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Vir, Tolstojeva 18, 1230 Dom`ale
Tel.: 01/7210-164 • Fax: 01/7219-127

GSM: 041/416-737

PRODAJA IN MONTA@A

GARA@NIH VRAT

• AVTOMATIZACIJA DVORIŠ^NIH VRAT
• ELEKTRO INSTALACIJE

www.elektrovidmar.si • elektrovidmar@gmail.com

`e od 875 z monta`o in 8,5% DDV-jem

Vir, Tolstojeva 18, 1230 Dom`ale
Tel.: 01/7210-164 • Fax: 01/7219-127

GSM: 041/416-737

• AVTOMATIZACIJA DVORIŠ^NIH VRAT
• ELEKTRO INSTALACIJE

www.elektrovidmar.si • elektrovidmar@gmail.com

● AVTOMATIZACIJA DVORIŠČNIH VRAT
● ELEKTRO INSTALACIJE
Vir, Tolstojeva 18, 1230 Domžale

Tel.: 01/7210 -164 ● Fax: 01/7219 -127
GSM: 041/416-737

www.elektrovidmar.si ● elektrovidmar@gmail.com
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www.lon.si

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

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

Odlični depoziti

Sedaj še z boljšimi obrestnimi 

merami – do kar 5,00 %.

Stanovanjski krediti

� nizki stroški odobritve
� ugodne obrestne mere
� različne oblike zavarovanj
� daljše ročnosti
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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 15. številke Gorenjskega glasa,
22. februarja 2011. V nakladi 14.000 izvodov jo 
dobijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov
v škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 29. marca 2011.

L O Č A N K A Bomba za gorenjsko gospodarstvo

Na naslovnici: Lea Šinkovec
Foto: Gorazd Kavčič

Pravi Haso: ”Sem slišal, da je atomska bomba vredna milijon dolarjev!”
Pa reče Mujo: ”Daj bog, da mi enkrat pade na dvorišče.”

Medtem ko se je naš premier Borut Pahor potikal po prestolnici Zdru-
ženih držav Amerike in se pri njihovem predsedniku Baracku Obami
pol ure menil o koristnosti slovenskega sprejema enega od ameriških
zapornikov iz zloglasnega Guantanama, se je na Škofjeloškem zgodil
mali čudež. Ne, na nobeno od dvorišč ni padla velika in draga bomba
(to bi zagotovo vedeli), ampak so geologi potrdili zelo redko reč na
slovenskih tleh - meteorit Javorje.
Po 15 mesecih raziskovanj strokovnjakov z Geološkega zavoda Slove-
nije je bilo dan po kulturnem prazniku jasno, da imamo v Sloveniji
tretji (znan) meteorit. Petkilogramsko gmoto večinoma železa je našel
Vladimir Štibelj iz Javorij. Hrani ga v bančnem trezorju v Škofji Loki,
vendar vrednosti iz zgornje šale ta gmota najbrž ne bo dosegla.
Zato pa je sekira (pa tudi milijoni domače valute) padla v med podjet-
jem, ki so se zbrali okoli dveh velikanov železnikarskega gospodarstva.
Domelu in Alplesu je, ločeno in s številnimi partnerji, uspelo na raz-
pisu za razvoj centrov gospodarstva pridobiti silne milijone za hitrejši
razvoj panog, v katerih delujeta, hkrati se bo z njima razvijalo tudi
škofjeloško območje in Gorenjska.
Deseterica partnerjev okrog Domela je svoj projekt, ki ga bo z 20 mili-
joni evrov podprla tudi Evropska unija, prav toliko pa bodo dodali tudi
sami, poimenovala NELA - napredna elektroindustrija. Združuje vodil-
na slovenska podjetja iz elektropredelovalne panoge, ki želijo s sinergi-
jo projektov vzpostaviti pomembno razvojno infrastrukturo na področju
elektroindustrije in elektronike. Alples pa je okoli sebe zbral konzorcij
desetih partnerjev v projektu RC31 - Razvojni center kreativne pohiš-
tvene industrije, prek katerega bodo povezovali in nadgradili razvojno-
raziskovalne resurse in kompetence za prodor slovenske lesne pohištve-
ne industrije na mednarodni trg izdelkov visoke dodane vrednosti. EU
bo prek sklada v projekt vložilo skoraj pet milijonov evrov.
V oba projekta bo tako šlo okoli 50 milijonov evrov. Pričakovanja so
velika, predvsem preboj slovenskih podjetij z izdelki visoke dodane
vrednosti na zahtevna tržišča, ustanovljenih bo več hitro rastočih pod-
jetij, domači vrhunski strokovnjaki bodo delo dobili blizu svojega
doma, ... Že ob prijavah na razpis so v podjetjih poudarjali, da tokrat
ne bodo vlagali v stene oziroma hale in skladišča, ampak v znanje za
pospešek njihovemu razvoju.
Primerjava med meteoritom in uspehom na razpisu sicer ni umestna,
pa vendar kaže, kot da sta oba mala čudeža padla z neba. Kdaj je prvi,
še ni znano in morda niti ni pomembno, tirnice drugega pa so bile
zgrajene že pred davnimi leti, tik po drugi svetovni vojni, ko sta pod-
jetji začeli delovati. Pred meseci pa so še vodilni v vseh podjetjih, še
najbolj pa v železnikarskem dvojcu, imeli dovolj modrosti in znanja, da
so pripravili vlogo, ki je na gospodarskem ministrstvu niso mogli za-
vrniti. 
Že sedaj z nestrpnostjo čakamo na rezultate, ki pa bodo plod trdega
dela (in milijonov evrov) in ne nepričakovane sreče. Sicer pa, že pred
leti je Rok Šimenc, direktor Razvojne agencije Sora, pomenljivo po-
udaril, da brez srečke ne moreš zadeti na loteriji. Tudi brez sodelova-
nja na razpisu uspeha zagotovo ne bi bilo.

Boštjan Bogataj
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Čez Blegoš na Lubnik
Planinsko društvo Škofja Loka v soboto, 5. marca (ob 8. uri izpred

OŠ Leskovica), vabi ljubitelje pohodništva na 15. rekreacijski pohod
Čez Blegoš na Lubnik. Iz Leskovice se bodo na Blegoš podali mimo
zavetišča na Jelencih in koče na Blegošu, se spustili na Črni kal, v
Četeno Ravan ter po vojaški cesti do Breznice, kjer bo sledil nov
vzpon - na Lubnik. Hoje je za sedem do osem ur, pohodniki naj
bodo ustrezno zimsko opremljeni. Info: PD Škofja Loka (512 06 67,
http://www.pd-skofjaloka.com).

Znova tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov
V soboto, 5. marca, se bodo znova začele tržnice kmetijskih pridel-

kov in izdelkov, ki potekajo ob sobotnih dopoldnevih v občinskih
središčih in sicer v Škofji Loki na Mestnem trgu, v Gorenji vasi na
novo urejenem vaškem trgu, v Žireh pred Zadružnim domom. V Že-
leznikih pa bodo letos tržnice na novi lokaciji, to je pri trgovini Mer-
cator na Kresu. Tržnice potekajo v Škofji Loki vsako prvo soboto v
mesecu, v Gorenji vasi in Železnikih vsako drugo soboto ter v Žireh
vsako tretjo soboto v mesecu. Tržnice v Železnikih so letos prestav-
ljene iz tretje na drugo soboto v mesecu. 

Neža in Eva ob dnevu žena
Sokolski dom bo tokratno prizorišče prireditve, ki bo namenjena

praznovanju 8. marca - dnevu žensk. V sodelovanju Občine Škofja
Loka, Glasbene šole Škofja Loka in Loškega muzeja se bo z uspeš-
nima loškima kulturnicama, materjo Nežo Maurer in hčerjo Evo
Škofic Maurer, pogovarjala Monika Tavčar. Info: Občina Škofja
Loka (Mirjam Jan Blažič, mirjam.jan-blazic@siol.net). 

Pustna maškarada in pustni veleslalom
V nedeljo, 6. marca, bodo pred gasilskim domom v Selcih pripravili

otroško pustno maškarado. Zbrali se bodo ob 14. uri pred OŠ Selca in
se v pustni povorki odpravili do gasilskega doma, kjer se bodo zabava-
li z Racmanom. Vse maske dobijo nagrado, najboljše še posebej izvir-
ne. Ob isti uri tudi Turistično društvo Sorica v sodelovanju z domačim
športnim društvom vabi na tradicionalni pustni veleslalom. Organizira-
li ga bodo pri dvorani Ivana Groharja v Sorici, najboljše maske pa na-
gradili. Info: TD Selca (Tomaž Habjan, tdselca@gmail.com), TD So-
rica (Marjan Peternelj, 051/221 554). 

Tudi pustni torek bo vesel
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka v sodelovanju z Vrtcem

Škofja Loka in škofjeloškimi osnovnimi šolami za torek, 8. marca,
ob 16. uri, pripravlja veselo pustovanje na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Pustne šeme se bodo zbrale ob 16. uri pred vrtcem Najdihojca
v Podlubniku in se v spremstvu Mestnega pihalnega orkestra Škofja
Loka odpravile do Placa, kjer se bo odvijalo rajanje. Če bo deževa-
lo, sprevod odpade, maske pa se bodo zbrale v telovadnici OŠ Jela
Janežiča. Info: DPM Škofja Loka (Mara Jelovčan, 515 04 71). 

V bajer bodo vrgli luč
Turistično društvo Železniki tradicionalno na predvečer sv. Gregorja

vabi na praznovanje prihoda pomladi. 11. marca ob 18. uri bodo na 
prireditvi Luč v vodo v bajer pred Plnado spustili Gregorčke - goreče hi-
šice. S tem ohranjajo tradicijo iz časov železarstva, ko so se tudi Želez-
nikarji na ta dan začeli veseliti novega sonca in daljšega dne. Spust Gre-
gorčka izraža tudi željo, da bi voda odnesla vse slabosti, skrbi in težave
hladnih dni. Info: TD Železniki (514 73 56). Boštjan Bogataj

Ločanka je redna priloga časopisa

NAROČAM

Ime in priimek: ____________________________________

Naslov:__________________________________________

Podpis:_______________________

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

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

Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

za najmanj eno leto
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Informacije in prijave:
Razvojna agencija Sora d.o.o.

Oddelek turizem (LTO)
Kidričeva cesta 1a
4220 Škofja Loka
 T: 04 517 06 00
M: 051 427 827 
F: 04 517 06 05

E: info@lto-blegos.si
W: www.lto-blegos.si

Srednjeveška poroka
Grajska poroka
Mestna poroka

Poroka na mestnem vrtu

Izmenjajta svoji zaobljubi v srednjeveškem mestu
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Gorenja vas - Župan Milan Čadež vse od
nastopa prvega mandata poudarja dve pri-
oriteti občine: zagotovitev varstva vsem
predšolskim otrokom čim bližje domu in za-
gotovitev čim večjega števila delovnih mest
občankam in občanom v lastni občini, čim
bližje domu. Zato nas je zanimalo, kako je z
delovanjem Gospodarske cone Dobje:

”Vse je pripravljeno za podjetja, obrtnike in
zagon cone. Vsa komunalna infrastruktura je
nared. Z Zidarstvom Božnar in Kamnoseš-
tvom Mravlja smo podpisali pogodbo, obe
podjetji sta že plačali kupnino za nakup zem-
ljišč, s podjetjem Polycom pa se še dogovar-
jamo o podrobnostih. Težko rečem, kdaj
bodo investitorji začeli graditi, saj večina
zemljišč ni več v naši lasti, upam pa, da bodo
z deli začeli čim prej. Projekt gospodarske
cone Dobje se je upočasnil zaradi gospodar-
ske krize, vendar se danes že kažejo veliko
boljši časi. Tudi pri trendu zaposlovanja.”

Za komunalno opremljanje cone je obči-
na prejela evropski denar. Ali ni določeno,
kdaj mora cona zaživeti?

”Roke za dosego ciljev, to je zaključek inve-
sticije ter novo ustvarjena delovna mesta, na
podlagi katerih so nam bila dodeljena nepov-
ratna sredstva, smo v teku izvedbe investicije
podaljšali zaradi aktualne gospodarske situaci-
je. Tako mora cona zaživeti do sredine prihod-
nega leta, ko naj bi dogovorjene cilje dosegli.”

Ta mesec ste bili na poslanskem večeru
Sama Bevka o gradnji četrte razvojne osi v
Cerknem. Gre za cestno povezavo med
Gorenjsko in severno Primorsko, kjer pa
občini in država ne prideta skupaj glede
poteka trase.

”Naš občinski svet je leta 2007 soglasno iz-
glasoval, da je treba raziskati več variant, med
njimi tudi povezavo Poljanske doline z dolino
Idrijce, ki je bila večkrat obravnavana zadnjih
dvesto let. Hkrati smo takrat soglasno naspro-
tovali posegom v vas Hotavlje in dolino Ko-
pačnice. Nato so začele potekati aktivnosti
okoljskega ministrstva, junija v letu 2009 pa
smo na predlog prometnega ministrstva dali
soglasje tudi preko Sovodnja. Lani nas je pre-
senetila odločitev, kjer je bila predstavljena
najustreznejša varianta, ki poteka po dolini
Kopačnice. Kaže, da so tudi upoštevali sklep
iz leta 2007, zato ta varianta ne posega v vas
Hotavlje in v dolino Kopačnice, ampak je tra-
sa speljana mimo Hotavelj in skozi predor pod
Slajko, dolino Kopačnice pa obide z vzpored-
nim tunelom pod Makovcami.”

Bi podprli to varianto?
”Te variante ne moremo podpirati, saj je za

mene kot župana obvezujoč zadnji sklep ob-
činskega sveta na to temo, ki je bil sprejet na
Sovodnju leta 2009, kjer podpiramo poveza-
vo na Primorsko preko Sovodnja ali poveza-
vo v dolino Idrijce. Jasno sem povedal, da
imam za ti dve varianti tako podporo občin-
skega sveta kot večjega dela javnosti.”

Ali menite, da je investicija mimo Hotavelj
in dolino Kopačnice, kjer so dela ocenili na
približno 220 milijonov evrov, sploh realna?

”V spominu so mi ostale besede ministra, ki
je povedal, da se lahko veliko pogovarjamo o
variantah, denarja pa ni. Kot poslanec vem, da
ni denarja niti za tretjo razvojno os, ki ima
prednost pred našo, zato ne vem, kdaj bo zgra-
jena povezava med Gorenjsko in Primorsko.
Ministra sem pozval, da lokalnim skupnostim
predstavljajo le projekte, ki imajo realne mož-
nosti za izvedbo, ne pa prej opisano varianto,
ki se lahko po vloženem denarju primerja z
gradnjo avtoceste. Županu Občine Cerkno
sem pred kratkim obljubil, da ga obiščem in
predstavim tudi slabe plati te variante.”

V dolini Kopačnice pa imate načrte z
gradnjo term. V kateri fazi je projekt, ali
se zanj zanimajo tudi zasebniki?

”Intenzivno delamo pri pripravi idejne za-
snove projekta, ki zagotavlja kopanje in izvaja-
nje prostočasnih dejavnosti. Računamo, da
bomo letos z začetkom gradbene sezone zače-
li z gradbenimi deli, konec junija pa se bomo
lahko tudi prvič okopali v termalni vodi. V eni
od vrtin vse od leta 2009 spremljamo kvaliteto
vode, stalnost pritiska in druge značilnosti. In-

teres za sodelovanje na tem področju imamo
skupaj z Turističnim društvom Slajka Hotavlje,
mi pa imamo v letošnjem proračunu na voljo
nekaj deset tisoč evrov. Tudi od obiska bo od-
visno, kako se bo projekt razvijal.”

Kdaj bodo izvedeni prvi priključki go-
spodinjstev na širokopasovno omrežje, ki
ste ga gradili z zasebnikom in evropskim
denarjem?

”S potencialnimi gostujočimi operaterji se
je Tritel dogovoril o osnovnih pogojih sode-
lovanja. Pričakujemo, da bodo pogodbe
usklajene do pomladi, nakar bi se lahko pri-
čeli izvajati tudi prvi priključki. Priključek se
izvede na podlagi izkazanega interesa za pri-
klop, torej tako, da gospodinjstvo sklene na-
ročniško pogodbo z enim izmed operaterjev.” 

V občini se že nekaj časa poigravate z mis-
lijo o gradnji doma za starejše. V proraču-
nu ste nekaj denarja namenili za ta projekt,
kdaj bi bila investicija lahko izvedljiva?

”Letos imamo namen pridobiti zemljišče,
idejno zasnovo pa že imamo in je primerno
umeščena v prostor z realnimi kapacitetami.
Sočasno poteka tudi priprava občinskega po-
drobnega prostorskega načrta. Ministrstvo bo
letos podeljevalo nove koncesije, zato aktivno
delamo, da bomo imeli kmalu pripravljeno
prijavo z vso potrebno dokumentacijo. Naš
dom bi gradili v dveh fazah, najprej za 30 sta-
novalcev, nato še dodatnih 30, ob izkazanem
interesu bi lahko obe fazi združili. Dom v Go-
renji vasi bi radi oblikovali tako, da bo možno
tudi dnevno varstvo, morda tudi varovana sta-
novanja, vse primerno okolju in času.”

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Terme kmalu realnost
Gospodarska cona Dobje naj bi zaživela v prihodnjem letu. Župan prometnega ministra

poziva, da pri gradnjah cest predstavlja le izvedljive projekte. Kopanje v Kopačnici že julija. 

Že letos bo možno kopanje v bajerju v Kopačnici.

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
87

, 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS

Milan Čadež



8 - L O Č A N K A

Podblegaške novice

Kopačnica - Ob visokem jubileju, Agata
Jelovčan je krepko najstarejša občanka,
so jo na domačiji pri Petru v Kopačnici
obiskali tudi župan Milan Čadež ter Mari-
ja Knafelj, predsednica gorenjevaškega
Rdečega križa, in Marinka Rejc, odborni-
ca Rdečega križa v Kopačnici, Krnicah in
Leskovici, ki Agato tudi največkrat obišče.

Našega obiska je bila zelo vesela, tako kot je
bila tudi lanskega okroglega praznovanja v
domu na Hotavljah, ko se je zbralo približno
petdeset povabljencev, praznovanje pa je bilo
za Agato veliko presenečenje. Svoj 101. rojstni
dan je praznovala veliko bolj mirno, ob našem

prihodu je le ob peči poslušala radio, kljub
temu da nas ne pozna (ali le za silo), nas je ta-
koj sprejela in spregovorila o svojem življenju.

Rojena je bila 5. februarja 1910 v Volaki pri
Bajtarju, v mali hiški, pokriti s slamo, kjer je
bilo kar dvanajst otrok. Že kot mala deklica,
komaj šest let je imela, je šla služit. ”Kakšno
življenje sem imela? Zanič. No, odkar sem tu-
kaj, je vse v redu, prej pa sem vseskozi le slu-
žila,” pravi slavljenka. V Kopačnici je že več
kot 70 let. Mama ji je umrla že pri 45 letih,
vendar je vse otroke spravila h kruhu. Pa tudi
njeno delo dekle ni bilo povsod tako slabo, saj
se z nasmehom spominja, kako je bilo na Ho-

tavljah Pr’ Šubcu, ko sta gospodarila še Janez
in Milka, Pr’ Petelinu je sicer pogrešala dobro
hrano, podobno je bilo Pr’ Martinu v Ravnah,
tudi v Karlovcu in v Žetini je služila. Spomi-
nja se, kako so se včasih na veselicah ‘tolkli’,
pa tudi ‘nožička’ so večkrat potegnili (opiše
tudi klanje v Leskovici). 

Na Hotavljah je spoznala čevljarja Petra, s
katerim sta se leta 1938 poročila. Že dve leti
prej pa sta v bližnji Kopačnici kupila majhno
hišo. Takrat je bila še s slamo krita, z leti sta jo
lepo uredila in v njej še danes biva. V zakonu
sta se jima rodila Peter in Milica. ”Nič mi ne
manjka zadnja leta, le zdrava nisem preveč,”
pravi in pojasni: ”Tule v trebuhu imam neko
žival.” To, o živali ji nismo verjeli, res pa ima
za sabo več operacij, težje hodi in tudi slabše
vidi, vendar, pove sin Peter: ”Sama skrbi zase,
le kosilo ji prineseva, pa še tega včasih ni tre-
ba, ker si sama pripravi.” Marsikaj nam še raz-
loži sin, ko pa ga mama Angela prosi, da po-
jasni še kaj se je zgodilo leta 1930, ji lepo od-
govori: ”Ne vem, mama. Takrat me še ni bilo.”
In se tudi ona na glas zasmeji. Skupaj ugoto-
vimo, da ima Angela šest pravnukov.

”Spomin mi ne deluje več dobro,” pravi, a
hitro naštevanje, kaj vse se ji je dogodilo v
življenju, tega ne kaže. Zgovorna in čila, pa
tudi malce nagajiva slavljenka, ki je prežive-
la tri vojne, je. Ob lepem vremenu gre tudi iz
hiše. Želimo ji, da bi bilo takšnih dni čim
več, da bodo dnevi zapolnjeni in bo toliko
zdrava, da si bo lahko privoščila tudi kozarec
piva. Se vidimo prihodnje leto, Agata!

Boštjan Bogataj

Zgovorna, čila in nagajiva slavljenka
Agata Jelovčan iz Kopačnice je na začetku meseca praznovala 101. rojstni dan. Če je lansko stotico

praznovala bučno na Hotavljah, je tokrat praznovala v krogu domačih.

Agati Jelovčan je ob 101. rojstnem dnevu čestital tudi župan Milan Čadež.

V Javorjah našli meteorit
Javorje - Raziskovalci iz Geološkega zavoda Slovenije so v začet-

ku meseca potrdili: Vladimir Štibelj je v Javorjah pred 15 meseci na-
šel metorit. ”Najdba je plod najditeljeve inteligence, ki te težke gmo-
te ni zavrgel. Redko kateri zemeljski kos, ki je velik kot kokosov
oreh, je tako težak,” nam je o najdbi, ki raziskovalcem odpira veliko
vprašanj, povedala dr. Mateja Gosar. Štibelj nam je povedal, da je
človek, ki gre rad v naravo in jo opazuje. Tako je pri gradnji gozdne
ceste opazil to ‘skalo’, ki je pravzaprav železo in spada v najpogo-
stejšo skupino železovih meteoritov oktaedritov. ”Ta gmota je bila
drugačne barve, enako kot zemlja, nekako rjasta. Nisem vedel, za kaj
gre, vendar sem ga shranil. Ugibali smo, ali gre za železo starosel-
cev ali morda staro granato, nato pa sem ga po nasvetu Alojzija Pav-
la Florjančiča odnesel na Geološki zavod Slovenije,” pripoveduje
Štibelj. Raziskovalci pravijo, da gre za izjemno najdbo (v Sloveniji
so doslej našli zgolj tri), kdaj je padel na Škofjeloško, pa še dolgo ne
bo znano. ”Za nas je ta material izjemnega pomena, saj nam lahko
ponudi odgovore na vprašanja, kaj je v notranjosti Zemlje,” je še po-
vedala Gosarjeva. Meteorit je v lasti najditelja, ki ga hrani v škofje-
loškem trezorju in ga želi prodati. B. B.

Vladimir Štibelj, Dermotov iz Javorij, pred domačo hišo v roki drži meteorit. 
Javorje. / Foto: Denis Bozovičar
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Škofja Loka - ”Začetek vrtanja je bilo sim-
bolično dejanje, saj sicer vrtajo že ves mesec,
mehko zemljino so že vso izkopali, sedaj za-
čenjajo z miniranjem. Na tej trasi to ne bo
moteče, saj na vrhu ni nobenih objektov, tako
da škode ne pričakujemo,” je ta dogodek ko-
mentiral župan Miha Ješe. Zanimivo je tudi,
da predor kopljejo samo s puštalske smeri,
kjer je tudi več možnosti za odlaganje zemlji-
ne. To bodo, kar bo dovolj trdne in primerne,
uporabili za podlago cesti. ”Po zagotovilu
predsednika uprave Primorja Dušana Črni-
goja bi moral biti do konca avgusta, če ne bo
večjih težav, predor izkopan. Kakorkoli, že-
lim jim, naj dobro delajo in naj bodo v dobri
fizični, pa tudi finančni kondiciji.”

Ali zaradi teh del prihaja tudi do kakš-
nih težav?

”Največja ovira za Škofjo Loko je dejstvo,
da začetek vrtanja pomeni začasno zaprtje
ceste, ki od Puštala vodi proti Sori. Občina je
zaporo do 15. marca podaljšala, izvajalci pa
so obljubili, da bodo mogoče že pred tem za-
časno uredili cesto, dogovorili smo se, da v
makadamski izvedbi. Asfaltiranje je mogoče
tudi kasneje, nam je važno, da promet čim
prej spet nemoteno steče.”

Dela na drugi in tretji fazi poljanske ob-
voznice potekajo, še vedno pa ostaja nere-
šeno stanje na Suhi. Pred mesecem ste ob-
ljubili, da se boste s tamkajšnjimi prebi-
valci skušali dogovoriti o rešitvi. Kako po-
tekajo dogovori?

”S krajani Suhe se še srečujemo. Sušani
temu problemu rečejo hobotnica in ta je vse
večja. Na vsak način bomo skušali skupaj
najti rešitev, ki bo v prid nadaljevanju gradnje
in tamkajšnjim ljudem.”

Ob začetku predorskih del je občino obis-
kal tudi direktor državne direkcije za ceste
Gregor Ficko, s katerim sta obiskala naj-
bolj nevralgične prometne točke v občini.
Katere so to in kakšni so predlogi rešitev?

”Med najbolj kritičnimi je promet po Ki-
dričevi cesti skozi križišče Stari Dvor, ki je
tako zgoščen, da v konicah sploh ne more
več normalno potekati. Menim, da se bo
treba najprej lotiti kratkoročne sanacije, po-
tem pa še dolgoročne. Kratkoročna je uredi-
tev križišča na Starem Dvoru tako, da bi
vzpostavili hitri zavijalni pas iz Kranja pro-
ti Loki (pri kliniki Loka), s čimer bi se za-

vijalcem od Ljubljane proti Loki zavijalni
čas lahko dvakrat povečal. Druga stvar je
podaljšanje sredinskega pasu v smeri vožnje
proti Trati za zavijajoče proti Kranju (na
levo), s čimer bi podaljšali srednji pas zavi-
jajočih v levo, da bodo lahko normalno
mimo vozili tisti, ki gredo na Trato ali proti
Ljubljani. Sedaj se v konicah promet zgosti,
ker levo zavijajoči onemogočijo vožnjo
mimo tistim, ki vozijo naravnost ali desno.
Tretja stvar bo zamenjava semaforja z mo-
dernejšim, ki bo sam bolje zaznaval impul-
ze prometa in tako uravnaval promet. Na
tem mestu bomo uredili tudi pločnik za peš-
ce, in sicer od Starega Dvora na južni strani
ceste v smeri Ljubljane in na drugi severni
strani mimo klinike Loka, kjer bosta nareje-
na kolesarska steza in pešpot.”

Najbrž je bila beseda tudi o severni ob-
voznici?

”Ob obisku centra mesta smo se pogovarja-
li tudi o severni obvoznici. V središču Škofje
Loke je predvidena rekonstrukcija ceste
mimo avtobusne postaje, ki pa je zelo nedo-
mišljena in bomo poskušali najti ustreznejšo
varianto. Rešitev pa to ni, rešitev je lahko le
severna obvoznica, z njo bomo lažje urejali
mestno središče.”

Kdaj naj bi se to zgodilo?
”Poskrbeli bomo za to, da bodo vsi podro-

bni prostorski načrti že narejeni, nato bomo
zaprosili za gradbeno dovoljenje. Še prej pa
so na vrsti pogovori z lastniki zemljišč, saj
ne želimo, da bi se nam ponovila zgodba,
kakršno poznamo na Suhi. Direktorju direk-

cije za ceste pa smo predlagali tudi rešitev
za zelo obremenjeno državno cesto od La-
bor do Starega Dvora. Čeprav je državna ce-
sta regionalnega pomena, pa funkcionira kot
vsaka mestna ulica, saj je pri vsaki hiši pri-
ključek na glavno cesto. To moramo rešiti z
neko drugo cesto, ki bo tranzitni promet od-
peljala ven iz mesta (in tudi iz občine). Po-
dobna situacija je tudi pri Godešiču in Rete-
čah, kjer predlagamo, da bi cesto, ki je pred-
videna za napajanje industrijske cone, od
križišča pri Lipici proti Godešiču in od in-
dustrijske cone tranzitno cesto direktno spe-
ljali do Meje. Gre za okoli 2,6 kilometra ce-
ste, ki poteka večinoma po obstoječi cesti,
kar ne bi terjalo veliko posegov, le delno
razširitev. S tem bi razbremenili dve z lokal-
nim prometom izjemno zatrpani cesti, kjer
je veliko stanovanjskih hiš, in bi jo speljali
na traso, kjer ni hiš, pač pa le nekaj tovarn.
Ko to rešimo, se bomo lahko posvetili mest-
nemu jedru.”

V četrtek boste svetnikom predlagali
sprejem občinskega proračuna. Kaj pri-
naša?

”Za osnovo smo vzeli lanski proračun, ki
smo ga seveda vsebinsko spremenili in ga
precej varčevalno naravnali. Morda na prvi
pogled ni videti varčevalen, ker vsebuje pre-
cej zadev, ki jih moramo iz prejšnjega obdo-
bja še dokončati in poplačati. Varčevalen je
pri fiksnih materialnih stroških, kjer lahko
kaj prihranimo brez večje škode. Pri projek-
tih raznih društev in klubov smo skušali ob-
držati lansko raven, na kulturnem področju
pa bomo v drugi polovici leta tako spremeni-
li lanski model, da bo potem vse financirano
na podlagi razpisov, kakor že poznamo deni-
mo iz športa. Tretji del so naložbe, kamor
smo široko zajeli vse, za katere imamo vsaj
minimalne možnosti, da dobimo zanje ne-
povratna sredstva. Zato je proračuna za 28
milijonov. Ne bo pa vse realizirano, ker nam
vse najbrž ne bo uspelo: bodisi sredstva še ne
bodo na voljo, bodisi projekti ne bodo pri-
pravljeni ali pa bomo spreminjali vrstni red
projektov, po pomembnosti. Glavni projekt
pa je ureditev porečja Sore. Zaprt je že razpis
za izvedbo kanalizacij in čistilnih naprav, tru-
dimo pa se še, da bi dobili kohezijska sred-
stva za oskrbo z vodo.”

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Miha Ješe, župan občine Škofja Loka

Predlagajo več novih 
prometnih rešitev

Najopaznejše dejanje prejšnjega tedna je v občini Škofja Loka predstavljal začetek 
vrtanja predora pod Stenom, ki je druga faza gradnje poljanske obvoznice.

Miha Ješe
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Moža pod čeladama: predsednik uprave Primorja
Dušan Črnigoj (desno) in župan občine Škofja Loka
Miha Ješe
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Škofja Loka - Sv. Barbara je zavetnica ru-
darjev in gradbenikov, bedela pa bo tudi nad
dobrim in varnim delom delavcev, ki gradijo
predor pod Stenom na trasi poljanske obvoz-
nice. Prejšnji teden so kipec slavnostno od-
krili predsednik uprave gradbenega podjetja
Primorje (izvajalca del) Dušan Črnigoj, di-
rektor direkcije za državne ceste Gregor Fic-
ko, župan občine Škofja Loka Miha Ješe in
botra predorskih delavcev Irena Zore 
Willenpart. Kipec je v družbi kaplana Bošt-
jana Prevca in suškega župnika Matjaža Zu-
pana blagoslovil loški župnik Matija Selan,
Anja Koračin pa je dogodek poživila z glas-
bo na harmoniki. Govorniki so ob tej prilož-
nosti izražali pričakovanje, da bo delo dobro
in varno potekalo in da bi bila čim prej kon-
čana celotna poljanska obvoznica, ki naj me-
sto razbremeni prometa in skrajša pot skozi
Poljansko dolino na Primorsko. Predor pod
Stenom je gradbeno najzahtevnejši zalogaj
na vsej trasi, gre pa tudi za najdaljši predor
na kateri od državnih cest, ki jih upravlja di-
rekcija za ceste. Predor je dolg 712 metrov,
pričakujejo pa, da ga bodo gradbeni delavci,
če ne bodo naleteli na večje težave, prebili do
konca avgusta. 

Poljanska obvoznica je sicer projekt, ki si
ga prebivalci Škofje Loke želijo že več deset-
letij. Zgrajen je že del prve faze od križišča
na Ljubljanski cesti, zgrajeno je tudi krožišče
na poljanski strani v Zmincu, sedaj gradijo
predor, nadaljevali bodo tudi z gradnjo odse-
ka od severnega portala proti Poljanski doli-
ni, še vedno pa je nerešen del trase skozi vas

Suha. Župan Miha Ješe pričakuje, da bodo
tudi na tem delu obvoznice uspeli najti so-
glasje s prebivalci in bo delo nato teklo na-
prej. Za Poljansko obvoznico so pridobili

precejšen del denarja iz evropskih virov, so-
investitorja tega projekta pa sta Občina Škof-
ja Loka in Direkcija RS za ceste. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Varovala jih bo sveta Barbara
Z blagoslovom kipca svete Barbare v južnem portalu predora pod Stenom so delavci 

gradbenega podjetja Primorje začeli s predorskimi deli.

Svetniki o Nunskem vrtu
Škofja Loka - Pred četrtkovo sejo občinskega sveta v Škofji Loki

bodo svetniki prisluhnili načrtom, povezanim z urejanjem parkirišča
na Nunskem vrtu. Zakaj, pojasnjuje župan Miha Ješe: ”Odkar pom-
nim, je bil celotni grajski breg na severni strani najbolj zanemarjeno
območje v Loki. Naša Lista prijateljev Loke spomladi za to območje
predvideva čistilno akcijo. Spodaj pa je predviden projekt gradnje
parkirišča na Nunskem vrtu in otroških igrišč, čemur nekateri naspro-
tujejo. Tudi sam sem bil v preteklosti proti temu, da se ta zeleni del
Loke spremeni v parkirišča, odkar pa sem videl projekt, sem mnenje
spremenil. Zato sem se odločil, da projekt predstavimo tudi novim
svetnikom. Projekt ureja del Loke, ki doslej ni bil pretirano čislan in
obiskan. S primerno ureditvijo in zasaditvijo bi ga lahko tako uredili,
da avtomobili čez nekaj let med zelenjem ne bi bili več tako vidni. To
bi bila lahko spodbuda za ureditev grajskega vrta. Kaj s parkiriščem
na Nunskem vrtu pridobimo? To, da bo Mestni trg ponoči prazen, saj
je sedaj tako močno zaparkiran, da niti evakuacijska pot pogosto ni
prosta. Parkiranih avtomobilov ne bi bilo tako več tudi ob že tako
ozki cesti ob grajskem zidu od kamnitega mostu proti Vincarjem. Ne-

kaj parkirišč pa bi lahko pridobili tudi prebivalci Novega sveta, saj
jim jih sedaj zelo primanjkuje. Tako bi parkiranje rešili za prebivalce
okoli zgornjega dela mestnega jedra. Glede spodnjega dela pa smo
bili ravno sedaj pri Tehniku na pogovorih, ker bi radi vsaj začasno
pridobili parkirišče, dokler tam ne bo druge namembnosti, in sicer za
Lontržane in obiskovalce Loke. Potem se lahko posvetimo Kapucin-
skemu trgu, ki je sedaj nevralgična točka, in moramo videti, kako to
rešiti na najboljši način.” Danica Zavrl Žlebir

Skupno za varstvo starejših
Škofja Loka - Župani škofjeloškega območja so se nedavno ses-

tali s predstavniki ministrstva za delo in se z njimi posvetovali o pri-
hodnji možnosti za varstvo starejših občanov. ”Enotni smo si, da bi
skupaj nastopili, da bi pridobili koncesijo za dom v Loki, v nadalje-
vanju pa bi obstoječi dom imel posebne enote v drugih občinah,
zlasti za dnevno varovanje in za upokojence, ki ne potrebujejo več-
jega obsega zdravstvenega varstva. Menimo namreč, da je najslabše,
da starejše ljudi spravljamo ven iz domačega okolja,” je o tem
povedal škofjeloški župan Miha Ješe. D. Ž.
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Ob južnem vhodu v predor pod Stenom so odkrili kip svete Barbare. 
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V Škofji Loki se letos pripravljate na ob-
letnico velikega zgodovinskega dogodka,
500-letnico potresa. Kako ga boste zazna-
movali?

”V okviru tega projekta smo želeli vključiti
čim več škofjeloških kulturnih, izobraževalnih
in turističnih ustanov. Obletnica lahko pred-
stavljajo za nas spodbudo, da razmišljamo o
večji povezanosti pri načrtovanju in koordina-
ciji različnih dogodkov. Prireditve (tudi ob letu
potresa) so pomembne pri ohranjanju mestne
identitete. Vse institucije so se lepo odzvale va-
bilu za sodelovanje, računamo pa tudi na odo-
brena sredstva EU. V dogodke so se še posebej
vključili z Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti, Muzejskega društva, Združenja umetnikov,
Turističnega društva, Razvojne agencije Sora,
Loškega muzeja, kjer bo 10. marca uradno od-
prtje niza dogodkov ob tej obletnici.”

Kakšni bodo ti dogodki? 
”Potres, ki je imel pred petsto leti epicenter v

rudarski Idriji, bodo tam obeležili z geološke-
ga in seizmološkega vidika. Pripravljeno ima-
jo odlično razstavo. Tudi pri nas bi poudarila
tematski cikel predavanj od marca do junija,
kjer smo poleg domačih strokovnjakov vključi-
li tudi druge. Potresa ne želimo obravnavati
zgolj kot katastrofo, temveč tudi kot novo pri-
ložnost za nadaljnji razvoj in vzpon Škofje
Loke iz različnih vidikov (kulturne dediščine,
književnosti, likovnega, muzikološkega, mito-
loškega vidika), zagotovo pa potres predstavlja
nov prehod iz srednjega v novi vek. Na pobu-
do Janeza Jocifa bo ta tema obdelana tudi s
strani motiva ribe faronike. Tu imamo freskan-
ta Jerneja iz Loke, Gabrijelčiča, Miheliča torej
veliko iztočnic, ki jih lahko izkoristimo za turi-
stični razvoj. Potres je porušil vse tri gradove,
predvidevamo odprtje poti treh gradov.”

Boste dogodkom dali mednarodno noto?
”Dogodki bodo tudi mednarodno obarvani,

saj bomo v okviru Historiala konec junija za-
okrožili cikel predavanj s posvetom, kjer
bodo sodelovala tudi partnerska mesta. Ve-
seli smo, da bodo prijatelji iz Freisinga pred-
stavili škofa Filipa, ki ima poseben pomen
za naše mesto v času potresa. V projekt so
vključeni partnerji, ki jih je potres zelo pri-
zadel in so se z obnovo pojavile nove mož-
nosti za razvoj mest, prav tako tudi partnerji,
ki so z zaprtjem rudnikov znali poiskati in
uresničiti nove razvojne načrte. Tako bo
vključen pobrateni Maasmechelen, ki letos
obeležuje stoletnico prvega rudarja (tu ima-
jo Slovenci posebno mesto). Še posebej bo
zanimiva predstavitev njihovega sanacijske-
ga programa ob zaprtju rudnikov (Limburg -
Eisden).” 

Druga pomembna obletnica je Grohar-
jeva stoletnica, ki jo bodo kot Groharjevo
leto slavili v sosednji občini Železniki.
Kakšno pozornost ji namenjate v občini
Škofja Loka, kjer je slikar preživel del
svojega življenja?

”Letos imamo posebno priložnost za zazna-
movanje te obletnice, ki jo pripravljamo sku-
paj z Občino Železniki, ki so celo leto razgla-
sili za Groharjevo leto. Njihove aktivnosti so
se že začele z dogodki v Sorici, v Škofji Loki
pa se bodo z razstavo 17. maja na Škofjelo-
škem gradu, kjer bodo predstavili Groharjev
opus portretov. Veseli smo, da je tudi ta oblet-
nica v njihovem programu kot prioriteta. Na
Občini bomo obletnico obeležili v jesenskem
času. Dogodke smo (idejna zasnova skupaj s

sodelavcem Jernejem Tavčarjem) zasnovali v
sodelovanju z Združenjem umetnikov, Foto
klubom Anton Ažbe, JSKD Škofja Loka, Mu-
zejskim društvom. Gre za razstavo v sodelova-
nju z umetniki iz Freisinga. Mala Groharjeva
kolonija z mednarodno udeležbo ima letos po-
sebno priložnost. Vključili bomo razstavo fo-
tografij iz muzeja Šechtl/Voseček v Taboru, ki
poseduje odlične fotografije že iz leta 1880. V
okviru Tretjega mednarodnega cikla se bomo
novembra srečali z zakladnico ljudskega glas-
benega izročila s konca 19. stoletja. Spoznali
bomo torej različne vsebine s časa Groharje-
vega delovanja - fin de siecla.” 

Osrednji mednarodni dogodek pa bo že
marca, namreč tretja mednarodna konfe-

renca iz programa Evropa za državljane.
Kaj je njen osrednji poudarek?

”Pasijon ciklično uprizarjamo vsakih šest let,
v medpasijonskem času med 2009-2015 pa že-
limo skupaj s Skupino za pasijon pripraviti čim
več promocijskih aktivnosti, s čimer bo pasijon
res lahko ostal v zavesti domačinov, da ga bodo
lahko sčasoma sprejeli za svojega, kar je bi-
stvenega pomena za razvoj turizma na njego-
vih temeljih. Simpozij je mednaroden, s čimer
odpiramo vrata kulturnemu in kongresnemu
turizmu, ki predstavlja ogrodje za uspešno na-
črtovanje turističnega razvoja Škofje Loke, ki
bi temeljilo na blagovni znamki Škofjeloškega
pasijona. Ob tej priložnosti nas bodo obiskali
predstavniki osmih partnerskih mest, od kate-
rih jih je šest članov evropskega združenja Eu-

ropassion. Še posebej smo veseli obiska pred-
sednika Združenja in župana občine Oberam-
mergau. V okviru simpozija so predvidene še
druge aktivnosti, strokovno ohranjanje in kre-
pitev škofjeloške in slovenske dediščine, saj
kot tak predstavlja pomemben vir za proučeva-
nje splošne kulture in duha tedanjega časa. Pri-
vabili smo referenčne predavatelje, organizira-
ni bosta dve razstavi, koncert, okrogle mize, iz-
dani Pasijonski doneski kot zbornik simpozija
... Imamo vse možnosti za kandidaturo za
predsedovanje Europassionu. Poleg rednega
letnega kongresa je ta simpozij zanimiv in iz-
ziv tudi za ostala evropska pasijonska mesta.” 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Gorazd Kavčič

Prireditve ohranjajo mestno identiteto
Letos v Škofji Loki pripravljajo več dogodkov, namenjenih pomembnim obletnicam. O njih govori 

koordinatorka Andreja R. Megušar z Občine Škofja Loka.



PLESNI VEČER S SKUPINSKIM 
ČA-ČA-JEM
25. februarja ob 21. uri. 

Vstopnina 5 EUR/osebo (vključuje eno pijačo)

ORIENTALSKI
PLES
promocija v februarju in
marcu: pripelji prijateljico 
in pleši 50 % ceneje
Vsak torek ob 18. uri 
(OŠ MESTO)

Izberi pravilno, 
zapleši v Plesni šoli ART

PLESNI TEČAJI V
ŠKOFJI LOKI 
Začetni tečaj, torek, 8. marca,

ob 19. uri (OŠ Mesto)

Nadaljevalni tečaj 1,

ponedeljek, 7. marca, ob 20.30

(KS Godešič)

Nadaljevalni tečaj 2, petek, 

11. marca, ob 20.45 (KS Godešič)

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

Prijave in informacije: 
www.plesniklub-art.com 

ali 041/244 244

POROČNI INTENZIVNI TEČAJI
pokličite za informacije.

NOVO: PLESNI TEČAJI 
V POLJANAH
Začetni tečaj, sobota, 

5. marca, ob 18.30
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Janez Žakelj
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Žiri - V občinski upravi so se letos pospe-
šeno lotili proučevanja možnosti za grad-
njo nove športne dvorane. Sedanja je bila
zgrajena leta 1977 in že dolgo ne ustreza
šolskim normativom. Na zadnji seji so
tako svetniki že premlevali idejno zasnovo
za novo telovadnico, kakšna naj bi bila, pa
župan Janez Žakelj:

”Športna dvorana naj bi bila tripolna in več-
namenska, z izvlečnimi tribunami, ki bi dovo-
ljevala obisk 900 gledalcev. Imela bi sprem-
ljajoče prostore za učitelje in garderobe, ki bi
bile primerne tudi za uporabo ob nogomet-
nem igrišču. Projektanti so predstavili dve va-
rianti. Poleg dvorane je po eni varianti še 12
učilnic, po drugi pa so te na mestu, kjer stoji
sedanja telovadnica. Občinski svetniki so nam
dali zeleno luč za nadaljevanje aktivnosti na
tem področju. Danes se bomo sestali s pred-
stavniki šolskega ministrstva, v prihodnje pa
tudi drugimi pristojnimi, saj je prostor, kjer
naj bi stala nova dvorana, na kulturno zaščite-
nem območju, ob Sori pa je še naravovarstve-
no območje. Zato se moramo najprej dogovo-
riti, kaj je sprejemljivo, da se nam ne zgodi
kaj podobnega kot pri domu za starejše. Sto-
pili bomo tudi v stik s sosedi, že v letošnjem
proračunu pa je predvidenega nekaj denarja
za nadaljevanje odkupa zemljišča.”

Kako visoka je investicija v novo športno
dvorano? Ali ima občina denar zanjo?

”Za občino je to prevelik zalogaj, zato raču-
namo na pomoč države, tudi v smislu nado-
meščanja prostorov stare šole, ki je bila zgra-
jena v 50. letih prejšnjega stoletja in je tudi
potresno zelo vprašljiva. Zavod bo v teh dneh
izdal poročilo, že na prvi pogled pa so nam
povedali, da sedanji objekt ni primeren za
šolsko poslopje. Investicija naj bi bila vredna
od pet do šest milijonov evrov, na občinskem
svetu smo slišali tudi mnenje svetnika, da gre
lahko investicija tudi do deset milijonov. Od
države moramo dobiti denar, sicer se lahko
uresničijo napovedi, da bo župan Žakelj delal
le za šolo. Sam se s tem ne obremenjujem,
odločili bodo svetniki. Vsi želimo naše otro-
ke pošiljati v varno šolo.”

Kaj pa šolski prostori? Tudi ti so v enem
delu zastareli, vendar se je še pred meseci
govorilo le o nadzidavi šole, sedaj pa že o
novi šoli.

”Nadzidava šole je del rešitve težav. Zanj
smo že dobili gradbeno dovoljenje, priprav-
ljamo se na razpis. Rešili bomo trenutne teža-
ve, vendar so te štiri učilnice že vračunane v
kvoto prenove šole in dograditve. Razen teh

bomo morali nadomestiti prostore starega
poslopja, ki je bil grajen kot vojašnica. Če bo
letos vpis prvošolčkov v dva razreda in ne tri,
kot je običajno, bi lahko v dodatni učilnici
organizirali oddelek vrtca. Tako ne bo nobe-
na učilnica prazna.”

Ostanimo še pri športni infrastrukturi.
Ali ni pri nogometnem igrišču nujno ure-
diti še dodatni objekt?

”Žal bo večina investicije padla na breme
občine, čeprav naj bi bili po projektih le tret-
jinski investitor. Upam, da bomo letos dobili
denar od Fundacije za šport, osem odstotkov
z ministrstva za šolstvo, v letošnjem proraču-
nu pa moramo zagotoviti še denar za dokon-
čanje ozelenitve igrišča. Gre za okoli 70 tisoč
evrov. Za garderobe predlagam montažno
gradnjo, saj ni smotrno zidati le za nekaj let,
saj se bodo kasneje tudi nogometaši selili v
novo dvorano. Vse delamo dogovorno z no-
gometaši, v vedenju, da je igrišče brez garde-
rob neuporabno. Nekateri svetniki so želeli,
da bi to že dali v proračun, vendar bomo to
uredili z rebalansom. Nogometaši bodo igriš-
če tako ali tako lahko uporabljali šele jeseni.”

Ambiciozno greste v velike projekte, ven-
dar je proračun za dobrih 600 tisoč evrov
siromašnejši kot lanski, načrtovani pri-
hodki znašajo slabih šest milijonov evrov.
Bo dovolj denarja za vse?

”Za vse želje absolutno ne bo dovolj denar-
ja. Po prvem predlogu proračuna smo dobili
iz službe vlade za evropske zadeve potrjenih
še za 30 tisoč evrov manj denarja, tudi t. i.
glavarina se je znižala za okoli 160 tisoč ev-
rov. Lanska realizacija pa je bila nekaj čez
štiri milijone evrov, tako da hudega siromaše-

nja proračuna ne vidim. Če pa letos evrop-
skega denarja ne bo, bo tudi proračun nizek,
v nasprotnem primeru pa bo izkoristek celo
večji kot lani.” 

Iz evropskih in drugih skladov boste ko-
munalno opremljali gospodarsko cono,
gradili kanalizacijo v Rakulku in Dobra-
čevi, izvedli projekt Slowtourism in ener-
getsko obnovili šolo. Skupno gre za 950 ti-
soč evrov, ki jih morate pred pridobitvijo
založiti. Bo občina to zmogla?

”Morda se bomo morali kratkoročno zadol-
žiti. Če imamo garancijo, da bo občina ta de-
nar dobila, nimam velikih pomislekov okoli
tega. Upam, da bodo izplačila pravočasna,
saj, na primer, že leto in pol čakamo na pre-
ostalih sto tisoč evrov za gradnjo industrijske
cone, tudi na del denarja pri gradnji panoram-
ske ceste je še odprt. V letošnjem proračunu
imamo za investicije na razpolago tri milijone
evrov, za ta denar bomo zgradili kanalizacijo,
čistilno napravo, energetsko obnovili šolo in jo
nadzidali, dokončali Jezersko ulico in nogo-
metno igrišče. Do druge obravnave se lahko
seveda še kaj spremeni, vendar upam, da veli-
kih sprememb ne bo.”

Bo ostalo kaj denarja za ureditev okolice
Stare šole?

”Upam, da s tem projektom lahko počakamo
na kak evropski razpis, da bi, na primer, objekt
z Muzejem lahko povezali s staro cerkvijo. Pro-
jekt moramo pripraviti in počakati na pravi raz-
pis, kot je ureditev starih mestnih jeder, se pri-
javiti in upati na uspeh. Projekt ureditve ožjega
dela Stare šole je sicer pripravljen že eno leto.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Janez Žakelj, župan občine Žiri

Nova športna dvorana je nuja
Za občino je športna dvorana prevelik zalogaj, zato računajo na pomoč države, tudi v

smislu nadomeščanja prostorov stare šole.

Nova športna dvorana bo stala med šolo, atletskim stadionom, nogometnim igriščem in cerkvijo.
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Preja v Žireh s Spomenko in Tinetom
V Žireh je januarja potekal pogovor s filozofoma in publicistoma Spomenko in Tinetom Hribarjem.

Žiri - Bila sta gosta 106. Glasove preje in
kolega filozofa Miha Nagliča, ki ju je najprej
spodbudil k pripovedi o njunih družinah.
Spomenka namreč po materi izvira iz Žirov,
Tine z Goričice pri Ihanu. Z Žirmi sta tudi si-
cer nenehno povezana. Tine pravi, da sem
prihajata že skoraj pol stoletja (kar pomeni,
da se letos obema sedemdesetletnikoma bliža
zlata poroka), Miha Naglič pa je spomnil, da
je Spomenka tu leta 1990 sodelovala na zbo-
rovanju Demosa. Pogovor z zakoncema Hri-
bar se je sukal okoli njunih filozofskih sta-
lišč, okoli vrednot, med katerimi ima poseb-
no mesto posvečenost mrtvih, iz česar izvira
tudi Spomenkina ideja o narodni spravi, spre-
govorili pa so tudi o njunem vplivu na javno
in politično življenje v minulih desetletjih.
Zaradi njunih stališč jima režim v sedemde-
setih letih ni bil naklonjen, Tine je celo izgu-
bil profesuro na takratni Fakulteti za sociolo-
gijo, politične vede in novinarstvo, njuno
družino pa so zasledovali in ji prisluškovali
agentje tedanje službe državne varnosti. Tine
je bil v osemdesetih letih urednik Nove revi-
je, ki je bila ves čas pod budnim očesom to-
žilstva in politike, kar pa ni ustavilo njene
vloge pri slovenski osamosvojitvi. 

V prelomnih dogodkih leta 1990, ko smo se
Slovenci s plebiscitom odločali o svoji usodi,
sta poleg Spomenke sodelovala še dva Žirov-
ca, je povedal Miha Naglič. To sta bila Izidor
Rejc in Viktor Žakelj, slednji je kot predsednik
stranke socialistov v parlamentu prvi javno
predlagal plebiscit, nato je to povzel tudi De-

mos. Demosov namen je bilo do 23. decembra
1990 sprejeti ustavo, a se je jeseni izkazalo, da
to ne bo mogoče, saj so ”nagajali” tako levi
kot desni. Oboje je motila svetost življenja, ki
jo je v preamboli navajal Tine Hribar, moteč
pa je bil tudi člen o načrtovanju družine. Po-
zneje so se pripadniki Demosa zbrali v Poljčah
in se odločili za plebiscit. Spomenka pravi, da
niti ni pomembno, kdo je bil prvi in kdo ima
večje zasluge za takratne dogodke, pomemb-
no je, da so kljub napakam našli pravi trenutek
in da se je vse dobro izteklo. 

Sogovorniki so se v Žireh dotaknili tudi ak-
tualnih dogodkov, med njimi zapiranja arhi-
vov. Tine Hribar meni, da je za uničenje dela

arhivov odgovoren Tomaž Ertl, na kar je tudi
opozoril predsednika države, ko mu je za
operacijo Sever dodelil odlikovanje. Zoper
slednje sicer nima nič, treba pa je vendarle
reči kaj kritičnega o Ertlu kot o nekdanjem
vodji službe državne varnosti. Tine Hribar
nasprotuje takšnemu zapiranju arhivov, kot
ga je bil deležen publicist Igor Omerza, pač
pa meni, da je treba narediti selekcijo, če je v
arhivih kak dokument, ki bi lahko ogrozil na-
cionalno varnost. Beseda je bila tudi o more-
bitnih spremembah sedanje ustave.

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

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

Možna dobava 
predplačniškega ključka

Tel.: 041 864 152
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Žirovski župan Janez Žakelj je zakoncema Hribar izročil sliko z motivom Ledinice.

Prešerna počastili s petjem, recitalom in tolkali
Moški pevski zbor Alpina iz Žirov je ob letošnjem kulturnem prazniku pripravil pester,

svež in zanimiv glasbeni program. Na odru jim je družbo delala tolkalna skupina Šus,
ki jo sestavljajo mlade glasbenice, pretežno študentke glasbe, ki z atraktivnim nastopom
in igranjem na vibrafon, ksilofon, marimbo, baterijo, zvončke, konge in drugo, že vrsto
let navdušuje staro in mlado. V Žireh so se predstavile prvič, pevci Alpine pa so
klasičnemu repertoarju dodali še nekaj novih, zabavnih skladb, saj so pozimi izdali svoj
prvi album. Program je popestril tudi recital pesmi znanih slovenskih pesnikov. P. M. B.
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Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Kanalizacija tudi na Češnjici
Železnikarski občinski svetniki bodo pojutrišnjem dokončno sprejemali letošnji 

proračun, odločali pa bodo tudi o ukinitvi medobčinskega inšpektorata.
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Mihael Prevc

Železniki - Potem ko so železnikarski ob-
činski svetniki na prejšnji redni seji zavr-
nili osnutek letošnjega proračuna, je žu-
pan pripravil nov predlog, ki so ga svetni-
ki tudi potrdili. Dokončno bodo o njem
glasovali ta četrtek na redni seji, več o tem
pa župan Mihael Prevc:

”Upam, da bo proračun potrjen, saj bomo le
tako lahko pravočasno realizirali pomembne
projekte, kot sta gradnja vrtčevskega prizidka
v Železnikih in zamenjava strehe na dražgo-
ški šoli. Pri pripravi novega osnutka sem sku-
šal upoštevati čim več predlogov odbornikov
in svetnikov. Tako sem v nov predlog vključil
gradnjo kanalizacije in vodovoda na Češnjici,
nakup opreme gasilskega doma na Rudnem
in premičnega radarja ter projekt ureditve var-
ne poti od plavža do Tehtnice. Sredstva so se
za 40 tisoč evrov zmanjšala pri izvedbi Gro-
harjevega leta, zato letos ne bomo postavili
slikarjevega spomenika v Železnikih, saj je
bilo temu precej nasprotovanja. Za štirideset
tisoč evrov sem zmanjšal tudi postavko za na-
daljevanje gradnje športnega parka Dolenja
vas, ki je odvisna od sprejema občinskega
prostorskega načrta. Upamo, da bo ta sprejet
sredi leta, sredstva za gradnjo igrišča pa bomo
nato zagotovili z rebalansom proračuna.”

Največja sprememba je gradnja kanali-
zacije in vodovoda v delu naselja na Češ-
njici. Nam lahko poveste kaj več o dobrih
sto tisoč evrov vrednem projektu?

”Dejstvo je, da bo Toplarna letos na tem ob-
močju gradila toplovod. Ker morajo biti vodi
za fekalno kanalizacijo položeni globlje od to-
plovoda in bi bila kasnejša vgradnja problema-
tična, smo se odločili, da kanalizacijo zgradi-
mo pred toplovodom. Projekti so pripravljeni,
vrednost investicije je dobrih 80 tisoč evrov.
Istočasno bomo na tem območju obnovili še
vodovod v vrednosti dobrih dvajset tisoč ev-
rov. Naj dodam, da nas letos čaka tudi dokon-

čanje kanalizacije v Selcih in čistilne naprave
za 1.200 populacijskih enot v Dolenji vasi.” 

Omenili ste tudi varno pot od plavža do
Tehtnice ...

”V tem primeru bo šlo le za začasno rešitev.
Pločnika ne bomo gradili, saj bi morali dobi-
ti soglasje direkcije za ceste, ker gre za regi-
onalno cesto, in pripraviti projekte, poleg
tega pa bo ta odsek v prihodnjih letih na novo
urejen v sklopu gradnje obvoznice. Začasno
nameravamo z betonskimi ploščami tlakova-
ti pešpot, ki so jo pešci naredili med cesto in
nogometnim igriščem. Zdaj ni primerno ure-
jena, saj hodijo po travi, v primeru slabega
vremena je tam blato.”

Pojutrišnjem bodo svetniki odločali tudi
o ukinitvi Medobčinskega inšpektorata
občin Cerkno in Železniki. Zakaj ste se
odločili za ta korak?

”S strani občine Cerkno smo dobili predlog
za ukinitev medobčinskega inšpektorata, kajti
tam so ugotovili, da ne morejo več zagotavlja-
ti sredstev za njegovo delovanje, prav tako pa
opažajo, da ni dovolj dela za inšpektorja, ki je
tam prisoten dva dneva v tednu. Zato bodo
svetniki obravnavali predlog o prenehanju ve-
ljavnosti odloka o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata. Stroški njegovega delovanja let-
no znašajo 40 tisoč evrov, polovično jih finan-
cira država, tako da smo v Železnikih zanj let-
no namenili le dvanajst tisoč evrov. Sami si in-
špektorata ne moremo privoščiti, saj v tem pri-
meru ni sofinanciranja države, poleg tega pa
tudi v Železnikih na osnovi analiz in poročil
inšpektorja ugotavljamo, da ni potrebe, da je v

naši občini prisoten tri dni na teden, saj ni to-
liko dela. V nadaljevanju bomo iskali možnost
priključitve h kakšnemu že ustanovljenemu
inšpektoratu, kjer se bomo dogovorili za manj-
še tedensko število ur.”

Z drugimi župani se dogovarjate tudi o
gradnji doma starejših v Škofji Loki. Ste
namero po gradnji doma v Selcih opustili?

”Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve je razpisalo koncesijo za institucional-
no varstvo v domovih za starejše. Za območ-
no enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Kranj je razpisanih 150 mest. Vse štiri občine
na Škofjeloškem imamo v svojih načrtih grad-
njo domov za ostarele, vendar pa imajo v tem

trenutku največ možnosti za pridobitev konce-
sije v Škofji Loki, kjer imajo vso potrebno do-
kumentacijo za dom starejših v nekdanji vo-
jašnici. Za dom v Selcih še nimamo gradbe-
nega dovoljenja, tudi stvari s potencialnim in-
vestitorjem niso dorečene. Vsi štirje župani
smo se tako dogovorili, da si bomo v dobro
vseh naših občanov prizadevali, da koncesijo
pridobi občina Škofja Loka. Pred kratkim
smo se sestali tudi s predstavniki ministrstva.
Dom v nekdanji vojašnici bi imel okoli 150
postelj, s čimer bi tudi pokrili trenutne potre-
be na območju naše uprave enote. Ta čas je
namreč več kot sto starostnikov s Škofjeloške-
ga razseljenih po domovih po Sloveniji, mno-
gi pa še čakajo na sprejem. Namere po gradnji
doma v Selcih ne bomo opustili, s postopki
bomo nadaljevali, ena od možnosti pa je, da
čez nekaj let odpremo dislocirano enoto škof-
jeloškega doma.” Ana Hartman

V novem proračunu je tudi precej manjših, a za občane pomembnih investicij. Ena takih je tlakovanje 
pešpoti od plavža do Tehtnice. 

Hura, prosti čas 
Javni zavod Ratitovec vabi otroke in mla-

dino, da se med zimskimi počitnicami ude-
ležijo brezplačnih plesnih delavnic v sklo-
pu akcije Hura, prosti čas. V plesni dvora-
ni športne dvorane Železniki bodo poteka-
le še do petka, in sicer od 9. do 10.30 za
otroke stare od 7 do 11 let, od 10.30 do 12.
ure pa za mlade med 12. do 15. letom. Do-
datne informacije na telefonski številki
040/435 561 (Tina Pintar). A. H.
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Železniki - Dramska skupina KUD France
Koblar Železniki je za letošnjo sezono pri-
pravila predstavo srbskega avtorja Novaka
Novakovića Gugalnik. Komedijo v dveh de-
janjih so premierno uprizorili konec januarja
v dvorani na Češnjici in jo tam še enkrat po-
novili, pred kratkim pa so z njo gostovali tudi
v Poljanah. ”Odzivi so bili zelo dobri. Gle-
dalci so se smejali od začetka do konca, pa
čeprav je predstava dolga, traja kar uro in tri
četrt. V osnovni bi morala predstava trajati še
vsaj pol ure več, a sem jo skrajšal in malce
priredil po svoje. Nekaj moških vlog sem
moral spremeniti v ženske, saj se še vedno
soočamo s pomanjkanjem igralcev,” je pojas-
nil režiser France Žaberl. Komedija je bila
napisana v osemdesetih letih prejšnjega sto-
letja, a je njena tema še danes zelo aktualna.
Skozi dogajanje gledalce popeljejo smešne in
komične prigode mladih zakoncev Popović,
ki si v tedanji Jugoslaviji poskušata ustvariti
kar najboljše pogoje za življenje. Mladi mož
služenje denarja in tegobe, ki jih prinaša
služba, prepusti ženi, saj je prepričan, da je
precej bolj lagodno skrbeti za otroke in dom,
a kaj hitro ugotovi, da se je uštel ...

V vlogi mladih zakoncev sta se vživela
Matjaž Pintar in Darja Demšar, poleg nji-
ju pa v predstavi igrajo še Mateja Markelj,
Stane Koblar, Nika Lotrič, Majda Dem-
šar in Jerneja Tolar, ki se jih gledalci

spomnijo še iz preteklih predstav, na novo pa
so se v tej sezoni skupini pridružili Matej
Markelj, Jure Zupanc in Bojana Kavčič.
Žaberl se je tokrat prvič preizkusil v vlogi
režiserja omenjene dramske skupine: ”Igral-
ci so zaupali meni, jaz pa njim. Med nami je
bila pozitivna energija, nobene živčnosti ni
bilo ne na vajah ne na predstavah. Pri kreira-
nju likov sem jim pustil proste roke.” Pred-
stavo so začeli pripravljati konec septembra,

v štirih mesecih pa so imeli dvajset vaj. Ža-
berl je ob tem dodal, da v KUD France Ko-
blar že težko čakajo, da bo kulturni dom ob-
novljen. ”Najemnika dvorane na Češnjici
nam gresta zelo na roke in sta zelo dobro-
dušna, a je treba vedeti, da je to v osnovni ki-
nodvorana in ima nekaj pomanjkljivosti, de-
nimo ni zaodrja, prav tako ne pravih garde-
rob ...” je še dejal.
Ana Hartman, foto: Igor Mohorič Bonča

Smešno od začetka do konca
Igralci KUD France Koblar so na oder postavili novo komedijo Gugalnik, ki je naletela 

na zelo dober odziv.

Večer dobre glasbe in plesa
Selca - Prostovoljno gasilsko društvo Selca je na predvečer sloven-

skega kulturnega praznika v športni dvorani v Železnikih priredilo
gasilski večer. ”S prireditvijo nam je uspelo zagotovili manjkajoči
denar za nakup novega gasilskega vozila za prevoz moštva, ki naj bi
ga prevzeli poleti,” je bil zadovoljen poveljnik Matjaž Podrekar. Za-
dovoljni pa so bili tudi obiskovalci, ki so napolnili dvorano. ”Tako

množičen obisk nas je presenetil. Treba je vedeti, da take prireditve
v naših krajih še ni bilo, tudi za naše društvo je bilo to nekaj povsem
novega. Večer je uspel v vseh pogledih, najbolj pa smo veseli, da
smo za naš okoliš naredili nekaj dobrega in da so obiskovalci domov
odhajali zadovoljni,” je poudaril Podrekar.

Večer se je začel s himno v izvedbi domače pevke Maje Berce, za njo
pa je zapela Maja Triler, prav tako domačinka, ki smo jo spoznali v
lanskem šovu Slovenija ima talent. Na odru so se zvrstili še domači an-
sambel Jeglič, ansambel Roka Žlindre, Modrijani, ansambel Saša Av-
senika in Gorenjski kvintet, za dobro voljo pa je poskrbel povezovalec
Franci Podbrežnik. ”Pri pripravi in izvedbi prireditve so pomagali naši
člani, na pomoč pa so nam priskočili tudi člani PGD Železniki in PGD
Dražgoše, za kar se jim zahvaljujemo,” je še dejal Podrekar.

Denar za kombi, ki naj bi stal okoli 25 tisoč evrov, so sicer selški
gasilci zbirali skoraj dve leti. V tem času so uspešno izpeljali veseli-
ce s skupinami Kingston, Mambo Kings, Malibu, Kiki Band in Nušo
Derenda. ”Nakup bomo v celoti financirali sami. Kupili bomo rablje-
no vozilo, staro največ tri ali štiri leta, in ga ustrezno nadgradili. Tre-
nutno imamo dvajset let star kombi, ki je dotrajan, ni primeren za pre-
voz mladine, saj nima niti varnostnih pasov, vsako leto so potrebna
večja popravila ...,” je pojasnil poveljnik. V prihodnje nameravajo
vozni park posodobiti še s prikolico za prevoz tridelnega napada, že-
lijo pa si tudi nov gasilski dom, saj je sedanji po besedah Podrekarja
premajhen, poleg tega pa stoji na neprimerni lokaciji. Ana Hartman

Igralci in drugi sodelujoči pri komediji Gugalnik 

Nastopil je tudi ansambel Saša Avsenika s pevko Majo Berce iz Selc. 
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Od lani se Simona Maček, se-
daj dijakinja četrtega letnika,
udeležuje kuharskih tekmo-
vanj srednjih gostinskih šol, za
t. i. Tuševo kuharsko zvezdo.
Zmagala je na tekmovanju v
Ljubljani in se uvrstila med še-
sterico, ki so se pomerili v fina-
lu. Lansko jesen je skupinsko
tekmovala tudi na Gostinskem
zboru v Kranjski Gori, v tem
šolskem letu pa je med 18 tek-
movalci znova zmagala in se
uvrstila v finale Tuševega tek-
movanja. Veliki finale bo sredi
aprila v Celju.

Na kuharskih tekmovanjih
praviloma osvajate prva me-
sta. V čem tiči skrivnost?

”Nekaj je treba imeti v sebi.
Najbrž gre za dobre ideje, veliko
pomenijo stalne vaje, tudi spod-
bude in nasveti profesorjev. Se-
veda ima pravi kuhar tudi ta-
lent.” 

Že drugo leto ste uspešni na
Tuševih tekmovanjih, vendar si
ne znamo razložiti, kaj pomeni
tekmovalna kategorija ‘Magic
box’?

”Tik pred tekmovanjem dobiš
za pripravo jedi pet različnih se-
stavin, na voljo pa so še sestavi-
ne s tržnice, ki dopolnjujejo glav-
ne sestavine. Za pripravo imamo
na voljo pol ure, še pred tem pa
mora tekmovalec napisati recep-
turo. Na zadnjem tekmovanju
sem imela na voljo telečja jetrca,
krompir, janež, slanino in rdeče
vino. Iz tega sem pripravila na
čebuli pražena jetrca s pire
krompirjem in sotirano zelenjavo
(hitro prepraženo na maslu).”

V številnih kuharskih odda-
jah kuharski zvezdniki pravijo,
da mora pravi kuhar v delo
vložiti veliko dobre volje, poka-
zati navdušenje in pripravlje-
nost za delo. Ste vi takšni?

”S časom se spreminjajo tehni-
ke dela, načini priprave, prihajajo
nova živila, zato je kontinuirano
učenje nujno. Željo in veliko voljo
po kuhanju imam, hkrati tudi uži-
vam. Brez tega ni dobre jedi. Pra-
vijo, da če ne kuhaš s srcem, ti ne
more uspeti.” 

Pa sami radi kuhate?
”Zelo. Že od majhnega. Baje

sem že kot dveletna punčka po
hiši nosila največji kuharski nož.
Če so mi ga vzeli, sem ves dan ku-
hala mulo.”

In prva jed, ki ste jo pripravi-
li?

”Uf, ne spominjam se. Najverjet-
neje pa so bile to palačinke ali pu-
ding.”

Kaj pa najraje pripravite da-
nes?

”Moja strast so sladice, v zad-
njem času torte, glazure za njih in
druga dekoracija. Tudi kremne re-
zine so mi ljube.”

Ni veliko mladih, ki bi se odlo-
čali za delo kuharja. Zakaj ste
se vi odločili za Srednjo gostin-
sko in turistično šolo v Radov-
ljici?

”V gostinstvu sem se videla že
dlje časa, tudi starejši brat je ku-
har. On je že zaposlen, dela pri
mojstru Andreju Kuharju na Ble-
du, kjer sem bila tudi sama na
praksi in se pripravljala na tekmo-
vanju. V veliko pomoč in spodbu-
do za udeležbo na tekmovanjih pa
je moj profesor Anton Tušek.”

Ste imeli veliko priprav?
”V tej zvrsti večjih priprav niti

ne moremo imeti, saj vnaprej ne
poznamo sestavin. Seveda pa
mora imeti tekmovalec široko
kuharsko znanje, da zmore pri-
praviti dobro jed.”

Kako naporna pa je vsako-
dnevna vožnja iz Škofje Loke v
Radovljico in nazaj? 

”Ni hudega. Z vlakom si v pol
ure v Radovljici, enako kot bi šla
v Ljubljano. Pa vendar je Radov-
ljica manjše mesto in je zato laž-
je, v Ljubljani bi morala vsaj še
na en avtobus.” 

Kaj vam, po vašem mnenju, v
kuhinji najbolj uspeva?

”Ko kuham s srcem, mi uspe
vse. Seveda kdaj tudi zakompli-
ciram, vendar vedno uspe. Tako
pravijo tudi doma. Zadovoljni so
z mojimi jedmi.”

Je domača kuhinja ob nede-
ljah, praznikih vaša?

”Včasih je moja, kadar je doma
brat, pa je lahko tudi njegova. Se-

veda se nama kuhanje tudi zasiti,
takrat pa za kuhalnico poprime
mami. Ob velikih praznovanjih
se poveževa z bratom, on je v ku-
hinji, jaz pa v strežbi. Ima le več
izkušenj v kuhinji, jaz pa se učim
tudi za natakarico.”

Številni mladi bi radi v svet,
po izkušnje. Vi ste že bili. Kako
je bilo? 

”Čudovit mesec sem preživela
na praksi v Španiji, v hotelu s
petimi zvezdicami, ki je del ho-
telske verige Kempinski. Vzeli
so nas za pomočnike in nismo le
pomivali posode, zato gre za
zelo pozitivno izkušnjo. Tudi le-
tos bi rada šla, morda za dva me-
seca. Ta projekt delno financira
EU, nekaj doda hotel in se vse iz-
vrstno izide. Vse so nam plačali,
od prevoza, nastanitve do prehra-
ne, še žepnino so nam dali.”

Plačali so vam prehrano.
Mar ni tako, da kuharji niso
nikoli lačni?

”Le en obrok smo dobili v ho-
telu, sicer pa smo morali sami
poskrbeti zase. Res je, dober ku-
har ne sme biti lačen.”

Vam je bilo v Španiji všeč
tudi kaj drugega, ne le kuha-
nje?

”To so bile delovne počitnice.
Niti enega deževnega dneva nis-
mo doživeli, sicer pa smo delali
po osem ur na dan, pet do šest dni
na teden. Del preostalega časa
smo se v šoli učili španskega jezi-
ka. Morda zveni naporno, vendar
je bilo tudi zabavno in poučno.”

Uvrstili ste se v finale tekmo-
vanja za Tuševo zvezdico. Kaj
pričakujete?

”Hudo konkurenco. Tu bo šest
najboljših kuharjev z različnih
šol. Sestavine bodo komplicirane,
težko bo, boj bo trd, upam pa na
zmago. Boj za zmago je moja
motivacija.” 

Boštjan Bogataj, 
foto: arhiv Simone Maček 

Ko kuham s srcem, mi uspe vse
Škofjeločanka Simona Maček je dijakinja četrtega letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica.

Lani se je začela udeleževati kuharskih tekmovanj - in zmagovati.
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Čabrače - Družina Klemenčič iz Čabrač je pred kratkim ostala
brez očeta, ki se je ponesrečil s traktorjem. Žena je brez zaposlitve,
otroci, stari 9, 11 in 12 let, pa vsi šolarji, pokojni pa je bil zaposlen v
Jelovici, kjer je prejemal precej nizko plačo. V Krajevni organizaci-
ji Rdečega križa Gorenja vas, kjer so pomagali že več družinam in
posameznikom, so ocenili, da gre za veliko materialno stisko, zato
jim želijo pomagati. ”Gre za veliko tragedijo, kjer je za pokojnim
očetom ostala brezposelna žena s tremi otroki. Za začetek smo jim

pomagali s prehrambenim paketom, sedaj pa bi radi širše okolje za-
prosili, naj jim pomaga z denarnimi prispevki. Te bomo zbirali na ra-
čunu Območnega združenja Rdečega križa v Škofji Loki,” je pove-
dala Marija Knafelj, predsednica krajevne organizacije RK Gorenja
vas. Številka računa, na katerega lahko ljudje darujejo denar za ne-
srečno družino, je: 07 0000000187397, sklic 00 2011-27. Ponudniki
akcije in družina Klemenčič bodo hvaležni za vsak prispevek. 

D. Ž.

Pomoč družini, ki je ostala brez očeta

Škofja Loka - Lani sta sto let dopolnili
Ivanka Tušek (14. maja) in Marija Verčič
(13. septembra). Julijana Kemperle je sto-
ti rojstni dan praznovala 7. februarja in tega
dne so njeni svojci za osebje škofjeloškega
doma starostnikov pripravili slavje, ki se ga
je udeležil tudi župan občine Železniki Mi-
hael Prevc. ”Ko sem pred leti obiskoval de-
vetdesetletnike, sem Julki dejal, da če kdo,
bo ona zagotovo dočakala sto let. In res jih
je,” je dejal župan Prevc, ki je svoji občanki
in njenim svojcem hvaležen tudi za to, da so
lahko odkupili njeno zemljišče, ki so ga po-
trebovali ob šoli. Zahvalil se je tudi vsem v
Centru slepih, slabovidnih in starejših, ki
tako lepo skrbijo za njihovo občanko. Julka
tam še ni dolgo, v škofjeloški dom je prišla
lani iz doma starostnikov v Črnem Vrhu nad
Idrijo, kjer je bila dve leti. Dotlej je v doma-
čih Železnikih še sama skrbela zase, pogo-
sto so jo obiskovali nečaki in nečakinje.

Tudi sedaj ima veliko obiskovalcev, kar
dva ducata sorodnikov se vrsti na obiskih v
njenem sedanjem bivališču. Ima še najmlaj-
šo sestro z možem, nečake in nečakinje pa
od Železnikov, Škofje Loke, Sv. Duha do
Ljubljane, Velenja in Maribora. Julka nima
rada, da prihajajo vsi hkrati, zato je že od
nekdaj navada, da so ji ob njenem prazniku
prihajali voščit od rojstnega dne 7. februarja
do godu 16. februarja. Tudi letos je bilo
tako, prav na njen rojstni dan pa so sklenili
pogostiti zaposlene v domu, kjer je zado-
voljna in kjer dobro skrbijo za eno od treh
najstarejših stanovalk.

Julka je rojena 1911 v veliki kmečki druži-
ni na Češnjici v Selški dolini. Bili so težki
časi, treba je bilo trdo delati. V Škofji Loki
pri nunah je obiskovala meščansko šolo. Po
vojni si je ustvarila svoj dom, z njo je šla
tudi mama, brat pa je prevzel domačijo. Za-
poslila se je v takratnem Lipu na Češnjici,
kasneje Alplesu, kjer je delala v pisarni vse

do upokojitve. Dolga leta je delovala v dru-
štvu upokojencev v domačih Železnikih.
Rada ima naravo, sprehode in hribe. Na Tri-
glavu je bila sedemkrat, več kot devetdese-
tletna skupaj z nečakom tudi na domačem
Ratitovcu. Vozila se je tudi s kolesom tja do
osemdesetega leta, potem pa so jo svojci
prepričali, da ceste niso več tako varne kot

nekoč. Vrtnarila je, pletla in vezla, svoje iz-
delke pa podarjala domačim in znancem.
Rada je posedala na klopci pred domačo
hišo in poklepetala z domačini, ki so ji pri-
sedli, rada je tudi brala in poslušala radio. 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Tina Dokl

Še tretja stoletnica v loškem centru
Julijana Kemperle je tretja stanovalka Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki, 

ki je dočakala sto let. Svoji dolgoletni občanki je prišel voščit tudi župan Mihael Prevc.

Julki Kemperle je za stoti rojstni dan voščil tudi župan Mihael Prevc.
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Številne prireditve 
ob petstoletnici potresa

Občina Škofja Loka bo v letu 2011 v sodelovanju s številnimi škof-
jeloškimi institucijami pripravila in koordinirala dogodke in predsta-
vitve razsežnosti potresa leta 1511 v Škofji Loki. Leto 2011 so zato
poimenovali Leto ribe Faronike 1511-2011, uvodna slovesnost pa bo
10. marca (ob 19. uri) v severovzhodnem stolpu Škofjeloškega gra-
du.

Ob tej priložnosti bo etnologinja Mojca Šifrer Bulovec pripravila
predavanje o Loškem gospostvu v začetku 16. stoletja, arheolog Jože
Štukl pa predavanje Škofja Loka v potresu leta 1511. Ob tej priložno-
sti bodo odprli tudi filatelistično razstavo, ki sta jo pripravila dr. Pe-
ter Suhadolc iz Univerze v Trstu in mag. Srečko Beričič, predsednik
Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka. 

V sklopu dogajanj ob letu ribe Faronike bo od marca do konca ju-
nija organiziran tudi širši cikel predavanj, ki bodo predstavila potres

v zgodovinskem okviru ter nove pojave, ki so bili povezani s tem do-
godkom. Tretje predavanje bo v sredo, 30. marca, ob 19. uri v Mihe-
ličevi galeriji v Škofji Loki. Predavanje nosi naslov Motiv ribe Faro-
nike v delih Jerneja iz Loke in Franceta Miheliča. Predavatelja bosta
Dušan Koman in Janez Jocif, v sklopu dogodka pa bo tudi predsta-
vitev razstave Glasbeni instrumenti na freskah Jerneja iz Loke. B. B.

Halo Evropa pri Sv. Duhu
Halo Evropa je glasbeno zabavni šov ansambla Igor in Zlati zvoki,

v njem pa glasbeniki iz skupine sodelujejo tudi kot igralci, njihov
vezni člen pa je znani humorist Kondi Pižorn. Rdeča nit predstave je
potovanje skupine v Evropo. Krenejo iz Zagorja, prispejo v Ljub-
ljano in čakajo na vlak za Evropo. Že tu jim veliko preglavic
povzroča vlakovni odpravnik iberajzenšponski nadinšpektor Konrad
Tračnica ... Predstava bo v soboto, 19. marca, ob 19.30 v kulturnem
domu Sv. Duh. Vstopnice v predprodaji v LTO Belgoš in Pizzerija
Oliva pri Sv. Duhu.  B. B.

V drugi polovici januarja so po večjih slo-
venskih mestih potekali predizbori za šov
Slovenija ima talent, na katerih se je predsta-
vilo okoli 1.600 potencialnih talentov. Dva
predizbora so, tako kot lani, priredili tudi na
Gorenjskem: v Kranju in na Jesenicah.

Na jeseniškem predizboru smo med drugim
opazili dvanajstletno harmonikarico Anjo
Koračin iz Gorenje vasi. Sprva je namerava-
la peti, a jo je izdalo zdravje, zato se je odlo-
čila raztegniti meh harmonike. Za harmoni-
karico, ki uspešno nastopa tudi na tekmova-
njih, to ni bilo težko, zaigrala pa je Avseniko-
vo Veselo po domače malo drugače. ”Komi-
sija je rekla, da je bilo super. Upam, da se mi
bo uspelo prebiti vsaj na avdicijo. Pripravlja-
la se nisem kaj dosti, igranje na harmoniko
tako ali tako ves čas vadim, zdaj sem pa še
malo več,” je po predizboru povedala Anja,
pesti zanjo pa sta stiskala mami Olga in ati
Vladimir. Harmoniko je začela igrati pred
petimi leti, pohvali pa se lahko s posebno na-
grado žirije za muzikalnost na mednarodnem
Avsenikovem tekmovanju harmonikarjev v
Begunjah, absolutno zmago na Dnevu narod-
nih noš v Kamniku, zlato plaketo na Veseli
harmoniki Senice, srebrno plaketo na Zlati
harmoniki Ljubečne ... Ta inštrument si je,
kot pravi, že od nekdaj želela igrati, od malih
nog je rada spremljala tudi narodnozabavne
oddaje.

V Kranju je komisijo z igranjem na kitaro
in orglice znova skušal prepričati Škofjelo-
čan Iztok Bergant, ki se mu je lani že uspe-
lo prebiti na avdicijo. Kot je povedal za splet-
ni portal 24ur.com se je za vnovično sodelo-
vanje odločil, ker meni, da je treba glasbene
točke s kitaro in orglicami bolj spromovirati.

Na predizbor je tokrat pripeljal še hčer, ki je
nastopila samostojno in pokazala svoj pevski
talent ob igranju na klavir.

Katerim talentom se je s predizborov uspe-
lo prebiti naprej na avdicije, ki te dni že po-

tekajo v ljubljanski Drami, bo znano prihod-
nji mesec, ko bodo na Pop tv začeli predvaja-
ti novo sezono šova.

Ana Hartman, 
foto: Tina Dokl

S harmoniko na talente
Na predizborih za drugo sezono šova Slovenija ima talent so se preizkusili tudi talenti s Škofjeloškega.

Takole je Anja Koračin iz Gorenje vasi nastop ponovila še za snemalca.
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Sv. Duh - Enaintridesetletni Jalen Pokorn je poklicni nogometaš
pri kranjskem Triglavu, njegovo dekle, 28-letna Polona Cvikl, pa je
od otroških let aktivna na plesnem področju. Svojih otrok sicer še ni-
mata, oba pa imata pri svoji športni dejavnosti z njimi že kar nekaj iz-
kušenj. Z njima smo se pogovarjali pred koncem minulega leta, ko sta
se še pripravljala, da odpreta zasebni vrtec in staršem v škofjeloški
občini, ki ima težave z zmogljivostjo pri varovanju predšolskih otrok,
ponudita to možnost. Zakonodaja sedaj omogoča, da se varuhi pred-
šolskih otrok uradno registrirajo in opravljajo to dejavnost. 

”Prostorske pogoje za to dejavnost imava v novi hiši, kjer je 80 kva-
dratnih metrov namenjenih zgolj varovanju predšolskih otrok,” je po-
vedal Jalen Pokorn, nogometaš, ki je pri 17 letih podpisal svojo prvo
pogodbo, nato pa veliko igral v tujini (v Rusiji, Izraelu, Litvi), pet let
tudi v Olimpiji, bil je tudi član nacionalne nogometne reprezentance.
Poklicni športni karieri se še ne namerava odpovedati, kljub vsemu pa
skupaj s partnerko razmišljata o prihodnji (trajnejši) poklicni poti.
Tudi Polona je športnica, dve desetletji se ukvarja s plesno dejavnost-
jo, trenutno dela v plesni šoli, svojo ustvarjalnost pri pripravi plesnih

predstav in svoje veselje do dela z otroki želi izkoristiti na prihodnji
poklicni poti. Pred koncem minulega leta sta si priskrbela uporabno
dovoljenje za prostore, kjer bo v prihodnje potekalo varovanje pred-
šolskih otrok, ministrstvo za šolstvo jima je izdalo odločbo o prido-
bitvi statusa varuha predšolskih otrok, registrirala sta se kot samostoj-
na podjetnika in na začetku leta začenjata s svojo dejavnostjo. 

”Imamo skoraj dve polni skupinici in se veselimo, ko bomo v Duh-
cu končno odprli vrata, to bo 28. februarja, ko k nam pridejo štirje
otroci, potem pa se bosta po dva priključila v vsakem mesecu vse tja
do septembra. Zanimanja je zelo veliko, tudi iz sosednje občine
Kranj. Želijo si kvalitetnega in malo drugačnega varstva oziroma vrt-
ca, najina želja pa je, da bi bil vzgojni pristop individualen in ustvar-
jalen. Skupinici bosta zdaj obe jaslični, cena mesečnega varstva je
350 evrov. V varstvu mi bo pomagala absolventka predšolske vzgo-
je s pedagoške fakultete Damjana,” nam navdušena sporoča Polona
Cvikl. V tednu od 21. do 25. februarja bodo v Duhcu imeli teden od-
prtih vrat, z namenom uvajanja otrok in seznanitev staršev z delom
in ritmom tega vrtca.                                      Danica Zavrl Žlebir

Duhec bo varoval otroke

Železniki - Namen razpisa je spodbuditi
vzpostavitev in delovanje razvojnih gospo-
darskih centrov za dolgoročen razvoj prijav-
ljenih vsebin, ki bodo omogočili tehnološki
preboj na področjih, kjer Slovenija že ima
kritično maso znanja. ”Želeli smo, da bi ta
dragocena razvojna sredstva dobili najboljši
projekti v Sloveniji. Ne gre toliko za nova de-
lovna mesta, kot za razvoj proizvodov z višjo
dodano vrednostjo,” je ob predstavitvi pro-
jektov povedala ministrica Darja Radić. 

17 projektov, 180 milijonov
Ministrstvo za gospodarstvo bo podprlo 17

projektov v skupni vrednosti 425 milijonov
evrov, od tega pričakovana vrednost evrop-
skega sofinanciranja znaša skoraj 180 milijo-
nov evrov. Med največjimi je projekt Nela, ki
združuje deset vodilnih slovenskih podjetij
elektro industrije, ki so skupaj ustanovili raz-
vojni center za elektroindustrijo in elektroni-
ko v gorenjski regiji. Konzorcij med drugimi
sestavljajo podjetja Domel, LTH Ulitki, Lo-
trič laboratorij za meroslovje. ”Vsa podjetja
so izvozno usmerjena in se dokazujejo na
globalnem trgu, kjer konkurenčnost igra od-
ločilno vlogo v pogledu pridobivanja in ohra-
njanja svoje tržne pozicije na svetovnih tr-
gih,” pojasnjuje Matjaž Čemažar, direktor
razvoja v Domelu in vodja priprave projekta
Nela. 

Vpliv na razvoj panoge in regije
Visokotehnološko podjetje Nela bo razvoj-

ne sinergije oblikovalo v treh razvojnih pro-
gramih: zagotavljanje kakovosti in prenos
tehnologij, s sklopi energetsko učinkovitih
električnih strojev ter stikalno tehniko in
energetsko učinkovitih stikalnih komponent
v naprednih sistemih. Razvojni center Nela
bo v obdobju do leta 2014 ustvaril 30 milijo-
nov evrov dodane vrednosti. ”Novoustanov-
ljeno podjetje bo v panogi imelo močno vlo-

go, saj bo s svojimi inovacijami in produkti
vplivalo na razvoj panoge in krepitev regije,”
pravi Čemažar.

Spodbuda za prodor na tuje trge
RC31 Razvojni center kreativne pohištvene

industrije poleg. Poleg Alplesa sestavljajo še
druga pohištvena, mizarska in premazna
podjetja ter razne inštitucije. ”Prek centra
bomo povezali in nadgradili naše razvojno-
raziskovalne kapacitete in kompetence ter
ustvarili potrebne sinergije za prodor sloven-
ske lesne pohištvene industrije na mednarod-
ni trg izdelkov visoke dodane vrednosti,”
pravi Franc Zupanc, direktor Alplesa. Center
so ustanovila ambiciozna podjetja, ki so s so-
delovanjem z izobraževalnimi in podpornimi
inštitucijami povezali svoje vizije, ambicije
in resurse. 

”Naše ključno delo bo razvoj novih izdel-
kov, razvoj ekološke površinske obdelave po-
hištva ter vizualizacija in izboljšani e-mo-
deli,” dodaja Zupanc. Meni, da je spodbuden
skupinski uspeh lesno-predelovalnega sek-
torja na razpisu. Uspeli so kar trije prijavlje-
ni projekti. Skoraj 90 odstotkov projekta se
bo realiziralo v Železnikih, iz evropskega
sklada pa bo šlo za novo razvojno pot (v tuji-
no) slovenske pohištvene industrije skoraj pet
milijonov evrov. 

Boštjan Bogataj, 
foto: Gorazd Kavčič

Dva razvojna centra na Škofjeloškem
Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo rezultate razpisa evropskega sklada za regionalni razvoj 

za podporo razvojnim centrom. Uspela sta tudi oba prijavljena iz škofjeloške regije - 
Domel s partnerji in Alples s partnerji.

Med največje projekte razvojnih centrov gospodarskih
središč spada tudi projekt Nela, ki bo organiziran v
Domelovih prostorih (Tehtnica) v Železnikih.
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Nova likovna postavitev v Galeriji Ivana
Groharja znova dokazuje vso inovativnost,
aktualnost in kvaliteto razstav, s katero Loški
muzej z obema kustosoma, Boštjanom Sokli-
čem in Barbaro Sterle Vurnik, že nekaj let v
”Grohar’ci” gradi prepoznaven razstavni
slog. Razstave se v galeriji praviloma menja-
jo mesečno, v njej se predstavljajo tako likov-
niki in fotografi iz domačega okolja kot iz
drugih koncev Slovenije, v večini primerov
pa gre za razstave aktualne umetniške pro-
dukcije kvalitetnih avtorjev različnih genera-
cij. Še posebej oko in duha ljubitelja umetno-
sti razveseljujejo mladi avtorji, ki na začetku
svoje umetniške poti ustvarjajo brez bremen
in so v svojem delu inovativni, drugačni, sa-
mosvoji. Taka je tudi tokratna razstava slikar-
ke najmlajše generacije diplomantov, doma-
činke Tine Dobrajc. 

V svojo Wunderkammer, avtorica je na-
mreč razstavo naslovila kot sobo čudes, je
Dobrajčeva umestila nekoliko nevsakdanja
umetniška dela. Če v prvem prostoru opazu-
jemo tri portrete večjega formata in lahko bi
rekli stensko vitrino Wunderkammer II, Prt
za Marijo Košir, pa nas s postavitvami, ki na-
migujejo na instalacije, čeprav se ob njih gle-
dalec nikakor ne počuti tako, v drugem pros-
toru povede v zgodbo, katere prvi vtis je ”ne-
koč”. Omara Wunderkammer I Prt za Do-
brajc Antona je polna drobnih predmetov, ki
so povezani z njenim pokojnim dedom, od
kolonjske vodice, ure, čevljev, osebnih doku-
mentov do lesene lutke Ostržka, ki ga je kot
mizarski mojster nekoč izdelal svoji vnukinji
Tini. V rodbino in čas, ki je nekoč bil, se po-
glablja tudi v ostalih postavitvah. 

”Avtorica s kombiniranim druženjem iz-
branih predmetov spreminja galerijski pros-

tor v kamre lastnega spomina, likovna dela
pa simbolično pretvarja v invokacijske objek-
te - oltarje z duhovno energijo in magijskimi
lastnostmi,” nas v globine postavitve popelje
kustos postavitve Boštjan Soklič. 

”Vse, kar sem postavila v galerijo, v to
mojo ”sobo”, je zame zelo pomembno. Že-
lim priti do mojih praočetov, spoznati in ra-
zumeti, kako so si oni odgovarjali na vpraša-
nja o magiji, obredju, o kultu smrti. Naj bodo
to slike, ki so realistična odslikava fotografi-
ranega portreta, ali pa vitrine oziroma omare
s predmeti, vse je moja želja po rekonstrukci-
ji preteklosti v tukaj in zdaj, želja, ki se napa-
ja v nezmožnosti dosega osebe, ki je ni več,”
razmišlja Dobrajčeva: ”Zanima me protislov-
je med odsotnostjo in prisotnostjo, ki pravza-
prav korenini v izkustvu smrti. Dela na raz-
stavi lahko govorijo tudi o utelešenju umrle-

ga, ki je zapustil svoje telo. Zdaj namreč ne-
bivajočemu podoba omogoča, da znova zabi-
va v novem mediju.”

Slikarka je s to razstavo sklenila cikel umet-
niške produkcije, ki je bil osmišljen že pred
leti, nastajal pa je v obdobju zadnjih dveh let.
Kot je povedala jo je ta koncept povsem za-
svojil in ga bo v prihodnje še bolj poglobila v
to tematiko. To ugotavlja tudi Soklič: ”Njen
atelje je njen laboratorij, duhovno pribežališ-
če in prostor umetniške akcije. V njem
ustvarja, razmišlja in osmišlja likovne proce-
se. Ker se trenutno v prenesenem pomenu
besede ukvarja z raziskovanjem lastne identi-
tete, je njeno delo v tesni povezavi z okoljem,
iz katerega izhaja, in njegovo značilno atmo-
sfero. Razstava Tine Dobrajc je nedvomno
prvi letošnji vrhunec v Groharici. Vredno
večkratnega ogleda. Igor Kavčič

Njen atelje je njen laboratorij
Prepoznaven slog Galerije Ivana Groharja v teh dneh potrjuje nova odlična razstava. Tokrat je svoje

likovne zgodbe na ogled postavila Škofjeločanka, akademska slikarka Tina Dobrajc.

Avtorica pred prostorsko postavitvijo Wunderkammer I: Prt za Dobrajc Antona. Foto: Igor Kavčič

Portret I, detajl.
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V spomin

Andrej Fojkar - 
Andro (1981-2011)

V soboto, 12. februarja 2011, nam je
mesto Leicester, ki leži severno od Lon-
dona, vzelo prijatelja Andreja Fojkarja.

Verjetno je težko reči, kako smo ga
poznali, ker je bil človek prilagajanja
in ga je lahko vsak izmed prijateljev vi-
del, kot ga je želel. Ne da pa se z misli-
jo sprehoditi mimo tega, da je bil zvest
stvarem in ljudem, ki jih je imel rad. Tu
mislim, da prilagajanja, ne glede na
vse, pri njem ni bilo.

Člani Trio Quarteta in drugi prijatelji
smo ga poznali po zamujanju na vaje,
”drugačni” vožnji, nemiru, trmoglavo-
sti, perfekcionizmu, po pozitivnosti, iz-
redni ljubezni do fraziranja, barvi nje-
govega tenorja, po prepirih, ki jih je
zaradi nas imel s profesorjem petja, po
ljubezni do morja in dalmatinske pesmi
in še bi lahko naštevali.

Jasno je, da v majhno srce ne moreš
položiti vsega tega, kar ni niti del vse-
ga, kar je Andrej bil in Andrej še vedno
je udobno zavit v svetle spomine stote-
rih src.

Njegov humor nas je večkrat rešil
kakšne zagatne situacije in sprošče-
nost, ki jo je kljub napetemu ritmu
vztrajno gojil, je narisala nasmeh za
vsakega prijatelja, kadarkoli in kjerko-
li.

Težko je pomisliti na to, kaj bi bilo in
kaj bi se vse še ustvarilo, če bi ostal z
nami dlje, kot se je odločil nekdo nekje.
Je pa gotovo to, da so se ob tem dogod-
ku ustvarili topli spomini. Gotovo je, da
so na gladino srca privreli stari, a nič
manj sočni in živi. In gotovo je nenazad-
nje dejstvo, da bomo zanje skrbeli zve-
sto in z nasmehom gojili spoštovanje do
Tebe, ki si bil vzor za zvestobo.

Radi Te imamo,
Tvoji pevci in prijateli!

V organizaciji Občine Škofja Loka bo letos
že tretjič po vrsti v Sokolskem domu potekal
Mednarodni cikel koncertov, od februarja do
marca se bo zvrstilo kar pet koncertnih veče-
rov. Sredi meseca sta sezono odprla dva od-
lična godalna orkestra, domači Godalni orke-
ster Arseia iz Škofje Loke, ki ga vodi Armin
Sešek, v goste pa so povabili še Godalni or-
kester GŠ Elly Bašić iz Zagreba. V bogatem
celovečernem programu sta orkestra izvajala
program različnih obdobij glasbene ustvar-
jalnosti tako domačih kot tujih skladateljev,
med drugim smo slišali skladbe Georgea
Phillippa Telemanna, Johna Williamsa,
Astorja Piazzolle, Niccola Paganinija, Alda

Kumarja, Pabla de Sarasateja, Petra Heidri-
cha, Josipa Štolcerja Slavenskega in Alojza
Srebotnjaka. Skladbo slednjega z naslovom
Slovenski ljudski ples bosta zaigrala oba or-
kestra skupaj.

Tja do aprila bodo na sporedu še štirje kon-
certi, 19. marca, Kvartet od strune do lune
(Ana Kavčič Pucihar, Ivan Pejić, Yasumichi
Iwaki in Uršula Ivanuš), 26. marca Trio
Quartet z gosti, 3. aprila Ženski pevski zbor
Grudnove Šmikle in DPZ Bodeča Neža iz
Sovodenj ob Soči, 9. aprila pa se bo koncert-
ni cikel končal z nastopom Pevskega zbora
Lubnik in Moškega pevskega zbora Sele na
Koroškem. Igor Kavčič

Podobe iz koroških cerkva
V osrednji galeriji Loškega muzeja je na

ogled gostujoča razstava Koroškega pokra-
jinskega muzeja z naslovom Srednjeveška
slikana podoba koroških cerkva. Na panojih
so slikovno predstavljene stenske in stropne
poslikave (tudi na les), ki krasijo sakralne ob-
jekte na Koroškem in kažejo na bogato likov-
no ustvarjalnost v srednjem veku v tem delu
Slovenije. Razstava je še posebej zanimiva
zato, ker v poslikavah lahko zasledimo števil-
ne podobnosti s poslikavami, ki jih najdemo
v mnogih cerkvah na Škofjeloškem. I. K.

Za začetek 
godalna orkestra

Sredi februarja sta v Sokolskem domu nastopila godalna orkestra 
iz Škofje Loke in Zagreba. Do aprila v III. mednarodnem ciklu 

koncertov sledi pester glasbeni program. 

Godalni orkester GŠ Elly Bašić iz Zagreba je v Škofji Loki gostoval prvič.
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KRANJ Žabnica, Dorfarje 17, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si
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Kuhinja je vonj.
Vonj po naravi - tudi sredi mesta.
Kuhinja je okus.
Okus svetovljanstva - tudi sredi narave.

Kuhinja s čistimi linijami, z občutkom
brezčasnosti in imenom kakovosti ...

NOVO

KVALITETNO
● odlični materiali
● vrhunska oblika 
● barve za vsak okus
● priročna osvetlitev

PRAKTIČNO
● popoln izkoristek prostora
● sodobne kotne rešitve
● polni izvlek predalov
● uporabne omare 

z izvlečnimi mrežami

UGODNO *
- 25 %

www.prevc.si

Eko sklad v letu 2011 iz sredstev, ki jih
zbira na podlagi energetskega zakona in
uredbe o zagotavljanju prihrankov energije
pri končnih odjemalcih, občanom nudi ne-
povratne finančne spodbude v skupni višini
12 milijonov evrov. Skupno deset milijonov
evrov je namenjenih spodbujanju izvedbe
različnih ukrepov učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije v eno ali
dvostanovanjskih stavbah oziroma posa-
meznih stanovanjih na javnem pozivu
6SUB-OB11. Ukrepi, za katere bodo občani
lahko pridobili nepovratne spodbude, so:
vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso,
vgradnja toplotne črpalke, prva vgradnja
centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in
priključitvi na daljinsko ogrevanje na ob-
novljiv vir energije, vgradnja lesenega zuna-
njega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe,
toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe,
toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja
pri obnovi stavbe, vgradnja prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnja

Tudi letos finančne spodbude Eko sklada
Konec leta sta bila v Uradnem listu objavljena javna poziva Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih 

sredstev, ki jih namenjajo za izboljšanje energetske učinkovitosti objektov. 



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

Višine spodbud so omejene 
Za večino ukrepov je določena omejitev v

višini 25 odstotkov priznanih stroškov na-
ložbe, pri vseh ukrepih pa so določene tudi
omejitve višine priznanih stroškov oziroma
nominalne višine spodbud in/ali obsega na-
ložbe. Tako na primer za vgradnjo sončnih
kolektorjev spodbuda ne more preseči 4.000

evrov, za sistem prezračevanja lahko znaša
spodbuda največ 2.800 evrov, za toplotno
izolacijo fasade 2.400 evrov oziroma strehe
ali podstrešja 1.500 evrov, za vgradnjo kuril-
ne naprave na lesno biomaso, priključitev na
ustrezno daljinsko ogrevanje ali vgradnjo to-
plotne črpalke 2.000 evrov in za vgradnjo
lesenega zunanjega stavbnega pohištva naj-
več 3.000 evrov. Za gradnjo ali nakup
ustrezne pasivne stanovanjske stavbe lahko
upravičenec dobi do 25 tisoč evrov in še do-
datnih 1.500 evrov v primeru vgradnje
ustreznega lesenega zunanjega stavbnega
pohištva, za nakup stanovanjske enote v pa-

Moj dom
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Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da prav skozi okna pri dobro 
izolirani fasadi in strehi uhaja največ toplote. Sodobna varčna okna
morajo torej imeti dobro toplotno prehodnost (U = najmanj 1,2 W/m2K)
in tudi dobro zvočno izolacijo (Rw =32dB in več). Zelo pomembno je, 
da ima okno ustrezen atest in da je kvalitetno vgrajeno. 

Okno ”Sibau ELEGANCE” te dobre lastnosti ima. Narejeno je iz
PVC nemških profilov, ki slovijo po svoji trdnosti, pomembnem
sredinskem tesnilu in preverjeni že večdesetletni uporabi.
Okno ”Sibau ELEGANCE” poleg kvalitete odlikuje še prestižni dizajn: 

● elegantna, zaobljena oblika krila
● širok spekter standardnih barv 

bela, mahagoni, zlati hrast, temni hrast, rjava,
modra, sv. siva, temno siva, črna,...

Okno ”Sibau ECONOMIC” je dobra kombinacija kvalitete in cene s
standardnim dizajnom: 

● ravna oblika krila 
● pet standardnih barv 

bela, zlati hrast, oreh, rjava

Vsa okna SIBAU so serijsko zastekljena s steklom 4-16-4 Ug = 1,0 Wm2/K
s PVC distančnikom, kar bistveno znižuje nastanek kondenza in plesni.

Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, dobrim steklom,
izkušenimi delavci, monterji in dovršeno tehnologijo pomenijo
garancijo za dobro narejeno okno. Dela, ki jih opravijo na montaži, 
so kompletna: demontaža in odvoz starih oken, montaža novih izdelkov,
finalno zaključevanje oken (letvice, kit, mavčne plošče ...), osnovno
čiščenje. V ponudbi imajo tudi vse vrste rolet, žaluzij, polic pa tudi 
notranjih vrat.

V mesecu februarju 2011 se je podjetje Sibau, d. o. o., odločilo, da
v smeri ekologije ponudi svojim kupcem za vsako zamenjano
okno do 60,00 evrov.

Za izračun vrednosti starih oken in novih oken, za brezplačen ogled, 
svetovanje in meritve na objektu jih pokličite po telefonu na številko
04/515-38-78, na mobilni telefon 031/707-484 ali pišite na e-pošto: 
sibau.tatjana@gmail.com.

”Sibau ELEGANCE” in ”Sibau ECONOMIC” 
kvalitetno okno in kvalitetna vgradnja 

Akc i ja
Zamenjava oken:

»STARO
ZA NOVO«
za vsako staro okno

nudimo do 60,00 EUR

Akc i ja
Novogradnje: 

15 % zimski popust 
+ količinski popusti

Okna in vrata SIBAU so izdelana iz vrhun-
skih nemških pvc profilov s kvalitetnim
varnostnim okovjem WINKHAUS. Stan-
dardno so zastekljena s steklom 4-16-4
Ug = 1.0Wm2/K s PVC distančnikom.

Akciji trajata 
do 28. 2. 2011

Okna in vrata SIBAU si lahko
ogledate v razstavnem prostoru
v Formah 12, Žabnica, in sicer:
od ponedeljka do četrtka: od
7. do 17. ure, v petek: od 7. do
15. ure.

Informacije:sibau.tatjana@gmail.com



sivni večstanovanjski stavbi pa spodbuda
lahko doseže 25 tisoč evrov. Edina večja
sprememba v primerjavi s pogoji dodeljeva-
nja nepovratnih sredstev v letu 2010 je pri
zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva. Do
spodbude so upravičeni le občani, ki bodo
zamenjali staro zunanje stavbno pohištvo z
novimi energijsko učinkovitimi lesenimi
okni, balkonskimi vrati ali fiksnimi zaste-
klitvami. 

Razlogov za to spremembo je več, pojas-
njujejo v Eko skladu. Pri izdelavi okna s
PVC okvirjem je potrebno vložiti 70 odstot-
kov več energije kot za lesena okna, kjer gre
za uporabo naravnega materiala. Hkrati je ta
odločitev skladna s sprejeto nacionalno po-
litiko rabe lesa. Poleg tega so okna s PVC
okvirji bistveno cenejša kot okna z lesenimi
okvirji, hkrati pa je praktično celotna po-
nudba teh oken na slovenskem tržišču letos
izpolnjevala razpisne zahteve energijske
učinkovitosti.

Spodbude za 
večstanovanjske objekte

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov ener-
gije pri obnovi tri ali večstanovanjskih stavb
sta po javnem pozivu z oznako 7SUB-OB11
razpisana dva milijona evrov. Podobno kot v
letu 2010 bodo upravičeni občani na podla-
gi javnega poziva lahko pridobili nepovrat-
na sredstva za načrtovano naložbo obnove
večstanovanjske stavbe, kot so: toplotna izo-

lacija fasade, toplotna izolacija strehe oziro-
ma podstrešja, vgradnja naprave za central-
no ogrevanje na obnovljiv vir energije,
vgradnja termostatskih ventilov in hidravlič-
no uravnoteženje ogrevalnih sistemov in
vgradnja sistema delitve stroškov za toploto.

Na tem pozivu bo vlogo v imenu upravi-
čencev lahko vložil upravnik stavbe, skup-
nost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik.
Upravičene osebe v primeru izpolnjevanja
pogojev poziva pridobijo pravico do nepov-
ratnih sredstev v višini 25 odstotkov prizna-
nih stroškov naložbe, višine spodbud pa so s
pozivom omejene tudi nominalno. Za soci-
alno šibke upravičence bodo spodbude višje
in bodo znašale 100 odstotkov priznanih
stroškov. Javna poziva Eko sklada za nepov-
ratne finančne spodbude občanom veljata
od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011
oziroma do objave zaključka v Uradnem li-
stu. Enako kot v preteklih letih bodo spod-
bude dodeljene le za nove naložbe, ki bodo
izvedene po vložitvi vloge za pridobitev ne-
povratnih sredstev na Eko skladu. 

Boštjan Bogataj
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Tende - markize ● žaluzije (zunanje in 
notranje) ● rolete ● panelne zavese ● roloji

● plise zavese ● komarniki ● screen roloji
● rolo garažna vrata 

izdelovanje ● svetovanje ● servis

Peter Rozman s. p. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

Tel.: 04 59 55 170, Tel./fax: 04 59 55 177
GSM: 041 733 709

e-mail: sencila_asteriks@siol.net

SENČILA ASTERIKS V NOVIH 
IN VEČJIH PROSTORIH
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Pri prenovi bo razporeditev ostala podobna
kot prej, z manjšimi spremembami, nov vhod
v garderobno sobo iz spalnice, večje okno v
kuhinji in nova velika kopalnica, ki bo nasta-
la z združitvijo sobe in stranišča. Po prenovi
pritličja se bodo kuhinja, jedilnica in dnevna
soba preselili v pritličje, v nadstropju pa
bodo ostali prazni prostori, ki jih bosta 
napolnila z novo vsebino (otroška soba, 
delovna soba). 

Po prihodu po stopnišču v nadstropje se
znajdemo v odpri dnevni sobi, ki je hkrati
tudi križišče poti med prostori. V zadnjem
delu dnevne sobe je velika sedežna garnitura.
Namesto klubske mizice uporabita tabure. Te-
levizor bo obešen na steno nad stopniščem. 

Zraven stopnišča je prehod v spalnico, kjer
kraljuje velika postelja. Na vsaki strani je noč-
na omarica. Iz spalnice vodi nov prehod v
garderobno sobo z velikimi omarami. Pri
oknu je prostor za predalnik in ogledalo na
steni. Na sredini sobe je postavljen tabure za
odlaganje oblačil. 

Na drugi strani dnevne sobe je prehod v ku-
hinjo in naprej v jedilnico. Na desni strani ku-
hinje so postavljeni vsi kuhinjski aparati: po-
mivalno korito, kuhalna plošča in pečica. V
osrednjem delu je kuhinjski otok, na levi stra-
ni pa je velika kuhinjska omara z vgradnim

hladilnikom. Kuhinja je postavljena tako, da
jo kasneje lahko pregradite in spremenite v
manjšo kopalnico. Jedilnica je opremljena z
veliko jedilno mizo, okoli katere je prostor za
8 do 10 ljudi. Ob steni so regali za knjige, po-
sodo in rože. 

Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih tr-
govinah. Cena pohištva za 8 stolov, jedilno
mizo, sedežno garnituro, garderobne omare,
regal in tepih je 4000 evrov. 

Jernej Červek, u.d.i.a.
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Arhitekt

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!

Obnova nadstropja v starejši hiši
Bralca Ana in Primož želita urediti stanovanje v nadstropju starejše družinske hiše. V njem bosta uredila
spalnico, garderobno sobo, kopalnico, kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. V kuhinji želita imeti namesto

majhnega večje okno do tal. Pohištvo naj bo enostavno in minimalistično, prevladuje naj ena barva.
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●  Knjiga
Kava

●  Knjiga
Mleko

●  Knjiga
Prvi kranjski
ropar

117 evrov

Kot vsako leto smo tudi letos za vas
pripravili nekaj praktičnih daril, 
med katerimi boste lahko izbirali, 
ko boste prišli k nam poravnat 
letno naročnino na Gorenjski glas. 
Na sedežu Gorenjskega glasa, 
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju
(zraven nebotičnika) vas bomo 
od ponedeljka do petka pričakovali 
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. 
Ko boste na obisku pri nas, vas bomo 
postregli tudi z brezplačno kavico. Vabljeni! 

Naročnina za leto 2011 znaša 156 evrov. 
Pri plačilu letne naročnine vam priznamo
25-odstotni popust 
in znaša le 117 evrov
(prihranite kar 39 evrov)!

●  Knjiga
Divjačina
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●  Knjiga
Sladka Evropa

25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!
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Na ogled manj znana 
Groharjeva dela

Železniki - V Galeriji muzeja Železniki si do 8. marca lahko ogledate
razstavo fotografij manj znanih del slikarja Ivana Groharja. Razstava, ki
so jo pripravili v sklopu praznovanja stoletnice Groharjeve smrti,
prikazuje trinajst del iz slikarjevega začetnega in srednjega obdobja.
Takrat se je ukvarjal s portretiranjem in cerkvenim slikarstvom, tovrstna
dela pa prevladujejo tudi na razstavi. Podatke o slikah in fotografije sta
zbirala Groharjev pranečak Franc Golija in Jože Demšar. ”Fotografije
prikazujejo slike, ki jih je Grohar predvidoma naslikal med letoma 1890
in 1905. Njihovi lastniki živijo v Selški dolini, Ljubljani in tujini. V Selš-
ki dolini je sicer evidentiranih kar 80 Groharjevih sakralnih slik,” je po-
jasnil Golija. Razstava prikazuje fotografije slik Jezusovega blagoslova,
dveh evangelistov, sv. Miklavža, eden od portretov domnevno prikazuje
Groharjevega očeta, na sliki Soričanka je domnevno njegova sestra in
Golijeva stara mama, na ogled je tudi fotografija slikarjevega avto-
portreta in Heblarji, kjer je preživel otroštvo ... A. H.

Razstava prikazuje tudi fotografijo Groharjevega avtoportreta.

Praznično ob materinskem dnevu
Prosvetno društvo Sotočje 26. marca (ob 19. uri) vabi na

prireditev v poklon materam in očetom, ki bo tokrat na Loškem
odru. Sodelovali bodo trije zbori, ki delujejo pod okriljem nji-
hovega društva: otroški zbor Iskrice, MPZ - mladinski pevski
zbor in Škofjeloški oktet. Pridružili se jim bodo člani gledališke
sekcije društva. Dan kasneje pa Agencija Media butik, Radio
Sora in Javni zavod Ratitovec vabijo na tradicionalni koncert
Pesem srca v Športni dvorani Železniki (ob 17. uri). Nastopila
bodo znana imena slovenske zabavne in narodno-zabavne glas-
be. Info: PD Sotočje (Jožica Žnidaršič, jznidarsic@gmail.com),
Media butik (Saša Pivk Avsec, 051/597 736). B. B.

Igrišče na Sovodnju nared že letos
Z občine Gorenja vas-Poljane so prejšnji teden sporočili vese-

lo novico, da so z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pre-
jeli odločbo o odobrenih nepovratnih sredstvih iz programa
razvoja podeželja. ”Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, ukrep Obnova in razvoj vasi, bomo za izgradnjo
Športnega igrišča Sovodenj v višini do 215 tisoč evrov oziroma
85 odstotkov financiranja upravičenih stroškov s strani EU in
države,” je pojasnila Barbara Bogataj, direktorica občinske up-
rave. Dela se bodo začela izvajati takoj po podpisu pogodbe z
izbranim (najugodnejšim ponudnikom), dela pa naj bi zaključili
avgusta letos. Konec septembra mora občina pridobiti uporabno
dovoljenje. B. B.
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Oglasi

PUSTNO RAJANJE 
V KRANJU
5. marec 2011 ob 1o. uri
s Šenčurskimi godlarji, etnografskimi 
skupinami in izborom naj pustne skupine

Otroško pustovanje
8. marec,  s Čarovnikom Gregom 
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NEGA IN POMOČ NA DOMU
NUDIMO VAM NASLEDNJE STORITVE:

■ OSEBNA NEGA
Pomoč in izvajanje osebne higiene, pomoč pri kopanju in tu-
širanju, izvajanje posteljne nege negibljivih ljudi, urejanje
okolice bolnika.

■ POMOČ PRI ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH
Pomoč pri hranjenju in gibanju.

■ VARSTVO IN OSKRBA
Varovanje in nadzor nad bolnikom ali varovancem, nadzor in
pomoč pri jemanju zdravil, pomoč pri nakupih in drugih
opravkih.

■ SVETOVANJE
Svetovanje pri uporabi različnih materialov in pripomočkov
za izvajanje nege in oskrbe.

■ SPREMSTVO IN DRUŽABNIŠTVO
Spremljanje, varstvo in nadzor pri različnih aktivnostih 
(zdravstveni pregled, prevoz ...)

■ DODATNE STORITVE
Izposoja in svetovanje pri uporabi blazine proti preležaninam,
svetovanje pri uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov.

IRENA BLAZNIK, S. P., TEL. 041/952 836
E-pošta: blaznik.irena@gmail.com
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Moda
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Kar nekaj je svetovno znanih oseb iz manekenskega in glasbenega
sveta, ki so se odločile, da se preizkusijo tudi z oblikovanjem modnih
oblačil in obutve. Nekatere so posodile le svoja imena znanim
blagovnim znamkam, spet druge so dejansko ustvarile kolekcijo
oblačil, obutve, pokrival, nakita, modnih dodatkov, športno linijo ... 

Modna ikona Cindy Crawford je tako pred leti ustvarila svojo prvo

Letošnja 
pomladna avenija

Pred nekaj leti je Cindy Crawford predstavila svojo
prvo modno kolekcijo obutve Cindy Crawford 

Collection by 5th Avenue, ki jo dobite tudi pri nas.

Gumb, d. o. o., Koširjeva c. 6, Škofja Loka
tel.: 04/5151 751 gsm: 051/643 061

e-pošta: trgovina@gumb.si
www.gumb.si

Trgovina s šiviljskim materialom in komisijska trgovina 
z otroško opremo, otroškimi in nosečniškimi oblačili

V ponudbi imamo novi voziček Baby Boom 
v kompletu za samo 358,00 EUR

● športni del ● lupinica ● košara za dojenčka
● vreča za noge ● torbica ● dežna prevleka ● komarnik
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NOVA KOLEKCIJA DIOPTRIJSKIH 
IN SONČNIH OČAL

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

kolekcijo čevljev v dogovoru z večjim evropskim prodajalcem
obutve, ki ima svoje trgovine tudi v Sloveniji in znamka se je ‘udo-
mačila’. 

”S svežim, ženstvenim nastopom je Cindy Crawford zgled in začet-
nica trendov na področju mode za moderno, samozavestno žensko, ki
ve, kaj hoče, in poudarja eleganco, slog in kakovost,” je na začetku
utemeljil sodelovanje z modno ikono Heinrich Deichmann, in dodal,
da bodo z njo ‘po vsej Evropi predstavili obširno kolekcijo za ženske,
ki pa bo pri vsem glamurju dostopna po zmernih cenah.’ 

Ženski svet je njene čevlje dobro sprejel, tudi cene so dejansko
dostopne, predvsem pa se pri vseh kolekcijah izraža Cindyjina
naklonjenost salonarjem oziroma visokim petam.

Letos boste lahko izbirale med balerinkami iz mehkega usnja z
dekorativnim cvetom ali zaponko, ozkimi salonarji iz velurja, ele-
gantnimi usnjenimi salonarji na tankih petah, črnimi salonarji z
odprtimi prsti iz mehkega usnja na platojih, barvo konjaka, franžas-
tim cvetom za dekoracijo, sandali, zanimivimi rimljankami z nekaj
pete, vrtoglavih pet ne bo manjkalo, a tudi ljubiteljice nizkih pet ne
boste ostale prikrajšane. Alenka Brun, foto: Deichmann
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Novice

Klinika Loka v novih prostorih
Klinika Loka se je Sorške ceste preselila v nov, bistveno večji in 
sodobnejši objekt na Kidričevi cesti v Škofji Loki.

”Na prejšnji lokaciji s 150 kvadratnimi metri površine smo se vrsto
let soočali z veliko prostorsko stisko,” pove veterinar Staš Bernik,
ki je leta 1996 ustanovil Kliniko Loka, tedaj prvo verificirano zaseb-
no veterinarsko ambulanto na Gorenjskem. Pred dobrim mesecem
dni so se pogoji za delo za štiri veterinarje in tri veterinarske tehni-
ke ter študente in dijake, ki jim pomagajo, bistveno izboljšali, saj so
se preselili v nov, bistveno prostornejši objekt na Kidričevi cesti v
Škofji Loki (blizu križišča Stari dvor). ”Veseli smo, da lahko sedaj pa-
ciente sprejemamo v lepših, večjih in bolje opremljenih prostorih
ter jim tako ponudimo še bolj kvalitetno oskrbo,” je zadovoljen
Bernik.

S selitvijo so po njegovih besedah uresničili dolgoletno željo:
”Ideja o centru za male živali na enem mestu je zorela že deset let.
Zemljišče smo kupili pred sedmimi leti, predlani smo začeli z grad-
njo.” V novem objektu imajo v treh nadstropjih na voljo kar tisoč
kvadratnih metrov površin. V pritličju imajo štiri ambulante (na sta-
ri lokaciji so imeli dve), stomatološko ambulanto, laboratorij, kirur-
ški blok s kirurško sobo in dvema kirurškima mizama, rentgen, sep-
tično kirurgijo, hospitalni del za pse in mačke ter trgovino za male
živali. V kletnih prostorih sta nov salon in hotel za male živali, v nad-
stropju pa pisarniški prostori in garderobe. 

V Kliniki Loka na leto obravnavajo približno od osem do devet ti-
soč malih živali. ”Doslej se je obisk konstantno povečeval za deset
odstotkov na leto, v zadnjem času pa je čutiti tudi vpliv krize, last-
niki malih živali se težje odločajo za večje posege ... Skrbimo tudi za
zapuščene živali v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, zelo
dobro pa sodelujemo tudi z društvom proti mučenju živali Žverca,”
je še povedal Bernik.

KLINIKA LOKA
BERNIK STANISLAV S.P.
Kidričeva cesta 33b, Škofja Loka
tel.: 04/5153 550, www.klinikaloka.com

DELOVNI ČAS: 
vsak delavnik od 8. - 20. ure 
sobota od 8. - 13. ure

Društvo Žverca ima sedež v Škofji Loki in je
neprofitno društvo za pomoč živalim. V njem
delujejo prostovoljci, ki pomagajo zapuščenim
živalim na širšem območju Škofje Loke. 

Najbolj znani so po akciji Pomagajmo žabi-
cam, ki jo bodo letos izvedli že četrto leto za-
pored. Začela se bo predvidoma v prvi polovi-
ci marca, ko bodo žabe in krastače znova začele
svojo vsakoletno selitev iz prezimovališč v
mrestišča. Lani so v Hrašah pri Smledniku čez
prometno cesto prenesli kar osemnajst tisoč
dvoživk. Pri akciji jim bo tokrat pomagal tudi
Zavod RS za varstvo narave in Center za kar-
tografijo flore in favne, veseli pa bodo vsakega
prostovoljca, ki jim bo priskočil na pomoč. Če
ste pripravljeni pomagati, to sporočite na e-
naslov: zabe@zverca.si. 

Žverce pomagajo tudi zapuščenim živalim.
”Živali brez doma, ki potrebujejo našo pomoč,
najprej veterinarsko oskrbijo na Kliniki Loka,
nato pa je potrebno poskrbeti za njihov začasen
dom. Pasji najdenčki gredo v Zavetišče Horjul,
kjer zanje skrbijo dokler ne najdejo novih last-

nikov. Prav tako gredo v Horjul vsi mačji naj-
denčki, ki so kakorkoli poškodovani, premladi
za sterilizacijo/kastracijo ali potrebni posebne
nege. Zaradi velikega števila brezdomnih mačk
pa se žal pogosto zgodi, da za vse najdenčke ni
več prostora. V takih primerih pomagamo
posameznikom, ki zapuščenim živalim ponudi-
jo začasno namestitev,” je povedala Monika
Koprivnikar iz Društva Žverca in dodala, da v
društvu pomagajo tudi pri ulovu brezdomnih
oz. prostoživečih živali na terenu in steri-
lizirane/ kastrirane, s čimer pravijo, da se da
rešiti veliko problemov, vrnejo v njihovo okol-
je ali jim poiščejo nove domove. 

”Tudi na škofjeloškem območju so največji
problem zapuščene mačke. Naša želja je najti
prostor za njihovo namestitev, kjer bi lahko skr-
beli zanje, dokler ne bi dobili novega doma.
Upam, da se bo našel kdo, ki bi nam ponudil
primeren prostor,” je še dejala Koprivnikarjeva.
Več informacij o delovanju društva najdete na
spletni strani www.zverca.si. 

Maja Bertoncelj

Žverce pomagajo živalim
Škofjeloško društvo Žverca je širši javnosti najbolj znano po akciji prenašanja dvoživk v Hrašah. 

Pomagajo tudi zapuščenim živalim. Kot največji problem izpostavljajo zapuščene mačke.

Žverce bodo tudi letos pomagale dvoživkam čez
cesto v Hrašah. Takole je bilo lani. Na sliki 
predsednica društva Zala Prevoršek.
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Škofja Loka - Osnovno šolo Škofja Loka -
Mesto je pred kratkim obiskala delegacija
ameriškega veleposlaništva v Ljubljani z di-
plomatinjo Sarah Gjorgjijevski na čelu.
”Obisk so predlagali na ambasadi, na šoli pa
smo se z veseljem odzvali, da bi učenci spo-
znali delo diplomata in življenje v Ameriki
ter dejansko preizkusili znanje tujega jezika,”
pravi ravnateljica Doris Kužel. Z diplomati-
njo so se srečali učenci devetega razreda in
nekaj sedmošolcev, zanjo pa so imeli pri-
pravljenih kar 31 vprašanj. ”V pogovoru se je
izkazalo, da se znajo dobro sporazumevati,”
je dodala ravnateljica.

Sarah Gjorgjijevski je bila nad sproščenim
srečanjem s škofjeloškimi učenci navdušena,
saj pri svojem delu - zadolžena je za gospo-
darske zadeve - nima kaj dosti možnosti za
sodelovanje z otroki. V Slovenijo je prišla od
avgusta lani. Naša država se ji zdi zelo zani-
miva in ima po njenem zelo dobro lego, po-
hvali pa se lahko s številnimi inovacijami in
izobraženimi ljudmi. Ljubljana ji je zelo pri
srcu, saj je majhno mesto, ki ima ‘vse pri
roki’ in ponuja veliko aktivnosti za otroke.
Pojasnila je, da je na nekaterih ameriških šo-

lah problem rasizem ter da bodo starši in uči-
telji morali mlade še bolj ozaveščati o spreje-
manju drugačnosti. Kot zanimivost je pove-
dala tudi, da na večini njihovih šol žvečenje
in mobilni telefoni niso dovoljeni. Učenci so
jo povprašali tudi o opravljanju vozniškega
izpita, ki ga v Ameriki mnogi pridobijo že pri
šestnajstih letih, a jih je gostja opozorila, da
mladi vozniki do 18. leta starosti povzročijo
kar precej prometnih nesreč.

Za goste so na šoli pripravili tudi kratek pro-
gram: zaplesala je folklorna skupina Kamniti
most pod mentorstvom Andreje Hafner in
Nine Hostnik, za smeh pa so z igranimi pri-
zori poskrbeli člani angleškega dramskega
krožka pod mentorstvom Betke Mahnič, ki je
pripravila celotno prireditev. Delegacijo z
ameriškega veleposlaništva je na šoli pričakal
tudi škofjeloški župan Miha Ješe.

Ana  Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Spoznali so delo diplomatinje
Na Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto so gostili delegacijo z ameriške ambasade.

Ravnohrib navdušil malčke
Sredi meseca je Osnovno šolo Poljane oziroma vrtec Agata

obiskal znani slovenski igralec Pavle Ravnohrib, ki blesti tako v
gledališču kot filmu pa tudi v televizijskem kvizu Male sive celice.
Otroci so tokrat nemo požirali njegovo prebiranje pravljic. Razen
po vodenju kviza, je igralec zasedbe APT Novo mesto med po-
ljanskimi otroki zelo znan po vlogi Franceta Prešerna. B. B.

Pavle Ravnohrib je z žametnim glasom navdušil poljanske malčke.

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   

21.februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

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.

Diplomatinja Sarah Gjorgjijevski (v prvi vrsti desno) je uživala v nastopu mladih folkloristov.
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Pustni nastop in ples 
V soboto, 5. marca, bomo praznovali prvi

pustni dan. Učenci glasbene šole Škofja
Loka vsako leto pripravijo zabavni nastop v
maskah. Letos na pustno soboto vabijo ob
16. uri v Kristalno dvorano Sokolskega
doma. Turistično društvo Slajka Hotavlje
pa vabi na veselo pustovanje, ki bo v Za-
družnem domu na Hotavljah. Ples v ma-
skah se začne ob 20. uri, poskrbljeno bo za
dobro glasbo, najboljše maske pa bodo na-
grajene. Info: Glasbena šola Škofja Loka
(Karin Garb, karin.garb@gs-skofjaloka.si),
TD Slajka Hotavlje (Janez Filipič,
041/793 357). B.B.

Film o Brunu Gröningu
Krog prijateljev Bruna Gröninga tudi letos

organizira brezplačne projekcije dokumen-
tarnega filma Fenomen Bruno Gröning - Po
sledeh čudodelnega izcelitelja. Ta pravi, da
neizceljivo ne obstaja, Bog je največji
zdravnik. Organizator vabi na neprecenljivo
izkušnjo, ki govori celo o minljivosti
bolečin, poškodb in drugih obremenitev.
Projekcije bodo v dvorani Krajevne skup-
nosti Podlubnik v Škofji Loki 6. in 27. mar-
ca, obakrat ob 14. uri. Z dvema odmoroma
projekcija traja pet ur in pol. Info: Krog pri-
jateljev Bruna Gröninga (040/659 900 in
www.bruno.groening-film.org). B. B.

Razstava o Filipu Terčelju
Škofja Loka - Ob 65-letnici smrti

duhovnika Filipa Terčelja (Grivče, 2. feb-
ruarja 1892 - Davča, 7. januarja 1946) v
Škofjeloškem hribovju so v kapeli škof-
jeloškega župnišča pred koncem lanskega
leta o njem pripravili razstavo. Avtorica
razstave je njegova rojakinja Marija
Pegam, ki je najprej poskrbela, da se je z
razstavo ”vrnil v domači kraj”, usodno pa
je bil povezan tudi s Škofjo Loko. Tam je
opravljal prvo službo kaplana (od 1917 do
1920), v te kraje pa ga je vodila tudi
poslednja mučeniška pot.  D. Ž.

Izžrebanci nagradne križanke iz ja-
nuarske Ločanke podjetja Otroška tr-
govina Mavrica iz Gorenje vasi: 1. na-
grado: majčko po izbiri v vrednosti 15
EUR prejme Lucija Florjančič, Železni-
ki; 2. nagrado: igračko po izbiri v vred-
nosti 10 EUR prejme Janko Potočnik,
Poljane; 3. nagrado: nogavičke iz bambu-
sa v vrednosti 5 EUR prejem Julka Nov-
ljan iz Škofje Loke. Nagrade Gorenjske-
ga glasa pa prejmejo: Marica Pečnik,
Škofja Loka; Miha Grošelj, Škofja Loka
in Krištof Pliberšek, Kranj. Nagrajen-
cem iskreno čestitamo!

Škofja Loka - Pri spomeniku za Kamnit-
nikom so se Ločani poklonili spominu pet-
desetih ustreljenih talcev, ki so bili ubiti 9.
februarja 1944, in štirim tehnikom, ki so
zgoreli v ilegalni partizanski tiskarni v Ve-
šterskem mlinu, ki so ga požgali Nemci. Na
žalostne dogodke, ki se jih spominjajo že 67
let, sta v svojih govorih spomnila Miha
Ješe, škofjeloški župan, in Milena Sitar iz
Združenja borcev za vrednote NOB Škofja
Loka. Petdeset talcev je bilo ustreljenih
zato, ker je bil dan poprej ubit pripadnik

nemške SS, okupatorji pa so se v povračilo
znesli nad nedolžnimi. V ganljivem kultur-
nem programu so sodelovali člani Mestne-
ga pihalnega orkestra Škofja Loka, skupina
Tri kvartet, recitatorja Monika Tavčar in
Marko Črtalič, z besednim bogoslužjem
starološki župnik Alojzij Snoj, k slavnost-
nemu vzdušju pa so pripomogli tudi pra-
porščaki in gardna enota Slovenske vojske.
Delegacije so k spomeniku za Kamnitni-
kom položile vence, odnesle pa so jih tudi k
Veštrskemu mlinu. D. Ž., foto: Tina Dokl

Slovesnost za Kamnitnikom, kjer je bilo pred 67 leti ustreljenih petdeset talcev.

Poklonili so se talcem za Kamnitnikom

Nov uspeh škofjeloških papig
Škofja Loka - Ivan Hafner iz Binklja v

Škofji Loki se že vrsto let uspešno ukvarja z
vzrejo standard papig skobčevk, ki se na ra-
zličnih, tudi največjih tekmovanjih uvrščajo na
najvišja mesta. S svojimi papigami je v zadnjih
letih že večkrat uspešno sodeloval tudi na sve-
tovnih prvenstvih, največji uspeh pa je dosegel
na zadnjem prvenstvu, ki je konec januarja
potekalo v francoskem mestu Tours. Njegove
papige so namreč v skupini standard papig os-
vojile dve zlati in eno bronasto medaljo. ”Med
več kot 23 tisoč pticami na svetovnem prven-
stvu je bilo šeststo standard papig, od tega de-
set mojih. Gre za ‘lepotno tekmovanje’, sodni-

ki ocenjujejo videz papig, postavo, držo,
kondicijo, barvo, perje, lepotne pike ... Poseb-
nih priprav ni, ves čas je treba paziti, da so pa-
pige zdrave in v dobri kondiciji, pred tek-
movanjem pa jim perje poškropim z otroškim
šamponom, razredčenim z vodo, da se jim bolj
sveti,” nam je zaupal Ivan, ki se z vzrejo papig
ukvarja že več kot dvajset let. Ta čas ima doma
okoli 150 standard papig različnih barv. Za
čiščenje kletk, menjavo vode in hranjenje na
dan porabi približno dve uri. Na mesec jim
pokrmi približno petdeset kilogramov se-
menske hrane ter deset kilogramov jajčne
hrane. A. H., foto: Gorazd Kavčič
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Bogata dediščina 
za prihodnost

Občina Škofja Loka je na razpisu v
sklopu evropskega programa ”Evropa za
državljane 2007-2013”, aktivnost ”Te-
matsko mreženje partnerskih mest” us-
pešno kandidirala s projektom ”Spodbu-
janje lokalnih skupnosti k ohranjanju
kulturne dediščine zgodovinskih mest”.
Projekt vključuje tri mednarodne dogod-
ke, prvi in drugi sta bila v letu 2010. Z
željo po ohranjanju t. i. ”pasijonske
kondicije” pa bo od 17. do 20. marca na
vrsti še tretji dogodek - mednarodni
znanstveni simpozij z naslovom Bogata
dediščina za prihodnost. V projekt so po-
leg občine Škofja Loka vključena še
partnerska mesta Maasmechelen, Medi-
cina, Tabor, Freising, Auersmacher, St.
Margarethen, Pasijonska baština iz Za-
greba in Oberammergau. Na mednarod-
nem simpoziju se bodo zbrali raziskoval-
ci, slovenski in tuji strokovnjaki, državni
in občinski sodelavci, ki jih povezuje os-
rednja, edinstvena pasijonska dediščina
na Loškem - Škofjeloški pasijon. Prav
tako bodo sodelovala tudi partnerska
mesta, v katerih se uprizarjajo pasijoni
ali procesije in so povezani v mednarod-
nem združenju Europassion. Namen sim-
pozija je predstavitev najnovejših spoz-
nanj o vrednosti, pomenu in moči pasi-
jona iz različnih vidikov, hkrati pa iz-
menjava izkušenj ter vzpostavitev novih
in utrditev dosedanjih strokovnih vezi.
Info: Občina Škofja Loka (Andreja R.
Megušar, 511 23 05). B. B.

Zadovoljna ženska 
je uspešna ženska 

Ob prazniku žena Razvojna agencija
Sora vabi, da se jim žene (v sklopu spod-
bujanja ženskega podjetništva) pridružijo
na brezplačni delavnici. Na njej se bodo
naučile različnih tehnik in vaj, ki ob
vsakodnevnih aktivnostih pomagajo pri
obnovi notranjih moči, sprostitvi, ohran-
janju in pridobivanju pozitivne energije in
oblikovanju vzpodbudnih misli. Na ta
način bodo udeleženke delavnice spoznale
učinkovite tehnike za izboljšanje počutja
in delovne uspešnosti, ki jih bodo lahko
uporabljale med delom ali v prostem času.
Delavnica bo v sredo, 9. marca, ob 13. uri.
V RAS vabijo, da si obrtnice, podjetnice
in druge poslovne ženske vzamejo čas
zase in pridejo k njim. Info: RAS
(www.ra-sora.si, 50 60 223). B. B.

Prešeren za vse generacije
Škofja Loka - Letošnja osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku je bila

že 3. februarja v športni dvorani na Trati, prireditelja sta bila Osnovna šola Cvetka Go-
larja in Občina Škofja Loka. To pa ni bila edina slovesnost ob Prešernovem prazniku. V
Kašči je 9. februarja Knjižnica Ivana Tavčarja pripravila recital Krsta pri Savici, recitirala
je Tanja Jenko, pel pa Škofjeloški oktet, ki deluje v okviru Prosvetnega društva Sotočje
Škofja Loka, na začetku pa je nekaj o kulturi in o pomenu Prešerna za vstop Slovencev
med kulturne narode povedala ravnateljica knjižnice Marija Lebar. Recital je bil sicer
prvič izveden 3. decembra 2010 v Jurjevi dvorani v Stari Loki in je požel zaslužen aplavz
vseh obiskovalcev. Prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika pa sta pripra-
vila tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje in Društvo upokojencev Škofja Loka.
Slavnostna govornika v Sokolskem domu sta bila župan Miha Ješe in predsednik upoko-
jenskega društva Miro Duič, nastopili pa so: mešani pevski zbor Vrelec, Folklorna
skupina Škofja Loka, DPD Svoboda Žiri in ansambel Škaf, v preddverju pa so razstavljale
klekljarice. Na sliki: z recitala Krst pri Savici (recitatorka Tanja Jenko in ravnateljica
knjižnice Marija Lebar). D. Ž.

Škofja Loka - Tudi letos so organizatorji
srečanja smučarjev starodobnikov, društvo
Rovtarji, ostali brez snega. Tekmovanje pa so
na grajskem hribu v Škofji Loki vendarle iz-
peljali. Zeleni grajski hrib so letos zasnežili s
snegom, ki so ga pripeljali iz Kranja. 

”Dan pred tekmovanjem smo na prizorišče
mednarodnega tekmovanja smučarjev - sta-
rodobnikov navozili sneg izpred kranjske
Qlandije. Kar 120 kubičnih metrov ga je bilo
in pri tem smo se pošteno nagarali. Rovtarji
se ne damo,” je povedal predsednik društva
Brane Tavčar. Sicer pa so letos v Škofjo
Loko prišli tekmovat iz sedmih držav, poleg
Slovencev še Hrvatje, Poljaki, Čehi, Avstrij-
ci, Nemci in Italijani. Dogodek so kot vsako
leto začeli na Cankarjevem trgu, kjer jim je
igrala loška mestna godba, zaplesali so otro-

ci iz osnovne šole Cvetka Golarja, tekmoval-
ce je v več jezikih pozdravil župan Miha
Ješe, starodobni smučarji pa so se nato napo-
tili skozi mesto na tekmovalno progo in po-
kazali, kako se je smučalo nekdaj. Na progi
so naredili tudi skakalnico. ”Kdor gre čeznjo,
prej pride na cilj, ta cagavi pa naredijo še en
ovinek,” je povedal Brane Tavčar. Zmagoval-
ce so razglasili na popoldanski prireditvi na
Podnu, kjer je igrala skupina Suha špaga,
prav tako v starodobnih oblačilih kot smučar-
ji. Rovtarji so sedaj s tekmami doma in na tu-
jem zasedeni vse sobote do pomladi, pa tudi
poleti ne mirujejo. Takrat smuči zamenjajo
za starodobna kolesa, nekateri kolesarji so se
s svojimi vozili že prikazali na smučarskem
dogodku.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Sneg so navozili iz Kranja
Letošnje mednarodno smučarsko tekmovanje po starem v Škofji Loki
je pod Škofjeloškim gradom tokrat potekalo na ”kranjskem snegu”.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Vodnih radosti v plavalnem bazenu v Železnikih bodo še posebej veseli otroci.
Voda je prijetno topla in kristalno čista, v bazenu, velikem 10x25 metrov, pa se
boste zagotovo sprostili in razgibali tudi odrasli. Po želji lahko kopanje dopolni-
te z razvajanjem v finski savni, ki ima vrsto pozitivnih učinkov in se bo v teh hlad-
nih dnevih še kako prilegla, ali pa z obiskom fitnesa, za kar marsikomu ob vse bolj
natrpanih delavnikih zmanjka časa. Po vsem tem se boste lahko osvežili še v pri-
jetnem bifeju ob bazenu. Bazen, savna in fitnes so med tednom odprti od 16. do
22. ure, ob sobotah od 11. do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 10. do 21.
ure. Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 04/514 63 81.

Ob obisku Železnikov ali okolice si lahko obenem ogledate tudi Muzej v Plav-
čevi hiši Na Plavžu, ki prikazuje bogato železarsko in klekljarsko tradicijo ter zgo-
dovino kraja in pomembne može. V pritličju muzeja je tudi turistična poslovalni-
ca, v kateri po zelo ugodnih cenah prodajajo ročno klekljane čipke, izdelke, po-
vezane s čipkami, ter druge spominske in darilne izdelke, ki so primerni za različ-
ne priložnosti, kot so rojstni dnevi, poroke ... Kupite lahko tudi izdelke po naroči-
lu; železnikarske klekljarice namreč ustrežejo še tako zahtevnim strankam. Muzej
s turistično poslovalnico je odprt ob torkih, sredah, četrtkih in petkih od 9. do 14.
ure, ob sobotah pa od 9. do 13. ure. Več na telefonski številki 04/514 73 56.

Bazen in muzej vas pričakujeta
Proste zimske dni lahko izkoristite za obisk bazena in muzeja v Železnikih.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC, 
OTOKI 9A, ŽELEZNIKI, 
TEL.: 04/510 04 10, 
SPLETNA STRAN: WWW.JZR.SI

Bazen v Železnikih vas znova pričakuje.

V Železnikih obiščite tudi muzej.

Plesalci iz Škofje Loke in okolice so se ko-
nec januarja znova zbrali na plesnem večeru
in dokazali, česa jih je naučila Plesna šola
Art. ”Plesni večer ni namenjen zgolj plesu,
ampak predvsem druženju in sprostitvi po
napornem tednu,” pravi plesni učitelj Ma-
tevž Jerman. Plesalci pa so še kako uživali
in bodo še, saj plesna šola plesne večere or-
ganizira enkrat na mesec v Dijaškem domu
Škofja Loka. 

Učitelji poskrbijo za skupinsko plesno ani-
macijo, kjer se plesalci učijo ča ča ča in an-
gleškega valčka, poskusijo se lahko tudi v
tradicionalni četvorki. Jerman vse, ki so
ples zamudili ali pa bi radi znova preizkusi-
li znanje plesnih korakov, vabi na plesni
večer, ki bo 25. februarja (ob 21. uri). Več
informacij na www.plesniklub-art.si. 

Boštjan Bogataj

Družabni plesni večeri z Artom
V Škofji Loki Plesna šola Art enkrat mesečno organizira plesne večere. Prvi je bil konec januarja, 
plesni učitelj Matevž Jerman pa vabi plesalce (tako izkušene kot  začetnike), da se mu pridružijo 

v petek, 25. februarja, ob 21. uri.

Plesni večeri so namenjeni druženju in sprostitvi ter seveda plesu.
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Šolarji so minuli petek šolske torbe za
teden dni obesili na klin, zimske počitnice pa
bodo mnogi izkoristili tudi za radosti na
snegu. Na smučiščih, ki jim je zima v pretek-
lih dneh naklonila kar nekaj novega snega,
bo tako v teh dneh precej večja gneča kot
običajno, mi pa smo preverili, kako živahno
je bilo na belih strminah pred počitnicami. 

Na Soriški planini so doslej našteli med 15
in 20 tisoč smučarji. Upravitelj smučišča
Franc Golija ugotavlja, da je letošnja sezona
slabša od pretekle. To je po njegovem
posledica dejstva, da si marsikatere družine v
teh časih vse težje privoščijo smučanje,
čeprav so cene ohranili na ravni prejšnjih
dveh sezon, poleg tega pa so naprave pognali
šele pred božično-novoletnimi prazniki.
”Običajno sezono začenjamo že v začetku
decembra, a nas je takrat presenetila odjuga,
ki nam je odnesla kar polovico meter debele
snežne odeje,” je povedal Golija. V dobri se-
zoni na Soriški planini naštejejo med 30 in
40 tisoč smučarji, zaveda pa se, da bo ta
številka letos zelo težko dosegljiva. 

Smučarski center Cerkno je med 10. de-
cembrom in 15. februarjem obiskalo 62.500
smučarjev. ”Letošnja sezona je v primerjavi z
lansko nekoliko boljša, ni pa toliko obisko-
valcev kot pred dvema sezonama,” so pojas-

nili v smučarskem centru, ki ga v povprečni
sezoni obišče okoli sto tisoč smučarjev.
Smučarske vozovnice stanejo isto kot v
preteklih dveh sezonah, so se pa znižale cene
sezonskih družinskih vozovnic, so še dodali.

Za podatke smo prosili tudi Smučarsko tu-
ristični center Stari vrh, a kljub obljubi
odgovorov nismo prejeli.

Ana Hartman,
foto: Gorazd Kavčič

Odjuga prekrižala načrte
Na smučišču Cerkno ugotavljajo, da je letošnja sezona nekoliko boljša od lanske, 

na Soriški planini pa ravno obratno.

Dvoranski hokej oziroma floorball je sicer
eden mlajših športov, v Sloveniji pa so ga
začeli najprej igrati prav na škofjeloškem
koncu. Tako ni čudno, da so se zanj navduši-
la tudi dekleta, ena najboljših in najbolj iz-
kušenih igralk pa je Tanja Alič, ki je bila
pred kratkim tudi članica slovenske repre-
zentance, ki se je na Poljskem na kvalifika-
cijskem turnirju borila za nastop na sveto-
vnem prvenstvu v floorballu, ki bo decem-
bra v Švici. Žal dekletom podvig in uvrstitev
med najboljše ni uspel, kljub temu pa domov
niso prišle razočarane.

”Organizacija turnirja ni bila ravno zgled-
na, kljub temu pa smo članice naše ekipe s
prikazano igro lahko zadovoljne. Favoritinje
so bile domačinke, Poljakinje, kjer smo pri-
čakovale visok poraz, premagale pa so nas le
s 7:1. Dobro smo igrale tudi na ostalih tek-
mah, vendar pa smo s 7:0 uspele premagati
le Avstrijke. To so bile moje druge kvalifika-

cije za svetovno prvenstvo, prepričana pa
sem, da se nam bo nanj uspelo uvrstiti že na-
slednjič, čez dve leti, ko bomo še bolj izku-
šene,” je po prihodu domov povedala Tanja,
ki se je floorballu zapisala že pred desetimi
leti. ”Fantje v Škofji Loki so že tekmovali in
v klubu so začeli sestavljati tudi žensko eki-
po. Prijatelj, ki me je povabil, je bil prepri-
čan, da mi bo všeč in res vztrajam že deset
let. Veliko mi pomeni, da se dekleta dobro
razumemo med seboj,” pravi Tanja, ki je
najprej začela igrati v ekipi Loka Spiders, v
zadnjih dveh sezonah, ko je škofjeloška eki-
pa razpadla, pa se vozi na treninge v Poljan-
sko dolino, kjer trenira pri ekipi Zverin. 

”Delam v kadrovski službi v Zdravstvenem
domu v Ljubljani, ob službi pa je prav floor-
ball med pomembnejšimi stvarmi. Ob tem
me spodbuja tudi mlajši brat Janez, ki igra v
loški ekipi Insport,” dodaja Tanja. 

Vilma Stanovnik Tanja Alič je slovenska reprezentantka v floorballu. 

Na smučiščih je v času zimskih počitnic še bolj živahno kot sicer.

V tretje želi na svetovno prvenstvo
Škofjeločanka Tanja Alič igra hokej v dvorani že deset let, z našo reprezentanco pa je bila v začetku

tega meseca na Poljskem na kvalifikacijskem turnirju za nastop na svetovnem prvenstvu.
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Moški boks je olimpijska disciplina že več
kot sto let, ženski pa je to postal šele pred
kratkim. Tako bodo dekleta prvič v olimpij-
ski ring stopila šele prihodnje leto v Londo-
nu, med njimi pa si želi biti tudi 20-letna
Škofjeločanka Ula Brank Pečko. Za Ulo je
uvrstitev v olimpijsko ekipo še večji izziv
zato, ker je med najresnejšimi kandidati za
nastop tudi njen trener in fant Gregor Debe-
ljak iz Dolenje vasi, ki je v svoji kategoriji
najboljši slovenski boksar in med desetimi
najboljšimi na svetu. 

”Glede na to, da je Ula slovenska državna
prvakinja, je cilj zelo realen. Res pa je, da še
nima dosti mednarodnih izkušenj, saj, zaradi
pomanjkanja denarja, do sedaj ni hodila na
velika tekmovanja. Kot njen trener pa lahko
rečem, da je odlična boksarka in da ima prav
gotovo dobro priložnost, da drugo leto maja
na svetovnem prvenstvu na Kitajskem izpol-
ni tudi olimpijsko normo,” pravi 25-letni
Gregor Debeljak, ki ima v borilnih športih že
precej več izkušenj kot Ula in je prepričan,
da bo tudi on lahko izpolnil olimpijsko nor-
mo. ”Že več let sem v svoji kategoriji do 60
kilogramov državni prvak in v Sloveniji
praktično nimam več pravega nasprotnika.
Imam tudi že kar nekaj izkušenj iz tujine,
zlasti dobrodošla je tista iz Pekinga, kamor
nas je bilo povabljenih najboljših osem na
svetu. Tako mislim, da imam za izpolnitev
olimpijske norme res dosti možnosti, saj me
septembra čaka nastop na svetovnem prven-
stvu v Azerbajdžanu, olimpijsko normo pa bi
izpolnil z osmim mestom. Če mi slučajno ne
bi uspelo, bom imel popravni izpit še aprila
drugo leto na kvalifikacijskem turnirju v Tur-
čiji,” pravi Gregor Debeljak.

”Najin cilj je, da bi skupaj doživela olimpij-
ske igre. Za Gregorja sem stoodstotno prepri-

čana, da mu to lahko uspe, glede sebe pa lah-
ko rečem, da sem še kako pripravljena treni-
rati in garati za uspeh. Največji problem je,
ker je v ženskem boksu zelo težko nabirati
izkušnje, saj je doma ali v bližini težko najti
nasprotnice, udeležba na tekmovanjih na dru-
gih celinah pa je zelo draga,” pravi Ula, ki jo
v tem letu vendarle čaka nekaj priložnosti za
nabiranje izkušenj na evropskem prvenstvu
na Poljskem konec maja in evropskem poka-
lu na Nizozemskem oktobra, olimpijsko
vstopnico pa si lahko pribori maja drugo leto
na svetovnem prvenstvu na Kitajskem.

”Ko smo skupaj z trenerjem in direktorjem
boksarske reprezentance Slovenije Sašom

Tarnišem naredili izračun, koliko denarja bi
bilo treba zbrati za udeležbo na mednarodnih
in kvalifikacijskih turnirjih, smo ugotovili,
da bo to blizu 35 tisoč evrov. Znesek je kar
visok, glede na to, da nihče od naju ni iz po-
sebej bogate družine in da zveza lahko poma-
ga res minimalno, sva se odločila, da s pis-
mom o najinih načrtih seznaniva prijatelje in
sorodnike. Nekaj se jih je že odzvalo, oblju-
bili so pomoč, čeprav, razen od domačih, za-
enkrat denarja še nisva dobila. Odločila sva
se, da tudi sama varčujeva,” pravi Ula, ki
upa, da jima bodo prisluhnili tudi sponzorji,
čeprav trenutno časi za to niso najboljši.

Vilma Stanovnik

Boksarski par za olimpijske igre
Škofjeloška boksarja Gregor Debeljak in Ula Brank Pečko sta prepričana, da si prek kvalifikacij lahko
zagotovita nastop na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, bolj kot trd trening pa ju skrbi, da bi se 

zastavljenemu načrtu morala odpovedati zaradi stroškov udeležbe na tekmovanjih.

Svoljšak sezono začel z drugim mestom
Eden najboljših jadralnih padalcev na svetu, Škofjeločan Tone

Svoljšak je odlično začel novo sezono. V začetku meseca je namreč
v Buzetu v Istri potekalo odprto državno prvenstvo v natančnem
pristajanju, na njem pa so sodelovali najboljši slovenski jadralni
padalci, pa tudi gostje iz drugih držav. Po pričakovanjih se je naj-
bolje izkazala ekipa aktualnih svetovnih prvakov, saj so Slovenci os-
vojili vsa najboljša mesta. Prvak je postal Matjaž Ferarič iz Črne na
Koroškem (10 cm), drugo mesto je osvojil Tone Svoljšak (22 cm),
tretje pa Simon Klokočovnik (32 cm). 

”V pravem pomladanskem vremenu smo leteli šest serij. To je bil
res lep uvod v sezono, sedaj pa nas čaka že serija tekmovanj za sve-
tovni pokal, julija pa svetovno prvenstvo na Češkem,” je po vrnitvi
domov povedal izkušeni Tone Svoljšak. V. S.Tone Svoljšak in Dušan Gorenc / Foto: arhiv Toneta Svoljšaka

Gregor Debeljak in Ula Brank Pečko sta mlada škofjeloška športnika, ki si želita kot prva Slovenca na
olimpijskih igrah nastopiti v boksu.
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V nedeljo se je v Garmisch-Partenkirchnu
končalo svetovno prvenstvo v alpskem smu-
čanju. Za vedno bo ostalo v spominu Aleša
Kalamarja iz Reteč pri Škofji Loki. Je ser-
viser Rossignola, smuči pa letošnjo sezono
pripravlja za italijansko reprezentanco, v ka-
teri je na prvenstvu blestel Christof Innerho-
fer. ”Kaco”, kot kličejo Aleša Kalamarja, je
prispeval pomemben del k njegovemu uspe-
hu. Pogovarjala sva se ravno v četrtek, med
tekmo, na kateri je Tina Maze osvojila vele-
slalomsko zlato. 

Ste danes že pripravili kakšen par smuči?
”Ravno pred kratkim sem prišel iz ”ski 

rauma”, kot pravimo prostoru za pripravo
smuči. Pripravil sem smuči še iz Garmischa,
da so pripravljene za naslednje tekme v Ban-
skem. Zaenkrat sem pripravil samo šest pa-
rov smuči, ker še ne vem, koliko tekmovalcev
bo tam nastopilo. Vseh skupaj imam v itali-
janski reprezentanci šest, ponavadi pa na tek-
mah svetovnega pokala nastopajo dva do štir-
je. Za vsako disciplino tekmovalec potrebuje
dva para smuči, enega za ogrevanje in enega
za tekmovanje. Pri superkombinaciji to po-
meni štiri pare.”

Kako zamudno je to delo?
”Ko pripravljaš nov par, se kar zamudiš, ne-

kje uro in pol do dve uri. Ko so narejene, pa
odvisno od stanja robnikov.”

Ste vi dober smučar?
”Včasih sem treniral in nastopal v evrop-

skem pokalu. Bil sem v pionirski reprezen-
tanci, kot mladinec sem se poškodoval, po-
tem ni bilo več volje, denarja, tako da sem
končal in se podal v servis. Sedaj niti nimam
kakšne volje, da bi rekel, da grem smučat.
Tudi družinskih smučarskih počitnic nima-
mo. Pozimi raje tečejo na smučeh, sin trenira
kolesarstvo.”

Je to velika prednost, da je serviser ne-
kdanji smučar?

”Mislim, da ni. Več je v volji do tega dela.
Ko sem bil še tekmovalec, nisem vedel, kako
se smuči sestavlja, iz česa so, tako da se mo-
raš učiti povsem od začetka. In še vedno se
učiš, ker se spreminjajo materiali, maže so
nove, za robnike so novi nastavki za piljenje,
pile so drugačne, pili se tudi že na stroje.”

Koliko let ste že serviser?
”Že od leta 1991. Začel sem z Natašo Bo-

kal. Zadnje leto sem pri Italijanih, štiri leta
sem bil pri Američanih, devet let pri Norve-
žanih, prej pa sem imel Slovenke.”

Omenili ste kar nekaj velesil. Kje je bilo
najlepše delati?

”Najlepše je bilo sedaj na svetovnem prven-
stvu. Sicer pa je bilo povsod v redu. Moram

reči, da smo se povsod razumeli, so pa seve-
da bili tudi slabi dnevi, a to se hitro pozabi. Z
vsemi imam lepe in dobre izkušnje.”

Znana imena, ki ste jim v preteklosti pri-
pravljali smuči?

”V ameriški reprezentanci je bil to Ted Li-
gety, zadnji dve leti pri Norvežanih Lasse
Kjus, devet let pa Hans Petter Buraas. Z vse-
mi se še slišimo in ko se vidimo na tekmi,
gremo včasih na pijačo.”

Ste si koga še posebej zapomnili po kakš-
ni muhi?

”Vsak ima svoje muhe, ima kdaj kakšen slab
dan. Se zgodi, da pripraviš smuči in tisti dan
niso v redu, pa si rečeš, bom za naslednji dan
pustil kar iste, pa so bile potem dobre. Včasih
moraš kakšno besedo tudi dol požret, da ni kre-
ga. Več pa je raznih zgodb. Na primer Buraas
je bil sploh specialist. Velikokrat sem mu mo-
ral iskati smuči, jih ni prinesel, in podobno.” 

Kakšen mora biti dober serviser?
”Ponavadi moramo biti tiho in delati

(smeh). Veliko je treba potrpeti. Če kaj ne
gre, je najprej kriv material. Vse leti na ser-
viserja. Ne smeš biti zamerljiv. Glavno pa je,
da se serviser in tekmovalec razumeta.” 

Lahko sami izberete reprezentanco, v
kateri delate?

”Včasih si lahko sam izbiral, sedaj pa se
tudi tukaj pozna kriza in si lahko vesel, da
imaš službo. Doslej sem imel srečo in se ni-
mam kaj pritoževati.”

Kakšen je vaš urnik na tekmovanju?
”Vstanemo med šesto, sedmo zjutraj, na-

rediš zadnje priprave smuči, greš na start, v
cilj, popoldne pa smo več ali manj v ”ski 
raumu”. Vmes si vzameš prosto za kakšno
kavo. Delamo do večerje in tudi še po njej,
odvisno od števila tekmovalcev, ki jih imaš.
Delali smo tudi že celo noč. Važno je, da so
smuči zjutraj pripravljene. Fantje pridejo v
”ski raum”, kontrolirajo pa te ne. Gre za za-
upanje.”

Kaj pa poleti?
”Kmalu po koncu sezone gremo v dvorano

na Nizozemsko testirat nove komplete smuči.
Potem jih pripravljam doma. Da bi bil cel
mesec prost, tega tudi poleti ni. Italijani ima-
jo vsaj enkrat na mesec priprave na ledeniku
in takrat grem vedno zraven. Z njimi grem
tudi na priprave v Argentino, potem so pa tu-
kaj že tekme nove sezone.”

Prej ste omenili, da je bilo doslej najlep-
še prav na tem svetovnem prvenstvu, ko je
vaš tekmovalec osvojil cel komplet medalj.

”Tega trenutka gotovo ne bom pozabil. To
je bil dogodek, ki se težko ponovi dvakrat.
Vse tri medalje niso bile pričakovane, smo pa
potiho računali na eno v hitrih disciplinah.”
Zabava je bila ...

”Zabava je pa bila. Trikrat. Za vsako meda-
ljo posebej.”

Maja Bertoncelj, 
foto: arhiv Aleša Kalamarja

Serviser smučarja s tremi medaljami
Italijan Christof Innerhofer je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Garmisch-Partenkirchnu
osvojil zlato, srebrno in bronasto medaljo. Njegove smuči pripravlja serviser Aleš Kalamar iz Reteč.

Aleš Kalamar s Christofom Innerhoferjem in njegovimi tremi medaljami: zlato iz superveleslaloma, srebrno iz
superkombinacije in brona sta iz smuka.
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Zaključni turnir košarkarskega Pokala Spar je tretjič v zgodovini
tega tekmovanja gostila Škofja Loka v dvorani Poden, domači
košarkarski klub pa se je znova izkazal kot dober organizator. Turnir
je potekal od 10. do 13. februarja, udeležilo pa se ga je najboljših osem
ekip. Sedemnajstič v zgodovini so pokal osvojili košarkarji Uniona
Olimpije, ki so v finalu visoko z 92:55 premagali domžalski Helios.
Pot do zmage so si tlakovali predvsem v četrtfinalu, kjer so v dra-
matični tekmi po treh podaljških iz nadaljnjega tekmovanja izločili
Krko, rezultat pa je bil 122:113. Za najkoristnejšega košarkarja za-
ključnega turnirja je bil izbran Sašo Ožbolt iz Uniona Olimpije. Turnir
je bil za Škofjo Loko velik dogodek. ”Veliko pomeni tudi za popula-
rizacijo košarke, ki v Škofji Loki ima tradicijo. Moška in ženska košar-
ka delujeta že od leta 1954. Znova smo se izkazali tudi po organizacij-
ski plati,” je po koncu finala povedal Anže Kalan iz KK Škofja Loka,
tudi vodja prireditve. Škofjeloškim košarkarjem se tako kot nekaj zad-
njih let tudi letos ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir. ”Imamo mlado
ekipo in temu primerni so tudi rezultati. Vedno se da igrati bolje.
Povsem zadovoljen z dosedanjo sezono nisem, so pa rezultati v okviru
pričakovanj,” je ob ogledu finalne tekme dejal Gašper Potočnik, tre-
ner ekipe LTHcast Mercator. Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

”Skijoring je najmanj številna disciplina pri
pasjih vpregah. En pes, tekač na smučeh ali
pa dva psa in tekač na smučeh,” je preprost
opis tega športa podal Matjaž Ovsenek iz
Puštala, najuspešnejši slovenski tekmovalec v
čistokrvnih pasmah. Tekmuje z dvema haski-
jema, Arkom in Kiro. ”S tem športom se uk-
varjam od leta 2004, navdušil pa me je Bojan
Bogovič, moj someščan. Videl sem, da dirka.
Prej sem imel samojeda, ravno tisto leto pa
sem dobil haskija. Sedaj imam že dva, imel
pa bi jih deset, če bi le imel prostor zanje.”

Skijoring je zelo razvit v skandinavskih
deželah, uspešni pa so tudi Slovenci. ”Po
Evropi redno dirka okrog šest Slovencev, od
tega sva dva v razredu čistokrvnih pasem, dru-
gi pa so v odprtem razredu, tudi Edvard
Schumet iz Komende, naš najuspešnejši tek-
movalec in predsednik Slovenskega kluba
vodnikov vlečnih psov,” je pojasnil Ovsenek,
ki je prav tako zelo uspešen. Pozimi tekmuje v
skijoringu, v poletnih mesecih pa v bike-
joringu, kombinaciji kolesarja in psa. Največji
uspeh je dosegel lani novembra, ko je bil na
evropskem prvenstvu čistokrvnih nordijskih
pasem v bikejoringu tretji, v skijoringu pa je
bil šesti na svetovnem prvenstvu pred štirimi
leti. Uspehi so plod treningov. ”S treningi za-
čnemo septembra, ko temperature padejo pod
petnajst stopinj, treniramo pa do marca. Suhe
dirke so dolge okrog 5 km, zimske pa med 12
in 15 km,” pravi učitelj športne vzgoje na OŠ
Simona Jenka Smlednik. 

Teči na tekaških smučeh z vpreženima
haskijema vsaj na pogled ni ravno najlažja
naloga. ”Pes potegne, greš za njim. Seveda
moraš biti kar vešč teka na smučeh, sicer je
lahko veliko padcev. Hitrosti so kar velike, še
posebej na spustih, poleg tega je treba paziti,
da ne povoziš jermena. Uporabljam medna-
rodna povelja. Psa startata na go, ustavita se
na stop,” opisuje zahtevnost discipline. Ved-
no pa se vse le ne izide tako, kot bi si želel:

”Na primer na evropskem prvenstvu na Ni-
zozemskem sem bil v bikejoringu po prvem
dnevu prvi, potem pa sem v zavoju v blatu
padel. Psica se je ustavila, počakala in sva šla
dalje, izgubil pa sem veliko časa in končal
kot četrti.”

Letos pozimi si je Matjaž Ovsenek vzel
nekaj tekmovalnega premora, kljub temu pa
šport še vedno ostaja način njegovega živ-
ljenja. Maja Bertoncelj

Na smučeh s haskijema
Matjaž Ovsenek iz Puštala se pozimi ukvarja s skijoringom: teče na smučeh z vpreženima sibirskima

haskijema. V letni različici tega športa je bil lani tretji v Evropi.

Matjaž Ovsenek z Arkom in Kiro, s katerima pozimi nastopa v skijoringu.

Škofja Loka gostila finale Pokala Spar

Košarkarji Uniona Olimpije (v zelenih dresih) so bili v finalu Pokala Spar
prepričljivo boljši od Heliosa.
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Nova mešanica začimb
Južnokorejska Kia odkriva tančico z nove generacije modela Rio. 

Južnokorejska Kia Motors je pokazala prve
fotografije novega Ria, avtomobila, ki ga bodo
uradno predstavili na bližnjem avtomobilskem
salonu v Ženevi. Novi Rio bo imel nekoliko
spremenjeno masko, ki bo skupaj z integrira-
nima žarometoma dajala značilni hišni videz.
Gledano kot celoto za novega Ria lahko reče-
mo, da združuje evropsko mehaniko in čut za
detajle, korejske začimbe ter latinski priokus.
Novinec ima v primerjavi s predhodnikom 7
centimetrov daljšo medosno razdaljo in znaša
2,57 metra, tako da potnikom nudi več prosto-
ra in udobja. Prostornina prtljažnika znaša 292
litrov pri petvratni različici. Zunanje mere so
prav tako spremenjene, kar bo zagotavljalo
več športne dinamike. V notranjosti bo Rio
deležen opreme, ki je samoumevna v večjih in
dražjih modelih.

Motorno paleto tvorijo varčni bencinski in
dizelski motorji, ki se ponašajo z nizkimi
emisijami CO2, med drugim 1,1-litrski dizel
s 50 kW/70 KM, katerega povprečne emisije
CO2 znašajo le 85 gramov na kilometer in je
najčistejši neelektrični motor na evropskem
trgu). Naslednje leto pa bo na voljo tudi 1,2-

litrski GDI turbo bencinski motor z
neposrednim vbrizgom goriva. 

Od predstavitve modela prejšnje generacije,
leta 2005, so jih skupno prodali kar 860 tisoč.
Lani je bil odhajajoči Rio s prodanimi več kot
219 tisoč primerki Kiin tretji najbolje proda-

jan model. Svetovna premiera novega Ria bo
1. marca na ženevskem avtomobilskem sa-
lonu, zraven pa bodo prvič v Evropi pred-
stavili še novega Picanta ter hibridno različi-
co nove luksuzne limuzine Optima.

Matjaž Gregorič

Prodaja in odkup vozil!      www.cresnik.si          Tel: 051/ 612-888

SALON: 01/ 361 22 55, 
TRGOVINA : 01/ 361 22 50

ČREŠNIK, d.o.o., MEDVODE,
Spodnja Senica 20, Medvode

NOVONOVO

Posebno ugodna 
zavarovanja za vozila 

in financiranje na položnice!

LAST MINUTEPONUDBA

LAST MINUTEPONUDBA

cee´d MY 2010
Samo še nekaj vozil

Venga MY 2010
Samo še nekaj vozil
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Na prihajajočem ženevskem
salonu bo Fiat premierno pred-
stavil novinca z imenom Free-

mont, ki bo prvim kupcem na
voljo v drugi polovici letošnjega
leta. 

Freemont je narejen na osnovi
modela Dodge Journey in je prvo
vozilo, ki je nastalo na osnovi
partnerstva s Skupino Chrysler.
Proizvajali ga bodo v mehiški to-
varni v mestu Toluca, kjer za
ameriški trg že proizvajajo mo-
del Fiat 500. 

Freemont ima sedem standard-
nih sedežev, sedeže v tretji vrsti
je mogoče z enim gibom pre-
prosto zložiti, tako da je dno po-
polnoma ravno in omogoča nor-
malno obremenitev. Poleg tega
so sedeži v tretji vrsti postavljeni
višje od sprednjih, kar potnikom
zagotavlja boljši pregled. Prtljaž-
ni prostor z dvema predeloma in
ravnim nakladalnim robom pa
meri do 1.461 litrov.

Notranjost vozila zaznamuje
sodoben slog in na dotik mehki
materiali. Armaturna plošča ima

kromirane elemente, popolnoma
nove merilnike, estetsko osrednjo
konzolo ter sodoben infotelemat-
ski sistem z velikim zaslonom na
dotik. 

Freemont s pogonom na prednji
kolesi bo lahko opremljen z dve-
ma prisilno polnjenima dizelski-
ma motorjema, 2,0-litrskim s 103
kW (140 KM) ali s125 kW (170
KM), in ročnim menjalnikom.
Kasneje bo vozilo na voljo tudi v
različici s štirikolesnim pogo-
nom, kjer bo mogoče izbirati
med močnejšim dizelskim mo-
torjem in 3,6-litrskim šestvaljnim
bencinskim motorjem 203 kW
(276 KM) - oba v kombinaciji s
samodejnim menjalnikom. 

Kdaj natančno bo Freemont na
voljo slovenskim kupcem, zaen-
krat še ni znano. 

Matjaž Gregorič

Amerikanec na Apeninskem polotoku
Freemont je prvi Fiatov model iz italijansko ameriške naveze.

Poraba goriva: 4,1 - 5,9 l/100 km. Emisije CO : 107 - 139 g/km.2

AVTO MO^NIK d.o.o., KRANJ
Jezerska cesta 135, 4000 Kranj
tel.: 04 281 77 20
www.avtomocnik.si

Drsna v
rata

v svet prostornosti.
*Zimska akcija za absolutno doæivetje 

Zapeljite Mazdo6 s 3500 EUR popusta in 
5-letno garancijo v vrednosti 500 EUR!  

Samo do konca februarja.

Nova Mazda5 z elektriËnimi drsnimi vrati vam nudi 
lahkoten vstop v svet prostornosti, iz katerega ne boste 

æeleli izstopiti. Udobnost notranjosti Mazde5 dopolnjujejo 
edinstvena nova oblika, okolju prijazni motorji ter varËna in 

dinamiËna voænja.

ZIMSKA AKCIJA: Za vas smo ob nakupu do konca februarja pripravili 
poseben druæinski paket BREZ SKRBI, ki vkljuËuje 5-letno garancijo, 4 zimske 

pnevmatike, strešne nosilce in strešni kovËek.

AVTO MOČNIK d. o. o., KRANJ, Kranj, Jezerska cesta 135, tel.: 04 281 77 17, www.avtomocnik.si
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Japonski Nissan je leta 2010 v Evropi pro-
dal 547 tisoč vozil (13-odstotna letna rast) in
dosegel 3,1 odstotka tržnega deleža. Leta
2009 je tržni delež znašal 2,8 odstotka. Tako
je v Evropi dosegel rast tržnega deleža že
tretje leto zapored. V letu 2010 je v global-
nem merilu s 4,08 milijona vozil prvič pre-
segel mejo štirih milijonov izdelanih in pro-
danih vozil in se tako potrdil kot drugi naj-
večji azijski izdelovalec avtomobilov.

Nissan je uspeh v Evropi gradil na uveljav-
ljenih avtomobilih, kot je Qashqai, in šestih
večjih oziroma manjših novostih v ponudbi; od
povsem novega Jukea do Nissana GT-R mo-
delskega leta 2011. Več kot 80 odstotkov proda-
je Nissana v Evropi je odpadlo na avtomobile,
izdelane v Evropi. K skupnemu dosežku je
močno prispevalo povečanje prodaje na
posameznih trgih; v Veliki Britaniji za 14
odstotkov, v Rusiji in Franciji za 24 odstotkov.
Nissan je namreč postal vodilna japonska
znamka na številnih ključnih trgih, kot sta Rusi-
ja in Velika Britanija. Za leto 2011 je predvide-
na nadaljnja rast prodaje, še posebej v Rusiji,
Španiji, Veliki Britaniji, Franciji, Italiji in

Nemčiji. Micra je že na začetku prodaje lani
močno presegla pričakovanja na globalnih
trgih, od Japonske, Tajske, Indije in Kitajske.
Povpraševanje po električno gnanem Nissanu
Leafu je prav tako izjemno, saj je zanj
zabeleženih že 27 tisoč naročil v svetovnem

merilu, samo v Evropi 1.500. Novembra je Nis-
san Leaf postavil zgodovinski mejnik, saj je
postal prvi električni avtomobil z ničelno stop-
njo izpustov, ki mu je pripadel laskavi naziv
evropski avtomobil leta 2011. 

Matjaž Gregorič

Evropa je bila obljubljeni trg
Nissan je dosegel najvišji tržni delež v Evropi v petnajstih letih.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC
IN SERVISER VOZIL

AVTO LUŠINA d.o.o.
GOSTEČE 8, 
4220 ŠKOFJA LOKA
tel.: 04 50 22 000
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

www.avto-lusina.si

`e od 16.990 EUR

`e od 14.990 EUR
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Z BMW-ji iz Bohinja do Poljanske doline
Bavarski BMW je skupaj s svojo slovensko podružnico pripravil

mednarodno novinarsko predstavitev novega vozila X1 28d
Xdrive. Predstavitve s testnimi vožnjami se udeležujejo številni
specializirani novinarji z vseh koncev sveta, vse pa pot vodi iz Eko
hotela v Bohinju, kjer prenočujejo, po gorenjskih cestah do
gostišča Premetovc v Poljanski dolini, kjer jim postrežejo z okus-
nimi jedmi iz njihove domače kuhinje.  M. G.

Avto

AKCIJE CITROËN 

Porsche s Panamero S Hybrid
sledi svoji filozofiji inteligentnih
voznih zmogljivosti (Porsche In-
telligent Performance) in nada-
ljuje uspeh tega modela. Pana-
mera S Hybrid ohranja značilno
športnost in eleganco in se z
močjo 279 kilovatov (380 KM)
lahko pohvali tudi z varčnostjo -
porabi namreč 6,8 litra goriva na
100 kilometrov (to pomeni, da
emisija CO2 znaša samo 159
gramov na kilometer). Hibridna
Panamera torej ni le najvarčnejši
Porsche doslej, temveč glede po-
rabe in emisij prekaša vsa serij-
ska hibridna vozila v svojem raz-
redu. To ji omogočajo opcijske
celoletne pnevmatike z izjemno
nizkim kotalnim uporom, ki so
jih pri Michelinu razvili posebej
za Panamero. A tudi s serijskimi
pnevmatikami dosega novi
Porschejev hibrid daleč najnižjo
porabo goriva v svojem razredu -

7,1 litra na 100 kilometrov, kar
ustreza emisiji 167 gramov CO2
na kilometer.

Panamera S Hybrid postavlja
nova merila glede voznih zmog-
ljivosti ne samo za vozila s kla-

sičnim pogonom, temveč tudi za
vozila s hibridnim pogonom. Za
pospešek od 0 do 100 km/h po-
trebuje 6 sekund in doseže naj-
višjo hitrost 270 km/h. Izključ-
no na električni način lahko pre-

vozi približno 2 kilometra, hi-
trost pri vožnji na elektromotor
pa, odvisno od vozne situacije,
lahko znaša do 85 kilometrov na
uro.

Matjaž Gregorič

Drvi tudi kot hibrid
Porsche dejaven tudi z ekološko naravnanostjo svojih avtomobilov.
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Žirovski Vrh - Oktobra lani je na kmetiji
Pri Šnitovcu v Žirovskem Vrhu požar uničil
hlev in ostrešje stanovanjske hiše, medtem ko
so gasilci iz prostovoljnih društev Dobračeva,
Račeva, Žiri, Trebija in Gorenja vas-Poljane
preprečili, da bi se ogenj preselil tudi na sta-
novanjski del hiše. Od požara so minili že
štirje meseci, a prizadeta družina Demšar še
vedno ne more pozabiti številnih dobrotni-
kov, ki so jim takoj priskočili na pomoči bo-
disi z delom bodisi z materialno pomočjo. 

”Največ zaslug, da je bilo vse tako hitro na-
rejeno in da je bila hiša do zime pod streho,
ima Štefan Petrovčič, ki je takoj naslednje dni
organiziral delavce in pripravil material in je
tudi sam ves čas pomagal pri obnovi. Vsak
dan nam je pomagalo z delom veliko ljudi, ki
so pospravljali po požaru in pomagali pri ob-
novi,” so hvaležni Demšarjevi. 

Demšarjevim so kot prvi pomagali gasilci, ki
so požar pogasili in v naslednjih dneh poma-
gali pri pospravljanju in drugem delu. Hitro so
se organizirali obrtniki - zidarstvo Boštjan
Stanonik, krovstvo Kafur ter krovstvo in za-

ključna dela Štefan Petrovčič iz Žirov, ki so
jim prej kot v enem tednu pozidali, postavili in
pokrili novo streho. Denarno pomoč so uspeš-
no zbirali v Župnijski karitas, nekateri pa so
ga osebno oddali Štefanu Petrovčiču. Z delom,

materialom in denarjem so pomagali tudi nji-
hovi sosedje, sokrajani, občina in številni dru-
gi posamezniki, ki so pomagali vsak po svoji
moči, tudi s pripravljanjem hrane v prvih
dneh. Simon Šubic, foto: arhiv

Demšarjevi hvaležni za hitro pomoč
Družina Demšar, ki jo je oktobra lani prizadel požar gospodarskega poslopja, 

so hvaležni za dobrosrčno in hitro pomoč.

Oktobrski požar je na kmetiji Pri Šnitovcu v Žirovskem Vrhu uničil hlev in ostrešje stanovanjske hiše.

Pregloboko pogledali v kozarec
Škofja Loka - V noči na prvo februarsko soboto so policisti na ob-

močju policijskih postaj Škofja Loka in Kranj izvedli poostren nad-
zor prometa s poudarkom na vožnji pod vplivom alkohola. Ustavili
in kontrolirali so 113 voznikov, od katerih je bilo sedem vinjenih.
Zaradi različnih kršitev cestnoprometnih prekrškov so izdali sedem
plačilnih nalogov, zoper štiri voznike so podali obdolžilne predloge
na pristojno sodišče, štirim voznikom so začasno odvzeli vozniška
dovoljenja, prav toliko pa so jih tudi pridržali zaradi vožnje pod
vplivom alkohola. Opravka so imeli tudi z voznikom, ki se na njihove
znake za ustavitev ni odzval in je skušal pobegniti. Naposled jim ga
je le uspelo ustaviti in pri tem hitro ugotovili, zakaj je bežal -
preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal, da je imel 0,67
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Škofjeloški policisti so
sicer v februarju zaradi prevelike vinjenosti pridržali še pet voznikov.
3. februarja so okoli 7.45 v Škofji Loki ustavili in kontrolirali 38-let-
nega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkoho-
la 0,99 mg/l v izdihanem zraku. Triintridesetletni voznik je v Škofji
Loki 7. februarja okoli 21. ure napihal 0,88 mg/l, 52-letni voznik 12.
februarja kmalu po polnoči 0,63 mg/l, enaintridesetletni voznik je
13. februarja okoli 4. ure zjutraj trčil v drog javne razsvetljave,
alkotest pa mu je nameril kar 1,15 mg/l alkohola v izdihanem zraku.
Precej pod kapo ga je imel tudi šestdesetletni voznik, ki so ga v
Škofji Loki ustavili okoli 16. februarja okoli 21. ure. 

Smrtna nesreča s traktorjem
V soboto, 12. februarja, se je v Čabračah smrtno ponesrečil 43-let-

ni domačin. Okoli 16. ure se je peljal s traktorjem po travniku z
naklonom okoli dvajset stopinj. Pri tem je traktor začel drseti po
pobočju navzdol, nato se je prevrnil na streho, zaradi česar je voznik
padel iz kabine. Zaradi hudih ran je umrl na kraju nesreče. 

Preventivna akcija o vidnosti pešcev
Škofja Loka - Prvi februarski dan je pred Mercator centrom v

Škofji Loki potekala končna prireditev prometno preventivne akcije
Pešec bodi preVIDEN, ki jo je na državni ravni koordinirala Javna
agencija RS za varnost prometa - Svet za preventivo in vzgojo v ces-
tnem prometu. Obiskovalci so v posebnem demonstracijskem šotoru
Vidko lahko preizkusili vidno polje in zaznavnost pešca v temi in se
pri tem seznanili z nujnostjo in pravilno rabo odsevnih teles. Te so
na prireditvi tudi brezplačno delili. Prireditev so spremljali anima-
torji agencije za varnost v prometu, občinski redarji in policisti.
Slednji so na svojem razstavnem prostoru predstavljali policijsko
opremo in vozila. Veliko pozornosti so bile deležne predvsem teht-
nice, ki so prikazovale težo posameznih predmetov ob trku vozila s
hitrostjo od 50 do 90 km/h. Obiskovalci so tako lahko presenečeno
ugotovili, da damska torbica ob trku s hitrostjo 90 km/h tehta okoli
78 kilogramov. 

Gost se ni umiril
Žiri - Konec januarja, bilo je v večernih urah, je v gostinski lokal

v Žireh prišel 45-letni moški. Ker je bil pod vplivom alkohola,
nadlegoval pa je tudi druge goste, mu natakarica ni hotela postreči
alkoholne pijače. Umiril se ni niti ob prihodu policistov, ki so ga
nazadnje pridržali. 

Izpraznili gostinski lokal
Škofja Loka - Loške policiste so sredi meseca obvestili o vlomu v

gostinski lokal v Škofji Loki. Vlomilci so odnesli denar, cigarete,
računalniški monitor in vrednostne papirje v skupni vrednosti okoli
dvanajst tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v cilju
ugotovitve vseh okoliščin vloma. S. Š.



Okolico boste presenetili, saj spremenite taktiko splošnega ritma.
Zavest, da lahko odpelje zadnji vlak, da veliko misliti. Našle se
bodo dobre rešitve in z malo vztrajnosti bo uspelo marsikaj, kar je

bilo še pred časom nemogoče.
Srečni datumi: 9., 16. 3.
Dnevi za ljubezen: 14., 15., 17. 3.
Vaša barva: bela
Loto številke: 3, 6, 7, 20, 21, 22, 26.
Misel meseca: Ni skrivnost, kako uspeti, upati in biti srečen, to je skrivnost.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Utrujeni od odgovornosti boste veliko časa posvetili raznim hobi-
jem, lahko odšli na obisk, za katerega ni nikoli časa. Kdor molči,
desetim odgovori, si boste mislili in neizrečene besede večkrat

obdržali za sebe.
Srečni datumi: 4., 11. 3.
Dnevi za ljubezen: 25., 26. 2.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 1, 7, 9, 10, 29, 30, 32. 
Misel meseca: Ne hranimo življenja z drobtinicami, če imamo celo pogačo.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Prijatelji vas bodo razočarali, saj vam ne bodo stali ob strani v situaci-
ji, ki vas čaka. Zadeva se dobro reši, prijateljstvo pa bo na preizkuš-
nji. Nekateri se bodo odločali o manjših stvareh, drugi o malo večjih.

Srečni datumi: 4., 7. 3.
Dnevi za ljubezen: 18., 19. 3.
Vaša barva: rumena
Loto številke: 3, 5, 7, 9, 13, 14, 35.
Misel meseca: V vsakem še tako majhnem koraku je smisel življenja.

RAK 22. junija – 22. julija

Čakajo vas dogodki, ki jih ne pričakujete. Vse bo odvisno od tega,
kako jih boste znali sprejeti in kako boste na njih odreagirali v svo-
ji okolici. Ne smete pozabiti, da nobena stvar ni samoumevna.

Srečni datumi: 3., 13. 3.
Dnevi za ljubezen: 21., 23. 2.
Vaša barva: siva
Loto številke: 17, 18, 19, 24, 25, 28, 31.
Misel meseca: Gram ljubezni ali nekaj gramov prijateljstva odtehta vse bogastvo sveta. 

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Čeprav ne boste imeli nobene posebne volje, niti ne interesa, ki bi
moral biti, saj gre za vas, vam bo uspelo zaključite neko staro
zadevo. Ker sami niste povprečni, se vam ne morejo dogajati

povprečne stvari. 
Srečni datumi: 5., 6., 7. 3.
Dnevi za ljubezen: 14., 20. 3.
Vaša barva: vijola
Loto številke: 1, 5, 8, 12, 15, 26, 28.
Misel meseca: Drevo mora v globino, da lahko zraste v nebo.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Vsak od nas v sebi nosi sonce. In kdor ga bo znal poiskati, bo us-
pešno pregnal prihod temnih oblakov. Vse je odvisno od vas.
Metulji bodo spet poleteli v višave in plesali nepozabni ples, ki se

mu reče ljubezen. 
Srečni datumi: 28. 2., 10. 3.
Dnevi za ljubezen: 29., 30. 3.
Vaša barva: barva neba
Loto številke: 10, 11, 13, 16, 18, 19, 29.
Misel meseca: Ljubi, in boš, kar je vsak, ki ljubi, človek.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Izjava nekoga, ki vam veliko pomeni, vas bo presenetila in ostali
boste brez besed. Na splošno se bodo vrstila razna presenečenja,

ki dajo veliko misliti. Prepreke, ki vas čakajo, boste uspešno premagovali. 
Srečni datumi: 25. 2., 2. 3.
Dnevi za ljubezen: sredina meseca marca
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 1, 2, 20, 23, 25, 30, 31.
Misel meseca: Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti.

BIK 22. aprila – 20. maja

Pustili se boste voditi in dovolili drugim, da se odločajo namesto vas.
Enostavno ne boste imeli energije, da bi se postavili po robu. Spraše-

vali se boste, le kje ste naredili napako, da se ni izšlo po načrtu, in odgovor prepoznali.
Srečni datumi: 16., 18. 3.
Dnevi za ljubezen: 10., 19. 3.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 10, 11, 15, 16, 19, 31, 37.
Misel meseca: Komur se mudi, nima časa razmišljati, kam gre.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Neučakanost je tista, zaradi katere se vam lahko podrejo načrti. Ker
je pričakovanje veliko, boste napeli vse moči, da zadevo pripeljete
na cilj. Zadovoljni sami s seboj se boste prepustili umirjenemu ritmu.

Srečni datumi: 14., 15. 3.
Dnevi za ljubezen: 22., 24. 3.
Vaša barva: temno zelena
Loto številke: 1, 5, 6, 8, 25, 29, 38.
Misel meseca: Moti se, kdor čaka svojo življenjsko priložnost, priložnost je živ-
ljenje zdaj.

Pred vami je kar nekaj prijetnih druženj, tako v družinskem krogu
kot prijateljskem. Prepustili se boste počasnemu ritmu in uživali v
stvareh, ki jih imate radi. Tudi za finančne naložbe imate dobro ob-

dobje.
Srečni datumi: 22., 23. 2.
Dnevi za ljubezen: 9., 10. 3.
Vaša barva: roza 
Loto številke: 4, 6, 8, 11, 12, 17, 22.
Misel meseca: Vsak ima svoj košček sveta. Kdor to ve, ima ves svet.

OVEN 21. marca – 21. aprila

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Čaka vas kar nekaj obveznosti, nekatere tudi manj prijetne. Močna
volja in pozitivno razmišljanje vam bo v veliko pomoč. Končno boste
dobili povabilo, ki ste ga dolgo čakali, in sledi lepo presenečenje.

Srečni datumi: 24., 28. 2. 
Dnevi za ljubezen: prvi teden v mesecu
Vaša barva: temno modra
Loto številke: 3, 8, 9, 12, 20, 22, 23.
Misel meseca: Razočaranje naj ne bo konec upanja, naj bo še večja moč za
ponovno upanje.

Ker bo kar velika časovna stiska, boste zelo težko dosegli vse
cilje, ki so namenjeni v tem mesecu. A kljub temu bodo možnos-
ti, da uspete. Presenečenje vas čaka v razgovoru, ki ga sicer ne

pričakujete.
Srečni datumi: 25. 2., 11. 3.
Dnevi za ljubezen: 11., 21. 3.
Vaša barva: temno rdeča
Loto številke: 1, 9, 16, 17, 22, 33, 34.
Misel meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je pripravljen na jutrišnji dan.

RIBI 20. februarja – 20. marca

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Horoskop
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Barve, laki in tehnično blago 
na enem mestu

V prostorih bivšega Ibija na Jelenčevi ulici 1 v Kranju smo 9. februarja odprli novo, prostornejšo trgovi-
no J&O, v kateri nudimo vse potrebno za mizarje, parketarje, slikopleskarje, keramičarje in avtoličarje,

bogata pa je tudi ponudba hobi programa. Strankam je na voljo tudi mešalnica barv.

Podjetje J&O, d. o. o., je svojo dejavnost začelo leta 1993 s
skladiščem lakov za mizarje, že leto kasneje pa smo na Sav-
ski cesti v Kranju odprli manjšo trgovino z repromaterialom za
mizarje. Sčasoma smo ponudbo toliko razširili, da so stari po-
stori postali premajhni, zato smo trgovino preselili na novo lo-
kacijo na Jelenčevi ulici 1 Kranju (bivša tekstilna tovarna IBI),
obenem pa svojo ponudbo razširili tudi za parketarje, sliko-
pleskarje, keramičarje in avtoličarje. Na približno 400 kva-
dratnih metrov prodajnih in skladiščnih površin ponujamo od
najbolj kvalitetnih, profesionalnih materialov do materialov za
vsakdanjo domačo uporabo. 
Za mizarje so v naši trgovini zastopane blagovne znamke, kot
so laki Salchi, lepila Rakoll, okovje Blum in SCH ter brusni
materiali SIA in 3M. Parketarji in keramičarji imajo na voljo
izravnalne mase, lepila in lake znamk Mapei, Unihem, Synte-
ko in Bona ter brusne trakove in diske SIA in 3M. Za avtoličar-
je mešamo barve Glasurit, slikopleskarji pa lahko izbirajo
med materiali proizvajalcev Herbol, JUB, Helios ... Prav tako
ponujamo veliko izbiro lazur za les proizvajalcev Sikkens, Sa-
dolin in Bondex, ki so zelo primerne za široko potrošnjo.

Obrtnike oblečemo od nog do glave v modna delovna oblači-
la znamke Dickies, na katere vam po želji izvezemo ali poti-
skamo vaš logo. 
V naši trgovini je na voljo velika izbira profesionalnega ročne-
ga orodja Unior in Stanley ter električnega orodja Makita, Hi-
tachi in 3M, poleg pa tega ponujamo različno orodje iz hobi
programa za hišne mojstre. V sklopu trgovine J&O deluje tudi
mešalni sistem, kjer vam pripravimo stenske barve za notra-
njost in zunanjost vaših domov, izbrano barvo ali lužilo za po-
hištvo ali pa najljubšo barvo za vašega jeklenega konjička. 
V J&O se bomo še naprej trudili za oseben pristop do naših
strank, in čeprav je trgovina samopostrežna, so vam naši za-
posleni vsak trenutek na voljo za strokovno svetovanje. 
Večje količine naročenega blaga vam tudi dostavimo na želen
naslov. 

Trgovina J&O je odprta:
Pon.-pet. od 7. - 19. ure, sobota od 8. - 13. ure

Tel.: 04/236 74 00
e-pošta: info@jo-trgovina.si 
internet: www.jo-trgovina.si



Dominik Starman je mesarski mojster, zaposlen
v Mesariji Štajnbirt že petnajst let. Dela na de-
lovnem mestu mesarja prodajalca in zelo do-
bro pozna svoje delo, ki mu je v veselje, doda
pa, da je predvsem pomembno, da stranke, ki
obiščejo mesnico, iz nje odidejo zadovoljne. Ko
postavijo vprašanje, najde za njih pravi odgo-
vor, jim zna svetovati pri odločitvah oziroma iz-
biri in željah. Pomemben je pač osebni pristop
do kupca. Torej če nekdo pride k Štajnbirtu in
pove, da bi želel določen kos mesa, a ga trenut-
no ne držijo v prodajalni, poskrbijo, da stranka
v najkrajšem možnem času želeno meso dobi.
Pri Štajnbirtu dobite meso slovenskega porekla,
ki ga pridobivajo izključno pri kmetih s Škofje-
loškega hribovja, ki za krmljenje uporabljajo
seno in ne silaže. Najbolj prisegajo na tradicio-
nalen okus.
Dominik na fotografiji v rokah drži junčji ram-
stek, sam osebno ima najraje govedino, v času,
ko se nam približuje pust, pa priporoča polsu-
he krače, polsuhi vrat s kostjo ali brez kosti in za
sladokusce polsuha rebra.

MESO IZBRANIH 
STAREJŠIH KRAV
za juho (mešano) 3,80 €/kg

MLADO GOVEJE
MLETO MESO
6,50 €/kg

KRVAVICE
od 23. 2. - 15. 3. 2011
samo 4,50 €/kg

GOVEJI PRŠUT
11 €/kg

V MESARIJI ŠTAJNBIRT PRODAJAMO RESNIČNO SAMO SLOVENSKO MESO
DOMINIK priporoča:
SUHO MESOZA PUSTA




