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www.lon.si

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

KUPON

Ob plačilu dveh položnic

in predložitvi kupona, 

vam provizije ene položnice 

NE ZARAČUNAMO. 

Za več informacij se lahko oglasite v naši poslovni enoti ali nas pokličete po telefonu.

najboljša obrestna mera – do 5,00 %.

VARČEVANJA IN DEPOZITI

POTROŠNIŠKI IN STANOVANJSKI KREDITI

PAKET DOBRODOŠLICE ZA NOVE KOMITENTE

PLAČILO  POLOŽNIC

ugodni pogoji in nizke obrestne mere

veliko ugodnosti in posebno darilo

ZA PODJETJA, PODJETNIKE IN DRUŠTVA
ugodno poslovanje, eLON, krediti, depoziti, 
odkup terjatev, garancije

provizija plačila ene položnice le 0,79 EUR
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Vabimo vas, da se vpišete v programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT)

EKONOMSKI TEHNIK (SSI, PTI, PT)

ADMINISTRATOR (SPI)

TRGOVEC (SPI)

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

MATURITETNI TEČAJ (MT)

PRIPRAVA NA MATURO

Programi srednjega strokovnega izobraževanja
(SSI) trajajo od dve do štiri leta, program 
poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) 
dve leti, programi srednjega poklicnega
izobraževanja (SPI) eno do dve leti, poklicni 
in maturitetni tečaj (PT in MT) eno leto.

Informacije: 04/506 13 60 in na 
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijski program 1. stopnje:
MANAGEMENT - redni in izredni študij
Redni študij bo potekal večinoma dopoldne in
je zato namenjen zgolj nezaposlenim, izredni
študij pa bo potekal popoldne; vpis je možen 
v prvi letnik rednega ter vse tri letnike 
izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje 
(strokovna magisterija):
MANAGEMENT - redni in izredni študij, 
1. in 2. letnik
EKONOMIJA IN FINANCE - redni in izredni
študij, 1. in 2. letnik
Redni študij bo potekal v popoldanskem času in
bo za študente brezplačen; do 13. septembra 
se lahko prijavijo vsi (tudi redno zaposleni), 
ki izpolnjujejo vpisni pogoj in še niso pridobili
sedme ravni izobrazbe. Tisti, ki pa že imajo 
sedmo raven, se lahko prijavijo kot izredni 
študenti neposredno v 2. letnik.

INFORMATIVNI DAN 
bo v četrtek, 2. septembra, ob 17. uri v prostorih
Ljudske univerze Škofja Loka, Partizanska 1
(bivša vojašnica).

Informacije: 04/506-13-70 ali www.fm-kp.si ali
www.lu-skofjaloka.si

AG
E

N
C

IJ
A 

Č
E

LI
K

 d
.o

.o
.,

 V
irm

aš
e 

1
1

8
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a

d.o.o.

VSA ZAVAROVANJA NA ENEM MESTU! 

V Agenciji ČELIK, v Frankovem naselju v Škofji Loki 

in na Laborah, Škofjeloška cesta 1, v Kranju.

Mi poskrbimo, da ste ob neurju, strelah in
toči brez skrbi za svoje premoženje!

Uredimo vam zavarovanje z najširšim 
kritjem za vaše aparate, stroje in 

elektroniko v hiši ali podjetju.

Agencija ČELIK - MOJA AGENCIJA! 

Lahko nas 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

Brunarico Mah smo po dvajsetih letih 
iz parkirišča ob avtobusni postaji 

preselili na novo lokacijo. 
Najdete nas ob teniških igriščih med šolskim

centrom in športno dvorano Poden.

Za tiste, ki ste lačni že zjutraj, 
bomo še vedno imeli odprto od 6. ure naprej.
Postregli Vas bomo s sendviči, kavo za s sabo, 

hamburgerji, fishburgerji, hot dogi, sirovimi zavitki,
raznim pecivom, ...

Telefon: 041/413 323
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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, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
tehnični urednik:
Grega Flajnik

tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče
distribucija: Pošta Slovenije, Poslovna enota Kranj

Ločanka je priloga 69. številke Gorenjskega glasa,
31. avgusta 2010. V nakladi 14.000 izvodov jo do-
bijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 28. septembra 2010.

L O Č A N K A Šport po naše

Na naslovnici: Sara Lavtar iz Škofje Loke
Foto: Denis Bozovičar

Ljubitelji športa trenutno uživajo ob predstavah na letošnjem
svetovnem prvenstvu v košarki, ki se je konec tedna začelo v Tur-
čiji, velik del minulega poletja pa je bil zaznamovan z nogometom.
Začelo se je z evforijo ob svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, na-
daljevalo pa z veličastnim odprtjem novega stadiona v Stožicah. 

Je v prestolnici lepši in mogočnejši košarkarski ali nogometni
stadion? To je bilo pogosto vprašanje prvih radovednežev, ki smo
drli v Stožice, da vidimo, kaj Ljubljana ima, in česa mi, ki smo
praktično sosedje glavnega mesta, skoraj zagotovo vsaj v prihod-
njih desetletjih še ne bomo imeli. Prav za nikogar ne vem, da bi
ob ogledu Stožic, pa naj jih je obiskal ob dnevu odprtih vrat ali
ob prvih tekmah, ne bil navdušen. Seveda ne mislim na tiste, ki
plačila za svoje delo pri gradnji še niso dobili, temveč na vse
športne navdušence, ki jih na škofjeloškem koncu, od Žirov do
Gorenje vasi, Poljan, Škofje Loke pa do konca Selške doline, res
ni malo.

Kar malce presunjeni nad veličastnostjo objektov smo skušali
podoživljati slovesno odprtje športne dvorane na Trati, ki je zad-
nja pridobitev škofjeloškega športa in v katero radi prihajajo tudi
športniki sosednjih občin. Večna gneča s termini treningov in te-
kem za različne klube, športna društva in rekreativce se je tako
malce zmanjšala, še vedno pa je zanimanja za proste ure v šport-
nih dvoranah in telovadnicah več kot terminov.

Toda, če je gradnja športnih dvoran v zadnjih letih na našem
koncu še nekako sledila razvoju (Žiri so pri tem izključene, Gore-
nji vasi se menda obetajo boljši časi), pa smo povsem na dnu dr-
žave in regije pri gradnji nogometnih igrišč. Da se v Škofji Loki
že cel čas cepeta na mestu in ni nikogar, ki bi nogometašem, ki ča-
kajo, do kdaj bodo sploh še smeli brcati v Puštalu, ponudil roko,
je jasno že vrsto let. V Železnikih so, po poplavah, sicer dobili
lepo prenovljeno igrišče, ki pa je po dimenzijah premajhno ravno
toliko, da prave tekme, več kot v gorenjski ligi, niso mogoče. 

Nova nogometna zgodba pa se je vendarle začela v Žireh, kjer
se že domači nogometaši že leta trudijo, da bi imeli igrišče, kjer
bi v miru trenirali, igrali in vzgajali mladino. Prav v dneh, ko je
bilo svetovno nogometno prvenstvo v Južni Afriki na vrhuncu, pa
so se vendarle začela gradbena dela za novo igrišče. Res je, da ga
v tej sezoni še ne bodo mogli uporabljati, res pa je tudi, da so po
mučnih desetih letih, ko so iskali lokacijo, sponzorje in se borili
za svoj prostor pod soncem, prepričani, da so blizu cilja in da
bodo vsaj naslednjo sezono začeli na primernem igrišču, od ko-
der jih ne bo nihče preganjali in kjer bodo imeli priložnost igrati
tudi v državnih ligah. ”Naš stadion seveda ne bo tako veličasten
kot tisti v Stožicah, prepričani pa smo, da bo prav tako lep in
predvsem, da bo na njem veliko mladih,” pravijo v Žireh. In ima-
jo prav. Šport po naše namreč niso le svetovni prvaki in prva liga,
ampak predvsem mladih in tudi malce manj mladih polne dvora-
ne in igrišča.

Vilma Stanovnik



Najave, karikatura
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Tradicionalni pohod na Ratitovec
Septembrski rekreativni pohod na Ratitovec je kljub obilici podo-

bnih prireditev po Sloveniji med planinci dobro poznan, tokratni, ki
bo 5. septembra, pa bo že štiriintrideseti po vrsti. Uveljavljenost pri-
reditve potrjuje več kot petsto vpisnikov pohoda, ki prihajajo iz vse
Slovenije. Med njimi je vsako leto več prejemnikov priznanj za tri-
deseto udeležbo. Dostop na Ratitovec za ta pohod ni predpisan in si
ga vsak udeleženec izbere po svojem okusu. Info: Planinsko društvo
za Selško dolino - Železniki (Alojz Lotrič, 031/613 426).

Srečanje harmonikarjev in razstava gob
Planinsko društvo Sovodenj v sodelovanju z Gobarskim društvom

Škofja Loka že v jutranjih urah prve septembrske nedelje, 5. septem-
bra, pripravlja oziroma postavi gobarsko razstavo pred planinsko
kočo na Ermanovcu. Vsako leto na tej prireditvi sodeluje vsaj en vid-
nejši slovenski poznavalec gob, ki navzočim posreduje veliko zani-
mivega o gobah. Dogajanje bo popestrilo med 20 in 30 harmonikar-
jev. Športne in zabavne igre, ki bodo sledile, bodo nedeljsko popol-
dne še dodatno popestrile. Informacije: PD Sovodenj (Bojan Filipič,
040/632 315).

Škofjeloška mestna avantura
V pustolovski avanturi bodo tekmovalci 18. septembra v petih

disciplinah preizkušali svojo vzdržljivost in znanje: tek, kolesarje-
nje, veslanje, plavanje in rolanje bodo tekmovalcem ponudili z
adrenalinom nabit dan. Tekmovalci se bodo lahko pomerili na dveh
različnih razdaljah, krajši 40-kilometrski in daljši 80-kilometrski
razdalji. Informacije: ŠD Vaitapu (Tine Radinja, 041/401 261,
www.vaitapu.info).

Z Davčarji po Zgornji Davči
Tretji vikend v septembru (19.) se krajani Davče skupaj z obisko-

valci podajo na pešpot po Zgornji Davči in v celoti prehodijo krož-
no pot. Ta sprva vodi po markirani poti za Porezen in nato zavije do
Davških slapov, ki jih je hudourniška Davščica izoblikovala na poti
izpod Porezna. Sledi nadaljevanje poti po grebenu, mimo Smučar-
skega centra Cerkno do Okrepčevalnice Čumar. Pot vodi naprej pro-
ti Osojni Davči do glavne ceste in mimo cerkve (notranjost je tudi na
ogled) ter nazaj do gostilne pri Jemcu. Ob začetku poti in med njo
je poskrbljeno za okrepčila pohodnikom, po vrnitvi k Jemcu pa je
obiskovalcem na voljo tudi topel obrok. Informacije: TD Davča
(Zdenka Kejžar, 031/299 768).

Pohod ob Rapalski meji
Tretjo septembrsko nedeljo, 19. septembra, Turistično društvo Žiri

prireja tradicionalni rekreativni pohod ob nekdanji Rapalski meji, ki
je potekala v neposredni bližini Žirov in tako zaznamovala malega
človeka ob tej veliki meji. Letos mineva natanko 90 let od podpisa po-
godbe o vzpostavitvi meje. ”Ob tej priložnosti se bomo spomnili bo-
gate zgodovine življenja ob meji,” zagotavlja Vlasta Pečelin. Pohod-
niki bodo štartali ob 9. uri iz centra Žirov. Pot bo potekala preko Mrz-
lega vrha do Ledinice, kjer bo tudi zaključek s kulturnim programom.

Mala Groharjeva kolonija
V petek, 24. septembra, bodo mladi umetniki ustvarjali na ulicah

Škofje Loke in na svoje slike poskušali ujeti utrinke tisočletnega me-
sta. Svoje izdelke bodo zvečer postavili na ogled v vhodno dvorano
Sokolskega doma, kjer bodo najboljšim podelili tudi nagrade. Infor-
macije: JSKD Škofja Loka (Janez Jocif, 51 57 160). 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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Oglasi

LUNCA - bar s tradicijo 
in ščepcem novega
S 1. septembrom vas v baru Lunca v Škofji Loki pričakujemo 
z osveženo ponudbo. Poleg dobre kave bo zjutraj zadišalo po sveže
pečenih rogljičkih, pripravljali bomo tudi zajtrke.

● Za osvežitev - limonin sorbet, ledena kava in ledena čokolada, ter penine 
z različnimi dodatki. 

● V hladnih dneh priporočamo domač ”Rožca čaj” z medom, terjak, vročo čokolado, 
kuhano vino, grog ... 

● V ponudbi naravni sok 
iz neškropljenega sadja, 
pestra izbira vin, tudi 
vrhunskih, s poudarkom 
na avtohtonih slovenskih 
sortah. Nekatera vrhunska 
vina na voljo na kozarec 
po zmernih cenah. 

● Če vas zgrabi lakota, 
vam narežemo domače sire in 
mesnine iz okoliških hribov. 

● Dijakom dnevno na voljo 
katera od brezalkoholnih 
pijač po znižani ceni.

● Septembra promocijske cene 
odličnih vin hiše KUPLJEN 
iz Jeruzalema. 

Vabljeni, veseli bomo 
vaše družbe. 
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STROKOVNJAKI ZA KVALITETNO MENJAVO OKEN
IN VRAT V SODELOVANJU Z M SORA IN LIP BLED

● strankam nudijo brezplačne izmere in svetovanje 
na objektu

● opravijo kvalitetno montažo oken in vrat
● izkoristite nepovratna sredstva s strani EKO sklada

v višini 25 % celotne vrednosti investicije 

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

Hotel Špik, Gozd Martuljek Restavrirana vhodna vrata Državnega zbora RS

www.mitles-mo.si
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Žiri - Novo šolsko leto je tu, jutri se bodo
osnovnošolci znova podali v šolske klopi.
Žirovska osnovna šola že nekaj let čaka na
obnovo, nekateri zagovarjajo rušenje in
postavitev nove. Kaj od tega je bolj realno,
smo vprašali župana Bojana Starmana:

”Letos je občina namenila 70 tisoč evrov za
obnovo sanitarij v starem delu šole, hkrati so
delno obnovili tudi talne obloge. V zadnjih le-
tih smo v šolo in tudi spremljajoče objekte
vložili veliko denarja, saj menimo, da so ob-
stoječi prostori še vedno primerni za izvajanje
pouka. Prav pa je, da gledamo naprej, v pri-
hodnosti bo treba nekaj narediti predvsem na
področju nove dvorane in tudi novega šolske-
ga objekta. To že delamo. Letos tudi obnavlja-
mo atletsko stezo oziroma žirovski stadion, in
sicer v sklopu gradnje nogometnega igrišča.”

Občinski svet je pred časom sprejel sklep
o nadzidavi šole. Zakaj se projekt še ne iz-
vaja?

”Projekt je v delu. Do konca leta naj bi pri-
dobili gradbeno dovoljenje, v prihodnjih
dveh letih pa investicijo zaključili. V osnovni
šoli je že dlje časa pomanjkanje prostora za
spremljajoče dejavnosti in tudi pouk, tudi
zbornica je premajhna. Hkrati bi radi organi-
zirali pouk tako, da bomo lahko obnovili ali
dozidali šolo, kar sem omenil že prej.”

Kako kaže z evropskim projektom Ob-
novljivi viri v Alpskem prostoru izboljša-
nja energetske učinkovitosti šole?

”S strani švicarske vlade je bilo obljublje-
no, da naj bi fotovoltaika, celice za ogrevanje
sanitarne vode in toplotna črpalka začela de-
lovati že letos. Zaradi dodatnih pogojev Švi-
carjev se je projekt zamaknil v prihodnje
leto. S tem projektom bo šola prihranila veli-
ko energije, hkrati ima tak projekt tudi izob-
raževalne učinke. Občina bo ob vsem tem še
prihranila, po prvih izračunih, več kot polovi-
co stroškov za ogrevanje šole in sanitarne
vode v šoli.”

Kako kaže s sprejemom občinskega pros-
torskega načrta, ki bo številnim v občini
odprl pot do gradnje in tudi do legalizaci-
je črnih gradenj?

”Sprejetje načrta se vleče kot jara kača, ven-
dar ne naša ne druge občine na tem področju
nimamo veliko vpliva. Procedure soglasoda-
jalcev, predvsem ministrstev, so zelo dolge,
vmes se kaže njihova medsebojna neusklaje-
nost, občine pa lahko le gledamo in čakamo.
Kljub temu pričakujem, da bo v naslednjem
mesecu ali dveh načrt dokončno potrjen.”

Je občina že izvedla letošnje asfaltiranje
občinskih cest in ulic?

”Letos smo skupaj s Panoramsko cesto v Ži-
rovskem vrhu asfaltirali več kot pet kilome-
trov občinskih cest, med njimi tudi odseke v
Plastuhovi, Štrajtovi in Snopkovi grapi, isto-
časno smo preplastili najbolj dotrajani del ce-
ste v Račevi (od Debenca do Anžona). V teh
dneh se bo začela izvajati tudi ureditev Jezer-
ske ulice, za katero smo se več let usklajevali
z občani. Zgradili bomo novo cesto in tudi
pločnike, javno razsvetljavo, pod cesto pa ure-
dili komunalno opremo. Ob pogledu v zadnje
obdobje 15 let smo skoraj v celoti realizirali
zastavljene cilje in asfaltirali večino cest, ki so
jih krajani pripravili (prijavili) za asfalt.”

Koliko kilometrov ste uredili v času sa-
mostojne občine?

”Natančnega podatka nimam, zagotovo pa
gre za več kot 50 kilometrov cest, nekaj ulic
v Žireh pa je bilo asfaltiranih že prej. Od 110
kilometrov občinskih cest in javnih poti v ob-
čini je danes asfaltiranih več kot 80 odstot-
kov, uredili smo skoraj vse glavne poti, le še
manjši cestni odseki do oddaljenih domačij
so makadamski. Vse to se nam krepko pozna
pri vzdrževanju cest, saj smo veliko prihrani-
li. Po naših izračunih in izkušnjah bi nas, in
nas na nekaterih odsekih še vedno, vzdrževa-
nje kilometra makadamske ceste stalo med
500 in tisoč evri na leto.”

Zakaj se evropski projekt Urejanja po-
rečja Sore še vedno ne premakne z mrtve
točke, čeprav je bil potrjen že pred skoraj
letom dni?

”Pri projektu sodelujemo štiri občine na
Škofjeloškem. Žirovci imamo že več kot leto
pridobljena gradbena dovoljenja za gradnjo
kanalizacije v Rakulku in na Dobračevi, za
katere upam, da ne bodo propadla. Zaradi dr-
žavnih birokratskih ovir projekta še vedno ne
smemo začeti izvajati. Konec prejšnjega ted-
na pa je bil zaključen razpis za izbiro izvajal-
ca za izvedbo del, zato lahko računamo, če se
le ne bo kak neizbrani izvajalec pritožil, da bi
z deli začeli septembra ali oktobra.”

Projekt je zahteven, tako gradbeno kot
tudi finančno. Ali ima občina zagotovljen
denar za izvedbo?

”Finančno politiko občine smo načrtovali
tako, da bo pred zaključkom mandata prora-
čun v pozitivnih številkah in ne bom za seboj
puščal bremen nasledniku. Za omenjeni pro-
jekt smo v letošnjem proračunu rezervirali
1,3 milijona evrov, podoben znesek pa bomo
prihodnje leto namenili za gradnjo čistilne
naprave. Naj poudarim, da bo večji del tega
zneska, med 60 in 70 odstotki, Evropska uni-
ja vrnila nazaj.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Asfaltirali pet kilometrov cest
Kmalu naj bi začeli z urejanjem porečja Sore, saj imajo Žirovci že skoraj leto dni v rokah

pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev kanalizacije v Rakulku in na Dobračevi.

Občina Žiri je pred kratkim preplastila prej zelo slab cestni odsek v Račevi.
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Žirovske novice

Žiri - ”Vsi v Nogometnem klubu Alpina
smo zelo zadovoljni, da se je igrišče začelo
graditi. Je v fazi, ko ni poti nazaj. Sedaj
vemo, da bo enkrat tudi dograjeno,” je občut-
ke po desetletnem opozarjanju na težave z
igriščem opisal predsednik kluba Drago
Kramperšek. Le malokdo je verjel, da igrišče
na Polju bo, dodaja, sam pa je bil med redki-
mi, ki je verjel v novo igrišče in posledično v
nov razvoj kluba in nogometa.

Že leta 2001 so se v klubu ob sprejetju no-
vega prostorsko-ureditvenega plana začeli
zavedati, da sedanja lokacija v industrijski
coni kmalu ne bo več namenjena njim. Takrat
so z dopisom opozorili občino in občinske
svetnike, vendar pravega odziva ni bilo.
”Šele pred dvema letoma pa se je začela ak-
cija. Občina je odkupila zemljišča na Polju,”
pojasnjuje Kramperšek. NK Alpina s šestimi
mlajšimi selekcijami in člansko ekipo nasto-
pa v gorenjskih nogometnih ligah. ”Gre za
velik pogon nogometašev in trenerjev, ki skr-
bi, da se mladi ukvarjajo s športom,” pravi
podpredsednik Tomaž Vehar. 

Danes je v klubu od 110 do 120 aktivnih ig-
ralcev. V klubu so ponosni, da že več let kon-
tinuirano sodelujejo v tekmovanjih, z novim
igriščem pa se pojavljajo tudi nove ambicije.
”V prihodnje bi lahko naskakovali preboj v
tretjo slovensko ligo, kjer je članska ekipa že
bila,” pravi Vehar, ki tudi meni, da lahko k
boljšemu odzivu prispevajo tudi uspehi re-

prezentance, zanimanje za nogomet pa bo po
novem večje tudi zaradi novega igrišča in bli-
žine osnovne šole. Razen glavnega nogomet-
nega igrišča bo na Polju zgrajen tudi vodovod
in atletska steza za osnovno šolo ter igrišče
za malčke, zato gre investicija v več sto tisoč
evrov. Gradbena dela naj bi bila zaključena v
septembru, ko bo tudi posejana trava na no-
vem igrišču. 

”To ne pomeni, da bomo igrišče lahko takoj
uporabljali. Najprej mora nastati ruša, kar pa
bo možno šele konec pomladi,” pravi pred-
sednik, ki opozarja na novo težavo: ”Prihod-

nje leto bomo morali zgraditi tudi garderobe.
Upam, da bodo na občini pokazali še nekaj
razumevanja in bomo projekt speljali skozi.”
Žirovski šaljivci sicer pravijo, da bi bil nogo-
met brez garderob sicer zanimivejši za gle-
dalke ... Projekt v večjem delu financira Ob-
čina Žiri, del prispeva ministrstvo za šolstvo
in šport, del naj bi prispevala Fundacija za
šport, del pa bodo nogometaši s svojimi roka-
mi naredili sami. Oziroma to že počno.

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Za šolo rastejo žirovske Stožice
Žirovskim nogometašem so se končno začele uresničevati sanje - groba gradnja igrišča bo končana v

mesecu dni, za igro pa bo nared prihodnje leto.

Nova pridobitev gasilcev z Dobračeve
Žiri - Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva iz Žirov je pred kratkim postalo bogatej-

še za novo opremo - osnovno hidravlično orodje za tehnično reševanje. ”Dolgo smo čaka-
li na to orodje. Po ogledih in zbiranju denarja pa smo ga kupili zato, ker se zavedamo, da
se operativni gasilci vse pogosteje srečujemo s tehničnimi intervencijami, kjer rešujemo
tako življenja kot premoženja,” je ob nakupu povedala Maja Kumer Trček. 

Dobračevski gasilci so sedaj opremljeni za reševanje iz vozil ali pa za reševanje pri de-
lovnih nesrečah v industriji (ukleščen delavec v delovnem stroju ali pod delovno opremo).
Kakovostno tehnično orodje je za gasilce nepogrešljivo tudi v primeru intervencij, pred-
vsem ko je treba zagotoviti dostop do zagrajenih in varovanih industrijskih poslopij. ”Po
novem bomo lahko opravljali tudi nove naloge, za katere bi sicer morali čakati pomoč iz
Škofje Loke,” so zadovoljni gasilci z Dobračeve. Nakup so omogočila, poleg domačih ga-
silcev samih, tudi nekatera žirovska podjetja in Občina Žiri. 

Boštjan Bogataj

8 - L O Č A N K A

Predsednik Drago Kramperšek je prepričan, da bo novo nogometno igrišče privabilo številne mlade, 
vsi Žirovci pa bodo ponosni na žirovske Stožice.

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

Možna dobava 
predplačniškega ključka

Tel.: 041 864 152
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Žiri - Nogometna evforija se je dober me-
sec in pol po velikem finalu svetovnega pr-
venstva, ko sta se za veliki pokal udarili Špa-
nija in Nizozemska, le nekoliko umirila. Tudi
v Žireh, odkoder se je skupinica znova poda-
la na veliko prvenstvo. Nogomet ali 16-
dnevne počitnice za več tisoč evrov? ”Imamo
dobre izkušnje iz Južne Koreje. Poleg nogo-
meta spoznaš tudi novo deželo, prijazne lju-
di. Ja, nekateri mislijo, da smo nori, ampak
mi smo se odločili, da bo nakup novega avta
počakal, prvenstvo pač ne,” pravi Tomaž Ve-
har, ki nam je skupaj z ženo Mihaelo Oblak
Vehar spregovoril o potovanju v JAR: ”Žele-
la sem doživeti nogometno vzdušje, kot ga je
Tomaž ob obisku Južne Koreje. Načrtovali
smo potovanje vse družine, a toliko denarja
res nismo imeli.”

Skupina Žirovcev, ne le naštetih, sestavlja
zelo zveste navijače slovenske nogometne re-
prezentance. Na tekme v Sloveniji, tudi na
avgustovsko z Avstralijo v Stožicah, se pona-
vadi odpravi kar velika skupina. Junijska odi-
sejada pa je bila nekoliko bolj posebna. V
JAR je bilo v tistem času od 800 do 1500
Slovencev, število pa je raslo z uspehi. ”Pred
prvo tekmo smo se družili z Alžirci, ki so
ostali prijazni tudi po izgubljeni tekmi,” o
vzdušju nekoliko pove Mihaela Oblak Vehar,
mož Tomaž pa doda: ”Tako je na vseh večjih
tekmovanjih. Skupni cilj vseh navijačev je
druženje ob nogometu. Seveda pa vsi navija-
mo za svoje.”

Odlično vzdušje pokvarili 
Američani

Prva tekma: zmaga, druga tekma: remi,
tretja tekma: poraz. Na koncu pa še slaba no-
vica o golu Američanov v zadnjih sekundah
... ”Vzdušje se je stopnjevalo. Do zadnjega
smo upali, da gre Slovenija naprej. Zato smo
se imeli stalno maksimalno dobro. Vse smo
doživljali v vzhičenem stanju,” opisuje Mi-
haela. Tudi stavili so. ”Pri vseh hotelih so ba-
zeni. Obljubil sem, da se bom ob zmagi ko-
pal. Gol. Žal je bilo tako le po prvi tekmi,”
smeje razloži Tomaž. Na vprašanje, kako ra-
zočarani bi bili, če bi se slovenska reprezen-
tanca uvrstila naprej, njih pa ne bi bilo zra-
ven, zamahneta z roko: ”Vse smo tako načr-
tovali, da bi v Žireh skupaj s prijatelji sprem-
ljali tekme. Pričakovali smo uvrstitev naprej.
Verjeli smo v naše fante.”

Kljub porazu Slovenije na tretji tekmi (z
Angleži) bi se Slovenija lahko uvrstila na-
prej. Edini pogoj je bil, da Američani ne
vknjižijo zmage. ”Ob zaključku tekme z An-
gleži smo imeli še vedno dober rezultat. To-
maž je že tekel proti igrišču, po dres enega
od fantov. Prijatelji na tribuni so povedali, da
še ni konec. Sledil je šok,” se je spominjala
Mihaela. Veliko Slovencev se je še vedno ve-
selilo, skakalo Kdor ne skače ni Sloven’c, ...,
nato pa so opazili sklonjene glave slovenskih
reprezentantov. ”Obnemeli smo. Po tekmi
smo šli kar hitro v avtobus in v hotel. Pov-
sem drugače kot po prvih dveh tekmah, ko
smo šli na gostijo, zavrteli tudi slovensko
glasbo. Žal. Veliko smo pričakovali,” pa je
dodal Tomaž Vehar. 

Četrt ure opazovali levjo družino
Nogometne tekme trajajo dvakrat po 45 mi-

nut, s prevozom in navijanjem pred tekmo in
po njej morda vzamejo tri popoldneve, kaj so
navijači počeli ostalih 14 dni? ”Imeli smo od-
lično vodičko, ki nas ni pustila pri miru, vse-
skozi smo bili po ogledih,” je pojasnil To-
maž. Tako so spoznavali življenje v Afriki,
lokalnih posebnostih, politiki, apartheidu
oziroma napetostih med belimi in temnopol-
timi državljani. ”Celo organizatorji so se bali
za turiste, vendar je bil ves strah odveč. Var-
nostnikov skoraj nismo opazili,” dodaja Mi-
haela Oblak Vehar. Domačini, pri katerih so
spali, so jih pričakali s plesom, odnosi so bili
pristni, nekateri so celo potočili solze ob nji-
hovem odhodu.

Udeležili so se tudi safarija, ki je v JAR
zelo slikovit. ”Vozili smo po cesti, vse na-
okoli narava. Od velikih pet smo videli štiri:
levjo družino, slona, nosoroga in bivola, le
leopard je bil preveč plašen (smeh),” pove
Vehar. V Afriki živi skoraj 20 milijonov lju-
di, sogovornika sta opazila, da so mesta raz-
vita, najrevnejši predeli ob mestu pa so ne-
pregledno veliki. Tako kot marsikje drugje
po svetu so tudi v tem delu sveta največji 
problem - službe. Za konec vprašamo še po
naslednjem prvenstvu? ”Če se Slovenija uvr-
sti, gremo zagotovo vsi. Vsa družina, tudi
hčeri Estera in Špela, ki igrata nogomet,”
družno povesta zakonca Vehar. Priložnost za
navijanje pa bo že to soboto. Slovenija igra s
Severno Irsko. Za omenjeno prvenstvo na
Poljskem in v Ukrajini.

Boštjan Bogataj

Tekel po dres, nato pa šok
Milan Oblak, Jože Oblak, Robert Krvina, Tomaž Vehar in Mihaela Oblak Vehar je skupinica Žirovcev,

ki so se sredi junija podali v Južnoafriško republiko. Razlog: svetovno prvenstvo v nogometu. 
Epilog: ponovitev sledi na Poljskem in v Ukrajini.

Milan in Jože Oblak: ”Kdor ne skače, ni Sloven’c!” 

Tomaž Vehar in Mihaela Oblak Vehar pred prvo 
tekmo z Alžirijo
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Sredi avgusta so v Ljubljani podpisali
pogodbo z izvajalcem gradbenih del za na-
daljevanje gradnje poljanske obvoznice.
Vrednost pogodbe za drugo in tretjo grad-
beno fazo skupaj znaša 15,6 milijona ev-
rov. Župan Igor Draksler je ob tem odgo-
voril na pomisleke, ali bi bilo lahko ogro-
ženo črpanje evropskih sredstev, če bi se
gradnja obvoznice zavlekla: 

”Pričakujemo, da bodo z gradnjo druge in
tretje faze obvoznice začeli sredi septembra.
Izvajalec gradbenih del Primorje, d. d., je bil
namreč že uveden v posel. Najprej se bo za-
čela gradnja predora Pod Stenom s suške
smeri, v nadaljevanju pa bo sledila gradnja
viadukta od Zminca proti Bodovljam v dolži-
ni 130 metrov. Na preostalem delu trase bodo
potekala pripravljalna dela. Izvajalec ima po
pogodbi čas, da v treh letih dokonča drugo in
tretjo fazo, torej bo gradnja končana znotraj
obdobja, v katerem bo možno črpati evrop-
ska sredstva, se pravi do leta 2013. Ob tem pa
se je treba zavedati, da se bo z začetkom
gradnje povečal promet težkih vozil.”

Nekateri se zato že sprašujejo, kje bodo
ob gradnji predora vozili tovornjaki, ki
bodo dovažali in odvažali gradbeni mate-
rial?

”Vozili bodo po državnih in lokalnih ce-
stah, saj gradnje s čelne strani ni mogoče
organizirati zaradi stalnih pritožb občana na
Suhi. Občane bomo o režimu teh prevozov v
prihodnjih dneh še podrobneje obvestili.”

Tudi dela na gorenjski panoramski cesti,
ki povezuje najbolj atraktivna turistična
območja regije, potekajo z veliko vnemo.
Kdaj bosta urejena tudi odseka ceste v ob-
čini Železniki in Škofjeloški odsek pano-
ramske ceste na Križno goro?

”Pričakujemo, da bodo zadeve urejene v za-
četku jeseni. Na našem odseku naj bi dela
končali v drugi polovici septembra in ta za-
ključek del že z veseljem pričakujemo. Ta čas
so na našem odseku večino ceste že asfaltira-
li, končati pa morajo še ureditev obračališča
in panoramske točke na Križni gori. Sloves-
no odprtje ceste pričakujemo konec septem-
bra. Ob tem bi rad poudaril, da gre za enega
redkih zares konkretnih regionalnih projek-
tov, s katerim bomo dejansko pridobili cesto,
s čimer bomo omogočili boljši in varnejši do-

stop tako občanom kot turistom v celotni
škofjeloški regiji. Poleg tega bo s tem projek-
tom na Škofjeloško prišlo približno dva mili-
jona evrov dodatnega nepovratnega denarja
iz evropskih sredstev.”

Drug pomemben medobčinski projekt
na Škofjeloškem je celovita komunalna
ureditev v okviru projekta ureditve poreč-
ja Sore. Kako daleč ste pri tem projektu?

”Po izdanih pozitivnih odločbah za izgrad-
njo kanalizacije in čistilnih naprav na pristoj-
nem ministrstvu se projekt odvija naprej. Na
Žirovskem so pred izbiro izvajalcev, v Škofji
Loki pa smo celotno zajetno dokumentacijo
za izbiro izvajalca oddali v pregled na minis-
trstvo za okolje in prostor. Ko bomo dobili
potrditev z njihove strani, bomo začeli s po-
stopkom javnega naročanja. Približno eno
leto pa imamo vse štiri občine že popolno
vlogo za vodooskrbni del projekta, kjer pa se
zadeva trenutno premika bolj počasi. Čaka-
mo torej na pozitivno rešitev s strani ministr-
stva za okolje in prostor.”

Našo bralko zanima, kaj se dogaja z
gradnjo čistilne naprave v Retečah in
gradnjo kanalizacijskega omrežja v nase-
ljih Godešič, Reteče in Gorenja vas?

”Takoj, ko bo ministrstvo potrdilo doku-
mentacijo, bo občina izvedla javni razpis za
ta del omrežja. Predvideno je, da se bo čistil-
na naprava in kanalizacijsko omrežje v Rete-
čah zgradilo do leta 2015.” 

Kaj pa je s Tehnološkim parkom na Tra-
ti? Lahko zdaj, ko nova ministrica za go-
spodarstvo prihaja iz gorenjske regije, pri-
čakujemo večjo naklonjenost temu po-
membnemu razvojnemu projektu?

”Ministrstvo za gospodarstvo je že pod prejš-
njim ministrom ob obisku Gorenjske izrazilo
podporo projektu, ki smo ga Ločani zastavili
skupaj z jeseniško občino. Glede na dobro pri-
pravljenost so ocenili, da bi bil naš projekt lah-
ko uspešen na razpisu ministrstva. Ta čas raz-
vojna agencija s partnerji iz gospodarstva pri-
pravlja projekt in ga bomo v razpisanem roku
oddali na ministrstvo. S tem projektom želimo
zagotoviti dodaten tehnološki razvoj na škofje-
loškem območju in dati podjetjem razvojno
spodbudo, po drugi strani pa s podjetniškim in-
kubatorjem odpreti tudi zaposlitvene možnosti
mladim, ki nimajo materialnih možnosti za za-
četek lastnega podjetništva.” 

Na zadnji seji občinskega sveta ste spre-
jeli odločitev za selitev klavnice iz mestne-
ga središča v industrijsko cono na Trati. S
tem se bo ohranil pomemben živilsko-pre-
delovalni obrat, sprostil pa se bo zelo
atraktiven zemljiški kompleks ob reki Sel-
ščici oziroma ob sotočju, ki kar kliče po
celostni urbanistični ureditvi.

”Občina Škofja Loka je že v preteklosti lega-
lizirala na črno zgrajeno moderno klavnico ob
sotočju Sor in obenem postavila rok za njeno
izselitev, to je do leta 2015. Hkrati smo na ob-

Igor Draksler, župan občine Škofje Loka

Do trgovin na Grencu bo po
novem vozil avtobus

Gradnjo poljanske obvoznice bodo nadaljevali sredi septembra, najprej bo prišel na vrsto predor 
Pod Stenom, nadaljevali pa bodo gradnjo viadukta od Zminca proti Bodovljam.

Igor Draksler
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Gradnja poljanske obvoznice se bo nadaljevala s predorom Pod Stenom.
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čini v okviru sprejetih razvojnih programov in
programskih usmeritev za regijo poskrbeli, da
ima tako v razvojnem kot prostorskem planu
klavnica svoje mesto, kar predstavlja tudi te-
melj za kandidiranje za pridobitev evropskih
sredstev. Občina bo s klavnico zamenjala zem-
ljišče v industrijski coni na Trati za zemljišča
ob sotočju obeh Sor, selitev pa bo pokazala,
kdo od partnerjev bo moral doplačati za pros-
tor, kjer je zdaj klavnica. Glede na to, da se
bliža tudi selitev glavnine prometa s ceste na
Spodnjem trgu na obvoznico, smo naročili ur-
banistične strokovne podlage za določitev pri-
hodnje namembnosti sedanjega kompleksa
klavnice v starem mestnem jedru.”

Prebivalce okoliških krajev pa zanima,
kdaj bodo tudi v njihovem kraju prišli do
širokopasovnega omrežja?

”Glede na to, da to postaja čedalje večji
problem, je občina že lani pridobila vlogi
dveh interesentov, ki bi gradila širokopasovni
sistem za celotno območje občine Škofja
Loka. Žal pa je kriza zaenkrat obema prepre-
čila, da bi dejansko izvedla projekt. Ta čas
tako lahko samo čakamo, da bomo lahko
podpisali ustrezne pogodbe, ki bodo podjetja
zavezala h gradnji širokopasovnega omrežja
tudi v malce odročnejših krajih.”

Septembra naj bi z novo avtobusno pove-
zavo mestnega prometa obisk trgovsko-
poslovne cone na Grencu omogočili tudi
manj mobilnim občanom.

”Na osnovi pobud naših občanov in predlo-
ga, ki so ga pripravili v podjetju Alpetour,
bodo po novem za poskusno obdobje šestih
mesecev avtobusi mestne linije Podlubnik-
Lipica-Podlubnik vozili še do trgovskega
centra na Grencu, kjer bo urejeno tudi novo
avtobusno postajališče. Iz Podlubnika in iz
Lipice bo med tednom šest odhodov avtobu-
sov proti trgovskemu centru na Grencu. Novo
postajališče bo pred Merkurjevim trgovskim
centrom in bo ustrezno označeno s prometno
signalizacijo ter opremljeno z voznim redom,
shemo avtobusnih linij, košem za smeti in
klopjo za čakajoče potnike.”

V Virmašah sta bila zgrajena dva večsta-
novanjska objekta, na Trati pa se prenav-
lja še en večstanovanjski objekt, v katerem
naj bi uredili neprofitna stanovanja. Koli-
ko neprofitnih stanovanj boste s tem pri-
dobili in kdaj boste razdelili ključe prvim
stanovalcem?

”V občini Škofja Loka smo letos izvedli
nov razpis za najem neprofitnih stanovanj. V
skladu s tem smo oblikovali dokončno listo
prosilcev, ki obsega 67 imen. Ob tem je treba
poudariti, da smo pred tem poskrbeli za reši-
tev stanovanjskih potreb iz prejšnjega razpi-
sa, saj smo pokrili vse dosedanje potrebe po
neprofitnih stanovanjih. S postopkom dode-
ljevanja stanovanj smo že začeli, pri tem pa
ponovno preverjamo, ali vsi statusi, ki so jih
v razpisu navajali upravičenci, še vedno ve-
ljajo. V mesecu septembru in oktobru bodo
upravičenci tako že prejeli ključe za prvih 25
stanovanj. Počasi se končuje tudi gradnja
dveh večstanovanjskih objektov v Virmašah,
kjer bomo pridobili še dodatna občinska ne-
profitna stanovanja, v odkupljeni hiši na Tra-
ti pa bomo v kratkem uredili dve stanovanjski
enoti, tri enote pa še spomladi.”

Letos ste uvedli subvencije za otroke, ki
niso vpisani v vrtec. Kako poteka zbiranje
vlog in kakšen je odziv staršev?

”Izkazalo se je, da je bila odločitev, da se
dodeli subvencija v višini sto evrov staršem,
ki imajo svoje otroke v starosti do treh let v
domačem oziroma v zasebnem varstvu, pra-
vilna. Želeli smo namreč pomagati tistim, ki
so kot enakopravni občani ravno tako upravi-
čeni do vrtčevskega varstva, pa jim žal za
svojega malčka ni uspelo pridobiti prostora v
vrtcu. Zaenkrat smo prejeli 194 vlog za sub-
vencijo, kar je približno toliko, kolikor smo
tudi načrtovali. Ob začetku šolskega leta pa
se bo povsem realno pokazalo, koliko je bilo
izpisov iz vrtca in koliko je zato še ostalo
praznih mest za tiste otroke, ki vrtec potrebu-
jejo. Na občinskem svetu pa smo sicer že
sprejeli tudi prostorski akt za nov vrtec na
območju nekdanje vojašnice.” 

Je kakšna novost v zvezi s prenosom
zemljišč na območju nekdanje vojašnice z
ministrstva za obrambo na občino?

”Ta čas še nimamo pozitivnih novic o pre-
nosu zemljišč na občino, saj ministrstvo za
javno upravo še ni izdalo pričakovanega so-
glasja. Kljub temu da imamo tu težave in smo
zato v neenakopravnem položaju z občino
Vrhnika, kjer so tak prenos že izvedli, občina
išče še dodatne možnosti. V usklajevanju sta
projekta za rekonstrukcijo dveh novih oddel-
kov za prvo starostno obdobje v enoti vrtca
na Trati. Pričakujem, da bomo z novimi ka-
pacitetami razpolagali že v začetku prihod-
njega šolskega leta.” 

Poleti Škofjo Loko obišče precej turistov.
Poletno dogajanje ste popestrili s številnimi
prireditvami, pri čemer ste se letos poveza-
li tudi s festivaloma v Kamniku in Kranju.
Kako ste zadovoljni z letošnjim poletnim
kulturnim in turističnim utripom?

”Moram reči, da že sam pogled skozi okno
moje pisarne da vedeti, da smo imeli avgusta
mnogo turistov, a žal so bili to povečini eno-
dnevni gosti, ki si pridejo ogledat mesto, po-
sedijo v mestnih lokalih in kaj malega zapra-
vijo. Prireditve pa privabijo predvsem doma-
če goste. Pri stacionarnih gostih smo letos
zaznali nekoliko manj nočitev v primerjavi s
prejšnjimi leti, saj v preteklosti v avgustu
praktično ni bilo mogoče dobiti proste poste-
lje. Na splošno menim, da so prireditve lepo
uspele, saj ima mesto kaj ponuditi, vprašanje
pa je, koliko Ločanov želi zares živeti od tu-
rizma. Veliko pričakujemo tudi od nove turi-
stične organiziranosti na Škofjeloškem. LTO
smo namreč ukinili, delavce pa je prevzela
Razvojna agencija Sora, ki zdaj skrbi za ko-
ordinacijo vseh razvojnih projektov.” 

Prostorski akt za vzhodni del vojašnice
predvideva postavitev novega vrtca, viso-
košolskega centra in tudi mladinskega
centra. V vmesnem času pa ste prispevali
del sredstev za spremembo namembnosti
in preureditev obstoječih prostorov mla-
dinskega centra v vojašnici. Kako sicer
podpirate njihovo delovanje? 

”Na vzhodnem delu nekdanje vojašnice že-
limo postaviti sodoben družbeni center, ki bo
Škofji Loki lahko v ponos, saj bo tam locira-
na paleta družbenih institucij: od vrtca in
ljudske univerze do visokošolskih institucij,
svoj prostor pa naj bi tam našli tudi mladina
in starejši občani. Moram reči, da poznamo
težave znotraj mladinske organiziranosti v
naši občini, zato občinski svet že nekaj let
namenja precej sredstev za delovanje mladin-
skega kluba. Letos je občina dodatno finanč-
no podprla tudi legalizacijo njihovega objek-
ta, s čimer smo omogočili pogoje za njihovo
nadaljnje delovanje. Menimo, da je to potreb-
no, saj mladim moramo zagotoviti prostor,
kjer se lahko zbirajo, družijo, zabavajo in
ustvarjajo.” 

Mateja Rant, 
foto: Tina Dokl, Gorazd Kavčič

Poletje so v Škofji Loki zaznamovale številne prireditve.
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Škofja Loka - Pogodbo o gradnji poljan-
ske obvoznice so podpisali direktor DRSC
Gregor Ficko, župan Občine Škofja Loka
Igor Draksler in direktor gradbenega pod-
jetja Primorje Dušan Črnigoj. Gre za grad-
njo druge in tretje faze poljanske obvoznice,
ki obsegata gradnjo predora pod Stenom
(660 metrov) in nadaljevanje trase obvoznice
od izhoda iz predora v Puštalu do že zgraje-
nega cestnega krožišča v Zmincu (nekaj več
kot dva kilometra). S tem se je dokončno raz-
pletel postopek izbire izvajalca, potem ko je
državna revizijska komisija konec meseca ju-
lija potrdila pravilnost postopka javnega na-
ročila za izbiro izvajalca druge in tretje faze
obvoznice, na katerem je državna direkcija za
ceste kot najboljšega ponudnika že pred ča-
som izbrala podjetje Primorje. 

Pogodbena vrednost gradbenih del za obe
dve fazi znaša 15,6 milijona evrov, skupna
vrednost celotne investicije pa je 43 milijo-
nov evrov in je del operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
od leta 2007 do 2012. Operacijo delno finan-
cira Evropska unija iz sklada za regionalni
razvoj v višini 85 odstotkov upravičenih stro-
škov. Rok za dokončanje del je tri leta po
sklenitvi pogodbe.

”V naslednjih tednih bo sledila uvedba
gradbenega izvajalca v delo, priprava grad-
bišča (ustrezna zaščita, prometna ureditev na
gradbišču) na manipulativnem platoju pred
vhodom v predor, ki je bil zgrajen že v sklo-

pu prve faze obvoznice. Realno računamo da
bodo delavci Primorja v začetku septembra
že začeli z gradbenimi deli,” sporočajo z Ob-
čine Škofja Loka. 

Poljanska obvoznica je za slovenske cestne
povezave širšega, čezmejnega pomena. Gre za
povezavo od Robiča (meja z Italijo) čez Tol-
min, Cerkno in Škofjo Loko do Jeprce. Trasa
obvoznice Škofja Loka bo nadomestila odsek
regionalne ceste Jeprca-Zminec-Želim, ki se-
daj poteka skozi staro mestno jedro Škofje
Loke in hudo moti ob cesti živeče meščane.
Pred poletjem so prebivalci najbolj obreme-

njenega Spodnjega trga in Poljanske ceste pri-
pravili protest, s katerim so znova opozorili,
kako potrebna je poljanska obvoznica, ki bo
glavnino prometa speljala ven iz mesta.

”Obvoznica bo izboljšala dostopnost, skraj-
šala potovalne čase, povečala prometno var-
nost ter znižala operativne stroške vozil, iz-
boljšala življenjske in bivalne pogoje, hkrati pa
bo imela pomembno vlogo pri večji dostopno-
sti in povezanosti z mednarodnimi tokovi,” so
prepričani v gradbenem podjetju Primorje, ki
naj bi septembra že začelo graditi. 

Danica Zavrl Žlebir

Septembra predviden začetek gradnje
Sredi avgusta je bila podpisana pogodba med Direkcijo Republike Slovenije za ceste, Občino Škofja

Loka in gradbenim podjetjem Primorje o nadaljevanju gradnje poljanske obvoznice.

Pisana Loka poživila mesto
Škofja Loka - Iztekel se je letošnji poletni festival Pisana Loka, ki

je dogajanje na prostem spet poživilo tisočletno lepotico. Šest za-
porednih sobot so se vrstile delavnice in glasbeni dogodki. Letošnja
programska novost so bile delavnice, namenjene otrokom. Šest
sobotnih dopoldnevov so lahko otroci na Mestnem trgu ustvarjali:
enkrat s prstnimi lutkami, drugič ob izdelavi dražgoških kruhkov, pa
ob spoznavanju mitoloških bitij in preizkušanju sposobnosti v
rokodelnicah, izdelavi vetrnic ali ob mačjih dogodivščinah. Večerno
dogajanje na Placu pa so vse poletne sobote oblikovali glasbeniki,
od obetavnih mladih talentov, med katerimi je bilo tudi več domačih,
loških ali gorenjskih, do uveljavljenih slovenskih posameznikov in
skupin. In ne le slovenskih: v goste so prišli tudi Dalmatinci, klapa
Kumpanji, ki so kot vsako leto najbolj napolnili staro mestno jedro
in navdušili škofjeloško občinstvo. Tudi sicer so bile sobotne prire-
ditve dobro obiskane, pove Mateja Hafner Dolenc iz projektne
skupine Pisana Loka, ki vsako leto pripravlja poletno dogajanje. Za
letošnje pa je značilna še ena novost: organizatorji treh gorenjskih
mest, poleg Škofje Loke še Kranja in Kamnika, so pred poletjem iz-
dali skupno publikacijo z naslovom Festivalsko poletje 2010 in po-

vabili občinstvo na poletne dogodke. Ti so se zadnji avgustovski
konec tedna v Škofji Loki iztekli, kar pa ne pomeni, da bo kulturno
dogajanje zamrlo. Nasprotno, seli se v Sokolski dom!

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Igor Draksler, Gregor Ficko in Dušan Črnigoj so podpisali pogodbo o nadaljevanju del na Poljanski obvoznici.
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Z nastopa Braca Doblekarja z Dom Big bandom in mlado pevko Nino Strnad
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Gorenja vas - Že jutri je pred šolarji in
njihovimi starši novo šolsko leto. Med po-
čitnicami je čas, da občina poskrbi za inve-
sticijska vlaganja v šolske prostore, enako
tudi vrtec. Ali je občina tudi letos vlagala
v prenovo šolskih prostorov, smo najprej
vprašali župana Milana Čadeža:

”V začetku letu leta sem se v Osnovni šoli
Ivana Tavčarja natančno pozanimal o prihod-
njih investicijah in ugotovil, da bo treba zelo
veliko vlagati. V šoli smo med počitnicami
zamenjali podboje in vrata v prvem nadstrop-
ju, prihodnje leto pa nas enako delo čaka v
pritličju. Kmalu bomo morali zamenjati po-
hištvo, ki je še iz sedemdesetih let ... Letos
smo zamenjali tudi vsa preostala okna, pred
nami pa je še en velik zalogaj: streha. Le ra-
čunalniška učilnica je prava, šola pa jo je ure-
dila sama. V Poljanah je šola novejša in je
posledično manj investicijskega vzdrževanja.
Prejšnji teden sem imel sestanek z novo rav-
nateljico Metko Debeljak, oba sva si bila
enotna, da sodelovanje z obema šolama in
občino še poglobimo. Čaka nas zahtevna ure-
ditev varne poti otrok v šolo, pri nadaljevanju
projekta bo tudi vključena OŠ Poljane.” 

V Gorenji vasi šolarji in tudi občani zelo
pogrešajo sodobno športno dvorano, ki
naj bi jo gradili v prihodnjih letih. Kdaj se
bo njihova želja uresničila?

”Občina trenutno pripravlja občinski po-
drobni prostorski načrt, ki med drugim obrav-
nava tudi območje, namenjeno izgradnji
športne dvorane. Projekt gradnje športne
dvorane so potrdili tako v šoli kot uporabniki
in občina. Čim hitreje želimo projekt pripra-
viti vse do pridobitve gradbenega dovoljenja,
da bomo lahko kandidirali za pridobitev
sredstev za sofinanciranje izgradnje športne
dvorane, tako na ministrstvu za šolstvo in
šport kot tudi na kakem drugem razpisu.”

Za predšolsko varstvo vsako leto poskr-
bite z odprtjem novih oddelkov. Tudi 
tokrat bo tako, saj občina na Dobravi 
obnavlja objekt za nove oddelke vrtca. Bo
jutri vse nared?

”Približno 200 tisoč evrov vredno investici-
jo naj bi dokončali v roku. Ta trenutek težko
napovem (z županom smo se pogovarjali
prejšnji teden, op. a.), vendar bo vrtec na Do-
bravi zagotovo odprt v začetku septembra, če
se le ne bi kaj nepredvidenega zataknilo. S
štirimi oddelki vrtca bomo razbremenili se-
danjo preobremenjenost vrtca v Gorenji vasi
in tudi v Poljanah. Trije oddelki bodo odprti

takoj, enega pa bomo napolnili z začetkom
prihodnjega leta. Na ta način sledimo moje-
mu cilju, da bodo vsi otroci dobili varstvo.”

V Poljanah sanirate oporni zid struge
potoka Ločivnica. 

”Dogovori za izvedbo celovite sanacije
struge potoka Ločivnica v naselju Poljane
potekajo že skoraj desetletje, oporni zid je bil
že nevarno nagnjen proti strugi, obstajala je
velika nevarnost zrušitve v strugo. Odločili
smo se, da izvedemo sanacijo najbolj kritič-
nega dela opornih zidov s sredstvi občinske-
ga proračuna. Celotna investicija, ki smo jo
začeli izvajati v začetku julija in bo zaključe-
na v teh dneh, bo stala dobrih 70 tisoč evrov.
V sklopu te sanacije bo izvedena tudi zame-
njava vodovodnih cevi, ureditev fekalne in
meteorne kanalizacije ter potrebna priprav-
ljalna dela za kasnejšo možnost ureditve jav-
ne razsvetljave. Na območju gradnje bodo v
celoti urejene tudi vozne površine.”

Pred meseci je bila na novo asfaltirana
regionalna cesta od Poljan do Srednje vasi.
Kdaj se bo nadaljevala obnova do Gorenje
vasi, kjer je gradnja krožišča skoraj že
končana?

”Krožišče v Gorenji vasi dva meseca že
funkcionira, kdaj bo uradno odprtje, niti ni
tako pomembno. Navsezadnje gre za projekt
države, enako je tudi z urejanjem regionalk.
Seveda pa imamo koristi predvsem lokalni
prebivalci. Zato sem vesel, da bo Direkcija
RS za ceste kmalu sanirala 300-metrski od-
sek na relaciji Trebija-Fužine, prihodnje leto
pa še prav toliko dolg odsek na isti relaciji in

nadaljevanje odseka od Srednje vasi proti
Gorenji vasi. To si v naši občini zaslužimo.” 

Zaradi gospodarske krize je državni pro-
račun vse bolj osiromašen. Ali bo v skladu
z letošnji načrti izpeljana obnova ceste
Trebija-Sovodenj?

”Žal ne, saj je državni proračun vse tanjši in
z manj možnosti podpore investicij. Rebalans
državnega proračuna je za omenjeni odsek
vzel kar nekaj letošnjih sredstev, zato se bo
namesto načrtovanih štirih odsekov letos za-
čelo urejati le najstarejši del pri Bucku. Pri-
hodnje leto se bo urejanje nadaljevalo, saj so
sredstva zagotovljena. Naj ob tem omenim,
da je občina na DRSC oddala tudi identifika-
cijski dokument za celotno rekonstrukcijo ce-
ste Trebija-Sovodenj. Razlog je preprost: dr-
žava se je očitno določila, da bo Gorenjsko in
Severno Primorsko povezovala preko Kopač-
nice, zato zahtevamo, da rekonstruira tudi ce-
sto proti Sovodnju.”

Kaj se dogaja s projektom oživljanja po-
sestva Visoko?

”Na zadnji seji občinskega sveta, ki je bila 1.
junija, smo sprejeli sklep, da občina z vso od-
govornostjo kot partner vstopi v novoustanov-
ljeno družbo, ki jo mora kot razvojni investitor
ustanoviti Hosting. Enako potrditev morajo
sprejeti še v Občini Škofja Loka, ki je na pote-
zi ... Veseli me, da sta se na predlog projekta
oživitve dvorca Visoko pozitivno odzvala dva
občinska matična odbora v Škofji Loki. Na
naši občini smo vložili veliko dela, energije in
časa, zato srčno upam, da bo projekt uspel.”

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Kmalu štirje novi oddelki vrtca
S 1. septembrom v šolo in vrtec pridejo novi otroci. Šola mora sprejeti vse prvošolčke, 

v vrtcih le toliko, kot je prostora. V občini Gorenja vas-Poljane ga je dovolj za vse.
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Vrtec na Dobravi bo odprt v nekaj dneh.
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Hotavlje - Turistično društvo Slajka - Hotavlje je tokratni Večer slo-
venskih podoknic z veseloigro združilo s Semanjim dnevom. ”Kultur-
ni program smo izpeljali na praznično nedeljo, ko smo predstavili
novo igro Mama Monika, nastopil pa je tudi ansambel Saša Avseni-
ka. Bil je lep, sončen dan, zato je bil tudi odziv obiskovalcev dober,”
je povedal Janez Filipič, predsednik društva. 

Po odpovedi sobotnega programa, so v nedeljo začeli z mašo, nada-
ljevali s sprevodom do sejma kmetijskih dobrot okoliških kmetij. Ob
dobri pijači in hrani so domačini nekoliko poklepetali, nato odšli do-
mov. ”Po kosilu smo našo prireditev začeli s pesmijo. Tokrat s Slove-
nija, od kod lepote tvoje, ki smo jo namenili sovaščanu, maratoncu
Tonetu Kosmaču. Prepričani smo, da nas bo dostojno zastopal tudi na
olimpijskih igrah v Londonu, kar so potrdili tudi obiskovalci z dolgo-
trajnim aplavzom,” je povedal Roman Demšar. 

Pred igro Mama Monika je nastopil Trio Šubic, ki poje v poljan-
skem narečju, za njimi pa še popularna in talentirana (soseda) Tina
Drole z jodlanjem. Pri letošnji igri je sodelovalo 31 domačinov, ki so
skupaj z režiserjem Demšarjem spletli novo zgodbo o preprostem in
poštenem človeku iz Poljanske doline, v njem pa so nastopali tudi res-
nični liki (Topličar, Svislarjeva Micka, ...), druge pa so si preprosto
izmislili. ”Naš namen je zabavati, nasmejati ljudi. Po odzivih sodeč
se nam je to posrečilo,” je povedal režiser. 

Dogajanje je postavljeno ob hišo družine ata Metoda in mame Mo-
nike, eno glavnih (moralnih) avtoritet družine predstavlja teta Pavla.
Tako kot vedno, je bilo tudi tokrat predstavljenih več tem, ki burijo
duhove na vasi, tako na primer za marsikoga nepotrebna ženska telo-
vadba za čvrsto zadnjico, vsakoletno nabiranje prostovoljnih prispev-

kov gasilcev in podobno. Igro so zaznamovali izvrstni dialogi v do-
mačem narečju. ”S prireditvijo v enem kosu smo izpeljali zadnjo le-
tošnjo prireditev. Poleg te je lepo uspelo tudi Vasovanje na Hotavljah,
ki je bilo v čast 40-letnice društva,” je povedal predsednik Filipič in
dodal, da pa pri njihovi prvi akciji sodelujejo le domačini - gre za lep-
šanje Hotavelj, ki pa je namenjeno tako njim kot obiskovalcem. V
društvu sicer deluje sto članov, skoraj iz vsake hiše vsaj po en član
družine, njihova skupna želja pa je, da bi bila vas prijazna za obisko-
valce, ki bi ostali v teh krajih več kot le en dan. 

Boštjan Bogataj, foto: Nejc Pajer

Lepo življenje na vasi
Hotaveljčani so tudi ob tokratnem Semanjem dnevu z igro v poljanskem narečju navdušili 

več kot tisoč obiskovalcev. 

Za oglarjenje veliko zanimanja
Stari vrh - Na prvo avgustovsko nedeljo je bil na Grebljici na Sta-

rem vrhu že 39. Dan oglarjev. Tradicionalna kulturno-etnografska
prireditev, s katero Turistično društvo Stari vrh (TD) pod vodstvom
Janeza Dolenca ohranja stare, že skoraj pozabljene običaje, poveza-
ne s spravilom lesa, pripravo drv za kopo, koparjenje, in uporabo
oglja, je tudi letos privabila veliko obiskovalcev. Ti so se na Greblji-
ci ustavljali tudi v dneh po prireditvi, njihovo radovednost pa je po-
tešil Anton Kokelj, ki je tudi letos skrbno kuhal kopo in tako osem
dni preživel v skromni koparski bajti. ”Imel sem dosti obiskovalcev,
tudi turistov, številnim sem moral razložiti vse v zvezi s koparje-
njem. Družbo sem imel ves čas, nekajkrat je celo kazalo, da bom
moral spati pred bajto. Očitno jo bo treba povečati,” je v smehu de-
jal Kokelj. Kot pravi, se je kopa lepo skuhala: ”Iz dvajsetih ‘kubi-
kov’ bukovih drv je nastalo od 1.600 do 1.700 kilogramov oglja,
‘karbinov’ oz. nekuhanih drv je ostalo manj kot ‘kubik’.” 

K dobremu kuhanju pa je morda tokrat pripomogel tudi blagoslov
kope, ki ga je na Dnevu oglarjev opravil nekdanji nadškof metropo-
lit Alojz Uran. Slednji je skupaj z javorskim župnikom Cirilom
Isteničem in županom občine Gorenja vas-Poljane Milanom Čade-
žem tudi prižgal kopo. Koparji so na prireditvi predstavili tudi podi-
ranje kope. ”Ko bo kuhana, bo trikrat manjša kot sedaj. Z ‘bukovni-
co’ se jo prebode, če ne gre skozi, so kriva drva, kar pomeni, da še
ni kuhana. Kopo se z lopato začne podirati spodaj, nato pa se z grab-
ljami loči zemljo od oglja,” je obiskovalcem pojasnil Kokelj. Ob
oglarjenju so prikazali še druge običaje, povezane s tem opravilom.

Drvarji so se tokrat precej modernizirali, saj so pokazali cepljenje
drv z novim cepilcem, ob tem pa so poudarili, da še vedno znajo roč-
no cepiti drva, dobro pa jim je šlo od rok tudi žaganje z ‘amerikan-
kami’. Anica Ramovš je poskrbela za koparsko malico - koruzne
žgance z ocvirki, Franc Bizovičar pa je predstavil uporabo oglja v
kovaštvu.

Prikazom je sledil zabavni del prireditve z ansamblom Saša Avse-
nika in skupino Strmina.

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Dan oglarjev je tudi letos na Stari vrh privabil množico obiskovalcev.

Igra Mama Monika je tudi letos privabila okoli tisoč obiskovalcev.
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Železniki - O nujno potrebni obnovi propa-
dajočega dražgoškega spomenika se govori
že vrsto let, v začetku septembra pa se bo le
začela. Več o tem župan Mihael Prevc: 

”Postopek izbire izvajalca smo že zaključi-
li, pred kratkim smo podpisali pogodbo z
najugodnejšim izvajalcem, podjetjem Map
trade iz Slovenske Bistrice. Celotno sanacijo
bo izvedel za 136 tisoč evrov, kar je manj od
projektantske cene, ki je znašala skoraj 180
tisoč evrov. Prva faza sanacije - zavarovanje
Šubičevega mozaika pod regionalno cesto -
se bo začela v začetku septembra, končati pa
se mora do 30. oktobra. Prihodnje leto bo pri-
šla na vrsto še druga, obsežnejša in zahtev-
nejša faza, ki obsega sanacijo spomenika.
Rok za izvedbo je do konca novembra 2011,
a se bomo z izvajalcem skušali dogovoriti, da
bo dela opravil prej. Obnovo spomenika bo v
višini 62 tisoč evrov sofinanciralo ministr-
stvo za kulturo, pogodbo imamo že podpisa-
no, prihodnje leto pa računamo še na dobrih
28 tisoč evrov s strani ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, saj je v spomeni-
ku tudi kostnica.”

V teh dneh zaključujete kar nekaj po-
membnih investicij. Pri koncu je obnova
Športnega parka Dašnica, ki je zaradi za-
pletov z izvajalci in posodobitve projekta
trajala kar tri leta ...

”Po začetnih težavah so dela nemoteno ste-
kla, izbrali smo novega izvajalca Cestno pod-
jetje Kranj, v Dašnici pa imamo zdaj enega
najmodernejših športnih parkov na Gorenj-
skem. V njem so uredili atletsko stezo, pros-
tor za skok v daljino in višino ter met krogle,
igrišča za odbojko na mivki, košarko, roko-
met in mali nogomet z umetno travo. Sled-
njega bo pozimi možno zaledeniti, da bo
omogočal drsanje in hokej. Otroci in tudi nji-
hovi starši so se razveselili otroškega igrišča,
ki so ga uredili s pomočjo evropskih sredstev.
Obnova parka, ki ga bo upravljal Javni zavod
Ratitovec, je občino stala dobrih 600 tisoč
evrov. V nadaljevanju nas čaka še tehnični
pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Slavnostno odprtje načrtujemo 17. septembra
z atletskim mitingom, ki se ga bodo udeleži-
li tudi znani slovenski atleti.”

Bo novo parkirišče pred šolo zaključeno
do novega šolskega leta?

”Med gradnjo so se pokazala dodatna dela,
zamenjati je bilo treba nekaj komunalnih vo-
dov, zato se zna zgoditi, da se bo gradnja za
kakšen dan zavlekla. Bomo pa z dodatnimi

38 parkirnimi mesti zagotovo razbremenili
prometni kaos pred šolo, z nivojsko dvignje-
nim prehodom čez lokalno cesto proti Pod-
lonku pa bomo poskrbeli tudi za varnejšo pot
od šole do športne dvorane in športnega par-
ka, v nadaljevanju pa še do najbolj urbanega
naselja Dašnica. Varno pešpot smo že zgradi-
li ob gradnji športnega parka, prihodnje leto
pa načrtujemo še gradnjo nove brvi preko po-
toka Dašnica, ki bo pešcem in šolarjem omo-
gočala, da se bodo izognili najbolj nevarnega
dela in prometne ceste na začetku Dašnice.
Naj ob tem dodam, da je tudi dodatna vrtčev-
ska igralnica že opremljena in bo s septem-
brom sprejela prve malčke, kar je v času, ko
nam kronično primanjkuje prostora v vrtcih,
zelo pomembno. Počasi gre h koncu tudi pro-
jektna dokumentacija za prizidek k obstoje-
čemu vrtcu, še vedno računamo, da ga bomo
začeli graditi v začetku prihodnjega leta.”

Pri koncu je tudi gradnja širokopasovne-
ga omrežja elektronskih komunikacij.
Kdaj bodo možni priklopi nanj? Bodo go-
spodinjstva res morala plačati dobrih 200
evrov priključnine?

”Nekomercialni del projekta - gradnja
osnovne konstrukcije omrežja - bo zaključen
do konca avgusta, torej v skladu s pogodbe-
nim rokom. Gre za tri milijone evrov vredno
investicijo, ki jo financirata EU in država, iz-
vajalec pa bo nato v komercialni del investici-
je - naročniško razvodno omrežje do gospo-
dinjstev - vložil še dobrih 800 tisoč evrov.
Gradnja naročniških priključkov se bo začela

ob koncu leta, nadaljevala pa spomladi 2011
in bo za vse ne glede na oddaljenost od hrbte-
nice optičnega kabla enako. Potekala bo na
naslednji način: izbrani operater (Amis, Tele-
kom, Telemach ...) sklene pogodbo o gostova-
nju v omrežju, ki ga upravlja upravitelj (pod-
jetje Tritel), stranka sklene naročniško pogod-
bo z operaterjem za najem ali zakup ene ali
več telekomunikacijskih storitev operaterja,
operater pa izda delovni nalog upravitelju za
izvedbo naročniškega priključka. Naročnik
bo plačal 230 evrov upravitelju, ta pa bo izdal
interni delovni nalog in v predvidenem roku
izvedel priključek, kar pomeni izkop, polaga-
nje cevi, vlačenje kabla, montaža CPE enote,
konfiguracija in zagon naročnika, na koncu
pa bo o tem obvestil operaterja.”

Krajani Selc in Dolenje vasi se bojijo vi-
sokih komunalnih prispevkov za novo-
zgrajeno kanalizacijo, ki naj bi bili menda
občutno višji od napovedi izpred let, na
kar so opozorili tudi na nedavnem zboru
krajanov ...

”V času gradnje javne fekalne kanalizacije
Selca-Dolenja vas je občinski svet sprejel
Odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki
ga občani plačajo pred priključkom na javno
komunalno infrastrukturo. Koliko in na kak-
šen način pa bodo občani Selc in Dolenje
vasi plačali komunalni prispevek za priključi-
tev na javno kanalizacijo, pa se bo na osnovi
izračunov vrednosti investicije in finančnih
vložkov občanov treba še dogovoriti.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Kmalu obnova spomenika
V Dražgošah se bo v prihodnjih dneh začela obnova dotrajanega spomenika padlim 

v dražgoški bitki.Mihael Prevc
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Otroci so se v obnovljenem Športnem parku Dašnica razveselili otroškega igrišča, ki so ga uredili s pomočjo
evropskih sredstev.
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Davča - ”Veseli smo, da nam je prireditev
znova uspela, letos je v dveh dneh privabila
več tisoč obiskovalcev. Glavni namen je
ohranjanje tradicije predelave lanu, ki je v
Davči po drugi svetovni vojni zaradi razvoja
industrije zamrla,” je dejala Zdenka Kejžar,
predsednica Turističnega društva Davča, ki je
organiziralo Dan teric. Na kmetiji pr’ Vrhov-
cu predelavo lanu prikazujejo že od leta
1969, prireditev pa po mnenju župana Želez-
nikov Mihaela Prevca pripomore tudi k
ohranjanju tako razseljene vasi, kot je Davča:
”Nedolgo nazaj ji je grozilo izseljevanje, da-
nes pa lahko rečemo, da vas živi.”

Postopke predelave lanu od bilke do platna
so kot ponavadi prikazali na tretjo avgustov-
sko nedeljo. Lan v Davči sejejo le še za po-
trebe Dneva teric, letos pa še ni bil zrel, saj

so ga zaradi dolge zime pozno sejali. Kljub
temu so ga nekaj populili in zvezali v snop-
ke, ki so jih osušili v laneni jami. Od tam so
lan, zavit v rjuhe, prinesli do teric. ”Snopki
morajo ostati topli, saj se ohlajen lan ni do-
bro trl. Včasih so ga terice dajale tudi pod
krila, me pa tega nismo storile, ker smo pre-
vroče in bi se lahko vžgal,” je v smehu deja-
la Milena Čemažar, ena od sedmih teric.
Kot je pojasnila, trenje lanu ni bilo lahko,
spremljali so ga žulji: ”Sicer pa je bilo men-
da včasih pri tem opravilu veselo, zbrala se
je cela vas. Terice so veljale za klepetave, je-
zične in opravljive. Lan so hodile tret od hiše
do hiše. Pošaliti so se znale iz samskih fan-
tov, zato so se jih kar malo bali.” Na priredit-
vi pa so tericam - podobno kot včasih - po-
nagajali fantje, slamnatega moškega so to-

krat namenili Mariji Prezelj. ”Ta bo vsaj
tiho,” se je pošalila. Obiskovalci so z zani-
manjem spremljali tudi mikanje, s katerim
dobro predivo ločijo od slabega, tresenje
prediva, predenje na kolovratu, zvijanje z
vretena na motovilo, pranje štren, zvijanje v
klovčke in tkanje platna na statvah. Če je
tkalec zelo priden, se na statvah lahko nare-
di od pet do šest metrov platna na dan. Pri-
kazali so še vrtanje lesenih cevi in pletenje
lanenih vrvi, prikazom pa je sledila veselica
z Veselimi svati.

V Davči pa je bilo živahno že dan pred tem,
saj so igralci TD Sovodenj s komedijo Zadre-
ga nad zadrego napolnili šotor, ki pa je zve-
čer, ko je zbrano množico zabavala Tanja Ža-
gar s skupino Allegro, pokal po šivih. 

Ana Hartman

Zaradi zime lan sejali pozno
V Davči so sredi avgusta pripravili že 25. Dan teric s prikazi predelave lanu od bilke do platna. 

Obisk tudi tokrat odličen.

V Lajšah veseli širše ceste
Lajše - Prejšnji mesec so vaščani Lajš dočakali težko pričako-

vano odprtje razširjene in obnovljene ceste. Z rezanjem traku so
jo simbolično predali namenu župan Mihael Prevc, občinski
svetnik Mirko Berce in predsednik vaškega odbora Bojan Pfaj-
far. Izvajalec Cestno podjetje Kranj je z deli začel že lani, zara-
di zime in slabega vremena pa so se končala julija letos. Obno-
vili so 400-metrski odsek od ‘Tomaža’ do Spodnjih Lajš, investi-
cija pa je bila vredna 105 tisoč evrov. Nova cesta je za vaščane
pomembna pridobitev, zato ne čudi, da je bilo odprtje zelo dobro
obiskano, člani vaške skupnosti pa so ob tej priložnosti organizi-
rali tudi vaški piknik, ki se je zavlekel pozno v noč. A. H.

Popravek
Peter Mesec, ki je konec junija prejel priznanje občine Želez-

niki, nas je opozoril, da ga je prejel kot idejni oče humanitarne
akcije po katastrofalnih poplavah in ne kot njen koordinator, ka-
kor smo zapisali v zadnji Ločanki. A. H.

Predenje na kolovratu sta prikazali Ivanka Ambrožič (levo) in Marica Prezelj. Klepetavim in jezičnim tericam je šlo trenje lanu dobro od rok.

Ob odprtju nove ceste so v Lajšah pripravili tudi vaški piknik. 
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Volilna opravila so se že začela. Kandidati že
vlagajo kandidature, zadnji rok za oddajo pa je
15. september ob 19. uri. Na upravnih enotah je
tudi že mogoče pisno potrditi podporo posa-
meznemu kandidatu za župana ali občinskega
svetnika. Organizatorji volilne kampanje so
morali odpreti poseben transakcijski račun za
zbiranje sredstev za volilno kampanjo, občine
pa so morale v avgustu (najpozneje 60 dni pred
glasovanjem) objaviti pogoje za uporabo brez-
plačnih plakatnih mest, ki bodo namenjena
osnovni predstavitvi in morajo biti vsem orga-
nizatorjem kampanje zagotovljena pod enako-
pravnimi pogoji. O plakatnih mestih se vsaka
občina odloča sama, poleg brezplačnih pa lah-
ko ponudi tudi dodatna, plačljiva plakatna me-
sta. Tudi mediji so že morali določiti pravila v
zvezi z volilno kampanjo. 

Splošno glasovanje bo torej 10. oktobra. Do
30. septembra morajo volivci, ki bodo glaso-
vali po pošti, o tem vložiti zahtevo. 5., 6. in 7.
oktobra bo predčasno glasovanje. 7. oktobra,
tri dni pred dnevom glasovanja, morajo vo-
livci, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče,
vložiti zahtevo za glasovanje na svojem
domu. Enako velja tudi za volivce, ki želijo
glasovati na volišču, dostopnem invalidom.
8. oktobra opolnoči se konča volilna kampa-
nja in začne volilni molk, ki traja še ves dan
splošnega glasovanja 10. oktobra. Dan potem
že vemo, kako bo z mandati v občinskih sve-
tih, praksa pa kaže, da so že v prvem krogu
izvoljeni tudi nekateri župani. Kjer pa še niso
izvoljeni, državna volilna komisija razpiše
drugi krog volitev. Ta mora biti najpozneje tri
tedne po prvem. Ker se bo ta rok letos iztekel

31. oktobra, na državni praznik, bo drugi
krog glasovanja 24. oktobra.

Pred koncem avgusta se je domala že povsod
po občinah vsul plaz napovedi kandidatur.
Vlagajo jih stranke, pa tudi neodvisne liste in
posamezni kandidati. Kako bo s kandidatura-
mi po občinah na Škofjeloškem? V Škofji
Loki se bo aktualni župan Igor Draksler
(SLS) na volitvah za župansko mesto potego-
val že za peti mandat. Doslej je še vselej pre-
magal nasprotnike, tudi na zadnjih volitvah
2006, ko mu je bil le za nekaj glasov za petami
Dušan Krajnik. Slednji je potem zaradi do-
mnevnih nepravilnosti vložil pritožbo in za-
hteval ponovne volitve, kar so na treh voliščih
v občini leta 2007 tudi izpeljali. Za škofjelo-
ške volitve je bil to ”tretji krog”, v katerem pa
je znova slavil Draksler. Zaradi dogajanj v

zvezi z loškimi volitvami je prišlo tudi do
spremembe zakonodaje, po katerih v volilnih
odborih ne smejo biti sorodniki kandidatov. In
kdo vse se bo letos še potegoval za županski
položaj v občini Škofja Loka? Prvi je vstop v
volilno tekmo napovedal Bojan Luskovec,
pravzaprav stranki SD in LDS, ki ga pri kan-
didaturi podpirata. Že spomladi se je odločila
kandidirati tudi Tinka Teržan iz stranke Za-
res, ki sicer ne skriva strankarske pripadnosti,
vseeno pa bo šla na volitve s podpisi volivcev.
Za vložitev kandidature jih potrebuje 213, ena-
ko tudi Miha Ješe, ki na volitvah za župana
nastopa kot strankarsko neodvisni kandidat,
pri kandidaturi pa ga podpira lista Prijatelji
Loke. Ti kandidati so o svoji kandidaturi že
javno spregovorili, ostali (vsaj do zaključka
redakcije) še ne. Tako naj bi bil neuradno kan-

didat SDS za župana Milenko Ziherl, ki je že
dva mandata poslanec državnega zbora, Kle-
men Štibelj, sedanji podžupan, pa kandidat
N.Si. Ali se bo znova spustil v župansko tek-
mo tudi Dušan Krajnik, ki je na zadnjih volit-
vah nastopal z listo Napredek in tradicija?
Pred kratkim je dejal, da z odločitvijo še čaka,
ker ima še drugo železo v ognju.

V Železnikih bo za župana vnovič kandidi-
ral sedanji župan Mihael Prevc (SLS), ki je
bil en mandat tudi poslanec državnega zbora.
Kandidaturo pa je uradno napovedal tudi
Jože Prezl iz SD, ki je član občinskega sveta,
prejšnji teden pa je kandidaturo z novo stran-
ko Premik napovedal tudi Igor Nastran. V
občini Gorenja vas Poljane znova kandidira
župan Milan Čadež, ki je hkrati tudi posla-
nec SDS v državnem zboru, slišati je tudi, da

bo kandidat tudi Janez Pelipenko (SLS). Za-
nimiva pa utegne biti županska tekma v Ži-
reh. Ugibanj, ali bo vnovič kandidiral sedanji
župan Bojan Starman, ki je na čelu občine že
ves čas, odkar imamo sedanjo lokalno uredi-
tev, je sedaj konec. Govorilo se je namreč, naj
bi Starman, ki je bil dolgo član SDS, potem
pa se je s stranko razšel, nastopil kot kandidat
SLS. Vendar se je gospodarstvenik, ki se tre-
nutno ukvarja z reševanjem Mure, očitno po-
slovil od politike in tudi županovanja. Za žu-
pansko mesto v Žireh pa je kandidaturo že
zgodaj napovedal Branko Jesenovec, sedanji
svetnik SD. Kandidata sta še Janez Žakelj in
Milan Oblak, neuradno pa je slišati tudi o
Viktorju Žaklju in Martinu Kopaču, ki sta ži-
rovskim volivcem znana že iz prejšnjih let.

Danica Zavrl Žlebir

Oktobra bomo spet volili župane
Desetega oktobra bodo lokalne volitve, ko bomo volivke in volivci po občinah spet izbirali župane in

člane občinskih svetov, takrat pa bodo tudi volitve v svete krajevnih skupnosti. 

Bojan Luskovec / Foto: T. D. Igor Nastran / Foto: T. D. Branko Jesenovec / Foto: P. M. B.
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Kdo je PREMIK?
Premik je skupina ljudi, polna energije in zanosa, ki želijo bistveno
izboljšati delovanje občine. Zato smo letos uradno ustanovili novo
stranko PREMIK, ki je prva in edina stranka s sedežem v Železnikih.
Njeni ustanovni člani smo se prek programa z naslovom ”Premak-
nimo Železnike na bolje” obvezali, da bomo z veliko zdravega ra-
zuma, delavnosti in vztrajnosti, a brez velikih besed, skrbeli za bolj
učinkovito delovanje občine. Prizadevali si bomo usklajevati in
predstavljati interese ter podpirali delovanje številnih društev, ne-
vladnih organizacij, interesnih skupin, klubov, zadrug ter po-
membnih drugih institucij civilne družbe. 

Zakaj PREMIK?
Ker bi radi premaknili stvari naprej. Delovanje večine institucij v okviru
lokalne samouprave je netransparentno in ne dovolj strokovno. Pro-
jekti so neoptimalno zastavljeni, gore denarja se zapravlja za projekte,
ki so na koncu slabo izvedeni. Če želimo resnično izboljševati kakovost
življenja za vse sloje ljudi, mora pobuda za premik v pravo smer izvira-
ti iz ljudi, društev in drugih dobrohotnih skupin, ne pa iz uveljavljenih
centrov moči in zakulisnega odločanja. Zato nas prepričajo vsi koristni
in odprti predlogi, izvedljive ideje, odgovorno konkretizirani projekti v
konkretnih občinah; ne pa politično leporečenje ter prerekanje. Verja-
memo, da podobno kot mi glede razvoja svojega zaselka, kraja, obči-
ne, regije in države čuti in si želi večina slovenskih državljanov. 

PREMIK ima zavzeto ekipo, strokovnjaka za župana, za konkretne
težave pa pripravljene konkretne rešitve, ki si jih lahko vsak dan
do 10. septembra naprej ogledate v naši pisarni na Češnjici 54 
v Železnikih (vhod iz spodnje strani stavbe, zraven Društva upoko-
jencev za Selško dolino). 

Vse, kar obljubljamo, lahko uresničimo. Premaknimo Železnike na
bolje. 

Vaš kandidat za župana Igor Nastran in stranka PREMIK

PREMIK - prva in edina slovenska stranka 
s sedežem v Železnikih

Na pobudo novousta-
novljene stranke PREMIK
sem se odločil za kandi-
daturo za župana v naši
prelepi občini Železniki.
Tukaj živim že celo življe-
nje. Ker se dnevno sreču-
jem z zaskrbljenimi ob-
čani, ki mi dajejo vedeti,
da nas je ogromno, ki si
želimo v domači občini
več novega, boljšega, je
bila ta odločitev še toliko
lažja. Vsi hočemo pozitivne spremembe, vsi želimo še boljši jutri za
vse že danes. Ker želje niso dovolj, so potrebni pravi izzivi, rešitve
in dejanja.
Sosedi, sokrajani, soobčani so mi potrdili glavne izzive. Proučil sem,
kaj so prave rešitve, ki vodijo k pospešenemu razvoju, in katera de-
janja so nujna za boljši razvoj, ki bo premaknil Železnike na pravo
pot. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki sem jih pridobil v
dolgoletni karieri, sem sposoben izboljšati kakovost življenja obča-
nov občine Železniki. Kot župan bom delal v dobro ljudi, za ljudi in
med ljudmi. Nikoli ne bom dovolil, da bi se dogajalo to, na kar me
opozarjajo občani, da se včasih zdi, kot da so tu zaradi funkcionar-
jev na občini, ne pa obratno. Občina mora čim prej postati učinko-
vit servis občanov! Ključen korak bi bila optimizacija delovanja ob-
činske uprave in boljše finančno upravljanje. Ali obstajajo rezerve
in možnosti za večjo učinkovitost? Ali lahko zgradimo, razvijamo,
obnovimo, investiramo več in bolje? Da!

Kot župan bom najprej optimiral občinski proračun. Župan mora
biti odgovoren skrbnik denarja davkoplačevalcev. K temu bo pri-
pomogla reorganizacija občinskega upravljanja in javnega zavoda.
Sedanji način delovanja občine poglablja neodzivnost na zahteve
občanov, kar ne vodi v splošno zadovoljstvo. Vsak od občanov, s
katerimi sem se pogovarjal, je nemudoma naštel vsaj pet zadev, ki
ga v naši občini izjemno motijo. Prav ta področja pa kot župan mo-
ram izboljšati. Seveda nihče ne more uresničiti vseh želja, lahko pa
prisluhne in sliši ter pomaga po najboljših močeh. Zato so moji
osrednji cilji ambiciozni in uresničljivi:

● izgradnja tržnice v Železnikih (povečanje samooskrbe kraja),
● izgradnja doma za ostarele, ki nam bo v ponos,
● izgradnja sodobnih gasilskih domov v Železnikih in Selcih,
● izgradnja zares varne poti v šolo,
● rekonstrukcija bazena (izgradnja letnega in zimskega kopališča),
● izgradnja mladinskega centra in mladinskega hotela v Železnikih,
● urejene kolesarske steze in rekreativne poti (poživitev turizma),
● varnost občank in občanov (urejene pešpoti, aktivno reševanje

zasvojenosti z drogo in preprečevanje uporabe le-te s pomočjo
pristojnih organov, ...),

● odprtje regionalne ceste Sorica (v zimskem času),
● ureditev regionalne ceste v Davčo,
● zagotovitev večnamenskosti kulturnega doma (naj bo odprt za

vsa društva in vse ustvarjalne posameznike), skozi to bo omogo-
čena tudi poživitev kulturnega in družabnega programa v občini.

Več o našem delovanju in programu si lahko ogledate na naši
spletni strani www.premik.org in v prostorih naše stranke. 

Igor Nastran za župana občine Železniki
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S kakšnimi pričakovanji ste začeli svoj mandat svetnika So-
cialnih demokratov (SD) v Občinskem svetu Občine Železni-
ki pred nekaj manj kot štirimi leti?
”Izvolitev za svetnika pred štirimi leti je bil zame nov izziv, ki sem se
ga zelo razveselil. Kljub temu da nisem bil del vladajoče koalicije,
sem želel uresničiti predvolilni program, ki smo si ga zastavili v ob-
činskem odboru SD in tako s svojim strokovnim znanjem prispevati
k optimalnim rešitvam za našo občino. Tako sem podprl tudi vse
predloge županske koalicije, ki so bili dobri, žal pa so naši dodat-
ni konstruktivni predlogi ponavadi naleteli na gluha ušesa.”

Katere uspešne projekte ste v občini speljali v tem mandatu
tudi z vašo podporo in glasom na občinskem svetu? Na ka-
terih področjih in zastavljenih projektih pa je po vašem mne-
nju narejeno premalo?

”Kot član odbora za gospo-
darstvo sem, denimo,

podprl idejo o široko-
pasovni povezanosti
za celo občino.
Predlog je bil potem
na občinskem svetu
soglasno sprejet. Za-
mujeno priložnost pa

vidim v tem, da nam
za izvedbo ni

uspelo pridobiti domačega izvajalca, saj bi denar tako ostal v naši
občini.
Leta 2007 smo ob hudih poplavah, ki so zajele Železnike, znali
stopiti skupaj in takrat smo svetniki na izredni seji občinskega sve-
ta prav enoglasno odločili, da bomo denarno pomoč, ki je prišla
v občino, pravično razdelili oškodovancem in ga ne bomo delili v
obliki kredita. Na tem mestu bi se še enkrat rad zahvalil vsem, ki
so pomagali Železnikom.
Tudi sicer se je v tem mandatu velikokrat pokazalo, da so bili naj-
bolje izpeljani tisti projekti, ki so imeli popolno podporo v občin-
skem svetu, ko smo vsi stopili skupaj v dobro Železnikov. Žal pa se
je marsikaj delalo z namenom, da nekdo pobere vse zasluge zase
in zato dela niso bila kakovostno in v celoti izpeljana. Moje mne-
nje je, da več glav več ve in da le široka javna razprava lahko
omogoči, da se projekt izpelje uspešno in v zadovoljstvo vseh. 
Menim, da bi se pri nekaterih projektih lahko privarčevalo več de-
narja, ki bi ga uporabili za druge namene, in bojim se, da bo pri-
hodnje leto zelo malo denarja v proračunu.” 

Kakšne načrte imate za Železnike kot kandidat za župana
občine Železniki na letošnjih županskih volitvah?
”Odprtje Mladinskega centra je ena izmed prioritet, ker mladina
rabi prostor za druženje in ker za mlade v našem kraju ni dobro
poskrbljeno.
Urediti moramo poplavno varnost s sprejetjem Načrta poplavne
varnosti, ki se že predolgo izdeluje, in nadaljevati s projekti, ki so
že začrtani v občinskem prostorskem načrtu. V Železnikih potrebu-
jemo tudi novo gradbeno cono za individualno gradnjo in nenazad-
nje želim oživeti in speljati projekt Doma starejših občanov.”    L. P.

Pogledi Jožeta Prezla, 
svetnika SD v občini Železniki
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Splača se biti naročnik Gorenjskega glasa
Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 odstotkov! Čaka vas tudi darilo in kup drugih ugodnosti.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj bomo potovali, tekli, kolesarili, se udeleževali 
zanimivih predavanj, kupovali cenejše knjige ... Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si w
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Ob tej priložnosti je takole ocenil delo dru-
gega doma slovenskega parlamenta: ”Držav-
ni svet ima tri najpomembnejša področja de-
lovanja: sodelovanje v zakonodajnem proce-
su (mnenja, veti, zakonodajna iniciativa, re-
ferendumi,...), sodelovanje s civilno družbo
in mednarodna dejavnost. Na vseh področjih
smo delovali zelo aktivno. Naj izpostavim
samo predlog zakona o zavarovalnici Triglav,
kjer je bil že v prejšnjem mandatu izpeljan za
Državni svet uspešen referendum, ki smo ga
v tem mandatu nadgradili s predlogom zako-
na o Zavarovalnici Triglav. Verjetno smo s
tem dosegli, da je šlo večinsko lastništvo za-
varovalnice v roke Pokojninske blagajne in ni
doživelo dokaj nesrečne usode prodaje večin-
skega deleža NKBM. Mnenja o uspešnih ve-
tih Državnega sveta so različna. Veliko prahu
je povzročil tudi v DZ potrjeni veto na usta-
navljanje novih občin Ankaran in Mirna, kjer
je prevladalo mnenje, da nadaljnje drobljenje
slovenskih občin ni v javnem interesu.
Uspešni smo bili tudi z našo zakonodajno
iniciativo v zvezi z azbestozo, skrajšanim de-
lovnim časom ... Velik del aktivnosti ni prav
na očeh javnosti, ker so številna mnenja, ki
jih predvsem vladi posreduje Državni svet,
upoštevana (ali pa tudi ne) v fazi zakonodaj-
nega postopka, ki jo javnost bolj malo sprem-
lja. Število posvetov v sodelovanju z organi-
zirano strokovno civilno družbo smo lani
skoraj podvojili na 50. Gre za obravnavo naj-
aktualnejših družbenih vprašanj s področij
ekologije, energetike, gospodarstva, nacio-

nalne identitete, medgeneracijske solidarno-
sti, arhitekture in prostora, zgodovine in dru-
gih. Pomembno je, da vsebino teh posvetov
obdelajo organi Državnega sveta in zaključke
posredujejo vladnim sektorjem in drugim.
Ne gre torej zgolj za debato, ampak imajo
problemi svojo vstopno fazo, obdelavo in
konkreten proizvod - zaključke. Državni svet
je med ustanovnimi polnopravnimi člani Ev-
ropske zveze senatov. Kar 13 od 27 članic EU
ima neko obliko dvodomnosti parlamenta,
poleg tega pa so članice tudi Ruska Federaci-
ja, Švica, BIH, status opazovalca pa ima
Luksemburg. V tem zelo izbranem krogu po-
membnih evropskih politikov smo vložili ve-
liko naporov v komuniciranje slovenskih sta-
lišč tudi o odnosih s Hrvaško. Parlamentarna
diplomacija sploh postaja vse pomembnejša,
še posebej po sprejetju Lizbonske pogodbe.”

Blaž Kavčič je bil za državnega svetnika iz-
voljen na Gorenjskem, kjer sodeluje pretežno
z zainteresiranimi župani, ki jim pomaga pri
urejanju vprašanj na državni ravni. Ugotav-
lja, da Gorenjska žal ne deluje dovolj prodor-
no kot pokrajina, za skladnejši regionalni
razvoj v Sloveniji manjkajo prav te. ”Za škof-
jeloški del Gorenjske smo ustanovili nefor-
malni Klub 6, ki ga sestavljajo župani občin,
poslanci in jaz. Namen je, da združimo infor-
macije in moči preko morebitnih strankarsko
političnih plotov. Nekaj stvari smo uspeli re-
šiti, je pa sodelovanje v zadnjem času nekoli-
ko upadlo,” pa ocenjuje sodelovanje z lokal-
nim loškim okoljem. Še vedno pa je tudi ob-
činski svetnik LDS. Blaž Kavčič pa je tudi
predsednik Kinološke zveze Slovenije (nje-
gova družina se ukvarja z vzrejo psov). Vodi
delovno skupino, ki bo predlagala zakono-
dajne rešitve za izboljšanje na področju vzre-
je in lastništva psov. Pri tem se zavzema za
preventivo na tem področju, za označevanje
psov pred oddajo novim lastnikom, za repro-
dukcijo psov, ki bo izključno na družinski
ravni, saj je pomembno, da se s psi ukvarjajo
ljudje, ki imajo živali radi in bodo znali po-
skrbeti za to, da te pridejo v prave roke. Ob
tem meni, da sta pomembna vzgoja ljudi in
vzpostavljanje pogojev za odgovorno lastni-
štvo psov, ni pa pristaš hudih sankcij in pre-
povedi. Sicer pa se kinološka zveza ta čas
pripravlja na veliko mednarodno razstavo
psov, ki bo jeseni v Celju. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Prvi svetnik pogreša pokrajine
Škofjeločan Blaž Kavčič je bil na ponovnih volitvah vseh predsedniških funkcij v državnem svetu 

na sredini mandata znova izvoljen za predsednika državnega sveta.

Škofja Loka - V Gorenjski predilnici Škofja Loka bodo z različni-
mi ukrepi zmanjšali količino odpadkov, s tem pa tudi stroške. ”V pri-
hodnjih mesecih nas čaka višanje stroškov dela in energije, po drugi
strani pa jih bomo vsaj delno zmanjšali z drugimi ukrepi. Kljub vse-
mu ob koncu leta pričakujemo polno zasedeno proizvodnjo in poslo-
vanje z minimalnim dobičkom ter 10-odstotno razdolžitev,” napove-
duje direktor Miha Ješe in preseneti z napovedjo, da bo podjetje do
konca leta zmanjšalo količino komunalnih odpadkov kar za 90 od-
stotkov. 

Tekstilna podjetja se v Sloveniji in tudi širše že dlje časa spopada-
jo s preživetjem. Tudi zato v Gorenjski predilnici (in hčerinskem Lo-
kateksu) stalno znižujejo stroške. ”Ugotovili smo, da lahko ukrepa-
mo tudi pri odpadkih oziroma ostankih materialov, saj je veliko
ostankov znova uporabnih,” pojasnjuje Ješe. Zaenkrat v podjetju pri-
delajo dva zabojnika komunalnih odpadkov na mesec, cilj do konca
leta pa je optimističen: en zabojnik odpadkov na četrtletje. 

Z njimi se bodo spopadli že na izvoru, zato bodo namestili več po-
sod za papir in tekstil, seveda pa ostaja v rabi tudi dosedanje ločeva-

nje drugih frakcij. ”Zaposlene smo podrobno seznanili z ukrepom,
izvajati ga bomo začeli prvega septembra. V drugi fazi bomo komu-
nalne odpadke še enkrat prebrali, na koncu pa ostanek ostanka bali-
rali. Računamo, da bomo mesečno prihranili 450 evrov,” pravi Miha
Ješe. S pilotskim projektom, ki se v teh dneh zaključuje, so ugotovi-
li, da lahko prihranijo tudi pri porabi vode, vendar bo uprava pred
odločitvijo za nakup potrebne opreme preverila zmožnosti takšne in-
vesticije za Gorenjsko predilnico.

Podjetje se namreč skoraj vso poosamosvojitveno obdobje srečuje
s težavami, gospodarska kriza tudi njim ni prizanesla. Danes zapo-
sluje okoli 170 sodelavcev, približno desetina se vsako leto upokoji,
da bi proizvodnja tekla nemoteno, pa tudi v času krize zaposlujejo.
”Deset sodelavcev, ki so sedaj na uvajanju, smo že našli, še dva, ki
bi bila pripravljena za delo v triizmenskem turnusu, pa še čakamo,”
pravi direktor. Gorenjska predilnica je polletje sicer zaključila z iz-
gubo, ki pa naj bi jo do konca leta nadomestili. Tudi s pomočjo re-
zerv iz osnovnih sredstev, ki jih letos še niso prodajali. 

Boštjan Bogataj

Smel načrt nižanja stroškov
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Kratek nasvet: vsi v teater
Nova gledališka sezona bo na Škofjeloškem bogato obrodila z gledališkimi abonmaji: 

na Loškem odru v Škofji Loki, pri sv. Duhu, v Žireh in Železnikih. 

Ponudba gledaliških abonmajev na Škofje-
loškem je letos navdušujoča. Potem ko že
mnoga leta abonma pripravljajo na Loškem
odru, in so ga pred leti uveljavili v Žireh v
tamkajšnjem DPD Svoboda, ter v Kulturnem
domu pri Sv. Duhu, sta lani dva abonmaja v
okviru Kulturnega društva Češnjica v tam-
kajšnji dvorani skoraj razprodala dva abon-
majska termina. Dober obisk abonmajev je
odvisen od različnih dejavnikov, najbolj od
termina predstav, predvsem pa od kakovost-
nega izbora. Občinstvo ima najraje komedije,
a tudi med njimi zna izbrati. Cene abonmajev
so primerljive in zagotovo dovolj ugodne, da
se ljudje odločajo za prednost, ki jo omogoča
stalni sedež v dvorani. 

Loški oder začenja s Harveyjem
Nova gledališka sezona se bo na Loškem

odru začela z novo premiero domačega ansam-
bla. Konec septembra bodo v režiji Matije Mil-
činskega uprizorili komedijo Harvey, avtorice
Mary Chase, ob tej priložnosti pa bodo prosla-
vili tudi 50 let umetniškega ustvarjanja igralca
Matjaža Eržena. Predstavo za otroke Hop v
pravljico avtorja Tomaža Lapajneta Dekleve
bosta decembra z mladimi igralci Loškega
odra predstavili Juša Berce in Meta Petrač.

Ob tem pa so na Loškem odru razpisali tudi
abonma, ki letos ponuja pet predstav, poleg
uvodne domače komedije se bodo do pomla-
di zvrstile še predstave: Linhartova Župano-
va Micka v izvedbi SLG Celje, Zasebno 
življenje avtorice Ulrike Syha v izvedbi SNG
Drama Ljubljana, Otok sužnjev Pierra de 
Marivauxa v izvedbi SNG Nova Gorica,
abonma pa bo zaključila komedija Milana
Grgića Zbudi se Katka! v izvedbi Šentjakob-
skega gledališča Ljubljana. Vpis v abonma
bo za dosedanje abonente 1. in 2. septembra,
za nove pa 3. in 4. septembra v pisarni gleda-
lišča od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure.

Pri Sv. Duhu tudi abonma plus
Kot je povedal dolgoletni vodja programa

abonmaja pri Sv. Duhu Marko Prosen, so le-
tošnji abonma pripravili od delni finančni
podpori Občine Škofja Loka. ”Želimo, da
imamo na svetoduškem odru kakovostne in
dobre predstave, kar ima svojo ceno.” Pri iz-
biri je upošteval predloge abonentov in pred-
vsem raznovrstnost predstav. Pripravili so
abonma komedija, z dodatno predstavo pa še
abonma plus. Abonma je običajno razprodan,
zato obstaja tudi želja po dodatnem abonma-
ju, a je odločitev o tem zaenkrat še negotova.

V abonmaju komedija bodo obiskovalcem
ponudili pet predstav: Nenavadna prigoda iz

SNG Nova Gorica, ljubljanska SNG Drama
prihaja s komedijo Jez, prvič pri Sv. Duhu
gostuje Narodni dom Maribor z letošnjo
zmagovalno predstavo na dnevih komedije v
Celju, komedijo Svobodni zakon s Tadejem
Tošem in Natašo Tič Ralijan. Sledi Agencija
za ločitve, spet z Natašo Tič Ralijan in tokrat
Gašperjem Tičem. Nazadnje bo tu še Revizor
iz Prešernovega gledališča Kranj. V abonma-
ju plus se bo v predstavi Fotr predstavil Lado
Bizovičar. Predstava je imela že več kot šest-
deset ponovitev, na sporedu pa bo 22. okto-
bra. Vpis abonmaja dosedanjih abonentov bo
1. septembra od 8. do 12. ure in od 14. do 17.
ure, ter 2. in 3. septembra od 8. do 12. ure v

pisarni KS Sv. Duh. Vpis novih abonentov bo
15. septembra od 8. do 12. ure in od 14. do 17.
ure ter 16. septembra od 8. do 12. ure. Več o
vsebini predstav in abonmaju je na spletni
strani KS www.sv-duh.si.

Žirovcem pet predstav
Letošnji gledališki abonma bo želje Žirov-

cev po teatru potešil s petimi predstavami.
Tako kot pri Sv. Duhu bodo tudi v Žireh po-
nudili komedijo Svobodni zakon s Tič Rali-
janovo in Tošem, prav tako bo na sporedu
Gogoljev Revizor kranjskega Prešernovega
gledališča, na gostovanje pa so povabili še
komedijo Chicchignola v izvedbi Gledališča

Revizorja bodo igrali v Žireh in pri Sv. Duhu. / Foto: Mare Mutić
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Koper, iz mengeškega Špasteatra prihaja
Zmago Batina, mesar za vse večne čase z
odličnim Bojanom Emeršičem, ljubezenska
komedija z glasbo avtorja Borisa Viana z
naslovom Bepop pa je nastala v SNG Mari-
bor. Vpis v abonma bo potekal pri blagajni
dvorane Svoboda Žiri, za stare abonente 13.,
14. in 15. septembra od 16. do 18. ure, za
nove abonente pa 16. septembra, prav tako
od 16. do 18. ure.

Smejmo se tudi v novi sezoni
Kulturno društvo Češnjica bo prebivalcem

bližnje in daljne okolice Železnikov tudi v
novi gledališki sezoni ponudilo obilo smeha
in zabave. Odličen obisk abonmaja Smejmo
se v pretekli sezoni je organizatorje spodbu-
dil, da obiskovalcem letos ponudijo še bolj
pester in raznolik izbor predstav profesional-
nih in amaterskih gledališč. Glede na odziv

gledalcev je programska vodja Janja Rehber-
ger tokrat posebno pozornost namenila ig-
ralskim zasedbam. Med skrbno izbranimi
kakovostnimi predstavami bo tako le ena
monokomedija, v kateri se v vlogi fotra znaj-
de Lado Bizovičar, sicer pa bodo na odru 
na Češnjici v družbi igralskih kolegov med
drugim gostovali tudi Nataša Tič Ralijan,

Boris Kobal, Tadej Toš, Jaša Jamnik in drugi.
Obiskovalce abonmaja Smejmo se bo na-
smejalo pet rednih predstav, ob zaključku pa
bodo abonenti nagrajeni še z brezplačno
predstavo presenečenja. Organizatorja Vero-
nika in Jure Lušina bosta ljubitelje gledališ-
ča in smeha k vpisu abonmaja povabila v
drugi polovici septembra. Igor Kavčič

Lubnik vabi v svoje vrste
Pevski zbor Lubnik iz Škofje Loke po svojem 30-letnem us-

pešnem prepevanju vabi k sodelovanju nove mlade pevke in pevce.
Kdor si želi lepega petja pod vodstvom našega novega dirigenta,
Urbana Tozona in odmevnih nastopov tako doma kot po svetu, 
naj se nam pridruži, sporočajo iz Lubnika. Oglasite se na kateri 
od pevskih vaj, ki so vsak torek in četrtek, ob 20. uri v prostorih
OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki, lahko pa se najavite tudi
predsedniku zbora Alojzu Bogataju po tel. 030/999 008. I. K.

Ta konec tedna še ”Štenge fest” 
Pestro poletno glasbeno dogajanje v starem mestnem jedru Škofje

Loke bodo ta konec tedna zaključili še z dvema glasbenima nastopo-

ma. Mini festivalček z imenom Štenge fest, kar bi nedvomno lahko
bil zametek novega festivala v Škofji Loki, bo potekal v petek in
soboto na Cankarjevem trgu. V petek, 3. septembra, zvečer se bo
tako predstavil Kranjčan, precej let pa tudi že Škofjeločan Primož
Grašič (na sliki) s svojim kvartetom. Odličnega vsestranskega ki-
tarista bodo spremljali klaviaturist Blaž Jurjev-čič, basist Aleš Av-
belj in legendarni bobnar Ratko Divjak. Vsi so člani Big banda RTV
Slovenija ter svetovno znani jazz glasbeniki. Na repertoarju bodo
evergreeni ter jazzovski standardi v različnih aranžmajih. Sobotni
večer pa bo zaznamoval odličen flamenko kitarist Anže Palka.
Pravzaprav gre za nastop plesalke Žive Heričko in njene plesne
skupine Los Tacones, ki se bo predstavila s predstavo Flamenko os-
vobaja. Poleg kitarista Tomija Štafnela bo kot gost nastopil tudi
Palka s svojim kvartetom. I. K., foto: Tina Dokl

Otroški abonma v Sokolcu
V Sokolskem domu v Škofji Loki v prihajajoči sezoni pripravljajo

tudi Otroški glasbeni abonma pod geslom ”umetnost otrokom”.
Vpis v abonma poteka prav v teh dneh in bo trajal še do 10. sep-
tembra. Abonma je namenjen otrokom med 4. in 9. letom starosti in
bo na sporedu enkrat na mesec v soboto ob 10. uri. Tako bo septem-
bra abonma odprla dirigentka Živa Ploj Peršuh z družinskim kon-
certom, imenovanim Festinice, sledila bo otroška opera Skrivnost
sreče otrok in vzgojiteljev vrtca Sončni žarek. Novembra bodo
odlični glasbeniki Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Igor Leonardi
predstavili glasbila sveta, decembra pa se bo v Baletni pravljici
predstavil Baletni oddelek Glasbene šole Škofja Loka. Februarja
bosta otroke zabavala najbolj znana pujsa na svetu Pipi in Melkijad.
Več informacij o abonmaju po tel. 04/51-12-344 in 031/330-436
oziroma na www.sokolskidom.si. I. K.

Monokomedijo Fotr je Lado Bizovičar od premiere v
marcu doslej odigral že šestdesetkrat.

Zakonca Tič Raljan v Agenciji za ločitve
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

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

Windows   Word   Excel   Power Point

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

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

20.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Do subvencije za malico bodo v novem šol-
skem letu poleg dijakov upravičeni tudi
učenci, bistvena novost pa so tudi skupne
zimske počitnice za šolarje v vseh sloven-
skih regijah. Z novim šolskim letom bodo
začeli v praksi izvajati določila iz novega
zakona o šolski prehrani, s katerim so uki-
nili brezplačne malice za vse dijake, obe-
nem pa subvencije za malice razširili tudi
na osnovnošolce. Sprejet pa je bil tudi pra-
vilnik o šolskem koledarju, ki po novem do-
loča enotne zimske počitnice za vse šolarje.

Po novem vsem učencem in dijakom pripa-
da subvencija za šolsko malico v višini dveh
tretjin cene malice. Cena malice v osnovni
šoli po podatkih ministrstva za šolstvo in
šport znaša 0,80 evra, pri čemer bo država
vsakemu učencu za malico na dan primakni-
la v osnovi 0,50 evra. Cena dijaške malice je
2,42 evra, splošna subvencija pa znaša 1,6
evra. Socialno ogroženi šolarji so upraviče-
ni tudi do dodatne subvencije. Še dodatno
subvencijo v višini ene tretjine cene malice
bodo šolarji in dijaki dobili, če njihovi star-
ši prejemajo manj kot 30 odstotkov povpre-
čne plače, subvencija v višini ene šestine cene malice pa dijakom
pripada v primeru, da njihovi starši prejemajo med 30 in 55 odstot-
kov povprečne plače. Učenci in dijaki se bodo morali na malico pri-
javiti oziroma pravočasno odjaviti, če določen dan ne bodo malica-
li, sicer ne bodo upravičeni do subvencije.

Novo šolsko leto pa prinaša tudi spremembe v šolskem koledarju,
med katerimi je najpomembnejša poenotenje datuma zimskih počit-
nic za vse slovenske šolarje. Pri ministrstvu za šolstvo in šport so se
za to odločili, da bi s tem odpravili težave nekaterih družin, ki imajo
otroke v osnovni in srednji šoli in se izobražujejo v različnih regijah,
kar je družinam onemogočilo organizacijo zimskega letovanja. V
zimskih počitnicah bodo tako šolarji v novem šolskem letu uživali od
21. do 25. februarja. Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Skupne počitnice za vse šolarje
Učence in dijake v prihajajočem šolskem letu čakata dve bistveni novosti, in sicer s področja 

šolske prehrane in šolskega koledarja.
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Od igre k šolskim obveznostim
V sredo se za učence in dijake začenja novo šolsko leto, ki ga je v minulih dneh naznanjala 

tudi gneča v papirnicah in knjigarnah.

Predvsem za prvošolčke je lahko vstop v
šolo precej stresen dogodek, saj se bodo
morali navaditi na novo učiteljico, sklepa-
ti nova znanstva in ustvariti nova prija-
teljstva. Zato je pomembno, da jih prvi
dan starši v šolo pospremijo brez nervoze
in jim poskušajo ta dan narediti čim 
lepši. Čas brezskrbne igre bodo namreč
postopoma zamenjale obveznosti, ki jih
prinaša šola. 

Od otroka do otroka je odvisno, kako bo
sprejel šolo. Nekateri namreč rabijo dlje

časa, da se prilagodijo novim okoliščinam,
drugi to storijo brez težav. Nekateri so pre-
pričani, da je vstop v šolo za malčke težji,
odkar imamo devetletko, saj so jih prej že v
mali šoli pripravili na ta korak. Zato v pr-
vem razredu še vedno velik poudarek dajejo
igri, preko katere se potem počasi navadijo
na šolsko delo. Pomaga pa tudi, poudarjajo
strokovnjaki, če starši še pred vstopom v
šolo otroka čimbolj navadijo na samostoj-
nost - da se recimo sam obleče, pospravi za
sabo in podobno. Ne glede na to, da so otro-
ci različni, eni bolj vedoželjni in v pričako-
vanju šole, drugi bolj zadržani, pa naj bi bili
ob vstopu v prvi razred vsi že dovolj zreli,
da se v razred odpravijo sami, in ni potrebe,
da bi jih pri tem spremljali starši. V šolah se
ponavadi potrudijo, da je prvi stik s šolo
čimbolj pozitiven, saj s tem tako otroke kot
njihove starše razbremenijo nelagodja in
strahu pred šolo. Tako prvo srečanje s prvo-
šolčki in njihovimi starši ponavadi pripravi-
jo že pred uradnim začetkom šolskega leta,
tudi prvi šolski dan pa ponavadi obarvajo
bolj veselo - za dobrodošlico jim recimo pri-
pravijo kakšno igrico in pogostitev.

Mateja Rant 
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Šola, ki diha z mestom
Glasbena šola slovi po dobrih učiteljih, prizadevnih učencih in močni povezanosti s svojim mestom. 

Glasbena šola Škofja Loka je v slovenskem meri-
lu srednje velika šola. V novem šolskem letu
2010/11 je k individualnemu pouku inštrumenta
vpisanih 354 otrok, oziroma natančno toliko, ko-
likor jih Glasbeni šoli, ki deluje na območju Škofje
Loke z obema dolinama, dovoljuje Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije. Tako je
prostih mest za vse, ki bi se želeli učiti inštrumen-
ta, iz leta v leto premalo. ”Kljub temu nam je letos
uspelo naše kapacitete povečati za baletni od-
delek,” je zadovoljen ravnatelj šole, skladatelj 
Peter Kopač, ki dodaja, da je šola pod svoje okrilje
vzela štiri baletne razrede: dve plesni pripravnici in 
prvi ter drugi razred baleta. Pouk bo potekal v
Železnikih v prostorih Javnega zavoda Ratitovec,
pod vodstvom Ane Trojnar in Daše Skrt. Plesnih in
baletnih korakov se bo učilo 45 otrok. Sicer je bilo
tudi ob letošnjem vpisu kot običajno največ
povpraševanja po učenju klavirja, kitare in flavte,
medtem ko na primer nizka trobila žal med otroki
in njihovimi starši niso tako priljubljena. Seveda pa
ima šola, ne glede na zanimanje otrok in staršev za
posamezne inštrumente, zelo kvaliteten, ambi-
ciozen in kreativen učiteljski kader. Uspehi otrok
na tekmovanjih, številne komorne skupine in
ansambli, od kvartetov flavt, pevskega zbora do

godalnega, harmonikarskega, jazz in kitarskega
ansambla, kažejo pestrost dogajanja v Glasbeni
šoli Škofja Loka. Številni koncerti in nastopi, ki jih
vsako leto pripravijo v svojem domačem mestu
Škofji Loki in na dislociranih oddelkih v Gorenji
vasi, Železnikih in Žireh, prispevajo pomemben del
kulturnega utripa domačega okolja. V tem šolskem
letu bo v Škofji Loki in njenih treh dislociranih 

oddelkih poučevalo dvainštirideset učiteljev. Lani
je bilo za Glasbeno šolo Škofja Loka jubilejno leto,
ki so ga, ob različnih koncertih in dogodkih skozi
celo leto, s slavnostno akademijo zaokrožili mese-
ca novembra v Kristalni dvorani Sokolskega doma.
Poleg tega so pripravili kar nekaj koncertov, ki 
so pustili pečat v kulturno-umetniškem značaju 
njihovega mesta. ”Naj poleg jubilejnega koncerta
omenim še zelo uspešno 36. Srečanje glasbenih
šol Gorenjske in zamejstva. V tradicijo prerašča
O’glasbena Loka, ki smo jo letos pripravili že petič
po vrsti. Pred vpisom v novo šolsko leto smo kot
novost organizirali Dan odprtih vrat, poleg tega pa
smo veliko sodelovali tudi z Občino Škofja Loka in
drugimi organizacijami v Občini, saj so naši učenci
in učitelji igrali na različnih prireditvah in dogod-
kih,” se izjemno dejavnega preteklega leta spomin-
ja pomočnica ravnatelja in učiteljica flavte prof.
Karin Garb. Njen kvartet flavt ter ansambel 
harmonik prof. Jerneja Hostnika sta nastopila na
Konferenci ministrov za izobraževanje Sveta
Evrope na Brdu pri Kranju; Otroški pevski zbor 
dislociranega oddelka Žiri pod vodstvom prof.
Katarine Miklavčič pa je ob odprtju razstave
Evropa v čipki nastopil v Državnem zboru. Nekaj
odličnih koncertov pa so nanizali tudi Godalni

orkester pod mentorskim vodstvom prof. Armina
Seška, Kitarski orkester prof. Denisa Kokalja in
Jazz je kul bend prof. Jake Strajnarja.

Na pobudo Občine Škofja Loka so se v Glasbeni
šoli dejavno vključili tudi v pripravo novih abonma-
jev v Sokolskem domu. Novost je Abonma mladih
glasbenikov, v okviru katerega se bodo na šestih
koncertnih večerih med oktobrom in majem 

predstavili najboljši učenci in komorne skupine
gorenjskih glasbenih šol. Poleg domače šole se
bodo predstavili še učenci iz Kranja, Radovljice,
Tržiča, Jesenic in nižja stopnja Konservatorija za
glasbo in balet iz Ljubljane. ”Pobudo smo, tako kot
povabljene šole, sprejeli z navdušenjem. Vsaka
šola bo tako lahko predstavila tisto, v čemer je
posebna, drugačna od drugih,” je mnenja Peter
Kopač, njegova pomočnica pa dodaja, da so se
vključili tudi v pripravo otroškega glasbenega
abonmaja Umetnost otrokom, ki bo prav tako
potekal v Sokolskem domu; šola pa bo z novim
baletnim oddelkom v decembru posebej za najmlaj-
še pripravila Baletno pravljico.

Po desetih letih so v preteklem šolskem letu v
Puštalski kapeli spet pripravili Letni koncert učitel-
jev. Navdušeno občinstvo jih je prepričalo, da bodo
letos 10. novembra pripravili veliki koncert v
Sokolskem domu. ”Učenci pa se bodo prav tako v
osrednji škofjeloški koncertni dvorani predstavili
na božično-novoletnem koncertu, na katerem bodo
večinoma igrale naše komorne skupine,” o načrtih
pripoveduje Karin Garb. 

Učenci Glasbene šole Škofja Loka so tudi v
preteklem letu nanizali nekaj uspešnih nastopov na
tekmovanjih mladih glasbenikov doma in v tujini.
Tako je na 28. tekmovanju mladih glasbenikov
Slovenije zlato plaketo in 2. nagrado prejela učen-
ka flavte Neža Zupanc (mentorica prof. Ana Kavčič
Pucihar), učenec kitare Matic Košir (mentor prof.
Denis Kokalj) se je z zlatim priznanjem ponovno
izkazal na Mörskem festivalu kitare, Tilen Ržen in
Anja Koračin (mentor Tomaž Grajzar) pa sta zlati
priznanji dosegla na 4. mednarodnem tekmovanju
harmonikarjev za nagrado Avsenik. Na tekmovanju
v Sremski Mitrovici sta zlati priznanji v svojih kate-
gorijah prejeli učenki violine Ana in Kaja Sešek
(mentor Armin Sešek). 

Sicer prijetno okolje Puštalskega gradu postaja
vsako leto manjše za vse načrte, ki jih za prihod-
nost snujejo v Glasbeni šoli Škofja Loka. Selitve v
prenovljene prostore Štralovega gradu v Stari Loki
še nekaj časa ne bo, saj se po obnovi strehe trenut-
no urejajo lastninska razmerja. Pouk orgel se bo
tudi v letošnjem šolskem letu odvijal v cerkvah pri
Sv. Duhu in v Stari Loki; pouk tolkal in diatonične
harmonike v prostorih Gasilskega doma, različni
orkestri pa v premajhnih šolskih učilnicah Puš-
talskega gradu. Kljub temu pa so v šoli prepričani,
da bodo ob odličnem učiteljskem kadru, z zavzetim
delom, z vzgojo dobrih mladih glasbenikov in s
številnimi nastopi, ki jih čakajo v prihodnjih letih,
ostali v vrhu najboljših glasbenih šol v Sloveniji. In
njihova skrita želja, mali Jazz je kul bend razširiti v
veliki šolski Big band, najbrž le ni tako daleč.

Otroški komorni zbor Glasbene šole Škofja Loka, dislociranega oddelka Žiri, pod mentorstvom Katarine
Miklavčič je letos junija nastopil v Državnem zboru na odprtju razstave Evropa v čipki. 
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Odlični uspehi loških gimnazijcev
Ob 60-letnici ustanovitve so v Gimnaziji Škofja Loka veseli rezultatov letošnje spomladanske mature. 

Ti jih tako kot novi šolski pravilniki zavezujejo k odgovornemu delu. 

Dodatne informacije lahko poiščete na spletnem naslovu šole: http://WWW.GIMNAZIJA-SKOFJALOKA.SI

Dijaki in profesorji Gimnazije Škofja Loka novo šolsko leto zače-
njajo z vrsto sprememb in dodatnim elanom. Slednjega so spod-
budili rezultati spomladanske mature: imeli so 98,6-odstotno
uspešnost, med škofjeloškimi gimnazijci pa je bilo kar enajst 
zlatih maturantov. Maturant Jure Primožič je bil edini v Sloveniji,
ki je na višjem nivoju angleškega jezika dosegel vse možne točke,
njegova kolegica Sara Strasner pa je pri kemiji dosegla sto odstot-
kov točk, hkrati pa bila najboljša letošnja maturantka v biologiji. 
Maturanti še uživajo najdaljše počitnice v življenju, že jutri pa 
se bodo preostalim škofjeloškim gimnazijcem pridružili novi. Od
180 prostih mest v prvih letnikih bo v klopi sedlo 176 dijakov. ”S 
tem dokazujemo, da je usmeritev naše šole prava: imamo dober 
profesorski zbor, ki dijake spodbuja k pravim vrednotam - odgo-
vornosti do dela in znanja,” je povedal ravnatelj Jože Bogataj in
napovedal nadaljevanje uspešne tradicije. 

Večja odgovornost dijakov
Začetek letošnjega šolskega leta bo zaznamovala sprememba pra-
vilnikov, od sprememb ocenjevanja znanja v srednjih šolah do spre-
memb v šolskem redu, oba pa dijakom predvsem nalagata večjo
odgovornost, kot so jo imeli doslej. Spremenjen je tudi zakon o šol-
ski prehrani, ki dijake spodbuja k racionalnejšemu in odgovornej-
šemu ravnanju s hrano. Malica je bila do letos brezplačna, po no-
vem bo ali brezplačna ali delno subvencionirana. Če se dijak ne bo
pravočasno odjavil (zaradi bolezni in podobno), jo bo moral plačati
v celoti. ”Srednješolec odslej v šolo vstopa z večjo odgovornostjo
do dela, učenja, obiskovanja pouka in nalog. V Gimnaziji Škofja
Loka se tega zavedamo že dolgo časa, zato poudarjamo, da je šo-
lanje dijakova dolžnost in pravica,” pravi Bogataj.

Prenovljeni gimnazijski programi
Na gimnazijah kontinuirano poteka prenova gimnazijskih programov,
letošnje šolsko leto so na vrsti tretji letniki. Tako se v gimnazije po-
stopoma uvajajo nove pedagoške metode in oblike dela, kot so

medpredmetno povezovanje, timsko in projektno delo in drugo. ”Pri
nas ne gre za velike novosti, saj smo takšne metode dela vpeljali že
pred petimi leti z uvajanjem t. i. evropskih oddelkov,” pojasnjuje
Jože Bogataj. To šolsko leto je maturirala prva generacija evropske-
ga oddelka. Ta se je prva seznanila z modernim poukom, ki ne ob-
sega le klasičnega razrednega poučevanja, ampak vključuje tudi
timsko poučevanje, delo na terenu, strokovne ekskurzije, obiske
drugih šol, projektno delo ter narodne in mednarodne izmenjave. 
Vodstvo šole je ob koncu lanskega šolskega leta opravilo anketo
med dijaki. V njej so izvedeli, da si dijaki med drugim želijo tudi
kakovostnega pouka in odličnih odnosov - med dijaki samimi in s
profesorji. Sodobni gimnazijski programi temeljijo na dobrih od-
nosih in korektnem delu obeh strani, tako dijakov kot profesorjev,
zato si bodo tudi v Gimnaziji Škofja Loka prizadevali za še boljše
medsebojne odnose. 

Mineva prvih 60 let
V šolskem letu 1950/51 so četrti razred nižje gimnazije preimeno-
vali v prvi razred višje gimnazije, s tem pa je Škofja Loka dobila gim-
nazijo. Ob letošnji obletnici so v šoli pripravili veliko internih priredi-
tev že v spomladanskem času, jeseni pa se bodo z različnimi prire-
ditvami predstavili tudi širši javnosti. Tako v sodelovanju z Loškim
muzejem 16. septembra pripravljajo v avli Sokolskega doma razsta-
vo likovnih del nekdanjih gimnazijcev - danes likovnih umetnikov, dva
dni kasneje pa bodo na prireditvi z naslovom Gimnazijski mozaik
predstavili svoje delo zdajšnji gimnazijci.
Zadnji septembrski četrtek (30. septembra) bo Gimnazija pripra-
vila Slavnostno akademijo, tudi oktobrske četrtke bodo v Škofji
Loki zaznamovali gimnazijci. V sodelovanju z Muzejskim druš-
tvom Škofja Loka bodo 7. oktobra predstavili novo izdajo knjige
Kamniti most Lojzeta Zupanca, 14. oktobra bo literarni večer pro-
fesorjev Gimnazije Škofja Loka, za 21. oktobra pa v šoli načrtuje-
jo srečanje prve generacije maturantov (generacija 1954/55),
sedanjega učiteljskega zbora z letošnjimi zlatimi maturanti. 

Utrinek z letošnjega spomladanskega ruskega večera pri
katerem imajo pomembno vlogo predvsen dijaki

Mešani pevski zbor Gimnazije Škofja Loka med nastopom 
na špitalski gimnaziji v sosednji Avstriji
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Programi Šolskega centra Škofja Loka so
uveljavljeni in dobro poznani, najbrž tudi
zato, ker se ponašajo že z več kot 120-letno
tradicijo. Šolski center Škofja Loka danes
sestavljajo Srednja šola za lesarstvo in Sred-
nja šola za strojništvo, v sklopu katere delu-
je tudi dijaški dom, Višja strokovna šola in
Medpodjetniški izobraževalni center. Sred-
nješolsko izobraževanje nadgrajuje višješol-
sko, saj v centru izobražujejo tako za stroj-
nega kot lesarskega inženirja. Za redno šo-
lanje je pri obeh smereh na voljo 70 mest,
pri izrednem študiju pa 50 za lesarstvo in 70
za strojništvo.

Uveljavljeni izobraževalni programi, ki jih iz-
vajajo v šolskem središču v Podlubniku in na
Trati, je namenjeno mladim za pridobitev niž-
je poklicne, srednje poklicne, srednje stro-
kovne, poklicno-tehniške ali višješolske izo-
brazbe. Srednja šola za strojništvo izobražu-
je v programih nižje in srednjega poklicne-
ga, poklicno-tehniškega do srednje strokov-
nega izobraževanja: pomočnik v tehnoloških
procesih, oblikovalec kovin - orodjar, inštala-
ter strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih
konstrukcij, avtoserviser, avtokaroserist,
strojni tehnik in avtoservisni tehnik. Tudi
Srednja šola za lesarstvo ponuja programe
na vseh ravneh srednješolskega izobraževa-
nja, torej od poklicev obdelovalec lesa, mi-
zar, tapetnik, lesarski tehnik do vse bolj po-
pularnega okoljevarstvenega tehnika. 

Izobraževanje v Šolskem centru Škofja
Loka bo v prihodnjih letih močno spremenil
Medpodjetniško izobraževalni center, saj
bodo tudi s pomočjo evropskega denarja
zgradili nov, sodoben objekt. Zaenkrat
manjka le še eno dovoljenje pred pridobit-
vijo gradbenega dovoljenja, po izgradnji

leta 2013 pa bodo dijaki in študenti z njim
lahko le še pridobili. Zvišala se bo kvaliteta
izobraževanja, saj bodo lahko slušatelji pri-
dobivali nova znanja preko najsodobnejših
tehnologij in povezanosti z lokalnim gospo-
darstvom.

V tehnologijo (od letos je šola tudi optično
povezana z informacijskim svetom) v vseh
šolah Centra veliko vlagajo, vsako leto še
več pozornosti namenjajo praktičnemu
usposabljanju, tako da dijaki in študenti po
zaključku šolanja znajo takoj poprijeti za
delo, hkrati pa velja, da službo dobijo lažje
kot njihovi vrstniki iz drugih šol. Pouk v Šol-
skem centru Škofja Loka pa ni namenjen le
izobraževanju mladih, ampak tudi odraslih -
ob delu. Ti se izobražujejo v skladu z načeli
sodobne andragoške prakse. 

Z vsakim, ki ga zanima izobraževanje v nji-
hovem centru, opravijo uvodni individualni
razgovor ter mu na podlagi želja in zmožno-
sti pripravijo načrt izobraževanja, pa naj gre
za splošno izobraževanje, prekvalifikacijo,

dodatno izobraževanje ali usposabljanje.
Višješolski program strojništva in lesarstva
se je v Škofji Loki že dodobra zasidral. Na ta
način študentom v domačem okolju omogo-
čajo nadaljnjo poglobitev znanja, tako mla-
dim, ki so komaj zaključili srednješolski pro-
gram, kot tudi že izkušenim delavcem, ki bi
radi oplemenitili svoja praktična z novimi te-
oretičnimi znanji.

V Šolskem centru Škofja Loka vabijo
vse odrasle, ki se zanimajo za vpis v 
izobraževanje ob delu, da pridejo na in-
formativni dan v Podlubnik 1b, 20. sep-
tembra ob 9. in 15. uri v pisarno 235. 

Nekaj mest je še prostih
V Šolskem centru Škofja Loka izobražujejo od poklicev nižjega poklicnega do 
višješolskega izobraževanja na področju strojništva, lesarstva in okoljevarstva. 

Šolski center Škofja Loka je
uspešna in sodobna izobraževal-
na ustanova, ki v sodelovanju z
gospodarstvom vzdržuje in razvi-
ja izobraževanja na vseh ravneh,
od nižjega poklicnega do višje-
šolskega izobraževanja. Vpis je
zadnja leta konstanten, tudi letos
so v Šolskem centru Škofja Loka
zadovoljni, saj kljub krčenju ge-
neracij ostaja zanimanje za njiho-
ve programe.

Šolski center Škofja Loka deluje
tudi mednarodno. Septembra
namreč dijaki znova odhajajo v
pobrateno šolo v češki Tabor,
kjer se bodo teden dni družili in
učili z vrstniki.

Kontaktni podatki
Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b,
4220 Škofja Loka
Tel: 506 23 00, 506 23 18 
www.infoss-sl.si 
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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.”

NA TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA OMOGOČAMO BREZPLAČNE

● kreativne delavnice 
● računalniške delavnice

● predavanja
● jezikovno izobraževanje

● delavnice za osebnostno rast
● gradiva na portalu: http://ucenje.cvzu-gorenjske.si

Informacije: Gordana Trokič, tel.: 5833 803, e-pošta: gordana.trokic@lu-jesenice.net, 
http://ucenje.cvzu-gorenjske.si, www.lu-jesenice.net

V SVETOVALNEM SREDIŠČU GORENJSKA NUDIMO BREZPLAČNO
informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih o možnostih

● dokončanja osnovnošolskega izobraževanja
● srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

● višješolskega in visokošolskega izobraževanja
● strokovnega usposabljanja

● neformalnega izobraževanja (delavnice, seminarji, krožki,...)
● računalniškega in jezikovnega izobraževanja

● financiranja izobraževanja
● sodobnih oblik učenja; e-učenje

● spoznavanja različnih tehnik za učinkovitejše učenje
● in še mnogo drugega

Informacije: Tanja Sovulj in Lea Zlodej, tel.: 5833 805, e-pošta: tanja.sovulj@lu-jesenice.net in 
lea.zlodej@lu-jesenice.net, http://ucenje.cvzu-gorenjske.si, www.lu-jesenice.net

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Od septembra dalje vas
LJUDSKA UNIVERZA 

JESENICE, 
pri kateri deluje CENTER

VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA, vabi v nove 

prostore na Delavsko ulico 1
na Jesenicah 

(stavba Rondo).

Jesenski čas bo ravno pravi, 
da se odločite za učenje!

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska vam
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Saša, narodnozabavna mati
”Lepo in radi se imejte,” je dolgoletni zaključni pozdrav Saše Pivk Avsec na Radiu Sora in tudi naslov

prireditve ob njeni 20-letnici dela pred mikrofonom.

Saša Pivk Avsec je radijska napovedovalka,
glasbena urednica in novinarka in voditeljica
več sto prireditev. Nekdaj zaposlena na Radiu
Sora, danes z možem Boštjanom svobodno
krmari poslovno pot z Agencijo Media Butik.
Za zadnjo septembrsko soboto (25., ob 20.
uri v Poljanah) skupaj organizirata prireditev
Lepo in radi se imejte. Nastopili bodo znani
zabavni in narodnozabavni izvajalci, pa tudi
znani voditelji in moderatorji. ”Gledalce
čaka vsaj še eno veliko malo presenečenje,”
je skrivnostna moderatorka, ki praznuje dvaj-
setletnico dela. Vselej za mikrofonom.

Od vašega prvega nastopa bo kmalu mi-
nilo dvajset let. Petina stoletja je dolga
doba, kakšni so vaši občutki?

”Lepi. 1. oktobra 1990 sem nastopila na ta-
kratnem Radiu Žiri, v oddaji Otroški Brbo-
tavček. Prišli naj bi na avdicijo, vendar so nas
potisnili v studio in začeli z oddajo. Uredni-
ca Brbotavčka je bila Milena Miklavčič, sku-
paj z Majdo Lavrenčič pa sva otroško oddajo
vodili več let.”

Takrat ste bili komaj polnoletni. Se spo-
minjate prve oddaje, prvih občutkov?

”Zelo. Ko sem se slišala, sem odvrnila, da
se za mikrofon ne vrnem več. Moj mikrofon-
ski glas je bil tako nenavaden, pa čeprav sem
bila nastopanja in recitiranja vajena iz šole.
Radijci so me prepričevali, naj vztrajam in
sem ob ponedeljkih kar prihajala v studio. Le
počasi sem se navadila ...”

Sama na svoj glas in poslušalci na vas?
”Poslušalci veliko prej, kot sama nase

(smeh).”
Se je v dveh desetletjih veliko spremenilo ...
”Ogromno (smeh).”
... Tako tehnično, kot sprememba imena

in selitev Radia Sora, kot tudi vsebine in
nenazadnje tudi vi?

”Takrat smo imeli še snemalnike zvoka
(uharje), ki so tehtali 15 kilogramov, na kate-
rega ne bi niti znala več montirati traku. Sle-
dili so kasetofoni, danes imamo MP3 sne-
malnike. Katalogi glasbe so bili še ročni,
zato smo se morali ob glasbenih željah dlje
časa pogovarjati s poslušalci, da so tehniki
poiskali glasbo. Danes se kakšna še vrti s
ploščka, sicer pa izključno z računalnika.”

Koliko se je spremenilo vaše delo. Novi-
narsko in moderatorko delo se je v tem
času močno spremenilo?

”Takratni Radio Žiri je oddajal nekajkrat na
teden. Za pripravo oddaje smo imeli veliko
časa. Po profesionalizaciji, z vsakodnevnim
oddajanjem in sploh s preselitvijo v Škofjo
Loko, pa je radio postal tovarna informacij in
glasbe.”

Na Radiu Sora ste bili najprej honorarna
sodelavka, nato 13 let tudi zaposlena. 
Zadnja tri leta ste zunanja sodelavka, sku-
paj z možem sta odprla podjetje za infor-
miranje. Pa vendar, na Škofjeloškem ste
znani po četrtkovih popoldnevih in večerih
z narodnozabavno glasbo.

”Enkrat na mesec pripravljam nedeljske po-
govore z znanimi gosti, sicer pa ja, četrtek je
moj dan. Popoldneve vodim program, zvečer
pa narodnozabavno oddajo Vandranje s har-
moniko. Tudi zato se me je prijel vzdevek
‘Narodnozabavna mati’. Ta glasba mi je osta-
la in to mi je ljubo. Po rojstvu Mance in mo-
jem prihodu nazaj nisem bila več prava za
polno delo na radiu. Vmes so prišli novi ljud-
je, z drugačnim načinom dela, nekako se ni-
sem več videla v tem delu. Najprej je z radia
odšel mož Boštjan, sama pa sem zaključila
nekaj mesecev kasneje. Imava družinsko
podjetje, navezana sva drug na drugega. On
več pozornosti namenja oglaševanju, komer-
ciali, že na začetku pa sva registrirala agenci-
jo za vodenje in organizacijo prireditev.”

Na Škofjeloškem skoraj ni prireditve,
kjer ne bi bili poleg.

”Na škofjeloškem območju sem res priso-
tna, v občini Škofja Loka pa bolj malo, vse
bolj pa se pojavljam tudi v Šenčurju, Pred-
dvoru in okolici, kjer sem sedaj tudi doma.
Radio ostaja le še za moje lastno veselje in
dušo. Oddaje z glasbo so bile moje prven-
stveno delo in še danes se glasbeniki pogo-
varjajo o srečanjih na Sori. Lep občutek je,
ko veš, da si nekatere videl le nekajkrat, pa
vendar si pustil lep pečat. Z nekaterimi smo
postali tudi prijatelji.”

Tako kot pri vsakem delu, tudi pri vode-
nju lahko pride do nepričakovanih situa-
cij, ki niso zapisane v scenarij. Se spomi-
njate zabavnih anekdot z radia ali prire-
ditve?

”Na radiu k sreči ni slike. Bili smo še v Ži-
reh, ko je Esad (znani žirovski pokojni slašči-
čar, op. a.) v studio prinesel slaščice. Rudi
(Krvina, op. a.) jih je postavil na gramofone.
Sama sem bila za mikrofonom, Rudi pa je ne-
kako obraz pomočil v belo peno. Ko je pogle-
dal gor, ves od kreme ... (smeh) Tri pesmi sva
morala zavrteti, da sva se le nekoliko umirila
(smeh). Seveda sva se potem opravičila. Na
prireditvah je scenarij dorečen, pa vendar mo-
raš biti pripravljen na improvizacijo. Včasih
koga tudi ne poznaš ali ga narobe nasloviš. Na
slavnostni akademiji Občine Škofja Loka sem
tako napovedala nagrajenca in ga povabila na
oder. Seveda je vstal in prišel na oder, vendar
... (smeh) ... Ni bil pravi! Izkazalo je, da je le

prišel pomagat županu. Danes je to smešno,
tudi takrat sem se izvlekla.”

Na koncertu ob 20-letnici v Poljanah bo-
ste vi glavna gostja in na drugi strani mi-
krofona. Vam teče jezik na ‘drugi’ strani?

”Odvisno, za kateri medij gre. Takole, kot
se pogovarjava sedaj, absolutno. Je sprošče-
no. Na televiziji mi je nelagodno, zelo po-
membna je zunanjost in obrazna mimika. Se-
veda pa uživam na radiu. Moj glas pred mi-
krofonom je povsem drug. To je moj svet. Či-
sti užitek. Tudi zato že dolgo poslušalce ob
koncu pozdravim z Lepo in radi se imejte! To
bo tudi misel koncerta, ki bo poln presene-
čenj, a vedno s to mislijo med nastopajočimi
in predvsem v meni.” Boštjan Bogataj

Saša Pivk Avsec: ”Lepo in radi se imejte.”
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Zdrava hrana - iz slovenske mlekarne s 111-letno tradicijo

Kmetijsko gozdarska zadruga z. o. o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka

Na slovenskem trgu je potrošnikom na 
voljo pasterizirano mleko iz predelovalnih
obratov, iz mlekomatov pa surovo mleko.
Mleko je lahko homogenizirano ali neho-
mogenizirano.
Pasterizacija je postopek termične 
obdelave mleka, kjer se uničijo patogeni
(zdravju škodljivi) mikroorganizmi, mleko
pa še vedno ohrani večino sestavin nespre-
menjenih (encimi, minerali, vitamini).
Homogenizacija je tehnološki postopek,
pri katerem maščobne kroglice v mleku
razbijejo na manjše in tako izboljšajo 
prebavljivost mleka.
Razbita maščoba v obliki drobnih kroglic
formira emulzijo, ki se zlahka lepi na stene
krvnih žil in povzroča poapnenje žil.

Ekološko mleko je pridelano in predelano
po strogih ekoloških merilih.
Izvajanje le-teh nadzira certifikacijski organ.
Ekološko poreklo, predelavo in nadzor 
dokazujejo logotipi na embalaži.
V surovem mleku (iz mlekomatov) so 
prvotne sestavine res ohranjene, ostanejo
pa tudi prisotni patogeni mikroorganizmi
(Listerija).
Iz naše mlekarne nudimo kupcem pasteri-
zirano, nehomogenizirano polno mleko
in nehomogenizirano, pasterizirano
polno ekološko mleko. 
Mleko je  polnjeno v litrske plastenke. 
Dobite ga v poslovalnicah Mercatorja,
Nami, trgovinah Kmetijsko Gozdarske 
Zadruge.

Predmet informativnega zbiranja ponudb
je ugotavljanje interesa za bodočo rabo
naslednje nepremičnine:

Nedokončan gostinski lokal Sokol - tret-
ja gradbena faza, z razgledno panoram-
sko teraso v sklopu Sokolskega doma -
kulturnega večnamenskega centra v ne-
posrednem središču mesta Škofja Loka
na naslovu Mestni trg 16-17, Škofja
Loka; lokal v izmeri 56 m2, terasa v iz-
meri 140 m2 ter sanitarije 30 m2 

Občina Škofja Loka namerava nepre-
mičnino oddati v najem v prihodnjih se-
zonah za namen opravljanja mirne go-
stinske dejavnosti in sicer za delovanje
lokala Sokol v času redne dejavnosti So-
kolskega doma, kot tudi/ter zunaj časa
rednega delovanja večnamenskega cen-

tra. Izhodišče za najemnino bo vložek v
nedokončan lokal Sokol. 
Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o
nameri lahko vložijo tako fizične kot tudi
prave osebe.
Pismo o nameri naj vsebuje:
● podatke o zainteresirani osebi (ime,

priimek fizične osebe oz. naziv pravne
osebe, točen naslov, telefonsko števil-
ko in elektronski naslov pošiljatelja)

● opis bodoče dejavnosti, ki bi jo zainte-
resirana oseba opravljala v lokalu Sokol

● opis delovanja lokala Sokol v času red-
ne dejavnosti Sokolskega doma ter zu-
naj rednega delovanja Sokolskega
doma 

● želeno dobo najema gostinskega 
prostora

Ponudbe naj zainteresirane osebe pred-
ložijo v zaprti kuverti z oznako ”Lokal So-

kol - Mestni trg 16-17 - INFORMATIVNO
ZBIRANJE PONUDB” na vložišče Obči-
ne Škofja Loka ali priporočeno po pošti
na naslov Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, 4220 Škofja Loka. 
Ponudbe naj interesenti predložijo do
15. oktobra 2010. Občina Škofja Loka
bo z vsemi zainteresiranimi osebami, ki
bodo vložile nezavezujoče ponudbe,
opravila informativni razgovor.
Ocenjeno vrednost s popisom del za 
dokončanje lokala Sokol, program redne
dejavnosti Sokolskega doma ter ogled
nepremičnine; Občina Škofja Loka, 
Oddelek za okolje in prostor, Barbara
Pokorn tel.: 04/51 12 347, e-pošta: 
barbara.pokorn@skofjaloka.si 

Župan:
Igor Draksler

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Občinska uprava
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/51 12 346  

Številka: 352-0019/2010 
Datum: 12. 08. 2010

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB
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Škofja Loka - Najstarejši brat Stane je ro-
jen že med vojno in šteje 68 let, najmlajša je
sestra Majda z 51 leti, vmes so še Valentin
(63 let), Janez (60 let) in Franc (58 let). Se-
števek ravno letos da tristo let, je izračunal
najstarejši brat in tako so se bratje in sestra
Majda (poročena Žakelj) dogovorili za skup-
no praznovanje. Tudi sicer se veliko srečuje-
jo in praznuje skupaj rojstne dneve in godo-
ve, letošnjega skupnega pa so proslavili pri
bratu Valentinu v Puštalu prvo soboto v av-
gustu. Še najbližje temu datumu praznuje se-
stra Majda. Valentinu, ki najbolj uživa pri
peki na žaru, so tudi tokrat dodelili to vlogo.
Družinski krog Jesenovčevih je dosegel že
skoraj štirideset ljudi, Stane, Tine in Majda
imajo skupaj že štirinajst vnukov, poleg dru-
žine pa so na slavje povabili tudi škofjelo-
škega župnika in kaplana.

”Prav prisrčno je bilo, dogajanje je potekalo
vso soboto. Vsaka od gospodinj je pripravila
kaj svojega, brat, ki službuje kot duhovnik na
Dolenjskem, je prinesel cviček, naši glasbeno
nadarjeni vnuki so bili muzikantje,” je pove-
dal Valentin Jesenovec. Slavljencem so pre-

brali pesem, v kateri so bile opisane lastnosti
in življenjska pot vsakega od njih, vsak je do-
bil tudi darilo, ki ga značajsko ali poklicno
najbolje označuje. Valentin je tako dobil sodo-
bno kadilnico, kar ga je spomnilo na dolga
leta, ko je bil ključar v cerkvici na Hribcu. Je-

senovčevi, ki sicer izvirajo s Poljanske ceste,
tudi danes živijo v Škofji Loki in bližnji oko-
lici, le brat Janez je duhovnik v Novem mestu.
Slavljencem čestitamo in jim želimo, da bi
skupaj proslavili še kak okrogel (ali manj
okrogel) jubilej! Danica Zavrl Žlebir

Skupaj štejejo tristo let
V družini Jesenovec so letos štirje bratje in sestra stari skupaj tristo let. 

Visoki jubilej so primerno proslavili.

Prejeli smo

Za kaj si prizadeva skupina 
svetnikov občine Žiri

V zadnjih dveh številkah Ločanke je naš župan g. Bojan Starman z žalost-
jo ugotavljal, da ne bo realiziran projekt krožišča v centru Žirov. Pri tem je
navedel nekaj dejstev, ki govore v prid predlagani rešitvi in nasprotujejo
gradnji obvoznice. Ker menim, da je pri tako pomembni odločitvi potrebno
poznati celotno problematiko in dejstva, bom to poskušal storiti v nadaljeva-
nju. Prepričan sem, da bi pri trmoglavem vztrajanju na krožišču lahko 
prišlo do podobnih zapletov, kot so bili pri domu za starejše. Potem pa bi 
spet iskali dežurnega krivca.

Uvodoma naj povem, da me je za reševanje te zadeve pooblastil župan. 
K sodelovanju smo povabili skupino svetnikov, ki zastopajo praktično celotni
občinski svet (93 odstotkov). Na sestankih s predstavniki države lansko 
leto pa so se začele stvari zapletati. Od želenega krožišča premera 18 m 
smo prišli na premer nad 30 m. Poleg slednjega pa bi morali napraviti 
še kolesarsko stezo. Nastalo situacijo sem dne 23. novembra 2009 za sejo 
Občinskega sveta povzel v sledečih točkah:

1. Projektanti pri obstoječem stanju ne pristanejo na krožišče pod 27 m, 
čeprav še vedno zahtevajo 30 m. Ta pa zahteva izgradnjo mostovnega kolosa
in potrebna soglasja lastnikov treh strani. Ker se že danes izjavlja, da teh ne
bo, se nam lahko ponovi zgodba o gradnji doma in znanih težavah. Poleg
tega je zaradi posega v Račevo vprašljivo tudi soglasje ARSO.

2. Tudi za obvoz v času gradnje krožišča bo potrebno pridobiti dovoljenja
lastnikov, ki so lahko ravno tako vprašljiva. In kako bomo izpeljali zadovolji-
vo povezavo z Idrijo?

3. Z izgradnjo predlaganega krožišča se tovorni promet skozi center ne bo
nič zmanjšal, kvečjemu obratno.

4. Vse te probleme rešujejo predlagani sklepi, saj bi z novo državno cesto zmanj-
šali krožišče pod 18 m in z novim mostom preko Račeve rešili problem obvoza.

5. V primeru, da bi nam uspelo umestiti ”obvoznico” kot državno cesto, bi
občina celo dobila povrnjeno kupnino na tej trasi.

6. Zagotovljeno je bilo, da proračunska postavka ostane in bi se iz nje 
financirali projekti zmanjšanega krožišča, obeh mostov ter državne ceste.

7. Varianta velikega krožišča bi po oceni potrebovala še enkrat več sredstev
od predvidenih. S stališča družbene odgovornosti moramo racionalno trošiti
denar davkoplačevalcev, ne glede na to, ali je to na državni ali občinski ravni.

Iz prikazanega je razvidno, da ne bi dobili potrebnih soglasij lastnikov
zemljišč tako za most, kot tudi za obvoznico v času gradnje. Tovorni promet
za Idrijo in Logatec bi preusmerili na Smrečje in Vrhniko. Obstoječo 
avtobusno postajo pa bi prenesli iz centra k osnovni šoli. Po izvedenih delih
bi tovorni promet zopet potekal skozi center Žirov in bi se težave, katerim so
že sedaj izpostavljeni občani, samo stopnjevale.

V 4. točki navedeni sklepi pa se nanašajo na revitalizacijo projekta gradnje
obvoznice, ki bi v prvi fazi služila kot obvoznica v času gradnje mostu. 
Kasneje pa bi bila izvedena prekategorizacija in prenos na državo. Obvozni-
ca bi tako omogočala neposreden uvoz v industrijsko cono in usmerila del
prometa mimo urbanega področja. Tako bi odpadla tudi potreba za izvedbo
krožišča, ker bi obstoječe križišče zadoščalo. Mogoče ga bo potrebno tudi se-
maforizirati. To rešitev so vseskozi zagovarjali posamezni svetniki. Gabariti
obstoječega mostu pa bi tudi ostali nespremenjeni

Sedaj smo prišli do točke, ko je potrebno zagotoviti finančna sredstva ali
nadomestna zemljišča. Nekateri ne vidijo potrebe po rebalansu proračuna in
pospešenem delu na tem projektu. Hvale vredno pa je, da se izdelujejo vsaj
idejni projekti, nekateri z desetletno zamudo. Rad bi se zahvalil svetnikom, ki
so se aktivno vključili v izvedbo projekta in zanj darovali svoj čas in še kaj.
Naj jih poimensko naštejem: Brane Jesenovec, Franci Mlinar in Marjan 
Žakelj. Upam, da bodo še naprej pripravljeni sodelovati. Ne nazadnje velja
zahvala tudi županu sosednje občine in državnemu poslancu Milanu Čadežu,
ki je na svoje poslansko vprašanje prejel odgovor, da se Direkcija RS za 
ceste ob predstavljenih možnostih načeloma strinja z izgradnjo obvoznice ter
bo podala predlog za uvrstitev te obvoznice v NRP.

Zaključujem z že omenjeno ugotovitvijo, da smo zaradi družbene odgovor-
nosti dolžni racionalno porabiti davkoplačevalski denar. Mislim, da ima 
celovito reševanje prometne problematike v Žireh isti cilj.

Anton Beovič, podžupan
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Peti oratorij v Selcih 
Selca - V počitniških dneh so tudi na Škofjeloškem potekali orato-

riji, v župniji Selca so ga priredili med 16. in 22. avgustom. Udeleži-
lo se ga je 153 otrok, ki so se družili pod vodstvom 39 animatorjev.
Glavni namen letošnjega oratorija, ki je potekal pod geslom Pazi,
čas!, je bil otroke seznaniti, kako lahko koristno porabijo svoj čas in
ga ne zapravljajo po nepotrebnem za nepomembne stvari. Pravilno
razporejanje časa so spoznavali z glavno junakinjo letošnjega oratori-
ja, deklico Momo, ki uči, da je v resnici pridobljen čas samo tisti, ki
je podarjen. ”Animatorji so vsako jutro po oratorijski himni in jutra-
nji molitvi zaigrali odlomek iz zgodbe o Momo. Na katehezah so
otroci razmišljali, kako pomemben je danes čas in da si ga moramo
vzeti za Boga, zase, za prijatelje, delo ... Sledile so delavnice, na vo-
ljo so bile športna, indijanska, pritrkovalska in frizerska delavnica,
preživetje v naravi, risanje na majice, taborniki, ples, ustvarjalne 
delavnice ... Po kosilu so prišle na vrsto še velike igre. Sicer pa so bili
otroci najbolj navdušeni nad kopanjem v Atlantisu, težko so pričako-
vali tudi vodne igre, na katerih so nas gasilci pošteno zmočili,” je 
strnila vodja oratorija Urška Tolar. A. H.
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festivalcarniola.com

 Terrafolk
in simbolicni orkester

      kongresni center brdo
sobota, 4. september ob 21.00
  vstopnice: 17 eur / 20 eur na dan dogodka

laibach revisited
            grad khislstein
sobota, 18. september ob 21.00
  vstopnice: 20 eur / 25 eur na dan dogodka
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in simbolicni orkester
ter brdobolicni orkesterc  orkeste

Predprodaja vstopnic:
Petrolovi servisi, Kompas, 

Alpetour Škofja Loka, 
e-študentski servisi, DVA Trafike 

in ostala prodajna mesta:

Abraham lovske koče na Javorču
Gorenjevaški lovci so prejšnji konec tedna slovesno obeležili 50-letnico odprtja lovske koče na Javorču. 

Javorč - ”Uživajte v razgledu na Tavčarje-
vo jago v Zali in pogledu na Triglav in Ble-
goš,” je svojim kolegom, lovcem Lovske dru-
žine Gorenja vas in gostom v nagovoru zaže-
lel starešina družine Danijel Vehar. Zbrali so
se na Javorču, ob lovski koči, ki so jo sloves-
no odprli pred petdesetimi leti. V spremlje-
valnem programu so nastopili Selški rogisti
in pevski zbor Tratarski zvon, odprli so tudi
priložnostno razstavo fotografij in dokumen-
tov, ki prikazujejo zgodovino koče. 

Pred dobre pol stoletja je slovensko lovstvo
doživljalo veliko sprememb. V Gorenji vasi
so se vključili tudi mlajši, ki so se zavedali,
da je lov pravica domačinov, ne le tujcev in
gosposke. Takrat so začeli razvijati odnos do
lova in zgradili kočo na Javorču. ”Sprva so
načrtovali gradnjo na Makovcih, nazadnje pa
gradili v Žirovskem vrhu. Takratni gospodar
kmetije Javorč je lovski družini v trajno last
podaril zemljišče in gradnja se je začela,” je
začetke opisal Vehar. Graditi so začeli leta
1954 in zaključili pred natanko pol stoletja.
Pri gradnji so sodelovali vsi lovci, denar za
material so pridobivali tudi od oddaje mesa
in kož. Po nagovoru starešine so podelili listi-

ne častnega člana. Prejeli so jo dolgoletni ak-
tivni člani Lovske družine Gorenja vas: Slav-
ko Bohanec, Herman Lunder in Ivan Kokalj.
Zlati plaketi sta dobila oskrbnik koče Jernej
Lampreht in Roman Oblak, po domače Ja-
vorčan, čigar oče je pred več kot pol stoletja
podaril zemljišče za gradnjo koče. Lovci so
podelili tudi srebrne plakete, trem članom, ki
so pred več kot 50 leti pomagali pri gradnji
koče, pa so podelili spominska darila. Takrat
je domača lovska družina štela 19 članov, da-
nes jih je 50. Ti so ponosni tudi na lovski
dom v Gorenji vasi, ki ga krasi freska Lovca
Jake z gozdnimi živalmi, delo Iveta Šubica.

”Današnjo podobo je koča dobila v letu
1991. V tistih letih smo bili gorenjevaški lov-
ci v gradbenem obdobju, saj smo zgradili
dom v Gorenji vasi ter bivaka v Makovcih in
Hlavčih Njivah,” pojasnjuje predsednik.
Dom, koča in bivaki seveda niso vse, kar so
delali v Lovski družini Gorenja vas, člani
družine so bili vedno sposobni in spodobni
lovci, ki so znali gospodariti z divjadjo.
”Naša odgovornost pri ohranjanju narave slo-
ni celo bolj kot odgovornost države in nara-
vovarstvenikov. Lovci smo že dolgo nazaj

znali zavarovati živalske vrste pred izumrt-
jem,” je prepričan Vehar. Pravi, da so lovci
poklicani za skrb za habitate, za čisto okolje
in naravo, saj so prisotni v naravi, jo ohranja-
jo, čistijo in preprečujejo onesnaževanje. 

Boštjan Bogataj

Lovska družina Gorenja vas je slavnostno obeležila
50 let koče na Javorču.
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Na ogled turistična 
ponudba

V mesecu septembru, ob svetovnem
dnevu turizma (27. september), na Škof-
jeloškem tradicionalno potekajo Dnevi
turizma na Loškem. Različni dogodki se
bodo zvrstili od 25. septembra do 2. ok-
tobra, ko bo na Mestnem trgu v Škofji
Loki zaključna prireditev. Namen tega
tedna je domačinom in obiskovalcem iz
drugih krajev predstaviti turistično po-
nudbo, novosti v njej ter dogajanje na na-
šem območju. Letošnja tema svetovnega
dneva turizma ”Turizem in biodiverzite-
ta” je tesno povezana z mednarodnim le-
tom biotske raznovrstnosti. Turizem je
odvisen od zdravega naravnega okolja in
s spoštovanjem kriterijev trajnostnega
razvoja lahko prispeva k njegovi ohranit-
vi. Zato bodo organizatorji letošnje dne-
ve turizma poskušali osvetliti tudi s tega
vidika - med drugim z različnimi preda-
vanji in ekološko tržnico na Mestnem trgu.
Informacije: LTO Blegoš (Mojca Bergant,
517 06 00, www.lto-blegos.si). B. B.

Abonma bodo odprli 
študenti

Letošnji Kristalni abonma 2010/2011 bo
s koncertom odprl Akademski pevski
zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani,
ki združuje študentke in študente vseh fa-
kultet Univerze v Ljubljani, skupna pa sta
jim velika ljubezen do petja in nenehna
želja po vrhunskem umetniškem ustvarja-
nju. Zbor so vedno vodili priznani zboro-
vodje, od oktobra 2009 dalje je to Sebast-
jan Vrhovnik. Njihov repertoar sestavlja-
jo skladbe vseh glasbeno-zgodovinskih
stilnih obdobij, posebno pozornost pa na-
menjajo sodobni slovenski zborovski lite-
raturi. Koncert bo 29. septembra v Sokol-
skem domu. Info: Občina Škofja Loka
(Tinka Frakelj, 511 23 44). B. B.

S kolesi na romarsko pot
Sv. Duh - V župniji Sveti Duh se je skupina vernikov pod vodstvom župnika Romana

Poljaka odločila, da se s kolesi odpravi po znameniti romarski poti Camino de Santiago,
poimenovani po apostolu Jakobu. V začetku julija se je tako skupina 25 kolesarjev od
Svetega Duha in tudi drugod, starih od 10 do 62 let, odpravila podvigu naproti. Romarsko
pot so začeli v St. Jean Pied de Porta v Franciji, kjer se začne med romarji najbolj
priljubljena Francoska pot, v naslednjih enajstih dneh pa so prekolesarili 882 prevoženih
kilometrov do Santiaga de Compostela na zahodu Španije. Za romarje kolesarje je ureje-
na posebna kolesarska pot, ki je skoraj v celoti asfaltirana in je dolga dobrih 900 kilo-
metrov. Svetoduška skupina se je razdelila na tri dele: polovica kolesarjev je izbrala kole-
sarsko romarsko pot, štirje so se odločili kolesariti po romarski pešpoti, devet kolesarjev,
med katerimi so bili tudi mladi, pa je v enajstih dneh premagalo okoli 450 kilometrov, saj
so obiskovali tudi turistične znamenitosti. Kot večina romarjev so se po opravljenem ro-
manju odpravili še do dobrih sto kilometrov oddaljenega rta Finisterra na skrajnem zaho-
du Iberskega polotoka. Tam romarji, ki naj bi se na dolgi poti prerodili, simbolično
zažgejo svoja stara oblačila. Romarsko pot je sicer lani opravilo 25 tisoč kolesarjev in 125
tisoč pohodnikov, med njimi tudi mnogi Slovenci. A. H.

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

● Vsak dan sveže postrvi

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

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

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

tudi ob četrtkih
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S soncem obsijan razgled
Pred tremi leti so se člani Društva podeželja Kladje odločili, da svoje sovaščane in iz sosed-

njih vasi, pa tudi sorodnike in prijatelje povabijo v Kladje na prireditveni prostor in jim
pokažejo, kaj znajo. ”Na veliki šmaren, ki je dela prost dan, se zato odtlej vsako leto dobimo.
Preseneča nas odziv, saj srečanje ni namenjeno širši javnosti, ampak vabimo zgolj ustno ali
pisno na Srečanje z razgledom. Očitno v razgledu uživamo vsi,” je ob tretjem srečanju
povedal predsednik Milan Bogataj. Tudi letos so se na prireditvi pokazali domačini s svojim
znanjem, tokrat pa so v goste povabili tudi igralce Turističnega društva Sovodenj. Ti so upri-
zorili igro Zadrega nad zadrego. Tokrat so prvič organizirali tudi malo tržnico: Lužarjeva
Slavka je prikazala izdelovanje klekljev, njena snaha Majda pa je ponujala domače pekovske
izdelke, obiskovalci so lahko pokusili tudi sir in videli, kako se izdela brezova metla. Tokrat
si je razgled v Kladjah privoščilo okoli 300 obiskovalcev. Boštjan Bogataj

V enajstih dneh so prikolesarili na cilj v Santiago de Compostela.
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Fotografije razstavlja 
prvič

Železniki - Na hodniku Občine Želez-
niki bodo do sredine septembra na ogled
fotografije domačina Andreja Bogataja.
Razstava z naslovom Dogaja se prikazu-
je dvaindvajset fotografij. ”Pojavljajo se
predvsem motivi iz makro fotografije, še
zlasti so vključene drobne živali - žužel-
ke na barvitih cvetovih, dve fotografiji sta
iz sveta športa, nekaj pa je tudi krajin-
skih, denimo Racovnik in kozolec na Za-
lem Logu. Hotel sem opozoriti na prave
trenutke, ki so zanimivi in jih na fotogra-
fiji zamrznemo. V naravi mogoče trajajo
kratek čas, na fotografiji pa jih lahko opa-
zujemo v neskončnost,” pravi Bogataj, ki
se poklicno ukvarja z izdelavo reklamnih
elementov, fotografiranje narave pa mu
predstavlja predvsem sprostitev in užitek.
Fotografija ga zanima že iz osnovne šole,
vmes je sledil premor, digitalna tehnika
pa ga je dokončno prepričala. ”Zelo me
zanima makro fotografija, saj se na foto-
grafijah vidijo zelo majhni detajli, ki so
fotografsko povečani in lažji za opazova-
nje, povprečnemu opazovalcu pa nevid-
ni,” je dodal Bogataj, ki tokrat svoja dela
razstavlja prvič. S fotografijami se ta čas
predstavlja tudi na hodniku Upravne eno-
te Škofja Loka. A. H.

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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V enem dnevu po hribih okrog 
Selške doline

Z gorskim kolesom na Blegoš
Zadnjo septembrsko nedeljo Športno društvo Marmor Hotavlje organizira 12. vzpon z

gorskimi kolesi na Blegoš. Tudi ta dirka velja za državno prvenstvo in občinsko prven-
stvo Občine Gorenja vas-Poljane. Prireditev je namenjena športnikom-rekreativcem,
proga pa pelje iz Hotavelj, preko Suše, Črnega Kala do koče na Blegošu. Običajno 
tekmuje od 150 do 180 tekmovalcev iz vse Slovenije. Info: ŠD Marmor Hotavlje (Niko
Stržinar, 051/214 751). B. B.

Glasbena poletna šola na Sovodnju
Na Sovodnju je KUD Glasbene muze že tretje leto zapored organiziralo poletno šolo

glasbe, ki jo je vodila prof. Maja Tajnšek, pri izvedbi pa je pomagala tudi šola. ”Intenziv-
na poletna šola ali mojstrski tečaji so izredno uspešna metoda za pridobivanje novega ali
utrjevanje že znanega znanja. Vzori poletnih šol segajo od vrhunskih profesorjev,” je po-
jasnila profesorica. Prvi cilj 10-dnevnega izobraževanja je bil prikupiti instrument vsake-
mu od učencev, s tem pa bi bil dosežen osnovni pogoj - interes učenca. 

Ti so dnevno skladali po lastnih željah, mentorica Maja Tajnšek pa jim je svetovala, sku-
paj so premagovali težave. ”Pomembno je bilo tudi druženje med učenci. Med njimi je bila
tudi študentka, ki se je preselila na Sovodenj in je vse življenje želela igrati klavir. Izred-
no je napredovala,” je povedala mentorica. ”Danes lahko celo samostojno igram po no-
tah,” je bila vesela študentka Lidija. Nekoliko mlajša Ana pa je povedala, da ji je poletna
šola zelo všeč, saj je bolj sproščena kot redne ure klavirja: ”Skladbe, ki si jih sami izbira-
mo, se naučimo hitreje. Tudi zato, ker smo med počitnicami bolj spočiti.” Manci je bil zelo
všeč tudi zaključni nastop, ki so ga priredili - kar pri njej doma - Pr’ Demšarjih v Krnicah.
”Glede na to, da večini mladine in otrok po glavi rojijo le računalniške igrice, filmi, tele-
vizija in podobno, se mi zdi velika vrednota, da so si poletne dni popestrili z glasbo. Na ta
način širijo duha in intelektualno rastejo,” pa je še povedala Maja Tajnšek. B. B.

Železniki - Na zadnji julijski dan je rekrea-
tivni tekač iz Železnikov Vencelj Šturm po-
novil svoj lanski podvig - v enem dnevu pre-
teči in prehoditi hribe okrog Selške doline. V
družbi Gregorja Baša iz Dolskega je 85-
kilometrsko pot premagal v obratni smeri kot
lani. Njun podvig je vključno s tremi postan-
ki za malico trajal šestnajst ur in 21 minut, v
tem času pa sta naredila 104 tisoč korakov in
premagala od 3.500 do 4.000 metrov višin-
ske razlike. Na pot sta se podala ob petih zju-
traj v Podlubniku v Škofji Loki, čez Križno
Goro, Čepulje, Mohorja in Sv. Jedrt sta dve
uri kasneje že prispela v Dražgoše, kjer sta
ob Vencljevi rojstni hiši naredila krajši posta-
nek, nadaljevala sta proti Ratitovcu, Soriški
planini, Petrovemu Brdu, Poreznu, Črnemu
vrhu, Blegošu, Staremu vrhu in Lubniku,
malo pred pol deseto uro zvečer pa sta prišla
na izhodiščno točko v Škofji Loki. Tekla sta,
kjer je bilo le možno, in tako pretekla približ-
no polovico poti. Tek po hribih okrog Selške
doline je bil eden najtežjih Vencljevih podvi-
gov. ”Najtežji je bil vzpon s Petrovega Brda
na Porezen. Čeprav na cilju težkih tekem več-
krat najprej pomislim ‘nikoli več’, pa tokrat
ni bilo tako, večjih težav nisem imel. Seveda
moraš biti fizično pripravljen, precej več pa
je v glavi,” pravi 46-letni tekač, sicer član At-
letskega društva Železniki. Ana Hartman Vencelj Šturm na vrhu Ratitovca
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Argentinki, Triglav in čipke
Luciana Jakoš in Luciana Seljak, ki sta prišli s skupino maturantov slovenske gimnazije iz 

Buenos Airesa, sta raziskovali tudi svoje korenine, preko katerih se povezujeta z dvema domovinama:
Slovenijo in Argentino. 

Prgišče spominov, ki so dehteli iz starih foto-
grafij, pripovedovanj in zgodb pa sta našli tudi
pri Renati Pivk iz Osojnice, s katero Luciano
Seljak povezujejo sorodstvene vezi. Kraji, o
katerih sta pred tem slišali le iz pripovedovanj
starih staršev, so jima prirasli k srcu. Bili sta
na Triglavu in na vrhu jim je zaigralo srce, saj
sta začutili, da sta prišli na kraj, ki je tudi nji-
hovim staršem zelo pomemben. V Blejskem
Vintgarju nista mogli doumeti, da se na tako
malo prostora skriva toliko čudes.

Redkokdaj se mi zgodi, da imam za pogo-
vor pred seboj dekleti z enakim imenom. Lu-
ciana Jakoš in Luciana Seljak pa sta se ob
tem namigu le spogledali in se nasmehnili,
ter dodali, da sta v Buenos Airesu, kjer živi-
ta, tudi bližnji sosedi. Skupna pa jima je tudi
želja po potovanjih in odkrivanju zgodovine. 

Luciana Seljak je še povzela: ”Slovensko
govorim že od otroštva, stari starši me niso
nikoli ogovarjali drugače kot v maternem je-
ziku. Odraščala sem v spoštovanju do domo-
vine prednikov in z enakim spoštovanjem
sem potem vzljubila tudi vse, kar je poveza-
no z našimi koreninami. Stari starši so mora-
li takrat, po vojni, ko so Slovenijo zapuščali,
doma pustiti vse, sledila je trnova pot, ki je
vodila preko različnih taborišč, kjer so se zbi-
rali njim podobni, ker pa so imeli ob sebi tudi
otroke, je sploh bilo zelo hudo.” 

Tudi med drugimi Slovenci-Argentinci so
vezi z rojstnim krajem zelo močne, sloven-
ščina ostaja del njihove medsebojne komuni-
kacije, čeprav so se že zdavnaj zlili tudi z
okoljem, v katerem živijo in domala vse slo-
venske družine so si ustvarile dom v kultur-
no mešanem okolju. Tam, kjer živita obe Lu-
ciani, je tudi precej narodnostno mešanih
družin, zaradi česar je materni jezik na dru-
gem mestu. Prav tako se otroci med seboj po-
govarjajo špansko, kar je razumljivo, saj se
špansko učijo v šoli. Le takrat, ko se zberejo
v slovenski šoli, se zdi, kot da pridejo v pov-
sem drug svet.

Luciana Jakoš se že od nekdaj navdušuje za
zgodovino. Rada brska med dokazi, ki so za-
znamovali tudi preteklost in usodo njenih sta-
rih staršev. Potem tisto, kar prebere, primerja
s zgodbami, ki jih je slišala doma, ter posku-
ša najti smisel razumevanja časa, ki je življe-
nje slovenskih priseljencev v Argentini po-
stavil na glavo.

Luciana Seljak zato meni: ”Mladi se zaveda-
mo, kako pomembno je, da se izobražujemo,
raziskujemo in odkrivamo različne, tudi zgo-
dovinsko pogojene skrivnosti. Od srca smo
hvaležni učiteljem v slovenski šoli, ki nas pri

tem vodijo. Je pa res, da se bo potrebno še ve-
liko naučiti, da bomo povsem razumeli razlo-
ge, zaradi katerih so morali naši predniki ta-
krat, po vojni, zapustiti Slovenijo. Si morete
misliti, prišli so brez vsega, v Argentini so
morali začeti iz nič, niso znali ne jezika, niso
poznali navad tukajšnjih prebivalcev, največ-
krat so bili celo brez vseh sredstev za preživ-
ljanje. Vseeno pa so se z že znano trmo,
vztrajnostjo in pridnostjo vnovič pobrali na
noge in danes so na to, kar so dosegli, ponos-
ni. Tudi moji stari starši so prišli brez vsega, a
niso obupali. Povezovali so se z drugimi, zgra-
dili so hišo in s trdim delom so potem zasluži-
li toliko, da so lahko otroke poslali v šole.”

Luciana Jakoš: ”Moja stara mama je po-
spravljala pri neki družini, nikogar ni razu-
mela, a je kljub temu vztrajala, stari oče pa je
delal kot pomočnik v trgovini. Že zaradi tega
zaslužita moje globoko spoštovanje. Danes
je, seveda, marsikaj drugače. V vsakodnev-
nem življenju mladi ne razmišljamo več o
njihovih travmah, živimo tako kot drugod po
svetu. Morda nas dela drugačne le to, da se
pogosto družimo na različnih slovenskih ta-
borih, kjer se ob glasbi in delavnicah med se-
boj spoznavamo.” 

Luciana Seljak: ”Nekateri moji prijatelji ži-
vijo tudi več tisoč kilometrov stran. Z njimi
se srečujem na mladinskih dnevih, ki jih
organiziramo v okviru naše slovenske skup-
nosti. Tam počnemo marsikaj: zjutraj so tek-
me v odbojki in nogometu, veliko se druži-
mo, zvečer pa se zberemo skupaj ob različnih
kulturno obarvanih prireditvah, na katerih
nastopamo. Moram reči, da nam je zmeraj
zelo lepo, počutimo se kot ena velika druži-
na. Nenazadnje tudi zato, ker je tudi v naših
vrstah danes prisotnih veliko problemov, od
mamil do brezposelnosti. Tudi pijače se ne-
kateri ne branijo, vendar pa poskušamo osta-
li nanje pozitivno vplivati.”

Včasih so se tamkajšnji Slovenci družili
predvsem pod okriljem slovenskega duhovni-
ka, danes pa, če nimajo kakšnih skupnih
praznovanj, ob nedeljah iščejo tisto cerkev, ki
je najbližja njihovemu domovanju. 

Luciana Seljak: ”Imamo šest različnih do-
mov, v okviru teh imamo tudi šolo, gledali-
ške skupine, kjer se srečujemo, tam je gimna-
zija, v njih pa poteka različno družabno živ-
ljenje. Starši, enako kot mi, mladi, ne iščejo
bližine le slovenskih družin, čeprav poznam
veliko takih, ki se že tradicionalno srečujejo

Luciana Jakoš in Luciana Seljak na obisku v Sloveniji



Pogovor

L O Č A N K A - 37

AM
C

 S
TU

D
IO

 d
.o

.o
.,

 D
U

N
AJ

S
K

A 
C

E
S

TA
 1

5
8

, 
LJ

U
B

LJ
AN

A

ob petkih, vendar so te družbe vedno bolj na-
rodnostno mešane.”

Luciana Jakoš: ”Zavedamo se, da imamo
dve domovini, od vsake poskušamo pobrati
najboljše. Zato se čutiš bolj polnega, saj 
poznaš več kultur, ki nas napolnjujejo in 
bogatijo.” 

Ljubezen pa gre skozi želodec in moji sogo-
vornici tudi ob obisku v Sloveniji prisegata
na krofe in jabolčni zavitek. Zasvetijo se jima
oči, če na mizi zagledata kaj sladkega. Prav
tako ne rečeta ne potici. 

”Argentinci ljubijo meso, najraje pa si pri-
voščijo asado, tradicionalno argentinsko
meso na žaru. Ob tem pijejo mate čaj, s kate-
rim radi poplaknejo tudi marsikatero novo
prijateljstvo. Ob tem čaju se družimo, podo-
bno kot pri vas ob pravi kavi,” sta dejali v en
glas.

”Slovenci imamo Triglav, pa Prešerna ... na
kaj ste ponosni v Argentini?” ju vprašam. 

Nekaj časa sta se spogledovali, nista si bili
ravno edini, kateri so tisti simboli, ki bi jima
največ pomenili.

”Dežela, v kateri živiva, je v primerjavi s
Slovenijo ogromna. Če nas obiščete, bi vas
povabili na ogled nacionalnega parka Los
Glaciares, kjer je moč videti trinajst ledeni-
kov. Ogledali bi si Buenos Aires, kjer je 
katedrala Metropolitana z grobnico revolu-
cionarja Jose de San Martin, pa opero Teatro

Colon Museo Nacional de Bellas Artes.
Vsak se mora pobliže soočiti tudi z ravninsko
Pampas v Parque National Lihue Calel, kjer
lahko srečamo redke živali, kot so puma in
guanaco in cincile. Mesta La Plata, Lujan,
Rosario in Santa Fe so zanimiva zaradi mu-
zejev, cerkva in kolonialnih zgradb. Slapovi
Iguaz, ki so v Parque Nacional Iguazu, kjer
se več kot 5000 kubičnih metrov vode na 
sekundo zliva 70 m v globino, so nepozabni.
Pa Naravni parki Iscihigualasto - Talampaya
... Naštevali bi lahko še v nedogled.”

Tudi Argentino je prizadela recesija, morda
je še huje kot v Sloveniji, številni so izgubili
domove in živijo na cesti.

”Ko sva prišli v Slovenijo, sprva sploh nis-
va mogli doumeti, da imate ograje okoli hiš
bolj zaradi lepšega kot zato, da bi se z njo
branili pred zlikovci. Med sprehajanjem po
Ljubljani in drugih mestih nama ni bilo treba
krčevito držati torbice, nikjer nisva videli
uličnih pretepov, zdelo se nama je, kot bi pri-
šli v raj, v najbolj varen kraj na svetu. Pri nas
je nevarno hoditi po ulicah tudi podnevi, po-
noči pa sploh. Ko vidiva, kako nekateri puš-
čajo svoje stvari pred vrati, ne da bi se bali,
da jim jih kdo ukrade, ne, ne, to je preveč za
najino pamet,” sta se nasmehnili.

Pohvalili pa sta tudi slovenske voznike, ki
so se jima zdeli, v primerjavi z južnoameri-
škimi, več kot idealni. 

”Ko greste v Sloveniji čez cesto, ste lahko
prepričani, da tedaj ne bo nihče prevozil rde-
če luči. Povsem drugače je pri nas, kjer voz-
niki brez slabe vesti kršijo prometne predpise
in vsakič, ko prečkamo cesto, smo pravza-
prav v življenjski nevarnosti. 

”Bi se preselili v Slovenijo?” sem bila rado-
vedna.

Spogledali sta se in skomignili z rameni.
”Misliva, da bi z veseljem prišli živet sem,

ljudje so dobri in pozorni, vendar ... preveč bi
pogrešali družino in prijatelje, morali pa bi se
tudi priučiti določenim navadam. Preden sva
prišli sem, so nama govorili, da so Slovenci
bolj hladni. Vidiva pa, da sva se zmotili. Pov-
sod, kamor sva prišli, sva naleteli na prijazen
sprejem. Radi so nama pomagali, v trgovini
so nama priskočili na pomoč, če sva se izgu-
bili, so naju pospremili nazaj na pravo pot.
Nama je lepo ob misli na dve domovini, in
čeprav živiva na drugi strani sveta, govorimo
isti jezik kot naši sorodniki tukaj, vezi so trd-
ne in srečni sva, da imamo pravzaprav veliko
skupnega. Slovenija, čeprav toliko manjša od
Argentine, nama je lepa, od srca ljubiva gore,
morje, ravnine. V svoji sobi doma imava ve-
liko plošč slovenskih pesmi, naklekljanih pr-
tičkov. Morda se bova tudi midve naslednjič,
ko obiščeva sorodnico Renato tukaj v Osojni-
ci, naučili klekljanja, kdo ve?” 

Andreja Kopač
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Jubilej koče na Starem vrhu
Letos mineva šestdeset let, odkar so škofjeloški smučarski zanesenjaki zgradili kočo 

na Starem vrhu, ki so jo poimenovali Loška koča.

Krožišče v končni podobi
Gorenja vas - Gradnja krožišča v Goren-

ji vasi je praktično zaključena, saj mora in-
vestitor pridobiti le še potrebna dovoljenja,
sredi krožišča pa že stoji velika kamnita
skulptura, ki jo je prispevalo podjetje Mar-
mor Hotavlje. ”Krožišče je začetek bodoče
gorenjevaške obvoznice. Brez njega bi bila
cesta v tem delu ravna, zato z njim umir-
jamo hitrost, hkrati pa bo nudilo nemoten,
tekoči promet,” pravi domači župan Milan
Čadež. Za gorenjevaško obvoznico občina
že pripravlja občinski podrobni prostorski
načrt, kar pomeni, da bodo kmalu odprav-
ljene vse ovire za gradnjo prepotrebne 
ceste za razbremenitev vaškega središča.
Celotna vrednost gradnje krožišča je
znašala 430 tisoč evrov, od tega pa je obči-
na za pločnike in javno razsvetljavo odštela
70 tisoč evrov. B. B., foto: D. B.

Kočo so postavili na imenitni razgledni točki nad vasjo Zapreval. Loško kočo na Starem vrhu so gradili zagnani smučarji.

Škofjeloški smučarji so po drugi svetovni
vojni hitro ugotovili, da je za Stari vrh značil-
na dolga zima, saj je navadno sneg padel no-
vembra in se obdržal do konca aprila. Zato so
se kar s kolesi podajali skozi dolino Luše in
ob smučanju iskali zatočišče pri kmetiji Žgaj-
nar. Ker je bilo smučarjev iz leta v leto več,
so začeli razmišljati o lastni koči. Z gradnjo
so začeli marca leta 1950 in jo, s pomočjo ta-
kratne Fiskulturne zveze, predvsem pa z last-
nim delom, zgradili v dobre pol leta. 

Pri gradnji je sodelovalo 82 članov smu-
čarskega kluba Ločan, ki so opravili okoli
sedem tisoč prostovoljnih ur, delali pa so
tako ob nedeljah kot med dopustom. Ker so
postavili Gradisov montažni objekt, je bila
gradnja končana že 17. septembra. ”Od ta-
krat naprej je bila koča ves čas oskrbovana,
začeli so prirejati tečaje in različna tekmo-
vanja, v kočo pa so začeli prihajati tudi pla-
ninci. Ko je leta 1970 stekla iz doline dvose-
dežna žičnica, se je dejavnost na tem koncu

še povečala,” se spomina Urh Kalan, ki
opozarja zlasti na organizacijo najpomemb-
nejšega tekmovanja, ki poteka na starovr-
škem smučišču, Pokala Loka.

Seveda danes stara Loška koča, kot so jo
poimenovali graditelji, ni več takšna, kot je
bila pred leti, saj je na njenem mestu sodo-
ben gostinski objekt z apartmaji, smučarji,
ki so kočo gradili, pa so ob jubileju zado-
voljni, ker ima dobrega gospodarja.

Vilma Stanovnik
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”Zavese so kot okvir prostora in prostor na-
redijo bolj prijazen in domač,” pravi Irena
Žakelj iz žirovskega podjetja Pohištvo Žakelj,
ki se v zadnjem času uveljavlja tudi s ponud-
bo zaves, sicer pa so vrsto let poznani po iz-
delovanju sedežnih garnitur. ”Na trgu je veli-
ko vrst zaves. Za način izdelave pa se pona-
vadi odločamo glede na namen prostora in
tudi, v kakšnem slogu je prostor opremljen,”
nadaljuje Žakljeva. 

Najbolj poznane in najbolj pogoste so še
vedno klasične naborne zavese. Sistem iz-
delave omogoča, da je blago dvakratno ali
trikratno nabrano po dolžini, s čimer se ob-
likujejo vertikalne gube. Za okensko zaveso
so pogosti tudi različni izrezi, kot so, na pri-
mer, polkrožni, stopničasti, padajoči v dolo-
čeno smer, ... ”Pri balkonskih vratih ali pa-
noramskih stenah so zavese padajoče skoraj
do tal in ravno zaključene,” pojasni strokov-
njakinja. 

Kot dekoracija osnovni zavesi, in hkrati tudi
funkcionalno, poznamo še zatemnitvene za-
vese, ki so barvno skladne z osnovno, nameš-
čene so na obeh koncih in tako dajejo videz
okvirja. Naborne zavese so primerne za tra-
dicionalna in klasično opremljena stanova-
nja, hotelske sobe, restavracije ...

Gubani rolo in panelne zavese
”V modernejše opremljenih domovih v

zadnjih letih zasledimo tudi drugačne zave-
se, kot sta gubani rolo in zavese v obliki 
panelov,” pravi Irena Žakelj. Gubani rolo je
praktična zavesa, katere mehanizem vsake-
mu, ki to želi, omogoča enostavno dviganje
in spuščanje zavese na poljubno višino. 
Blago za gubani rolo je mehko in lahko upo-
gljivo, da se ob gubanju oziroma dviga-
nju/spuščanju oblikujejo enakomerne gube.
Gubani rolo je primeren tako za moderno
kot klasično opremljena stanovanja, z izbiro
tkanine pa določimo končni slog zavese.
Slovenci gubani rolo največkrat uporablja-
mo v kuhinjskih prostorih, tudi v drugih
prostorih pa deluje toplo in je predvsem la-
hek za uporabo.

Panelne zavese so prosto padajoči paneli
oziroma trakovi, ki so na posebnem večtir-
nem vodilu (karnisa) nameščeni drug poleg
drugega oziroma se deloma prekrivajo. 
”Panele se lahko prosto premikajo levo in
desno, na ta način pa sami določamo, kolik-
šen del okna bomo zasenčili. Pri panelnih 
zavesah je zelo pomembna izbira pravega
blaga, saj je ta bistvena za učinek in videz 
zavese,” pojasnjuje Žakljeva.

Minimalni vložek,
velika sprememba

Življenje vsakodnevno prinaša prilagajanja in spremembe. Tudi v
domu, ki ga lahko osvežimo z novimi zavesami.
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Najbolj primerno je kompaktno blago, ki rav-
no pada, k čemur pripomore tudi obtežilna pa-
lica, nameščena na spodnji rob zavese. Zelo
lepe panelne zavese imajo vzorec, ki se nahaja
na sredini panela: črte, kroge, vijuge ali pa tudi
vezenina za bolj umirjen učinek. Panelne zave-
se so najbolj primerne za panoramske stene,
večje balkone ali večja okna. Zaradi minimali-
stične oblike optično povečajo prostor. Kot si-
stem zavese pa sodijo v modernejše opremlje-

ne prostore z velikimi okenskimi površinami.
”Zavese dajo prostoru poseben značaj, zato
je pravilna izbira še toliko bolj pomembna.
Če sami težko presodimo, kakšne zavese bi
izbrali, ali pa se bojimo, da bomo napačno iz-
merili, je bolje, da pokličemo strokovnjaka za
izmero in svetovanje na domu,” pravi Irena
Žakelj. Primerni nasveti strokovnjaka nas
lahko presenetijo tako glede izbire primerne
zavese, izdelave pa tudi barvne kombinacije. 
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Vzdrževanje zaves je preprosto 
Večinoma jih peremo pri 30 stopinjah Cel-

zija oziroma z nežnim pranjem, še vlažne pa
se obesijo. ”Tudi panelne zavese lahko pere-
mo v pralnem stroju, prej pa je treba odstra-
niti vse trde dele - obtežilne palice in potez-
ne profile, saj lahko sicer povzročimo raztr-
ganine,” razloži Tanja Kosmač. Katero pra-
nje izbrati, mora uporabnik preveriti na etike-
ti oziroma se pozanimati ob nakupu. Kosma-
čeva dodaja: ”Na trgu je tudi veliko občutlji-
vih materialov, ki zahtevajo poseben način
pranja, da ohranijo prvotni videz tkanine.”

Cena vseh opisanih zaves (pa tudi v za-
dnjih letih zelo popularnih plisejev) je po-
gojena predvsem od cene blaga. Tako je
predvsem pri klasičnih nabornih zavesah,
kjer je poraba blaga velika, tudi dvakratna
do trikratna glede na dolžino zavese. ”Zave-
sa je tako funkcionalen kot dekorativen ele-
ment v prostoru, zato so možnosti izdelave
oziroma različne kombinacije skorajda ne-
omejene. Seveda pa oblika zaves vpliva na
ceno,” o cenah zaves pravi Tanja Kosmač.
Pri panelnih zavesah in gubanih rolojih je
nekoliko drugače, saj je poraba blaga manj-
ša kot pri klasičnih zavesah, vendar večji 
del cene predstavljajo mehanizmi. Ti se
med seboj razlikujejo, posledično pa so tudi
cene različne. Koliko je treba odšteti za 
posamezne zavese, je najbolje vprašati pri
prodajalcih. Boštjan Bogataj

Akcijske cene določenih modelov
vzmetnic                      do 15. 9. 

- 20%
POPUST

Otroška soba
TEMPO X

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

Akcijski popust traja do 30. 9. 2010
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ADAPTACIJE KOPALNIC
■ SVETOVANJE
■ VODOVODNE INSTALACIJE
■ ZIDARSKA DELA
■ KERAMIČARSTVO

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

LI
P

, 
LE

S
N

A 
IN

D
U

S
TR

IJ
A 

B
LE

D
, 

D
.D

.,
 R

E
Č

IŠ
K

A 
C

E
S

TA
 6

1
 A

, 
B

LE
D



Moj dom

L O Č A N K A - 43

��������	
�����������	������
�������������
�����������	�

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

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

��������������� �!"#�

JUBILEJNIH -10%

Letos mineva deset let, odkar je mizarsko podjetje INT vrata začelo z lastno
proizvodnjo in prodajno dejavnostjo. Začeli so v garažnih prostorih v Žireh, nadalju-
jejo pa v modernejših prostorih v Gorenji vasi, kamor so se pred dvema letoma pre-
selili. Februarja letos pa so odprli tudi salon v Ljubljani, na Šmartinski c. 106, poleg
nakupovalnega središča BTC. 
Zakaj se odločiti prav za INT vrata?
Prepričali vas bodo z lastnim razvojem in designom ter natančno in visoko kvaliteto
izdelave. Izbirate lahko med programi TREND, RUSTIKAL ali LES-ALUMINIJ. Za za-
htevnejše kupce pa izdelujejo tudi PASIVNA vrata. Odlikuje jih prilagodljivost in
izdelava po željah strank.
Ob 10-letnici poslovanja vam nudijo 10-odstotni popust na vse izdelke iz njihovega
prodajnega programa.Izberite najboljše, izberite INT vrata.

INT vrata praznuje 10-letnico poslovanja
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Bralec Tadej iz Žirov želi v Ljubljani
opremiti študentsko sobo. Stanovanje bo
delil z dvema sostanovalcema, zato naj bo
soba opremljena za spanje in študiranje
ter tudi obiske. Soba je velika 4,30 x 2,60
metra. Namesto okna ima balkonska vra-
ta, ki mu povzročajo preglavice pri razpo-
reditvi pohištva. Cena pohištva ne sme
presegati 700 evrov.

Pri opremljanju študentske sobe sem upoš-
teval večino vaših želja, tako da sem izbral
pohištvo nižjega cenovnega razreda, ki vam
bo služilo v času študija, ter ustrezno razpo-
redil pohištvo.

Ob vstopu v sobo je na levi visok predalnik
za shranjevanje perila, čevljev, knjig in podo-
bnega, nanj je dodana odlagalna površina.

Ob predalniku je postavljena postelja klasič-
nih dimenzij. Pod posteljo je predalnik, ki ga
lahko izvlečete in spremenite v dodatno le-
žišče, lahko pa ga uporabljate za shranjevanje
najrazličnejšega blaga. Poleg postelje je na-
mesto nočne omarice knjižno stojalo, na kate-
rem je prostor za budilko. V kotu ob oknu je
garderobna omara. Razdeljena je na večje in
manjše predale za lažjo razporeditev oblačil. 

Na drugi strani sobe stoji pisalna miza s
knjižnim regalom. Je velika, da imate lahko
na njej računalnik in knjige. Knjižni regal
služi za shranjevanje knjig, zgoščenk in dru-

gih potrebščin, hkrati pa služi kot pregrada.
Poleg je premična tv omarica. Soba je oprem-
ljena s pohištvom v temno rjavi barvi v kom-
binaciji z rdečimi kosi. Ne pozabite na luči,
namizno svetilko na pisalni mizi, nočno luč-
ko na knjižnem stojalu pri postelji ter stropno
luč. 

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih tr-
govinah. Cena pohištva, torej za posteljo,
mizo z regalom, stol, garderobno omaro, pre-
dalnik, omarico za televizor in knjižno stoja-
lo, znaša 600 evrov.   Jernej Červek, u.d.i.a.

Drage bralke in spoštovani bralci, če iš-
čete rešitev za preureditev vašega stano-
vanja in ste v zadregi, nam dobro opiši-
te in skicirajte vaš problem. Ne pozabi-
te na mere in druge pomembne poda-
tke, dopišite tudi vaše želje. V čim večji
meri jih bomo skušali upoštevati. Pisma
pričakujemo na naslov: Gorenjski glas,
”za Ločanko”, ARHITEKT, Bleiweiso-
va cesta 4, 4000 Kranj. NASVET JE
BREZPLAČEN!

Študentska soba za 600 evrov
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Škofja Loka - Velja od 1. septembra naprej, že avgusta pa so na ob-
čini začeli z zbiranjem vlog za subvencioniranje varstva teh otrok. Do
subvencije v višini sto evrov je upravičenih več kot dvesto otrok v ob-
čini, vloge se že kopičijo. Občinski svetniki niso pritrdili amandmaju
k pravilniku, po katerem bi subvencije prvenstveno prejemali starši za
tiste otroke, ki so bili odklonjeni pri sprejemu v vrtec. Kdo je torej
upravičen do subvencije?

”Subvencija je namenjena vsem staršem otrok prvega starostnega
obdobja, tudi tistim, ki doslej niso vložili vloge za sprejem otrok v
vrtce. Pravica do subvencije se prizna za dobo enega leta, pri čemer
se vloga za subvencijo presoja in odobrava za vsako leto ponovno.
Pravico do subvencije uveljavlja upravičenec s pismeno vlogo na
predpisanem obrazcu, o čemer se lahko pouči na spletni strani obči-
ne. Subvencija se izplača za vsak polni mesec. Kot prvo mesečno sub-
vencijo štejemo prvi dopolnjeni mesec od dneva popolne vloge. Ob-
činska uprava odobrene subvencije izplačuje do 20. v mesecu za pre-
tekli mesec na transakcijski račun vlagatelja,” pojasnjuje Jernej Tav-
čar z občinske službe za odnose z javnostjo.         

Danica Zavrl Žlebir

Po sto evrov za otroke, 
ki niso v vrtcu

Pred poletjem je občinski svet v Škofji Loki sprejel poseben pravilnik o subvencijah za vse otroke, 
ki niso vključeni v predšolsko varstvo. 

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo 
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli 
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w
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Priročnik obširno

obravnava 150 

zdravilnih in užitnih gob,

rastočih pri nas. Avtor

Branko Vrhovec je

slovenski strokovnjak, 

ki v knjigi postreže z

marsikatero 

zanimivostjo ali 

presenetljivo 

zdravilno učinkovino

gob. Z gobami se

resneje ukvarja od

leta 1990 in ima 

najvišji naziv, ki je v

veljavi v Sloveniji -

determinator 

mentor.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju,

jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Mehka vezava, 152 strani, vrhunske fotografije

Redna cena: 14,90 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 12 EUR + poštnina.
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Javni zavod Ratitovec (JZR), ki v Železnikih
upravlja plavalni bazen, muzej in športno
dvorano, bo kmalu v upravljanje prevzel še
obnovljeni Športni park Dašnica. Odprli ga
bodo 17. septembra z atletskim mitingom,
ki se ga bodo udeležili tudi znani slovenski
atleti. V športnem parku so na voljo atletska
steza, prostor za skok v daljino in višino ter
met krogle, otroško igrišče, igrišča za košar-
ko, rokomet, mali nogomet z umetno travo
in odbojko na mivki. ”Športni park bo do-
poldne uporabljala šola, popoldne bodo
prednost imela tekmovanja ter redna vad-
ba klubov in športnih društev, nato pa pri-
dejo na vrsto rekreativci, ki bodo želene ter-
mine lahko tudi rezervirali. Urnik zasedeno-
sti parka bomo objavili na vidno mesto,” je
razložila direktorica JZR Magdalena Rejec.

Uporaba športnega parka bo na začetku
brezplačna, z izjemo igrišča za odbojko na
mivki. Ker so dnevi še vedno prijetno topli,
jih lahko izkoristite tudi za igranje odbojke
na mivki, rezervacije bodo sprejemali v bi-
feju pri športni dvorani.

Bazen že odprl svoja vrata
Na brezskrbne proste poletne dneve vas

bo spomnil tudi obisk plavalnega bazena v
Železnikih, ki je pred kratkim po opravljenih

rednih vzdrževalnih delih znova odprl svoja
vrata. Uživanja v vodi, ki je kristalno čista in
primerno ogreta, bodo še posebej veseli
otroci. V bazenu, velikem 10x25 metrov, se
boste lahko osvežili in razgibali tudi odrasli.
Po želji lahko kopanje dopolnite tudi z raz-
vajanjem v finski savni, ki ima vrsto pozitiv-
nih učinkov, ali pa z obiskom fitnesa, za kar
marsikomu ob delavnikih zmanjka časa. Po
vsem tem se boste lahko osvežili in sprosti-
li še v prijetnem bifeju.

Bazen je po novem odprt od ponedeljka
do petka od 16. do 22. ure, v soboto od 10.
do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od
10. do 21. ure.

Oglejte si tudi muzej
Če že obiščete Železnike ali njihovo okoli-

co, si lahko obenem ogledate še prenovljeni
muzej v Plavčevi hiši Na plavžu, ki prikazuje
bogato železarsko in klekljarsko tradicijo ter
zgodovino kraja in pomembne može. ”Zani-
manja za muzej je kar nekaj, vsak dan priha-
jajo individualni gostje, vse več je tudi najav-
ljenih skupin,” pravi Rejčeva. V pritličju mu-
zeja je tudi turistična poslovalnica, v kateri
prodajajo ročno klekljane čipke, izdelke po-
vezane s čipkami ter druge spominske in da-
rilne izdelke, ki so primerni za različne prilož-

nosti, kot so rojstni dnevi, poroke ... Kupite
lahko tudi izdelke po naročilu; železnikarske
klekljarice namreč ustrežejo še tako zahtev-
nim strankam.

Muzej s turistično poslovalnico je odprt
ob torkih, sredah in četrtkih od 9. do 15.
ure, ob petkih med 9. in 17. uro, ob sobotah
pa od 9. in 14. uro, od prvega novembra da-
lje pa od torka do četrtka od 9. do 14. ure
ter ob sobotah od 9. do 13. ure. 

Na rekreacijo 
v športno dvorano

Železniki so pred nekaj leti dobili tudi so-
dobno športno dvorano. V njej dopoldne
izvajajo šolsko športno vzgojo: učenci igrajo
košarko, rokomet, odbojko, mali nogomet in
dvoranski hokej. Popoldne jo uporabljajo
društva, klubi in tudi številne rekreativne sku-
pine, ki jih v JZR pozivajo, naj se čimprej obr-
nejo nanje glede želenega termina vadbe, saj
prav v teh dneh sestavljajo urnik vadb v dvo-
rani. Ta pa ni namenjena zgolj izvajanju
športnih aktivnosti, pač pa tudi za organizira-
nje večjih prireditev, saj sprejme do dva tisoč
obiskovalcev. Tako so v njej lahko koncerti,
novoletne zabave, pogostitve ... Manjša dvo-
rana pa je primerna za izvedbo seminarjev,
predavanj in manjših prireditev.

Obiščite obnovljen športni park
Dnevi so še vedno prijetno topli, izkoristite pa jih lahko tudi za obisk obnovljenega Športnega parka
Dašnica. Na voljo so atletske površine, igrišča za košarko, rokomet, mali nogomet in odbojko 
na mivki ter otroško igrišče.

Obiskovalci si z zanimanjem ogledujejo muzej. Z obnovljenim Športnim parkom Dašnica bo upravljal Javni 
zavod Ratitovec.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC, OTOKI 9A, ŽELEZNIKI, TEL.: 04/510 04 10, 
SPLETNA STRAN: WWW.JZR.SI
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”Ekipa se od lanske sezone ni veliko spre-
menila. Iz Slovana smo dobili novega krož-
nega napadalca Uroša Bundala, odšli so Aleš
Smiljanič, Andraž Repar in Aleš Muhovec,
moštvu pa smo iz mladinskih in kadetskih
vrst dodali še nekaj novih igralcev, tako da je
ekipa res mlada, zagotovo najmlajša v prvi
ligi. Ponosni pa smo, da je v moštvu kar pet
reprezentantov, saj je Jure Dolenec član naj-
močnejše slovenske izbrane vrste, Darko
Cingesar in Matej Gaber sta člana mladinske
reprezentance, Gašper Hrastnik in Žiga Bra-
deško pa kadetske reprezentance. V moštvu
nimamo tujcev, večina fantov je vzgojenih v
našem klubu in mislim, da bodo prav doma-
či igralci magnet za občinstvo, za katero
upam, da bo znova začela prihajati na tribu-
ne dvorane Poden, saj je polna dvorana za
mlade domače igralce zagotovo velika spod-
buda,” pravi direktor škofjeloškega rokomet-
nega društva Merkur Jože Galof.

Tako kot niso kaj prida menjali moštva, je
tudi glavni trener ekipe ostal Gregor Cvijič,
njegov pomočnik pa je v novi sezoni Sergej
Sokolov. ”Fantje so v pripravljalnem obdobju
dobro delali, odigrali so kar nekaj prijatelj-
skih tekem in se udeležili več turnirjev. Naš
cilj v prvi ligi je namreč višji od lanskega
sedmega mesta,” dodaja Jože Galof, ki pa se
je pred novo sezono znašel v veliki zadregi,
saj so pogodbo prekinili glavni sponzorji,
Merkur. 

”Posledice težav v Merkurju sedaj občuti-
mo tudi športniki in te dni se v klubu vsi sku-

paj trudimo, da bi dobili novega glavnega
sponzorja. Žal so težki časi, obljub smo že
dobili nekaj, denarja pa zaenkrat še ne,” tudi
pravi Jože Galof, ki vabi navijače, da si ogle-
dajo že uvodni krog v novo prvoligaško sezo-

no, saj se bodo Škofjeločani najprej predsta-
vili v domači dvorani, ko bodo v petek, 10.
septembra, gostili ekipo Gorenja.

Vilma Stanovnik, 
foto: Tina Dokl

Mladost bo odlika rokometašev
Drugi septembrski petek se za škofjeloške rokometne prvoligaše začenja nova sezona, ki jo bodo 

letos odprli na domačem parketu z veliko mladostne zagnanosti in brez dosedanjega glavnega sponzorja,
saj je Merkur odstopil od pogodbe.

To poletje je bilo uspešno za slovensko mladinsko rokometno re-
prezentanco, ki je v začetku avgusta nastopala na evropskem prven-
stvu v Budimpešti. V ekipi najboljših slovenskih rokometnih upov
sta nastopila tudi Škofjeločana Darko Cingesar in Matej Gaber ter
izdatno pripomogla k novemu uspehu slovenskega rokometa. 

Naši mladinci so namreč v Budimpešti igrali zelo dobro. Po odlič-
nem začetku so v polfinalu sicer nesrečno izgubili proti Portugalski,
v boju za tretje mesto na prvenstvu pa so premagali Nemce in se ve-
selili bronastih kolajn. ”Že na prvi tekmi na prvenstvu smo uspeli
premagati Švede, ta zmaga pa nam je dala moči za nadaljevanje. Žal
nam ni uspelo premagati Portugalcev, vendar smo se uspeli zbrati in
nato proti Nemcem zmagati v boju za tretje mesto,” je po vrnitvi do-
mov povedal dvajsetletni Darko Cingesar, še leto mlajši Matej Gaber
pa je dodal, da mu bodo izkušnje iz evropskega prvenstva še kako
koristile pri nadaljevanju rokometne kariere.

Vilma Stanovnik / Foto: Tina Dokl

Z reprezentanco sta osvojila tretje mesto

Mlada škofjeloška rokometna upa Darko Cingesar in Matej Gaber sta se 
izkazala tudi na evropskem prvenstvu za mladince v Budimpešti.

V škofjeloškem rokometnem klubu, kjer se te dni pripravljajo na začetek nove sezone, so ponosni, da imajo
v ekipi kar pet slovenskih reprezentantov, v najmočnejši članski reprezentanci pa igra Jure Dolenec (na sliki
v napadu), ki se je izkazal tudi na pripravljalni tekmi minulo sredo v domači dvorani, ko so Škofjeločani 
premagali Trimo.
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Balinarski klub Trata je bil ustanovljen leta 1960, kasneje pa se je
preimenoval v Balinarsko društvo Lokateks Trata. Že kmalu so se 
začeli prvi uspehi, ki so jih traški balinarji doživljali v nekdanji 
Jugoslaviji, nadaljevali pa so se tudi po osamosvojitvi. ”Prvi naslov
državnih prvakov smo osvojili leta 1997, od takrat naprej pa smo ved-
no v vrhu slovenskega balinanja,” pravi dolgoletni predsednik Bojan
Buden, ki je skupaj z vsemi drugimi traškimi balinarji ponosen na
dejstvo, da imajo kar šest naslovov državnih prvakov, petkrat so osvo-
jili drugo mesto in dvakrat tretje, poleg tega pa imajo še šest naslo-
vov pokalnih prvakov ter kopico naslovov najboljših posameznikov v
državi, Evropi in na svetu, največji uspeh kluba pa je zagotovo tretje
mesto v pokalu evropskih prvakov. Tudi v tej sezoni jim kaže odlič-
no, saj pred jesenskim nadaljevanjem državnega prvenstva močno vo-
dijo na lestvici super lige.

Za vse te uspehe so traški balinarji letos ob občinskem prazniku pre-
jeli zlati grb občine Škofja Loka, sami pa so sklenili, da bodo jubilej
proslavili z mednarodnim turnirjem, ki ga bodo na Trati pripravili v
soboto, 18. septembra. ”Prireditev se bo zjutraj slovesno začela z na-
stopom Pihalnega orkestra Škofja Loka, nato pa organiziramo četve-
roboj, na katerem bodo nastopile ekipa Trio iz Buzeta, reprezentanca
Slovenije, ekipa Planine in seveda domača ekipa Lokateksa Trate.
Discipline bodo atraktivne za gledalce, saj bo poudarek na tehničnih
disciplinah, štafeti, hitrostnem in pozicijskem zbijanju. Turnir bo za-
gotovo zanimiv, hkrati pa bo tudi dober trening za našo reprezentan-
co, ki jo konec septembra čaka nastop na evropskem prvenstvu. Po

turnirju, ki se bo predvidoma končal sredi popoldneva, bomo pripra-
vili slovesnost, na kateri bomo podelili priznanja vsem zaslužnim čla-
nom,” pravi Bojan Buden in dodaja: ”Vse obiskovalce bomo ob jubi-
leju pogostili z brezplačnim golažem, pripravljamo zanimiv glasbeni
program in že sedaj vabim vse ljubitelje športa, posebno balinanja, da
se nam pridružijo.”                                               Vilma Stanovnik

Ob jubileju mednarodni turnir
Člani Balinarskega kluba Lokateks Trata letos praznujejo pol stoletja delovanja svojega kluba, vrhunec

praznovanja pa bo septembrski mednarodni turnir, ki ga pripravljajo na traškem balinišču.

Balinarji Lokateksa Trate so vsa leta med najboljšimi v Sloveniji, zadnjega 
naslova državnih prvakov pa so se veselili lani novembra. 

Ljubitelji športa zbrani v Stožicah
Velik dogodek, kot je odprtje nove košarkarske dvorane in nogometnega stadiona v Stožicah, seveda ni

minil tudi brez športnih navdušencev s škofjeloškega konca.

Prvo nogometno tekmo naše reprezentance na novem stadionu v Stožicah sta
si skupaj ogledala prvi mož skupine Marmor Hotavlje Branko Selak in brat
Izidor Selak, ravnatelj Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi in športni 
pedagog. / Foto: Gorazd Kavčič

Nad novo pridobitvijo slovenskega športa so bili navdušeni člani družine 
Osovnikar s Trate. V ospredju sta z zastavico Nada in Ljubo Osovnikar, 
navdušena rekreativca in starša našega odličnega šprinterja Matica Osovnikarja,
ki ga na sliki lahko opazite čisto levo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV. 
Slike so simbolične. količine so omejene,
ponudba velja do razprodaje zalog.

180 €
109 €

260 €
169 €

210 €
129 €

Podjetje A2U skuša z novo akcijo vsem ljudem, ki
uživajo v svoji zasluženi penziji, približati kolesarjen-
je kot eno od najbolj zdravih rekreacij. 
Ponujamo vam modele koles, ki spadajo med ”nekom-
plicirane” in so zelo uporabni za mestno vožnjo kot
tudi za kolesarske izlete. Kolesa Torpado prihajajo iz
legendarne italijanske delavnice, ki je že praznovala
svojih prvih sto let delovanja. Kvaliteta koles je zago-
tovljena. Podjetje A2U poskrbi, da kolesa prevzamete
brezhibno opremljena, nastavljena in pripravljena za

varno in udobno vožnjo. Torej ni razloga, da kolesa
kupujete tam, kjer vam jih prodajo v škatlah, še ne ses-
tavljene in pripravljena za prvo vožnjo. Naše podjetje je
specializirano za prodajo koles, zato se trudimo, da
kupci dobijo za svoj denar ”največ kolesa”. Pridite in se
prepričajte sami. V naših treh prodajalnah boste zago-
tovo našli kolo, ki ustreza vsem vašim željam.
Dragi upokojenci, izkoristite enkratno priložnost in
ohranjujte svojo vitalnost z odličnimi kolesi za super
ceno!

UPOKOJENCI, POZOR! A2U SKRBI 
ZA VAŠO VITALNOST

Člani Kinološkega društva Ovčar iz Škofje Loke, ki trenirajo
agility, se pripravljajo na domačo pokalno tekmo v tej relativno
mladi kinološki športni disciplini. Treninge imajo dvakrat na teden,
začasno na nogometnem igrišču na Godešiču, kjer bo v soboto, 11.
septembra, potekalo tudi tekmovanje, in sicer na dveh parkurjih in
v treh nivojih. To bo finalna tekma letošnjega pokalnega tekmovan-
ja. 

”Pričakujemo med 150 in 200 tekmovalnih tandemov, tudi iz tu-
jine,” je povedal Iztok Hiršenfelder, vodja agilityja pri KD Ovčar.
Agility je disciplina, v kateri lastnik teče s psom mimo postavljenih
ovir v določenem zaporedju in z različnimi slušnimi in vidnimi
povelji usmerja oziroma vodi psa tako, da le-ta kar se da natančno
in čim hitreje premaguje ovire. V KD Ovčar v tej disciplini trenut-
no tekmujejo s petimi psi, trenira pa jih okrog dvajset. Za učenje in
pomoč so jim na voljo trije inštruktorji: poleg Hiršenfelderja še Pe-
tra Bernik in Filip Blaznik. ”S psi lahko aktivno začnemo trenirati,
ko so stari okrog enega leta. Po okrog 60 treningih gremo lahko z
njim že brez težav na tekmo, prej pa je tako vodnik, kot tudi pes še
premalo pripravljen. Veliko vlogo ima znanje vodnika in inštruktor-
ja,” še pravi Hiršenfelder, ki tekmuje od leta 1994, v društvu pa je
aktiven še dlje. 

Finalna tekma za slovenski pokal bo zanimiva tudi za gledalce.
Dogajanje se bo 11. septembra začelo ob 8.30 s sprejemanjem pri-
jav, uradno odprtje bo ob 9. uri, začetek tekmovanja pa ob 9.10. Za-
ključek z zadnjo podelitvijo bo okrog 15.30.         Maja Bertoncelj

Na Godešiču finalna tekma v agilityju
Na nogometnem igrišču na Godešiču bo 11. septembra finalna tekma pokalnega tekmovanja v agilityju.

Pričakujejo med 150 in 200 tekmovalnih tandemom.

Iztok Hiršenfelder iz KD Ovčar je predstavil finalno tekmo pokalnega tekmovanja
v agilityju.
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Tomaža Šubica iz Zminca in njegovega Ca-
sperja sem letos poleti prvič videla v akciji, v
pasjem frizbiju (dog frizbiju). Res neverjet-
no, česa je sposoben njegov parson russel te-
rier. V tej mladi kinološki disciplini sta tako
uspešna, da bosta prihodnji mesec nastopila
na svetovnem prvenstvu v Združenih državah
Amerike. Iz Slovenije bo na prvenstvu tek-
movala še Amadea Colja, ki je pasji frizbi
ljudem približala na šovu Slovenija ima ta-
lent. 

Od kod navdušenje za pasji frizbi?
”S tem kinološkim športom se s Casperjem

ukvarjava dobri dve leti. Začela sva povsem
po naključju. Nekje sem prebral, da pridejo v
Ajdovščino učit češki inštruktorji za pasji
frizbi in sem se udeležil tridnevnega semi-
narja. Takoj sem se navdušil. Pri varnem in
spretnem metanju in lovljenju frizbijev na-
mreč uživata tako pes kot tudi njegov vodnik.
V Sloveniji popularnost tega športa zelo hitro
raste, sploh v zadnjem času. Drugače pa je ta
atraktivni šport prišel iz Združenih držav
Amerike. Zelo popularen je tudi na Japon-
skem in v večini evropskih držav. Tekmovanja
potekajo v več disciplinah. Paradna in verjet-
no najbolj atraktivna je prosti slog (freestyle),
v katerem imava največje uspehe. V nastopu,
ki ob glasbeni spremljavi traja dvakrat po dve
minuti, izvajaš različne like, preskoke, skoke,
razne elemente, ki jih ocenjujejo sodniki. Dru-
gi del pa so meti frizbija na razdaljo.”

Tekmujete s Casperjem.
”To je pes pasme parson russell terier,

manjši angleški lovski pes. Angleži so ga
imeli za lov na lisice, poznan je tudi iz fil-
mov. Casper je star tri leta in pol in je zelo ta-
lentiran.”

Kaj vse zmore?
”Frizbi mu vržem tudi petdeset metrov da-

leč, pa ga bo v zraku ujel in prinesel nazaj.
Na primer disciplina mini distanc traja minu-
to in pol in v tem času imaš ponavadi šest, se-
dem metov. Če prinese vse nazaj, je super.” 

Kdaj sta bila prvič na tekmi?
”Prva najina res velika tekma je bila evrop-

sko prvenstvo pred dvema letoma v Pragi.
Takrat sva tekmovala še v kategoriji začetni-
kov in v prostem slogu osvojila odlično šesto
mesto. Lani je bilo evropsko prvenstvo v
Verdnu na severu Nemčije, kjer sva v katego-
riji open freestyle bonsai, v kategoriji manj-
ših psov, osvojila drugo mesto, kar pomeni,
da sva še vedno aktualna evropska podprva-

ka. Tudi letos je za nama že kar nekaj tekem
in z zmago na kvalifikacijski tekmi v Budim-
pešti se nama je uspelo uvrstiti na svetovno
prvenstvo, ki bo septembra v Združenih dr-
žavah Amerike, v zvezni državi Tennessee.
Na prvenstvo potujem 21. septembra in bo
najino prvo. Uvrstitev v finale bi bil velik us-
peh.”

Casper pa tekmuje tudi v agilitiju?
”Tudi. S hčerko imava to razdeljeno. Jaz z

njim tekmujem v pasjem frizbiju, ona pa v
agilitiju. Povsod je dober. Hčerka je letos šele
začela. Nastopila sta na treh tekmah in bila že
enkrat prva in enkrat druga.”

Maja Bertoncelj

Frizbije bo lovil 
na svetovnem prvenstvu

Tomaž Šubic iz Zminca bo s Casperjem, kužkom pasme parson russell terier, v pasjem frizbiju nastopil
na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike.

Casper ujame frizbi, ki mu ga vodnik Tomaž Šubic vrže tudi petdeset metrov daleč.

Tomaž Šubic s Casperjem
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Ob svetovnem dnevu turizma - 27. septembra, bodo na Škof-
jeloškem potekali Dnevi turizma (od 25. septembra do 2. okto-
bra), katerih namen je predstavitev turistične ponudbe ob-
močja Škofje Loke s Selško in Poljansko dolino. V tem tednu se
bodo tako zvrstili številni brezplačni dogodki, ki bodo obisko-
valcem poskušali približati lepote naših krajev.
● V soboto, 25. septembra, dopoldne, pripravljamo voden po-
hod po tematski poti Rupnikove linije. Ob vrnitvi v Gorenjo
vas bodo za pohodnike pripravili krajši zabavni program člani
društva Rovtarji.

● V nedeljo, 26. septembra, dopoldne se bodo pohodniki sku-
paj z vodičem PD za Selško dolino Železniki podali na pohod
po vrhovih okoli Soriške planine. Prav tako v nedeljo, ob 18.
uri, bo KUD Stane Koblar iz Železnikov v Sorici obiskovalce
nasmejal z veseloigro v treh dejanjih Rendez-vous. 
● V tem tednu bo tudi kar nekaj predavanj - med drugim bo v
ponedeljek, 27. septembra, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v
Kašči Nevenka Breznik predavala o Ekološkem pridelovanju
vrtnin z največjo zdravilno vrednostjo. V torek 28. 9. ob 19. uri
bo v Sokolskem domu odprtje razstave Zgodovinskega arhiva,
ŠPITAL - Hiša na rob družbe. Razstava bo postavljena v okviru
DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine). 
● V soboto, 2. oktobra, dopoldne bo na Mestnem trgu v Škofji
Loki potekala zaključna prireditev Dni turizma, kjer se bodo med
drugim predstavili mladi glasbeniki s Škofjeloškega, pridružili se
jim bodo tudi mladi folkloristi, ki bodo skupaj z bogato tržnico
odeli Mestni trg v živahne barve. Svoja vrata bodo odprli tudi
muzeji na Loškem - od Kapucinske knjižnice do Loškega muzeja in

Muzeja Železniki, kjer si boste lahko ogledali tudi prikaz klekljanja. 
● Ta dan se bodo obiskovalci pod strokovnim vodstvom lahko
podali na tematsko pot po treh škofjeloških gradovih - s Škof-
jeloškega gradu se bodo povzpeli na Krancelj, kjer bodo spoz-
navali različna zelišča in okušali zeliščne čaje, pot bo nadalje
vodila na Stari grad, kjer bo uprizorjena znana loška pripovedka
Krona kačje kraljice. 

Tema letošnjega svetovnega dneva turizma - Turizem in bio-
diverziteta, izpostavlja pomembnost spoštovanja zdravega
naravnega okolja in kriterijev trajnostnega razvoja, ki prispeva-
jo k njegovi ohranitvi. Zato bomo letošnje dneve turizma
poskušali osvetliti tudi s tega vidika - med drugim z različnimi
predavanji in ekološko tržnico na Mestnem trgu.

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

Za podrobnejši program prireditev
nas lahko pokličete na telefonsko
št.: 04/51 70 600 oz. si program
ogledate na naši spletni strani:
www.lto-blegos.si 
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DNEVI TURIZMA NA LOŠKEM, 
od 25. septembra do 2. oktobra 2010

Ena izmed utrdb na Rupnikovi liniji

Veseloigra Rendez-vous / Foto: Igor Mohorič Bonča

Živahna tržnica v Škofji Loki
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Na Ratitovcu prvi Alič
Železniki - ”Proga je bila po dežju blatna in težka. Tekel sem tak-

tično in si zmago zagotovil v zadnjem delu. Treningi so usmerjeni v
glavni cilj, v nastop na domačem svetovnem prvenstvu,” je povedal
Simon Alič, zmagovalec 15. teka na Ratitovec, ki je 15. avgusta
potekal v organizaciji AD Železniki. Zmaga mu je prinesla naslov
državnega prvaka v teku navkreber, poleg tega je tek štel za Pokal
Slovenije v gorskem teku. Bil je zadnji pokalni tek pred svetovnim pr-
venstvom v gorskih tekih, ki bo letos prvič v Sloveniji. 5. septembra
bodo najboljši na svetu tekli na Veliko planino.

Alič, tekač iz Vinharij, je iz Železnikov, kjer je bil start najdaljše
proge, na cilj do koče na Ratitovcu pritekel v eni uri, sedmih minutah
in sedmih sekundah. Drugi je bil Kamničan Sebastjan Zarnik, tretji
pa Peter Lamovec iz Žirov, ki po vrnitvi po težavah s poškodbami ne
nastopa uspešno le v gorskem teku, temveč je zelo hiter tudi na cest-
nem kolesu. Na odličnem četrtem mestu je bil domačin Stanko Jan-
žekovič (na sliki). Pri ženskah, tekle so iz Podlonka, je bila najhitrej-
ša Mateja Šuštaršič, pri mladincih Lenart Oblak, pri mladinkah pa
Lea Einfalt. Organizatorji so tekmovanje pripravili tudi v otroških ka-
tegorijah, novost pa je bil ekipni rekreativni tek.                       M. B.

Kmalu zaključek gradnje omrežja
Gorenja vas - V Občini Gorenja vas-Poljane se bo gradnja

širokopasovnega omrežja kmalu zaključila, že to jesen pa naj bi
izvajalec del (Tritel) priključil prve naročnike. Tudi zato občina in
izvajalec pozivata občane, da izkažejo interes za priključek (ta bo
stal 230 evrov) na način, da izpolnijo poseben obrazec, ki ga do-
bijo na občini, na spletni strani ali v zadnjih Podblegaških novi-
cah. Prve priključitve bodo možne na območju t. i. belih lis, za
katere je občina pridobila tudi evropski denar. Projekt je vreden
2,5 milijona evrov, zasebni investitor je prispeval petino, EU pa
dva milijona nepovratnega denarja. Širokopasovno omrežje
omogoča sodoben (hiter) dostop do interneta, telefonije in tele-
vizijskega signala oziroma omogoča vse vrste storitev elektron-
skih komunikacij s strani vseh ponudnikov. Preprosto to pomeni,
da omrežje omogoča najhitrejši prenos podatkov, cenejše ali zas-
tonj telefoniranje (znotraj omrežja istega operaterja) in (odvisno
od ponudnika in storitve) okoli 200 televizijskih programov. B. B

Lučine - Moto klub Buhc je v sodelovanju z AMD Zvezda 15. av-
gusta organiziral gorsko hitrostno dirko Lučine 2010. Štela je za FIA
evropski pokal, za centralno evropsko consko prvenstvo, za državna
prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške, pokalna prvenstva AŠ 2005
v GHD ter za pokal historic vozil. 

Na startu je bilo 76 voznikov, ki so se v treh vožnjah pomerili na
3950 m dolgi progi s startom v Todražu in ciljem v Lučinah. Najbolj
so navdušili dirkači s formulami 3000, za katere volanom je sedel tudi
lanski in letošnji zmagovalec, Ljubljančan Vladimir Stankovič (Rey-
nard KL1). Njegov skupni čas treh voženj je bil 6:39:91. Drugi je bil
Avstrijec Hermann Waldy (Reynard 94 D) z zaostankom dobrih štirih
sekund, tretji pa Čeh Dan Michl (Opel Michl), ki je zaostal še dobre
pol sekunde več. Na treningu, ki je potekal dan pred tekmo, je Čeh
Jaroslav Krajči s formulo 3000 (Lola B) izboljšal rekord proge, ki je
bil od lani v lasti Stankoviča. Nov najboljši čas je neverjetni 2 minuti,
10 sekund in desetinko. Na dirki je v drugi vožnji zaradi okvare
dirkalnika odstopil. ”Konkurenca je bila izjemno močna. Na žalost je
Krajči odstopil, tako da sem imel nekoliko lažjo pot do zmage,” je
povedal Vladimir Stankovič za volanom bolida formule s Fordovim
V8 motorjem in 530 konji, ki zmore tudi 300 kilometrov na uro. M. B.

Dirkali proti Lučinam
Na mednarodni gorsko hitrostni dirki od Todraža
do Lučin je tudi letos zmagal Vladimir Stankovič. 

Na zaviti cesti od Todraža do Lučin se je na dirki z mednarodno udeležbo
pomerilo 76 voznikov. 
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Škofja Loka - Zavod za šport je s Športno zvezo Škofja Loka tudi
pred letošnjimi poletnimi počitnicami pozval različna društva, klube
in organizacije, naj jim posredujejo svoje poletne aktivnosti, ki so jih
nato združili v skupni program z naslovom Mladi v poletju. ”Na ta
način mladim ne ponujamo samo svojih športno obarvanih aktivnos-
ti, ampak imajo na razpolago tudi široko paleto drugih dejavnosti.
Izkazalo se je, da je združen poletni program odlično sprejet ne samo
pri otrocih, ampak predvsem pri starših. Z našo ponudbo Mladi v po-
letju imajo otroci lahko vsak dan v juliju in avgustu aktivno
dopoldne,” je poudaril direktor zavoda Aleš Murn.

Otrokom je bila na voljo pestra paleta aktivnosti: tenis, odbojka na
mivki, balinanje, rolanje, športno plezanje na Kamnitniku, kjer sta
otroke z obiskom razveselili tudi plezalki Maja in Katja Vidmar,
streljanje z zračno puško, zabavna in športna druženja, učenje navi-
jaških vragolij. Državni reprezentant Sašo Bertoncelj jih je popeljal
v svet zabavne gimnastike, udeležili so se lahko tematsko obarvanih
tednov: indijanskega, čarovniškega, gusarskega, viteškega tedna ...,
jezikovnih tečajev, v sklopu projekta Dobimo se ob pol desetih so
ustvarjali v muzeju in knjižnici, se učili taborniških veščin ... ”Šport-
ni programi so bili zelo lepo obiskani, prav tako tudi program Dobi-
mo se ob pol desetih ter zabavna in športna doživetja,” je pojasnil
Murn. Precej aktivnosti je brezplačnih ali pa jih ponujajo za sim-
bolično ceno, kar omogoča sofinanciranje Občine Škofja Loka. 

”Zanimanje za aktivnosti je vsako leto kar precejšnje, med letoš-

njimi počitnicami se je vanje vključilo okoli 600 otrok, predvsem od
1. do 7. razreda. S pripravo skupnega počitniškega programa bomo
nedvomno nadaljevali tudi v prihodnje,” je napovedal Murn.

Ana Hartman

Sodelovale so 203 skupine iz šestindvajse-
tih evropskih držav, med njimi tudi dve iz
Slovenije. Vseh udeležencev je bilo več kot
pet tisoč. Prvič v 47-letni zgodovini Europe-
ade se je zgodilo, da so na festivalu sodelova-
li predstavniki Slovenije. V prvi skupini so
bili člani društva Rovtarji-Smučanje po sta-
rem in Tamburaška skupina Bisernica - vete-
rani iz Škofje Loke, v drugi skupini pa je bila
Folklorna skupina Marko iz Beltincev. Tam-
buraška skupina Bisernica je sodelovala na
koncertu zborov in glasbenih skupin v Hay-
dnovem avditoriju. Zaigrali so osem skladb.
Ko so igrali zadnjo, Avsenikovo Golico, je
navdušen aplavz skoraj preglasil zvoke tam-
buric. Predsednik društva Rovtarji Brane
Tavčar ne more nikamor brez svojega kolesa.
Tako kot povsod drugod, so ga tudi v Bolza-
nu na veliki paradi pozdravili z navdušenjem.
Predsednik mednarodnega organizacijskega
komiteja Bruno Peeters ga je osebno povabil,
da se udeleži naslednje Europeade, ki bo pri-
hodnje leto v mestu Tartu v Estoniji. V tradi-
cionalno smučarski deželi pod Dolomiti niso
ostale neopažene niti stare smuči, brez kate-

rih Rovtarji ne gredo nikamor. Škofjeloško
skupino je vodil predsednik komisije za po-
bratenje mest Maasmechelen in Škofja Loka
Jef Albrechts iz Belgije, ki je društvu Rovtar-
ji posredoval tudi vso potrebno dokumentaci-

jo za prijavo na Europeado. Ločani so si
kljub obsežnemu programu srečanja ogledali
tudi znamenitosti Bolzana in njegove okoli-
ce. Udeležbo na Europeadi je sofinancirala
občina Škofja Loka.                 Tanja Oblak

Škofjeločani na Europeadi
V Bolzanu je bil konec julija največji evropski festival ljudskega plesa in glasbe - Europeada 2010. 

Med počitnicami ni bilo dolgčas
V aktivnosti v sklopu programa Mladi v poletju se je med letošnjimi počitnicami 

vključilo okoli 600 škofjeloških otrok.

V sklopu programa Dobimo se ob pol desetih so otroci med drugim izdelovali
zastavice in ob tem spoznavali države. 

Starodobni smučarji in kolesar so navdušili udeležence Europeade. 
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Sv. Ožbolt - Na prvo avgustovsko nedeljo je
Prosvetno društvo Sotočje na Sv. Ožboltu
nad Škofjo Loko pripravilo Semanji dan s šti-
rinajstim srečanjem ljudskih pevcev in god-
cev. Praznovanje se je začelo pod lipo pred
cerkvijo s sveto mašo, ki jo je daroval novi
loški kaplan Boštjan Prevc. Glas zvonov je
poleg domačinov privabil obiskovalce z vseh
koncev, skupaj jih je bilo več kot tisoč, mno-
gi so čudovit dan izkoristili za pohod.

Na srečanju ljudskih pevcev in godcev je na-
stopilo sedem skupin, ki jih je izbrala in pred-
stavila Hiacinta Klemenčič. Prireditev ni tek-
movalnega značaja, saj je osnovni namen po-
kazati, kako so govorili, peli in igrali naši
predniki, obenem pa organizatorji želijo obva-
rovati ljudsko dediščino pred pozabo. Grablji-
ce s Sovodnja so na Sv. Ožboltu zapele že peto
leto zapored, prvič pa je nastopila skupina Za-
ton iz Poljanske doline. Obiskovalci so z zani-
manjem prisluhnili besedilu domoljubne pes-
mi, dobro pa so izvedli tudi staro pesem z nji-
hove, letos izdane zgoščenke Zažarele so pla-
nine. Duo Tine in Jožica iz Škofje Loke je pre-
rasel v glasbeno skupino Ku-ku, ki je ime do-
bila po največkrat izvajani pesmi Klic kukavi-
ce. Skupina Planinca iz Hotovlje poleg štiri-
glasnega petja igra tudi na ljudske inštrumen-
te, harmoniko, perivnik, škaf bas in lončeni
bas. Bogato ljudsko izročilo ohranja tudi an-
sambel Škaf iz Selške doline: poleg harmoni-
ke igrajo na ragljo, ribežn, tamburin in škaf

bas. Veliko pozornosti so pritegnili Trilerjevi
godci iz Železnikov. Očetu Janezu, članu Slo-
venskega okteta, in Maji, ki smo jo spoznali v
šovu Slovenija ima talent, sta se pridružila se-
demletna dvojčka Nina in Jan. Premierno so
izvedli 250 let staro šaljivo ljudsko pesem A
ste kej videl eno belo kozo?. Maja je za konec
v živo zapela še tri pesmi in zaigrala na violi-
no, precej dela pa je imela tudi z deljenjem av-
togramov. Srečanje je obogatila še Gledališka
skupina mladih PD Sotočje, ki je zaigrala na

harmoniko in uprizorila kratko igro o štirih le-
gendah škofjeloških hribov.

Praznovanje se je nadaljevalo ob živi glasbi,
člani PD Sotočje pa so obiskovalcem predsta-
vili tudi zgodovino cerkve Sv. Ožbolta. ”Zani-
mivo je, da so ob koncu 18. stoletja na Sv.
Ožboltu že imeli šolo, nameravali so ustano-
viti tudi svojo župnijo. Ideja ni bila nikoli re-
alizirana, zdaj je to podružnica mestne žup-
nije Sv. Jakoba v Škofji Loki,” je pojasnila
Klemenčičeva.                      Ana Hartman

Ljudski pevci in godci na Sv. Ožboltu
Ob semanjem dnevu je bilo na Sv. Ožboltu nad Škofjo Loko že štirinajsto Srečanje 

ljudskih pevcev in godcev.

Grabljice s Sovodnja so na Sv. Ožboltu zapele že peto leto zapored.

Stari vrh - Javorski gasilci so konec julija na Grebljici pod Starim
vrhom predali namenu novo gasilsko vozilo s cisterno. ”Uresničile
so se nam dolgoletne sanje. Nakup novega vozila je bil nujen, na-
menjeno bo predvsem gašenju, lahko pa se bo uporabljalo tudi za
prevoz pitne vode in komunalne dejavnosti, denimo čiščenje
kanalov,” je poudaril predsednik PGD Javorje Ciril Alič. Vozilo je
stalo dvesto tisoč evrov. Občina Gorenja vas-Poljane je investicijo
sofinancirala s 83 tisoč evri, prispevki krajanov so znašali 30 tisoč
evrov, več kot sto tisoč evrov pa so zbrali gasilci z različnimi akci-
jami.

Na slovesnosti so zbrane pozdravili tudi poveljnik občinskega
gasilskega poveljstva Roman Kokalj, župan občine Gorenja vas -
Poljane Milan Čadež in namestnik poveljnika Gasilske zveze
Slovenije Jože Brlec. Kulturni program so obogatili otroci po-
družnične šole Javorje, harmonikar Peter Debeljak in Folklorna
skupina Javorje, novo vozilo pa je blagoslovil župnik iz Javorij 
Ciril Istenič v želji, da bi opravilo čim manj kilometrov. Slovesnos-
ti je sledila zabava s pevko Tanjo Žagar.

A. H., foto: Izidor Jesenko

Javorski gasilci z novim vozilom

Uresničile so se nam dolgoletne sanje, pravi predsednik PGD Javorje Ciril Alič.
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Skavtski tabor 
za vodnike

V Retečah so bili tudi letos poleti skavti, tokrat ”pri
Mlinarju”, kjer je od 26. julija do 1. avgusta potekal
letošnji drugi tabor za vodnike. Udeleženci iz vse
Slovenije, bilo jih je okrog 40, so se pripravljali na
bodočo funkcijo in imeli priložnost sodelovati v
prvem skavtskem tekmovanju talentov, ki so ga
poimenovali Skavtalent. Vreme jim vse dni ni bilo
naklonjeno, a jih tudi dež ni zmotil pri prikazu talen-
tov in pripravi na funkcijo vodnikov. Zelo zanimivo je
bilo predzadnji dan, ko so se pomerili na progi
preživetja. Njen večji del je potekal v blatu, mladi
skavti pa so prikazali tudi veščine hoje po vrvi. Tabor
za vodnike se je končal s sveto mašo.               M. B.

Žirovski Vrh sv. Urbana - ”Veseli smo, da
sta prireditvi Lepo je res na deželi in Praznik
žetve tudi letos na Žirovski Vrh privabili
množico obiskovalcev. Znova smo jim prib-
ližali običaje, povezane z žetvijo, in življenje
na vasi v starih časih,” je bila zadovoljna Lu-
cija Kavčič iz Turističnega društva Žirovski
Vrh, ki je zadnji julijski konec tedna orga-
niziral tradicionalni prireditvi.

Po dvanajstih letih gostovanja na domačiji
Javorč so letos dogajanje preselili na vrh Se-
lakovega griča. Domači igralci so na sobotni
prireditvi Lepo je res na deželi s premierno
uprizoritvijo igre Tončke Oblak Šiba bo
pela do zadnjega kotička napolnili šotor. Igra
se je nanašala na preprosto kmečko družino
izpred sto let, stroga pravila spoštovanja in
medgeneracijske odnose. ”Prikazali smo,
kako so se včasih strogo držali božjih za-
povedi, še zlasti četrte, ki se nanaša na spoš-
tovanje očeta in matere. Otroci so zelo spoš-
tovali tudi stare starše in druge starejše ge-
neracije, pokazali smo, kako je bila vzgoja
včasih bolj trda, kako izrecno so se držali, da
se na nedeljo, gospodov dan, ne dela ... V igri
je vrsta komičnih situacij, med drugim tudi,
kako se oče in stari oče nista mogla zmeniti,
kdo bo imel komando, kako sta si dečka, ki sta
zamujala od maše, v hlače nabasala travo, saj
sta vedela, da jih bosta dobila s šibo ...,” je
strnila Oblakova.

Na zadnjo julijsko nedeljo pa dogajanje na
Žirovskem Vrhu že tradicionalno zaznamuje
Praznik žetve. Domačini so skozi igro
prikazali mlatenje pšenice s cepci, ‘rejtanje’ in
čiščenje žita v ‘neškah’. Program sta obogatili

otroška in odrasla folklorna skupina Zala, do-
mačinka Cilka Štucin pa je predstavila letos
izdano knjigo Rekli so, kopal se bo uran.

Praznik žetve so tokrat popestrili s šovom
Žirovski Vrh ima talent. Komisijo v sestavi
Vinko Oblak, Lucija Kavčič in Bogdan
Gantar je najbolj prepričala petletna Eva
Bajuk iz Žirov, ki je ob spremljavi soseda
Štefana Bogataja na harmoniki zapela pe-
sem Mladih Dolenjcev Nocoj je druga rekla
mi. Predstavile so se tudi mladenke, ki so

mlatile s cepci, trebušni plesalki in plesalec,
90-letni Jože Stanonik iz Žirov je klekljal,
predsednik TD Žirovski Vrh Anton Košir pa
pletel, žirovski slikar Iztok Kavčič je ustvar-
jal karikaturo ... Živahno je bilo tudi na pred-
stavitvi kmečkih strojev ter ob stojnicah do-
mače in umetnostne obrti.

Obe prireditvi je spremljala tudi glasba,
obiskovalci so se zavrteli ob zvokih ansam-
blov Javor in Novi spomini. Ana Hartman, 

foto: Polona Mlakar Baldasin

Praznik žetve popestrili talenti 
Prizadevni člani Turističnega društva Žirovski Vrh so znova uspešno spravili pod streho prireditvi 

Lepo je res na deželi in Praznik žetve.

Na taboru v Retečah se je na funkcijo vodnikov pripravljalo okrog 40 mladih skavtov.

Zmagovalca šova Žirovski Vrh ima talent: Eva Bajuk in Štefan Bogataj
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Vroči in sončni poletni dnevi so večinoma
že za nami in prihaja čas, ko bomo v garde-
robnih omarah napravili več prostora za to-
plejša oblačila, ki nas bodo grela v prihajajo-
čih jesenskih dneh. To pa ne velja le za nas,
odrasle, temveč tudi za nadobudne malčke. 

Modni oblikovalci otroški kolekcij so tudi
za to jesen pripravili zanimive barvne vzorce
in kroje oblačil za malčke. Med barvami za
punčke letošnjo jesen prevladuje lila barva v
kombinaciji s peščeno in mornarsko modro
barvo, medtem ko oblačila za fantke najpo-
gosteje najdemo v sivih in modrih odtenkih.
Ker otroci najraje nosijo oblačila, ki jim
omogočajo udobje in brezskrbnost, je po-
membno, da izberemo oblačila, ki so prepro-
sta za oblačenje in jih ne ovirajo pri gibanju.
Hkrati je pomembno, da so oblačila tudi pri-
jetna na otip in izdelana iz naravnih materia-
lov, prijaznih koži. 

Za letošnjo jesen so tako modni oblikovalci
za malčke oblikovali široko paleto zanimivih
in prikupnih otroških oblačil. Velik poudarek
so tokrat namenili pleteninam, kot so jopice,
ponči ter brezrokavniki. Ti so udobno kroje-

ni in dajejo malčkom toplino, zato so nadvse
primerni predvsem za hladne jesenske dni.
Zelo priljubljena materiala otroških oblačil
sta tudi bombaž in jeans, ki se lahko izjemno
lepo kombinirata z drugimi pletenimi kosi
oblačil. 

Med modnimi dodatki za otroke letošnjo je-
sen prevladujejo predvsem pletene in bom-
bažne čepice, ki so pri deklicah najpogosteje
kot baretke, pri dečkih pa kot športne čepice,
med jesensko otroško obutvijo pa najdemo
predvsem športno obutev pisanih barv, ki
sega nad gleženj, ali zelo modne škorenjčke
širših modelov. Tina

Jesenska moda za malčke
Otroci najraje nosijo oblačila, ki jim omogočajo udobje in brezskrbnost, zato je pomembno, da izberemo

oblačila, ki so preprosta za oblačenje in jih ne ovirajo pri gibanju.

Ko se poletje prevesi v september, se za-
čnemo ozirati po modnih trendih za priha-
jajoče hladnejše dni. 
Barvna zapoved letošnje jeseni je siva, do-
bro jo dopolnjujejo močne in žive barve: vi-
jolična, rdeča, zelena, oranžna in petrolej-
sko modra. Modna barva je tudi rumena v
vseh odtenkih, primerna je za uporabo na
dodatkih: torbice, šali, pasovi, rokavice,
pokrivala ...
To jesen moda sprejema glamur in razkoš-
je. Uporabljajo se dragoceni materiali: sa-
ten, svila, šifon, žamet ... 

Modni so dodatki v obliki bleščic, perlic,
kristalčkov ali perja. Zaželeno je krzno,
umetno ali naravno. Iz tkanin se ustvarjajo
večplastni vzorci in draperije, ki ustvarjajo
trendovski volumen in razgibanost. Pleteni-
ne so ogromne, grele nas bodo v vsej svo-
ji velikosti. Tu so ohlapni kroji, visoki, veliki
ovratniki, naborki, volančki in cvetovi. Pri-
merna obutev je udobna obutev, aktualni
so škornji s široko peto ali s polnim pod-
platom. 

Metka Logar

           Boutique

Aleksandra
      Grenc 2, Škofja Loka
  telefon: 04-5134-053
    www.svecana-oblacila.si

- ženski kostimi po meri
- srajce, korzeti po meri
- modne obleke po naroèilu
 - nova kolekcija majic SENSI

- dresi za treninge orientalskih  
  plesov

ponedeljek-petek: 9-12,15-19h

Bodite drzni in izvirni, izberite si svoj slog. 
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Na letošnjem mednarodnem avtomobilskem salonu v Parizu, ki bo
v začetku oktobra, bo Mazda največ pozornosti namenila novim po-
gonskim strojem, s katerimi bo zmanjšana poraba goriva in znižani
izpusti škodljivih emisij.

Pod salonskimi žarometi bo tudi osvežena Mazda2, sicer najmanjši
model te znamke. Prenova sicer ni prav obsežna, vendar bo mogoče
hitro opaziti spremenjen sprednji del z ”družinskim” obrazom in iz-
boljšano notranjost. Prenovljeni so tudi motorji, ki ustrezajo okolje-
varstvenim standardom Euro 5. Očem skrita je izboljšana šasija, ki bo
zagotavljala več potniškega udobja, prvič pa bo Mazda2 na voljo tudi
s samodejnim menjalnikom. 

Ob prenovljeni Mazdi2 se bo v Parizu predstavila tudi nova Mazda5
z novim varčnim 1,6-litrskim turbodizelskim motorjem. Ta pogonski
stroj bo v novem družinskem enoprostorskem avtomobilu z inovativ-
nim sistemom zlaganja sedežev v drugi in tretji vrsti razvil 85 kilova-
tov (115 KM), v povprečju bo zahteval 5,2-litra plinskega olja na 100
kilometrov prevožene poti in bo v primerjavi s predhodnikom izpustil
za 15 odstotkov manj škodljivih emisij. Motor je opremljen z novim
šeststopenjskim ročnim menjalnikom, enak motor pa bo namenjen
tudi Mazdi3. Matjaž Gregorič

Od najmanjšega navzgor
Na avtomobilskem salonu v Parizu najavljena premiera prenovljene Mazde2. 
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Japonski Suzuki po delčkih spušča v javnost prve informacije in foto-
grafije novega Swifta, ki naj bi po evropskih cestah zapeljal letošnjo je-
sen. Tako kot do sedaj, bo avtomobil na voljo v tri- ali petvratni karose-
rijski izvedbi, sicer pa je kar za 11 centimetrov daljši, ter za malenkost
širši in višji od predhodnika, prav tako pa ima daljšo medosno razdaljo.

Novi Swift z osnovno silhueto sicer precej spominja na dosedanji
model, vendar so mu oblikovalci zunanjosti nadeli nekaj novih pou-
darkov, med katerimi so spremenjena maska hladilnika, novi žarome-

ti in zadnje luči ter zajetnejša odbijača. Obsežno so prenovili tudi no-
tranjost in motorno paleto. Osnovni je novi 1,2-litrski bencinski štiri-
valjnik z 69 kilovati (94 KM), prav tako pa bo na voljo 1,3-litrski tur-
bodizelski pogonski stroj. Oba motorja sta nizkoemisijska in učinko-
vitejša, kot so bili motorji v prejšnji generaciji. 

Tako kot doslej bo proizvodnja Swifta za evropske trge potekala v
madžarskem Esztergomu. Kdaj in za koliko denarja bo na voljo slo-
venskim kupcem, še ni znano.        Matjaž Gregorič

Menjava generacij
Jeseni prihaja novi, prepričljivejši Suzuki Swift.

www.gorenjskiglas.si

Pet zvezdic za Hyundai ix35
Hyundai ix35 je na preizkusnih trčenjih Euro NCAP po novi

metodologiji prejel vseh pet zvezdic. Dosegel je 90 odstotkov
vseh točk za zaščito odraslih potnikov, 88 odstotkov za zaščito
otrok in 71 odstotkov za vgrajene sisteme, ki zmanjšujejo
možnost poškodb. V kategoriji zaščite otrok je Hyundaijev šport-
ni terenec dosegel najboljši rezultat med tekmeci. Ob i20 in i30
je ix35 tretji Hyundaijev avtomobil z najboljšim dosežkom na
evropskem varnostnem preizkusu. M. G.
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Črešnik d.o.o., 
Spodnja Senica 20,

Medvode  

www.cresnik.si Tel: 051/ 612-888  
Prodaja in odkup rabljenih vozil vseh znamk

TRGOVINA IN SALON:
tel.: 01/ 361 22 55, 

01/ 361 22 50

SERVIS:
tel.: 01/ 361 75 20, 

041/ 670 522 NOVO

KIA SPORTAGE 2011

ŽE V NAŠEM SALONU

POSEBNO UGODNA PONUDBA VOZIL CEED IN VENGA
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OGLASITE SE 
IN PREVERITE !

Avstrijski pogon za
aziata

Južnokorejska Kia je pri novem Sportagu
predstavila inteligentni sistem štirikolesne-
ga pogona, imenovan Dynamax AWD. Za-
snovali so ga v avstrijskem podjetju Magna
Powertrain. Novi pogonski sklop izvaja stal-
ni nadzor voznih pogojev in predvideva za-
hteve štirikolesnega pogona, kar je bistveno
drugače kot pri drugih podobnih pogonih, ki
se zgolj odzivajo na vozne pogoje, potem ko
se z njimi že soočijo. Dynamaxova inteli-
gentna nadzorna enota stalno analizira po-
datke s pomočjo krmilne enote vozila in
tako nadzira delovanje elektrohidravličnega

sistema sklopke. Delovanje je za voznika
popolnoma neopazno. Poleg tega sistem od-
pravlja nepričakovano prekrmarjenje in pod-
krmarjenje z zmanjšanjem neželenih vleč-
nih sil na sprednji in zadnji osi. Ob tem ima
pogonski sklop višjo temperaturno odpor-
nost, kar pomaga pri preprečevanju pregre-

vanja in posledično ugašanja pogona med
vzpenjanjem po klancu ali med vleko priko-
lice. Poleg tega se novi sistem, zahvaljujoč
inteligentnemu nadzoru elektronike, lahko
pohvali z boljšo učinkovitostjo, s čimer so
znižali porabo goriva in emisije CO2.

M. G.
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Poletja bo počasi nepreklicno konec, množič-
no dopustniško migriranje narodov se bo počasi
končalo in ljudje se bodo spet spomnili, kje je
njihovo stalno prebivališče in kaj so njihove red-
ne naloge. Kar vključuje tudi nas, KŠŠ, Zavod
O in vse njune sekcije ter njih aktiviste. Imeli
smo dovolj časa za razmišljanje, kdo smo in
čemu smo namenjeni. Dovolj časa za analizo,
pri čem smo dobri in kje delamo napake. Sedaj
je čas, da zaključke praktično implementiramo
v novo sezono in pokažemo, iz kakšnega testa
dejansko smo.

Naš program v osnovi ostaja enak. MKC Pri
Rdeči ostrigi, MMC Pulsar in Atelje CLOBB
bodo še naprej opravljali svoje že kar tradicio-
nalne funkcije, ki pa jih bomo racionalizirali.
Njihove dejavnosti bodo bolje kadrovsko zapol-
njene, medsebojno bolje usklajene, bolje načr-
tovane, finančno uravnotežene in medijsko pod-
prte, za kar pa bo poskrbel novoizbran kolegij
Zavoda O.

Ena večjih sprememb nove sezone bo okrep-
ljeno mednarodno sodelovanje. Letos bomo
znotraj naše organizacije gostili tri prostovoljce
evropske prostovoljne službe, ki bodo s pomoč-
jo svojih znanj in izkušenj pomagali pri razvoju
in delu posameznih zavodovih sekcij, hkrati pa
jih bodo tudi medsebojno združevali v dobro

delujočo celoto. Omogočili bodo namreč prenos
dobrih praks s področja kreativnega ustvarjanja,
mladinskega organiziranja, multimedijske
umetnosti, sodobnih komunikacijskih sredstev,
IKT tehnologije, organizacije in izvedbe priredi-
tev ter mladinske politike. Hkrati smo kot koor-
dinacijska organizacija Dnevnemu centru za
varstvo otrok, ki deluje pri Centru za socialno
delo v Škofji Loki, omogočili izvajanje še ene-
ga EVS projekta, s čimer povezovanje znotraj
Zavoda O širimo še na druge organizacije, ki se
ukvarjajo s prostovoljnim delom na lokalni rav-
ni in s tem spodbujamo tudi povezovanje na tem
področju. 

Drugo, trenutno še dokaj slabo izkoriščeno
področje mednarodnih aktivnosti, so mladinske
izmenjave. To stanje že pospešeno spreminja-
mo. V začetku prejšnjega meseca je šestčlanska
skupina mladih Škofjeločanov odpotovala v
Turčijo na štiristransko mladinsko izmenjavo,
katere glavna tematika je bila humor, konec me-
seca pa se je druga skupina odpravila v Franci-
jo na izmenjavo, katere srž je bila tradicionalna
glasba, ples in kulinarika, udeležilo pa se jo je
50 mladih iz desetih evropskih in partnerskih dr-
žav. S takim tempom bomo nadaljevali skozi
vso sezono in na tak način navduševali mlade za
delo znotraj naše organizacije, jih hkrati uspo-

sabljali za delo z mladino, ustvarili razmere, pri-
merne za medkulturno učenje, in ustvarili prija-
teljske vezi med mladimi v Škofji Loki na eni
strani in njihovimi sovrstniki iz drugih delov Ev-
ropske unije, s čimer si bodo razširili obzorja in
zaobšli pregovorno škofjeloško zaplankanost.

Ob koncu pa še poziv. Če želite delovati zno-
traj Zavoda O z idejami, ki jih želite uresničiti,
sodelovati pri projektih, z družbenimi akcijami
opozarjati na probleme in jih hkrati tudi sanira-
ti ter na tak način izboljševati lokalno okolje,
udeleževati se izmenjav, organizirati dogodke v
Ostrigi, delati kot član pomožnega osebja, krea-
tivno ustvarjati, delovati v stimulativnem delov-
nem okolju, vas veseli multimedija, pridobivati
praktične izkušnje iz različnih področij, izraziti
kritike in pohvale, bi želeli vaditi z bendom pa
nimate prostora, plakatirati, nastopati, pomaga-
ti, prostovoljno delati oziroma skratka, na kakr-
šen koli način sodelovati pri delu novega, pre-
novljenega Zavoda O, nas spletno kontaktirajte
na zavodo@zavodo.org, telefonično na 040/470
640 oziroma se oglasite vsak delovni dan med 9.
in 18. uro v pisarni Zavoda O poleg Ostrige. Ve-
seli vas bomo. Več glav namreč več ve, več rok
pa več naredi, več nas bo, boljši bomo ...   

Matjaž Vouk, direktor

Poletju v slovo, Zavod O
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Ker so predvsem najmlajši šolarji med po-
letnimi počitnicami že nekoliko pozabili na
vsa prometna pravila, po drugi strani pa so
tudi vozniki že odmislili, da se vozijo po šol-
skih poteh, policija opozarja vse voznike, naj
bodo vsaj prve šolske dni še posebej pozorni
na otroke v prometu. Tudi policisti bodo v
prihodnjih dneh na šolskih poteh pogosto
navzoči. 

Letošnje razmere na cestah po Škofjelo-
škem so sicer precej bolj spodbudne kot lani,
kar potrjujejo tudi statistični podatki o posle-
dicah prometnih nesreč. Policijska postaja
Škofja Loka je v prvi polovici leta sicer ob-
ravnavala za desetino več prometnih nesreč
kot v enakem obdobju lani, a njihove posledi-
ce vendarle niso bile tako hude kot lani. V pr-
vih šestih mesecih letošnjega leta je življenje

izgubil ”le” motorist, medtem ko so lani do
konca junija ceste vzele že štiri življenja. Lo-
ški policisti so letos obravnavali tudi manj
prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškod-
bami (letos 7, lani 10) in lahkimi telesnimi
poškodbami (letos 35, lani 38). 

Najbolj pogosti vzroki prometnih nesreč so
bili nepravilna smer in stran vožnje (letos 31,
lani 39), nepravilni premik z vozilom (letos
28, lani 20), neupoštevanje pravil o predno-
sti, neprilagojena hitrost in neustrezna var-
nostna razdalja. Predvsem nepravilno smer in
stran vožnje (največkrat ob prehitevanju) po-
licija povezuje tudi z vožnjo pod vplivom al-
kohola. V letošnjem polletju so policisti ob-
ravnavali tudi pet (lani kar dvanajst) promet-
nih nesreč s pobegom, vse pa so raziskali. 

Zadnja hujša prometna nesreča se je 7. av-
gusta zvečer zgodila v semaforiziranem kri-
žišču v Lipici. Oseminšestdesetletni voznik
iz Škofje Loke je vozil osebni avtomobil po
regionalni cesti v smeri proti Godešiču. V
križišču je zavil levo proti Hafnerjevemu na-
selju in izsilil prednost dvaindvajsetletnemu
vozniku iz Škofje Loke, ki je z osebnim av-
tomobilom pravilno pripeljal po nasprotnem
voznem pasu. Povzročitelj nesreče in šestde-
setletna sopotnica sta se ob trčenju hudo po-
škodovala, zato so ju reševalci odpeljali v
ljubljanski Klinični center

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Začenja se novo šolsko leto
Jutri bodo otroci vnovič zasedli šolske klopi, zato bodo tudi ceste, 

po katerih vodijo šolske poti, polne otrok. 

Nespretni vlomilec
Žiri - Sredi avgusta je neznani storilec v

objemu noči skušal vlomiti v banko, a pri
tem ni bil uspešen, tako da je povzročil
samo gmotno škodo na vhodu. S. Š.

Potreboval je računalnik
Škofja Loka - Neznani storilec je v noči

na 17. avgust preplezal ograjo in skozi okno
vstopil v poslovni prostor na Mestnem trgu
v Škofji Loki. Iz pisarne je odnesel prenos-
na računalnik in tiskalnik ter drugo računal-
niško opremo, v skupni vrednosti okoli
1.100 evrov. S. Š.

Kadili bodo kot Turki
Žiri - V Žireh je nekdo 16. avgusta zgodaj

zjutraj vlomil v trgovino in odnesel vsaj za
okoli štiri tisoč evrov tobačnih izdelkov. Po-
licisti obvestila o kaznivem dejanju in storil-
cih še zbirajo. 

Tatovi v bifeju in trgovini
Škofja Loka - Neznani storilci so konec

julija vlomili v dva gostinska lokala v Škof-
ji Loki. Iz prvega lokala so tatovi odnesli
ves menjalni denar, cigarete različnih
znamk, LCD monitor znamke Samsung in
računalnik. Gmotna škoda je bila ocenjena
na 1500 evrov. V drugem lokalu je prav tako
izginil menjalni denar, pa tudi alkoholna in
brezalkoholna pijača. Gmotne škode je bilo
v tem primeru za sto evrov. Konec julija pa
je nepridiprav vlomil v trgovino v Gorenji
vasi in ukradel večjo količino cigaret. S. Š.

V ovinku s ceste
Srednja vas-Poljane - Dvajsetletni doma-

čin je 26. julija zvečer vozil osebni avtomo-
bil iz smeri Poljan nad Škofjo Loko proti
Gorenji vasi. V Srednji vasi-Poljane ga je v
desnem ovinku zaneslo s ceste. Vozilo je
najprej drselo, nato pa se je prevrnilo. V
prometni nesreči sta bila hudo ranjena sopo-
tnika, stara petnajst in dvaindvajset let. S. Š.

Prehitro v ovinek
Selo pri Žireh - V nedeljo, 25. julija, ob

1.20 je 25-letni Žirovec vozil motorno kolo
po regionalni cesti iz Žirov proti Trebiji, na
motorju pa je imel tudi 24-letnega sopotnika.
Na Selu pri Žireh je zaradi neprilagojene hi-
trosti izgubil ravnotežje. Oba domačina sta
skupaj z motornim kolesom padla po tleh in
zdrsnila prek nasprotnega smernega vozišča
v obcestni steber. V nesreči se je voznik huje
ranil, zato so ga odpeljali v ljubljanski Klinič-
ni center. Sopotnik je bil lažje ranjen. Polici-
sti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče
nima veljavnega vozniškega dovoljenja za
vožnjo motornih vozil te kategorije. S. Š.

Izginil motor
Draga - V Dragi so konec julija iz stano-

vanjske hiše ukradli šest let staro motorno
kolo KTM 640 LC4, številka okvirja
VBMKSN4014M 774299, oranžne in črne
barve, na njem pa je bila pritrjena registrska
tablica z oznako KR 51-0A. S. Š.

Zadnja hujša prometna nesreča se je 7. avgusta zvečer zgodila v semaforiziranem križišču v Lipici.



Prijateljstvo vam ne bo nadomestilo ljubezni. Čeprav je iskreno in
vam predstavlja žarek upanja. Toda življenje vedno odpre nova
vrata, ko ena zapre. Občutek osamljenosti bo samo trenuten, le to-

liko, da se zaveste, kaj si želite.
Srečni datumi: 10., 17. 9.
Dnevi za ljubezen: 14., 30. 9.
Vaša barva: temno zelena
Loto številke: 4, 5, 6, 10, 11, 12,13.
Misel meseca: Da bi nam uspelo, moramo predvsem zaupati, da nam bo.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Vaše razpoloženje bo iz trenutka v trenutek nihalo, in že sami sebi
boste šli pošteno na živce. Ko boste šli dva koraka naprej, bo nare-
jen tudi korak nazaj, ne da bi se tega zavedali.

Srečni datumi: 24., 31. 8.
Dnevi za ljubezen: 11., 18. 9.
Vaša barva: barva češenj
Loto številke: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38. 
Misel meseca: Dogodek dneva je vedno jutro.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Zaradi stvari, na katere nimate prav nobenega vpliva, se boste končno
nehali obremenjevati. Čas boste posvetili sebi pomembnim stvarem,
kot je ljubezen in kako se ljubljeni osebi približati brez zadržkov.

Srečni datumi: 1., 10. 9. 
Dnevi za ljubezen: sredina meseca
Vaša barva: vijolična 
Loto številke: 1, 2, 3, 20, 21, 28, 35.
Misel meseca: Domišljija je bojno polje naših misli

RAK 22. junija – 22. julija

Težave boste skušali odpraviti z nasmeškom in veliko mero dobre
volje. S takimi in podobnimi izzivi se boste spoprijemali brez oma-
hovanja. V ljubezni bo pozitivni preobrat in na osebnem področju

vas čakajo zelo velike spremembe.
Srečni datumi: 16., 23. 9.
Dnevi za ljubezen: 21., 24. 9.
Vaša barva: rožnata
Loto številke: 2, 6, 7, 8, 15, 16, 17.
Misel meseca: Vse je težavno, preden postane lahko.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Ljudi v svojem bližnjem okolju boste imeli preveč pod nadzorom,
zato se vam zna zgoditi, da se vam nekdo upre in dokončno
postavi po robu. Presenečeni boste tam, kjer to najmanj pričaku-

jete. V ljubezni seveda.
Srečni datumi: 6., 20. 9.
Dnevi za ljubezen: 8., 22. 9.
Vaša barva: siva
Loto številke: 1, 3, 4, 8, 9, 17, 19.
Misel meseca: Zmaga ne pride sama od sebe, priti ji morate naproti.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

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

še pride. S prijatelji boste zakopali bojno sekiro.
Srečni datumi: 13., 17. 9.
Dnevi za ljubezen: 5., 7. 9.
Vaša barva: rumena
Loto številke: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16.
Misel meseca: Seme je najmanjše skladišče tistega, kar iz semena nastane.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

V tem mesecu boste razne, a kar pomembne stvari postavili na stran-
ski tir, in ne boste se ukvarjali z mislijo na možne posledice. Pomemb-

na vam bo samo ljubezen in vse, kar je z njo povezano. Čaka vas lepo presenečenje.
Srečni datumi: 14., 15. 9.
Dnevi za ljubezen: 3., 9. 9. 
Vaša barva: oker 
Loto številke: 12, 14, 15, 22, 24, 26, 33. 
Misel meseca: Pogum pomeni, da naredite tisto, česar vas je strah.

BIK 22. aprila – 20. maja

Takoj se morate znebiti notranjih strahov. Strah vam vsako težavo
naredi še hujšo in večjo. Oseba nasprotnega spola vas bo povabi-

la na daljšo pot, nikar ne odlašajte. Pri financah tokrat ne boste varčevali.
Srečni datumi: 12., 13. 9.
Dnevi za ljubezen: 22., 29. 9.
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 6, 7, 9, 13, 14, 17.
Misel meseca: Edina ovira jutrišnjim uspehom so današnji dvomi.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Odpirale se vam bodo velike priložnosti za dober zaslužek. S tem
se vam lahko kasneje nudijo možnosti za izpolnitev vaših starih
ciljev. V ljubezni boste brez meja in samozavestni. Dopust boste

znali izkoristiti.
Srečni datumi: 4., 7. 9.
Dnevi za ljubezen: 2., 15.9.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 2, 3, 4, 10, 11, 18, 22.
Misel meseca: Ne podcenjuj tistega, kar je blizu, čeprav so cilji usmerjeni v daljavo.

Za določene stvari, ki si jih želite v tem trenutku, ni še pravi čas.
Ne samo, da okoliščine niso prave, tudi vi v resnici še niste
pripravljeni. Ko pa boste tik pred tem, vas nobena sila ne ustavi.

Soncu se nikar preveč ne izpostavljajte.
Srečni datumi: 29., 30. 8.
Dnevi za ljubezen: 3., 6. 9.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12.
Misel meseca: Prava moč se poraja iz želje.

OVEN 21. marca – 21. aprila

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Tja, kjer imate največ možnosti za uspeh, boste usmerili pozitivno ener-
gijo in samo po sebi se bo poskrbelo, da pridete v ospredje, kjer vas
opazijo tudi tisti, ki vas doslej niso. Premišljevali boste o naraščaju.

Srečni datumi: zadnji teden v mesecu
Dnevi za ljubezen: 23., 24. 9.
Vaša barva: roza
Loto številke: 12, 15, 17, 18, 19, 36, 38.
Misel meseca: Ni bližnjic do tja, kamor je vredno priti.

Težave v službi ali pa v družinskem krogu boste uspešno reševali
v največji meri zaradi svoje dobre volje in optimizma. Čeprav se
vam bo zdelo, da je v odnosih med prijatelji vse v redu, bodite pre-

vidni. Z dopustom boste več kot zadovoljni.
Srečni datumi: 31. 8.
Dnevi za ljubezen: 1., 12. 9.
Vaša barva: sinje modra
Loto številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30.
Misel meseca: Najpomembnejše pri cilju je, da ga imate.

RIBI 20. februarja – 20. marca

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Horoskop
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GOSTILNA IN PIZZERIJA 
ORIGANO

NEVERJETNO!!!
Pizza MALICA do 12 ure za 4,5 Eur.
Lahko vam jo dostavimo tudi na dom

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

BREZPLAČNA ŠTEVILKA






