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V Škofjo Loko je priletel nov orel, Lonov
orel, ki predstavlja bančništvo na Ljubezniv
Oseben Način. Hranilnica LON je namreč
prejšnji ponedeljek slovesno odprla novo po-
slovno enoto na Kapucinskem trgu v Škofji
Loki in s tem mrežo poslovnih enot hranilni-
ce povečala na enajst poslovalnic. Ob odprt-
ju nove poslovalnice Hranilnice LON je že
mestni klicar v uvodu povedal, da ni potreb-
no posebej poudarjati, da smo bili Gorenjci
vedno poznani po umnem upravljanju z de-
narjem: ”Rad smo ga skp spraulal, šparal, in
če se je pokazala prilka tud kermu posodil. K
tega posla nismo bli vajn, smo se odločl za
hranilnce. Tud u Lok. S taka tradicija nadalu-
jemo z odprtjem Hranilnice LON.”

Odločitev za prihod Hranilnice LON v
Škofjo Loko, kot urbanega, kulturnega in iz-
obraževalnega središča, izhaja iz dolgoročne

politike hranilnice, ki je usmerjena v nadalj-
njo rast, tako po obsegu kot teritorialno.
Novi, sodobno in funkcionalno opremljeni
prostori bodo obiskovalcem in strankam nu-
dili popolno bančno storitev na enem mestu.
V enoti je urejen tudi Lonijev kotiček, kjer se
bodo otroci zamotili z ustvarjanjem in barva-
njem Lonijevih pobarvank, starši pa bodo
imeli več časa, da opravijo vse bančne posle.
Hranilnica LON je svojo enajsto poslovno
enoto odprla na prvi poletni dan. Poslovalni-
co vodi domačinka Jana Kalan. 

”Vsako odprtje nove poslovnice je pre-
lomnica za naše delo. Odpiramo jih na dve
leti in vsaka pomeni nov kamenček v moza-
iku naših storitev,” je v uvodu povedal pred-
sednik uprave Teodor Žepič in nadaljeval:
”Gledamo naprej, včasih s previdnostjo, ve-
likokrat pa z izzivom. V Škofji Loki vidimo

slednjega, kakor tudi marsikatero novo pri-
ložnost, zato je bila odločitev za srednjeve-
ško mesto enostavna.” ”LON ima 11 poslo-
valnic, približno na tem mestu po ekonom-
ski moči v Sloveniji pa je tudi Škofja Loka,”
je nagovor začel župan Igor Draksler: ”Hva-
ležni smo, da Hranilnica LON vidi svojo
priložnost v našem mestu, najbrž tudi zato,
ker imajo naši občani delo in s tem tudi ne-
kaj presežkov denarja.”

V Škofji Loki je Hranilnica LON odprla
eno najmodernejših poslovalnic s spletom
tradicionalnih in modernih bančnih storitev.
”Računamo, da nas bodo Ločani sprejeli.
Tudi zato, ker vemo, da bo kriza minila, da se
svet vrti naprej. Kljub temu da v Evropi kar
80 odstotkov vseh bančnih storitev opravimo
za bančnimi okenci, pa v Hranilnici LON
znamo to delo povezati s sodobnimi bančni-
mi potmi. Dobra kombinacija le-teh in viso-
ka raven storitev na bančnem okencu pred-
stavlja ključ tržnega uspeha naše hranilnice v
prihodnje,” nam je povedal Žepič. 

Ob tej priložnosti je Hranilnica LON dru-
štvu Sožitje donirala 1.000 evrov vreden ček
za izvajanje njihovih številnih dejavnosti.
”Srečnejšim se ni potrebno vsak dan boriti za
obstoj v družbi, tako kot se morajo naši prija-
telji iz društva Sožitje. Želimo jim pomagati
premagati njihove življenjske težave in hkra-
ti spodbuditi pristnejše odnose sožitja med
vsemi na Škofjeloškem,” je ob izročitvi čeka
povedal predsednik uprave Teodor Žepič. 

Nadaljevanje tradicije 
s Hranilnico LON

Hranilnica LON, delniška družba iz Kranja, je v Škofji Loki (na Kapucinskem trgu 2) odprla svojo 
enajsto poslovalnico. V njej nudijo na enem mestu vse bančne storitve na Ljubezniv Oseben Način.

Osnova poslovanja hranilnice je zbiranje hranilnih vlog in depozitov prebivalstva in
gospodarstva. Le-ti predstavljajo glavnino pasivne strani bilance stanja hranilnice
ter predstavljajo vir sredstev, katere hranilnica v svojem imenu plasira v donosne na-
ložbe. V primerjavi s celotnim bančnim sektorjem so pri zbiranju vlog in depozitov
nadpovprečno uspešni.
Poleg omenjenih storitev vodijo transakcijske račune fizičnih in pravnih oseb, obrtni-
kov, podjetnikov, društev in drugih, vodijo osebne račune z možnostjo dvigovanja goto-
vine na bančnih avtomatih, imajo lastno kreditno kartico MasterCard, nudijo kredite
za obrtnike in podjetnike, potrošniške kredite in stanovanjske kredite, opravljajo plačil-
ni promet, nudijo elektronsko bančništvo eLON, hranijo razne vrednosti v sefih, oprav-
ljajo menjalniške posle, imajo lastne bankomate in nudijo plačilni promet s tujino.

Novo poslovalnico so predstavili predsednik uprave Teodor Žepič, vodja 
poslovalnice Jana Kalan in ustanovitelj Slavko Erzar.

Prihod Hranilnice LON v Škofjo Loko je pospremil Mestni klicar, za lep prehod v
poletje pa so poskrbeli fantje iz Tria Quartet. 
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www.lon.si

Poslovna enota Škofja Loka, Kapucinski trg 2, T. 04 28 00 791

Vsem novim komitentom podarjamo naslednje ugodnosti:
- brezplačno kartica Activa Maestro kartica,
- brezplačno pristopnino na elektronsko banko eLON,
- brezplačno vodenje računa (prvo leto),
- brezplačni dvigi gotovine na vseh bančnih avtomatih po 

Sloveniji in v državah Evropske monetarne unije,
- dovoljeno negativno stanje (prekoračitev stanja) na osebnem 

računu v višini 125 EUR,
- brezplačno poravnavanje obveznosti preko trajnih nalogov in direktnih 

bremenitev brez nadomestila.

KUPON

Ob plačilu dveh položnic

in predložitvi kupona, 

vam provizije ene položnice 

NE ZARAČUNAMO. 

> Ugodni krediti

> Najugodnejše plačilo položnic v Škofji Loki

> Odlični depoziti z bonusom

> Paket dobrodošlice

- hitri krediti z dobo do 24 mesecev in obrestno mero 5,00 %
- potrošniški krediti z dobo do 96 mesecev in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 2,50 %
- potrošniški hipotekarni krediti z dobo do 180 mesecev in obrestno mero 

6-mesečni EURIBOR + 2,50 %
- stanovanjski krediti z dobo 180 mesecev in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 2,50 %

- provizija ob plačilu ene položnice le 0,76 EUR

Poleg najboljših obrestnih mer pri vseh varčevanjih, vam v poletnih mesecih
podarjamo še 0,20 % dodatka k obstoječi obrestni meri.

ob otvoritvi nove
poslovne enote 
v Škofji Loki
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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, četrtek in petek
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobo-
te, 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 51. številke Gorenjskega glasa,
29. junija 2010. V nakladi 14.000 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 27. julija 2010.

L O Č A N K A Kristalno jasno: se dogaja

Na naslovnici: Maja Terglavčnik iz Žirov
Foto: Polona Mlakar Baldasin

Ko sem prešteval vse prireditve, ki so se v Škofji Loki zgodile
samo v juniju, sem se ustavil nekje pri številki trideset. Samo
ustavil, ker me je podatek ob že tradicionalnih izjavah tistih, ki
jih običajno ni videti na nobenem dogodku, prireditvi ali koncer-
tu, češ ”sej u Lok se itak n’č ne dogaja”, popolnoma zadovoljil.
Ob preštevanju sem zabeležil vsaj dvajset dogodkov povezanih z
glasbo in raznovrstnimi žanri, ki jih ta ponuja. Od Večera sloven-
skih viž v narečju, po dolgem času spet koncerta Jana Plestenja-
ka ali skupin Otroci ritmov in Jazz je kul bend ter kitarskih in
orgelskih večerov v okviru II. Mednarodnega cikla koncertov in
že tradicionalne O’glasbene Loke... Naj se povrnem še nekoliko
v maj in se spomnim odličnega koncerta zlatih zborov z letošnje
Naše pesmi, med drugim Grudnovih Šmikel iz Železnikov, ali pa
pokukam v program za julij in avgust, ko bo ”na placu” oživela
Pisana poletna Loka s koncertom vsako soboto ...

Lani ob slovesnem odprtju prenovljenega Sokolskega doma in
navdušenju ob čudoviti, sodobno opremljeni Kristalni dvorani, ni
manjkalo dvomljivcev, ki so se, spet nekje ob strani, privoščljivo
muzali, češ pa smo dobili še eno dvorano, za katero je šlo kup de-
narja, ta pa bo tako ali tako v glavnem samevala. Zgodilo se je
ravno nasprotno. Koncertno ledino v Kristalni dvorani sta orala
Mednarodni koncertni cikel in Kristalni abonma, slednji je bil
tako rekoč razprodan, saj sta jim za letošnjo drugo izvedbo osta-
li le še kakšni dve prosti vrsti, prednosti dvorane so kaj hitro spo-
znali tudi domači zbori in seveda Glasbena šola Škofja Loka, ki
je v njej lahko na najboljši način proslavila svojo 60-letnico in
pripravila odmevno srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamej-
stva. Ob tem razveseljuje dejstvo, da so Škofjeločani dvorano in
dogajanje v njej že vzeli za svojega, saj na koncertih po pravilu
prostih sedežev skorajda ni bilo. 

Predstavitev programa prireditev v Sokolskem domu in ”na
placu” za poletje in prihodnje leto, ki so jo pripravili na občini,
samo še potrjuje, da začetni zagon ni uplahnil. Nasprotno, v
Škofji Loki so prestavili v višjo prestavo, ob drugem razpisu Kri-
stalnega abonmaja, bodo letos ponudili še dva nova, abonma
mladih glasbenikov in otroški glasbeni abonma. Tako kot v pre-
teklem letu bo v ”sokolcu” tudi letos potekala pestra in zanimi-
va razstavna dejavnost. 

Ob tem prvič razveseljuje dejstvo, da jim je pri pripravah in
organizaciji vseh dogodkov na občini Škofja Loka, ki je vendar-
le, če povzamem misli skromnega občinskega uradnika, ”mati”
vsega dogajanja v Škofji Loki, uspelo k sodelovanju pritegniti
različne zavode, institucije, društva in zasebnike, in drugič, s tem
je oživljeno staro mestno jedro Škofje Loke. Zato vsem, ki meni-
jo, da se v Škofji Loki nič ne dogaja, v poduk in priporočilo, naj
se vendarle že udeležijo dogodka, prireditve, koncerta ...

Igor Kavčič
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S padali nad Ratitovec
Od 1. do 4. julija Klub jadralnih padalcev Krokar organizira jadral-

no padalsko tekmo Ratitovec Open 2010. Vzletišče bo na Ratitovcu,
pristanek v Studenem (ob glavni cesti Škofja Loka-Železniki). Tek-
movalci morajo biti ustrezno opremljeni in imeti dovoljenje za jadral-
nega padalca (FAI izkaznico). Organizatorji vabijo tudi gledalce.
Info: KJP Krokar (Igor Eržen, 040/505 915, www.klub-krokar.si).

Tekmovanje oslov v nekdanji vojašnici
Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka v nedeljo, 4. julija, vabi

na tradicionalne, pete oslovske dirke v nekdanjo vojašnico v Škofji
Loki. Lastniki bodo osle začeli priganjati, prositi in moledovati, da
bi se pognali do cilja ob 16. uri. Info: PGD Stara Loka (Anže Rebec,
041/355 991). 

Enajstič na vrh Dražgoške gore
Športno društvo Dražgoše 4. julija vabi gorske kolesarje na zani-

mivo rekreativno dirko, ki jih bo vodila od starta v Dražgošah po
lepo urejeni in ne preveč strmi gorski cesti do vrha Jelovice. Dolži-
na proge znaša 14 kilometrov, višinska razlika je 550 metrov. Kole-
sarji se bodo zbrali na športnem igrišču pri osnovni šoli. Info: ŠD
Dražgoše (Primož Lušina, 041/758 645 ali info@sd-drazgose.si). 

Kdo je najboljši v dolini tej?
Na to vprašanje bo težko ugotoviti, malce pa bodo 10. julija poma-

gali v Športnem društvu Kamikaze Železniki. Najprej bodo organi-
zirali tradicionalno kolesarsko dirko za Zlato čipko. Start bo v Že-
leznikih, leteči cilj v Zalem Logu, končni pa seveda na Soriški pla-

nini. Proga je dolga 21 kilometrov, višinska razlika znaša 822 me-
trov. Za le malce manj zahtevno dirko, a še vedno za Zlato čipko, se
bodo odločili kolesarji, ki se bodo podali na Petrovo Brdo. Proga je
dolga 19 kilometrov, višinska razlika znaša 358 metrov. Obe dirki sta
del akcije Slovenija kolesari. Za osebe s posebnimi potrebami pa Ka-
mikaze na prireditvenem prostoru pred restavracijo Lušina priprav-
ljajo poseben poligon. Na njem bodo pokazali svoje spretnosti in se
pomerili med seboj. Info: ŠD Kamikaze Železniki (Roman Prezelj,
051/330 329, www.kamikaze.si). 

Sedmič po Martinj Vrhu
Društvo za razvoj podeželja Resje 11. julija že sedmo leto vabi na

pohod po Martinj Vrhu. Pohodniki se bodo zbrali pri prvi hiši v vasi
(Pr’ Čeferin) ob 9. uri in se nato ogledali slikarsko razstavo pokojne-
ga domačina Alojza Trdina v osnovni šoli. Organizatorji pripravljajo
tudi presenečenja. Info: Društvo Resje (Viktor Trdina, 514 68 10).

Najprej Janezi, nato Pokošnjica
Če bo Turistično društvo Sovodenj le imelo srečo z vremenom, bo

drugi julijski vikend v Novi Oselici (pod lipama) nadvse pester. Pri-
reditvi, ki sta bili tudi v preteklih letih na isti konec tedna, so letos
želeli razbiti, vendar je Srečanje Janezov tako maja kot junija zaradi
dežja odpadlo. Tako bo 10. junija najprej na vrsti pohod ob Rapalski
meji (ob 12.30 na Sovodnju), pod lipama pa nato sledi še pester pro-
gram ter izbor naj Janezov. V nedeljo bo na vrsti Praznik koscev v
katerem se bodo pomerili kosci in grabljice ali kosice in grabljači.
Vse seveda ročno in po starem, a v hudem tekmovalnem ritmu. Tudi
nedeljsko dogajanje bo popestreno s kulturnim programom in vese-
lo glasbo. Info: TD Sovodenj (Viktor Likar, 041/ 352 427).     B. B.

Ločanka je redna priloga časopisa

NAROČAM

Ime in priimek: ____________________________________

Naslov:__________________________________________

Podpis:_______________________

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

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

Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

za najmanj eno leto
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Občinski svet Občine Železniki je na svoji 21. redni seji med drugim
razpravljal tudi o problematiki gradnje projekta Odprtega širokopa-
sovnega omrežja elektronskih komunikacij (OŠOEK) v občini Želez-
niki. V razpravi, kljub obtožbam na račun Toplarne Železniki, da za-
vira izvajanje projekta, direktor Ivan Fajfar ne takrat ne na kasnejših
sejah občinskega sveta ni dobil možnosti za soočenje argumentov
s predstavniki podjetij Tritel, Dtel in občinsko upravo.

S tem prispevkom želi Toplarna Železniki in njen direktor Ivan Fajfar
pojasniti kronologijo dogodkov v zvezi z gradnjo širokopasovnega
omrežja:

1. Krivec za nesoglasja oziroma za nepravočasno usklajeva-
nje projekta OŠOEK je Občina Železniki, saj Toplarne Železni-
ki pri pripravi projekta ni vključila, niti podjetja ni seznanjala s
potekom del. Ena izmed številnih odgovornih nalog Toplarne Že-
lezniki, katere poslanstvo je nemotena oskrba odjemalcev toplotne
energije (podjetja, večstanovanjski objekti, stanovanjske hiše oziro-
ma družbeni in zasebni sektor), je tudi upravljanje premoženja last-
nikov kot dober gospodar. Če želi Toplarna Železniki to delo oprav-
ljati korektno, potem ne sme dopustiti posegov na območje vroče-
vodnega omrežja izvajalcem, ki ne pridobijo pogojev podjetja za po-
sege na območja omrežja in posledične morebitne poškodbe na
omrežju. V zadnjih letih je Toplarna Železniki s trdim in odgovornim
delom ter velikimi finančnimi vložki lastnikov in nepovratnimi sredstvi
države uspela zgraditi več, kot je bilo prej v vsej zgodovini podjetja.
Nedovoljen poseg s strani podjetja Dtel, ki so ga opravili brez naše
vednosti, se je zgodil že jeseni 2009 tudi v naselju Dašnica II in
Dašnica III. 

2. Toplarna Železniki je bila o gradnji OŠOEK prvič informira-
na šele 9. junija lani, ko se je pri njih oglasil Edvin Durič (Dtel).
Občina Železniki podjetja predhodno o tem ni obvestila, čeprav so
poznali projekt gradnje vročevodnega omrežja Češnjica-Log. Že 17.
januarja 2008 je Toplarna Železniki občini izročila PZI projekt z na-
menom lažjega usklajevanja pri izvedbi oziroma pripravi ostalih pro-
jektov. Z Edvinom Duričem smo se dogovorili, da pripravi osnutek
pogodbe o medsebojnem sodelovanju in pridobi služnosti lastnikov
zemljišč, kot je prej storila tudi Toplarna Železniki.

3. Na naslednjem sestanku z Edvinom Duričem, ki je bil 29. ju-
lija 2009 v prisotnosti predstavnika občine (g. Košir), smo
ugotovili, da Dtel ni pripravil osnutka pogodbe in ni pridobil
dovoljenj krajanov. Toplarna Železniki je takrat že gradila vroče-
vodno omrežje v prvem delu naselja Log, zato so kljub neizpolnje-
nim obveznostim podjetju omogočili hkratno polaganje cevi za
optični kabel. Riziko takšne gradnje je prevzelo podjetje Dtel. Dva

dni prej omenjeno podjetje poda izjavo, da pri položitvi cevi za opti-
čni kabel ob ceveh za potrebe krmiljenja toplotnih postaj (daljinski
nadzor) ne bo prihajalo do medsebojnih vplivov (elektromagnetnih,
prenapetostnih, signalnih). 

4. Osnutek pogodbe so v Toplarni Železniki prejeli šele 10. av-
gusta, na katero so teden kasneje posredovali pripombe. Novi
osnutek pogodbe med Toplarno in podjetjem Dtel iz začetka
septembra ni vseboval pripomb Toplarne Železniki.

5. Na osnovi uradnega cenika, ki ga je posredovala Občina
Železniki, je Toplarna Železniki predstavniku občine Petru Ko-
širju posredovala predlog cene za hkratno polaganje. Predlog
Toplarne so zavrnili in ponudil ceno 1,20 evra na dolžinski meter tra-
se. Zaradi neresnosti so ponudbo zavrnili. 

6. Sredi novembra je Tritel ponudil novo ceno: pet evrov na
meter trase. Tudi ta cena za Toplarno Železniki ni sprejemlji-
va. O tem so Tritel pisno obvestili 1. decembra lani. 

Na podlagi navedene kronologije v Toplarni Železniki ostro zavrača-
jo trditve, da s svojim ravnanjem vplivajo na upočasnitev ali oviranje
gradnje OŠOEK. Poudarjajo, da so vedno pravočasno in korektno
pristojnim posredovali odgovore. Znano pa je, da vsem izvajalcem
Toplarna Železniki za posege v prostor izda soglasje, kar do sedaj
ni upoštevalo le podjetje Dtel (tudi Elektro Gorenjska pridobi tako
soglasje). Omenjeno podjetje je z gradnjo v Dašnici II in Dašnici III
kršil pravila običajnega poslovnega sodelovanja, saj je brez vedno-
sti Toplarne Železniki in brez njihovega soglasja posegel na obmo-
čje že zgrajenega vročevodnega omrežja. Kljub večkratnim opozo-
rilom, da morajo Toplarni Železniki predhodno posredovati pisno 
zahtevo za pridobitev projektnih pogojev se je to zgodilo šele 
7. januarja 2010. Po proučitvi njihove vloge je Toplarna Železniki 
4. februarja posredovala pisni odgovor. 
Iz navedenega je razvidno, da Toplarna Železniki ne želi nikomur ‘na-
gajati’, kot je izjavil Edvin Durič, ne zdrži niti trditev, ‘da z direktorjem
Toplarne Železniki ni mogoče komunicirati’. Direktor Ivan Fajfar to
zavrača in hkrati potrjuje, da je bil in bo vedno ostal trd pogajalec. Iz
magnetograma prej omenjene seje je možno razbrati izjavo župana
Mihaela Prevca, da direktor Ivan Fajfar prepoveduje izvedbo kakr-
šnegakoli križanja cevi za optični kabel s cevmi za vročevod. Ivan Faj-
far, direktor Toplarne Železniki, to izjavo zavrača in meni, da so bile
županove besede izrečene v afektu, saj gre za popolno neresnico. 

Toplarna Železniki
Ivan Fajfar, direktor
Češnjica 54, Železniki

Brez soglasij in projektov ne gre
Toplarna Železniki in njen direktor Ivan Fajfar ostro zavračata obtožbe o zavlačevanju oziroma

oviranju gradnje širokopasovnega omrežja v občini Železniki.
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Železniki - Tudi v občini Železniki bodo
po zgledu nekaterih drugih gorenjskih ob-
čin nadgradili ločeno zbiranje odpadkov.
Občinski svetniki so namreč na zadnji seji
potrdili spremembo programa ravnanja z
odpadki, ki po novem predvideva odvoz
embalaže po sistemu ‘od vrat do vrat’. Nov
sistem naj bi uvedli predvidoma oktobra,
do takrat pa bo Loška komunala občanom
dostavila dodatne rumene zabojnike za
embalažo. Več o tem župan Mihael Prevc:

”V zadnjih letih se je v vseh gospodinjstvih
zelo povečala količina kovinske in plastične
embalaže, ki ne sodi v posodo za mešane ko-
munalne odpadke, pač pa bi jo praviloma
morali odložiti na ekoloških otokih ali v zbir-
nem centru. V gospodinjstvih, kjer so pravil-
no ločevali odpadke, posoda za mešane ko-
munalne odpadke ni bila polna, zato smo
program ravnanja z odpadki spremenili tako,
da bodo vsa gospodinjstva dobila dodatne ru-
mene posode, ki bodo namenjene izključno
kovinski in plastični embalaži. Cena zbiranja
in odvoza odpadkov bo ostala na sedanji rav-
ni, uporabniki bodo dodatno plačali le za na-
jem zabojnika za embalažo, ki denimo v pri-
meru 120-litrske posode znaša 0,45 evra na
mesec. Da smo cene obdržali na sedanji rav-
ni, smo spremenili frekvenco odvoza odpad-
kov: dosedanje posode za ostanek odpadkov
bo Loška komunala, d. d., pri individualnih
stanovanjskih objektih namesto na dva tedna
praznili enkrat na mesec, prav tako tudi ru-
mene posode z embalažo, pri večstanovanj-
skih objektih pa obe vrsti zabojnikov na dva
tedna. Naj dodam še, da bomo na ekoloških
otokih povečali volumne zabojnikov za zbira-
nje papirja.”

Nekateri občinski svetniki so menili, da
je to korak nazaj, da mesečni odvoz od-
padkov ne bo zadoščal ...

”To je korak naprej, tudi krajani so na pred-
stavitvah po krajevnih skupnostih nov način
zbiranja odpadkov pozdravili, saj nekateri
zdaj oddajajo na pol prazne zabojnike. Nov
način ločevanja in zbiranja odpadkov bo bolj
prijazen do povzročiteljev, saj bodo embala-
žo, tudi kovinsko, ki jo sedaj sprejemajo le v
zbirnem centru, lahko oddajali doma, redkej-
ši odvoz pa jih bo dodatno spodbujal k pra-
vilnemu ločevanju.”

Kaj pa problem odlaganja gradbenih
odpadkov? Posebne deponije zanje nima-
te, zato se pojavljajo na nedovoljenih lo-
kacijah.

”Trudimo se, da bi dobili večji prostor za
odlaganje gradbenega materiala, a žal nima-
mo gramoznih jam, ki so primerne za odla-
ganje, poleg tega pa je na poplavnem obmo-
čju v bližini Sore kakršnokoli odlaganje to-
vrstnih odpadkov nedopustno. Zato razmi-
šljamo, da bi občina podelila koncesijo pod-
jetju, ki se ukvarja s tem.”

Rebalans državnega proračuna bo kma-
lu potrjen. Bodo zaradi tega okrnjeni tudi
projekti v občini Železniki? 

”Predlog rebalansa bo precej denarja vzel
projektom na državnih cestah. Zaenkrat pro-
jekti v naši občini niso ogroženi: cesto v So-
rico bodo dokončali in nadaljevali tudi grad-
njo ceste v Davčo, bojim pa se, da bodo v pri-
hodnjem letu projekti na državnih cestah v
naši občini precej zastali.

Za sanacijo v ujmi uničene občinske komu-
nalne infrastrukture nam letos niso okrnili
sredstev, predlog rebalansa pa ogroža nada-
ljevanje sanacije vodotokov. Po naših infor-
macijah naj bi vodarji dokončali začete pro-
jekte, novih pa se ne bodo lotili, kar je za nas
zaskrbljujoče.”

Kako napreduje gradnja odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih komunika-
cij? Bo projekt končan do konca avgusta?

”Gre za izjemno zahteven projekt, ki lepo
napreduje. Gradnja ta čas že poteka na za-
dnjih območjih, to je v Davči in Sorici, ki pa
sta tudi najbolj zahtevni. Verjetno bo prišlo
do podaljšanja roka gradnje, ki pa bo možen
samo ob soglasju države in pod pogojem, da

evropski denar zaradi tega ne bo ogrožen.
Naj dodam, da ta čas s polno paro gre h

koncu tudi gradnja Športnega parka Dašnica.
Z rebalansom občinskega proračuna smo za-
gotovili dodatnih sto tisoč evrov, da bomo že
letos lahko povsem zaključili ta projekt. Izva-
jalci ta čas urejajo otroško igrišče, čaka jih še
namestitev ograje, na atletsko stezo morajo
položiti še tartan. Dela naj bi bila končna do
konca avgusta, v začetku septembra pa načr-
tujemo odprtje prenovljenega športnega par-
ka, ki bo eden najlepših v bližnji in daljni
okolici. To bo za nas izjemna pridobitev, zato
skupaj z atletskim društvom razmišljamo, da
bi ob tej priložnosti izpeljali atletski miting z
znanimi slovenskimi atleti.

Delavci Cestnega podjetja Kranj pa se iz
športnega parka počasi že selijo za šolo, kjer
bodo takoj po koncu šolskega leta začeli ure-
jati parkirišče in varno šolsko pot.”

Gradnja ceste v Sorico se bo zavlekla za
dva meseca. Cestno podjetje Kranj zago-
tavlja, da bo projekt zaključen do konca
oktobra, Soričane pa skrbi, da bo cesta že
drugo zimo zaprta ...

”Strinjam se, da cesta še eno zimsko sezo-
no ne sme biti zaprta. To močno zavira raz-
voj turizma v Sorici in smučišča na Soriški
planini. Za obnovo je zadolžena država, saj
gre za regionalno cesto, a si bomo na občini
močno prizadevali, da bo izvajalec cesto re-
snično dokončal do konca oktobra, saj lahko
tam že zelo zgodaj zapade sneg.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Nov način ravnanja z odpadki
V občini Železniki bodo jeseni uvedli reden odvoz embalaže po sistemu ‘od vrat 

do vrat’. Gospodinjstva bodo dobila dodatne rumene zabojnike.

Športni park Dašnica dobiva končno podobo. Gradnja bo končana do konca avgusta. 
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Mihael Prevc



Železnikarske novice

Železniki - Skoraj tri leta po katastrofalnih
poplavah so v Železnikih vendarle dočakali
predstavitev študije z najboljšimi rešitvami za
zagotovitev poplavne varnosti in obvoznico, ki
so jo pripravili na ministrstvu za okolje in
prostor. ”S predstavljenimi ukrepi za dolgo-
ročno zagotavljanje poplavne varnosti smo za-
dovoljni, skrbi pa nas, da se njihova izvedba
odmika,” je dejal Aleš Primožič iz občinske-
ga odbora za poplavno varnost. Državni pros-
torski načrt (DPN), s katerim načrtujejo zašči-
to Železnikov pred stoletnimi poplavnimi vo-
dami in novo ureditev regionalne ceste, ki bo
razbremenila staro trško jedro, naj bi namreč
javno razgrnili prihodnje poletje, sprejeli pa
konec leta 2011. Vrednost protipoplavnih ure-
ditev vključno z zadrževalnikom znaša okoli
20 milijonov evrov. Gradnja bo potekala po fa-
zah, nazadnje bodo zgradili zadrževalnik, ki
bo stal kar deset milijonov evrov.

Ukrepi za zagotovitev celovite poplavne
varnosti v Železnikih so znani, ne pa tudi,
kdaj jih bodo začeli izvajati. Glede na visoko
vrednost protipoplavnih ureditev krajane skr-
bi, da bodo še kar nekaj let s strahom zrli v
nebo, zato se zavzemajo čimprejšnjo sanaci-
jo Dermotovega jezu, ki je eden od glavnih
‘krivcev’ za hude poplave v Železnikih. ”Na
poplavno varnost ne moremo čakati še pet
let, zato bo treba napeti vse sile, da čim pri-
demo do gradbenega dovoljenja in finančnih
virov za sanacijo jezu,” je goste iz Ljubljane
opozoril tudi župan Mihael Prevc, a zagoto-
vila, da bi se sanacija jezu lahko začela še
pred sprejetjem DPN, ni dobil.

Sanacija jezu sodi med ključne ukrepe za
zagotovitev poplavne varnosti, se strinja tudi
projektant Rok Fazarinc iz Inženiringa za
vode. Kot pravi, bodo jez prestavili 400 me-
trov višje, bo pa bistveno nižji, saj bo visok
le en meter. Na celotnem naselju Na Plavžu
bo možno strugo Sore tako poglobiti, da bo
omogočena pretočnost visokih vod s stoletno
povratno dobo. To pomeni, da bi morali za-
gotoviti pretočnost 226 kubičnih metrov na
sekundo, današnje stanje je, tako Fazarnic, na
dobri tretjini tega, medtem ko je bil pretok ob
zadnjih poplavah ocenjen na 310 kubičnih
metrov na sekundo. ”Na Plavžu je torej mo-
žno relativno enostavno zagotoviti poplavno
varnost, večja problematika je na Racovniku
in območju industrijske cone, kjer je prostor
tako omejen, da ni možno toliko izrazito po-
večevati ali poglabljati pretočnega prereza.
Tam lahko zagotovimo pretočnost do visokih
vod s 50-letno povratno dobo, sedanja struga
pa zagotavlja pretočnost visokih vod z 10- do
20-letno povratno dobo,” je pojasnil Faza-
rinc. Za boljšo poplavno varnost bodo tudi
sanirali jez pri Alplesu, dvignili zidove in te-
rena med Alplesom in Domelom, rekonstrui-
rali most na Trnju, zamenjali most v Ovčjo
vas, izvedli zadrževalnika plavin s preuredi-
tvijo Dolenčevega jezu ter zgradili nekaj 
dodatnih zidov.

”Katastrofalnih visokih vod pa ne moremo
spraviti skozi Železnike, zato jih bo treba za-
držati s suhim zadrževalnikom pod Sušo.
Uspešno zadrževanje viška vode je možno le
na območju med Jesenovcem in izlivom

Davščice,” je dodal Fazarinc. Nasuta zemelj-
ska pregrada zadrževalnika bo visoka pet-
najst metrov, v smeri toka Sore bo dolga 90
metrov, na vrhu pa široka približno 70 me-
trov. V sredini bo imel odprtino z zapornica-
mi, ki bi delovala kot lij. ”Pregrada bi se pol-
nila približno enkrat na 50 let, samo ob hudih
neurjih, kakršno je bilo v letih 1990 in 2007,”
je še pojasnil Fazarinc.

Med variantami obvoznice so za najprimer-
nejšo izbrali cesto po levem bregu Sore. Dol-
ga bo 916 metrov in ima predvidena dva pri-
ključka za naselje.

Ana Hartman

Kdaj sanacija Dermotovega jezu?
Ker petnajstmetrskega zadrževalnika pod Sušo, ki bo Železnike varoval pred morebitnimi novimi 

katastrofalnimi poplavami, še kar nekaj let ne bo, si domačini prizadevajo za čimprejšnjo 
sanacijo Dermotovega jezu.

Železniki - Jutri, 30. junija, ob 20. uri bo v športni dvorani v Že-
leznikih slavnostna akademija ob prazniku občine Železniki s pode-
litvijo občinskih priznanj in nagrad. 

Častni občan bo postal maratonec in večkratni olimpijec Roman
Kejžar iz Sorice. Na svoji bogati športni poti je osvojil sedem poka-
lov Slovenije v tekih na daljše proge, postal je kar 29-kratni državni
prvak Slovenije v tekih na daljše proge od krosa do maratona. Član
slovenske odprave na olimpijskih igrah je bil trikrat: v Sydneyju
(2000), Atenah (2004) in Pekingu (2008). S svojimi dosežki, zgledom
in vztrajnostjo je ime svojega kraja ponesel v Evropo in širni svet.

Občinsko plaketo bodo podelili Grudnovim šmiklam in Roko-
metnemu društvu Alples Železniki. Grudnove šmikle so si plake-
to prislužile z izjemnimi dosežki na področju ženskega zborovskega
petja. Pred osmimi leti ustanovljena ženska vokalna skupina pod

vodstvom Marjete Naglič že od začetka predstavlja veliko kulturno
obogatitev za Železnike in škofjeloško območje. Zadnja leta jih je
pot vodila v sam vrh slovenskega zborovskega petja, lani so se uspe-
šno udeležile tudi mednarodnega festivala v Ohridu. Drugi dobitnik
plakete, rokometno društvo Alples je lani praznovalo 50-letnico ro-
kometa v Selški dolini. Društvo je bilo z manjšimi prekinitvami vse-
skozi nosilec tega športa v Selški dolini, nenehno pa se trudi, da v
svoje vrste pritegne čim večje število otrok in mladine. 

Podelili bodo tudi tri občinska priznanja. Prejeli jih bodo Jernej Be-
šter, predsednik Krajevne skupnosti Dolenja vas, Peter Mesec, idejni
oče humanitarne akcije ob katastrofalni poplavi v Železnikih, in Kul-
turno umetniško društvo Dražgoše, ki je v zadnjih letih pripravilo
dve uspešni igri na prostem, pri katerih je sodelovala celotna vas.

Ana Hartman

8 - L O Č A N K A

V Železnikih jutri praznujejo
Na jutrišnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku bodo podelili šest občinskih priznanj.

Dermotov jez bodo odstranili. Prestaviti ga 
nameravajo 400 metrov višje, visok bo le en meter. 
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Gorenja vas - Največja težava na držav-
nih cestah v občini je cestna povezava med
Trebijo in Sovodnjem. V zadnjem mesecu
je Vlada z rebalansom skrčila program za
obnovo državnih cest kar za 800 projektov
v Sloveniji, zato nas je zanimalo, ali denar
za obnovo omenjene povezave ostaja v dr-
žavnem proračunu:

”Sredstva v višini slabih 1,5 milijona evrov
ostajajo tudi po načrtovanem rebalansu, ča-
sovnica izvedbe del pa se bo nekoliko za-
maknila. V prejšnji številki sem omenil zače-
tek del že junija, vendar v tem mesecu delav-
cev na trasi še ne bo, takoj po potrditvi reba-
lansa pa se bodo dela tudi začela, izvajalec
del je že izbran. To mi je zagotovil direktor
Direkcije RS za ceste.” 

Vlada je sprejela varianto za povezavo
Cerknega s Hotavljami preko Kopačnice
do občine Cerkno. Občina Gorenja vas -
Poljane je temu v preteklosti ostro naspro-
tovala. Ali je še vedno tako in ali to lahko
vpliva na celotno rekonstrukcijo cestne po-
vezave Trebija-Sovodenj?

”Uradno smo bili o tem obveščeni na pred-
stavitvi prejšnji ponedeljek. S sklepom ob-
činskega sveta mi še vedno nasprotujemo po-
segu čez vas Hotavlje in v zaščiteno obmo-
čje Kopačnice - predvsem Topličarja, in pred-
lagamo povezavo z dolino Idrijce ali čez Sovo-
denj. Septembra 2008 je bila kot najustreznej-
ša izbrana varianta jug, to je preko Sovodnja,
sedaj na novo pa preko Kopačnice. Zanimivo
je, da so upoštevali naše pripombe in se vasi
Hotavlje izognili s predorom pod Slajko, več-
ji del doline Kopačnice pa s predorom pod
Makovcami. Za mene je to ”vesoljski projekt”,
saj cena izgradnje na kilometer seže do 11 mi-
lijonov evrov, kar je enako kot (zahtevnejša)
gradnja avtoceste. Že na predstavitvi smo od-
govorne odločno in jasno opozorili na nujno
nadaljevanje rekonstrukcije trase Trebija-
Sovodenj kot celote in ne po delih.”

Od srede meseca velja nov občinski pros-
torski načrt, ki sta ga sprejeli med prvimi
v Sloveniji. Kaj ta prinaša občankam in
občanom?

”V preteklosti smo morali prenašati slabo
voljo občanov, ki so zelo težko pričakovali
spremembe prostorskih načrtov v občini. Pa
vendar gre za zahteven dokument in pred-
vsem zelo dolgotrajen, zapleten in nepred-
vidljiv postopek, zato smo toliko bolj zado-
voljni in prav je, da se ve, da smo ga izpelja-
li med prvimi v državi. Večino predlaganih

sprememb prostorskega načrta so pristojni
soglasodajalci ugodno rešili. Seveda smo na-
črtovali tudi spremembe za t. i. javni prostor,
kar nam bo omogočilo nadaljnji razvoj obči-
ne. Najbolj pomembna je izdelava poplavne
študije, ki smo jo morali narediti še enkrat in
poslati celo v recenzijo. Ta je bila sprejeta,
zato tudi lahko nadaljujemo z umeščanjem
obvoznice Gorenja vas in bencinskega servi-
sa v Gorenji vasi.”

Za obnovo Neškove brvi ste kandidirali
za denar iz evropskih skladov in bili tudi
uspešni. Kdaj se bo začela obnova?

”Občina je pridobila nepovratna sredstva na
Interregovem razpisu v okviru čezmejnega
sodelovanja Slovenije in Italije, in sicer za
projekt Slow turizem, ki je skupinski projekt
večih gorenjskih občin in smo ga pripravili v
sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo
Gorenjske, BSC Kranj. Projekt obnove je
vreden 160 tisoč evrov, od tega bomo po
uspešni realizaciji iz evropskih virov prejeli
110 tisočakov. Načrtujemo, da bomo naredili
enako brv, kot so jih poznali naši predniki v
Poljanski dolini in kakršna je bila tudi Ne-
škova brv pred stoletjem. Z deli naj bi začeli
prihodnje leto, brv pa bo dobila tradicionalni
arhitekturni pridih.”

Po hribovitih predelih občine morajo ob-
čani sami zgraditi čistilno napravo in jih
zanima ali občina sofinancira takšne inve-
sticijo?

”Na območjih brez javne kanalizacije bodo
morali lastniki zagotoviti izgradnjo hišnih bio-
loških čistilnih naprav. Rok je konec leta 2017,
za objekte na vodovarstvenih območjih pa dve
leti prej. Občina že več let dodeljuje nepovrat-
na sredstva graditeljem malih čistilnih naprav.
Letošnji je bil objavljen v aprilski številki ob-
činskega glasila. V majski in junijski številki
glasila so bili predstavljene zahteve, tudi tipi
in načini izvedbe malih čistilnih naprav, v ju-
lijski objavljamo podrobnejši prispevek o do-
kumentaciji za pridobitev nepovratnih sred-
stev s poudarkom na izjavi o skladnosti, ki jo
mora investitor pridobiti in predložiti.”

Po drugi strani pa so v dolini prebivalci
začudeni nad podvojitvijo okoljske dajat-
ve, čeprav kanalizacije še nimajo. Zakaj?

”Zaradi uveljavitve nove spremenjene
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo
je sprejela Vlada se je dejansko podvojila
okoljska dajatev le tistim občanom, ki niso
priključeni na javno kanalizacijo in nimajo
urejenega merjena porabe vode. Stroškovno
gre za izenačitev s tistimi, ki imajo merjeno
porabo vode, saj je bil pred uveljavitvijo
uredbe pavšal za izračun višine okoljske da-
jatve za nemerjeno porabo vode 25 kubičnih
metrov, sedaj je 50 kubičnih metrov. Občine
pri določanju višine okoljske dajatve nimajo
pristojnosti, morajo pa jo zaračunavati.”

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas - Poljane

Denar za brv zagotovljen
Kdaj se bo začela rekonstrukcija cestnega odseka Trebija-Sovodenj? Ali tudi po 

rebalansu državnega proračuna ostaja denar za ta projekt?
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Milan Čadež

Prejšnji teden so v Gorenji vasi že asfaltirali krožišče.
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Gorenja vas - Organizirano gasilstvo v Go-
renji vasi sega v 15. julij 1900, komaj leto po
ustanovitvi PGD Gorenja vas pa so člani do-
živeli pravi ognjeni krst, ki je bil posledica
otroške igre - z ognjem, pogorela je skoraj
celotna Gorenja vas. Na slavnostni akademi-
ji, ki so se je udeležili najvišji predstavniki
gasilstva na Gorenjskem in župan Milan Ča-
dež, se je tudi Jože Smole, predsednik Gasil-
ske zveze Gorenjske čudil prostorskemu po-
manjkanju društva: ”Občudujem vas, saj
vztrajate, kljub temu da nimate lastnih pros-
torov, kar je na Gorenjskem edinstven pri-
mer.” Govorniki so sicer poudarjali pomen
gasilstva in prostovoljnega dela za skupno
dobro in varnost ljudi in njihovega imetja, ki
se že toliko let izvaja v okviru društva. 

Stari Gasilski dom je bil zelo majhen in v
slabem stanju, zato so ga morali po vojni po-

rušiti. V petdesetih letih so začeli z gradnjo
novega doma sredi vasi (sedanji vaški trg),
zabetonirani so bili že temelji, nato pa so mo-
rali zaradi lokalnih interesov gradnjo prekini-
ti. Prostore so najeli v stavbi zadružnega
doma, kjer so še sedaj. Obetajo pa se boljši
časi, saj so z nedavno pridobitvijo zemljišča
vse bližje uresničitvi gradnje nove stavbe s
primernimi prostori. Manj težav so imeli go-
renjevaški gasilci z dokupovanjem opreme in
vozila, zadnja večja pridobitev je bila pred
dvema letoma, ko so dobili avtomobilsko ci-
sterno. 

S priznanji so se gorenjevaški gasilci za-
hvalili svojim članom, donatorjem in sosed-
njim društvom, priznanje prve stopnje Gasil-
ske zveze Slovenije je prejel predsednik
Boštjan Reberšek, priznanje tretje stopnje
GZS pa Janez Oblak in Marko Stanonik. ”Ne

bojimo se prihodnosti, saj imamo veliko mla-
dih. Tudi opremo večinoma zagotavljamo iz
lastne dejavnosti, kot je razvoz pitne vode,
komunalne storitve, organizacija veselic,
predstav in redarstvo na prireditvah. Trenut-
no pa je najpomembnejša naloga društva iz-
peljati praznovanje visoke obletnice, nato pa
s polno paro nadaljevati aktivnosti v zvezi z
gradnjo novega doma,” je ob robu slavnostne
akademije povedal predsednik Reberšek.

Minuli konec tedna je bilo v Gorenji vasi
znova zelo pestro na račun gorenjevaških ga-
silcev. Na predvečer dneva državnosti so pri-
pravili veselico z Mambo Kingsi, v soboto pa
še gasilsko vajo in gasilsko parado z osrednjo
proslavo, na kateri je bil slavnostni govornik
Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora in
domačin.

Jure Ferlan, foto: Denis Bozovičar

Gasilci brez lastnih prostorov
V zadnjih dveh tednih je Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas kar s tremi prireditvami 

obeležilo 110-letnico delovanja.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Javorje so po večletnem
načrtovanju v letu 2007 sprejeli odločitev o nakupu novega
primernejšega gasilskega vozila. Obstoječi Volkswagnov kombi
transporter je bil že v začetku za hribovit teren precej neprimerno in
premalo zmogljivo vozilo za sočasen prevoz moštva in opreme.
Predhodno opravljena študija je pokazala, da je za področje, kjer
deluje društvo, najprimernejše novo gasilsko vozilo. 

”Nabavo smo uskladili z občinskim gasilskim poveljstvom in Obči-
no Gorenja vas - Poljane, ki je investicijo tudi finančno podprla.
Večji del investicije smo seveda morali zbrati sami s prostovoljnimi
prispevki krajanov, pomočjo podjetij in društev ter krajevne skup-
nosti ter tudi veselicami, akcijami, zbiranjem odpadnega železa in
podobno,” je pot do velikega pridobitve opisal Ciril Alič, predsednik

javorskih gasilcev. Najprej so kupili podvozje za gasilsko vozilo,
nadgradnjo pa je opravilo podjetje Gasilska vozila Pušnik.

Vrednost nakupa vozila znaša 200 tisoč evrov, od tega je občina
prispevala 83 tisočakov, prispevki krajanov so znašali 30 tisoč evrov,
preostali del pa so javorski gasilci zbrali sami. Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Javorje oziroma njenim članom je šlo torej vse
kot po maslu, saj so vozilo na velikonočni ponedeljek že pokazali
krajanom, uradni prevzem vozila pa bi moral biti prejšnji konec ted-
na s srečanjem gasilskim veteranov in veliko zabavo ter slavnostno
predajo novega vozila na Grebljici na Starem vrhu. Žal se tokrat ni
izšlo z vremenom, zato veliko zabavo in predajo vozila namenu ja-
vorski gasilci obljubljajo zelo kmalu - že julija. 

Boštjan Bogataj

Ob 110-letnici PGD Gorenja vas so se s priznanji številnim zahvalili za sodelovanje. / Foto: Denis Bozovičar

Javorski gasilci z novim avtom
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Žirovski občinski svetniki so se v začetku
meseca zbrali na izredni seji. Na njej so
spregovorili tudi o gradnji obvoznice in s
tem povezane gradnje križišča in novega
mostu. Župana Bojana Starmana smo naj-
prej vprašali, kako kaže z gradnjo kroži-
šča, ki ga v sosednji Gorenji vasi že zaklju-
čujejo:

”Tudi v Žireh smo imeli na mizi že potrjen
projekt z ministrstvom za promet ter priprav-
ljeno pogodbo za podpis z Direkcijo RS za
ceste. Ti so bili pripravljeni plačati gradnjo
križišča v centru in novega mostu. Vložili bi
milijon evrov, tristo tisoč bi dodali iz občin-
skega proračuna za ureditev pločnikov in ko-
lesarskih stez, saj bi poleg največkrat ome-
njene investicije rekonstruirali tudi 200-
metrski odsek državne ceste (z obeh strani
mosta stometrski pas). Občinski svet se s
predlagano rešitvijo ni strinjal, pogodbe nis-
mo podpisali, zato pa je skupina svetnikov
pod vodstvom Antona Beoviča začela voditi
projekt prednostne gradnje obvoznice, šele
nato pa bi se lotili križišča.”

Za obvoznico mora občina še odkupiti
zasebna zemljišča. Ali boste z rebalansom
lahko zagotovili denar?

”Iz analize občinske uprave smo ugotovili, da
minimalni stroški za pripravo dokumentov in
delen nakup zemljišč presegajo 1,2 milijona
evrov. Ta denar bi morali zagotoviti v občin-
skem proračunu. Gradnja obvoznice v tem
znesku ni vključena, niti postavitev novega
mostu, saj je celoten projekt vreden približno
pet milijonov evrov. Država zaenkrat ni zago-
tovila niti evra za ta projekt, zato bi ga morali
zagotoviti sami. Takšnih vsot žirovski občinski
proračun ne prenese, razpoložljiva sredstva v
njem na leto znašajo dobrih 500 tisoč evrov.”

Ali z rebalansom lahko zagotovite vsaj
del denarja?

”Del zemljišč na trasi imamo že v lasti. Ta so
tako ob Sori v Mršaku kot na Polju, vendar le
del, preostalo moramo še kupiti. Težko napo-
vem rebalans proračuna, saj so zaenkrat vse
investicije izvajajo znotraj predvidenih stro-
škov in zato rebalans ni potreben. Postavke na-
kup zemljišč za obvoznico v proračunu ni, je-
seni pa bo bolj jasno, ali lahko pri nekaterih
investicijah tudi privarčujemo. Po drugi strani
je že sedaj jasno, da smo vsoto namenjeno
zimski službi zaradi hude zime prekoračili. To
bomo morali v rebalansu upoštevati.”

Kako kaže s sprejemom občinskega pros-
torskega načrta, ki je pomemben tako za

gradnjo obvoznice kot objektov na nogo-
metnem igrišču ter predvsem za občanke
in občane?

”Zgodba z občinskim prostorskim načrtom
se vleče kot jara kača, vendar je potrditev na-
črta s strani soglasodajalcev že blizu. V teh
dneh smo imeli dodatne usklajevalne sestan-
ke na okoljskem ministrstvu, kljub temu da
vseh soglasij še nimamo, pa ne pričakujemo
novih težav. Načrt naj bi bil sprejet do konca
leta oziroma naj bi takrat že veljal. Po spreje-
mu nove zakonodaje je le nekaj slovenskim
občinam uspelo spraviti občinski prostorski
načrt skozi sito soglasodajalcev. Mi bomo za-
gotovo v prvi četrtini vseh občin. Po spreje-
mu načrta nove spremembe ne bodo možne
vsaj pet let.”

Ali so na parkirišču za tovornjake in av-
tobuse pri čistilni napravi parkirana ta vo-
zila ali še vedno sameva?

”Žal še nismo našli skupnega jezika s pod-
jetniki in prevozniki, ki so nameravali parki-
rati v coni. Zaenkrat so vsi parkirani na pred-
videni obvoznici ali na tovarniških parkiri-
ščih, kar ni prav. Dogovori potekajo, in upa-
mo, da se bomo dogovorili, razmišljamo pa,
da bi lahko parkirišče uporabljali tudi za ne-
katere druge dejavnosti v občini.”

Lokalne turistične organizacije Blegoš ni
več, dejavnost se priključuje Razvojni
agenciji Sora. Ste zadovoljni s tem, saj ve-
lja, da ste bili v Žireh zelo kritični do dela
LTO Blegoš?

”Odločitev je pravilna. Občina Žiri bo v
prihodnje sodelovala pri razvoju turizma z
razvojno agencijo, vendar le s projekti, ki
bodo za nas aktualni. Te nam bodo morali pri
agenciji morali še predstaviti.”

Boštjan Bogataj,
foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Najprej obvoznica, nato krožišče
Skupina svetnikov si prizadeva za prednostno gradnjo obvoznice, šele nato 

naj bi se lotili še krožišča.

Ali je kaj trden most? Direkcija RS za ceste pravi, da ni in bi ga porušila in zgradila novega.
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Bojan Starman

Pet priznanj ob občinskem prazniku
Priznanje Občine Žiri je prejel kulturni animator, urednik Žirovskega občasnika in publi-

cist Gorenjskega glasa Miha Naglič. V obrazložitvi priznanja smo lahko slišali, da kultivira
Žirovce in se pogumno loteva lokalne zgodovine, promovira domače in širše delujoče umet-
nike in druge različne uspešneže, je tudi kronist žirovskega gospodarskega življenja.

Župan Bojan Starman je v svojem imenu podelil še štiri priznanja (priznanja župana).
Antonija Poljanšek ga je prejela za dolgoletno vodenje Društva kmečkih žena, ki združu-
je več kot dvesto članic in je dejavno na več področjih. Ciril Erznožnik je lahko vzgled
mnogim Žirovcem, saj mnoge vrednote, ki so danes moderne, že dolgo živi: prostovolj-
stvo, ekologija, zdrava telesna aktivnost. 

Priznanje je prejel Jože Stanonik, ki se je po sili razmer že pri petih letih naučil kleklja-
nja, pri svojih devetdesetih letih pa še vedno kleklja in je s to lepo obrtjo ‘zastrupil’ tudi
sina in vnuka. Je aktivni član Klekljarskega društva Cvetke. Priznanje župana je šlo tudi
v roke predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Žiri, ki je ena najaktivnejših 
nevladnih organizacij v občini in šteje približno tristo članov. 
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Žiri - Tako so tudi žirovski občinski svetni-
ki na izredni seji podprli gradnjo nogometne-
ga igrišča. ”Na razpis za gradnjo nogometne-
ga igrišča se je prijavil le en izvajalec, že
pred tem pa smo z letališča Lesce v Žiri pri-
peljali zemljo,” je gradnjo pred skoraj mese-
cem opisal Matija Podobnik iz žirovske ob-
činske uprave. 

Svetnike sta zanimala tudi finančna kon-
strukcija projekta in pridobljeno gradbeno do-
voljenje. Slednjega za gradnjo igrišča z ograjo
investitor (občina) ne potrebuje, zato pa ga bo
prihodnje leto za gradnjo spremljevalnih ob-
jektov. Prej mora biti potrjen občinski prostor-

ski načrt. Čeprav bo gradnja igrišča letos za-
htevala 240 tisoč evrov, projekt še nima celo-
tne finančne pokritosti. Ministrstvo za šolstvo
in šport zagotavlja 25 tisočakov soudeležbe,
vendar ni nujno, da letos, medtem ko denar
Fundacije za šport sploh ni zagotovljen.

Del denarja (32 tisoč evrov) naj bi zagotovil
tudi uporabnik igrišč - Nogometni klub Alpina
Žiri. ”Naš vložek bo gradnja objektov z lastni-
mi rokami in sponzorskim materialom, vendar
šele prihodnje leto. Upam, da bo nogometna
mrzlica takrat še tresla,” je dejal predsednik
Drago Kramperšek in nadaljuje: ”Ne, denarja
še nimamo, omenjeni znesek pa je ocena naše-
ga lastnega dela in prostovoljnih in sponzor-
skih prispevkov.” Predsednik računa na evfori-
jo ob svetovnem nogometnem prvenstvu in so-
delovanje žirovskih obrtnikov in podjetij.

”Zaradi le enega izvajalca smo razmišljali o
ponovitvi razpisa. Izkazalo se je, da bo bili
postopki ustrezni in skladni z zakonodajo,
projekt so potrdili tudi svetniki, zato smo po-
godbo podpisali. Poleg ureditve igrišča bomo
podaljšali še atletsko stezo in vse skupaj
ogradili,” je zadovoljen župan Bojan Star-
man. ”Načrtovali smo, da bo nogometni cen-
ter zgrajen po fazah, letos nogometno igrišče,
prihodnje leto spremljevalni objekti, nato še
vadbeno igrišče. Problema s financiranjem
sploh ni, saj računam, da bodo svetniki lobi-
rali na ministrstvu za predviden denar,” pa
pravi podpredsednik Tomaž Vehar. Igrišče
mora biti avgusta zasejan s travo, sicer do
spomladi ne bo nastala ruša. 

Na sedanjem igrišču so Alpinini nogometa-
ši lahko do konca leta. Na njem se nogomet-
nih veščin uči okoli 110 aktivnih igralcev, od
starosti sedmih let pa do članov. S sedmimi
mlajšimi selekcijami in članskim moštvom
nastopajo v gorenjskih ligah, v klubu pa po-

leg Žirovcev sodelujejo tudi igralci iz Gore-
nje vasi, Poljan, Rovt, Lučin, ... ”Seveda je
zanimanje zaradi dobrih iger slovenske re-
prezentance večje, vendar bomo to lahko
ugotovili šele po obisku otroške nogometne
šole, ki bo avgusta,” pravi Vehar, ki se je pred
dnevi vrnil iz Južnoafriške republike. 

NK Alpina Žiri letos že osmič organizira
poletno otroško nogometno šolo. Ta bo orga-
nizirana od 23. do 27. avgusta, med 9. in 12.
uro, le zadnji dan bo ob 17. uri zaključni tur-
nir s podelitvijo priznanj za uspešno oprav-
ljeno šolo. V njo se lahko prijavijo deklice in
dečki od 6. do 10. leta starosti, med njimi tudi
tisti, ki niso člani kluba. Otroci se bodo učili
osnov nogometne igre, kasneje pa se tudi
sprostili z drugimi športi, orientacijskim po-
hodom in podobno. Prijave do 12. julija zbi-
ra Mihaela O. Vehar, Gasilska 4, 4226 Žiri ali
na elektronski naslov tomaz_vehar@t-2.net. 

Boštjan Bogataj, foto: Polona M. Baldasin

Nogometaši bodo dobili igrišče
Ob vsej evforiji ob svetovnem prvenstvu bi se moral zgoditi čudež, da nogometaši ostanejo brez igrišča.

Žiri obiskali Indijanci
Pri vrtcu pri Osnovni šoli Žiri so pred tedni v šotorih bivali Indi-

janci. Ne, niso bili pravi, zato pa so indijanski tabor postavile
strokovne delavke vrtca v sodelovanju z otroki. ”Na ta način otroci
spoznavajo druge kulture, hkrati pa razvijajo ustvarjalnost, spo-
znavajo življenjske navade in razlike med našo in drugimi kultura-
mi,” pravi vodja vrtca Damjana Milardovič. Skupaj so pripravili tudi
kurišče, izdelovali tipije, vsak je imel svoj pončo, perjanico in lovil-
ca sanj. Obiskal jih je tudi oče enega od otrok, ki je predstavil loke
in jih z njimi tudi izdeloval, strokovne delavke pa so otroke pope-
ljale v svet indijanske glasbe in plesa. ”V šotorih smo tudi prespali,
saj moramo otroke navaditi na samostojnost. To je bila za mar-
sikaterega prva noč, ki so jo prespali ločeno od staršev,” še pravi
vodja. In še to: otroci so si sami pekli hrenovke in banane, ob za-
ključku tabora pa so staršem predstavili tabor, plese in pesmi ter jim
postregli s pečenimi bananami! B. B., foto: P. M. B.

Na Polju je zaenkrat le navožena zemlja iz Lesc.

Sveže mleko 
s kmetije Pr’ Bukovcu 
dobite na mlekomatu v Žireh.

Možna dobava 
predplačniškega ključka

Tel.: 041 864 152
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Žiri - Konjeniki, nekateri so se pomerili tudi v preskakovanju ovir,
so prišli tudi na hrbtih svojih prijateljev tako iz bližnjih kot bolj odda-
ljenih krajev. Organizatorji, ki so se na prireditev pripravljali več ted-
nov, so jih sprejeli vse iz Cola, Trebuše, Baške grape, Kočevja, Idri-
je, Cerknega, Banjške planote, Šenčurja, Cerkelj, Selške doline, Škof-
je Loke, ... ”Kljub dežju nam je prireditev lepo uspela, saj je bilo vseh
tekmovalcev kar 37. Odrasli so se pomerili v treh disciplinah, otroci
pa v svoji kategoriji spretnostno jahanje za mladino,” je pojasnila Tat-
jana Čeru. 

Pri mladincih je zmago slavila domačinka Špela Krvina (KK Žiri)
s konjem Majem, drugo in tretje mesto pa sta zasedli Maja Humar in
Maja Jakopič s kobilo Špelo. V spretnostnem jahanju za odrasle je v
konkurenci 28 tekmovalk in tekmovalcev zmagal Martin Levpušček
(KK Ob Idrijci) s kobilo Sereno, drugi je bil Janez Habjan (KK Rati-
tovec) s konjem AAR, tretja pa je bila znova domačinka Karin Ber-
nik (KK Žiri) s konjem Fidlom. V disciplini Barell (jahanje okoli treh
sodov) je zmago med 30 prijavljenimi tekmovalci slavil Dejan Strgar
iz Banjške planote s kobilo Ajšo, drugo mesto je zasedla Karin Ber-
nik s konjem Fidlom, tretji čas pa je dosegel Martin Levpušček s ko-
bilo Sereno. 

Zanimiva je bila tudi zadnja disciplina - štafeta trojk. Zmagovalno
trojico so sestavljali Janez Vidmar, Jaka Štremfelj in Karin Bernik.
Drugo mesto so osvojili Matic Zakrajšek, Miha Vidic in Luka Pintar,

tretje pa Peter Požar, Dejan Strgar in Martin Levpušček. Vsi so bili
nagrajeni z nagradami sponzorjev. Konjeniški klub Žiri se je tudi to-
krat izkazal, v Žireh je bilo veliko obiskovalcev, ki so na lep način
preživeli dan v sicer zaspanih Žireh.

Boštjan Bogataj

Številni prišli na konjskih hrbtih
Konjeniški klub Žiri je na zadnjo majsko nedeljo pripravil že tretjo konjeniško prireditev. 

Zmaga tudi za domačinko Špelo Krvina.
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Na konkretne posledice bodo še počakali
do sprejetja rebalansa državnega proračuna v
državnem zboru, pravi župan Igor Draksler.
Sicer pa ostajajo v občini Škofja Loka tudi
ob letošnjem občinskem prazniku, ki ga praz-
nujejo jutri, 30. junija, nekatera vprašanja še
vedno odprta.

Pred kratkim je tudi vašo občino obiska-
la vladna ekipa med obiskom na Gorenj-
skem. Kaj lahko poveste o učinkih tega 
obiska?

”Zadovoljni smo, da je vlada ob obisku na
Gorenjskem tudi našo občino uvrstila v svoj
program obiska. Premieru in ministrom smo
povedali, kako si predstavljamo gospodarski
razvoj na Škofjeloškem. Ob obisku uspešne
škofjeloške tovarne, ki se želi preseliti v in-
dustrijsko cono na Trati, za to pa potrebuje
razvojna sredstva, smo skupaj ugotovili, da
tudi uspešni potrebujejo razvojno pomoč, da
se tehnološko okrepijo in da lahko ponudijo
nova, tudi kakovostna delovna mesta. Mini-
stri so pohvalili naš projekt za tehnološki
park in napovedali, da ima realne možnosti
na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, na
katerega se nameravamo prijaviti še ta me-
sec. Prav je, da se na tehnološkem razvoju v
naši občini vseskozi strokovno dela in da se
poskuša na takšen način zagotavljati zaposli-
tev naših občanov.”

Naš vsakokraten pogovor za Ločanko se
vselej začne s Poljansko obvoznico, zato
tudi tokrat vprašujem, kaj se dogaja pri
tem projektu?

”Potem ko je naš glavni investitor, državna
direkcija za ceste (DRSC), na razpisu izbral
gradbenega izvajalca za drugo in tretjo fazo
gradnje Poljanske obvoznice (predor pod Ste-
nom in traso do Zminca), sta na izbiro prišli
dve pritožbi konkurenčnih gradbenih podje-
tij, tako da sedaj vsi skupaj čakamo odločitev
državne revizijske komisije. Gre predvsem za
splošno pomanjkanje denarja v državi in ob
novem rebalansu državnega proračuna se
predvideva tudi manjše zmanjšanje denarja
za obvoznico, kar znova pomeni zamik grad-
nje. Sicer pa ta čas potekajo gradbena dela na
prvem delu obvoznice na trasi od Ljubljanske
ceste do Suhe. Ta čas tudi pričakujemo, kako
bo z razlastitvijo parcele na Suhi. Pritožba na
geodetski postopek zaradi parcelacije na I.

stopnji, ki jo je sprožil njen lastnik, je bila na
Ministrstvu za okolje dokončno zavrnjena.

Ali bo država sedaj končno le lahko izdala
odločbo o razlastitvi, pa sedaj premlevajo
pravni strokovnjaki na ministrstvu.”

Kdaj pa se bo začela rekonstrukcija Ki-
dričeve ceste mimo nekdanjega hotela in
avtobusne postaje, ki buri zlasti duhove
škofjeloškega združenja civilnih iniciativ? 

”Tudi tu bo treba počakati na sprejem vlad-
nega predloga rebalansa proračuna v držav-
nem zboru. Osemsto tisoč evrov za ceste so
nam v tem letu v rebalansu državnega prora-
čuna že oklestili. Minister Vlačič je namreč
dejal, da bo letos cestnim programom vzel
180 milijonov. Kolikor je znano, so že okle-
stili 152 projektov, med njimi tudi našega,
kar sicer ne pomeni, da ne bo uresničen, za-
gotovo pa bo izveden z zamikom.”

Še na eno odločitev težko čakate, in sicer
na vladno odločitev glede urejanja vodovo-
dov v porečju Sor, čeprav ste dokumenta-
cijo za skupni projekt štirih občin oddali
že zdavnaj. Kaj je novega?

”Kot je znano, nam je za projekt Ureditev
porečja Sor že uspelo pridobiti odločbo za iz-
gradnjo kanalizacije in čistilne naprave na
Škofjeloškem, projekt pa je tako rekoč že v
fazi izvajanja (razpisno dokumentacijo za
gradnjo imamo že pripravljeno), hudo pa nas

skrbi za drugi del omenjenega projekta, ki
predvideva celovito urejanje vodovodov, saj
se vloga na Ministrstvu za okolje in prostor
rešuje prepočasi. Vsakokrat se pred nas po-
stavi kaka nova ovira. Ko bo torej jasno, kako
se bodo razpletla dogajanja v zvezi z drugim
delom projekta, ki zadeva vodovod, jo bomo
dali v pregled na vladno službo za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj. Vse je torej
že pripravljeno, radi bi šli v razpis za izvajal-
ca gradnje za kanalizacijo, vendar do do-
končne odločitve glede vodovodov tega ne
moremo izvesti, saj nikakor nočemo kopati
in cevi polagati dvakrat - posebej za kanali-
zacijo in posebej za vodovod.”

Nekoliko več optimizma pa vliva gradnja
stanovanjskih stolpičev v Virmašah. Kdaj
bo končana in kdaj lahko prosilci računa-
jo na stanovanja?

”Gradnja obeh stanovanjskih objektov zelo
dobro napreduje, v rokih bosta tudi končana.
Trenutno pa se na občini oblikuje lista prosil-
cev za občinska stanovanja. Pričakujemo, da
bo do jeseni ta tudi že pravnomočna, že do
konca tega meseca pa bodo izdane prvosto-
penjske odločbe. Računamo, da bomo do je-
seni tako lahko ugodili 25 prosilcem. Trenut-
no namreč razpolagamo s prav toliko prazni-
mi stanovanji (tista povsem nova, ki jih bomo
dobili z novogradnjo v Virmašah, v to števil-

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka

Gradnja državnih cest 
bo zamujala

Vse kaže, da bo okleščen državni proračun vplival tudi na gradnjo nekaterih cest na območju Škofje
Loke. Gradili bodo, a z zamikom, meni župan Igor Draksler.

Igor Draksler
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Škofjeloški pasijonci skupaj z županom Igorjem Drakslerjem na Brdu, kjer so prejeli priznanje za svoj 
prostovoljski projekt. / Foto: Gorazd Kavčič
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ko še niso vključena), rešili bomo torej stano-
vanjski problem 25 družinam, kar je veliko
število ob dejstvu, da je na listi 66 prosilcev.
Občina je v sedanjem mandatu in od prej-
šnjega razpisa neprofitno stanovanje podelila
vsem dotedanjim prosilcem z liste čakajočih,
tako da smo jo povsem izpraznili. Ocenju-
jem, da stanovanjsko politiko vodimo dobro
in brez kakršnega koli pompa.”

Želeli ste že začeti postopke za sprejetje
občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za vzhodni del nekdanje vojašnice.
Kje se zapleta?

”Ministrstvu smo že pred dvema letoma
predlagali neodplačni prenos lastništva tam-
kajšnjih parcel z države na občino. Ko bo na-
mreč to storjeno, bomo lahko začeli z nadalj-
njimi postopki sprejemanja prostorskih doku-
mentov - nov OPPN za ta del vojašnice, saj bi
na tem območju radi zgradili nov vrtec. Pre-
nos pa še vedno ni bil opravljen, trenutno še
vedno čakamo na odločitev pristojnih vlad-
nih organov.”

Pač pa ste sprejeli prostorske načrte ob-
čine za zahodni del vojašnice. Kaj to po-
meni?

”Za zahodni del vojašnice je občinski podro-
bni prostorski načrt (OPPN) sedaj sprejet. Pri-
čakujemo še razčiščevanje nekaterih stvari,
najprej dokončno odločitev Ministrstva za
delo glede dokončne podelitve koncesije za
institucionalno varstvo starejših. Minister Sve-
tlik je na nedavnem obisku vlade na Gorenj-
skem jasno povedal, da bodo zagotovo razpi-
sali koncesijo, ob srečanju z njegovimi uradni-
ki pa spet dobiš drugačne informacije. Potreb-
no bo z roko v roki delati naprej, da bomo pri-
šli do primernega doma za starejše občane. S
pravkar sprejetim prostorskim načrtom pa so
dane možnosti investitorju, da dela naprej.
Doslej je bila na potezi občina, ta je s sprejet-
jem prostorskih dokumentov svoje naredila,
sedaj pa ima investitor vse pogoje, da z deli
lahko začne, treba pa mu je pomagati pri iska-
nju najbolj ustreznih rešitev.”

Lokalno turistično organizacijo (LTO)
Blegoš ste nedavno tega povezali z Razvoj-

no agencijo Sora. Kaj to pomeni za razvoj
turizma v občini?

”V začetku je bila organiziranost in delova-
nje LTO zastavljena v skladu s tedanjim zako-
nom, ki je na področju razvoja turizma veljal
pred skorajda tremi mandati. Temeljni akti za-
voda pa se od takrat praktično niso nikdar
uskladili z noveliranimi predpisi. Tako organi
upravljanja LTO kot vsi drugi niso več odseva-
li realnega stanja na področju turizma, tako da
je bilo treba nekaj nujno ukreniti. Poleg tega je
bilo treba občinske razvojne inštitucije tudi
primerno racionalizirati in mislim, da je pred-
log, ki sem ga dal že preteklo leto, končno do-
bil potrditev. S to spremembo, odgovornost za
vse razvojne faze na različnih področjih go-
spodarstva v Škofji Loki še bolj prehaja na
Razvojno agencijo Sora. Sicer pa menim, da je
tudi turizem del gospodarstva in tako smo le
dosledno sledili temu dejstvu, predvsem pa
smo želeli poenostaviti in racionalizirati način
odločanja. Enotno odločitev o tem smo spreje-
le vse štiri občine ustanoviteljice.”

Po spomladanskem razpisu in vpisu
otrok v škofjeloške vrtce se vam spet po-
javlja problem, ker skoraj sto otrok spet
ostaja brez možnosti varstva. Kako boste
reševali te težave?

”Potem ko je bil lani zgrajen nov modular-
ni vrtec Biba, je prostora za škofjeloške otro-
ke po številu sicer dovolj, obstaja pa problem
njihove razporeditve med prvo in drugo sta-
rostno skupino. Zato se sedaj kaže potreba po
dopolnilnih kapacitetah samo za prvo sta-
rostno obdobje. Proučujemo različne možno-
sti rešitve, glavna pa ostaja izgradnja novega
vrtca na vzhodnem delu nekdanje vojašnice,
kjer se, kakor sem že povedal, trenutno zati-
ka pri prenosu zemljišč s strani države na ob-
čino. Tudi v tem primeru država vedno znova
postavlja nove in popolnoma nerazumljive
pogoje! Po odločbi šolske inšpekcije se neka-
teri oddelki vrtca v Škofji Loki ne smejo več
uporabljati za varstvo otrok prvega starostne-
ga obdobja. Lahko pa se uporabljajo za dru-
go starostno obdobje. Ampak teh imamo v
občini sedaj dovolj, tako da bodo nekateri od-

delki za to starost celo ostali prazni! Zato po-
skušamo najti ustrezno možnost, da bi našli
še kak primeren prostor za najmlajše otroke,
da bi krizo lahko omilili. Ena od možnosti je
tudi subvencija, ki bi jo namenili staršem, ka-
terih otroci ne dobijo mesta v vrtcu. S tem bi
zagotovili tudi neko osnovno pravičnost pred
zakonom, saj sedaj velja, da za vsakega otro-
ka, vključenega v vrtec, občina prispeva 400
evrov, za tistega, ki ga varujejo doma ali je v
privatnem varstvu pa nič, razen da mu damo
za približno 25 evrov višji otroški dodatek.”

Nedavno so prostovoljci, ki so ustvarjali
Škofjeloški pasijon 2009, prejeli posebno
priznanje Mladinskega sveta Slovenije za
prostovoljski projekt. Ste ponosni na to, da
so bili opaženi tudi v širšem slovenskem
okolju?

”Najprej naj rečem, da mi je všeč trend, da
je prostovoljstva tudi pri nas vedno več. Prvo
leto je bilo 32 prostovoljcev, zadnjič pa nas je
v veliki dvorani centra na Brdu, kjer so pode-
ljevali priznanja, sedelo okoli 700. Vesel sem
in zelo ponosen, da je Škofja Loka premogla
tri projekte, ki so se prijavili na natečaj Mla-
dinskega sveta. Eden je Center za otroke in
mladostnike v okviru Centra za socialno
delo, drugi je projekt Osnovne šole Škofja
Loka - Mesto, naša občina kot organizator
Škofjeloškega pasijona 2009 pa je prijavila
vse prostovoljce, ki so pomagali ustvariti pa-
sijon, saj takšne uprizoritve brez njih zagoto-
vo ne bi bilo. Uvrstitev med tri nominirance
in pridobitev naslova naj projekt prostovolj-
stva je za nas izjemna pohvala in tudi zado-
ščenje, da nam tudi širša državna in družbe-
na skupnost prizna, da je Škofjeloški pasijon,
kakršen je bil postavljen, v vseh pogledih
zelo dragocen. Da ga je v najinem pogovoru
po podelitvi, pohvalil tudi Jožef Školč (ne-
kdanji minister za kulturo), ki je bil kot teda-
nji minister v času njegove prve postavitve
leta 1999, hudo skeptičen do pasijona, mi je
prav tako v zadoščenje. In tudi to, da nismo
nič lobirali, oddali smo le vlogo, saj smo v
projekt vseskozi verjeli”

Jutri, 30. junija, je občinski praznik.
Kaj lahko ob tej priložnosti rečete svojim
občanom?

”Seveda jim ob tej priložnosti čestitam in
jih vabim na praznične junijske prireditve, ki
še sledijo. Teh je vsako leto zelo veliko, sku-
šamo pa ugoditi okusom vseh generacij, letos
smo jim tako namesto Venerine poti ponudi-
li novost, Historial Škofja Loka, za organiza-
cijo katerega smo na zahtevnem evropskem
razpisu, edini iz Slovenije prejeli evropski
denar. Praznovanje bomo letos zaokrožili s
slavnostno praznično akademijo na Loškem
gradu, na kateri bomo našim zaslužnim ob-
čanom podelili občinska priznanja, v kultur-
nem programu pa bodo nastopili priznani te-
norist Janez Lotrič, mlada violinistka Anja
Bukovec in naš Škofjeloški godalni orkester
Arseia.”

Danica Zavrl Žlebir

V Škofji Loki pripravljajo lokacijski načrt za vzhodni del nekdanje vojašnice. / Foto: Matic Zorman
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Škofja Loka - Letos bodo po odločitvi občinskega sveta
Škofja Loka, ki je o priznanjih odločal na majski seji, podeli-
li pet občinskih priznanj: zlati grb, dva srebrna in dva brona-
sta grba občine Škofja Loka. Zlato priznanje gre letos izvrst-
nim športnikom, balinarjem Balinarskega društva Loka-
teks Trata. Dobitnika srebrnih grbov sta dva, Čebelarsko
društvo Škofja Loka, ki dobro dela in ob skrbi za čebele
ohranja naravo in zagotavlja tudi biotsko raznovrstnost, in pe-
dagoginja ter predsednica Društva prijateljev mladine Škofja
Loka Mara Jelovšek. Svetniki so podprli tudi predloga za
bronasti priznanji, in sicer Ivanu Kožuhu, prizadevnemu čla-
nu sveta KS Mesto in društva Sotočje, in Lei Mlakar, ki je v
Škofji Loki letos vodila akcijo Očistimo Slovenijo v enem
dnevu.

Danica Zavrl Žlebit, 
foto: Gorazd Kavčič, Tina Dokl

Letos pet občinskih nagrajencev
Jutri bodo na slavnostni akademiji na Škofjeloškem gradu podelili tudi občinska priznanja. 

Škofja Loka - Letošnja novost, ki je nadomestila nekdanjo Vene-
rino pot, je festival zgodovine, ki je konec minulega tedna potekal
pod imenom Historial 2010. Z njim se Škofja Loka vrača k svojim
koreninam, je pred dogodkom dejal župan Igor Draksler. V desetem
stoletju je namreč nemški cesar Oton II. Loko, Poljansko in Selško
dolino ter del Sorškega polja z darilno listino izročil freisinškim ško-
fom, s čimer se je začela osemsto let dolga vladavina freisinških go-
spodov. Njihovi odposlanci so vsako leto obiskovali Škofjo Loko,
občasno pa je Loka doživela tudi obisk samega presvetlega škofa.
Letošnji Historial je uprizoril takšen dogodek iz leta 1698, ko je
Loko obiskal škof Janez Frančišek in so ga loški plemiči in mešča-
ni slavnostno sprejeli. Zgodovinski dogodek so dopolnili še z dru-
gim dogajanjem: sejemsko ponudbo pod naslovom Sejem bil je živ,
ki je pokazala na bogato dediščino cehovske in obrtne dejavnosti na
Škofjeloškem, kulinarično ponudbo preteklosti, več otroškimi delav-
nicami z zgodovinskim pridihom, historičnimi plesi, pravljicami,
pripovedkami in dramatizacijami in tudi s predstavo Coprniška kr-

vava rihta v Loki. Pri slednji gre za dramatizacijo sojenja Agati
Schwarzkobler iz Tavčarjeve Visoške kronike. Obenem je potekal
tudi festival historične glasbe in plesa pod naslovom Musica Loco-
politana z glasbenimi in plesnimi delavnicami. Pripravili so tudi
mednarodni strokovni posvet o motivih vsebine zgodovinskih obdo-
bij v sodobni turistični ponudbi mest. 

V juniju se je v Škofji Loki in okolico zvrstilo veliko dogodkov za
vse okuse in generacije. V okoliških cerkvah in kapelah so poteka-
li glasbeni nastopi, znova so Škofjo Loko ”oglasbili” nastopi odlič-
nih glasbenikov iz škofjeloške glasbene šole, glasba je zvenela pod
Homanovo lipo in še kje. Nastopil je tudi domačin Jan Plestenjak.
Različne razstave so vabile v galerije. Priča smo bili več nastopom
otrok. Vrhunec pa bo jutri, 30. junija, na dan občinskega praznika,
ko bodo na Škofjeloškem gradu na slavnostni akademiji nastopili
violinistka Anja Bukovec, tenorist Janez Lotrič in domači godalni
orkester Arseia.

Danica Zavrl Žlebir
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Junij je v Škofji Loki poln prireditev
Do 30. junija, ko Škofja Loka praznuje občinski praznik, se v mestu ves mesec zvrsti 

več kot trideset prireditev.

Odličnim balinarjem s Trate gre letos zlati občinski grb.

Mara Jelovšek Ivan Kožuh Lea Mlakar

Srebrno priznanje je dobilo Čebelarsko društvo 
Škofja Loka. Na sliki je predsednik Marjan Novak,
tokrat s priznanjem Čebelarske zveze Slovenije.
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Čebelarjem so se uresničile 
dolgoletne želje

Leta 2002 so v Čebelarskem društvu Škofja Loka sklenili, da za društveno stoletnico odprejo 
čebelarski dom. Pred kratkim so se jim načrti uresničili, v Brodeh je bila sredi junija velika 

slovesnost ob odprtju novega doma.

Brode - Dom čebelarjev Čebelarskega dru-
štva Škofja Loka bo služil domačim in tudi
drugim gorenjskim čebelarjem, z njim so
ustvarili pogoje za nov čebelarski razvoj, je
na slovesnosti dejal predsednik društva Mar-
jan Novak. Zbrane je nagovoril tudi župan
občine Škofja Loka Igor Draksler, ki je tudi
sam čebelar in ponosno nosi naziv ”naj žu-
pan čebelar”, spregovoril je predsednik Če-
belarske zveze Slovenije Boštjan Noč. V
kulturnem programu so nastopili učenci
Osnovne šole Cvetka Golarja in Tamburaška
skupina Bisernica iz Reteč, dom in čebelar-

ski prapor je blagoslovil župnik iz Škofje
Loke. Že dan pred uradnim odprtjem pa so
škofjeloški čebelarji novi dom odprli za obi-
skovalce. Ob dnevu odprtih vrat so pokazali
čebelarsko opremo, pripravili degustacijo
medu, tudi otroci so se v delavnicah seznani-
li s čebelami in čebelarjenjem, gostje pa so
lahko skupaj s Cirilo Šmid izdelovali me-
dene dražgoške kruhke. Z novim domom so
čebelarji ožjega škofjeloškega in širšega 
gorenjskega območja in tudi občani dobili
sodobno opremljeno predavalnico za sprejem
do 50 udeležencev v mansardnem delu stavbe,

v pritličju je lepo opremljen prostor za spre-
jem gostov, razstavni prostor vseh vrst čebe-
ljih pridelkov, kjer je mogoča degustacija
raznih vrst medu, medenega peciva ter dru-
gih čebeljih pridelkov. Zraven je tudi manjša
kuhinja. Ob domu bo stal tudi čebelnjak z
enajstimi čebeljimi družinami, opremljen s
čebelarskim orodjem, ki ga čebelarji uporab-
ljajo pri svojem delu. Škofjeloški čebelarji pa
niso dobili le novega doma, pač pa bodo ob
občinskem prazniku dobili tudi priznanje,
srebrni grb občine Škofja Loka.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Na slovesnosti ob odprtju čebelarskega doma v Brodeh so nastopili tudi otroci
iz osnovne šole Cvetka Golarja.

V čebelarskem domu so bili na ogled tudi medeni izdelki, dan pred odprtjem pa
so obiskovalci skupaj s Cirilo Šmid izdelovali medene kruhke.

Mala harmonikarja Jan Starman in
Štefan Triler sta igrala kot velika. 

Čebelarja v svoji značilni noši 
s pokrivalom

Na slavnostnem odprtju čebelarskega doma so bili tudi župan Igor Draksler in
predsednika slovenskih ter gorenjskih čebelarjev Boštjan Noč in Drago Kotnik.
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Drobne umetnine iz jeder narave
Stana Kristan, Jernejcova Stana iz Žirov, je bila vrsto let, dokler se ni poročila, moja soseda. 

Bila je ravno toliko starejša, da smo jo lahko na skrivaj občudovali, ker je študirala v Ljubljani, kar 
se je nam, ki smo bili nekaj let mlajši, zdelo nekaj posebnega. 

Pozneje pa, ko se je zaposlila kot učiteljica
na žirovski osnovni šoli, je v nas vzbujala
spoštovanje. Spet sva se zbližali takrat, ko je
učila mojega sina Tomaža, in tega, da je zanj
zmeraj našla lepo besedo, ne bom nikoli 
pozabila.

Sem in tja sva skupaj obujali spomine na
otroštvo, ko je ob osmem marcu mami 
pripravila šopek, ki ga je oblikovala po svoje.
Dodala mu je malo tega in malo onega, kar 
je našla na vrtu, travniku ali v gozdu; zado-
voljna je bila šele tedaj, če je bil šopek nekaj
posebnega. Okoli hiše je bilo zadosti različ-
nega cvetja, s svojimi spretnimi prsti pa mu
je vdahnila življenje. Različnim aranžmajem
se je še bolj posvetila pozneje, ko se je zapo-
slila na žirovski osnovni šoli, kjer je učila 
v nižjih razredih. Otroci so jo imeli radi, saj
je zmeraj našla dovolj časa, da se jim je 
posvetila tudi v trenutkih, ko so domišljijo
spustili z vajeti.

S polno ognja in žara pripoveduje: ”Od
mladosti me vleče v gmajno, na travnik, v
vrt. Ne morem reči drugače, kot da sem 
človek narave. Ne mine dan, da ne bi šla v
gozd, kamor koli, kjer je moč občutiti ne-
okrnjenost okolja, v katerem živimo.”

Opazi vsako bilko, cvet, trave, različne 
plodove, ki se ponujajo očem. Že ob prvem
dotiku ve, kakšno umetnino bodo iz nabrane-
ga naredili njeni spretni prsti. Žepi, pa tudi
košara, s katero že zarana odhaja od doma, 
so zmeraj polni plodov, ki se ponujajo očem,
a jih običajno, zaradi hitenja proti cilju, niti
ne vidimo. Še posebej so ji všeč različni listi,
iz katerih oblikuje vrtnice, ki imajo pridih 
romantike, ljubezni in pozornosti. 

Vse, kar je del narave, ji je ljubo: od trav 
do lubja, suhih vej, lišajev, različnih plodov.
Doma prineseno posuši, brez tega ne gre. 
Naučila se je, da je treba pri nabiranju paziti
na luno. Zanimalo me je, če se je narava v 
zadnjih desetletjih kaj spremenila.

”Zelo,” odgovori brez razmisleka. ”Spre-
membe so vidne pri listih, zlasti spomladi.
Imajo različne bolezni, pike; tega včasih 
ni bilo. Gmajne dolga leta sploh niso bile
očiščene, lani pa sem opazila, da se obrača
na bolje. Meni so bolj všeč mešani gozdovi,
saj so bolj bogati, več nam dajejo.” 

Medtem ko hodi po stezah, razmišlja o tem,
kaj bo naredila iz nabranega. Dela pa se loti
šele tedaj, ko začuti, da bodo ideje, ki so se
porodile v njej, padle na plodna tla.

Rada jo opazujem, ko po škatlah išče 
posamezne umetnine, da mi jih pokaže.
Dnevno sobo je že pred več leti spremenila

v sobo zakladov. Ko stopim vanjo, na mah
začutim, da sem prišla v drugačen svet, kjer
ni prostora za vsakdanjosti, ki nam s svojimi
banalnostmi grenijo življenje. Že zrak diši
na prav poseben način. Vsak cvet, četudi
posušen, ohrani posebno aromo. S stropa 
visijo šopi raznobarvnih rož, nekaterim
sploh ne vem imena, na drugem koncu se
kažejo korenine, pobrane v gozdu, ki s svo-
jimi nenavadnimi oblikami vzbujajo domiš-
ljijo. Pod široko polico pa je prostor za že
narejene cvetove vrtnic, ki jih je naredila iz
različnih listov. Obiskovalca, tudi mene, 

nehote zagrabi želja, da bi se dotaknil 
vsakega po malo, toda krhkost videnega 
zaustavi radovedno roko. 

Stana se ustavlja ob peharjih, košarah in
škatlah in na vsakem koraku razlaga o tem,
koliko zamujamo, ker v naravi nenehno 
hitimo in se nimamo časa ozreti proti tlom,
kjer bi, s pomočjo domišljije, lahko v vsaki
rastlini poiskali drugačno zgodbo. 

Ob klekljanju je dobila idejo, kako bi iz 
trav spletla podobne kitke, kot jih ustvarijo
klekljarice iz sukanca; zdelo se ji je, da se
eno in drugo med seboj dopolnjuje. 
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”Na začetku mi delo ni šlo najbolje od rok,
saj sem se ob prvih kitkah šele učila. A pri
vsaki novi ideji, ki mi pade na pamet, posta-
nem trmasta in vztrajam toliko časa, dokler
se ne pokažejo prvi rezultati,”je rekla med
smehom. Ko govori o svojem delu, ji žari 
obraz in roki kar sami hitita, včasih se zdi, da
na več koncev hkrati. ”Na začetku ustvarjalne
poti sem delala aranžmaje na kuhalnicah, v
peharjih, nato pa sem odkrila bidermajerske
šopke. Sledila so čudovita tihožitja, ki so 
pomirjala dušo, saj so se oči ob njih spočile,”
reče skromno. Kakšno pohvalo na račun 
lastnega dela je iz Stane nemogoče izvleči.

Vsako novo odkritje v umetnosti oblikova-
nja darov narave ji vedno znova vzame sapo
zaradi številnih spoznanj, s katerimi jim 
lahko vdihne nov smisel in dušo. Mimogrede,
ko razpredava o poletju in dopustih, globoko
vzdihne in reče, da je ne mika nikamor, ker 
je še toliko stvari iz bližnje okolice, kar ne 
pozna, a v njej se vsak dan že zarana prebudi
raziskovalni duh, ki jo požene v jutranjo roso. 

Med drobnimi umetninami, ki visijo na 
steni, opazim fotografije vnukov.

”Radi me opazujejo pri delu in če vidim, da
jih zamika, da mi pomagajo, jih pri tem spod-
bujam. V otrocih je potrebno že v prvih letih,
ko svet šele odkrivajo, spodbujati občutek za
naravo in za vse lepo, kar v njej lahko odkrijejo.
Zlasti me veseli, ko ugotavljam, da se v Niki
skriva veliko umetniškega daru,” je dejala. 

Marsikaj od tega, kar naredi, podari. Na 
pomoč jo pokličejo ob različnih prireditvah,
da s svojimi šopki le-tem doda tisto piko na i,
da so potem obiskovalci še bolj zadovoljni. A
zmeraj jo najprej zanima vsebina takih prire-
ditev, saj pravi, da ima tudi cvetje, s katerim
okrasi prostor, svojo posebno sporočilnost.

Dela ima ves čas zelo veliko. Le sem in tja
kaj zasluži, toliko, da pokrije stroške za sili-
kon in druge malenkosti, ki jih potrebuje pri
brkljanju. Vsake nove delavnice, kjer deli
svoje znanje drugim, se zelo veseli. Zlasti 
tedaj, ko svoje znanje prepleta z drobnimi, a
radovednimi prstki najmlajših, ki še ne vedo
dobro, kaj bi počeli s travno bilko, listom ali
cvetom, ki jim ga da v roke.

Bolj ali manj pogosto najdem izgovor, da
potrkam na njena vrata. Zmeraj se me razve-
seli in ko me popelje v svoje kraljestvo, se mi
zdi, kot da bi vdrla v njen intimni svet.

”Sploh ne,” pravi in me začudeno pogleda. 
Vsakič pa se, prej ali slej, ustavim pri nje-

nih vrtnicah, ki so nepozabne. Nekaj poseb-
nega. Kljub temu da ji včasih kdo namigne,
da so podobne opazili v kakšni reviji, Stana
vztraja, da jih je začela oblikovati po lastni
zamisli. Verjamem ji. Preveč unikatne in 
naravne so.

”Prve, ki sem jih naredila, so šle v Bruselj.
Nečakinja Irma je za neko darilo naredila 
zrcalce, nanj pa sem nalepila tri drobne 
vrtnice,” pove Stana.

Izdelovanja vrtnic ni patentirala. Na kaj 
takega niti pomisli ne. Trenutki, ko nastajajo
pod njenimi prsti, ji pomenijo užitek, vse
ostalo ji je nepomembno. Tudi to je ne moti,
če jo drugi posnemajo. Naj jo. 

”Če se med ljudmi širijo lepe stvari, je to
kvečjemu dobro!”

Nabira tudi zelišča, ki jih suši. Največ 
meliso, rman, ozkolistni trpotec, arniko, 
čemaž, sivko, materino dušico, gabez, belo
omelo. Ognjič, namočen v olivnem olju in 
alkoholu, ima zmeraj pri sebi.

Nasploh je v Jernejcovi družini veliko
umetnikov: Vinko, ki še zmeraj poslika kakš-
no platno, Irma, ki ustvarja iz gline, stekla in
prav tako kot Vinko ne more brez oljnih barv
ter Darinka, ki je čar umetnosti odkrila v zre-
lejših letih. Brat Jernej je bil vrsto let urednik
Alpininega glasila Delo - življenje, kar je
upokojen, pa se posveča raziskovanjem prete-
klosti Žirov. Hči Jerneja, diplomirana indus-
trijska oblikovalka, izdeluje nakit in oblikuje
torbice in čevlje, sin Tomaž pa ima izredne
risarske in oblikovalske sposobnosti.

”Spominjam pa se še pokojnega strica, ki
je bil slikar - naivec. Slikanje na platno pa je 

veselilo tudi mojo mamo. A to so bili drugi
časi, ki ženskam, ki so se posvečale umetnosti,
niso bili najbolj naklonjeni,” reče in potem se 
posvetiva številnim albumom, v katerih se
skrivajo fotografije njenih najlepših stvaritev. 

Andreja Kopač, foto: P. M. B.
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ČETRTEK, 15. julija
Ob 19. uri: SLOVESNO ODPRTJE 48. ČIPKARSKIH DNI na dvorišču muzeja.
Odprtje razstav
Galerija muzeja: razstava čipk ČIPKA DEŽELE KRANJSKE.
Lovski dom: 
■ razstava učencev čipkarske šole in udeležencev klekljarskih večerov 

v Osnovni šoli Železniki pod mentorstvom Irene Benedičič,
■ razstava udeležencev klekljarskih tečajev pod mentorstvom Jane Rihtaršič,
■ razstava združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipko, na

temo ŠESTEROKOTNIK,
■ razstavljajo klekljarice iz Novega mesta,
■ pri Benedik: razstava čipk Marjane Trpin in fotografij Tineta Benedičiča,
■ pri Štalc v Ovčji vasi: razstava starega pohištva, čipk Anice Rakovec 

in slik Lojzeta Tarfila,
■ pri Špendal: razstava del Ivana Čerina.

Razstave so odprte od petka do nedelje od 10. do 20. ure.

PETEK, 16. julija
Ob 15. uri: ŽIVŽAV s ČAROVNIKOM GREGOM in delavnicami za otroke pred
plavžem.
Ob 19. uri: odprtje obnovljenih prostorov Lovskega doma in razstave
Lovske družine Železniki (organizira Lovska družina Železniki).
Ob 21. uri: zabava s skupino NIGHT JUMP.

SOBOTA, 17. julija
Ob 17. uri: nogometna tekma ledik : oženjeni 
(organizira Nogometni klub Železniki).
Po tekmi: predstavitev Športno kinološkega društva Škofja Loka - Železniki.
Ob 20. uri: predstavitev starega običaja ”pobiranje kranceljnov” 
z začetkom na Logu.
Ob 21. uri: prikaz kovanja žebljev - ”Izdelaj si kovan žebelj”.
Ob 21. uri: zabava s skupino MAMBO KINGS.

NEDELJA, 18. julija
Ob 10. uri: maša za klekljarice.
Od 10. ure dalje: predstavitev starih domačih obrti in kulinarike na 
stojnicah pred muzejem in na dvorišču muzeja.
Ob 14. uri: klekljarski sprevod s konjeniki, Pihalnim orkestrom Alples,
mažoretkami in gosti od Mercatorja do plavža.
Ob 15. uri: slovensko tekmovanje otrok in odraslih v klekljanju na
Merovem dvorišču.
Ob 15.30: prikaz kovanja žebljev - ”Izdelaj si kovan žebelj”.
Ob 16. uri: zabavna prireditev z ansamblom VESELI SVATJE.
Ob 17. uri: podelitev priznanj in nagrad za klekljarska in športna 
tekmovanja.

TEKMOVANJA ZA ZLATO ČIPKO
Kolesarjenje: sobota, 10. julija, ob 10. uri: kolesarska dirka na Soriško
planino (organizira ŠD Kamikaze).
Prijave in informacije: www.kamikaze.si in 051/330 329.

Tarok: sobota, 10. 7. 2010, ob 17. uri: v Kačjem gradu turnir v taroku 
(organizira društvo Vigenjc). 
Prijave in informacije: Kačji grad in 041/482 085.

Kegljanje: čet., pet. in sob., od 8. do 10. julija 
(organizira Bar in kegljišče Pri Meru).
Prijave in informacije: Bar in kegljišče Pri Meru in 04/510-22-22.

Balinanje in tenis: pet., sob. in ned., od 16. do 18. 7. 2010 
(organizira Javni zavod Ratitovec). 
Prijave in informacije: Bife Bazena Železniki in 04/514-63-81.

Streljanje: sob. in ned., 17. in 18. 7. 2010 
(organizira Strelsko društvo Lotrič).
Prijave in informacije: sd.lotric.zelezniki@gmail.com in 041/444-972.

NEDELJA, 4. julija
Ob 17. uri: Kačji grad - odprtje (organizira društvo Vigenjc)
odprtje razstave del Ivana Čerina v Špendalovi hiši in koncert dua Lunca.

PETEK, 9. julija
Ob 19. uri: večer z ansamblom JEGLIČ v Kačjem gradu 
(organizira društvo Vigenjc).

NEDELJA, 11. julija
Ob 9. uri: pohod po proti prek Martinj Vrha (organizira Društvo za razvoj
podeželja Resje). Zbor pohodnikov na odcepu za Martinj Vrh na Jesenovcu.
Štiri do pet ur hoje. Informacije: 04/514 68 10.
OŠ Martinj Vrh: odprta razstava slik samouka Mohoričevega očeta.
Ob 17. uri: odprto tekmovanje mladih v igranju harmonike v Kačjem gradu
(organizira društvo Vigenjc). 
Prijave in informacije: Kačji grad in 041/482 085.

SREDA, 14. julija
Od 9. do 11. ure: muzejske delavnice za otroke v Muzeju Železniki 
(organizirata Muzej Železniki in Muzejsko društvo Železniki); 
število udeležencev je omejeno, obvezne prijave do torka, 13. julija, 
na: 04/514 73 56.
Ob 17. uri: lutkovni predstavi za otroke na letnem vrtu Bazena Železniki
(organizirata KUD France Koblar in Javni zavod Ratitovec).
Ob 21. uri: odlomek iz fužinarske igre avtorja dr. Jožeta Tavčarja 
v Kačjem gradu (organizira društvo Vigenjc).

48. ČIPKARSKI DNEVI 2010
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Kadar igrajo ”Jaketovi”, je žur
Sredi junija je Kristalna dvorana pokala po šivih, na koncertu Otroci, ritem & jazz pa je 

”pokalo” še kako drugače. 

Koncert je že ob pogledu na vabilo obetal.
Otroci ritmov in Jazz je kul bend, to so tisti
”Jaketovi” iz škofjeloške glasbene, bi lahko
pojasnil v nekaj besedah. Vse drugo pa je že
odličen koncertni večer, ki je v torek, natan-
ko pred štirinajstimi dnevi, očaral nabito pol-
no Kristalno dvorano v Sokolskem domu.
Jaka Strajnar, v Glasbeni šoli uči bodoče
tolkalce in zraven počne še marsikaj. Na pri-
mer: pred štirimi leti je najprej ustanovil tol-
kalno skupino Otroci ritmov, lani pa še jaz-
zovsko skupino (ki bo mogoče nekoč postala
tudi manjši ”big band”) Jazz je kul bend. Se-
veda v obeh sodelujejo izključno otroci do-
mače glasbene šole. Tokratni koncert je bil
zaključni v letošnjem šolskem letu, če mu je
sploh potrebno dodati kakšno namenskost. 

Koncert je Strajnar razdelil v dva dela. V
prvem so nastopili tolkalci, v drugem pa
band. Otroci ritmov so najprej začeli z bob-
narskimi skladbami, nato pa nadaljevali z
melodičnimi tolkali in izvajali znane jazzov-
ske (Spain, My little suede shoes) in pop
skladbe (Viva la vida sicer skupine Cold-
play), končali pa so z dvema bobnarskima
skladbama. Zadnja skladba Utrip južne tribu-
ne je bila napisana prav za letošnje nogomet-
no prvenstvo in je sodila kot nalašč v to 
okolje in obdobje. No, Jaka se je izkazal tudi
kot izvrsten povezovalec programa, v pod-
poro pri tem pa mu je bil vseskozi čudovit
”powerpoint”, ki ga je pripravila Anja Strajnar.
Torej, voditelj programa je najprej predstavil
posamezno skladbo, povedal kakšno zanimivo
prigodo benda ali na kakšen drug način 
občinstvo spravil v prešerno razpoloženje, 
istočasno pa se je z njim na platnu pojavil 
naslov prihajajoče skladbe. 

V drugem delu je sledil nastop Jazz je kul
benda. Že s prvo skladbo Hancockovo Can-
taloupe Island, Strajnar je pripravil tudi
priredbe za vse skladbe, so šokirali občin-
stvo. Sledile so same znane skladbe kot I
got you (I feel good), When The Saints,
Summer nights, Tequila ... V vsaki se je
predstavil drug solist, glede na to, da je bi-
stvo jazza improvizacija, pa se je v znani
Mancinijevi skladbi Peter Gunn s svojimi
improvizacijami predstavila kar celotna pi-
halna sekcija. Mladi glasbeniki so napetost
stopnjevali do zadnje skladbe, odličnega
bluesa Garyja Moora Walking by myself, 
v katerem je tudi Strajnar odsoliral nekaj

krogov na trobento, inštrument iz svojih
glasbenih začetkov. 

Navdušeno občinstvo je zahtevalo dodatna
dva bisa, v katerem so skupaj zaigrali Otroci
ritmov in Jazz je kul bend. Ljudje so celo 
zaplesali. Kaj dodati? Jaka Strajnar je z 
mladimi glasbeniki, svojimi tolkalci in člani
Jazz je kul benda, ki se inštrumentov učijo
pri njegovih glasbenih kolegih iz škofjeloške
glasbene šole, opravil veliko delo. Napolnil
dvorano in pokazal, kaj se da, če je volja in v
pravih glavah zavest, da je svet dobre glasbe
vendarle tako zelo velik. Strajnar pravi, da 
bo za božič sledila nova glasbena eksplozija
- še boljša. Igor Kavčič 

Jaka Strajnar je s svojimi mladimi glasbeniki navdušil polno Kristalno dvorano, kot dirigent, avtor priredb in
na koncu tudi trobentač ... / Foto: Jana Jocif

Papirnica se tudi sliši 
Trije koncerti letošnjega II. Mednarodnega cikla 
koncertov so potekali v kapeli Jezusovih blagrov 

v Papirnici.
Čudovit ambient kapele Jezusovih blagrov v Papirnici je letos

oživel tudi v glasbenem pomenu, v njem so namreč pripravili tudi tri
koncerte v okviru II. Mednarodnega cikla koncertov, ki so bili pred-
vsem povezani v tako imenovani orgelski del cikla. Tako so se že
sredi maja ob spremljavi orgel predstavili učenci in učitelji glasbene
šole Škofja Loka, v začetku junija sta se predstavila mojstra stare
glasbe Manuel Stropoli (kljunasta flavta) in Manuel Tomadin (or-
gle), 16. junija pa se je predstavil ansambel Musica Cubicularis.
Četverica izvrstnih mladih glasbenikov: Barbara Tišler (sopran),
Žiga Faganel (violina), Domen Marinčič (viola da gamba) in Tomaž
Sevšek (orgle) je predstavila komorna dela avtorjev iz 17. stoletja, od
Buxtehudeja do Scarlattija in Händla. Igor Kavčič 

Pred zadnjim koncertom letošnjega koncertnega cikla v čudovitem ambientu kapele
v Papirnici, ki je letos oživela tudi v glasbenem pomenu. / Foto: Jana Jocif
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Veliko zanimanja za glasbeno šolo 
Konec maja so v Glasbeni šoli Škofja Loka potekali sprejemni preizkusi za vpis v prvi razred v 

novem šolskem letu. Od sto petdeset otrok sprejetih petinšestdeset.

Med starši in otroki je opaziti vsako leto
več zanimanja za učenje inštrumenta v glas-
beni šoli. Želje v zadnjih letih tako močno
presegajo zmožnosti glasbenih šol, ki so 
glede števila oddelkov in učencev omejene,
saj jim tako imenovane kvote predpisuje Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport. Zato v glasbenih
šolah posebno pozornost posvečajo sprejem-
nim preizkusom, s katerimi ugotavljajo pred-
vsem, koliko posluha imajo otroci, kar je za
učenje inštrumenta zagotovo eden od po-
membnejših dejavnikov. Tako je, kot že nekaj
zadnjih let, tudi tokrat v Glasbeni šoli Škofja
Loka, zapisano v jeziku ekonomistov, pov-
praševanje preseglo ponudbo. ”Na sprejemni
preizkus je prišlo okrog sto petdeset otrok,
največ zanimanja pa je bilo že po tradiciji 
za klavir in kitaro,” je povedala pomočnica
ravnatelja Karin Garb: ”Za oba inštrumenta
imamo na naši šoli tudi sicer največ oddelkov
in slaba polovica vseh letos sprejetih učencev
bo jeseni začela vaditi prav klavir oziroma
kitaro.” 

Letos je v glasbeni šoli zaključilo šolanje
petinšestdeset otrok, torej je bilo na voljo
prav toliko mest za nove učence. Pri tem so
otroci, ki so bili na sprejemnem preizkusu
uspešnejši, seveda imeli prednost. Vse tiste,
ki so pokazali dovolj glasbene nadarjenosti, a
jim ni uspelo priti v razred želenega inštru-
menta, so poskušali preusmeriti na druge in-
štrumente, oziroma v šolski otroški zborček,
ki ga bodo ustanovili v prihajajočem letu.
Prav v zboru se otroci lahko zbližajo z 
glasbo in bodo zato lahko lažje poizkusili
prihodnje leto. ”Pogrešamo več zanimanja za

učenje nizkih trobil. V šoli imamo za te in-
štrumente prav tako zelo kvalitetne učitelje, a
starše in otroke običajno bolj privlačijo in-
štrumenti, ki so bolj popularni,” dodaja so-
govornica. Letos so sprejeli tudi šestinšest-
deset otrok v skupinski pouk predšolske glas-
bene vzgoje in glasbene pripravnice, na novo

pa so odprli tudi oddelek za balet v Želez-
nikih. Glasbeno šolo Škofja Loka z dislocira-
nimi enotami v Žireh, Gorenji vasi in Želez-
nikih vsako leto obiskuje preko tristo šestdeset
učencev za posamezne inštrumente, okrog
sto petdeset pa jih obiskuje še skupinski pouk.

Igor Kavčič, foto: Karin Garb

Simpatične saksofonistke iz razreda Zvonka Mornarja v trenutkih pred 
O’glasbenim nastopom

V atriju Rotovža smo poslušali tudi muziko, ki so jo iz kljunastih flavt izvabljali
učenci iz razreda Mojce Zaplotnik. / Foto: Igor Kavčič

Foto utrinka z letošnje O’glasbene Loke

Na dan sprejemnih preizkusov je bilo pred učilnicami Glasbene šole Škofja Loka vseskozi zelo živahno.
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Freske že na ogled
Žiri - Do konca minulega tedna naj bi tra-

jala poslikava prizidka župnišča v Žireh, ki je
delo slikarke Maše Bersan Mašuk. ”Slikam
Jezusa med učenci iz evangelija prihoda
Jezusa k svojim učencem v žitnem polju, ki
ne simbolizira le preteklosti, ampak tudi
sedanjost in prihodnost. Mislim, da mi je do-
bro uspelo,” nam je pred dnevi povedala rus-
ka umetnica, ki skupaj z možem sicer živi v

Ljubnem pri Radovljici. Zadnji mesec je
postala Žirovka, saj je množico vernikov v
družbi z apostoli v domačem, žirovskem
okolju, slikala od jutra do poznega večera.
Tudi zato je nova freska, velika kar pet krat
pet metrov, po treh tednih trdega dela nared,
Mašukova nam je prejšnji teden namreč
povedala, da bo s slikanjem zaključila do
minule sobote. Umetnico sicer v Žireh poz-

najo tudi po poslikavi kapelice na Selu pri
Žireh, kaj kmalu pa se seli na Dobravo pri
Gorenji vasi. ”Vesela sem, da je župnik Igor
Jereb izbral sproščeno kompozicijo in sodob-
no podobo, ki se meša s tradicionalnim. Lepo
se je uskladila tudi z novo fasado na prizidku
župnišča,” še pravi Maša Bersan Mašuk.

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Škofja Loka - Predsednica Območnega združenja Rdečega križa
Škofja Loka je od skupščine, ki je bila konec maja v Škofji Loki,
Milena Miklavčič, prepoznavna medijska osebnost, doma v Žireh.
Milena je sodelavka Radia Sora, piše za Gorenjski glas, je tudi
pisateljica, pesnica, pravljičarka ... Veščega peresa bralcem odkriva
zlasti resnične zgodbe s socialnega roba, iz njih razberemo njen
posluh za stisko in potrebe ljudi. Milena Miklavčič priznava, da jo je
ravno njen notranji čut vodil, da se je na predlog podpredsednic
Rdečega križa v Škofji Loki Olge Bandelj in Marije Kastelec od-
ločila za kandidaturo. Doslej ni delovala v humanitarnih organizaci-
jah, tudi v Rdečem križu ni bila nikoli aktivna. Rada pa pomaga lju-
dem prek svojega novinarskega dela ali kako drugače. ”Na tak ali
drugačen način sem res že marsikomu pomagala, nad zbiranjem in
trošenjem sredstev, ki jih zberem tudi s pomočjo drugih, pa imam
rada pregled in kontrolo. Sicer sem botra dečku v misijonih, ki mu z
občasnimi nakazili pomagam, da laže študira, v tem primeru pa sko-
raj moram zaupati odgovornim, da ta otrok denar ne le dobi, temveč
tudi porabi za tisto najpotrebnejše,” pove novoizvoljena predsednica
RK v Škofji Loki o svojem dosedanjem humanitarnem delu. Nič je
ne skrbi, da bo svojim številnim nalogam dodala še eno, saj pravi, da
”večji ko so izzivi, raje jih imam”. Med prvimi nalogami, ki se jih
namerava lotiti, so krožki Rdečega križa po šolah, kjer je opaziti

upad. Milena je sicer sočutna in pripravljena prisluhniti vsakršni
stiski, hkrati pa je tudi praktična. O tem pravi: ”Prepričana sem, da
zmeraj storimo najbolje s tem, da ljudi ”učimo ribe loviti” in ne, da
ribe kar podarjamo.” Danica Zavrl Žlebir

Rdeči križ vodi Milena Miklavčič 
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Vandrovček Triu Šubic
Sredi junija je bil v Škofji Loki jubilejni, deseti Večer slovenskih viž v narečju. 

Nagrado občinstva je prejel domači Trio Šubic. 

Škofja Loka - Sredi junija je
Radio Sora v sodelovanju z
Agencijama Media butik in Ger-
žina videoton uspešno spravil
pod streho jubilejni, deseti Večer
slovenskih viž v narečju. Zveneča
imena narodnozabavne glasbe so
na Mestni trg v Škofji Loki priva-
bila množico obiskovalcev, ki je
uživala ob preigravanju narečnih
viž iz različnih koncev Slovenije.
Vseh enajst ansamblov se je
predstavilo z eno tekmovalno
skladbo, vsi so si izbrali polko,
kot drugo pa so zaigrali vižo, ki
je bila v preteklosti že nagrajena
na škofjeloškem festivalu.

Strokovna komisija pod vod-
stvom glasbenega producenta
Tomaža Tozona je najvišjo le-
tošnjo nagrado - nagrado Škofje
Loke za najboljši in najbolj vše-
čen nastop v celoti dodelila
Kvintetu Dori iz Rimskih Toplic,
nagrade občinstva pa se je razve-
selil Trio Šubic iz Škofje Loke.
Nagrado za najboljšo melodijo
po izboru strokovne komisije je
prejel Aleksander Vodopivec za
skladbo Kraška uohcet. Nagradi-
li so tudi najlepša narečna bese-
dila, njihovo primernost je oce-
njevala Francka Benedik z dia-
lektološke sekcije Inštituta za
slovenski jezik pri Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti,
dokončen izbor najboljšega no-
vega narečnega besedila pa je
naredila skupaj s članom Dru-

štva pesnikov slovenske glasbe
Francem Ankerstom. Prve na-
grade se je razveselil Anton
Gričnik za skladbo Kuoscam za
spumejn v južnopohorskem na-
rečju, drugo nagrado je prejel
Vili Bertok za skladbo Vuz ne
trna v primorskem narečju, tretje
najboljše besedilo pa je napisal
Aleksij Pregarc za skladbo Kra-
ška uohcet v tržaškem narečju.
Vodovnikovo nagrado za dolgo-
letno kvalitetno pisanje besedil
za slovensko glasbo je prejel

Franc Ankerst. Festival sta že
petič zapored povezovala Saša
Pivk Avsec in Jure Sešek.

Trio Šubic se bo še vrnil
Trio Šubic sestavljajo brata

Miha in Marjan ter njun bratra-
nec Tomaž. Fantje pravijo, da jim
nagrada občinstva pomeni veliko
potrditev, da dobro delajo. ”Tek-
movali smo s polko Tak i blu ta-
kat, besedilo je napisal Matija
Krajnik, glasba pa je plod našega
dela. Skladba na šaljiv način pri-
poveduje, kako je bilo življenje
včasih bolj preprosto in skrom-
no, a kljub temu so bili ljudje
bolj zadovoljni, zdravi in srečni,
imeli so čas zase in za bližnje,”
je strnil harmonikar Tomaž.

Mladi fantje, ki skupaj nasto-
pajo dobra tri leta, so bili pova-
bila na jubilejni festival nareč-
nih viž zelo veseli. ”Dogaja se
v našem domačem okolju, med
veselimi in prijaznimi ljudmi.
To pozitivno energijo vedno za-
čutiš na odru,” pojasnjuje To-
maž in dodaja, da se bodo na
škofjeloški festival v prihodnje
še vračali. Poseben izziv jim je
predstavljal nastop v družbi na-
grajencev s preteklih festivalov.

Sami so predlani osvojili tretjo
nagrado strokovne komisije. To
je bila njihova prva festivalska
nagrada, dala pa jim je velik
zagon. Tudi lani so se udeležili
škofjeloškega festivala, a ne
tako uspešno kot leto poprej in
letos. Kot zmagovalci občin-
stva so na letošnjem festivalu v
enoletno varstvo prejeli tudi
prehodni pokal Vandrovčka, le-
seno skulpturo, ki je delo ki-
parja Petra Jovanoviča iz Žeti-
ne. Naj kot zanimivost dodamo,
da je Trio Šubic kot zadnji pre-
jel starega vandrovčka v eno-
letno varstvo, prihodnje leto pa
bo v meh novega vandrovčka,
ki ga je Jovanovič že izdelal,
vpisano njihovo ime.

Fantje imajo pred seboj veliko
načrtov, najprej pa bi radi izdali
svojo prvo zgoščenko. ”Mislili
smo, da bo luč sveta zagledala že
skoraj pred letom dni, a so nam
številni nastopi in šolske obvez-
nosti vzeli preveč časa,” nam je
še zaupal Tomaž in dodal, da se
v prihodnje nameravajo udeležiti
še kakšnega festivala narodnoza-
bavne glasbe.

Ana Hartman
Foto: Matic Zorman

Občinstvo v Škofji Loki je najbolj navdušil Trio Šubic.
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Nepovratne spodbude Eko sklada
Konec maja je Eko sklad objavil tri javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev za občane 

v skupni vrednosti 18 milijonov evrov.

Nepovratna sredstva Eko sklada so namenje-
na za različne naložbe v rabo obnovljivih virov
energije in učinkovite rabe energije v stano-
vanjskih stavbah. Osrednji javni poziv za ne-
povratne finančne spodbude (4SUB-OB10) je
namenjen občanom, ki bodo v ali na stanovanj-
skih stavbah izvajali enega ali več od desetih
ukrepov, pri čemer morajo pred izvedbo vloži-
ti ustrezno vlogo za pridobitev nepovratne fi-
nančne spodbude. Spodbude so namenjene za
ukrepe: vgradnje solarnega ogrevalnega siste-
ma za pripravo sanitarne tople vode in/ali cen-
tralno ogrevanje, vgradnjo toplotne črpalke za
pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno
ogrevanje, vgradnjo kurilne naprave za central-
no ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo siste-
ma centralnega ogrevanja pri obnovi stano-
vanjske stavbe v primeru priključitve na daljin-
sko ogrevanje na obnovljiv vir energije, zame-
njavo zunanjega stavbnega pohištva, toplotno
izolacijo fasade pri obnovi eno- ali dvostano-
vanjske stavbe, toplotno izolacijo strehe oziro-
ma podstrešja pri obnovi eno- ali dvostano-
vanjske stavbe, vgradnjo sistema prezračevanja
z vračanjem toplote odpadnega zraka ter grad-

njo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stano-
vanjske stavbe in nakup stanovanjske enote v
večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu.

Za navedene ukrepe je razpisanih 13,72 mili-
jona evrov sredstev, javni poziv pa bo odprt do
objave zaključka javnega poziva oziroma do

konca leta 2010. Višina spodbude za vse zgoraj
naštete posamezne ukrepe, razen zadnjih dveh
je omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov
naložbe, hkrati pa bo za vsak posamezen ukrep
določena omejitev višine spodbude v absolut-
nem znesku. Višina spodbude za gradnjo ali
nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske
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stavbe je določena glede na izračunani energij-
ski razred in neto ogrevano površino stanovanj-
ske stavbe ter vrsto in volumski delež izolacij-
skega materiala in ne presega 25.000 evrov.
Enaka zgornja omejitev velja za višino spod-
bude za nakup stanovanjske enote v večstano-
vanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasiv-
nem energijskem razredu, ki je določena v vi-
šini 250 evrov na kvadratni meter za največ sto
kvadratnih metrov neto ogrevane površine.

Drugi javni poziv (3SUB-OB10) je namenjen
občanom, ki so že izvedli katerega od štirih
ukrepov, ki so bili predmet spodbujanja v letu
2009, v času od zaključka lanskoletnega javne-
ga razpisa (9. oktobra 2009), do objave letošnjih
javnih pozivov (maja 2010). Nepovratna sred-
stva bodo lahko dodeljena za nakup in vgradnjo
solarnih ogrevalnih sistemov, kotlov na lesno
biomaso, ter toplotno izolacijo fasad in zame-
njavo zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi
obstoječih stanovanjskih stavb. Za te ukrepe je
razpisanih 2,5 milijona sredstev, trajanje tega
javnega poziva pa je omejeno do 31. julija 2010.

Poseben javni poziv (5SUB-OB10) je pri-
pravljen za občane, ki bodo izvajali naložbe v
rabo obnovljivih virov energije in večjo ener-
gijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb.
Sredstva so razpisana za izvedbo enega ali več

ukrepov: toplotno izolacijo fasade, toplotno
izolacijo strehe oziroma podstrešja, zamenjavo
zunanjega stavbnega pohištva v skupnih pros-
torih, vgradnjo kurilne naprave za centralno
ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo termo-
statskih ventilov in hidravlično uravnoteženje
ogrevalnih sistemov in vgradnjo sistema delit-
ve stroškov za toploto. Za te ukrepe je razpisa-
nih 1,78 milijona evrov sredstev, javni poziv pa
bo odprt do objave zaključka javnega poziva
oziroma do konca leta 2010.

Višina spodbude za vse zgoraj naštete posa-
mezne ukrepe je omejena na 25 odstotkov pri-
znanih stroškov naložbe, hkrati pa je za vsak
posamezen ukrep določena omejitev višine
spodbude v absolutnem znesku. V večstano-
vanjskih stavbah bodo višje spodbude lahko
deležni socialno šibki občani. V teh primerih
bo spodbuda določena v višini 100 odstotkov
priznanih stroškov naložbe in bo s tem social-
no šibkim občanom omogočila ali vsaj bistve-
no olajšala vključitev v proces obnove za iz-
boljšanje bivalnih pogojev in znižanje stroškov
energije. Obenem bo s tem lažje doseženo so-
glasje etažnih lastnikov, ki imajo v lasti vsaj 75
odstotni delež nepremičnine, kot ga za tovrstne
naložbe določa veljavni stanovanjski zakon.

Boštjan Bogataj, foto: Tina Dokl
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Prvo stanovanje za mladi par
Bralca Sandra in Tine sta kupila svoje prvo stanovanje in ga želita mladostniško in ugodno opremiti. 
Največji poudarek želita dati bivalnemu delu, dnevna soba z jedilnico in ložo, saj bosta tam preživela 

največ časa. Prostor naj bo opremljen moderno in mladostno. 

Opis vaših želja se večinoma nanaša na
predlagano ureditev, ki jo ponuja projektant,
zato vama predlagam nekatere spremembe.
Razporeditev prostora je približno enaka va-
šim željam, bivalni del je od predsobe ločen
s steklenimi drsnimi vrati. Bivalni del je raz-
deljen na dnevno sobo, jedilnico in ložo. 

V dnevnem delu stoji večja sedežna garni-
tura sestavljena iz dveh delov v obliko črke
L, s pripadajočo klubsko mizico. Na naspro-
tni steni je na predalniku postavljena televizi-
ja. V jedilnici stoji okrogla miza s štirimi sto-
li. Predlagam raztegljivo jedilno mizo, tako
da jo lahko ob priložnosti povečate in gostite
tudi več ljudi. Ob steni med jedilnico in
dnevno sobo stoji odprta omara, za shranje-
vanje knjig in spominkov. 

Loža je opremljena z udobnim naslanjačem
in s sobnimi rastlinami, kjer lahko sedete k 
počitku. Pri opremi ne pozabite na svetlobo, 
viseča luč nad jedilno mizo in v dnevni sobi
nad klubsko mizico, stropni reflektor nad 
omaro in stropna lučka v loži. Prostor lahko še
dodatno popestrite s preprogo v dnevni sobi 
in v jedilnici ter z roloji v različnih barvah.

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgo-
vinah in je kombinacija dražjih in cenejših 
kosov, ki se stilno ujemajo v celoto. Cena po-
hištva, ki obsega sedežno garnituro, klubsko
mizico, jedilno mizo, štiri stole, omaro, naslonjač
in predalnik za televizijo znaša 2300 evrov. 

Jernej Červek, u.d.i.a.

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!
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Talenta čaka pestro poletje
Danielu Rampretu in Maji Triler so se po sodelovanju v šovu Slovenija ima talent 

odprle  nove glasbene priložnosti.

Tako Maji Triler iz Dolenje vasi kot Danie-
lu Rampretu iz Žirov se je finale v šovu Slo-
venija ima talent za las izmuznil, obema pa
bo kljub temu šov ostal v lepem spominu.
”Postala sem bolj prepoznavna in to mi je
všeč. Kar naprej dobivam ponudbe za različ-
ne nastope. Dobila sem izkušnje z mediji, te-
levizijo ... Spoznala sem zanimive ljudi, do-
bila nove glasbene prijatelje. Med počitnica-
mi se bom udeležila poletne šole muzikala,
česar se že veselim. V kratkem imam namen
posneti tudi kakšno novo skladbo,” je napo-
vedala Maja, prva violina šova.

Daniel, ki se ga je prijel vzdevek gorenjski
Joe Cocker, pravi, da mu življenje teče naprej
podobno kot pred šovom, le s hitrejšim tem-
pom. ”Nastopi v šovu mi v glasbenem smislu
v največji meri pomenijo to, da sem dobil še
dodatno samozavest, obenem pa ohranil ‘trez-
no glavo’. Dobil sem nekaj zanimivih ponudb,
od snemanja spota do snemanja albuma. Idej
pa ne manjka tudi meni osebno in upam, da
bodo kmalu obrodile sadove,” nam je zaupal
Daniel, ki mu je udeležba v šovu prinesla tudi
dvomesečni ‘delovni dopust’ v avtokampu v
Ankaranu, kjer bo vsak večer nastopal. ”Več-
krat me bo obiskala tudi soproga, da bova sku-
šala nadoknaditi toplice, ki sem jih ji obljubil
v primeru zmage v šovu,” je dodal.

Čeprav se polfinalista s Škofjeloškega nista
uvrstila v finale, pa sta kot gosta vseeno imela

priložnost zapeti pred skoraj sedemtisoč-
glavo množico v Tivoliju. ”Vzdušje je bilo
‘noro’. Zaradi glasnega navijanja publike se
v slušalkah, ki so bile kot monitor, praktično
ni slišala spremljajoča glasba, tudi sam sebe
nisi slišal dovolj. V takih razmerah je kar 
težko nastopati, a doživetje je bilo res nekaj 
posebnega,” se spominja Maja. Daniel pravi,
da mu je bil nastop pred tako veliko množico
veliko lažji kot marsikdaj pred maloštevilnim
občinstvom, saj se je v vseh letih nastopanja
naučil sprejemati izzive, ki so povezani z
adrenalinom. V celem šovu mu je bilo najtežje

nastopati na predizboru v prostoru, kjer sta
bila le tričlanska komisija in snemalec. Ob
tem se spomni, da je pred dobrimi 35 leti s
skupino Tabor, ki je spremljala Ota Pestnerja,
nastopil pred 25 tisoč ljudmi na Izseljeni-
škem pikniku v Škofji Loki.

Pred Majo so poletne počitnice, čeprav, kot
pravi, na violino in petje ne bo pozabila. 
”Oddiha ne bom imela preveč, razen ko bomo
odšli na morje, kamor pa vsako leto vzamem
tudi violino. To, da jo vsak dan primem v
roke, je že kar navada,” je pojasnila. Med 
šolskim letom enkrat na teden obiskuje pouk
violine pri prof. Poloni Češarek, v prihodnje
pa namerava začeti obiskovati tudi ure solo-
petja. Pri petju ji z nasveti veliko pomaga oče
Janez, ki poje pri Slovenskem oktetu. Jeseni
bo šolanje nadaljevala na umetniški gimnaziji
v Ljubljani - dramsko gledališka smer.

Daniel pa bo z nastopi kot že vrsto let še 
naprej služil kruh. Z glasbo se profesionalno
ukvarja že sedemnajst let, v zadnjih osmih le-
tih je imeli okrog 900 nastopov. Pa mu nasto-
panje pozno v noč nikoli ne začne presedati?
”Vsako delo, ki ga človek ‘mora’ opravljati, je
včasih težko. Jaz še nikdar nisem vprašal de-
lavca v Alpini, če se nič ne naveliča službe ...
Tako pač je. Moji nastopi so naš družinski
kruh. Veliko ljudi me vpraša, ali se ne naveli-
čam in kaj pravi žena, ko me cele noči ni
doma. Res je, da so moji delavniki ob viken-
dih, ko je ‘normalna’ družina skupaj, jaz sem
pa potem za razliko od mnogih cel teden doma
ob ženi,” je odvrnil in poudaril, da v svojem delu
uživa, še zlasti, kadar nastopi dobro izpadejo.

Ana Hartman, foto: arhiv Pro plus

Maja o Danielu: ”Čeprav se prej nis-
va poznala, sva se hitro sporazumela.
Vidi se mu, da je zelo izkušen glasbenik
in da uživa v glasbi. Je duhovit in dobro-
voljen. Želim mu še veliko glasbenih
uspehov, mogoče pa bova imela prilož-
nost še kdaj skupaj nastopiti, saj je zelo
dober klaviaturist.”

Daniel o Maji: ”Maja je izredno talen-
tirana mlada glasbenica, ki se ji od daleč
vidi, da je ‘iz pravega testa’. Njeno petje
in igranje violine je res ‘čarobno’, poleg
tega pa se s pravo mero samozavesti na
odru pred občinstvom zna izredno pred-
staviti. Spoznal sem jo na finalni dan, ko
smo bili štirinajst ur zaprti v garderobah
Tivolija. Bila mi je zelo všeč, saj je bila
ena redkih, ki je kljub njeni mladosti 
razumela moje, včasih tudi satirične 
izjave, ob katerih sva se dobro zabavala
in si krajšala čas. Želim ji, da se še na-
prej izobražuje v glasbenih šolah, saj ji
bo ob njenem talentu to nedvomno koris-
tilo za nadaljnjo glasbeno kariero.”

Daniel Rampre za dva meseca odhaja v avtokamp v Ankaran, kjer bo vsak večer nastopal. 

Maja Triler vsako leto na morje vzame tudi violino. 



Na izlet
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Škofjeloško hribovje je s svojo razgibanostjo, čudovito pokrajino,
urejenimi in dobro označenimi potmi idealno za pohodniške in kole-
sarske navdušence v vseh letnih časih. Navdušujejo lagodni sprehodi
preko cvetočih travnikov, skozi neokrnjene gozdove, mimo prijaznih
hribovskih vasic in vzponi na razgledne vrhove, kjer lahko vdihnete
svež gorski zrak, ki vam zbistri telo in duha. Med hojo po barvitem
Škofjeloškem hribovju lahko pohodniki okusijo tudi bogastvo doma-
če kulinarike v številnih gostiščih, na turističnih kmetijah in v gorskih
kočah ter si ogledajo naravne in kulturne danosti območja. V zgiban-
ki Tematske poti na Loškem je vrisanih 22 poti po Škofjeloških hri-
bih, ki jo obiskovalci lahko dobijo na LTO Blegoš. Na hrbti strani so
podrobnejši opisi poti z dodatno ponudbo, časom hoje, višinsko raz-
liko in težavnostjo.

Sprehod po Spodnji Sorici se začne pred Groharjevo hišo, pohod-
niki pa nato sledijo kažipotom, ki vodijo mimo kmečkega turizma
Pri Jurju do apartmaja Pintar, kjer si ogledajo pajštubo oziroma su-
šilnico sadja. Nato se vrnejo nazaj na cesto in odpravijo naprej do
kleti, kakor so v Sorici imenovali kašče. Pot nadaljujejo mimo kozol-
cev in spomenika Ivana Groharja do cerkve sv. Nikolaja ali Miklav-
ža. Pot pripelje nazaj do Groharjeve hiše v kateri je njegova zbirka
originalov, etnografsko zbirko in sodelovali v likovno-glasbeni de-
lavnici. V Groharjevi hiši so naprodaj tudi spominki in Groharjeve
reprodukcije. 

Najprej za telo, nato še dušo
Kam se umakniti pred vročimi poletnimi dnevi? V planinske koče, kjer je vedno prijetno vzdušje, 

še prej pa poskrbimo za svoje telo.
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V društvu so v minulih mesecih uspešno izvedli več tradicionalnih priredi-
tev. Na rekreativnem pohodu Železniki-Ratitovec-Dražgoše se je zbralo 150
pohodnikov, turni smuk Soriška planina-Ratitovec-Prtovč pa je privabil kar 60
udeležencev oz. tretjino več kot lani. Uspešno se nadaljuje akcija Prijatelj Ra-
titovca, letos že dvajseta po vrsti. V času poletne sezone načrtujejo dve tradi-
cionalni prireditvi: Ratitovec raja z Besniškim kvintetom na Jakobovo nedeljo,
25. julija, in rekreativni pohod na Ratitovec prvo nedeljo septembra. 

PD je konec maja odprlo novo vezno pot, imenovano Obhodnica Ratitovec,
ki poteka po vrhovih Soriške planine in Ratitovca. Za 24 kilometrov dolgo pot
planinci potrebujejo približno enajst ur. Pot, ki se začne na Šavniku pri Soriški
planini in končna v Krekovi koči na Ratitovcu, je primerna za vse planince, po-
jasnjuje predsednik PD Lojze Lotrič: ”Zaradi manjše zahtevnosti jo z lahkoto
prehodijo vsi - otroci, družine in starejši. Pot vodi po prijetno razgibanem tere-
nu brez velikih vzponov in spustov, najnižja točka je na Soriški planini na višini
približno 1280 metrov, najvišja pa na Altemavru na višini 1678 metrov. Pohod-
nikom ponuja prekrasne razglede, opazovali bodo lahko planinsko cvetje ter
ostanke Rapalske meje in Rupnikove linije.” Na obhodnici je na voljo dvanajst
žigov, ki jih pohodniki lahko zbirajo v posebnih društvenih knjižicah, najbolj
zavzete pa bodo nagradil z značkami.

V društvu je aktiven tudi odsek za planinsko hojo in vodništvo, a so zaradi
pogostega slabega vremena ob koncih tedna uspeli izpeljati le 13 od 23
predvidenih tur.

Krekova koča na Ratitovcu je bila odprta vse vikende in praznike, od juni-
ja dalje pa vsak dan. ”Obisk je kljub obilici slabega vremena ostal na lanski
ravni, ki je bila nadpovprečna,” je zadovoljen Lotrič. Gospodarski odsek se
je zadnje leto posvečal pripravi dokumentacije za gradnjo čistilne naprave

in dokončno obnovo koče. Ta je bila večinoma obnovljena že do leta 2004,
čaka jih le še obnova sanitarnega dela koče. ”Ta čas se pripravljamo na za-
četek gradnje. Projekt je ocenjen na 150 tisoč evrov, upamo, da bomo pre-
ko ministrstva za gospodarstvo uspeli pridobiti 65 tisoč evrov evropskih
sredstev, ostalo pa bo zagotovilo društvo. Obnova mora biti zaključena do
oktobra prihodnje leto,” je pojasnil Lotrič in dodal, da bo koča kljub obno-
vi normalno sprejemala pohodnike.

Po vrhovih Soriške planine in Ratitovca
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki (PD) je bilo v prvi polovici leta zelo aktivno. Pred kratkim so odprli
novo pot po vrhovih Soriške planine in Ratitovca. 

Krekova koča na Ratitovcu 
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Vsem ljubiteljem naravnih znamenitosti priporočamo ogled slapu
Šprucar. Usmerijo naj se proti Zgornji Sorici in po približno 200 me-
trih hoje zavijejo levo v dolino, prečkajo Selško Soro in nato prečno
preko pobočja do asfaltirane ceste, ki povezuje Sorico s Petrovim Br-
dom. Po nekaj 100 metrih kažipot usmeri na gozdno pot, ki je sprva
strmejša, nato se poravna in pripelje naravnost do slapu. Okrepčilo,
tako mrzlo pijačo kot toplo hrano tudi poleti pohodniki dobijo na So-
riški planini.

Na stiku Selške in Poljanske doline - na Prevalu se bodo pohodniki
odpravili proti Grebljici in naprej proti koči na Starem vrhu. V prvih
dneh avgusta bo na Grebljici znova etnografska prireditev Dan oglar-
jev s kulturnim in zabavnim programom, ki ga organizira TD Stari
vrh. Na Grebljici bodo pohodniki na levi strani zagledali kolovozno
pot, po kateri se malenkost spustijo, nato pa izberejo zgornjo gozdno
pot, ki vodi mimo večjega rezervoarja in po pobočju nad vikendi. Ne-
kaj metrov naprej od manjšega zajetja za rezervoar se desno odcepi
lovska steza, ki vodi preko razmeroma strmega pobočja nad Plešnico. 

Steza je ponekod zelo ozka, zato je potrebna previdnost. Nad vasjo
Podvrh je pot s čudovitim razgledom speljana med skalami in skalni-
mi robovi. Steza pripelje na sedlo med Starim in Mladim vrhom, ki
ga domačini imenujejo na Jamah, saj naj bi tu nekoč kopali jame, v
katere so lovili volkove in medvede. Kdor bo želel, se bo povzpel še
na Mladi vrh, saj na sedlo po grebenu Starega vrha pripelje Loška
planinska pot, ki se nadaljuje na Mladi vrh in naprej proti Koprivni-
ku.

Poti na Ratitovec so dobro označene, tokrat pa pohodnikom ponuja-
mo tretjo etapo Rupnikove linije. Ta se začne v Zalem Logu in se str-
mo dvigne v pobočje Ratitovca. Markirana pot vodi skozi Groblje do
Povdna, od koder gozdna, deloma skalnata steza pripelje proti vrhu
Ratitovca. Tu se odpirajo nepozabni razgledi na podratitovške vasice,
ki se uvrščajo med najvišje ležeče slovenske vasi. 

V Krekovi koči na vrhu Ratitovca se bodo pohodniki okrepčali in
odžejali. Ratitovec, imenovan tudi zadnja gora Julijskih Alp, je bil v
času Rupnikove linije izredno pomembna strateška točka, zato utrdb
na tem delu poti ne bo težko najti. Pot vodi naprej po Ratitovškem
grebenu preko Altemaverja in Kremanta proti Soriški planini. Spelja-
na je mimo Danjarske planine, kjer se pogosto pasejo črede prelepih
konj. Po približno treh urah hoje z Ratitovca pohodniki prispejo na
Soriško planino, od koder se odpira pogled na Lajnar, Možic in Slat-
nik.                                                                      Boštjan Bogataj
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Sorica - V Sorici so sredi junija uradno predali namenu povsem pre-
novljeno dvorano v zadružnem domu, ki so ga začeli obnavljati pred
dvema letoma. ”Za družabne dogodke nam zdaj ne bo več treba iskati
drugih prostorov. Med obnovo smo gostovali v šoli, avli gostišča, Gro-
harjevi hiši, svet krajevne skupnosti se je sestajal kar po domovih. To je
resnično velika pridobitev za naš kraj,” je poudaril predsednik Krajevne
skupnosti Sorica Matjaž Čemažar.

Zadružni dom je bil odprt leta 1952, njegov nastanek pa je bil udarni-
ški, saj so vsi Soričani nad šestnajstim letom starosti morali opraviti dve-
sto ur dela. Dotrajanega in energetsko potratnega objekta, v katerem je
bila tudi dvorana, ki ni več služila svojemu namenu, KS ni več mogla
sama vzdrževati. Skupen jezik so našli s Francem Golijo, lastnikom
podjetja Alpmetal iz Selc in smučišča na Soriški planini, ki se je lotil ce-
lovite prenove doma. Krajevna skupnost je obdržala dvorano, prostor za
garderobo in pisarno, investitorju pa je v zameno za celovito prenovo pri-
padel zgornji del objekta, v katerem ureja turistične sobe.

”Projekt javno-zasebnega partnerstva je odlično uspel, od objekta pa
bodo največ imeli krajani,” je ugotavljal župan Mihael Prevc, ki je bil
nad novo dvorano navdušen. ”Ob vstopu vanjo mi je zastal dih. Prepri-
čan sem, da je to najlepša dvorana ne le v občini, ampak tudi ena najlep-
ših v Sloveniji, Gorenjski. Upam, da bo v dvorani čim več kulturnih pri-
reditev, saj prav druženje krajanov vasi drži pokonci,” je dejal Prevc in
dodal, da uporabljeni materiali: les, oder v obliki kozolca, kritega s škri-
ljem, pričarajo domačnost, toplino in prisrčnost, kar je značilno za Sori-

co in domačine. Dvorano so, tako Golija, skušali čim bolj približati sori-
ški kulturni dediščini, njena obnova pa je stala 350 tisoč evrov.

Projekt celovite rekonstrukcije doma vključno z ureditvijo dvorane in
turističnih sob je po besedah Golije vreden skoraj milijon evrov. Dom po
dveh letih obnove kaže tudi povsem novo zunanjo podobo. V njem bo
skupaj 45 ležišč, trenutno je zgrajenih štirinajst postelj.     Ana Hartman

V novi dvorani bo živahno
Ob obnovi zadružnega doma v Sorici so se domačini razveselili nove dvorane 

s pridihom soriške kulturne dediščine.

Nova dvorana je za Soričane velika pridobitev. 
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
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CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA GORENJSKA 

Brezplačno informiranje in svetovanje 
v izobraževanju odraslih

Načrtujete v prihodnosti vključitev v izobraževalni program, 
tečaj, študijski krožek, delavnico ...? Nimate dovolj informacij?

Morda želite nasvet ali spodbudo?

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska izvajamo brez-
plačno informativno-svetovalno dejavnost tudi v vašem kraju!

Poteka na dislokaciji Svetovalnega središča Gorenjska Ljudska
univerza Škofja Loka (Podlubnik 1a) in sicer vsak 3. torek v 
mesecu od 14. do 17. ure (razen v mesecu juliju in avgustu). 

Poleg tega pa izvajamo tudi mobilno svetovalno službo na lokaciji
Društvo upokojencev Škofja Loka (Partizanska 1) vsako 2. sredo
na dva meseca od 10. do 12. ure (naslednjič v mesecu oktobru).

Pridite na dislokacijo ali na lokacijo mobilne svetovalne službe. 
Informirali vas bomo in vam svetovali v zvezi s: 

● formalnim izobraževanjem na vseh stopnjah,
● neformalnim izobraževanjem (delavnice, seminarji, krožki,...),
● strokovnim usposabljanjem,
● računalniškim izobraževanjem,
● jezikovnim izobraževanjem,
● odpravo ovir pri vključevanju v izobraževanje,
● financiranjem izobraževanja,
● odpravljanjem učnih težav,
● tehnikami za učinkovitejše učenje,
● učnimi nagnjenji in stili,
● in še mnogo drugim.

TOČKI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Septembra ste znova vabljeni na raznovrstne brezplačne delavni-
ce Na Točko VŽU Društvo upokojencev Škofja Loka in Točko VŽU
Freising, d. o. o., Škofja Loka. 

V poletnem času pa priporočamo obisk spletne učilnice na 
portalu: http://ucenje.cvzu-gorenjske.si.

Za več informacij nas lahko pokličete po telefonu 04/5 833 805
ali nam pišete na tanjas@lu-jesenice.net ali leaz@lu-jesenice.net

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ”Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja” in prednostne usmeritve ”Izboljševanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”

Pevec Jernej Tozon
ima prav v poletnih
dneh s Čuki največ
nastopov, poleg tega
pa kot vzgojitelj dela
v vrtcu. Prav veliko
prostih dni tako ne bo
imel, vsekakor pa jih
bo, kot pravi, dobro
izkoristil: ”Imel bom

največ od deset do dvanajst dni dopusta.
Upam, da bom šel v hribe in na morje, zelo
rad bi obiskal kakšen grški otok, ki ga doslej
še nisem raziskoval.” Daljših oddihov ne na-
črtuje, saj s Čuki pripravljajo kar nekaj pro-
jektov. 

Teja Lapanja, ki se
je spomnimo iz res-
ničnostnega šova Sur-
vivor, na dvotedenski
dopust odhaja sredi
julija. ”Ponavadi sicer
dopustujem v kakš-
nem tropskem delu
sveta, kjer prevladuje
revščina in turizem še

ni razvit, letos pa bom prvič ostala bliže
doma in dopust preživela na hrvaški obali,
delno pa v Dolomitih, na kolesu seveda. Ve-
liko raje imam aktiven dopust. Prvič in za-
dnjič sem na dopustu 53 dni ležala v pesku -
lani na Filipinih,” nam je zaupala Teja. Njeni
poletni dnevi bodo sicer zapolnjeni s kolesa-
rjenjem, tekom in veslanjem, predvsem zara-
di priprav na Triatlon jeklenih.

Televizijski voditelj
Tomaž Bratož te dni
z družino odhaja v
njim še neznano sred-
njo Dalmacijo. ”Te-
den dni bomo plavali
in odkrili še kakšen
otok okoli Šibenika,
okopali se bomo tudi
pod slapovi reke

Krke. Potem bomo na Dolenjskem pri babici
in dedku, od koder bomo hodili čolnarit na
Kolpo. Avgusta nadaljujemo pri noni na Kra-
su, kjer je čisto blizu tržaško morje in lepi
razgledni hribci, kjer bomo z daljnogledi lo-
vili postovke in orle. Vmes pa pridejo na vr-
sto nadvse prijetna, hladna in senčna Selška

Sora, igre z žogo, kolesarjenje ... Otroci ima-
jo tudi nalogo: očeta naučiti rolanja,” nam je
zaupal.

Radijska voditeljica
in novinarka Monika
Tavčar pobegne v tu-
jino večkrat na leto,
če je le možno. ”To-
krat sta za mano že
krajši sprostitveni od-
dih v toplicah in poto-
vanje na Irsko, pred
mano pa je seveda

morje. Letos razmišljam o Grčiji ali Tuniziji.
Bo pa to dopust, ki ga ne bom preživela samo
na plaži in lenarila, ampak bom tudi odkriva-
la in spoznavala tuje kraje. Glede na moj ak-
tiven vsakdan se namreč le s težavo ustavim
tudi na dopustu,” je dejala.

Ana Hartman

Znani Škofjeločani o dopustu
Nekaj znanih škofjeloških obrazov smo povprašali, kako bodo preživeli proste poletne dni.

www.gorenjskiglas.si
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S kolesom na Stari vrh
Številnim kolesarskim dirkam se tokrat

jubilejno, že desetič pridružuje tudi Šport-
no društvo Poljane z dirko na Starih vrh, ki
vsako leto privabi več kot sto kolesarjev iz
vse Slovenije in tudi tujine. Namenjena je
rekreativcem z nekaj kondicije, ki bodo
premagali desetkilometrsko razdaljo od
Poljan do Grebljice na Starem vrhu. Višin-
ska razlika znaša 650 metrov, start je ob
10. uri. Otroci se bodo pomerili na polovi-
co krajši preizkušnji od Poljan do Dolen-
čic. Info: ŠD Poljane (Aleš Hren, 041/255
681, www.sdpoljane.si). 

Dvodnevni Krawal 
v Železnikih

Kulturno društvo ROV Železniki pa 23.
in 24. julija že 17. po vrsti organizira festi-
val alternativne glasbe, ki so ga poimeno-
vali Krawal. Festival, ki je nepogrešljivi del
družabnega življenja v Železnikih, bo na
Kozovcu na Jesenovcu v Železnikih. Info:
KD ROV (Jani Rihtaršič, 041/709 452). 

Na deželo v Žirovski Vrh,
nato na žetev

Turistično društvo Žirovskih Vrh bo tudi
letos poskrbelo za dvodnevno etnograf-
sko-zabavno dogajanje v domačih krajih.
V soboto, 24. julija, bodo s prireditvijo
Lepo je res na deželi, ki se bo začela ob
mraku, prikazali novo igro Antonije Ob-
lak. Z njo bodo prikazali zgodovino, stare
šege in navade v kmečkem okolju v Žirov-
skem Vrhu. Nedeljsko dogajanje bo 13.
popestril Praznik žetve v Žirovskem Vrhu.
Domačini bodo pokazali žetev, mlačev,
čiščenje žita in delovanje starih naprav, ki
so jih uporabljali včasih pri žetvi. Dogaja-
nje bodo popestrili s ponudbo domačih
dobrot ter zabavno-kulturnim programom.
Info: TD Žirovski Vrh (Lucija Kavčič,
031/693 731). 

Na Ratitovcu bodo rajali
Semenj na Jakobovo nedeljo, ki so ga

kasneje preimenovali v Ratitovec raja, je
Planinsko društvo za Selško dolino Želez-
niki prvič organiziral kmalu po gradnji po-
vojne koče leta 1954. Člani Planinskega
društva si prizadevajo, da bi si na Jakobovo
nedeljo planinci vzeli več časa, preživeli
prijeten dan v družbi prijateljev, uživali v
lepotah gorskega sveta ter zaplesali ob zvo-
kih narodno zabavnega ansambla. V Kre-
kovi koči bodo poskrbeli za okusno hrano
ter ohlajeno pijačo, zato vse planince na za-
dnjo julijsko nedeljo še posebej vabijo na
prijeten izlet na Ratitovec. Info: PD za Sel-
ško dolino Železniki (Alojz Lotrič, 031/613
426, www.pd-zelezniki.com). B. B.

Odlične žirovske gasilke
Na nedavnem državnem tekmovanju ga-

silcev za Hacetov memorial v Šmarju pri
Jelšah, sodelovalo je 121 članskih in 78 enot
starejših gasilcev in gasilk (19 pa še v kuha-
nju golaža), so se odlično odrezali tudi ga-
silci Prostovoljnega gasilskega društva Žiri.
Najboljše so bile znova članice B (nad 30
let), ki so zasedle odlično drugo mesto, nji-
hovi kolegi pa četrto mesto. Veteranke so se
uvrstile v zlato sredino, z malo sreče pa bi
lahko bile tudi višje. ”Uspešni smo bili že
na občinskem, nato pa na regijskem tekmo-
vanju, saj le prvo ali drugo mesto na sled-
njem vodi tudi na državno tekmovanje. Z
veliko vaj in priprav že od februarja smo
skoraj ponovili rezultat izpred štirih let, ko
so bile članice prve, člani pa tretji,” nam je
povedal Evgen Podobnik. Zasluge za odlič-

ne rezultate žirovskih gasilcev gredo pred-
vsem požrtvovalnemu mentorju Dušanu Pe-
čelinu, ki je znal gasilke in gasilce vedno
navdušiti za vajo.                                B. B.

Železniki - Osnovna šola Železniki je že
drugo leto zapored osvojila prvo mesto na
nagradnem natečaju Ministrstva za šolstvo in
šport za najbolj športno osnovno šolo. Na-
men natečaja je promocija in popularizacija
interesnih programov športa, zato je bistvena
čim večja vključenost otrok vanje. ”Vsi otro-
ci so vključeni v programe Zlati sonček, Kr-
pan in Naučimo se plavati, točke za najbolj
športno šolo pa prinaša tudi sodelovanje v
programih Interesna športna vzgoja po po-
uku, Šolska športna tekmovanja, Hura prosti
čas in drugi športni programi lokalne skup-
nosti. Naša šola ponuja pestro izbiro interes-

nih dejavnosti: ples in ritmiko, nogomet, ko-
šarko, odbojko, rokomet, planinski krožek,
športne krožke, kriket ... Šolsko športno dru-
štvo Ratitovec v sklopu akcije Hura prosti čas
organizira brezplačno vadbo med počitnica-
mi in ob koncih tedna, otroci pa so dejavni
tudi programih lokalne skupnosti, saj se ude-
ležujejo tekmovanj v smučanju, plavanju,
streljanju, krosu ...,” je strnil učitelj športne
vzgoje Aleš Jensterle in dodal, da sta k vno-
vičnemu nazivu Najbolj športna šola veliko
doprinesla tudi organizacija in sodelovanje
na šolskih športnih tekmovanjih. 

A. H.

Znova najbolj športna
slovenska šola

Na OŠ Železniki so ponosni, da so že drugo leto zapored najbolj športna slovenska šola. 



V naseljih Dorfarje, Forme in Sveti Duh se
s priključevanjem objektov na novo zgra-
jeno javno kanalizacijo končuje projekt
gradnje sodobnega komunalnega omrežja
na omenjenem območju. Gradnja ločenega
sistema druge faze kanalizacije je potekala
od avgusta 2008 do septembra 2009, hkrati
pa tudi obnova vodovodnega omrežja.
Potem so urejali še ceste in dogradili javno
razsvetljavo. Skupna dolžina nove fekalne
kanalizacije in novega vodovodnega
omrežja je 2.900 metrov. Na novo zgrajeno
kanalizacijo se bo priključilo 127 objektov.
Izvajalec gradbenih del, Cestno podjetje
Kranj je bilo izbrano z javnim razpisom.

Vrednost celotne investicije kanalizacije
znaša okoli 896 tisoč evrov, občina je prido-
bila tudi nepovratna sredstva iz evropskih
strukturnih skladov v višini 488.227 evrov.
Vrednost obnove vodovoda znaša 454 tisoč
evrov in je bil v celoti pokrit iz občinskega
proračuna. ”V prihodnjih dneh bomo sklad-
no z 10. členom Odloka o programu oprem-
ljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za Občino Škofja Loka začeli z
odmero komunalnega prispevka vsem za-
vezancem, ki imajo možnost priključitve ob-
jekta na novo zgrajeno infrastrukturo,”
sporoča direktor občinske uprave Jernej
Prevc.                                              D. Ž.

Nova kanalizacija in vodovod
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BAR VILI
Avtokamp Smlednik 

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

ocvrte postrvi, jedi z žara, 
sladice ...

Tel. 040/22 19 45
Možnost piknikov 

po predhodnem naročilu!
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Domel prejel odmevni priznanji
Železniki - Na letošnjem izboru naj gorenjskih inovacij, v organizaciji GZS-jeve Ob-

močne zbornice za Gorenjsko, je Domel iz Železnikov prejel kar tri zlata priznanja in se
bo tako potegoval tudi za najboljšo inovacijo v državi. ”Priznanja so izredna spodbuda
sodelavcem, ki kažejo, da delamo dobro, še pomembnejša so priznanja kupcev, ki jih do-
bimo ob naročilu naših izdelkov,” je ob velikem uspehu povedala predsednica uprave
Jožica Rejec. Domel je tudi letošnje najbolj inovativno podjetje v regiji. Razlog za ino-
vacije so v njihovi želji, da ostanejo razvojni dobavitelj, da vedno ponujajo nekaj nove-
ga, v času krize pa več pozornosti namenjajo tudi varčevanju. Tako so naredili novo, t. i.
zeleno linijo vakuumskih motorjev, ki porabijo manj energije, ustvarijo večjo moč, hkrati
pa tudi ta linija porabi manj energije in materiala, tudi čas proizvodnje se je skrajšal. Sku-
paj z Inštitutom Jožef Stefan pa je Domel ta mesec prejel tudi nagrado Taras, ki jo in-
dustrijskim podjetjem podeljujejo sorodna industrijska podjetja za sodelovanje z razisko-
valnimi institucijami. Dobili so ga za razvoj sistema za avtomatsko končno kontrolo elek-
tromotorjev, ki vodi k cilju nič napaka v proizvodnji. ”Naša vloga razvojnega dobavite-
lja se kaže v dovršeni in stabilni kakovosti proizvodnje in proizvodov. Izdelava elektro-
motorjev v Železnikih je sodobna, avtomatizirana in robotizirana ter podprta z računal-
niškim sistemom za spremljanje proizvodnje. Dnevno proizvedemo približno 30 tisoč
proizvodov, zato je sistem za končno kontrolo kakovosti logično nadaljevanje,” je ob ve-
liki nagradi (stanovskih kolegov iz industrije) povedala predsednica uprave.                    

B. B.

Obnovili so otroško 
ambulanto

Škofja Loka - V škofjeloškem zdrav-
stvenem domu so pred kratkim slovesno
odprli obnovljeno otroško ambulanto. V
zdravstvenem domu sedaj dela pet pedia-
trov, potrebovali so še peto ambulanto.
Preuredili so jo iz nefunkcionalnega pros-
tora, sedaj pa je nova in svetla kar zasijala.
Slovesnega odprtja se je udeležil tudi
škofjeloški župan Igor Draksler (na sliki z
zdravnicama). D.Ž., foto: Matic Zorman

Že tretjič Oder mladih
Škofja Loka - Junija je v Škofji Loki že

tretje leto zaživel Oder mladih, ki ga pri-
pravljajo projektni svet in projektna skupi-
na Pisana Loka, škofjeloške osnovne šole
in predstavniki programa Mepi. Navijaška
skupina, pevski zbori, lutkarji, šolske
dramske skupine, plesalci, folkloristi, vo-
kalna skupina, šolski ansambel vokalna
skupina, vse to dokazuje, kako pestro in
bogato je dogajanje na loških šolah. Zato
je prav, da se vsako leto javno predstavi
Škofjeločanom in obiskovalcem na Mest-
nem trgu. Na prireditvi so tudi letos pode-
lili priznanja Mepi, mednarodna priznanja
za mlade.                                        D. Ž.

Turistično društvo Žiri in Občina Žiri sta
pred tedni objavila fotografski natečaj na
temo Žirovska razglednica.  Teme natečaja
so tri: Žiri z okolico v spreminjajočih letnih
časih, običaji, obrt in dejavnosti na
Žirovskem ter Arhitekturne znamenitosti in
naravne posebnosti. Strokovna komisija bo
ocenjevala predvsem kakovost in tematsko
primernost za razglednice, torej fotografije,
ki bodo Žiri turistom, pohodnikom in
naključnim obiskovalcem predstavile v čim-
bolj učinkoviti in primerni luči. Avtorji lahko
oddajo največ štiri fotografije na vsako temo.
Natečaj je anonimen, avtorji jih morajo od-
dati do 24. januarja prihodnje leto, podeljene
bodo tudi nagrade najboljšim. Podrobnejše
informacije so na voljo na spletnih straneh
žirovske občine.            B. B., foto: P. M. B.

Natečaj za žirovsko razglednico

Poskusna fotografija za novo žirovsko razglednico
naše fotografinje Polone Mlakar Baldasin.
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Škofja Loka - Izbor za mlado kmetico leta že po tradiciji pripravljata
družba Kmečki glas in Zveza kmetic Slovenije, letos, ko je bila prireditev
v Škofji Loki, odkoder izhaja lanska zmagovalka Ema Kožuh s Svetega
Florijana, so pri organizaciji pomagali še Občina Škofja Loka, Društvo
podeželskih žena Lubnik in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj. Pregovor
v tretje gre rado, se tokrat ni potrdil. Po tem, ko je predlani mlada kmet-
ica leta postala Marija Grilc z Ambroža pod Krvavcem in lani Ema
Kožuh, so Gorenjke tokrat naziv ”oddale” drugim. Mlada kmetica leta je
postala Ladi Klemen iz Blodnika pri Trojanah, ki je med vsemi kandi-
datkami pokazala največ znanja in spretnosti. Ladi so za laskavi naziv
med drugim čestitali škofjeloški župan Igor Draksler, lanska in pred-
lanska mlada kmetica leta Ema Kožuh in Marija Grilc in kmetica leta
Olga Tičar z Zgornjega Jezerskega.

Med dvanajstimi kandidatkami so bile tudi tri mlade gorenjske kmetice
- Mojca Jeraj iz Smlednika, Irena Bogataj s Fužin pri Gorenji vasi in
Martina Urbanc iz Gorič. Irena Bogataj je odraščala v kmečki družini
v Žirovskem Vrhu, odkoder se je leta 1997 primožila na 16 hektarjev ve-
liko kmetijo Lojz na Fužinah. Na kmetiji redijo pet glav živine in se uk-
varjajo s kisanjem zelja in repe, za kar so na ocenjevanjih prejeli že več
priznanj, predlani pa so kot dopolnilno dejavnost registrirali še pridobi-
vanje in prodajo energije iz obnovljivih virov (iz sončne energije). Irena
je mati treh otrok, do lani je bila zaposlena v žirovski Alpini, v posebno
veselje pa ji je delo na vrtu in z rožami.                 

Cveto Zaplotnik, foto: Gorazd Kavčič

Selca - Agilitaška ekipa Ta’železni je ob podpori ostalih članov
Športno kinološkega društva Škofja Loka-Železniki tretjo soboto v ju-
niju priredila šesto tekmo za državni pokal v agilityju, športno kinolo-
ški disciplini, pri kateri lastnik z različnimi slišnimi in vidnimi ukazi
usmerja psa pri čim bolj natančnem in hitrem premagovanju ovir. Dru-
štvo že tradicionalno organizira tekme za državno prvenstvo, tokrat se
je na društvenem prostoru ob športnem parku Rovn v Selcih zbralo 153
tekmovalcev iz celotne Slovenije, med njimi so bili tudi štirje tekmo-
valni pari domačega društva. Za mednarodno udeležbo so poskrbeli
agilitaši s Hrvaške, iz Italije in Avstrije. Sodnici Darja Pezdirc in So-
nja Rozman sta postavili razgibane parkurje z nekaj manjšimi pastmi,
ki jih je večina tekmovalnih parov uspešno premagala. Tekmovanje po-
teka v treh težavnostnih kategorijah glede na spretnost psa in treh nivo-
jih glede na velikost psa, domače društvo pa je tokrat najbolje zastopa-
la Renata Rozman s psičko Ino, pasme sibirski husky, ki je v katego-
riji A1/J1 zasedla odlično tretje mesto.

Agilitaško ekipo Ta’železnih ta čas sestavlja šest članov, ki dva- do
trikrat na teden na društvenem poligonu preživijo nekaj razgibanih ur s
svojim kosmatincem. Tekmovalni pari že vrsto let dokazujejo svojo
agilnost na tekmah po Sloveniji in tujini. V preteklih letih so v svojih
vrstah že imeli državnega prvaka v agilityju, letos pa se za ta naslov in
naslov pokalnega prvaka Slovenije borijo vsi Ta’železni tekmovalci.
Nastja Tomat in njena borderska ovčarka Tani trenutno vodita v skup-
nem seštevku Pokala Slovenije v kategoriji A1/J1. Renata Rozman in
psička Ina vodita v skupnem seštevku državnega prvenstva v kategori-
ji A1/J1, na skupnem tretjem mestu jima sledita Lovro Štanta in bor-

derka Vena. Rafko Rakovec in nemški ovčar Aron se za naslov držav-
nega prvaka potegujeta v kategoriji A2/J2, kjer v skupnem seštevku
trenutno zasedata drugo mesto. 

Kinološko društvo Škofja Loka-Železniki je bilo ustanovljeno med
prvimi v Sloveniji, ponaša se z 52-letno tradicijo. V vodni ujmi leta
2007 je utrpelo veliko škode, a so člani s prostovoljnim delom in ob po-
moči donatorjev uspeli obnovili poligon, objekte in ovire za agility.   

Ana Hartman, foto: Igor Nastran 

Ta’železni obvladajo agility
Na tekmi za državni pokal v agilityju na Rovnu se je zbralo več kot 150 tekmovalcev. Tretje mesto 

sta v svoji kategoriji osvojili domačinka Renata Rozman in psička Ina.

Renata Rozman in psička Ina premagujeta skakalnice.

Izbrali mlado kmetico leta
Med dvanajstimi kandidatkami za mlado kmetico leta je bila tudi Irena Bogataj s Fužin pri Gorenji vasi.

Lanska zmagovalka Ema Kožuh, letošnja Ladi Klemen in župan Igor Draksler /
Foto: Gorazd Kavčič 
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Da je tek okoli Blatnega jezera, tako ime-
novani Ultrabalaton, res nekaj posebnega,
pove že podatek, da je proga dolga 212 kilo-
metrov, tekači pa jo morajo preteči v enem
kosu, kar za najboljše pomeni, da tečejo na-
tanko en dan in eno noč, oziroma okoli 24 ur.
Tako je naš najboljši ultramaratonski tekač
vseh časov Dušan Mravlje lani za pot porabil
24 ur in 26 minut, prav tako pa se je na tek-
mo prijavil tudi letos. Toda Dušan, ki je med
ultramaratonci sicer znan po vztrajnosti, je
po slabih devetih urah in 86 kilometrih zara-
di krčev odstopil, podobno se je zgodilo tudi
številnim drugim slovitim tekmovalcem. Je
pa zato v cilj z izvrstnim časom 22 ur in 23
minut kot tretji pritekel 41-letni Škofjeločan
Lojze Primožič. Nekdanji rokometaš, ki se
je zadnja leta posvetil teku in triatlonu, je na
tako težavni preizkušnji nastopil prvič in ob
prihodu domov ni skrival zadovoljstva. 

”Vedel sem, da veliko tekmovalcev odstopi,
zato je bil moj prvi cilj, da preizkušnjo kon-
čam. Ker imam z daljšimi teki malo izkušenj,
saj sem do sedaj v enem kosu pretekel največ
75 kilometrov, sem pozimi prebral veliko li-
terature o ultrateku, poleg tega pa sem z ve-
seljem poslušal nasvete izkušenih ultramara-
toncev in treniral. Zavedal sem se tudi, da je
treba biti dobro logistično pripravljen, kar
pomeni, da imaš spremljevalno ekipo. Jaz
sem jo imel, saj so bili Edi, Matej in Boštjan
spremljevalci, ki jim res zaupam. Poleg tega

je za tako dolgo tekmo pomembna psihična
priprava, imeti pa moraš tudi podporo druži-
ne. Seveda pa uspeha ni brez dobre dnevne
forme in sreče,” je povedal Lojze in priznal,
da je bil na res hudi preizkušnji. 

”Zagotovo je bila to moja najtežja tekma
doslej in je ni moč primerjati ne s Trans Slo-
venijo, ne z Ironmanom. Vendar pa občutkov,
ko prideš v cilj, ni moč opisati,” tudi pravi

Lojze, ki sicer z družino (ima tudi tri sinove)
zadnja leta živi v Bitnjah. Trenutno si je vzel
nekaj časa za dopust, konec septembra pa ga
že čaka nov izziv, saj se je prvič prijavil na
246-kilometrski ultramaraton od Aten do
Šparte, sloviti Špartatlon, s katerim je od
Slovencev doslej opravil le Dušan Mravlje.     

Vilma Stanovnik

Na najtežji tekmi do sedaj
Po uspešno opravljenem Ironmanu na Havajih je Lojze Primožič prvič nastopil na eni najtežjih 

ultramaratonskih tekaških preizkušenj okoli Blatnega jezera, kjer je v hudi konkurenci osvojil tretje mesto.

Poljane nad Škofjo Loko - Člani športne-
ga društva Poljane, na čelu s floorball sekci-
jo, so na prvo junijsko soboto pripravili že
peti turnir v dvoranskem hokeju. Nastopilo
je deset ekip, od tega ena ženska. Na koncu
je slavila ekipa Hipiji, drugi so bili igralci
domače ekipe Polanska banda, tretje mesto
pa je zasedla še ena domača ekipa, Polanska
banda B. 

Turnir so z nastopom popestrila dekleta iz
plesne skupine Step iz Gorenje vasi. Ker je
bil dan vroč, so se razgreti tekmovalci lahko
ohladili v nalašč za to pripravljenem bazenu.
Po besedah vodje floorball sekcije Davida
Oblaka je prireditev odlično uspela, zato
bodo turnir v naslednjem letu zopet orga-
nizirali.                                  Jure Ferlan

Dobro so se preznojili
V Poljanah so pripravili že peti Švicbol turnir, po vročih obračunih pa so slavili Hipiji.

Lojze Primožič je po 22 urah in 23 minutah tretji pritekel v cilj letošnjega Ultrabalatona in bil daleč najboljši
med slovenskimi tekmovalci. Zmagal je Attila Vozar s časom 20 ur in 31 minut.



Športno društvo Tabor Žiri je konec maja
pripravilo slovesnost ob praznovanju 50-let-
nice ustanovitve. Obletnico so obeležili z
odprtjem razstave v galeriji DPD Svoboda
in ob tem predstavili publikacijo Šport vče-
raj, danes, jutri, ki jo je Osnovna šola Žiri
izdala posebej ob tem jubileju. Dvodnevno
praznovanje so v šolski telovadnici sklenili z
zaključno prireditvijo projekta Leto športa. 

”Petdeset let je zaznamovala pestrost de-
javnosti, ki potekajo v okviru društva. Tre-
ningi so pripeljali do vrhunskih rezultatov,
ki so jih v preteklosti in jih še vedno dose-
gajo naši učenci in člani društva. Najbolj
uspešni smo v košarki in v atletiki, imeli
smo izjemno plesno skupino Bombe, katere
plesalke so bile kar trikrat evropske prvaki-
nje. Poleg tega smo se izkazali tudi kot
organizatorji športnih taborov, tečajev in
različnih športnih prireditev. Naš cilj je

ohraniti to, kar imamo, predvsem pa si želi-
mo nove, dodatne telovadnice, ki bi vsem
otrokom omogočala vadbo,” je povedal
Bogdan Erznožnik, predsednik ŠD Tabor
Žiri. Pestrost dejavnosti so prikazali na raz-
stavi, na 39 panojih z nekaj sto fotografija-
mi. Najstarejša je iz leta 1957, ko so se po-
javili zametki šolskega športnega društva. V
fotografiji so zabeleženi tudi športni uspehi,
ki jih je bilo veliko. Predstavljeni so tudi v
publikaciji z naslovom Šport včeraj, danes,
jutri, ki je na 111 straneh izšla v nakladi
šeststo izvodov. Več o publikaciji je poveda-
la urednica Barbara Peternel, sicer učitelji-
ca slovenščine na šoli: ”Publikacijo smo po-
imenovali z naslovom, ki ponazarja prete-
klost, pomembno sedanjost in vizijo za na-
prej. Nastal je v letošnjem šolskem letu.” Na
slovesnosti so podelili simbolična darila za
trajni prispevek v društvu, ki so ga dobili:

Darij Erznožnik, Janez Bizjak, Jana Filipič,
Adelina Poljanšek in Borut Malavašič, za
sodelovanje pri pripravi praznovanja pa so
se zahvalili še Barbari Peternel, Stanku Kos-
maču, Špeli Mezek in ravnatelju OŠ Žiri
Marijanu Žaklju. 

Praznovanje so končali z zaključno prire-
ditvijo projekta Leto športa, v okviru katere-
ga so skozi celo šolsko leto potekale števil-
ne športne aktivnosti. Šola je v tem letu še
bolj živela s športom, pa že sicer je OŠ Žiri
zelo športna, kar je potrdila tudi vodja pro-
jekta Adelina Poljanšek, učiteljica športne
vzgoje: ”Na naši šoli se s športom ukvarja
229 učencev, kar pomeni 49 odstotkov. Ve-
sela sem, da imamo tako osveščene otroke,
starše in delavce šole o pomenu gibanja za
zdravje, ki je naša največja vrednota v živ-
ljenju.” 

Maja Bertoncelj

Šport

Jubilej Športnega društva Tabor
Športno društvo Tabor Žiri je obeležilo 50-letnico ustanovitve in velja za enega najstarejših šolskih

športnih društev v Sloveniji. Na OŠ Žiri se s športom ukvarja skoraj polovica učencev.

Adelina Poljanšek (levo) je predstavila projekt Leto športa, Bogdan Erznožnik
zgodovino društva, Barbara Peternel pa publikacijo Šport včeraj, danes, jutri.

V programu na slovesnosti je nastopil in navdušil šolski mladinski pevski zbor
pod vodstvom Andreja Žaklja.

Na zaključni prireditvi projekta Leto športa so učenci pokazali tudi košarkarske
veščine. Prav košarko trenira največ otrok na šoli, kar 82.

Za trajni prispevek v društvu so se zahvalili tudi Dariju Erznožniku, prvemu
mentorju šolskega športnega društva Tabor Žiri.
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Končno smo dočakali sončne in vroče po-
letne dni, dolge večere ter lahka poletna
oblačila. Prišel pa je tudi letni čas peščenih
plaž in uživanja pod žgočim soncem v svojih
najljubših kopalkah. Modni kreatorji so za
letošnje poletje spet pripravili zanimivo in
barvito kolekcijo tako ženski kot tudi moških
kopalk. Med ženskimi modeli kopalk v zad-
njem obdobju spet v ospredje prihajajo zani-
mive kopalke s križnim pripenjanjem. Takšne
kopalke izredno poudarijo žensko postavo in
so hkrati izjemno privlačne na pogled. Za
tiste, ki prisegate na mladostne ”bikinke”, so
kreatorji kopalk letos pripravili izjemno bo-
gat izbor barvnih kombinacij in vzorčkov.

Zelo modni so letošnje poletje cvetlični in čr-
tasti vzorci, prav tako pa so izjemno popu-
larne tudi enobarvne kopalke. Med barvnimi
kombinacijami ženskih kopalk prevladujeta
zapeljivo črno-bela kombinacija, zapeljivi
rdeči odtenki ter mladostno roza in lila
barvne nianse. Tiste ženske, ki menite, da je
manj več in vam je pri srcu eleganca, si
letošnje poletje lahko zamislite enodelne
kopalke s tankimi naramnicami ali morda
brez naramnic.  Moški lahko izbirate med
kopalnimi kratkimi hlačami, ”bokser”

kopalkami ter klasičnimi kopalkami iz ra-
zličnih materialov in v različnih barvnih
kombinacijah. Med materiali prevladujejo
predvsem poliester, ki je enostaven za nego
in se hitro suši, trpežen poliamid ter elastan,
ki poskrbi, da se kopalke prilegajo telesu.
Med barvami moških kopalk prevladujeta
predvsem črna in mornarsko modra barva, za
tiste drznejše pa so modni kreatorji za letoš-
nje poletje pripravili tudi kopalke v ognjeno
rdeči in modni beli barvi ter živahnih pisanih
vzorcih.                                               Tina

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

● Vsak dan sveže postrvi

Od ponedeljka do petka vam od 
devetih naprej nudimo več vrst malic

Dostava hrane na dom
04/250 11 69, 041/581 327 

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

tudi ob četrtkih

K
LE

M
E

N
 B

R
D

N
IK

, 
s.

p.
 

Tudi v kopalkah poudarite svoje adute
Letos bo ob bazenih in na plažah moč videti veliko zanimivih kopalk, najbolj modne 

pa boste v kopalkah s križnim pripenjanjem.



Šola
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Škofja Loka - ”Ko sem bil v gimnazijskem svetu staršev, sem dal
pobudo za ustanovitev sklada, ki bi pomagal dijakom iz slabših soci-
alnih razmer, da bi lahko sodelovali pri obveznih šolskih ekskurzijah.
Tedaj smo si zastavili cilj, da s pomočjo donatorjev vsako leto zbere-
mo (današnjih) šest tisoč evrov. Vesel sem, da smo ta cilj presegli in
da je lahko pomoči deležnih vse več prosilcev,” je povedal Miha
Ješe, prvi predsednik društva Gaudeamus, naslednika šolskega skla-
da.

”Lani je za pomoč zaprosilo dvajset dijakov, letos do konca šolske-
ga leta že šestindvajset,” dodaja šolska svetovalna delavka Mateja
Košnik. ”To pripisujemo po eni strani gospodarski krizi in po drugi
tudi vse večji prepoznavnosti društva in njegove dejavnosti. Dijakom,
katerih starši si tega ne morejo privoščiti, sofinanciramo obvezne ob-
šolske dejavnosti: obvezne šolske ekskurzije, tiste na tuje, tudi za ma-
turantsko ekskurzijo in za maturantski ples. Prav tako iz sklada poma-
gamo dijakom pri udeležbi na mednarodnih olimpiadah znanja.”

Sedaj vodi društvo Gaudeamus Marko Špolad, profesor matemati-
ke na gimnaziji. Pravi, da število prosilcev narašča, nekateri dijaki se
zaradi slabšega socialnega položaja v družini nemara sploh ne bi mo-
gli udeležiti nekaterih obšolskih dejavnosti, če ne bi bilo pomoči dru-
štva. ”Tako pa nam z dobro voljo donatorjev uspe napolniti sklad.
Lani smo zbrali 9877 evrov, porabili smo jih 4000, vse pa gre vedno
za ta namen,” je povedal Špolad. ”Najvažnejši prireditvi, s katerima
zbiramo denar, sta bili pred novim letom Dijak dijaku in jesensko ko-
lesarjenje k Nacetu pod Lubnikom. Prireditev Dijak dijaku so pripra-
vili naši nemcisti, dijaki tretjih letnikov so sami pripravili tudi pogo-
stitev, vsi drugi dijaki pa so prispevali po en evro. Tudi ostali donator-
ji so bili v božično-novoletnem času zelo radodarni. Kolesarjenje, ki
je preraslo že v gimnazijski športni dan, pa je skupna akcija društva
Gaudeamus in škofjeloškega Lions kluba. Slednji in študentski servis
Zamorc sta glavna donatorja našega društva.”

Tudi od gospodarstva jim še uspe dobiti denar, pri občinah pa ne,
pravijo sogovorniki. Po besedah Miha Ješeta so začeli denar zbirati
tako, da so člani sveta šole vanj začeli vlagati povračila potnih stro-
škov, pozneje pa so člani kluba škofjeloških direktorjev vanj name-
njali svoje sejnine. S svojimi prispevki se vselej izkažejo tudi profe-
sorji in starši. ”Gre jim vsa zahvala,” pravi Marko Špolad, ki ugotav-
lja, da imajo v Škofji Loki vsi radi to gimnazijo. Sogovorniki ugotav-
ljajo, da se socialne razlike večajo, zato je sklad dragocenega pome-
na za prikrajšane dijake. Na maturantsko ekskurzijo so iz svojih virov
letos pomagali 17 dijakom, pokrijejo tudi polovico stroškov, večini si-
cer tretjino. Sogovorniki še izražajo veselje, da so s svojo pionirsko
zgodbo tudi druge šole spodbudili k ustanovitvi skladov.                    

Danica Zavrl Žlebir

Gaudeamus pomaga dijakom
Šesto leto v škofjeloški gimnaziji deluje društvo Gaudeamus, ki z zbranimi donacijami pomaga dijakom.

Škofja Loka - Škofjeloški gimnazijci so pravi svetovljani: maja sta
dve skupini tretješolcev obiskali Francijo, manjša mestece Mar-
tigues, večja evropski Strasbourg. Pet dijakov tretjih letnikov, ki se
učijo francoski jezik, se je maja udeležilo festivala mladih iz sre-
dozemskih dežel. Kot sta povedali Špela Bajželj in Špela Grošelj, so
si potovanje zaslužili z zmago na celjskem festivalu frankofonije. Z
dobro uvrstitvijo na kvizu o evrošoli pa si je 25 dijakov tretjih let-
nikov prislužilo obisk evropske prestolnice Strasbourg, kjer so
obiskali evropski parlament in skupaj z mladimi iz drugih evropskih
držav v njem tokrat zasedali kot poslanci. Nekateri so bili v Stras-
bourgu že drugič, saj so dijaki evropskega oddelka že gostovali v
vseh treh prestolnicah Evropske unije, tudi v Bruslju in Luksembur-
gu, sprejel jih je tudi evropski poslanec in škofjeloški rojak Zoran
Thaler. Ob tokratnem obisku je mlade prevzelo zlasti dejstvo, da par-
lamentarna zasedanja potekajo v vseh jezikih Evropske unije, da se
povedano sproti prevaja, da so lahko povedali svoje mnenje o
ključnih vprašanjih EU od ekologije do lizbonske pogodbe, da so
lahko vprašanja zastavili pravim evropskim poslancem, predvsem
pa, da so srečali veliko zanimivih ljudi in se prijetno družili s svoji-
mi vrstniki iz vseh evropskih držav. Rokovali so se tudi z Jirijem
Buzekom, predsednikom evropskega parlamenta. Kot so nam
povedali Nika Eržen, Luka Debenec in Klemen Mesec, je bil prijeten

tudi ogled mesta in okolice. Med drugim so šli tudi po tamkajšnji
vinski cesti in se čudili dejstvu, da v tem delu Francije z vinom ust-
varijo kar 500 milijonov evrov dobička. Danica Zavrl Žlebir

Gimnazijci kot evropski poslanci

Ko so evropske poslance v klopeh zamenjali mladi... tudi iz Slovenije.

Od leve: Marko Špolad, Mateja Košnik in Miha Ješe



Opel razširja ponudbo Astre z drugo karo-
serijsko različico Sports Tourer. Kombijevske
karoserijske izvedbe si tradicionalno režejo
četrtinski delež Astrine prodaje v Evropi, kar
je občutno več od 17-odstotnega povprečja
segmenta. Opel s skoraj polstoletnimi 
izkušnjami je bil prvi izdelovalec tovrstnih
avtomobilov v Evropi, ki je leta 1953 v svojo
ponudbo uvedel tovrstni avtomobil Rekord
CarAvan. 

Učinkovita prostorska zasnova in domisel-
ne rešitve nove Astre Sports Tourer potrjuje-
jo uporabnost prtljažnika, ki se postavlja s
prostornino vse do 1550 litrov, osnov a pros-
tornina pa je natanko pol kubičnega metra. Z
novim sistemom zlaganja zadnjih sedežev
FlexFold je mogoče oba dela, razdeljena v
razmerju 60/40, podreti s preprostim priti-
skom na vzvoda, nameščena na stranskem
delu prtljažnika. 

Ponudbo pogonskih strojev Astre Sports
Tourer sestavlja osem bencinskih in dizelskih
motorjev z močmi od 70 kW (95 KM) do 132
kW (180 KM). Novost v ponudbi je 1,4-litr-

ski bencinski motor s turbinskim polnilni-
kom, ki doseže največjo moč 88 kW (120
KM). Na voljo je z ročnim, šeststopenjskim
menjalnikom. Ob tem je različica motorja 1.4
Turbo z največjo močjo 103 kW (140 KM) na
voljo po novem tudi s samodejnim, šeststo-

penjskim menjalnikom. Tehnologija samo-
dejne zaustavitve in zagona motorja bo naj-
prej na voljo v različici ecoFLEX, ki jo poga-
nja motor 1.3 CDTI, z največjo močjo 70 kW
(95 KM). Po napovedih bo Oplov novi model
naprodaj novembra.           Matjaž Gregorič

Avto
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Volkswagen sodeluje
z Liqui Molyjem

Nemški avtomobilski proizvajalec
Volkswagen se je odločil za sodelovanje s
specialistom za aditive Liqui Moly iz
Ulma. Pred svojo odločitvijo je Volkswa-
gen preverjal izdelke več proizvajalcev.
Skupno so v svoj program vključili skoraj
dva ducata izdelkov, ki jih bodo prodajali
pod napisom Techparts. Gre za aditive za
olje, za odstranjevanje oblog ter sredstva
za odstranjevanje rje in pršilo za mazanje.  

M. G.

V Evropi rahla rast 
pri dostavnih vozilih 

Prodajni padci na evropskih trgih lahkih
dostavnih vozil so se v prvi tretjini letoš-
njega leta ustavili. Po podatkih organizaci-
je evropskih avtomobilskih proizvajalcev
je bilo aprila prodanih 124.704 lahkih
dostavnih vozil do skupne dovoljene mase
3,5 tone, oziroma 13,7 odstotka več kot v
enakem lanskem mesecu. V prvi letošnji
tretjini je bilo skupaj prodanih 469.618
vozil, oziroma 6,2 odstotka več kot v
enakem lanskem obdobju.               M. G.

Uporabnost in športnost
Kmalu na cestah novi Opel Astra Sports Tourer.

Novi avtomobili za stranke centrov Vulco
Vulkanizerskim centrom Vulco je podjetje Sava Tires predalo petnajst novih nadomest-

nih avtomobilov Fiat 500, ki bodo odslej kot nadomestna vozila na voljo vsem zvestim
strankam servisov, v času, ko jim bodo strokovnjaki za gume servisirali njihovo vozilo.
Predaja ključev je bila na Šmarjetni gori, kjer je potekal tradicionalni krst novih nadomest-
nih vozil, oblepljenih v Vulco barve.                                                                    M. G.
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Pustite se zapeljati stilu in sedite za 
usnjen volan z ročnim upravljanjem 
avdio sistema. Za udobje med vožnjo 
z izjemno varčnim 1,33l bencinskim 
motorjem (74 kW, 100 KS) poskrbi 
razkošna Style oprema: usnjena 
menjalna ročica, športni analogni 
merilnik, klimatska naprava in 
meglenke. Z darilom ob nakupu, 
potovalnim paketom z dežnikom, 
potovalno blazino, lončkom in volneno 
odejo, pa boste dodatno uživali 
na daljših vožnjah. Yaris si lahko 
zagotovite že za 8.990€.

*Primer izračuna za kredit za TOYOTA YARIS 1.33 LUNA, 
maloprodajna cena s popustom in DDV 10.530 EUR: 84 mesečnih 
obrokov po 144,01 EUR. Strošek priprave pogodbe znaša 52,65 
EUR, strošek zavarovanja terjatev pa 290,32 EUR oziroma 2,4% od  
vsote vseh obrokov . Izračun obroka temelji na variabilni obrestni 
meri (3- mesečni EURIBOR). Efektivna obrestna mera (EOM) znaša 
5,12% in je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov 
odobritve in obrestne mere, ki velja na dan 01.02.2010. EOM ne 
vsebuje morebitnih stroškov iz naslova interkalarnih obresti ter 
stroškov, ki bi nastali z morebitnim neizpolnjevanjem pogodbe. EOM 
se lahko spremeni, če se spremeni višina kredita oziroma obroka, 
trajanje kredita, obrestni indeks ter roki plačila.

Odkrijte užitek v vožnji.
Novi Yaris Style.

www.toyota.si

144 € 
Yaris Style že za

na mesec
brez pologa*

Vabljeni na testno vožnjo!

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

AC LOVŠE
Cesta Staneta Žagarja 65 b 
Kranj, (04) 280 9000

Renault je tik pred poletjem tudi na sloven-
skem trgu začel prodajati novo generacijo do-
stavnega Masterja. Ob novi obliki zunanjosti je
novi Master na voljo v kar 250 različnih izved-
bah, od tega 40 karoserijskih (furgon, kombi,
minibus, podvozje s kabino, pod s kabino in
podobno), štirih dolžinskih ter treh različnih
medosnih razdaljah ter dveh dolžinah previsa
zadaj, treh različnih višinah in s pogonom
spredaj, oziroma zadaj. K temu je treba dodati
še štiri možnosti največje dovoljene skupne
teže od 2,8 do 3,5 tone (z enojnima ali dvojni-
ma kolesoma zadaj) in 4,5 tone (dvojni kolesi
zadaj). Največja tovorna različica, ki jo doslej
ni bilo v ponudbi, sprejme 17 kubičnih metrov
tovora. Sprva so naprodaj le tovorne različice,
potniški kombi z devetimi in minibus s 17 se-
deži bosta prišla na ceste jeseni. Povsem spre-
menjeni so pogonski stroji, ki temeljijo na no-
vem 2,3-litrskem turbodizelskem štirivaljniku.
Motor je bil razvit posebej za potrebe lahkih
gospodarskih vozil in ima tri po največji moči
različne se izvedbe (74 kW/100 KM, 92
kW/125 in 110 kW/150 KM).                 M. G.

Gospodarjeva nova oblačila
Prihaja nova generacija Renaultovega Masterja. 



Oglas
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Študentska
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Zavod O, Zavod škofjeloške mladine je s
strani Kluba škofjeloških študentov (KŠŠ)
ustanovljen privatni zavod. Ustanovljen z na-
menom organiziranja in izvajanja mladinskih
interesnih dejavnosti s področja kulture,
športa, mladinskega turizma, izobraževanja,
mednarodnega sodelovanja, založništva ter
javnega obveščanja.

Glavni projekti Zavoda O so: MKC Pri
Rdeči Ostrigi, MMC Pulsar in Atelje
CLOBB. Poleg tega pa še vrsto drugih
‘manjših’ projektov: prireditve na prostem
(Beli december, Mesto v barvah ...), EVS -
evropska prostovoljska služba, založba Chill
Pill, ... 

Skratka, Zavod O je odgovoren za stotine
dogodkov/aktivnosti na leto! In ne udeležuje
se jih samo mladina, ampak velikokrat tudi
odrasli, starejši in rosno mladi. Prav tako je
glas o nas že pred mnogo leti presegel meje

škofjeloške občine in nam zagotovil vseslo-
vensko udeležbo na aktivnostih in priznanje
sorodnih organizacij. 

Skozi leta je Zavod O počasi, a vztrajno po-
večeval številnost in kvaliteto svojih aktivno-
sti; novi ljudje so prinesli nove ideje, nove
ideje nove projekte itd. In vse to seveda ne bi
bilo mogoče, če nam ne bi ob strani stala
ustanovitelj Kluba škofjeloških študentov in
Mladinski servis Zamorc, ki sta Zavodu O
nesebično donirala znatna finančna sredstva.

Prvotni načrt je bil, da se bo Zavod O v ne-
kaj letih finančno osvobodil in ne bo več po-
treboval stalnih donacij ustanovitelja in do-
brotnikov. Žal pa ta pričakovanja niso bila iz-
polnjena in Zavod O je kljub kvaliteti in šte-
vilnosti svojih aktivnosti, ter finančnemu pri-
znanju s strani občine v zadnjih letih, ostal fi-
nančno neuspešen. Očitek, da Zavod O ni bil
dovolj podjeten oziroma komercialen je oči-

tek, ki je morda res upravičen. A po drugi
strani je ravno ta nekomercialna usmerjenost
aktivistov rodila presežke, oziroma kvaliteto
aktivnosti. 

V zadnjem letu pa se je finančna situacija
za Zavod O precej spremenila. Prvi problem
je minus, ki se je nabral skozi leta. Drugi pro-
blem je finančna kriza, katere posledica je
tudi manj študentskega dela, ter tako manj
sredstev za študentske organizacije navzdol
po verigi. Tretji problem pa je vezan na pri-
hodnost, to je ukinitev študentskega dela, ki
bo imela za posledico izgubo vseh sredstev s
strani ustanovitelja in največjega dobrotnika
Mladinskega servisa Zamorc. 

Zaradi vseh teh okoliščin smo se odločili
sprejeti odločitev, da Zavod O prekine izvaja-
nje programov svojih glavnih projektov
(Ostriga, Pulsar, Atelje) v mesecu juniju, ter
s predčasnim zaključkom programske sezone
opozori vse vpletene in zainteresirane na res-
nost situacije. Hkrati pa bo Zavod O zaradi
neizvajanja programskih aktivnosti čez pole-
tje lahko vse svoje moči usmeril v reorgani-
zacijo, oziroma iskanje rešitev, ki bodo Zavo-
du O omogočile še mnogo let delovanja.

Ekipa Zavoda O

Zavod O ima finančne težave

Mesto v Barvah
Na Mestnem trgu je bil 22. maja

kreativno-umetniški festival Mesto v Bar-
vah, kjer so se čez cel dan zvrstili
raznovrstni dogodki - delavnice za otroke,
razstava mladih neuveljavljenih umet-
nikov, nastop žonglerske skupine Ču-
pakabra, uličnega glasbenika ”Cigo Man
Band”, plesno-gibalne skupine MANA in
še kopico drugih dogodkov, ki so ta dan
obarvali središče Škofje Loke. 
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Selo, Prelesje - Na regionalni cesti Žiri-
Trebija se je 12. junija kmalu po polnoči
smrtno ponesrečil 24-letnik iz Gorenje vasi.
Vzrok za nesrečo je bila vožnja preblizu des-
nemu robu vozišča, je ugotovila policija. 

Gorenjevaščan se je z motorjem peljal po
regionalni cesti iz smeri Žirov proti Trebiji.
Kot poroča policija, je na Selu v daljšem le-
vem preglednem ovinku zapeljal s ceste in
trčil v bližnjo kapelico. Po trčenju je padel
na vozišče in zaradi hudih ran mrtev obležal. 

Huda prometna nesreča se je 6. junija zgo-
dila v bližini Svetega Duha. V zgodnjih ju-
tranjih urah se je 26-letni Škofjeločan z
osebnim vozilom peljal po lokalni cesti
Škofja Loka-Gorajte-Sveti Duh-Žabnica.
Zunaj Svetega Duha je zaradi neprilagojene
hitrosti v preglednem levem ovinku zapeljal
z vozišča, zato pa se je vozilo začelo prevra-
čati. V prometni nesreči so se voznik ter tri-
je sopotniki, stari 18, 23 in 41 let, lažje po-
škodovali, 23-letni sopotnik pa huje poško-
doval, zato so ga reševalci odpeljali v ljub-
ljanski Klinični center. 

Med obračanjem sena s traktorjem in obra-
čalnikom se je 8. junija v Prelesju ponesrečil
67-letni domačin. Sredi dela se je prevrnil
traktor, med prevračanjem po strmem poboč-
ju pa se je kmet poškodoval, zato so ga odpe-
ljali v Klinični center v Ljubljani, kjer pa so

ugotovili, da je k sreči utrpel le lažje poškod-
be, vseeno pa so ga obdržali na zdravljenju.
V traktorju, ki je imel nameščeno varnostno
kabino, je bil v času nesreče tudi sedemletni

otrok, ki je sedel na dodatnem sedežu in je
pred prevračanjem padel z njega. Pri tem jo
je odnesel le z nekaj praskami.                      

Simon Šubic, foto: Tina Dokl (arhiv)

Motorist trčil v kapelico
Junija so škofjeloški policisti obravnavali prvo smrtno nesrečo - na Selu je umrl 24-letni motorist. 

V Prelesju se je pri delu s traktorjem lažje ranil 67-letni domačin. 

V lokal po cigarete in alkohol
Reteče - Konec maja je neznani storilec izkoristil zavetje noči in

vlomil v gostinski lokal v Retečah. Odnesel je za okoli 160 evrov pi-
jače in cigaret. 

Vlomilce presenetil lastnik
Žiri - V Žireh so konec maja trije neznani moški sredi popoldneva

skozi okno vstopili v stanovanjsko hišo. Pri tem jih je zalotil lastnik,
zato so zbežali brez plena. 

Izpraznili gradbišče
Škofja Loka - V začetku junija so tatovi obiskali gradbišče v

Škofji Loki. Prilastili so si namizno žago za beton, mešalec za beton
znamke Imer, plinsko peč znamke Vailand s pripadajočo opremo,
šest notranjih klimatskih naprav in zunanjo klimo znamke Mit-
subishi, kotno brusilko znamke Makita, bakrene cevi, keramične
ploščice ter aluminijasto in bakreno žico. Gmotna škoda znaša okoli
25 tisoč evrov. 

Našli moped
Škofja Loka - V bližini vrtca Najdihojca je občan našel neregistri-

rano kolo z motorjem znamke Tomos APN 6. Hranijo ga na Polici-
jski postaji Škofja Loka.                                                         S. Š.

Reševalci imeli težave 
z dostopom

Škofja Loka - Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka je konec
maja ob 110-letnici delovanja pripravilo večjo reševalno vajo v
Podlubniku. V enem od tamkajšnjih stanovanjskih blokov je prišlo
do eksplozije, kmalu zatem tudi do požara. Zaradi eksplozije so se
porušili nekateri stropi in stene, zato so bili zaprti vsi izhodi iz
zgornjih nadstropij, so si navidezno zamislili gasilci. Ponesrečene
in druge stanovalce so reševali z gasilsko lestvijo, na klasičen način
(peš) in z vrvno tehniko. Za ponesrečence so pripravili tudi
poseben avtobus, v katerem je delovala zdravniška služba. V vaji je
sodelovalo okoli 150 udeležencev. ”Vaja je bila velika preizkušnja
za gasilce, policiste, reševalce nujne medicinske pomoči in tudi
markiste, saj je takoj na začetku začelo močno deževati, a niti ena
delovna točka zaradi tega ni prenehala z delom. Kljub temu da je
bila vaja prikazna, smo preizkusili nekatere elemente dela ob tako
veliki prisotnosti reševalnih ekip. Ta del bo tudi predmet analize
strokovne javnosti. Številni stanovalci, ki so vztrajali pod dežniki,
pa so se lahko zamislili nad dostopnostjo do objektov, saj je kljub
obveščanju veliko osebnih vozil oviralo delo reševalnih ekip,” je po
vaji ocenil Andrej Štremfelj, poveljnik PGD Stara Loka.               

S. Š.

Škofjeloški policisti so junija obravnavali prvo letošnjo smrtno nesrečo. 



Odločali se boste o novih začetkih, kar vam prinaša več sprememb,
kot si sploh lahko zamislite. Na začetku ne bo vse v najlepšem redu,
a ker boste vedeli, kaj hočete, vam to ne bo vzelo poguma. 

Srečni datumi: prvi teden v mesecu
Dnevi za ljubezen: 15., 16. 7.
Vaša barva: svetlo rdeča
Loto številke: 2, 3, 9, 10, 13, 20, 21.
Misel meseca: Zavedanje majhnosti je osnovno spoznanje velikih ljudi.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Načrt, ki je za vas življenjskega pomena, vam bo sicer na samem zače-
tku delal preglavice, a s pomočjo pravih ljudi vam bo uspel. Bližnji do-
godki bodo od vas zahtevali veliko potrpežljivosti, zato se kar pripravite.

Srečni datumi: 10., 13. 7. 
Dnevi za ljubezen: zadnji dnevi meseca
Vaša barva: temno modra
Loto številke: 2, 3, 15, 18, 22, 17, 18.
Misel meseca: Modrost ni sreča, ampak je spoznanje, brez katerega smo bili srečni.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Vaši uspehi na delovnem mestu ne bodo ostali neopazni. Tokrat ne
bodite preveč skromni in vzemite, kar vam bo ponujeno. Pri čustve-
nih zadevah si boste delali skrbi, vendar vse to ne bo potrebno. 

Srečni datumi: 4., 8. 7. 
Dnevi za ljubezen: 12., 16. 7.
Vaša barva: rumena
Loto številke: 1, 5, 6, 9, 24, 25, 37.
Misel meseca: Prepozno spoznanje je današnji dogodek, ki ga bomo jutri
razumeli.

RAK 22. junija – 22. julija
Nikakor vas ne izuči, da se ne smete usmerjati po mnenju drugih.
Tudi tokrat boste vi tisti, ki boste potegnili krajši konec. Res, da
potem po drugi strani več pridobite, a vseeno razmislite, kdo so

vaši prijatelji. 
Srečni datumi: 2., 5. 7.
Dnevi za ljubezen: 6., 8. 7.
Vaša barva: črna
Loto številke: 1, 3, 4, 5, 15, 17, 18.
Misel meseca: Kdor hodi po stopinjah drugih, za seboj ne pušča sledi.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Poslovno boste presenečali, a ne tako sebe kot druge. Iz nič vam
bo uspelo vse, oziroma največ, kar se bo dalo, in občutek zmage
bo nepopisno lep. Ste ravno v obdobju, ko vam bo ta potrditev ve-

liko pomenila.
Srečni datumi: 13., 17. 7.
Dnevi za ljubezen: 14., 19. 7.
Vaša barva: vojaško zelena
Loto številke: 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16.
Misel meseca: Sreča je, da se človek zaveda, kako majhen je, ko zraste.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Imate veliko vrlin in ljudje vas imajo zelo radi, a imate eno veliko
napako. Ne znate in ne zmorete biti potrpežljivi. Vse potrebuje svoj
čas. Preusmerite misli in vam bo veliko lažje počakati.

Srečni datumi: sredina meseca
Dnevi za ljubezen: 17., 23. 7. 
Vaša barva: barva neba
Loto številke: 3, 8, 9, 19, 30, 32, 34.
Misel meseca: V zrcalu vidimo svoj obraz, v življenju svojo dušo.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Nove ideje vam bodo dale misliti, pri realizaciji pa boste potrebo-
vali pomoč prijateljev, ki jim popolnoma zaupate. V tem obdobju

boste tudi zelo romantični in končno si boste zastavili cilj, ki ga boste tudi dosegli.
Srečni datumi: 10., 11. 7.
Dnevi za ljubezen: 20., 21. 7.
Vaša barva: rjava 
Loto številke: 2, 3, 5, 13, 14, 18, 29.
Misel meseca: Prijazne besede so kratke in lahko izgovorljive, a odmevajo v
večnost.

BIK 22. aprila – 20. maja Kljub utrujenosti, ki ji ne boste poznali razloga, boste obveze, tako
tiste, ki jih imate do drugih, kot do sebe, rešili. Ne da bi pričakoval

karkoli v zameno, se bo nekdo spomnil na vas. Presenečeni boste.
Srečni datumi: 11., 12. 7. 
Dnevi za ljubezen: 20., 22. 7.
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29.
Misel meseca: Največja napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš strah pred tem, da
bi jo zagrešili.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Po glavi vam bo rojila sto in ena misel. Raztreseni boste, tako da vam
bo pogovor s prijateljem zelo dobro del. Koliko boste upoštevali njegov
nasvet, je seveda druga stvar, važno je le, da boste imeli jasnejši pogled.

Srečni datumi: 10., 14. 7.
Dnevi za ljubezen: 12., 15., 20. 7.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17.
Misel meseca: V majhnih škatlah se skrivajo največji zakladi.

Potrebni ste notranjega miru, zato vam je dopust več kot dobrodo-
šel. Slabe volje boste zaradi financ, a kaj morete, ko ste 
brezbrižno zapravljali. Dobre novice pričakujte od nekoga, na kate-

rega ste skoraj že pozabili.
Srečni datumi: 2., 5. 7.
Dnevi za ljubezen: 7., 8. 7. 
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13.
Misel meseca: Samo preživeti je premalo za doživeti življenje.

OVEN 21. marca – 21. aprila

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Prvi dnevi v mesecu ne bodo najboljši za večje spremembe. Raje
počakajte do sredine meseca in šele nato pojdite v akcijo. V ljubezni
ne boste zadovoljni le z avanturo, kar boste dali tudi jasno vedeti.

Srečni datumi: 1., 2. 7. 
Dnevi za ljubezen: 5., 7. 7.
Vaša barva: roza
Loto številke: 1, 8, 9, 10, 29, 31, 35.
Misel meseca: S tem, ko se spreminjamo sami, se spreminja naše življenje.

Ponujale se vam bodo nove možnosti in nepričakovani dogodki bodo
spremenili vaše prvotne načrte. Ne boste si postavljali vprašanj. Takoj
boste zavihali rokave in za delo spodbudili tudi vaše bližnje.

Srečni datumi: zadnji teden v mesecu
Dnevi za ljubezen: 6., 11. 7.
Vaša barva: temno rdeča
Loto številke: 4, 7, 8, 12, 15, 16, 22.
Misel meseca: Ključ do sreče je najmanjši in komur se mudi, ga spregleda.

RIBI 20. februarja – 20. marca

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Horoskop
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Ločanka predstavlja

KRANJ Žabnica, Dorfarje 17,  tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

-20%
promocijski 

popust

Zakaj je spalnica Samba
najboljša izbira?

sveža kombinacija lesa, usnja in tekstila
velika izbira postelj, klasična ali drsna vrata
robovi so zaobljeni
mehko zapiranje vrat in predalov

Vgradne omare

Promocijski popust velja za spalnico Samba ob plačilu z gotovino do 31. 7. 2010
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Imam stanovanje, hišo z vrtom, manjšim ali večjim, sem najemnik
stanovanja, v njem pa imam svojo opremo - stanovanjske in osebne

predmete. Torej imam dom. Topel, varen, predvsem pa varno
zavarovan. To je namreč moje premoženje; mogoče, 

poleg avtomobila, edino. Pa kaj avto! 
Tega lahko kupim že za 100 evrov.
In zato imam svoj dom zavarovan! 

Zavarovan po mojih zmožnostih in prepričanju.

V mojem domu živim in se vanj zatečem, kadarkoli želim. 
V mojem domu živim skupaj z mojo družino. In zato imam

zavarovano tudi njo - svojo družino in sebe. Imam tudi sosede in pri-
jatelje. Do njih čutim neko odgovornost. Moje zavarovanje vključuje

tudi to zavarovanje - zavarovanje odgovornosti.
Moje zavarovanje urejajo, mi ob sklepanju svetujejo, 

zanj skrbijo v Agenciji Čelik. Njihovi strokovni in prijazni zaposleni. 

Lahko se oglasim v Frankovem naselju v Škofji Loki ali 
na Laborah v Kranju. Vsak dan, v Škofji Loki tudi ob sobotah! 

Ste tudi vi prepričani, da imate odličnega zavarovalnega 
zastopnika? Ali si ga želite imeti? Oglasite se v Agenciji Čelik! 

Lahko jih samo pokličete za informacijo! 
Kar na brezplačno tel. številko - 080 123 5, 

med 8. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 11. uro.

ZAVAROVALNIŠKO 
ZASTOPANJE



Petek, 2. julij, ob 17. uri

Kubanski glasbeniki Mariachi  

Real Jalisco iz Havane

Skupina je bila ustanovljena 1999 in je v tem 

trenutku najpomembnejša skupina te vrste na 

Kubi. 
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