere župane. Navzoči so odpo-
slancem zatrdili, da so podložniki prisegli
škofu le kot zemljiškemu gospodu in da s tem
aktom niso bile ogrožene deželnoknežje pra-
vice.

Tako zgodbo predstavlja kustos Loškega
muzeja Jože Štukl. ”To je bil zagotovo zelo
veličasten dogodek za mesto in z današnjega
stališča lahko rečem, da je še sreča, da je pri-
šlo do kasnejših prerekanj o tem kaj je v pri-

meru takih sprejemov prav in kaj ne. Tako se
je vsaj ohranil zapis.” Danes ni dosti druga-
če, mar ne? ”Lahko bi potegnili korelacijo z
današnjo politiko, za vsako problematično
zadevo se ustanovi komisija, ki potem ne
ugotovi ničesar konkretnega ...,” mi odgovar-
ja Jože Štukl, ki dodaja, da je bistvo prikaza
zgodbe v tem, da ta ostane čim bolj veren ti-
stemu, kar je zapisano. ”Škofov sprejem iz
časa baroka je lahko sam po sebi zelo sliko-
vita zadeva. Osebe, ki nastopajo, so historič-
no izpričana imena, vsi ti ljudje, ki bodo no-
sili glavne vloge v igri, so resnično obstajali.
Tudi scensko in kostumsko mora biti današnji
prikaz sprejema čimbolj avtentičen. Prav je,
da gradimo na resničnih dejstvih, saj bo le to
tudi v prihodnje imelo neko vrednost. Dogo-
varjamo se na primer, da bo kovač naredil
prave helebarde, ljudje bi nam zagotovo za-
merili, če bi za nadomestek uporabili le kakš-
no plastiko ... Zgodba je veličastna in z njo
moramo narediti vtis pred obiskovalci.” 

Mikavno, vendar avtentično
Zgodbo, ki jo je v bogati škofjeloški zgodo-

vinski dediščini našel Jože Štukl, je za prire-
ditev dramatiziral lektor, režiser in odličen
poznavalec gledališča, Ludvik Kaluža. Pov-
prašal sem ga, kako se je lotil dela in katere
so bile najpomembnejše točke v njegovi dra-
matizaciji.

Kako ste zasnovali, oziroma katere so
osnovne točke vaše dramatizacije dogod-
ka, sprejema škofa Janeza Frančiška leta
1698 v Škofji Loki? Je bilo dejstvo, da gre
za resnični dogodek, zapisan v zgodovin-
skih listinah, breme ali prednost pri vašem
delu?

”Osnovne točke dogodka so v kratkem na-
slednje: prihod škofa s spremstvom na ko-
njih, sprejemna, lahko rečemo, častna straža
helebardistov, sam sprejem na prireditvenem
prostoru, ki je tudi dramsko ubeseden, celo-
vita slovesnost, ki naj bi bila čim bliže teda-
njemu dogodku ob koncu 17. stol., pa seveda
kostumi, ki naj odsevajo tedanjo - baročno -
dobo. Dejstvo da gre za ponazoritev dogod-
ka, ki je zapisan v zgodovinskih listinah, je
bilo po eni strani zaveza, po drugi pa vseka-
kor opora, saj si oseb ni bilo treba izmišljeva-
ti. Tudi sam potek dogodka je kar dovolj na-
zorno popisan, razlika je morda le v tem, kje
in kako na očeh meščanov se je vse skupaj
dogajalo. Odra, kakršen bo pripravljen za naš
sprejem, tedaj prav gotovo ni bilo, vsaj ome-
njen ni v zapisih.”

Najbrž ste dramatizacijo gradili pred-
vsem na čim bolj verni rekonstrukciji do-
godka, pa vendar, v katerih točkah ste si
lahko vzeli več tako imenovane umetniške
svobode? 

”Rekonstrukcija zgodovinskega dogodka je
vsekakor bolj okvirna: osebe, poskus približ-
ka kostumske in druge opreme, domnevna
pot povorke itn. Vse drugo pa je nujno plod
domišljije, ki pa vendarle temelji na zgodovinskih

V okviru Škofjeloškega historiala se bodo v štirih dneh zvrstile številne prireditve.
”Freisinški škof” bo tako v soboto odprl cehovski semenj, ki bo potekal na mestnem
trgu, ob kulinarični ponudbi pa se bodo zvrstile še plesne delavnice, ustvarjalna 
muzejska delavnica za otroke (škofjeloški grb, kaligrafska delavnica, Pravljice za
otroke ...), na ogled bodo historični plesi, poslušali bomo tolkalno skupino Glasbene
šole Škofja Loka, zvečer pa bo v okviru Festivala Musica Locopolitana večerni 
koncert in historični plesi z družabnim programom in nastopom ansambla za staro
glasbo Dramsam iz Gorice.
V nedeljo se bo dogajalo na grajskem vrtu Škofjeloškega gradu, namenjen pa 
bo družinam in otrokom. Na sporedu bodo številne delavnice in predstavitve 
(zeliščarstvo in ognjišče, s škratom na Krancelj, čebelarji, pri krojaču, pri lončarju,
kraljičine plesne delavnice, pri mojstru klobučarju, pri mizarju, paževska šola, 
lutkovna predstava, dramatizirana pripovedka), pripravljajo pa tudi bogat sprem-
ljevalni program. Nedeljski večer se bo zaključil s predstavo Coprniška krvava 
rihta v Loki. Ponedeljek in torek bosta minila v znamenju strokovnih posvetov na
temo Vsebina zgodovinskih obdobij v sodobni turistični ponudbi mest. Pričakujejo
tudi goste iz pobratenega mesta Tabor na Češkem. Oba dneva bo zvečer na 
sporedu tudi stara glasba in sicer z ansamblom Schola labacensis, v torek pa bo 
zaključni koncert Musice Locopolitane 2010. 

Tako je Loški grad izgledal kakih sto let kasneje, konec 18. stoletja.
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podatkih, predvsem Blaznikove knjige Škof-
ja Loka in loško gospostvo. Na podlagi tega
so nastali dialogi, ki namigujejo, da je škof
na nekakšni uradni vizitaciji na svoji zemlji-
ški posesti.” 

Gre za ”igro”, ki naj bi bila v prvi vrsti
tudi všečna širšemu občinstvu, potenci-
alnim obiskovalcem večdnevne prireditve.
Ste v ta namen katere elemente dogodka v
predstavi postavili v ospredje (dialog na
odru, kostume, splošno scensko podobo ...)

”Vsaka od teh prvin ima svojo vlogo, vse-
kakor pa je najpomembnejše besedilo dialo-
ga, sicer bi bilo vse skupaj le slikovita para-
da brez konkretnejšega sporočila.”

Kakšen naj bi bil jezik, gre za tako 
imenovano gospodo na eni in meščane in
navadne ljudi na drugi strani. Predvide-
vam, da se boste nemščini v večji meri 
izognili ... 

”Iz zapisov je znano, da so tedaj škofa Ja-
neza Frančiška pozdravili po latinsko, česar
si pa danes ne moremo privoščiti. Zato škof
kot tujec govori zborno slovenščino, vse
druge osebe pa nekakšen približek pasijon-
skega govora s škofjeloškimi narečnimi 
posebnostmi.”

Čemu ste dali prednost pomembnosti do-
godka za takratno Škofjo Loko ali slikovi-
tosti dogodka za današnji čas?

”Glede na to, da gre za približno rekon-
strukcijo zgodovinskega dogodka, ki je na-
menjena turistični predstavitvi Loke in njene
zgodovine, je ključni poudarek seveda na mi-
kavnosti za današnjega gledalca, saj je dogo-
dek njemu namenjen.”

V kateri točki bo vrh predstave?
”Vrh ”predstave” je vsekakor v prizoru na

odru ob sprejemu škofa s kruhom in soljo ter
ob predaji mestnih ključev.” Igor Kavčič

Dobro znanje mladih glasbenikov 
Letošnja organizatorica tradicionalnega 36. srečanja glasbenih šol Gorenjske in zamejstva je bila Glasbena

šola Škofja Loka. Mladi glasbeniki so na koncertu preteklo sredo navdušili Kristalno dvorano.

Cikel treh orgelskih 
koncertov

Maja in junija bodo na Škofjeloškem
na sporedu trije orgelski koncerti pod
skupnim naslovom Orgle &. Koncerti
bodo v kapeli Jezusovih blagrov v Papir-
nici pri Škofji Loki, prvi pa bo na vrsti v
sredo, 19. maja, ko se bodo predstavili
učenci, solisti Glasbene šole Škofja
Loka, v sredo, 2. junija, bomo slišali ita-
lijanska glasbenika Manuela Strapolija
(flavta) in Manuela Tomadina (orgle), v
sredo, 16. junija, pa bodo pod naslovom
Musica Cubicularis nastopili Barbara
Tišler (sopran), Žiga Faganel (baročna
violina) Domen Marinčič (viola da gam-
ba) in Tomaž Sevšek (orgle). I. K. 

Kitarski orkester je pod vodstvom Denisa Kokalja zaigral skladbo Andrewa Yorka Pacific coast highway. / Foto: Gorazd Kavčič

Tradicija je bila letos na obisku v Škofji Loki. V Kristalni dvorani
Sokolskega doma se je preteklo sredo odvijalo 36. srečanje glas-
benih šol Gorenjske in zamejstva, ki ga vsako leto pripravi ena
izmed sodelujočih šol. Tokrat je vrsta prišla na Glasbeno šolo Škof-
ja Loka. Ravnatelj Peter Kopač, ki je s sodelavci pripravil tokratni
koncert, je uvodoma povedal, da je prav dolgoletna tradicija tista, ki
potrjuje, da je bila odločitev za tovrstno sodelovanje med gorenjski-
mi in obema zamejskima šolama pred mnogo leti še kako na mestu.
Poleg učencev vseh petih gorenjskih glasbenih šol iz Škofje Loke,
Kranja, Tržiča, Radovljice in Jesenic so se tudi tokrat predstavili
učenci iz obeh zamejskih glasbenih šol s slovenskim jezikom,
Tomaž Holmar iz Ukev v Kanalski dolini in Glasbene šole Celovec. 

V posameznih šolah so pripravili zelo raznolik repertoar, od solis-
tičnih nastopov do komornih skupin in domačega orkestra ob za-
ključku. Tako smo slišali tako klavirske skladbe Schumanna in
Chopina, katerih 200-letnico rojstva beležimo letos, kot odlično

igranje harmonikarjev iz Celovca, Jesenic, Radovljice in Tržiča, v
katerem smo uživali ob Scarlattiju ali pa slovenski ljudski S’m puabč
s Koroške v priredbi za diatonično harmoniko. Navdušili so komorni
orkestri, klavirski trio z Jesenic in komorna skupna v ”antičnem stilu”,
v kateri so igrali flavtistka, kitaristka, harfistka in violončelistka iz
kranjske šole, pa tudi posamezni instrumentalisti, učenci klavirja,
trobenta, flavte, violončela, viole ... Zaključek koncerta je pripadel
glasbenikom domače Glasbene šole. Loški delež koncerta je na za-
četku zastavil kitarski orkester z mentorjem Denisom Kokaljem, z
izvrstno priredbo skladbe Virtual insanity sledil pa je Jazz je kul bend,
ki ga je iz učencev različnih instrumentov sestavil Jaka Strajnar. Zdi
se mi, da bo nekoč škofjeloška glasbena šola imela tudi Big band ...
Naj se vrnem na koncert - končal ga je Godalni orkester glasbene šole
pod vodstvom Armina Seška, v katerem sicer na igrajo več učenci,
ampak dijaki in študenti. Mozartova Mala nočna glasba je bila nedvom-
no najlepši zaključek prelepega glasbenega večera. Igor Kavčič
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Pestro ob visokem jubileju
Gimnazija Škofja Loka v sklopu 60. obletnice ustanovitve pripravlja številne redne 

in posebej za to priložnost ustvarjene prireditve.

Škofja Loka - ”Vsak teden pripravimo vsaj
eno razstavo. Tako smo ta mesec imeli že
razstavo starih učbenikov in učil, v goste pa
vabimo tudi naše bivše dijake, danes strokov-
njake na svojih področjih, pa tudi uspešne vr-
hunske športnike, ki so bili nekdaj naši dija-
ki,” nam je povedal ravnatelj Jože Bogataj.
Pred dnevi so bili dijaki na strokovni ekskur-
ziji v Parizu, danes se vračajo iz Londona, v
začetku maja gredo v Marseille, na dan Evro-
pe v Strasbourg. 

Škofjeloški gimnazijci pa so pred mesecem
tudi gostili vrstnike. Tokrat je na obisk prišlo
32 dijakov gimnazije Frana Miklošiča iz Lju-
tomera. ”Narodna izmenjava dijakov, ki je se-
stavni del učnega načrta prvega letnika ev-
ropskega oddelka, je novost v gimnazijskih
programih. Sledi ciljem poglobljenega po-
znavanja in raziskovanja Slovenije, njenih ko-
renin, jezika, kulture in njene vloge v vedno
bolj povezanem in odvisnem svetu,” pojas-
njuje profesorica Ana Prevc - Megušar. Loča-
ni so prleške vrstnike najprej popeljali po uli-
cah svojega mesta in jim predstavili zname-
nitosti, geografske značilnosti, zgodovinsko
in kulturno dediščino. Preizkusili so se tudi v
izdelavi dražgoškega kruhka. 

Glavna tema izmenjave pa je bil Škofjelo-
ški pasijon. Z njim so se dijaki spoprijeli v

različnih delavnicah: V zgodovinski delavni-
ci so s prof. Sonjo Gartner predstavili življe-
nje Loke v baročnem času, v ostalih delavni-
cah pa so se posvetili izvedbi prve slike pasi-
jona Raj. S prof. Žužo Špindler so pripravili
dramsko uprizoritev, prof. Matej Plestenjak
je v likovni delavnici ustvaril scensko podo-

bo, prof. Ana Prevc - Megušar pa je z dijaki
poskrbela za pasijonsko glasbo. Originalni
izvedbi pasijonske slike so dijaki v jezikov-
nih delavnicah pod vodstvom prof. Irene
Florjančič in prof. Tadeje Plut na zanimiv na-
čin oblikovali moderno podobo raja. Izvedbo
so dijaki predstavili staršem in profesorjem,
ki so bili navdušeni in presenečeni nad
ustvarjalno močjo najstnikov.

Na Gimnaziji Škofja Loka so pred številni-
mi leti prvič organizirali recital tujih jezikov.
Z leti se je število tujih jezikov na šoli, s tem
pa program recitala, le še bogatil. Na letoš-
njem, na temo Ljubezen in prijateljstvo - Jaz
in ti, so se dijaki predstavili s pesmimi v an-
gleščini, nemščini, francoščini, ruščini, špan-
ščini in latinščini. ”Bilo je pestro in zanimi-
vo. Ob tej priložnosti so dijaki sestavili tudi
priložnostno skupino in recital popestrili z
glasbo, dijake pa je še posebej navdušil Janez
Ramoveš s svojimi deli v poljanskem nareč-
ju,” nam je povedala Nika Marenk, profeso-
rica angleškega jezika. Ob visoki obletnici
gimnazije pa je izšla tudi pesniška zbirka
Pesmi petih. Pesmi so prispevali Nina Misson,
Bojana Štumerger, Katja Kožuh, Špela Kav-
čič in Jernej Antolin Oman. Zbirka je opre-
mljena s fotografijami Domna Ambroža in
Matjaža Jemca. ”Pesmi so motivno in temat-
sko zelo različne, tako izpovedne kot pripo-
vedne. So izraz tega, kar avtorji doživljajo,
čutijo, kar jih vznemirja in o čemer razmiš-
ljajo,” pravi ena od urednic zbirke Irena Flor-
jančič. Pesmi so predstavili na literarnem
večeru, bral jih je igralec Zvone Hribar. 

Boštjan Bogataj

Najaktivnejši na natečaju Živali in nesreče
Škofja Loka - Na regijskem natečaju Naravne in druge nesreče - Živali in nesreče, ki

ga je pripravila kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je bila
najbolj aktivna Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka. Na tej šoli je zato v začetku
aprila potekala tudi osrednja prireditev z razglasitvijo rezultatov natečaja. V tem šolskem
letu je na njem sodelovalo 338 avtorjev z 246 izdelki, od tega je bilo 207 likovnih del, os-
tala pa so bila literarna. Iz prispelih izdelkov je bilo mogoče ugotoviti veliko prizadevnost
mentorjev in učencev, ki so skozi risbe in pisne izdelke skušali prikazati pomembnost sis-
tema zaščite in reševanja in nazorno prikazati vlogo živali pri različnih nesrečah, so ugo-
tavljali organizatorji. Učenci OŠ Cvetka Golarja so bili še posebej uspešni na literarnem
natečaju; nagrajeni so bili drugošolke Vesna Bukovnik, Vasja Hafner in Iza Mrak,
četrtošolca Martin Platiša in Eva Jocif ter sedmošolke Špela Potočnik, Sabina Sladič
Oblak in Manca Kok. Drugošolka Karmen Mravlja je bila med dobitniki nagrad za
likovna dela, prav tako pa tudi Tinkara Kužel iz Vrtca Škofja Loka, enota Čebelica.

Vodja kranjske izpostave URSZR Jernej Hudohmet je poudaril pomen informiranja in
seznanjanja učencev s številko 112 ter temami s področja varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami tako z vidika preventivnega ravnanja za preprečevanje nesreč kot ustrezne-
ga ukrepanja ob nesrečah. Prireditev so z nastopi obogatili Mladinsko gledališče Tržič -
skupina Smeh s svojimi skeči in učenci OŠ Cvetka Golarja: šolski pevski zbor ter gledal-
iška in folklorna skupina. Po koncu so si učenci ogledali tudi predstavitev delovanja sis-
tema zaščite in reševanja. Najmlajšim je bila najbolj všeč predstavitev enote reševalnih
psov Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije, večjim otrokom pa predstavitev enote
civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Vsi so z zanimanjem
prisluhnili tudi gorskim reševalcem iz Škofje Loke in operaterjem Regijskega centra za
obveščanje na temo enotne evropske številke za klic v sili 112. A. H.

Škofjeloški Pasijon na Gimnaziji Škofja Loka - Adam in Eva v Raju



Za optimalno bivalno klimo in
dober svetlobni učinek je zelo
pomembna pravilna razvrstitev
bivalnih prostorov. Na južni stra-
ni naj bodo velika okna, ki bodo
lahko sprejela veliko sončne
energije, na severni pa je dovolj
prostora za garažo, hodnik, tudi
kuhinjo. Na vzhod obrnjena
spalnica bo sončne žarke spreje-
mala samo zjutraj, nato pa bo
temna in zatohla. Boljša mož-
nost je proti jugu, še boljša pa
”stran od ceste”. Pomembna je
tudi dolžina in naklon strehe, saj
sončni žarki lažje posijejo, kadar
je streha bolj horizontalna.

Med zdrave hiše bi lahko pri-
šteli tudi domove, v katerem vla-
da čist in svež zrak, v katerem je
poskrbljeno za dobro počutje.
Prav slednje večina ljudi postav-
lja na prvo mesto svojih želja,
povezanih z domom. Dobro po-
čutje nam prav gotovo omogoča-
jo bolj naravni materiali, tako pri
gradnji hiše ali stanovanja kot
tudi pri izbiri notranje opreme.
Kot element prihodnosti se pri
strokovnjakih za opremljanje v
prihodnosti pojavlja voda. Ta je
del narave in deluje pomirjajoče,
že misel na potoček ali zven
morskih valov pomirja. Razen
tega pa voda še odlično odbija
svetlobo. 

Vedno bolj smo odprti za nove
ideje. Takšnih je veliko tudi pri
opremljanju, predvsem pri upoš-
tevanju feng shuija - starodavne

kitajske modrosti opremljanja.
Ravno upoštevanje te tradicije je
pogoj za ravnovesje ob vse več-
jem vnašanju različnih elektron-
skih in gospodinjskih aparatov v
naše domove. Naš dom mora
biti, za razliko od napornih in
zapletenih življenjskih stilov,
sproščujoč. Tu bomo zaživeli le
ob ustreznem ugodju. Za slednje
je pomembna razporeditev pros-
torov, osvetlitev le-teh, izbira
barv in na koncu materialov. 

Marsikdo meni, da je najboljša
razporeditev tista, kjer je čim
več sob, v katerih je razporejeno
pohištvo in vse, kar naj bi potre-
bovali. Seveda pa velja, da še
tako velike sobe in njihovo števi-
lo ne more zagotavljati ugodne-
ga občutja. Tudi ob ogromnih bi-
valnih površinah se lahko poču-
timo utesnjene. Nekateri prise-
gajo na minimalizem, drugi me-
nijo, da je hladen in sterilen.
Zato prvi prisegajo na zapolnjen
prostor, ki ne deluje hladno, a
resnici na ljubo, tudi prijetno ne.
Pomembno je, da znamo uskla-
diti naše potrebe po shranjevanih
površinah in velikosti posamez-
nih prostorov. Najpomembnejši
so prostori, namenjeni sprostitvi
in spanju. V te prostore ni po-
trebno tlačiti garderobne omare,
čeprav je za spalnico v navadi,
da imamo vso garderobo. Koliko
je zares potrebujemo v spalnici
(razen perila), pa je drugo vpra-
šanje.
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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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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

Naravni materiali za zdravo življenje
Les in opeka sta bila dolgo časa glavna gradbena elementa, sedaj pa spet doživljata lepše čase. Naravni

materiali namreč ustvarjajo bolj zdravo prostorsko klimo. 



Osvetlitev naših bivalnih prostorov je zelo
pomemben dejavnik ugodja. Ob gradnji hiše
sami poskrbimo, da bo dovolj naravne svetlo-
be imelo dostop v prostore. V že zgrajeni
stavbi pa se lahko odločimo za dodatna ali
večja okna. S svetili ne moremo nadomestiti
naravne svetlobe, lahko pa poskrbimo za
boljše vzdušje. Strokovnjaki menijo, da prav
svetloba najbolj vpliva na počutje, saj smo v
svetlih, sončnih dnevih veliko boljše volje in
pozitivnih misli, kot na mrzel, deževen dan.
V vsakem prostoru naj bi naravno osvetlitev
dopolnjevali različni viri svetlobe. Predvsem
v prostorih, kjer se zadržujemo največ časa,
je pametno imeti več svetilk, ki bodo pričara-

le vzdušje, kakršno sami želimo. Za večino je
svetilka le vir svetlobe in ne tudi dekorativni
elementi v prostoru. 

Barve so bistveni del opreme vsakega pros-
tora, tako v stanovanju kot v hiši. Tudi z bar-
vami zelo vplivamo na razpoloženje, ustvar-
jalno vzdušje, poživimo prostor in podobno.
Že zgoraj smo navedli, da je osvetljenost
prostorov zelo pomembna, pri barvah pa lah-

ko rečemo, da pridejo do izraza le ob pravil-
ni osvetlitvi. Zato jih moramo prilagoditi
tako naravnim kot umetnim izvorom svetlo-
be. Barve, ki ustvarjajo dom, niso nujno le
barve stene, ampak tudi pohištva, talnih ob-
log, dekorativne tkanine ali dragoceni pred-
meti. Pravzaprav velja, da so ob belih stenah
pisani kosi opreme še bolj izraziti. 

Boštjan Bogataj

26 - L O Č A N K A

Moj dom

Vabimo vas, da se prepričate 
o pestri in kvalitetni ponudbi iz 
ogrevalnega programa poleg 

ostalega gradbenega materiala 

M Sora, d. d., Gradbeni center Žiri, vam nudi:

● Kotle na polena priznanih proizvajalcev z
izkoristkom nad 90%

● Solarne sestave, solarne sprejemnike 
- ploščati, U cevni in ”heat-pipe” solarni

sprejemniki 

● Toplotne črpalke za ogrevanje 
sanitarne vode

● Toplotne črpalke za ogrevanje objekta

● Strokovno svetovanje

● Pomoč pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev

● Strokovno montažo in servis 
ogrevalnih sistemov

● Brezobrestni kredit do 20.000 evrov 
in dobo dveh let

● Fotovoltaika - izgradnja solarne 
elektrarne
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HORTENZIJA

TULIPANA

LINA

Akcijska prodaja
kuhinj Svea

Kuhinjska blagovna znamka 
št. 1 v Sloveniji

SVEA All inclusive: 
izmera po dogovoru, izris,
izdelava po meri, prevoz, vnos 
v stanovanje in montaža

Popust velja ob nakupu lesenega dela kuhinje nad 
1.667 EUR za gotovino in samo do 31. maja 2010.

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

- 40%

- 30%

- 20%

NOVO

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



Bralca Tina in Jaka iz Škofje Loke si
urejata svoje prvo stanovanje. Stanovanje
je trisobno, vendar se jima največje dileme
porajajo glede ureditve kuhinjsko-dnevne-
ga prostora. Kuhinja naj bo v obliki črke
L, živahnih barv in cenovno ugodna, v je-
dilnem kotu pa naj bo jedilna miza za pet
oseb. V dnevnem delu želita imeti sedežno
garnituro v obliki črke L ali podolgovato s
taburejem, omare svetlih barv, klubsko
mizico in manjši delovni kotiček. Prostor
naj bo opremljen enostavno, v živahnih
barvah in mladostniško. 

Opis vaših želja se
večinoma nanaša na
predlagano ureditev, ki
jo ponuja projektant,
zato vama predlagam
nekatere spremembe.
Tudi vi bi lahko imeli
manjše probleme, saj je
pohištvo v načrtu zrisa-
no v manjših dimenzi-
jah, kot so običajne in

standardne, zato določenih želja ni možno
upoštevati. 

Razporeditev prostora je približno enaka
vašim željam, ob vstopu v prostor je na desni
dnevni prostor, na levi strani je kuhinjski del,
osrednji del pa je namenjen jedilni mizi. Ku-
hinja se v ravni obliki razprostira po celotni
levi steni. Sestavljajo jo hladilnik, pomivalni
stroj, pomivalno korito, kuhalna plošča z

napo in se zaključi s pečico v višini pulta.
Predlagam vam kuhinjo rdeče barve in apara-
te v beli. V osrednjem delu se nahaja jedilna
miza s šestimi stoli v rdeči barvi. V prostoru
je zadosti prostora, da mizo raztegnete tudi
za več ljudi, ali pa jo postavite ob steno za pet
gostov. V zadnjem delu kuhinje, ki je bil pr-

votno namenjen jedilnici, je barski pult z
dvema stoloma, ki ga lahko uporabljate za
zajtrkovanje ali pa kot delovni kotiček. 

V dnevnem delu stoji večja sedežna garni-
tura, sestavljena iz dveh delov v obliki črke
L, s pripadajočo klubsko mizico. Na naspro-
tni steni sta postavljena dva regala, za shra-
njevanje knjig in drugih stvari. Na nižjem re-
galu je prostor za televizijo. Prostor opremite

s svetili, luč nad jedilno mizo, nad kuhinj-
skim delom, stenska luč nad barskim pultom
in stropna ter samostoječa luč v dnevnem
delu. Prostor lahko dodatno popestrite s raz-
ličnimi tapetami in slikami. 

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih tr-
govinah. Kuhinja je izbrana pri slovenskem
proizvajalcu in je cenovno ugodna, kot tudi

kuhinjski aparati istega
proizvajalca. Preostalo
pohištvo, ki obsega je-
dilno mizo, šest stolov,
sedežno garnituro, klub-
sko mizico, dva barska
stola in dva regala, stane
približno 2200 evrov.       
Jernej Červek, u.d.i.a.
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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!

Njun prvi skupni dom
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Kljub spremenljivemu vremenu se je že začela se-
zona sajenja balkonskega in okenskega cvetja. 

V Flori ponujamo najpestrejšo 
izbiro balkonskega in okenske-
ga cvetja, kot tudi velik izbor
trajnic, trav in grmovnic.
Klasične pelargonije bršljanke prenašajo visoke
temperature, močno sonce in ob pravilni oskrbi
cvetijo preko cele sezone. Čiščenje odcvetelih 
cvetov je nujno opravilo, izognemo se mu le pri
bršljankah z enojnimi cvetovi. Sorte s polnjenimi
cvetovi postavimo na mesta, kjer so zaščitene
pred dežjem.

VRTNARIJA BANTALE
(Ob cesti  Škofja Loka - Kranj - za naseljem Zg. Bitnje)
TEL.: 04/23 17 260
DELOVNI ČAS: od 8h do 19h, sobota od 8h do 12h
Flora d.o.o., Zg Bitnje 133, 4209 Žabnica,
TEL.: 04/23 15 440, FAX 04/23 15 441
www.flora.si, info@flora.si

Narava je že odeta v novo zele-
nje, cvetja je po vrtovih že polno
in vreme že dopušča, da posedi-
mo na vrtu. Razcvetele so se naj-
lepše grmovnice, magnolije, za-
cvetelo bo še sadno drevje. Naj-
lepši šopek v vrtu je v teh praz-
ničnih dneh gotovo cvetoča češ-
nja, ki privablja čebele. Tudi vre-
me že dopušča daljše izlete v na-
ravo. Za posaditev novih enolet-
nic tako na okna, kot na gredice
pa počakamo, da minejo ledeni
možje. Do takrat se rade pojavijo
še spomladanske pozebe. Sicer
pa je ta čas za mnoge najlepši
čas leta, saj zacvetijo tulipani v
vsej svoji razkošnosti.

V zelenjavnem vrtu pa je čas,
da posadimo zelenjavo. Vso, ra-
zen plodovk, kot so kumare, pa-
radižniki, jajčevci, bučke ... S
tem počakamo do konca maja,
ali kot bodo temperature dopuš-
čale. Če imate že prvo solato v
rastlinjaku, le tega čimbolj zrači-
te, da se mlade sadike privadijo
na zunanje temperature. V ze-

liščnem vrtu je pravi čas, da traj-
na zelišča razdelite na več mla-
dih sadik. Posejete lahko tudi se-
zonska zelišča, ki jih imate radi
v kuhinji. Med trajnicami pa je

po pomladnem dežju že začel ra-
sti plevel, ki ga je treba sproti
odstranjevati, da ne naredi se-
men. Ko odcvetijo cvetlični
grmi, narežite potaknjence, ki se

v tem času dobro ukoreninijo. S
tem tudi grmovnico okrepite in
naslednje leto bo lepše cvetela.

Igor Pavlič

Tulipani kraljujejo maja



Občino Železniki je čistilo 650 prostovoljcev, kar je štirikrat več kot leto poprej.
Akcijo sta koordinirala Mladinski svet in Krajevna skupnost Železniki. A. H.

Čeprav na Hotavljah za urejenost vasi vsako leto skupaj stopijo vsi vaščani, so
tudi v tokratni akciji nabrali veliko odpadkov. Med njimi je bil tudi manjši avto.  
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Ločanka predstavlja
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Kot nam je povedala koordinatorka akcije v
občini Škofja Loka Lea Mlakar, se je v
soboto, 17. aprila, akcije udeležilo 3484 lju-
di. Po podatkih, ki prejšnji teden še niso bili
dokončni, se je nabralo za 750 kubičnih
metrov odpadkov (točni bodo takrat, ko bo
komunala izdala račun). ”Odkrili smo več
kot sto lokacij divjih odlagališč, vendar se
ljudje še vedno obračajo name, da so našli
kakšno novo,” pravi Lea Mlakar. ”Akcija je
odlično uspela in vsa zahvala gre škof-
jeloškim prostovoljcem, brez njih sobotne
akcije ne bi bilo, brez njih se tudi prek Škof-
je Loke ne bi razlilo toliko pozitivne energi-

je, kot se je je.” Takšne in podobne izkušnje
imajo tudi drugje, kjer so čistile vse gen-
eracije. Tudi najmlajši v vrtcih na ta način
razvijajo ekološko zavest. Malčki iz loških
vrtcev so čistili skupaj s starši in vzgojitelji-
cami, pri novem vrtcu Biba so posadili tudi
drevesa. 

V Žireh, denimo, je sodelovalo 260
učencev ter učitelji in okoli tristo ostalih
občanov. Ducat lokalnih društev je poskrbe-
lo za čiščenje na vnaprej določenem ob-
močju. ”Iz gozda smo potegnili več kot dva-
jset avtomobilov oziroma njihovih ostankov,
nabrali za okoli 25 traktorskih prikolic

kosovnih odpadkov in gum, odkrili nekaj
manjših divjih odlagališč ... Ker v Žireh že
dalj časa obratuje sortirnica kosovnih
odpadkov v Osojnici, kjer se lahko brez-
plačno odlagajo nekomunalni odpadki,
opažamo, da je v naravi manj divjih odla-
gališč in odpadkov,” pravi direktor občinske
uprave v Žireh Franci Kranjc. V Žireh so
akcijo končali s pogostitvijo z golažem, pa
tudi marsikje drugje so čiščenje zaokrožili z
družabnostjo. Povsod pa se udeležencem
akcije zahvaljujejo, da so nekaj dobrega sto-
rili za naše okolje. 

Danica Zavrl Žlebir

Uspelo spomladansko čiščenje
Tudi na območju štirih občin na Škofjeloškem se je povabilu Ekologov brez meja pri čiščenju Slovenije 

v enem dnevu odzvalo veliko število prostovoljcev.

Otroci iz vrtcev so na vseslovenski čistilni akciji okolico vrtcev čistili v družbi
svojih staršev in vzgojiteljev.

V Žireh so Slovenijo čistili številni občani, med njimi je bilo tudi veliko žirovskih
tabornikov. Na sliki: taborniki pod vasjo Opale. / Foto: Polona Mlakar Baldasin
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Škofja Loka, Železniki, Poljane - Prejšnja
vlada je Gorenjsko in škofjeloško območje
obiskala septembra 2007, ravno na dan veli-
kih poplav v Železnikih. Obisk vlade Boruta
Pahorja pa ni potekal v tako dramatičnih raz-
merah, čeprav se je imel premier ob obisku
kar dvakrat priložnost prepričati, kako na tem
območju občutijo dejstvo, da še ni zgrajena
poljanska obvoznica. Borut Pahor je obiskal
dve uspešni podjetji na Loškem, Marmor na
Hotavljah in LTH-Ulitke v Vincarjah v Škof-
ji Loki. Dve podjetji je obiskal tudi minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Gregor Golobič, in sicer Polycom v Poljanah

in Domel v Železnikih. Šolski minister Igor
Lukšič pa je bil v osnovni šoli v Žireh. Obis-
ka je bilo deležno tudi okrajno sodišče v
Škofji Loki, kjer je bil državni sekretar Bošt-
jan Škrlec. Na sklepnem srečanju predstavni-
kov vlade z župani, gospodarstveniki, poslan-
ci in drugimi v Kranju smo slišali tudi več pro-
blemov, ki zadevajo škofjeloško območje. Pol-
janska obvoznica je le eden od njih, minister za
promet Patrick Vlačič pa je ob tem dejal, da ni
razumno, da je cel projekt talec zasebnega in-
teresa. Skupaj z županom Škofje Loke Igorjem
Drakslerjem pa je izrazil zadovoljstvo vsaj nad
tem, da je izbran izvajalec za gradnjo najdalj-

šega odseka obvoznice. Na obvoznico je opo-
zoril tudi Milan Čadež, župan občine Gorenja
vas - Poljane, ki je bil kritičen tudi do tega, da
je razpolovljeno nadomestilo za Rudnik Žirov-
ski vrh v zapiranju z utemeljitvijo, da so
zmanjšani vplivi na okolje. Oglasil se je tudi
župan Železnikov Mihael Prevc, ki ga skrbi
poplavna varnost Železnikov ob dejstvu, da je
državni prostorski načrt za obnovo šele na rav-
ni študije variant, čeprav bi moral biti sprejet že
v tem letu. Pahor je obljubil, da 12. maja sku-
paj z ministroma Jelušičevo in Žarničem prišel
v Železnike, da se dogovorijo in pospešijo
postopke. Danica Zavrl Žlebir

Vlada je bila na Gorenjskem
Vlada se je aprila mudila na delovnem obisku na Gorenjskem, premier in dva ministra 

tudi na Škofjeloškem.

Premier Borut Pahor v enem od uspešnih gorenjskih podjetij, 
Marmorju na Hotavljah

Vlada je po treh letih znova obiskala Gorenjsko, premierjevega in ministrskih
obiskov je bilo deležno tudi škofjeloško območje.

Z razvojnimi usmeritvami Domela se je seznanil Gregor Golobič, minister za 
visoko šolstvo. Dotaknil se je tudi vprašanja davčnih spodbud za večje 
vključevanje gospodarstva v razvojnih projektih.

Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je obiskal Osnovno šolo Žiri. Navdušile
so ga učenke, ki se učijo veščin klekljanja, ravnatelj Marijan Žakelj pa ga je 
seznanil s prostorsko problematiko šole.
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Zato, ker želite za svoj dom keramiko, ki bo res
nekaj posebnega, lepega, trajnega, ker vam ni
vseeno, kaj boste vsak dan gledali naslednjih
10, 20 ali celo več let.
V razstavnem prostoru si lahko ogledate različne
vrste ekskluzivnih keramičnih ploščic italijanskih
proizvajalcev Acif in Emilceramica: velike lasersko
rezane ploščice, ki jih polagamo skoraj brez fug (le
2 mm) - za kuhinje in kopalnice, zunanje porcelan-
gres ploščice z 20-letno garancijo, talne za dnev-
ne sobe in hodnike, kopalniške s čudovitimi de-
korji, stopniščne elemente in cenovno bolj ugod-
ne španske kopalnice Baldocer.
Za zaokrožitev ponudbe so na izbiro tudi kopalne
kadi, tuš kabine, kopalniško pohištvo Kolpasan,
armature Armal in Mines, sanitarna keramika Do-
lomite in Hatria, program Geberit, v zadnjem času
zelo moderne kamnite obloge za zunaj in znotraj
in prodnike - kamenčke, vse po ugodnih cenah.
To pa še ni vse! Svetujemo vam na podlagi boga-
tih - 12-letnih izkušenj tako pri izvedbenih kot

tudi vizualnih vprašanjih. Lahko pa vam površi-
no, ki jo želite obložiti, tudi narišemo.
Ne samo, da so naše ploščice lepe, so tudi močne,
neuničljive, trdne, plod najsodobnejše tehnologije,
žgane na 1200 stopinjah Celzija, brez škodljivega
svinca in kadmija in prihajajo neposredno iz domo-
vine keramike, iz Italije - Modena.
Bi uživali v prelepi turkizni kopalnici, klasični modri,
elegantni sivi, nežni roza, sončno rumeni, čokoladno
rjavi, vroči oranžni, rdeči ali pa raje v umirjenih 
zelenih oz. naravnih bež odtenkih, morda pa vam je
najljubša bela, črna - odločitev je vaša.
Želite talno keramiko v imitaciji lesa, kovine, teksti-
la, kamna, opečnatega tlakovca, moderni videz ali

preprosto klasiko? Najbolje, da si v živo pogledate iz-
biro v našem salonu.
Torej po ploščice v Podlubnik, ker si zaslužite, da
dan začnete v prečudoviti novi kopalnici, kakršno
ste si vedno želeli. .. in ker so res odlični občutki
stopati po talni keramiki, po vašem okusu, ki tra-
ja dlje od ostalih obljub!

Le zakaj po ploščice v Podlubnik?

Rdeča vas bo prebudila in napolnila 
z energijo za cel dan!

20 let garancije!

ZNZ art d.o.o., 
Podlubnik II/283,
4220 Škofja Loka,
t/f: 04/512 31 70
www.znzart.si

BREZPLAČNO:
Vsak deseti kvadratni meter 

VAM PODARIMO. Ponudba velja samo 
v maju ob predložitvi tega kupona.

✂

✂



Za kolesarsko politiko evropski certifikat
Občina Škofja Loka je za uspešno uveljavitev izboljšanja kakovosti

kolesarske politike na lokalni ravni prejela evropski certifikat Bypad.
V Sokolskem domu je županu občine Škofja Loka Igorju Draksler-
ju certifikat izročil Sebastijan Toplak s Fakultete za gradbeništvo iz
Maribora, ki je nacionalni koordinator tega evropskega projekta. Ob-
čina Škofja Loka se je tako pridružila več kot 80 mestom iz 21 ev-
ropskih držav, ki so doslej že prejela ta certifikat, v Sloveniji pa je ta-
kih občin šest, med njimi tudi Kranj. Občina Škofja Loka je na štiri-
stopenjski lestvici za vrednotenje kakovosti kolesarske politike By-
pad, dosegla drugo razvojno stopnjo, ob ukrepih za izboljšanje kole-
sarskega prometa pa v prihodnje lahko doseže že naslednjo razvojno
stopnjo kolesarske politike Bypad.                                          D. Ž.

Najprej pohod ob meji, nato srečanje Janezov
Srečanje Janezov in pohod ob stari Rapalski meji organizira Turis-

tično društvo Sovodenj. Udeleženci pohoda se bodo 16. maja ob 12.
uri zbrali na običajnem mestu na Sovodnju in potem krenili na po-
hod ob Rapalski meji. Pohod bo trajal približno uro in pol. Pod lipa-
ma v Novi Oselici pa bo srečanje Janezov z raznimi zabavnimi igra-
mi. Info: TD Sovodenj (Viktor Likar, 041/352 427).                B. B. 

Novice
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Intenzivni poročni
plesni tečaji: 
Paket 3 individualnih ur: 90 EUR
Paket 5 individualnih ur: 150 EUR
Paket 7 individualnih ur: 210 EUR

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

Teden obrti in podjetništva
Tudi letos Razvojna agencija Sora organizira, tokrat tretji, Teden

obrti in podjetništva, prek katerega skušajo z vsebinskimi in pro-
mocijskimi dogodki spodbuditi razvoj obrti in podjetništva na
Loškem. Izvedli bodo tradicionalni pohod obrtnikov, pripravili 
aktualna predavanja 5 strank.com, skupinsko svetovanje ob 
ustanovitvi podjetja in organizirali podjetniško tržnico na Mestnem
trgu v Škofji Loki. Teden podjetništva se bo odvil med 22. in 29.
majem. Info: RAS (Julija Primožič, 506 02 23) in Območno obrt-
no podjetniška zbornica Škofja Loka (506 02 00).

B. B. 
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Socialna kampanja 
za ljudi s težavami 
v duševnem zdravju

V dnevnem centru Šent Škofja Loka so
pripravili projekt Socialna kampanja, ki je
namenjena izboljšanju socialne vključeno-
sti in kakovosti življenja ljudi s težavami v
duševnem zdravju. Skozi kampanjo želijo
razširiti prepoznavnost storitev, ki so na
voljo tem ljudem in jim dati zadostne in-
formacije, da bi se morda vključili v pro-
gram. Z vključitvijo v program dnevnega
centra si lahko izboljšajo kakovost življe-
nja in zmanjšajo težave in stiske v dušev-
nem zdravju. Socialna kampanja pa je na-
menjena tudi destigmatiziranju duševnih
težav v skupnosti. Promocijo izvajajo v
obliki tiskanih plakatov, ki jih boste lahko
zasledili na različnih lokacijah v občinah
Škofja Loka, Železniki, Žiri ter Gorenja
vas - Poljane, na spletu ter v lokalnih časo-
pisih. Tako bodo dosegli ciljno skupino ter
širili zavest o pomembnosti duševnega
zdravja tudi med skupnostjo, nam sporo-
čajo iz dnevnega centra Šent v Škofji
Loki.                                              D. Ž.

Nadaljevanje urejanja 
šolske poti

V sklopu rekonstrukcije drugega odseka
panoramske ceste Avhež-stara šola (prvi
del je bil urejen lani) bodo na 150 metrih
urejeni cesta, pločniki in javna razsvetlja-
va. Približno 60 tisoč evrov vredno inve-
sticijo, dobro polovico prispeva Evropska
unija iz sklada za regionalni razvoj, izvaja
podjetje SCT. ”Izgradnja pločnikov je po-
membna za izboljšanje prometne varnosti,
predvsem pešcev v Gorenji vasi, saj na ob-
ravnavanem območju površine za pešce in
kolesarje niso urejene, evidentirana pa je
šolska pot,” pravi župan Milan Čadež. Na
ta način bo urejena še zadnja kritična toč-
ka prometne varnosti v tem delu naselja. 

B. B.

Koncert Glasbene šole Škofja Loka
Učenke in učenci Glasbene šole Škofja Loka se enkrat letno pred-

stavijo na letnem koncertu. Ta bo letos v sredo, 12. maja, ob 18. uri v
Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki. V sklopu mednaro-
dnega cikla koncertov v organizaciji Občine Škofja Loka in sodelo-
vanju s prof. Klemenom Karlinom pa bodo učenci solisti nastopili tudi
na orgelskem koncertu, ki bo 19. maja v kapeli Jezusovih blagrov v Pa-
pirnici. Info: Glasbena šola Škofja Loka (Peter Kopač, 041/759 014).

Odkritje spomenika borcem NOB
Občina Škofja Loka in Združenje borcev za vrednote NOB Škofja

Loka vabita na slovesnost ob odkritju spomenika padlim borcem NOB,
ki bo 20. maja ob 17. uri na pokopališču Lipica v Škofji Loki.     B. B.
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Reteče - Otroci, ki obiskujejo Podružnično
osnovno šolo v Retečah, v kateri je tudi en
oddelek Vrtca Škofja Loka, skupaj to pome-
ni 101 otrok, že od lanske jeseni ne smejo na
igrala na igrišču ob šoli, ki so jih uporabljali
vrsto let. Po pregledu igrišča, za katerega je
skrbela tako šola kot krajevna skupnost, je
namreč Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni
inšpektorat RS, Območna enota Kranj, odre-
dilo, da je igrala pred ponovno uporabo po-
trebno urediti (barvanje, obnova lesenih de-
lov, zamenjati mivko v peskovniku). 

Na dogajanje so se odzvali starši in sklicali
skupni sestanek, na katerega so povabili
predstavnike Občine Škofja Loka, vrtca,
šole, tudi KS Reteče-Gorenja vas. Na njem je
bilo s strani predstavnika občine obljubljeno,
da se bodo igrala uredila najkasneje v enem
mesecu. Ta rok je že pretekel, otroci pa na
vsa igrala še vedno ne smejo. Uporabljajo
lahko le dve gugalnici in manjši tobogan,
med igrali, ki za uporabo ostajajo prepoveda-

na, pa je tudi peskovnik, ki ga otroci najbolj
pogrešajo. Na skupnem sestanku je bil izpo-
stavljen tudi problem odgovornosti. Uporab-
niki igrišča so namreč različni: dopoldan vr-
tec in šola, popoldan pa otroci iz kraja (igrala
je kupila KS Reteče-Gorenja vas in jih že pred
časom podarila šoli). Predlog tako s strani vrt-
ca, šole, kot tudi občine, je bil, da bi igrišče
morali ograditi in ga v popoldanskem času za-
preti (standardi za otroško igrišče za vrtčevske
otroke so namreč strožji), ”vaško” igrišče pa
narediti na drugi lokaciji. A kaj, ko ni niti lo-
kacije zanj, kaj šele denarja. Slednjega občina,
kot je bilo slišati, v proračunu nima niti za po-
sodobitev sedanjega igrišča pri šoli. Starši so
zato proti takšnemu predlogu, saj si želijo, da
bi otroci igrišče lahko uporabljali tudi takrat,
ko so šolska in vrtčevska vrata zaprta, pred-
vsem pa si želijo, da bi odgovorni vendarle
uredili vsa obstoječa igrala, ki jih otroci že pol
leta lahko samo gledajo, uporabljati pa jih ne
smejo.                               Maja Bertoncelj

Ne smejo na vsa igrala

Več kot sto otrok, ki obiskujejo šolo in vrtec v Retečah, je bila pol leta tudi brez gugalnic. Slednje so sedaj
dobili, na vsa igrala pa še vedno ne smejo. 
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Kratke novice

Učenke iz Železnikov 
z veliko ekoznanja

Železniki - Minuli teden je v Ljubljani
potekal finale v Ekokvizu, tekmovanju v
ekoznanju, na katerem so se pomerili
osnovnošolci iz vse Slovenije. Državni pr-
vaki so postali učenci OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki, odlično pa se je
odrezala tudi tričlanska ekipa učenk OŠ
Železniki, ki je na koncu zasedla tretje me-
sto. Osmošolka Tajda Koblar ter sedmo-
šolki Neža Habjan in Tina Pretnar, ki so
se na Ekokviz pripravljale pod mentor-
stvom učiteljice biologije in kemije Mihe-
le Lahajnar, so na svoj uspeh upravičeno
ponosne, saj je v tem šolskem letu na tek-
movanju v ekoznanju sodelovalo 1.288
ekip iz 186 osnovnih šol oz. 3.864 učencev,
kar je četrtino več kot lani. V prvem delu
finala se je enajst najboljših ekip pomerilo
v odgovarjanju na vprašanja prek računal-
nika, v drugem delu pa so najboljše tri eki-
pe na odru v živo odgovarjale na najbolj
zahtevna vprašanja. ”Tekmovanje je bilo
kar zahtevno, pri odgovarjanju v živo so
naše učenke imele nekaj treme, vsekakor
pa so dosegle izjemen uspeh. Tega res nis-
mo pričakovali, saj je naša šola na tem kvi-
zu sodelovala prvič,” je povedal ravnatelj
Franc Rant. Tretjeuvrščene učenke so šoli
prinesle nagrado dva tisoč evrov, ki jih
bodo po besedah ravnatelja porabili za raz-
voj raziskovalne dejavnosti.               A. H.

Prometna varnost na kolesu
Vrtec Škofja Loka bo 17. in 19. maja ob

9. uri organiziral izobraževalni program
prometne varnosti Kolesarčki. Prvič bo pri
enoti Čebelica, drugič pa pred enoto Pe-
denjped. Malčki bodo lahko sodelovali v
različnih delavnicah, v katerih bodo igrali
vloge udeležencev v prometu ali se pome-
rili v vožnji s štirikolesniki na poligonu.
Info: Vrtec Škofja Loka (Majda Pipan, 512
24 62).                                            A. H.

Obiskovalci bodo lažje našli Žiri
Ta teden, predvsem v nedeljo, v Žireh na račun Slovenskih klekljarskih dni pričakujejo

večje število obiskovalcev. Večina v tokratno čipkarsko metropolo sicer prihaja iz smeri
Škofje Loke, nekaj pa se jih bo podalo tudi po avtocesti Ljubljana-Koper. Poslanec Milan
Čadež je pred približno pol leta Direkciji RS za ceste poslal pobudo za postavitev smernih
tabel v Logatcu, po izvozu z avtoceste (kjer so Žiri že označene). DRSC je kažipota za Žiri
in Gorenja vas pred približno mesecem tudi zares postavil. Po komaj pol leta! ”V prejšnjih
letih smo na Direkcijo pošiljali veliko dopisov in prošenj, da obiskovalci ne bi zavili proti
Idriji, čeprav si želijo v Žiri. Poslanec Čadež se je potrudil, njegovo pobudo so zelo hitro
uresničili, za kar se mu zahvaljujem,” pravi žirovski župan Bojan Starman.               B. B.

Gremo gor iz Selc
Turistično društvo Selca vsako leto tradicionalno organizira pohod Gremo gor, ko se po-

hodniki odpravijo na enega od štirih okoliških hribov s cerkvico na vrhu. Letos bo pohod
23. maja, ko se bodo udeleženci odpravili na Sv. Mohor. Na vrhu bo zabava, okusna hrana
in pijača. Voden pohod bo potekal iz Selc, pohodniki pa lahko pridejo tudi iz svoje smeri. V
okviru tega pohoda bo potekal tudi pohod Gremo GOR-DOL. To je daljši, več kot šesturni
pohod čez vse štiri hribe naenkrat. Začetek bo v Topoljah, čez Lajše, na Sv. Križ, nato spust
v Selca, potem vzpon na Sv. Miklavž ter preko Dolenje vasi na Sv. Mohor. Med potjo bo
poskrbljeno za malico. Info: TD Selca (Tomaž Habjan, 031/378 751, www.selca.si). B. B.

Aprila je Muzejsko društvo Škofja Loka
skupaj s škofjeloško gimnazijo, ki letos praz-
nuje pomemben jubilej, v Kašči pripravilo
zelo odmeven večer z upokojenim pedagogom
Lojzetom Malovrhom. Z gimnazijo je povezan
kot njen nekdanji profesor in ravnatelj, vodil je
tudi takratno vajensko šolo različnih strok, bil
je tudi pobudnik poznejšega šolskega centra,
katerega delavnice so opremljali ob pomoči
škofjeloškega gospodarstva. Poleg svojega po-
klicnega dela se je aktivno vključeval tudi v
lokalno skupnost. Vodil je takratno Ljudsko
tehniko, bil pobudnik male Groharjeve slikar-

ske kolonije, sodeloval pri pripravah prireditev
ob tisočletnici Škofje Loke (takrat je bil ravno
podpredsednik občine), takrat so se v Škofji
Loki in okolici gradile tudi nove šole in pospe-
šeno obnavljale stare. Upokojitev je dočakal
kot predstojnik Zavoda za šolstvo na Gorenj-
skem leta 1987. Danes je častni član Društva
upokojenih pedagogov Gorenjske, ki so mno-
žično sodelovali na večeru v Kašči in mu na-
menili veliko prijaznih besed. Na sliki: Lojze
Malovrh s sedanjim ravnateljem Gimnazije
Škofja Loka Jožetom Bogatajem.

Danica Zavrl Žlebir

Srečali so se s
priljubljenim pedagogom

Tajda Koblar, Neža Habjan in Tina Pretnar z 
mentorico Mihelo Lahajnar 



V šovu Slovenija ima talent, ki ga ob nede-
ljah predvajajo na Pop tv, je nastopilo tudi
nekaj talentov s Škofjeloškega. Med srečne-
ži, ki jim je uspel preboj med 50 polfinali-
stov, sta tudi Maja Triler iz Dolenje vasi in
Daniel Rampre iz Žirov, ki sta osupnila ži-
rijo. 

Maja začarala žirijo
Pevka in violinistka Maja se je v avdicijski

oddaji predstavila s skladbo Think of me iz
muzikala Fantom iz opere. ”Ti nimaš talenta,
imaš čarovnijo, začarala si nas,” so bili po nje-
nem nastopu navdušeni žirantje. Maja takšne-
ga odziva žirije in tudi občinstva ni pričakova-
la: ”Po nastopu sem bila zelo srečna in hkrati
ponosna nase. To so trenutki, ki jih ne bom
pozabila in jih je težko opisati z besedami.”

Petje jo spremlja že od majhnega. ”Že kot
triletna deklica sem na koru v cerkvi na Za-
lem Logu nekajkrat zapela solo. V Antono-
vem vrtcu sem nastopala za materinski dan in
na drugih prireditvah,” se spominja Maja, ki
je že pri štirih letih začela obiskovati malo
glasbeno šolo v Škofji Loki, kot prvošolka pa
se je navdušila za igranje violine. Kot pravi,
zelo rada nastopa tudi skupaj z očetom Jane-
zom, ki sicer poje pri Slovenskem oktetu:
”Včasih tudi kaj skomponirava. Nazadnje sva
napisala skladbo z naslovom Vem, ki sem jo
posnela v studiu v Škofji Loki. Vesela sem,
da mi lahko pomaga z glasbenimi nasveti.”
Zelo ponosna je tudi na nastopanje v pole-
tnem gledališču Studenec pri Domžalah, kjer
je prvič dobila priložnost nastopiti v igri na
velikem odru - v vlogi slepe Mojce v igri Ke-
kec je pač Kekec.

Maja s prijavo na šov Slovenija ima talent
ni prav nič oklevala. V primeru zmage bi, kot
je povedala na avdiciji, del glavne nagrade,

vredne 50 tisoč evrov, namenila v dobrodelne
namene in za novo hišo, ki jo po katastrofalnih
poplavah v Železnikih gradijo v Dolenji vasi,
kjer živijo zadnja tri leta. ”Sicer pa o glavni
nagradi nisem veliko razmišljala, ker se nisem
prijavila zgolj zaradi tega. Zame je nagrada že
to, da mi je nastop uspel in da me gledalci
podpirajo.” Ne glede na razplet šova je odlo-
čena, da jo bo glasba vedno spremljala: ”Brez
tega si ne predstavljam življenja. Ker imam
rada oder, sem se vpisala na umetniško gimna-
zijo, dramsko-gledališka smer, zraven pa se
želim izpopolnjevati še v petju in igranju vio-
line.”

Daniel, gorenjski Joe Cocker
Daniel Rampre iz Žirov je v avdicijski od-

daji navdušil s skladbo You are so Beautiful,

žirant Branko Čakarmiš pa ga je razglasil kar
za gorenjskega Joeja Cockerja. ”Rad prepe-
vam pesmi različnih glasbenih izvajalcev, še
posebej mi je pri srcu Joe Cocker, s katerimi
imava na isti dan rojstni dan. No, na srečo sem
jaz trinajst let mlajši,” v smehu pravi 52-letni
Daniel. Z glasbo se ukvarja že vse življenje,
zadnjih sedemnajst let profesionalno, nastopa
pa kot one man band pod umetniškim imenom
McDanny. ”Za prijavo na šov sta me prepriča-
la žena in sin, ki imata veliko zaupanje vame
in dobro vesta, da z nobenim nastopom ne
bom razočaral. Kljub zavedanju, da bo pred-
vsem med mladimi, lepimi ljudmi s spočitimi
glasovi konkurenca huda, sem se prijavil, saj
je to priložnost, da se v kratkem času predsta-
vim velikemu občinstvu. Prijave ne obžalu-
jem, saj se mi je prvi nastop kar posrečil, pa
čeprav nisem navajen nastopati le v vlogi pev-
ca, saj na nastopih hkrati igram tudi klaviatu-
re,” je povedal Daniel.

V primeru zmage na šovu, ki bi mu prinesla
tudi bogato denarno nagrado, bi ženo naprej
odpeljal v toplice, da bi se spočila. ”Nato bi
priredil manjše slavje za prijatelje. Glede pre-
ostanka denarja bi dobro premislil, saj mi je v
preteklosti že večkrat denar prehitro spolzel iz
rok, prepričan pa sem, da ga ne bi bilo težko
razporediti,” je še dejal glasbenik iz Žirov, ki
bo s svojimi nastopi tudi v prihodnje razvese-
ljeval ljudi ob različnih priložnostih. ”Nenaza-
dnje je to naš družinski kruh.” Ob 50-letnici
je posnel svojo prvo avtorsko skladbo z na-
slovom Dan, njegova velika želja pa je, da bi
mu s pomočjo dobrih glasbenikov uspelo po-
sneti album za dušo in uho. 

Ana Hartman, foto: arhiv Pro plus

Novice
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KITAJSKA restavracija BELI LABOD
Bizantova 22, Preska pri Medvodah

� 040/353 567, 041/201 689
WWW.BELI-LABOD.COM

Naročite in pokusite!

DELOVNI ČAS:

od ponedeljeka do petka 
10.00 - 22.00

sobota in nedelja 11.00 - 22.00

DOSTAVA HRANE NA DOM
(vse dni)

Glasba ju bo vedno spremljala
V šovu Slovenija ima talent sta nastopila tudi 14-letna Maja Triler iz Dolenje vasi in 52-letni Daniel

Rampre iz Žirov, ki sta se uspela prebiti v polfinale.

Maja Triler je žirijo začarala s skladbo Think of me
iz muzikala Fantom iz opere.

Daniel Rampre iz Žirov se z glasbenimi nastopi že
vrsto let preživlja.
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Trata pri Škofji Loki - Balinarji Lokateksa
Trate, ki so prejšnjo soboto v prvi četrtfinalni
tekmi evropskega pokala gostili italijanske pr-
vake, ekipo Ivrea, so se favoriziranim gostom
dobro upirali, na koncu pa je vse kazalo, da se
bo zanimiva tekma končala z neodločenem 
izidom. Vendar pa je srečanje odločila prav
zadnja krogla, ko je Damijan Sofronievski
zgrešil in zmage z 8:12 so se veselili gosti. 

Množica navijačev kljub temu s traškega
balinišča ni odhajala razočarana, izkušeni
Sofronievski pa priložnosti za zmago ni pre-
dolgo obžaloval. ”Dejstvo je, da so bili naši
nasprotniki prvaki Italije in zato smo priča-
kovali zelo težko tekmo. Kljub temu sem po-
tiho verjel, da bomo doma zmagali, saj na na-
šem balinišču tekme nismo izgubili že tri
leta. Vendar so se Italijani, ki so se letos
okrepili, izkazali kot močna ekipa, naše 
moštvo pa je tik pred tekmo zapustil Dejan
Smeh. Tako lahko rečem, da je bil končen
izid pričakovan, le malo je manjkalo do 
izenačenega izida. Žal mi je za zadnjo kro-
glo, ki sem jo zgrešil, toda takšen je šport,”
je povedal Damijan Sofronievski - Softi, ki je
prepričan, da obračuna še zdaleč ni konec,
saj bo ta konec tedna, natanko na praznični 1.
maj, povratno srečanje v Italiji. 

”Mi bomo šli na pot neobremenjeni. Seve-
da bomo skušali zmagati in se nato v nadalje-
vanje tekmovanja uvrstiti po podaljšani igri.
Vemo, da bo težko, toda optimizma nam ne
manjka,” dodaja Sofronievski.

Kljub domačemu porazu so tudi drugi v
ekipi pred povratnim srečanjem optimisti, saj
so prikazali nekaj odličnih iger. Tako sta
Jure Kozjek in David Šircelj v štafeti izgu-
bila le za las, Miha Tomše je v bližanju in
zbijanju v krog premagal slovitega Carla Ba-
llabeneja, v natančnem izbijanju se je izkazal
Uroš Vehar, prav tako je David Šircelj v hi-
trostnem zbijanju premagal Maura Roggera.
Žal je v klasičnih igrah uspelo zmagati le tro-
jici, ki so jo sestavljali Miha Tomše, David
Šircelj in Roman Bence.

”Nekaj predstav naših je bilo odličnih, ob
nekaterih sem pričakoval več, toda skupna
ocena je dobra. Vedeli smo sicer, da je Ivrea
vrhunska ekipa, igralce sem skušal prepriča-
ti, da smo tako dobri, da se jim lahko posta-
vimo po robu. Na koncu je odločilo nekaj
malenkosti, nekaj balinov. Igra je bila na vi-
sokem nivoju, in poraz nas zagotovo ni vrgel
s tira. Tako v Italijo odhajamo z namenom,
da odigramo čim bolje. Seveda si ne delamo
utvar, da smo favoriti, toda prav neobreme-

njenost nam lahko prinese dober rezultat,”
pravi vodja ekipe Lokateksa Trate Bojan
Berčič.

Vilma Stanovnik

Traški balinarji za evropski pokal
Med prvomajskimi prazniki balinarje Lokateksa Trate v Italiji čaka povratna tekma četrtfinala
evropskega pokala, ekipi Ivrea pa se bodo skušali oddolžiti za poraz na domačem balinišču.

Damijan Sofronievski je zadnjo kroglo sicer zgrešil,
z igro pa ni razočaral. 

Škofja Loka - Za škofjeloški kegljaški klub Knauf Insulation sta
v minuli sezoni nastopali dve ekipi. Kegljači prve ekipe so v 1. ligi
dosegli dobro tretje mesto, ekipo pa so sestavljali Franci Celec,
Jure Starman, Jure Hajnrihar, Srečo Jezeršek, Peter Hafner,
Rasto Kos ter v prvem delu sezone tudi Zdenko Soklič in Edvard
Oberstar, ki pa sta po polovici odigranih tekem zamenjala kluba.

Nov lep rezultat je dosegla tudi druga ekipa, ki je osvojila naslov
gorenjskih prvakov. Ekipo so sestavljali Slavko Hudolin, Mirko
Arhar, Blaž Oberstar, Sašo Podviz, Janko Fojkar, Lidija Vin-
tar, Rok Zrim in Stane Voršič. Prav tako je treba omeniti še en
uspeh, saj so se Peter Hafner, Srečo Jezeršek in Jure Hajnrihar
na tekmovanju za gorenjsko prvenstvo uvrstili med prvih sedem.
Kegljači pa te dni še ne bodo počivali, saj so na vrsti turnirji in
državno prvenstvo. Prav tako drugo ekipo maja čakajo kvalifikaci-
je za 3. državno ligo. 

Kot pravijo v klubu, gre zahvala za uspehe obeh ekip zlasti tre-
nerju Rastu Kosu ter vodjema ekip Franciju Celcu in Juretu Hajn-
riharju. Hvaležni so tudi vsem drugim, ki so pripomogli k lepim
rezultatom, med njimi pa so prav gotovo zvesti navijači. 

V. S.

Prva ekipa KK KI Škofja Loka, ki je igrala v 1. B slovenski ligi (z leve proti
desni): predsednik kluba Marjan Jenko, Zdene Soklič, Franci Celec, Jure 
Hajnrihar, Blaž Oberstar, Mirko Arhar, (čepijo): Slavko Hudolin, Srečo 
Jezeršek, Jure Starman in Rasto Kos.

Za kegljači uspešna sezona
Kegljači obeh ekip Knauf Insulation 

so uresničili zastavljene cilje
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V dvorani Tivoli v Ljubljani je 13. in 14.
aprila potekal finale petnajste sezone Šol-
ske košarkarske lige, na katerem so nastopi-
li tudi učenke in učenci šol s Škofjeloškega.
Prvi dan so se za najvišja mesta borili
osnovnošolci, drugi dan pa še srednješolci.

V konkurenci osnovnih šol je bila v skup-
nem seštevku najboljša osnovna šola za se-
zono 2009/2010 Osnovna šola Cvetka Go-
larja Škofja Loka, ki je že po tradiciji zelo
uspešna v tem med mladimi priljubljenem
tekmovanju. Učenke in učenci iz te šole so
pobrali kar šest zmag, dve drugi in eno tret-
je mesto. 

Cvetke so bile najboljše v kategoriji
osnovnošolskih navijaških skupin, za naj-
boljšo osnovnošolsko fotografinjo je bila
razglašena Tinkara Trojar, najboljši je bil
njihov novinarski krožek, zmage pa so se
veselili še učenci likovnega, video in tudi
računalniškega krožka. Akrobatska navija-
ška skupina Netopirji je osvojila drugo me-
sto, drugi so bili s fotokrožkom, novinarka
Neža Volčjak pa je bila tretja. Izkazali so se
tudi učenci OŠ Žiri. Neža Štucin je bila raz-
glašena za drugo najboljšo osnovnošolsko
novinarko, prav tako drugo mesto je osvojil
likovni krožek. Njihova košarkarska ekipa
je tretja najboljša, prav tako tretja je Tjaša

Cankar v kategoriji osnovnošolskih foto-
grafov, pa tudi učenci novinarskega in raču-
nalniškega krožka. V Šolski košarkarski

ligi se je z zmago izkazala tudi srednješol-
ska navijaška skupina Gimnazije Škofja
Loka.                             Maja Bertobcelj

Škofja Loka ima najboljše navijače
Osnovna šola Cvetka Golarja je najboljša osnovna šola Šolske košarkarske lige.

Škofjeloški košarkarji ostajajo med elito

Prejšnji teden so ekipe, ki so se borile za obstanek v 1. slovenski
košarkarski ligi Telemach, zaključile letošnje tekmovanje. Košarkar-
ji LTHcast Mercatorja so na koncu osvojili tretje mesto in si tudi v
naslednji sezoni zagotovili igranje v elitni ligi. Prav tako so s tek-
movanjem končale košarkarice Odeje, ki so osvojile osmo mesto. 

V. S., foto: T. D.

Za evro na Blegoš in nazaj
Hotavlje - Športno društvo Marmor Hotavlje bo 22. maja pripra-

vilo prvi gorski tek - hojo iz Kopačnice na Blegoš in nazaj. Start
tekme bo v Kopačnici, trasa proge pa se vije skozi Leskovico, do
Ograd in naprej čez Mali Blegoš do vrha, kjer bo tudi kontrolna toč-
ka. Tekmovalci bodo pot nadaljevali navzdol mimo koče, proti Je-
lencem in nazaj skozi Ograde in Leskovico v Kopačnico, kjer bo cilj.
Višinska razlika je 1060 metrov vzpona in prav toliko spusta, raz-
dalja pa je 13 kilometrov. Tekmovalci lahko uporabljajo tekaške pa-
lice. Časovni limit bo zaokrožen na štiri ure, kar bo zagotovo zados-
tovalo za vse tekmovalce. Ob poti bo zadostno število okrepčevalnic
in nekaj kontrolnih točk. Za varnost bo poskrbljeno, seveda pa vsak
tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Prizadevni člani Šport-
nega društva Marmor Hotavlje obljubljajo, da bodo poskrbeli za
topli obrok in pijačo na cilju, ne bo pa manjkalo niti spremljajočega
programa. Kot zanimivost naj omenimo, da bo štartnina le en evro,
kar v teh časih ni ravno pogosto. Več informacij pa lahko dobite na
naši internetni strani www.SDMH.si. V. S.

Turnir v malem nogometu
ŠD Žabnica v sodelovanju z MNZ Gorenjske organizira promocij-

ski turnir v malem nogometu pred jesenskim začetkom 3.SFL. Tur-
nir bo potekal v nedeljo, 2. maja, na rokometnem igrišču v Žabnici.
Vse informacije v zvezi z turnirjem dobite po telefonu 051/417623
(Vitodrag Sitar).                                                                    V. S.

Košarkarji LTHcast Mercatorja (na sliki kapetan Tomaž Mezek) so si tudi v novi
sezoni zagotovili mesto med slovenskimi prvoligaši.

Cvetke so znova najboljša osnovnošolska navijaška skupina. 



Avto

L O Č A N K A - 39

V pripravah na prihod Volta je Chevrolet
izkoristil sejem Auto China 2010 v Pekingu,
za predstavitev idejne zasnove električnega
vozila Volt MPV5. Sprednji del vozila je med
najbolj aerodinamičnimi v razredu večna-
menskih vozil. K temu pripomoreta zaprta
reža za zajem zraka in spodnji zajemalnik
zraka, ki z izpopolnjeno aerodinamično obli-
ko prispevata k manjši porabi goriva. K bolj-
šemu rezanju zraka idejne zasnove Volt
MPV5 pripomorejo tudi enodelna plošča, ki
prekriva spodnji del vozila, ploščate obloge
blažilnikov, stisnjene zadnje luči in namen-
sko oblikovani rob na zadnji bočni plošči.
Osredotočanje na boljšo aerodinamiko omo-
goča daljšo vožnjo z izključno električnim
pogonom. Vendar pa zunanjost idejne zasno-
ve Volt MPV5 ni podrejena le učinkovitosti.
Kovinska svetlo modra barva vozilu daje so-
doben videz, medtem ko dvojno strešno okno
in 19-palčna kolesa, prenesena z Volta, po-
udarjajo športni značaj. Idejna zasnova Volt
MPV5 ima pogon, ki je vgrajen že v Chevro-
let Volt, vendar je njegova zmogljivost pove-
čana z dodatnim motornim generatorjem. Za
napajanje skrbi litijev akumulator s 16-kilo-

vatnimi urami. Prilagodljivost pogonskega
sistema omogoča izpolnjevanje vseh zahtev
glede hitrosti in pospeševanja vozila med
prevozom petih potnikov na razdalji 51,5 ki-
lometra, ki jo zagotavlja izključno električni
pogon. To je dvakrat večja razdalja, kot jo

povprečno opravijo urbani dnevni migranti
na Kitajskem. Ko se akumulator izprazni, za-
čne napajanje zagotavljati 1,4-litrski motorni
generator, ki omogoča vožnjo z električnim
pogonom na razdalji do 482 kilometrov.

Matjaž Gregorič

Odštevanje se začenja
Chevrolet Volt MPV5 z električnim pogonom za daljše vožnje. 
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Spodnja Senica 20, Medvode

11.4 BENC.4 BENC. C. CVVVVT (66 Kw)T (66 Kw)
klimatska naprava, ABS zavorni sistem z BAS
sistemom, ESP, HAC, 6 x air bag, daljinsko 
centralno zaklepanje, radio RDS/CD/MP 3/USB,
električni pomik stekel, ...

www.cresnik.si

NONOVI MALI ENOPRVI MALI ENOPROSOSTTOREORECC

KIA VENGKIA VENGAA
PREPUSTITE SE ZAPELJATI

Testne vožnje v Avtohiši Črešnik:
Tel.: 051 612 888 

041 670 522 
01 361 22 55

ZA 12.990 €
-  možnost ugodnih financiranj:

leasing ali kredit brez pologa

- menjava vozil staro za novo
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Kupci, ki želijo biti med 
prvimi lastniki Renualtove 
električne limuzine Fluence
Z.E. dostavnega Kangooja Z.E., 
lahko na spletnem mestu 
www.renault-ze.com opravijo
predrezervacijo. Dovolj je prija-
va, ki omogoča izbiro električ-
nega avtomobila in ob začetku
prodaje tudi prednost pri njego-

vem nakupu. Renault je na av-
tomobilski razstavi v Frankfur-
tu septembra lani razkril študijo
Fluence Z.E. Concept, zdaj pa
predstavlja še končno podobo
limuzine, ki jo bodo začeli pro-
dajati leta 2011 v Izraelu, na
Danskem in v Evropi. Po pred-
stavitvi prototipov bodočega
Kangooja Express Z.E., ki je

bila minulega decembra med
konferenco OZN o klimatskih
spremembah v Köbenhavnu,
Renault zdaj predstavlja končno
različico. Naprodaj bo v prvem
polletju 2011, njen doseg pa bo
160 kilometrov. Ta električna
različica dostavnika ohranja vse
funkcionalne odlike različic z
motorjem z notranjim zgoreva-

njem, torej enako prostornino
tovornega prostora od 3 do 3,5
kubičnega metra, nosilnost 650
kilogramov in neokrnjeno udo-
bje. Poleg tega zagotavlja tiho
in uglajeno vožnjo, velik navor
že ob speljevanju, nobenega
prestavljanja, obvladane stroške
uporabe in nični izpust emisij.

Matjaž Gregorič

Končna podoba električnih vozil
Renault za modela Fluence Z.E. in Kangoo Z.E. že sprejema prednaročila. 

Nova Toyota Auris že za 11.990 €.

Toyota Verso
 že od 16.990 €.

Toyota Avensis
že od 17.990 €.

Toyota RAV4
že od 20.990 €.

www.toyota.si

Kombinirana poraba goriva: 4,7 – 6,5 l/100 km; emisije CO2: 124 – 152 g/km. Slika vozila je simbolična.

AC LOVŠE
Jarška c. 11, Domžale
(01) 729 9000

AC LOVŠE
Cesta Staneta Žagarja 65 b, Kranj
(04) 280 9000
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Uspehi Hyundaija i30 se nizajo
Hyundai i30 je zmagovalec po anketi o

zadovoljstvu in zanesljivosti, v kateri je so-
delovalo več kot 23 tisoč britanskih vozni-
kov. Anketo vsako leto pripravi najbolje
prodajan britanski avtomobilistični tednik
Auto Express in zajema uporabniške iz-
kušnje ob vsakodnevni uporabi stotih raz-
ličnih modelov avtomobilov. Poleg izjem-
nega uspeha modela i30, ki je skupni zma-
govalec ankete, je južnokorejski Hyundai
zabeležil tudi največji napredek med bla-
govnimi znamkami, saj se je z lanskega
dvanajstega povzpel na šesto mesto. Hyun-
daijev i30, predstavnik spodnjega srednje-
ga razreda, je dosegel nov mejnik na svoji
uspešni prodajni poti. Svetovna prodaja je
v mesecu marcu dosegla pol milijona pro-
danih primerkov. Ta številka, ki vključuje
tudi več kot 200 tisoč prodanih vozil na ev-

ropskih trgih, dokazuje, da gre za kakovo-
sten in vsestranski avtomobil, pravijo pri
Hyundaiju. 

Matjaž Gregorič
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Pri Fordu si zadovoljno manejo roke zaradi uspehov, ki jih že od
vsega začetka dosega njihova Fiesta. Avtomobil je namreč v zadnjih
mesecih na prodajnih lestvicah prehitel številne agresivne tekmece.
Po podatkih priznanega podjetja JATO Dynamics, ki se ukvarja z ana-
lizami avtomobilskih trgov, je bilo marca prodanih 68.630 Fiest, kar
je za dobro četrtino več kot lani marca in skoraj 11.800 avtomobilov
več kot pri najbližjem konkurentu Volkswagnu Golfu.

V prvem letošnjem četrtletju je bilo po podatkih JATO prodanih
140.496 Fiest, kar je za 5.400 primerkov več od konkurence. Fiesta je
dosegla odlične rezultate predvsem z močno prodajo v Veliki Brita-
niji (+14,7 odstotka) in v Italiji (+87 odstotkov), kjer je bilo kar 57 od-
stotkov Fiest prodanih v različici s pogonom na utekočinjeni naftni
plin LPG, so zabeležili pri JATO Dynamics. Takšne rezultate so pri
Fordu zabeležili kljub gospodarski in finančni krizi, zato so na Fiesto
še toliko bolj ponosni. 

Od predstavitve pred poldrugim letom je bilo prodanih že 750 tisoč
Fiest po vsem svetu. S predstavitvijo in začetkom prodaje v Severni
Ameriki pri proizvajalcu upajo, da bo Fiesta nadaljevala uspešno pot
in svoj položaj še okrepila. JATO Dynamics je hkrati s Fiestinimi
uspehi potrdil, da je Ford Evropa najboljša evropska avtomobilska
blagovna znamka v marcu.

Matjaž Gregorič

Uspeh Fordovega malčka
Ford Fiesta je bil v prvi tretjini leta najbolje prodajani avtomobil. 
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www.gorenjskiglas.si
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Prihajajo toplejši spomladanski dnevi, ki
bodo pregnali zimske škornje in gležnjarje
ter na plan pritegnili lahkotnejšo obutev. Le-
tošnji pomladni trendi na področju ženske
obutve narekujejo predvsem obutev v nežnej-
ših pastelnih tonih, kot je na primer peščena,
kapučino barva ter nežno vijolična barva.
Omenjene barve se izvrstno kombinirajo s
svetlimi spomladanskimi oblačili ter modni-
mi dodatki, kot so pasovi, torbice, uhani, ogr-
lice ter podobno. Ljubiteljice močnejših to-
nov bo letos prav gotovo navdušila mornar-
sko modra barva čevljev, ki najbolje izpade v
kombinaciji z belo in rdečo barvo oblačil. 

Med materialni so modni kreatorji čevljev
izpostavili predvsem naravne in mehke mate-
riale, ki pustijo koži dihati in so hkrati udo-
bni. Novost med modeli, ki prihajajo najbolj
opazno na police prodajaln s čevlji, so prav
gotovo ženski odprti sandali in balerine z ve-
likim usnjenim pasom okrog gležnja ali mor-
da še višje. Tovrstni modeli imajo nizko peto
in se nosijo predvsem na boso nogo. Izvrstno
se podajo k različnim vrstam kril, oblek ter
hlač. Modne smernice ženske obutve nareku-
jejo tudi mladostne balerine v različnih mo-
dnih odtenkih za prosti čas ter sandale z viso-
ko peto za poslovne ženske in svečane prilož-
nosti.

Med moško kolekcijo pomladne obutve za
prosti čas prevladujejo predvsem svetlo sivi,
jeans modri ter kostanjevo rjavi toni. Tovrst-
ni barvni odtenki so namreč izjemno priklad-
ni za kombiniranje k raznovrstnim kosom ob-
lačil in moškim modnim dodatkom, kot so
pasovi, sončna očala ter podobno. 

Nasprotno v moški poslovni obutveni ko-
lekciji prevladujejo predvsem čevlji v ele-
gantno črni in rjavi barvi. Podobno kot v žen-
ski kolekciji obutve tudi v moški prevladuje-
jo naravni in udobni materiali, ki omogočajo

udoben korak in prijetno nošenje obutve. Ob
tem je zelo pomembno tudi, da je material
obutve čim enostavnejši za čiščenje madežev
in umazanije, na kar je še posebej treba biti
pozoren ob nakupu obutve v svetlejših barv-
nih odtenkih.  Tina

Naj vaši prsti zadihajo
Barve čevljev za letošnje poletje še zdaleč niso dolgočasne, prav tako niso dolgočasni ženski modeli s

pasovi okoli gležnja, tako moški kot ženski obutvi pa je skupno, da prevladajo naravni in mehki materiali. 

OPTIKA LARA
Opto navtic, d. o. o., Trg svobode 9 - ZD Žiri

tel.: 04/5106 - 380, vsak delavnik od 10. do 17. ure

Notranjska c. 14, Logatec, tel.: 01/7542 - 150
od 10. do 18. ure, sob. od 9. do 12. ure

BREZPLAČNI OKULISTIČNI PREGLEDI
ZDRAVNIKA OFTALMOLOGA

Ob nakupu očal vam nudimo popust v vrednosti 
okulističnega pregleda.

Velika izbira modnih okvirjev, 
vseh vrst korekcijskih stekel, 
sončnih očal, kontaktnih leč, 

SONČNA OČALA Z DIOPTRIJO
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Začetni tečaj digitalne fotografije
Tečaj bo obsegal pet predavanj, skozi katere

se boste postopoma naučili, kako narediti
tehnično in vsebinsko dovršeno fotografijo.

Potek je razdeljen na teoretičen in praktičen
del. Spoznali boste vse nastavitve, ki jih
zmore vaš aparat, jih prenesli v praktično
uporabo, analizirali boste svoje fotografije in
jih popravili ter uredili v photoshopu.

Tečaj se bo zaključil z razstavo izbora fo-
tografij udeležencev v galeriji Mreža v MKC
Pri Rdeči Ostrigi.

Tečajniki morajo imeti svoje digitalne fo-
toaparate in osnovno priloženo dodatno opre-
mo (kabli, polnilci, navodila, gonilniki,...)

Začetek: 20. maja ob 18. uri (2x na teden
po 4 šolske ure)

Prijave zbiramo do 16. maja na 
www.pulsar.si ali v računalnici MMC Pulsar
vsak dan od 11. do 21. ure.

Začetni tečaj Adobe Photoshop
Adobe Photoshop je brez dvoma najbolj

množično razširjen računalniški program
za oblikovanje in za delo s fotografijami -
je skoraj obvezno orodje za vsakogar, ki
želi svojim posnetim digitalnim fotografi-
jam dodati še nekaj več in morda ob pri-
ložnosti oblikovati denimo vabilo, plakat,
CV, ... 

V multimedijskem centru Pulsar na Mest-
nem Tru 20 bo od 8. maja naprej potekal
20-urni tečaj, kjer se boste lahko naučili os-
novnih veščin za delo s photoshopom in si
pridobili znanje tudi za zahtevnejšo uporabo.

Prijave zbiramo do 3. maja na 
www.pulsar.si ali v računalnici MMC Pulsar
vsak dan od 11. do 21. ure.

Za več informacij obiščite spletno stran
www.pulsar.si

Tečaji v Multimedijskem
centru Pulsar

Sobota, 1. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Festival Yugorez II: Barely Modern (Logatec), Vlasta Popić
(Varaždin), Petrol (Beograd)

Nedelja, 2. maja, ob 19. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Golažijada afterparty

Četrtek, 6. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Galerija Mreža: razstava fotografij Žige Langusa

Petek, 7. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Koncert Escobars (pop-rock)

Sobota, 8. maja, 
Glasbeno-kulturni večer EVS prostovoljcev / ob 20.30 (MKC
Pri Rdeči Ostrigi)
Tečaj Adobe Photoshop - info na pulsar.si (MMC Pulsar)

Nedelja, 9. maja, ob 20.30, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Potopisno predavanje: z avtom iz Škofje Loke čez Afriko v Dakar 

Sreda, 12. maja, ob 20.30, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Ujet.si Kino: The Invisible Empire (nova svetovna ureditev)

Četrtek, 13. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Tematski glasbeni večer: Country

Petek, 14. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Koncert E.V.A. (Electric Venom Agency)

Sobota, 15. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Drum’n’Bass: Bojan In The Vibe (Vibe Department)

Nedelja, 16. maja, ob 20. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Literarni večer z Jako Tomcem: Zgodba o Davidu Locku

Torek, 18. maja, od 18. - 20. ure, MMC Pulsar
mmcDelavnica: uporaba spletnih aplikacij

Četrtek, 20. maja, 
Džem Sešn z rezidenti Satchmo jazz kluba iz Maribora / ob 20.30
(MKC Pri Rdeči Ostrigi)
Digitalna fotografija: začetni tečaj / info na pulsar.si (MMC
Pulsar)

Petek, 21. maja, ob 13. uri v parku pred MKC Pri Rdeči Ostrigi
Dijaški ŽivŽav

Sobota, 22. maja, ob 20. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Live in-sanity: Fleshless (CZ), Carignan (A), Nukleus (SLO)

Nedelja, 23. maja, ob 20. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Potopisno predavanje: Jugovzhodna Azija

Sreda, 26. maja, ob 20.30, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Plezalni večer v sodelovanju s plezalnim klubom Škofja Loka

Četrtek, 27. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Tematski glasbeni večer Groovietacija: Oldies (Frank Sinatra,
Aretha Franklin, James Brown,...)

Petek, 28. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Hipijada

Sobota, 29. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
ZaGvišnGodba & Groovietacija predstavljata koncert: Jean
Louis (Francija)

Nedelja, 30. maja, ob 21. uri, MKC Pri Rdeči Ostrigi
Teater frnikula in Subkomite predstavljata: Poslednji Kabaret

Za več informacij obiščite www.ostriga.org

PRIREDITVENIK MAJ 2010
MKC Pri Rdeči Ostrigi, MMC Pulsar,
Ateljeje CLOBB, Klub škofjeloških študentov
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Pri Rdeči Ostrigi: koncert
Jean Louis iz Francije 

Pariški trio Jean Louis, ki ga sestavljajo
Aymeric (trobenta), Joachim (kontrabas) in
Francesco (bobni), je spoj glasbene im-
provizacije z jazz-rockom, postpunkom in
elektronskim eksperimentom. 

S svojo edinstveno glasbo in energičnimi
nastopi navdušujejo občinstvo in kritike po
vsej Evropi.

Ne zamudite francoske atrakcije, ob kateri
celo ljubitelji trših rockovskih ritmov
zaplešejo, jazzovski očaki pa se gladijo po
bradah in zadovoljno prikimavajo.

V soboto, 29. maja, ob 21. uri

Predstava Poslednji Kabaret
V nedeljo, 30. maja, ob 21. uri bo Ostri-

ga gostovala Kabaretsko skupino Sub-
komite s predstavo ”Poslednji Kabaret”,
ki uprizarja zgodbo o uporu v podobah, de-
setih pesmih, enem tangu in šestih jezikih.
Dogajanje poteka v zadnjih dneh španske
državljanske vojne, v obleganem Madridu,

v beznici mehiške anarhistke Alcatraz,
kamor zaide druščina izobčenk iz vse
Evrope in en samcat krotilec levov. Avtori-
ca pesmi, Sanaa Taha, se tako kakor vse
druge komponentke Subkomiteja, sklicuje
na univerzalizem nepokornega duha ter
neslavno dostojanstvo potolčenega bitja -
seveda, v najžlahtnejšem ironičnem slogu
temnega kabareta.

Vabljene in vabljeni!

Obstoj Zavoda O 
na majavih tleh?

Klub škofjeloških študentov je us-
tanovitelj in glavni podpornik Zavoda O.
Sredstva za svoje delovanje dobiva iz naslo-
va koncesijskih dajatev, ki jih morajo delo-
dajalci plačevati na zaslužek študentov in
dijakov. Predlog Zakona o malem delu
lahko precej vpliva na naše financiranje, kar
lahko posledično pomeni tudi, da bo Zavod
O prisiljen zapreti svoja vrata.

Več o predlogu zakona in o tem, kaj lahko
naredimo, da nam ne bodo vzeli Zavoda, pa
na www.kss.si.
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Oboroženi ropi na Gorenjskem se v zadnjih
tednih kar vrstijo. Tudi na škofjeloškem ob-
močju so policisti v poldrugem mesecu obra-
vnavali dva. Potem ko je bil marca rop Mer-
catorjeve trgovine pri Svetem Duhu, sta se
zamaskirana nepridiprava lotila tudi lekarne
na Spodnjem trgu v Škofji Loki. 

Neznana zamaskirana moška sta vstopila v
zasebno lekarno Janke Tavčar sredi dopol-
dneva in eden od njiju je s pištolo zagrozil
uslužbenki ter zahteval denar. Uslužbenka se
je roparjema skušala izviti in pobegniti, a jo
je eden zadržal, drugi pa se je lotil predala in

pobral manjšo vsoto denarja. Bržkone bi ne-
pridiprava še naprej brskala po lekarni, če ne
bi vstopila stranka, to pa ju je očitno prestra-
šilo in sta jo peš pobrisala s kraja dogodka.
Policisti so po obvestilu o ropu začeli z zbi-
ranjem obvestil in opravili ogled kraja deja-
nja. Poleg tega so na okoliških cestah posta-
vili več cestnih blokad in pregledovali avto-
mobile, nad območjem pa je nekaj časa kro-
žil tudi policijski helikopter. Kljub temu jim
storilcev za zdaj še ni uspelo izslediti, nepo-
jasnjena pa ostaja tudi večina ropov, ki so se
na Gorenjskem zgodili v zadnjih mesecih.

Eden od roparjev lekarne v Škofji Loki naj bi
bil vitek, okoli 170 centimetrov visok moški,
oblečen v bel pulover s črnimi vzorci in ka-
puco, široke temne hlače, na rokah je imel
rokavice, na glavi črno kapo z izrezom za oči
in preko nje kapuco. Njegov pajdaš je bil ob-
lečen v temna oblačila, na glavi je imel črno
kapo z izrezom za oči in preko nje kapuco.
Hkrati še vedno iščejo tudi roparja, ki se je
lotil trgovine pri Svetem Duhu; tako večina
zadnjih oboroženih ropov na Gorenjskem
ostaja nepojasnjenih.

Matjaž Gregorič

S pištolo po denar v lekarno
Po ropu trgovine pri Svetem Duhu sta se zamaskirana neznanca lotila škofjeloške lekarne na Spodnjem trgu.

Voznica zbila peško
Virmaše - Škofjeloški policisti so v Virmašah obravnavali pro-

metno nesrečo med voznico osebnega avtomobila in peško zaradi
nepravilnega prečkanja ceste. Naknadno so policisti ugotovili, da je
bila peška v prometni nesreči hudo telesno poškodovana. 46-letna
peška, doma iz okolice Škofje Loke, se pri odcepu za lokalno cesto
Papirnica-Virmaše-železniška postaja pri prečkanju ceste ni prepri-
čala, če to lahko varno stori, in pri tem stopila pred osebni avtomo-
bil, ki ga je vozila 41-letna Škofjeločanka, zaradi česar jo je slednja
zadela in zbila. Voznica je peški ponudila prevoz v zdravstveni dom,
kar je odklonila, zato jo je odpeljala domov. Šele kasneje je peška
zaradi bolečin odšla v Zdravstveni dom v Škofjo Loko, od koder so
jo odpeljali v ljubljanski Klinični center in ugotovili, da se je v pro-
metni nesreči hudo telesno poškodovala. 

Poškodovan prepust ovira promet
Škofja Loka - Sredi meseca so pristojni ugotovili, da je na lokal-

ni cesti Binkelj-Križna gora, v naselju Moškrin poškodovan prepust
potoka, ki služi kot most čez ta potok. Prepust je tako poškodovan,
da bo potrebno zgraditi novega. Zaradi tako velikih poškodb je do
nadaljnjega čez ta prepust prepovedan promet s tovornimi ali drugi-
mi težjimi vozili, lahko pa se ga uporablja za promet z osebnimi vo-
zili. Vzdrževalec ceste je postavil ustrezne prometne znake za pre-

poved prometa za tovornjake in težja vozila. Po dogovoru s predsed-
nikom KS Stara Loka so usposobili cesto med Moškrinom in Pev-
nim za dovoz intervencijskih vozil v vas Moškrin.

Gasilci našli mrtvo osebo
Železniki - Prostovoljne gasilce iz Železnikov so poklicali na po-

moč, ker več dni niso opazili osebe iz enega od stanovanj na Kresu.
Gasilci so s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili vstop po-
licistom in reševalcem, vendar osebi žal niso mogli pomagati, saj je
dežurni zdravnik ugotovil smrt. 

Zagorelo v kurilnici
Škofja Loka - Na Koširjevi ulici v Škofji Loki je zagorelo v ku-

rilnici stanovanjske hiše. Požar, ki je uničil kurilnico ter priročno de-
lavnico s skladiščem, so pogasili gasilci PGD Škofja Loka in Trata.

Odnesel blagajno in denar
Virmaše - Neznani storilec je sredi meseca vlomil v poslovne

prostore in od tam odnesel blagajno in denar. Lastnika je oškodoval
za okoli 5000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, poda-
li bodo kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu. M. G.

Rop lekarne na škofjeloškem Spodnjem trgu je še eden v seriji podobnih 
dogodkov v zadnjih mesecih.

Policisti kljub cestnim blokadam in preletu helikopterja storilcev, ki sta pobegnila
peš, še niso našli.



Znašli se boste v precepu, a brez panike, že prav kmalu se
situacija zasuka tako, da boste brez večjih težav prišli do želene-
ga. Pot, na katero se boste odpravili, bo prijetna, le malo se bo tre-

ba prilagoditi, kar pa vam ne bo delalo težav.
Srečni datumi: 2., 8. 5.
Dnevi za ljubezen: 10., 11., 12. 5.
Vaša barva: siva
Loto številke: 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16.
Misel meseca: Kdor sklonjen je k zemlji, ne vidi neba.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Poslovno boste dosegli visoke rezultate in tudi na splošno imate
dobro obdobje, ki ga boste znali izkoristiti. Izkušnje iz preteklosti
vam bodo prišle zelo prav. Svetuje se vam previdnost pri

naložbah.
Srečni datumi: 3., 7. 5. 
Dnevi za ljubezen: 12., 17. 5.
Vaša barva: barva češenj
Loto številke: 2, 4, 5, 6, 13, 17, 19.
Misel meseca: Navodila za srečno življenje si moramo napisati sami.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Spet boste iz nemogočega naredili mogoče. Izkušnje so tiste, ki
vam pomagajo v še ne vem kako težki situaciji. Nikar se ne pustite
prepričati v strahove prijateljev. Zaupajte sebi in intuiciji. Pred

vami je cel niz presenečenj.
Srečni datumi: 7., 9. 5.
Dnevi za ljubezen: 15., 18. 5.
Vaša barva: temnejši odtenki
Loto številke: 3, 4, 9, 10, 11, 26, 28.
Misel meseca: Pogum pomeni, da naredite tisto, česar vas je strah.

RAK 22. junija – 22. julija

Vsake toliko časa se boste skrili v svoj kotiček. Imeli boste malo
finančnih težav, ki pa jih boste kot vedno uspešno rešili. Obeta se
vam izlet v tujino, ki bo točno ob pravem času.

Srečni datumi: 7. 5.
Dnevi za ljubezen: 12., 16. 5.
Vaša barva: roza
Loto številke: 1, 5, 7, 8, 19, 21, 23.
Misel meseca: Prebudimo v sebi željo po življenju in tisoč želja bo živelo z nami.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Marsikomu se boste zdeli preveč zagnani, a to vas sploh ne bo
zmotilo pri vaših načrtih. Ob končanem delu boste več kot zado-
voljni, posledice pa se kmalu pokažejo. Čustveno boste prijetno

zmedeni.
Srečni datumi: 1., 3. 5.
Dnevi za ljubezen: 4., 6. 5.
Vaša barva: marelična
Loto številke: 1, 14, 15, 16, 18, 22, 24.
Misel meseca: Ni bližnjic do tja, kamor je vredno priti.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Želeli boste svoj mir in z vsemi močmi se boste borili za svojih pet
minut. Val premišljevanja vas bo ponesel nad vse in občutek
veselja vam bo dal elana za ustvarjanje. In nikar ne delajte panike,

ljubezen vam nikamor ni ušla.
Srečni datumi: zadnji teden v mesecu maju 
Dnevi za ljubezen: 1., 11. 5. 
Vaša barva: barva sonca
Loto številke: 12, 16, 18, 22, 25, 27, 38,
Misel meseca: Ključ do sreče je najmanjši, in komur se mudi, ga spregleda.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Polni boste novih idej in storili boste vse, da jih uresničite. Od tam,
kjer to najmanj pričakujete, boste dobili tudi finančno pomoč, ki bo

res dobrodošla. Zdravstveno stanje se vam končno stabilizira.
Srečni datumi: 5., 6., 8. 5.
Dnevi za ljubezen: sredina meseca
Vaša barva: svetlo zelena 
Loto številke: 1, 2, 3, 30, 31, 32, 37.
Misel meseca: Kdor preveč misli na preteklost, je brez prihodnosti.

BIK 22. aprila – 20. maja

Dve izmed vaših najboljših lastnosti sta zanesljivost in predanost.
To bo opazil nekdo, ki vam bo v prihodnosti veliko pomagal in vam

stal ob strani tako kot še nihče doslej. Vsaka stvar se zgodi ob svojem času.
Srečni datumi: 2., 9. 5.
Dnevi za ljubezen: 13., 21. 5.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33.
Misel meseca: Drevo mora v globino, da lahko zraste v nebo.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Dolgo ste čakali na svojo osebno srečo, a vseeno vas bo vse to
lepo kar prestrašilo, saj še ne dolgo nazaj niste več verjeli v
ljubezen. Ves prosti čas boste posvetili športnim aktivnostim, ki

vam vedno več pomenijo.
Srečni datumi: 10., 11. 5. 
Dnevi za ljubezen: 15., 20. 5.
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 2, 4, 8, 33, 34, 35.
Misel meseca: Komur se mudi, nima časa razmišljati, kam gre.

Uspelo vam bo najti pravi način, s katerim boste dosegli vse svo-
je cilje in boste s tem čisto blizu svoji predstavi popolnosti. Pri
denarju bodite v tem mesecu previdni. Želje so velike, denarnica

pa tenka.
Srečni datumi: 2., 3. 5.
Dnevi za ljubezen: 13. 5.
Vaša barva: rožnata
Loto številke: 4, 7, 12, 13, 15, 28, 29.
Misel meseca: Da bi uspeli, moramo predvsem zaupati, da bomo.

OVEN 21. marca – 21. aprila

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Poskušali boste graditi prihodnost na temeljih preteklosti. S pogle-
dom v preteklost ne boste našli samo vaših starih želja, ampak
tudi jutrišnji dan in vse ostale. Družinsko življenje vam bo pome-

nilo vedno več.
Srečni datumi: 12., 14. 5.
Dnevi za ljubezen: 3., 4., 5. 5.
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 5, 7, 8, 10, 12, 19, 20.
Misel meseca: Vsi imamo sanje. Kdor z njimi samo sanja, vse življenje spi.

Ponosni boste na sadove svojega dela. Pohvaljeni boste tudi od drugih
in to vam bo dalo še dodatne motivacije. Glejte le, da ne boste preveč
obljubljali, saj veste, kaj vas potem čaka. V ljubezni boste presenečeni.

Srečni datumi: 4., 5. 5.
Dnevi za ljubezen: 11., 19. 5.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 5, 7, 22, 25, 26, 27, 29.
Misel meseca: Kdor drvi k stvarem prepričan, da ga bodo osrečile, spregleda stva-
ri, brez katerih ne bo nikoli srečen.

RIBI 20. februarja – 20. marca

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Horoskop
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Ločanka predstavlja

Zbirajte lepe trenutke

trojne pikeDvojne
pike

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., DUNAJSKA CESTA 107, LJUBLJANA

Vabljeni!






