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Stari vrh pripravljen 
Smučarji so proge na Sta-
rem vrhu že preizkusili, saj
so narava in snežni topovi
poskrbeli za ugodne snežne
razmere. Stari vrh obratuje
od začetka decembra, priča-
kujejo vsaj za desetino večji
obisk kot lani.

Da bo mesto živelo 
Leta 2006 je projekt Sejem
bil je živ ob sodelovanju nor-
veškega finančnega meha-
nizma povezal pet gorenj-
skih mest. V Škofji Loki so ga
nadgradili v Pisano Loko. 

Razveselili 
so se Miklavža
Rotary klub Škofja Loka je že
šesto leto zapored poskrbel,
da je otroke iz osnovne šole
Jela Janežiča obiskal in obda-
roval Miklavž. Otroci so mu
pripravili prisrčen sprejem.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Še prej je kul-
turno dogajanje v Loki na-
znanilo odprtje dveh razstav,
prodajne razstave Mali for-
mat in predstavitev zbornika
Združenja umetnikov Škof-
je Loke ob tridesetletnici nji-
hovega delovanja in razstave
akvarelov Metke Krašovec v
Sokolskem domu. Ogledati
si ju bo mogoče do konca
leta. Prvo decembrsko sobo-
to pa so škofjeloško dogaja-
nje zaznamovali vinarji iz
Goriških Brd, Bele krajine,
Štajerske in Dolenjske. Pri-
reditev je odprl župan Miha
Ješe, kvintet Patina, v kate-
rem poje tudi župan, pa je
uvodoma zapel nekaj napit-
nic. Plesalci plesnega druš-
tva Netopir in škofjeloška
show skupina Muzika meša-
no na žaru so zabavali obis-
kovalce, ki so sredi mesta
lahko obiskali tudi stojnice
Miklavževega sejma. Na njih
tudi tokrat ni manjkalo do-
mačih dobrot kmečkih go-
spodinj z loškega podeželja,
izdelkov domače in umet-
nostne obrti, prazničnih da-
ril, igrač ... Tega dne pa so
začeli tudi s kreativnimi de-
lavnicami Ateljeja Clobb za

otroke. Ti so pod budnim
očesom mentorjev izdelovali
novoletne voščilnice. Še lep-
ši dan za otroke pa je bilo ne-
deljsko srečanje s prvim od
decembrskih dobrih mož.
Miklavž jih je popoldne obis-
kal na Mestnem trgu, potem
pa so si lahko ogledali še

igrico. Dogodek vsako leto
pripravlja društvo Sotočje.
Že v torek so nadaljevali s
pravljicami v loški knjižnici,
v sredo pa na Loškem odru z
igrano otroško predstavo
Hop v pravljico. Škofja Loka
ima tudi že prve jaslice, od
torka naprej jih namreč v

mali občinski razstavni gale-
riji razstavlja Marija Bizjak
iz Kranja, na ogled pa bodo
do 9. januarja. Glasbena
šola Kranj je sredi prvega
tedna v Sokolskem domu
nastopila v abonmaju mla-
dih glasbenikov. 

Ob koncu obnove likof
Pročelje stanovanjskega blo-
ka na Partizanski cesti 41 so
letos izolirali in obnovili. Za-
kaj je ta dogodek vreden me-
dijske pozornosti, pojasnjuje
predsednica nadzornega od-
bora etažnih lastnikov Dunja
Ogrizek.

Veliko dobre volje,
potrebovali jo bomo

Župan Miha Ješe o pravkar sklenjeni 
koalicijski pogodbi, imenovanju županov
in načrtovani racionalizaciji dela 
v občinski upravi, pa tudi o prijetnejših
plateh življenja v občini
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Mozaik prireditev v
prazničnem decembru
S srečanjem vinarjev, Miklavževim sejmom in nedeljskim miklavževanjem se je prvi konec tedna na
Mestnem trgu začel Beli december.
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Gustl, un s fajfo

Avgust Babnik je znan Ločan, 
ups ... v prvi vrst Puštuc. Mojster 
izdelovanja lesenih skulptur, srce in
duša razstav likovnih umetnikov in
predvsem en fest možakar, ob 
katerem ti nikoli ni dolgčas.
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Vinarji iz slovenskih vinorodnih krajev so obiskali Škofjo Loko in tako na značilen slovenski
način začeli Beli december. I Foto: Gorazd Kavčič
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka - Ljubitelji teka
na smučeh so se razveselili
snega, a jim je načrte prekri-
žal dež. Tekaških prog v ob-
čini Škofja Loka zaenkrat še
niso urejali, kot pa pravijo
na Športni zvezi Škofja
Loka, jih bodo uredili okrog
novega leta, če bodo snežne
razmere ugodne. 
Proge so bile urejene tudi v
lanski zimi. Obisk je bil do-
ber. "V organizaciji Športne
zveze Škofja Loka je bilo v
lanski zimi potegnjenih 14
km prog na relaciji Suha-
Godešič, 8 km prog za Kam-
nitnikom in 4 km prog na re-
laciji Viršk-Zabrajda, torej
skupaj 26 km. Urejali smo
jih dvakrat v februarju. Poleg
tega smo koordinirali še kra-
jane, ki so se urejanja lotili
samoplačniško. Na ta način
je bilo urejenih skupaj še 12
km prog v Zmincu, Brodeh
in na Visokem. Na Selškem
koncu prog nismo delali, ker
so jih domačini uredili v Do-
lenji vasi," je pojasnil Aleš
Murn, sekretar Športne zve-
ze Škofja Loka in predsednik
loškega Zavoda za šport. Do-
dal je, da so jim za izdelavo

prog na voljo teptalci ŠD
Dražgoše in ŠD Lubadarji,
pa tudi nekoliko dražji iz ŠD
ŠRC Preska Medvode. 
Tekaške proge bodo uredili
tudi v tej zimi, seveda ob za-
dostni debelini snežne odeje
in ob ugodni vremenski na-
povedi. "Glede na to, da
Športna zveza skrbi za rekre-
acijo občanov, bomo tudi v
prihodnje ob zimskih pogo-
jih pripravili proge v dolžini
25 kilometrov na treh koncih
občine. Za proge je potrebno
pridobiti tudi dovoljenja last-
nikov zemljišč. Občina sofi-
nancira proge v okviru danih
sredstev za programe Šport-
ne zveze. Res pa je, da je že-
lja veliko in da bi vsaka kra-
jevna skupnost, pa tudi posa-
mezniki, želeli imeti tekaško
progo pred lastnim pragom.
Pa vendar, smo ena zelo do-
bro organiziranih rekreacij-
skih občin in ne vidimo raz-
logov, da ne bi bilo tako tudi
v prihodnje." Ob tem pa še
prošnja vsem, da po urejenih
tekaških progah ne hodite.
Proge so urejene za klasično
tehniko, poteptan pas ob
smučini pa je za tekače na
smučeh za prosto tehniko in
ne za sprehajalce.

Tekaške proge 
bodo urejali
Lani je bilo v škofjeloški občini urejenih 
šestindvajset kilometrov prog za tek na smučeh,
urejali jih bodo tudi v letošnji zimi.
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Ob ugodnih vremenskih pogojih bodo proge za tek na
smučeh urejene tudi letošnjo zimo. Športna zveza poskrbi
za urejanje na treh lokacijah, tudi od Suhe do Godešiča.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Koalicija je, ka-
kor je že pred predstavitvijo
javnosti napovedal župan
Miha Ješe, zelo široka, dvo-
tretjinska. V koaliciji pa ne
nastopajo stranke SD, SKS in
N.Si. "To ne pomeni, da
bodo izključene iz koalicije,
pač pa jih bomo povabili k
sodelovanju ob posameznih
projektih," je povedal župan
Miha Ješe. Cilj sodelovanja,
dogovorjenega s kolektivno
pogodbo, je napredek občine
in večja kakovost življenja
Škofjeločanov, je ob sloves-
nem podpisu pogodbe pou-
daril župan. Zastavljene cilje
bo nekoliko težje uresničiti,
ker je občina zadolžena bolj,
kot je bilo novi občinski ob-
lasti prikazano. Dolgoročne-
mu dolgu bodo nekako kos,
bolj pa jih žuli kratkoročni
dolg, saj občino bremeni za
štiri milijone evrov kratko-
ročnih obveznosti do dobavi-
teljev. Te bodo najbolj vpliva-
le na naložbeno moč občine.
Kljub temu pa župan navaja
vrsto ciljev, za katere se je
dogovoril s koalicijskimi
partnerji, od ukrepov za

ohranjanje delovnih mest in
podjetniškega inkubatorja,
razvoja turistične infrastruk-
ture do razvoja javnega po-
tniškega prometa. Med na-
ložbami poudarja potrebo po
dograditvi južne škofjeloške
obvoznice in začetku gradnje
severne ter vlaganja v uredi-
tev kanalizacijskih sistemov
in vodovodnega omrežja, saj
so zlasti slednji ponekod pre-
malo zmogljivi ali pa močno
dotrajani. V vrtcih je treba za-
gotoviti prostor za vse otroke,
podpirajo tudi vlaganja v po-
večanje zmogljivosti doma za
starejše in v oblike neinstitu-
cionalnega varstva starejših,

poskrbeli bodo za dnevni
center za starostnike, obetajo
pa tudi osnovanje dveh novih
mladinskih centrov. Podpira-
jo projekt za rešitev prostor-
ske stiske škofjeloške knjiž-
nice. Med načrti so še igrišča
in kolesarske steze ter uredi-

tev kampa in kopališča, graj-
sko dvorišče pa naj bi spet
postalo prizorišče kulturnega
dogajanja. Živahno tovrstno
dogajanje naj bi v Loko priva-
bilo več turistov, zato bodo
morali misliti na več nasta-
nitvenih zmogljivosti. Po-
iskati bo treba investitorje in
jim omogočiti pridobitev do-
kumentacije za čim prejšnjo
gradnjo, je poudaril Miha
Ješe.
Kaj je koalicijske partnerje,
ki so iz različnih političnih
opcij, prepričalo o sodelova-
nju v koaliciji? Anton Peršin
iz SDS pravi: "Projekte, ki
smo jih zagovarjali v prejš-

njem mandatu, bomo v koa-
liciji lažje uresničili. Naše
prioritete so: prometna in-
frastruktura, širokopasovni
internet, ureditev prostorske
problematike. Pričakujemo,
da bomo v koaliciji enako-
vreden partner."

Jože Valter Galof, LDS: "Že
v prejšnjem mandatu smo
bili v koaliciji in smo ga oce-
nili kot enega uspešnejših.
Če si v opoziciji, težko kaj
dosežeš, zato smo se odloči-
li za sodelovanje v koaliciji."
Janez Radelj, DeSUS: "Če se
želimo dobro odločati v ko-
rist naših volivcev, potem je
vstop v koalicijo nujen."
Zorica Škorc, Glas žensk
Slovenije: "V koalicijo vsto-
pamo po osmih letih opozi-
cije. Zanimalo nas je podro-
čje mladih, reševanje stano-
vanjske problematike (seda-
nji župan Ločanom in Lo-
čankam obljublja 40 novih
stanovanj) in varstva starej-
ših ter nove vsebine za sta-
rejše. Veseli nas, da bosta
nastala dva mladinska cen-
tra (v Frankovem in Podlub-
niku), za kar smo si že zelo
dolgo prizadevali. Pričakuje-
mo uspešno delo."
Katja Galof, Zares: "Želim
si, da bi se programi, ki nas
združujejo v koaliciji, čim
prej uresničili."
Koalicijsko pogodbo je v
imenu liste Miha Ješe in pri-
jatelji Loke podpisal Tine
Radinja.

Šest koalicijskih partnerjev
V začetku decembra je škofjeloški župan Miha Ješe podpisal koalicijsko pogodbo s koalicijskimi 
partnerji. V koaliciji bodo v tem mandatu občinskega sveta sodelovali: lista Miha Ješe in prijatelji Loke
ter stranke SDS, LDS, DeSUS, Glas žensk Slovenije in Zares.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Tine Radinja z
liste Miha Ješe in prijatelji
Loke in Robert Strah iz SDS
bosta v tem mandatu podžu-
pana občine Škofja Loka.
Župan Miha Ješe, ki ju je na
to funkcijo imenoval kot
predstavnika dveh v občin-
skem svetu najbolj številno
zastopanih list ali strank, je
napovedal, da bosta nepo-
klicna podžupana. Poudaril
je njuno mladost (Strah ima
34, Radinja 30 let), češ da je
on sam nekoliko starejši žu-
pan, mlada podžupana pa
bosta s svojimi idejami in
energijo dobro dopolnilo.
Nova podžupana glede svoje
mladosti nimata pomisle-
kov. Robert Strah, sicer stro-
kovnjak s področja varnosti
prometa, pravi, da ima že
kar nekaj delovnih izkušenj,
svojo podžupansko nalogo
pa razume kot operativno
pomoč županu kot najbolj
obremenjenemu na občini.
"Ukvarjal se bom z operativ-

no najbolj izpostavljenimi
delovnimi področji: gospo-
darskimi javnimi službami,
cestno infrastrukturo in s
tem povezano varnostjo ter
urejanjem prostora. Kon-
cept mojega dela bo tesno
sodelovanje s predsedniki
delovnih teles, pomembna
je tudi vloga krajevnih skup-
nosti. Pričakujem, da bo vse
to dobro delovalo," je ob
imenovanju dejal Robert
Strah. Tineta Radinjo pa ve-
seli, da župan odpira mož-
nost mlajši generaciji: "Pod-
piram aktivno participacijo
mladih in sem vesel, da mi
je dana ta možnost v lokalni
politiki. Obeta se mi delova-
nje na širokem področju
družbenih dejavnosti, statu-
tarno-pravnem področju ter
na stanovanjskem in nepre-
mičninskem področju. Pod-
župana bova sodelovala s po
štirimi občinskimi odbori,
še pomembneje pa se mi
zdi, kako si bomo razdelili
delo pri najpomembnejših
občinskih projektih."

Radinja in Strah 
sta nova podžupana
Na drugi seji občinskega sveta je župan Miha
Ješe svetnike seznanil z imenovanjem dveh 
podžupanov.

Med naložbami poudarja potrebo po dograditvi
južne škofjeloške obvoznice in začetku gradnje
severne ter vlaganja v ureditev kanalizacijskih 
sistemov in vodovodnega omrežja

Župan Miha Ješe je občinskim svetnikom predstavil nova
podžupana, Tineta Radinjo in Roberta Straha.
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Danica Zavrl Žlebir

Pred kratkim ste sklenili ko-
alicijsko pogodbo. Kakšna
so vaša pričakovanja v zvezi
z njo?
"Koalicijska pogodba je skle-
njena, koalicija je zelo moč-
na, sestavljamo jo Lista prija-
teljev Loke in stranke SDS,
LDS, Desus, Glas žensk in
Zares in Desus. Sestavlja jo
dvajset svetnikov, kar je do-
volj za dvotretjinsko večino.
Hkrati naj poudarim, da so
tudi svetniki stranke, ki niso
v koaliciji (namenoma ne
uporabljam izraza opozici-
ja), torej SLS, SD in N.Si, še
vedno lepo vabljeni k tvorne-
mu sodelovanju pri upravlja-
nju občine. Mislim, da bomo
lahko delali na takšen način,
kot sem obljubil v volilni
kampanji, da bomo torej sle-
dili dobrim idejam in jih
skušali uresničiti na optima-
len način. Tako široka koali-
cija omogoča, da so tudi ma-
teriali za občinski svet dobro
pripravljeni in da bo tudi ob-
činska uprava lahko hitro in
učinkovito opravljala svoje
delo."

Imenovali ste tudi podžupa-
ne. Po kakšnih merilih? 
"S koalicijo so povezana tudi
županska mesta. Logično in
v skladu z mojo napovedjo
je, da sta župana iz dveh
strank oziroma list, ki imata
največ svetnikov. Tako je
eden od podžupanov z Liste
prijateljev Loke, to je Tine
Radinja, drugi pa iz stranke,
ki ima največ sedežev v ob-
činskem svetu, to je Robert
Strah iz SDS. Če malo para-
fraziram: prej smo imeli v
Loki mlajšega župana in sta-
rejše podžupane, sedaj pa
imamo starejšega župana in

mlade podžupane. Mladim
moramo dati možnost za
delo, saj so veliko prispevali
pri teh volitvah. Naj se čuti-
jo ne le enakovredne obča-
ne, pač pa tudi sposobne, da
lahko soustvarjajo življenje
in delovanje v Škofji Loki."

Podžupani so običajno sve-
tovalci, od teh pa pričakuje-
mo izkušnje in modrost. Vi
ste torej dali prednost mla-
dosti, idejam, energiji?
"Podžupani so bili v prejš-
njem mandatu bolj operativ-
ci kot svetovalci, v sedanjem
pa bodo v večji meri sveto-
valci, kar pomeni, da bodo
predvsem z novimi idejami
podpirali vodje oddelkov ob-
činske uprave. Tem ne bodo
nadrejeni, pač pa bodo ne-
kako njihovi kontrolorji in
svetovalci. Hkrati pa bosta
podžupana pokrivala posa-
mezne odbore občinskega
sveta, kar je velika pomoč
meni in občinskemu svetu.
Ni v pomoč le močna koali-
cija, pač pa bodo tudi odbori
lahko delovali bolj organizi-
rano in sinhronizirano. Mla-
da podžupana bosta vnašala
več energije v delo občinske
uprave in občinskega sveta.
Zadolžena pa bosta tudi za
posamezna področja: Ro-
bert Strah bolj za gospodar-
ske dejavnosti in javno in-
frastrukturo, Tine Radinja
pa bolj za družbene dejavno-
sti in delovanje občinskega
sveta, poleg tega bo tudi po-
krival delovanje vodja statu-
tarne komisije. Vemo, da
nas čaka izdelava poslovnika
občinskega sveta. Lotili se
ga bomo takoj in ga skušali
v najkrajšem času tudi spre-
jeti, saj bo naj bi omogočil
večjo učinkovitost občinske-
mu svetu."

Torej ne boste čakali tako
dolgo, kot prejšnji občinski
svet, ki je tik pred koncem
mandata sprejel občinski
statut?
"Vesel sem pa, da so ga
sprejeli. Mislim, da bo v
njem potrebnih le nekaj
manjših popravkov glede
vloge nadzornega sveta."

Kako se bodo kazale spre-
membe v organizaciji občin-
ske uprave, kar napoveduje-
te za čas po novem letu?
"Na občini sem nov, prav
tako v političnem prostoru in
imam same nove sodelavce.
Delovanje občinske uprave
se nekoliko razlikuje od delo-
vanja podjetja. Logiko delo-
vanja bomo skušali sicer bolj
približati podjetniški, in sicer
v smislu učinkovitejšega in
občanom bolj prijaznega
dela uprave. V skladu s tem
bo tudi nova pridobitev: na-
jeli bomo prostore, v katerih
je bila prodajalna Borovo (v
občinski hiši, ki pa niso naša
last) in tam uredili sprejem-
no in informacijsko pisarno,
tako da bo ljudem blizu in
bodo imeli občino za svojo.
Vrata v občino smo v času
uradnih ur že odprli, z ome-
njenim organiziranjem pi-
sarne za občane pa jo bomo
tem še bolj približali. Tam bo
tudi mesto, kjer bodo občani
lahko vlagali svoje pripombe
in predloge, s tem pa se raz-
bremeni moje delo. Trenut-
no je velik pritisk na sreča-
njih z menoj. To je po eni
strani dobro, saj lahko pro-
bleme, ki bi bili sicer zakriti,
vidim z druge strani in jih
lahko ovrednotim. V prihod-
nje se bom moral v večji
meri posvečati načrtovanim
projektom, ki jih želimo v
čim večji meri realizirati. Za

to pa je potrebna učinkovita
uprava. Na kakšen način
bomo racionalizirali, še ne
vem. Do konca leta bom spo-
znaval način dela in sodelav-
ce. Menim, da je zaposlenih
v občinski upravi dovolj in da
so dovolj sposobni, tako da
bomo lahko organizirali
učinkovito občinsko upravo."

Obljubljate racionalizacijo,
varčevanje. Se bodo morali
Škofjeločani čemu odreči?
"Upam, da se bo čim manj
poznalo pri projektih in čim
več pri režijskih stroških.
Tako sem delal v podjetju,
kjer sem klestil nepotrebne
stroške režije in skušal dati
veter v jadra proizvodnji. Po-
dobno je tudi na občini, kjer
je veliko nepotrebnih mate-
rialnih stroškov. Ne bom po-
segal po plačah, ki so na ob-
čini že tako nizke, pač pa bo
treba učinkovito organizirati
delo. V čisti upravi bo manj
zaposlenih in jim bo treba
najdi drugo delo, ki bo bolj v
prid občanov in kjer se bodo
prav tako lahko izkazali."

V prazničnem decembru
ljudje neradi slišijo o varče-
vanju. Ali bo racionalizacija
kaj posegla v prireditve, ki
so jih Škofjeločani vajeni ob
Belem decembru?
"Nekaj varčevanja bo, a ne na
račun tradicionalnih dogod-
kov. Če pogledamo decembr-
sko dogajanje na Placu in v
Sokolskem domu, v Škofji
Loki poteka v povprečju več
kot en dogodek na dan. So-
kolski dom je vsak dan poln,
vrstijo se bogate glasbene
prireditve in razstave. Veseli
december se je začel s sreča-
njem vinarjev in miklavževa-
njem. Prireditev, ki so jih
ljudje vajeni vsako leto ob
tem času, bo morda nekaj
manj, tri velike pa ostajajo:
eno organizira Zavod O, eno
Turistično društvo Škofja
Loka in eno loški gasilci, na-
mreč tradicionalno silvestro-
vanje na Placu. Za zabavo bo
poskrbljeno, bo pa nekoliko
cenejše, kot je bilo. Pestrosti
pa ne bo manjkalo. Škofja
Loka je že okrašena za de-
cember, a jo bo treba nekoli-
ko obogatiti, kar sicer ni
prednostna naloga, je pa ven-
darle pomembna."

Vse se v glavnem dogaja v
starem mestnem jedru, za-
radi česar je bilo v preteklo-
sti nekaj napetosti med sta-
novalci in prireditelji. Kako
rešujete take zaplete?
"Kot "Placar" (moja mama
namreč živi na Placu) imam

o tem informacije iz prve
roke. Staroselci in stanovalci
starega mestnega jedra razu-
mejo, da je to tudi stičišče Lo-
čanov. Problem je bil le lani,
ker novi organizatorji niso
bili vešči organizacije. Ni bila
problem prireditev, pač pa
dejstvo, da so od dveh ponoči
(namesto zjutraj) pospravljali
prizorišče in ljudem so para-
li živce tovornjaki v vzvratni
vožnji, ne pa živahno decem-
brsko vzdušje."

Se boste tudi sami kaj vklju-
čili v decembrske prireditve?
"Vključil sem se že na začet-
ku decembrskih prireditev, in
sicer v pevski skupini Patina,
ki je v programu ob srečanju
vinarjev zapela nekaj napit-
nic. Bom pa reden gost prire-
ditev. Ne smemo pozabiti
tudi tradicionalnega letnega
koncerta Mestnega pihalnega
orkestra Škofja Loka, ki bo ob
prazniku samostojnosti. Tam
bom slavnostni govornik.
Drugih formalnih zadolžitev
nimam, se bom pa z veseljem
udeležil dogodkov, saj je tre-
ba dati priznanje organizator-
jem, ki svoj trud vlagajo, da bi
bilo vsem Škofjeločanom pri-
jetno."

Se boste udeležili tradicio-
nalnega novoletnega praz-
novanja, ki ga na prostem
pripravljajo škofjeloški ga-
silci?
"Tega še ne vem. Tam ni-
sem reden gost. Se pa rad
spominjam leta 1984/85, ko
sem bil organizator novolet-
nega veselega večera v gle-
dališču v Loki, opolnoči smo
šli na Mestni trg, ob enih pa
odpirali darila in žrebali pre-
jemnike. Postregli smo tudi
z večerjo in ker v gledališču
za klasično pogostitev ni
bilo možnosti, smo naročili
kar letalske pakete. Za pija-
čo pa je bilo kajpada poskrb-
ljeno."

Kaj želite občanom ob bliža-
jočih se praznikih?
"Občanom bi voščil lepe in
srečne praznike. Naj si do-
bro odpočijejo, čeprav so le-
tošnji prazniki bolj ob kon-
cu tedna, a mnoga podjetja
si vzamejo prost zadnji te-
den od božiča do novega
leta. Ločanom želim veliko
zdravja, sreče, zadovoljstva
in dobre volje v naslednjem
letu. Vse to bomo potrebova-
li za uresničitev načrtov, ki
smo si jih zastavili."

Veliko dobre volje,
potrebovali jo bomo
Na lokalnih volitvah izvoljeni župan Miha Ješe je že novembra prevzel županske dolžnosti, po novem
letu pa bo to nalogo začel opravljati poklicno. Ob prazničnem decembru smo se z njim pogovarjali o
pravkar sklenjeni koalicijski pogodbi, imenovanju županov in načrtovani racionalizaciji dela v občinski
upravi, pa tudi o prijetnejših plateh življenja v občini. 

Župan Miha Ješe z glavnino občinskih svetnic in svetnikov I Foto: Gorazd Kavčič

V prihajajočih božičnih dneh
vsem občankam in občanom Škofje Loke želim

veliko sreče, notranjega miru in veselja.

V novem letu, ki prihaja,
pa bi Vam poleg zdravja in dobrega 

medsebojnega razumevanja
rad zaželel tudi dobro mero vztrajnosti 

in poguma.

Mag. Miha Ješe,
župan Občine Škofja Loka
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Občinske novice

Škofja Loka

Škofjeloški pasijon živa kulturna dediščina
Občina Škofja Loka je sodelovala na slavnostnem srečanju
Živa kulturna dediščina se predstavi. Organizirali so ga Slo-
vensko etnološko društvo, Slovenska nacionalna komisija
za Unesco in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC. V Slo-
veniji obstaja osemnajst primerov žive kulturne dediščine,
edino Škofjeloški pasijon pa je vpisan v slovenski register
žive dediščine, zato so na srečanju predstavili prav pasijon.
Kot sporoča Andreja R. Megušar z občine Škofja Loka, že
potekajo priprave na aktivnosti v medpasijonskem času
2011. Osrednja dejavnost bo mednarodna konferenca, za
katero je občina pridobila tudi evropska sredstva. V letu
2012 načrtujejo izdajo monografije o Škofjeloškem pasijo-
nu. Do leta 2015, ko je predvidena nova uprizoritev pasijo-
na, se bodo še vrstili z njim povezani dogodki. D. Ž.

Manj občinskih odborov in komisij
Škofjeloški občinski svet je na drugi seji sprejel sklep o usta-
novitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij občinske-
ga sveta. Svetniki so sklenili, da bo teh delovnih teles osem,
in sicer: odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodar-
ske javne službe, odbor za cestno infrastrukturo in promet-
no varnost, odbor za gospodarske dejavnosti, obrt, turizem
in kmetijstvo, odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in
prenovo, odbor za gospodarjenje z nepremičninami, oprem-
ljanjem stavbnih zemljišč in stanovanjsko gospodarstvo,
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
statutarno pravna komisija. Svetnica iz stranke SD Lidija
Goljat Prelogar je menila, da je komisija za družbene dejav-
nosti, ki obsega vse od šolstva in kulture do novih pristojno-
sti s področja dodeljevanja socialnih pomoči, preobreme-
njena s številnimi temami. Po njenem bi bilo smiselno ohra-
niti komisijo za mladinsko dejavnost, saj je na tem področju
obsežna problematika, poleg tega pa občina načrtuje vzpo-
stavitev dveh novih mladinskih centrov. Tine Radinja, ki
vodi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, odgovarja, da ima ravno zaradi obsežnosti tematskih
področjih ta odbor največje število članov (devet), da bo lah-
ko verodostojno sklepal o različnih temah. D. Ž.

Hiši v Dorfarjah in Puštalu kulturna spomenika
Z namenom, da se ohranijo etnološke, kulturne in arhitek-
turne vrednote ter da se zagotovi nadaljnji obstoj, se za kul-
turna spomenika lokalnega pomena razglasita za enoto kul-
turne dediščine dve stavbi, Dolinarjeva domačija v Dorfar-
jah 16 in hiša pri Burjevcu v Puštalu. Tako so na četrtkovi
seji odločili škofjeloški občinski svetniki. Z razglasitvijo za
kulturna spomenika lokalnega pomena lastnikom teh stavb
omogočajo, da se prijavijo na razpise s področja kulturne
dediščine in da objekte obnovijo po standardih, ki veljajo za
takšne spomenike. Kamnita hiša z domačim imenom pr'
Burjuc v Puštalu izvira iz leta 1700 in s svojo lepo ohranje-
no preprosto notranjostjo predstavlja redek primer pričeval-
nosti nekdanjega načina življenja preprostih kajžarjev na
Gorenjskem. Dolinarjeva domačija v Dorfarjah pa je bila do-
movanje povsem drugega družbenega sloja. Sestavljajo jo
stanovanjska hiša, kašča, hlev in hišno znamenje. Hiša je
najbrž nastala že pred letom 1760, ko se je v njej rodil dr.
Tomaž Dolinar, znani pravnik in profesor na Dunaju, današ-
njo podobo pa je dobila leta 1844. Domačija predstavlja do-
bro ohranjeno kmečko arhitekturo, nastalo po trških vzorih
z vsemi regionalnimi stavbarskimi značilnostmi od druge
polovice 18. stoletja do danes. D. Ž.

Lani Händel, letos Schumann 
Že lani so v Škofji Loki priredili mednarodni cikel koncertov,
nadaljuje pa se tudi letos. Organiziran je v treh sklopih, fe-
bruarja in marca prirejajo mednarodne koncerte, maja in ju-
nija so poletju posvetili orgelski in kitarski nastop, novem-
ber je namenjen skladateljem. Leto 2009 je bilo posvečeno
skladateljema Händlu (ob 250. obletnici smrti) in Mendel-
ssohnu (ob 200. obletnici rojstva). Letošnji koncertni cikel
pa je namenjen skladatelju Robertu Schumannu ob 200. ob-
letnici rojstva. Prihodnje leto se bodo poklonili Verdiju in
Lizstu. Letos so pri pripravi sodelovali glasbeni ustvarjalci,
Grudnove šmikle in zbor Aeternum. Idejna zasnova je bila
delo Marjete Naglič in Aca Biščeviča. D. Ž.

Ločani v Freisingu
Ob koncu tedna so se predstavniki občine Škofja Loka Moj-
ca Bergant, Andreja R. Megušar, Petra Plestenjak in glasbe-
nik Jaka Strajnar mudili v pobratenem bavarskem mestu
Freising. Predstavili so Škofjo Loko s turističnim materia-
lom, izdelki domače in umetnostne obrti in glasbo, podo-
ben projekt pa načrtujejo tudi za prihodnje leto s češkim po-
bratenim mestom Tabor. "Gre za promocijske akcije v po-
bratenih mestih," pravi Andreja Megušar. "Prvič gremo na
tako turistično promocijo Škofje Loke v Freising. Obisk smo
izkoristili še za srečanje z ravnateljem tamkajšnje glasbene
šole Martinom Keeserjem." D. Ž.

Robert Strah (SDS) Zorica Škorc (Glas
žensk Slovenije)

Klemen Štibelj (N.Si) Milenko Ziherl (SDS) Jožefa Žnidaršič
(SLS)

Anton Peršin (SDS) Petra Plestenjak 
Podlogar (Miha Ješe
in prijatelji Loke)

Janez Radelj (DeSUS) Tine Radinja (Miha
Ješe in prijatelji Loke) 

Melita Rebič (Miha
Ješe in prijatelji Loke)

Bojan Luskovec (SD) Leona Mlakar (Miha
Ješe in prijatelji Loke)

Marko Murn (Miha
Ješe in prijatelji Loke)

Žiga Nastran (N.Si) Tomaž Paulus (SLS)

Lidija Goljat Prelogar
(SD)

Aleš Habjan (SDS) Martin Habjan SDS) Gregor Hostnik
(SDS)

Mirjam Jan Blažič
(SD)

Matej Demšar (SLS) Franc Dolinar 
(DeSUS)

Igor Draksler (SLS) Jože Valter Galof
(LDS)

Katja Galof (Zares)

Danica Zavrl Žlebir

Na letošnjih lokalnih
volitvah so bili izvolje-
ni župan in novi ob-
činski svetniki. Ob-
činski svet Škofja
Loka šteje 28 članov,

od tega 10 žensk, kar
je več kot tretjina in
ustreza zahtevam po
”ženskih kvotah”. Ob-
činskim svetnicam in
svetnikom želimo
uspešen mandat 2010
- 2014.

Občinski svetniki 
v obdobju 2010 do 2014
Predstavljamo vseh osemindvajset 
občinskih svetnikov v mandatu 2010 
do 2014.                          Foto: Gorazd Kavčič

Janez Dekleva (LDS)Petra Cesar (Miha
Ješe in prijatelji Loke)

Marija Bratuž (Miha
Ješe in prijatelji Loke)
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Boštjan Bogataj

Stari vrh - Smučarji so proge
na Starem vrhu nekoliko pre-
izkusili v prvih decembrskih
dneh, saj je narava (pa tudi
snežni topovi) poskrbela za
ugodne razmere in obilne
snežene padavine. Sledil je
dež, nato pa je pritisnil mraz,
ki so ga smučarski delavci iz-
koristili za utrjevanje prog.
"Tudi prvi dnevi, predvsem
na sončno nedeljo, so bili
lepo obiskani. Za razliko od
večine drugih slovenskih
smučišč, smo na Starem vrhu
uredili in odprli vse proge," je
povedal Pavle Logar, novi di-
rektor STC Stari vrh. 
Na vremenske vplive smu-
čarski delavci nimajo vpliva,
zato pa se je s prihodom no-
vega šefa povečala ponudba,
ki je sedaj bolj raznovrstna
in družinsko naravnana.
"Minulo soboto smo uradno
odprli drsališče na vrhu
smučišča, prihajajočo sobo-
to (18. decembra, op. a.) pa
bomo odprli tudi sankališ-
če. Na Grebljici je urejen
tudi otroški park, ki je tre-
nutno še okrnjen, obljub-
ljam pa, da bo vseboval veli-
ko prijetnih presenečenj za
malčke," pravi Logar. 

Z novostmi želijo na Starem
vrhu privabiti še večje število
obiskovalcev, saj je namestit-
venih kapacitet premalo. Se-
veda si teh želijo tudi v vaseh
pod in ob smučišču, vendar
Logar pravi, da naj bi zrasli
novi objekti v naslednjih pe-
tih letih, tako nastanitveni
kot z dodatno ponudbo, kot
so bazen, savna, wellness, ...
V sezonah 2006 in 2007 ob-
iskovalcev Starega vrha zara-
di zelene zime skoraj ni bilo,

prej so jih našteli tudi 84 ti-
soč, lani 60 tisoč smučarjev.
"Računamo na konstantni
porast vsaj za desetino letno,
glede na predprodajo smu-
čarskih vozovnic pa bomo
načrt letos vsaj malo prese-
gli," je optimističen Logar. 
Na vprašanje, ali bodo s tem
obiskom pokrili stroške,
predvsem odplačevanje za-
jetnega lizinga, direktor
pravi, da tekoči stroški niso
težava: "Odplačevanje poso-

jila za sedežnico bo zelo te-
žavno, o poravnavanju ob-
veznosti se bomo s Hypom
še dogovorili." Logar se je v
zgodbo reševanja smučar-
skega središča vključil prek
Smučarskega kluba Polja-
ne, kot uspešen podjetnik
pa vidi priložnost tudi za
nadaljnje sodelovanje z STC
Stari vrh, v sodelovanju z
drugimi podjetniki tudi z
lastniškim vložkom v smu-
čarsko podjetje.

Stari vrh pripravljen 
Smučišče Stari vrh obratuje od začetka decembra, vodstvo pa tudi zaradi dodatne ponudbe pričakuje
vsaj za desetino večji obisk kot lani.

Pavle Logar, novi direktor STC Stari vrh, je optimističen pred novo sezono, domačim 
smučarjem pa še naprej zagotavlja ugodnejši nakup vozovnic. / Foto: Gorazd Kavčič

Silvester v Celovcu

Srečno
novo leto!

ALTER PLATZ
od 10:00 do 15:00 ure: 
otroški zabavni program 
ob 20:00 uri: Live – DJ

PFARRPLATZ
ob 14:00 uri: novoletni tek 
„Stadtpfarrturmlauf“
ob 18:30 uri: silvestrska maša 
v mestni cerkvi, 
potem sledi živa glasba - THE GANG 
ob 23:40 uri: pihalna godba
ob 00:00 uri: dunajski valček 
in streljanje s stolpa 

CELOVŠKA MESTNA GALERIJA
ob 14.00 uri: vodeni ogledi

DOMPLATZ
ob 17:00 uri: zaključna maša v cerkvi Dom

NEUER PLATZ
ob 11:00 uri: župan bo pogostil 
s penečim vinom 
ob 20:00 uri: glasbeni program 

MESTNI TEATER
ob 19:30 uri: opereta Berač študent 
„Der Bettelstudent“ 

SEJEMSKA DVORANA 5 
ob 20:15 uri: evrovizijska oddaja 
„Musikantenstadl“ 

JAZZ KLUB „KAMMERLICHTSPIELE“ 
ob 20:00 uri: silvestrska revija

Klagenfurt Tourismus
Neuer Platz 1 
9010 Klagenfurt am Wörthersee
Celovec ob Vrbskem jezeru
tel.: +43/(0)463/537-2223
E-pošta: tourismus@klagenfurt.at
www.klagenfurt-tourismus.at
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Ana Hartman

Trata - V novo industrijsko
cono na Trati se je novembra
preselilo avtoprevozniško
podjetje Habjan Transport iz
Zminca. Na 17 tisoč kvadrat-
nih metrov veliki parceli so v
dobrem letu zgradili trans-
portno logistični center z ob-
jektom v velikosti pet tisoč
kvadratnih metrov. Po bese-
dah direktorja Andreja Hab-
jana je nov objekt zanje ne-
precenljiva pridobitev. Inve-
sticija je bila vredna kar 5,5
milijona evrov. "Habjanovi z
odprtjem tako pomembnega
objekta dokazujejo, da gredo
lahko tisti, ki dobro delajo in

imajo dobre poslovne pove-
zave, skozi krizo brez večjih
težav. Lahko so vzor dru-
gim," je na odprtju novih
prostorov poudaril prometni
minister Patrick Vlačič.
Cona bo v končni fazi obsega-
la dobrih 20 hektarov, od tega
je občina odkupila 11,4 hekta-
ra zemljišč in jih prodala sed-
mim investitorjem. Trenutno
je poleg objekta Habjan
Transport zgrajenih še pet
proizvodnih objektov. Na
zemljišču v velikosti 35 tisoč
kvadratnih metrov poslujejo
podjetja Filc iz Mengša,  Si-
tus iz Pirnič, delno so v upo-
rabi poslovni prostori nekda-
njega gospodarskega objekta

KŽK, dva poslovna objekta pa
sta tik pred odprtjem. "Pri-
pravljeno in komunalno
opremljeno je tudi zemljišče
za izgradnjo proizvodnega
objekta škofjeloškega podjet-
ja LTH - Ulitki, ki namerava
graditi na zemljišču v veliko-
sti 40 tisoč kvadratnih me-
trov, vendar so investicijo za-
radi gospodarske krize in
lastniške konsolidacije pod-
jetja odložili," pojasnjujejo na
občini. S komunalno uredit-
vijo cone je bila sicer podana
možnost za gradnjo več kot
desetih proizvodnih objektov. 
Za cono je na razpolago še
okoli sedem hektarov zem-
ljišč, ki so v zasebni lasti. Ko
bodo dograjeni vsi predvide-
ni industrijski in poslovni ob-
jekti, naj bi v coni pridobili
okoli petsto novih delovnih
mest, ocenjujejo na občini. 
Stroški izgradnje javne go-
spodarske infrastrukture za
industrijsko cono Trata zna-
šajo 6,4 milijona evrov, od
tega je občina Škofja Loka
uspela pridobiti 1,24 milijona
evrov evropskih sredstev. Pri-
hodnje leto je predvidena še
gradnja južne dovozne ceste,
ki se bo pri naselju Godešič s
krožiščem navezala na regio-
nalno cesto.

V coni že šest podjetij
V industrijski coni na Trati je za zdaj zgrajenih šest proizvodnih objektov.
Ob odprtju enega od njih obisk prometnega ministra Patricka Vlačiča.

Še zadnje trgovine, odprte v trgovskem centru na Grencu

Grenc

Grenc zaokroženo trgovsko območje
Ločani imajo sedaj trgovsko cono s številnimi trgovskimi
centri, ki so si jih želeli več let in bili kritični do občinskih ob-
lasti, ker niso omogočile njihovega nastanka. "Občina Škof-
ja Loka v preteklih letih ni imela površin, ki bi jih lahko na-
menila tej dejavnosti. Šele leta 2004 je s prostorskim pla-
nom po dolgih letih te možnosti dobila," je povedala Mate-
ja Hafner Dolenc z občinskega oddelka za okolje in prostor.
"Poudariti je treba, da občinski lokacijski načrt postavi le
prostorske pogoje, vsebina pa ni stvar tega načrta. Občinski
lokacijski načrt za območje Grenca je občinski svet sprejel
leta 2007 in s tem dal investitorjem možnost gradnje. Na-
ročniki MIT Inženiring, Merkur in Lokainvest so našli trgov-
ce, ki so se zanimali za to območje, in v treh letih so bili tr-
govski centri zgrajeni. Občani so dobili tako želene trgovine,
občina pa je ob tem pridobila pločnik in kolesarsko stezo ob
regionalni cesti ter javno razsvetljavo. To bi morali nadalje-
vati še do križišča Stari Dvor in tako bi bila zadovoljivo 
urejena vsa trasa, tako kot je že v nasprotni smeri proti 
Dorfarjam vse do meje z občino Kranj." Hafner Dolenčeva
še dodaja, da se bo ravno na območju trgovskega kompleksa
v prihodnje na regionalno cesto Škofja Loka-Kranj navezovala
severna obvoznica, zato jim na občini ni bilo vseeno, kako
je videti stavba na tem mestu postavljene trgovine Lidl. 
Arhitekti so sicer v precejšnji meri upoštevali pričakovanja
občine in njenih prostorskih načrtov. D. Ž.
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Minister Patrick Vlačič (drugi z leve) na odprtju transportno
logističnega centra podjetja Habjan Transport / Foto: Tina Dokl
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Gospodarstvo

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - "Projekti bodo
v letu 2011 končani, nato pa
je vse odvisno od evropske-
ga oziroma državnega de-
narja in dogovora o menja-
vi zemljišč z občino. Dela-
mo na tem, da bi klavnico v
letu 2014, najkasneje v letu
2015 preselili," terminski
plan selitve Škofjeloške
klavnice opisuje Mitja Vod-
njov, direktor Kmetijsko
gozdarske zbornice Škofja
Loka. "Na mestu sedanje
klavnice bo, tako predvide-
va že zazidalni načrt preno-
ve starega mestnega jedra
iz leta 1986, urejena tržni-
ca z nekaj manjšimi proda-
jalami kmetijskih pridelkov
s kmetij škofjeloškega ob-
močja," najpomembnejšo
vsebino poklavniškega ob-
dobja Studenca v Škofji
Loki opisuje Mateja Hafner
Dolenc, vodja oddelka za
okolje in prostor s škofjelo-
ške občine.
Nova klavnica je že umešče-
na v industrijsko cono Tra-
ta, investicija (brez menjave
zemljišč) je vredna približ-
no sedem milijonov evrov.
Tudi sama selitev ne bo
enostavna, saj si v klavnici
ne morejo privoščiti niti
dneva izostanka. "Predvide-
vamo, da bomo dva meseca

delali na obeh lokacijah,"
pravi Vodnjov. Na naše pre-
senečenje se tudi v klavnici
pozna vpliv gospodarske
krize. Direktor pojasnjuje,
da je pritisk na cene velik,
enako konkurenca, pa če-
prav je Škofjeloška klavnica
med največjimi v državi, saj
na letni ravni zakoljejo naj-
večjo število govedi - 23 ti-
soč, medtem ko je drobnice,
konj in prašičev zanemarlji-
vo malo. Večino zakola
opravijo za kmete in mesar-
je s Škofjeloškega, nekaj od-
stotkov odpade tudi na tuje
naročnike. 

"Ohranitev klavnice se je iz-
kazala za pravilno odločitev,
velika neumnost bi jo bilo za-
preti, kot je bila namera pred
leti. Tudi v težkih časih zara-
di različnih ukrepov posluje-
mo relativno uspešno, še bolj
pa se sedaj kaže naša pred-
nost, saj mora imeti zadruga
na voljo celotno storitev in
tako prodaja z višjo dodano
vrednostjo," še pravi Vod-
njov. Selitev na Trato ne bo
pomenila niti večjega obsega
dela, niti drugačnega postop-
ka dela, niti prihrankov, ven-
dar bo selitev dvignila kako-
vost življenja v mestu. 

Na območju sedanje klavni-
ce bo tako tudi odprt prire-
ditveni prostor, igrišča za
otroke, mesto bo bolj pove-
zano s sotočjem, saj bosta
urejena pešpot in obrežje,
več bo tudi parkirnih mest.
"Vzporedno z načrti zadru-
ge po selitvi klavnice tudi na
občini pripravljamo vse po-
trebne dokumente za novo
ureditev," pravi Mateja Haf-
ner Dolenc. Urbanistična
delavnica, ki so jo pripravi-
li skupaj z ljubljansko Fa-
kulteto za arhitekturo, že po-
teka, rešitve bodo na ogled
že čez nekaj mesecev. 

Projekti bodo kmalu nared
Škofjeloška klavnica se bo umaknila iz centra Škofje Loke na Trato do leta 2015. Arhitekti za nov objekt
že pripravljajo projekte, študenti arhitekture pa rešitve za ureditev območja Studenec.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Sredi novem-
bra se je iztekel rok za prija-
vo na razpis gospodarskega
ministra za sofinanciranje
razvojnih centrov. Nanj so
se kot vodilni partnerji pri-
javili tako v Domelu kot Al-
plesu (pa tudi v bližnjem
kranjskem Iskratelu), če k
temu prištejemo tudi grad-
njo Medpodjetniško-izo-
braževalnega centra, pa ve-
lja, da bo škofjeloško ob-
močje morda eno najbolj
razvojno naravnanih obmo-
čij v Sloveniji. 
"Razpis je popolnoma dru-
gače naravnan, kot so napo-
vedovali pristojni pred leti.
Tako denar ne gre več v ob-
jekte, ampak v vsebino.
Tako je prav in temu smo se
prilagodili tudi mi in part-
nerji," pravi Rok Šimenc,
direktor Razvojne agencije
Sora. Prvotno so nameravali
v Škofji Loki (poleg razvoj-
nega središča) del novih
prostorov nameniti tudi za-
četnikom v podjetniškem
inkubatorju, zato Šimenc
dodaja, da bo Občina Škofja

Loka postavila samostojen
inkubator, če bo le dovolj in-
teresa med mladimi podjet-
niki. "Gradili verjetno ne
bomo, zato pa bi lahko obči-
na s pomočjo evropskega
denarja odkupila kak starej-
ši objekt, ga obnovila in po-
skrbela za atraktivnost pro-
jekta," pravi Šimenc. 
Konzorcij Nela (Napredna
ELektroindustrijA) naj bi
združil elektroindustrijska
podjetja, ki sicer kljub go-
spodarski krizi poslujejo
uspešno. Vodilni partner
desetih podjetij je Domel
(od domačih pa sodeluje
tudi meroslovni laboratorij
Lotrič iz Selc), njihova vizija
pa je postati osrednji razvoj-
ni center slovenske elektro-
industrije oziroma center
kreativnega in inovativnega
okolja s tega področja. S
tem se bo krepil razvoj vseh
udeleženih partnerjev, pa
tudi območja, regije in Slo-
venije. 
V štirih letih naj bi konzorcij
Nela ustanovilo 21 spin off
podjetij, prijavilo vsaj toliko
patentov, ustvarilo 46 novih
delovnih mest, vplivalo na

30 tisoč zaposlenih v 550
podjetjih, ki so lani ustvarili
3,5 milijarde evrov prometa
in posledično ustvarili še do-
datnih 500 delovnih mest.
Za vse skupaj naj bi porabili
40 milijonov evrov, od tega
naj bi jih polovico prejeli iz
evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Skupaj bodo
oblikovali tri razvojne pro-
grame: kakovost in prenos
tehnologij, energetsko učin-
koviti električni stroji in sti-
kalna tehnika.
Podoben projekt, le da za le-
sarsko, natančneje pohištve-
no industrijo, pa je združil
Alples s partnerji. Ustanovi-
li so podjetje RC 31, prek ka-
terega bodo namenili pozor-
nost štirim projektom: raz-
voj novih izdelkov, IT pod-
pora izdelkom, zelene (eko-
loške) površinske obdelave
pohištva ter trženje in tr-
ženjske poti. V Alplesu pri-
čakujejo, da bodo z uresni-
čitvijo projekta pospešili
razvoj pohištva in proizvod-
nih tehnologij. Rezultati
razpisa bodo za oba projek-
ta znani sredi januarja, ena-
ko tudi za regionalno sre-

dišče v Kranju, kjer je Iskra-
tel prijavil center za razvoj
informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij (IKT). 
V Škofji Loki pa bo ob seda-
njem srednješolskem cen-
tru na Podnu zrasel še Med-
podjetniško-izobraževalni
center. Z njim bodo sistem-
sko in optimalno zagotavlja-
li kakovostno praktično
usposabljanje in izpopolnje-
vanje v okviru sodobnega
poklicnega izobraževanja
ter učinkoviteje povezovali
izobraževanje z gospodar-
stvom. "Čakamo še na ma-
tematični model protipo-
plavne varnosti, nato pa
upamo, da bo pomladi izda-
no gradbeno dovoljenje, sle-
di izbira izvajalca in začetek
del," pravi Martin Pivk, di-
rektor Šolskega centra Škof-
ja Loka. Celotna investicija
je vredna čez tri milijone 
evrov, od tega bo 2,4 milijo-
na prispevala EU. V centru
pa ne čakajo zgolj na stav-
bo, pred kratkim so že ku-
pili novega robota za učin-
kovitejše izobraževanje, ja-
nuarja bo sledil slavnostni
prevzem. 

Razvojno središče Slovenije
Če prijaviteljem uspe z vsemi prijavljenimi razpisi za gospodarska središča, bo na Škofjeloškem 
vse v znamenju razvoja.

Škofjeloška klavnica v Studencu bo, tako je že dolgo v načrtih, kmalu preteklost. Zadruga
jo bo preselila v sodoben, energetsko učinkovit objekt na Trati. / Foto: Gorazd Kavčič

Nova, praktična

kuharica z recepti za

štruklje in 60 slastnih

nadevov. Peke potic

po receptih Andreja

Goljata pa se lahko

lotijo tudi začetniki.

Nepogrešljivi 

napotki 

za dobro testo, 

predstavljenih 

je 50 nadevov 

za potice, 

vse do 

sodobnih 

koktajl potic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Knjiga obsega 260 strani, ima mehke platnice, povezane 

s špiralo. Redna cena 12,50 EUR. Če knjigo kupite ali naročite 

na Gorenjskem glasu, je cena le 9,90 EUR + poštnina

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

NAJVEČJA 

POBARVANKA 

V SLOVENIJI!

Čudovito darilo - za

Božička ali dedka Mraza.

Pobarvanka impresivne 

velikosti (50 x 70 cm) 

na 20 straneh 

z nalogami: križanke, 

seštevanje, 

poveži pike, najdi 

razlike, spoznavanje črk,

družabna igra 

"Miškova okolica" in 

še veliko več. Učenje 

na zabaven način z 

Maksom, Vito in 

njunimi prijatelji. 

Malčki bodo 

zagotovo navdušeni!

Redna cena: 13,80 EUR

Če pobarvanko kupite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 11,90 EUR 

Pobarvanko lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



Loški glas, torek, 14. decembra 2010

Zanimivosti
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December je prinesel tudi
knjižno novost, in sicer Pol-
jane, kdo bo tebe ljubil, ki sta
jo predstavila loška knjižnica
in župnijski urad iz Poljan v
sosednji občini. Predšolski
otroci so se veselili na prire-
ditvi Pod mavričnim dežni-
kom. In v soboto so otroci
lahko znova ustvarjali v krea-
tivnih delavnicah, odrasli pa
so se v Sokolskem domu
lahko zavrteli na loškem gala
plesu. Prvo polovico decem-
bra danes popoldne zaklju-
čuje ura pravljic v Knjižnici
Ivana Tavčarja, jutri pa bo v
Kašči na Spodnjem trgu sre-
din glasbeno-literarni in 
koledniški večer pod naslo-
vom Mi smo prišli semkaj k
vam, ki ga prirejata Javni
sklad za kulturne dejavnosti
in loška knjižnica. Jutri zve-
čer pa bo tudi dobrodelni bo-
žični koncert Rotary kluba
Škofja Loka z godalnim or-
kestrom Arseia in pevko
Darjo Švajger.
V četrtek, 16. decembra, bo
v Sokolskem domu, ki pred-
stavlja srce loških kulturnih
dogajanj, malce drugačen
dogodek. Gostil bo 105. Gla-
sovo prejo z evropskim ko-
misarjem za okolje dr. Jane-
zom Potočnikom. Do konca
leta se bo nato na prostem v
središču mesta, v loških kul-
turnih hramih in na drugih
prizoriščih zvrstilo še več
prireditev, ki jih najdete ob-
javljene tudi na straneh Lo-
škega glasa. Omenimo le še
tiste, ki se zgostijo v najbolj
prazničnem decembrskem
tednu, med božičem in no-

vim letom. 24. decembra
popoldne bodo člani pro-
svetnega društva Sotočje pri
Marijinem znamenju na
Placu postavili jaslice, kar
bodo spremljali zvoki božič-
nih pesmi. Božič bo tudi 
sicer zelo glasbeno obarvan.
V soboto, 25. decembra, 
ob 19.30 bo v gledališču
božično-novoletni koncert
Mestnega pihalnega orkes-
tra Škofja Loka, v nedeljo pa
v cerkvi na Hribcu škofjelo-
ška božična glasbena sreča-
nja z Grudnovimi šmikla-
mi, v gledališču pa znova
koncert loških godbenikov.
Še tretjič bo pihalni orkester
zaigral v ponedeljek, 27. de-
cembra. Starološki konjeni-
ki in Javni sklad za kulturne
dejavnosti pa na štefanovo

dopoldne vabijo k blagoslo-
vu domačih konj v Stari
Loki. Nato se bo Loka začela
pripravljati na prihod nove-
ga leta, otroci pa na dedka
Mraza. V kinu Sora bo v sre-
do, 29. decembra, na ogled
Disneyjev film, na Mest-
nem trgu pa bo ob 17.30
otroška predstava z glasbe-
nico in otroško animatorko
Andrejo Zupančič. Pol ure
zatem bo prišel dedek Mraz
s kočijo, spremljali ga bodo
nosilci bakel, otroci škofje-
loških šol pa bodo, kot je že
dolgo v navadi, voščili so-
meščanom. Sledilo bo vese-
lo druženje z ansamblom
Starman. Tisti, ki raje pri-
sluhnejo klasični glasbi, pa
bodo šli lahko v kapelo
Škofjeloškega gradu na

škofjeloško božično glasbe-
no srečanje z vokalno skupi-
no Ingenium. V četrtek, 30.
decembra, bo na Mestnem
trgu prednovoletni koncert
legendarne skupine Pop
Design in nastop stand up
komika Vida Valiča. In vr-
hunec bo silvestrovanje: na
Placu ga vsako leto pripravi-
jo loški gasilci v sodelovanju
s turističnim društvom. Na
letošnjem bodo Ločani ure
in minute do novega leta
odštevali ob glasbi ansam-
bla Strmina. S tem se bodo
dogodki Belega decembra
končali, že 2. januarja pa bo
Škofjo Loko v okviru loških
božično-novoletnih glasbe-
nih srečanj v Sokolskem
domu v novo leto pospremi-
la skupina Jararaja.

Mozaik decembrskih prireditev

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Marijo pozna-
jo tudi obiskovalci lanske
uprizoritve Škofjeloškega
pasijona, saj je ob tej prilož-
nosti razstavljala križev pot.
Ob odprtju razstave njenih
jaslic (z njimi v Škofji Loki
gostuje prvič), ki bodo Loča-
nom v razstavni galeriji Ob-
čine Škofja Loka na ogled
do 9. januarja, so priredili
prijeten kulturni dogodek.
Zapeli so pevci Škofjeloške-
ga okteta pod umetniškim
vodstvom Andreja Žagarja,
nastopili smledniški pritr-
kovalci z zvonovi, družinski
člani Marije Bizjak pa so do-
godek popestrili s svojimi
glasbili.
Marija Bizjak je doma v Kra-
nju in se s kiparjenjem
ukvarja dobro desetletje, od-
kar je v pokoju. Na tečajih v
društvu upokojencev je za-
čela najprej z risanjem na
steklo, pozneje pa jo je želja,
da bi si izdelala svoje jaslice,

pripeljala na tečaj oblikova-
nja gline. Njeni prvi izdelki
so bile ovčke in že prvo leto
je izoblikovala troje jaslic,
zase in svoje otroke. Do da-
nes je s svojimi deli že sode-
lovala na številnih razstavah
slovenskih jaslic doma in
tudi v tujini. Poleg jaslic se
je lotila oblikovanja kipov
svetnikov rokodelcev in kri-

ževega pota, kjer poleg gline
uporablja tudi les vinske
trte.
"Doslej sem sodelovala že
na osemnajstih razstavah,
med njimi je tudi nekaj sa-
mostojnih, sicer pa me vabi-
jo na skupne razstave slo-
venskih jaslic," je povedala
umetnica pred odprtjem
razstave v Škofji Loki. "Jasli-

ce sem razstavljala med
drugim v kranjskih rovih, v
kranjski cerkvi, v Jalnovi
hiši, na Ptuju, v Veržeju, pa
tudi na avstrijskem Koro-
škem. Trenutno razstavljam
tudi v Celju, Jurkloštru in v
Domžalah. V Škofji Loki
imam na razstavi pet jaslic,
sicer pa sem z njimi tu pr-
vič. S prosvetnim društvom
Sotočje, ki je pripravilo to
razstavo, pa sodelujem že
nekaj dlje. Povabili so me
na Venerino pot, na Škofje-
loški pasijon, k delavnicam
oblikovanja gline za njihove
otroke: te smo imeli že več-
krat, in sicer ustvarjamo kar
na mojem vikendu v Hra-
šah. Pred mesecem dni sem
razstavljala tudi ob koncertu
Škofjeloškega okteta."
Poleg razstave jaslic je druš-
tvo Sotočje, ki ga vodi Vin-
cencij Demšar, prireditelj še
nekaterih prazničnih do-
godkov. Tako bodo od 23. do
31. decembra na Mestnem
trgu v Škofji Loki, v Mariji-
nem znamenju postavljene
jaslice s kipi, ki jih je izdelal
akademski kipar Jože Toe-
nig iz Domžal. Na sveti 
večer, 24. decembra ob 14. 
uri bodo v jaslice postavili
figure svete družine, ob tem
bodo inštrumentalisti zaig-
rali nekaj božičnih pesmi. 

Z jaslicami prvič v Loki
Ločani poznajo Marijo Bizjak z njenih delavnic oblikovanja gline za otroke.
Decembra razstavlja svoje jaslice v mali galeriji Občine Škofja Loka.

�1. stran

Na Mestnem trgu so ob Belem decembru na stojnicah ponujali vse od domače kulinarike
do novoletnih daril. / Foto: Gorazd Kavčič

Marijine jaslice pri obiskovalcih zbujajo veliko občudovanja.
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Anketa

Matija Starašinič, Škofja Loka: "Obiskal sem že
Miklavžev sejem in srečanje z vinarji preteklo
soboto in mi je bilo zelo všeč. Sicer pa prav veliko
prireditev ne obiskujem, saj nimam časa. Pogosto
delam tudi na silvestrovo, tako da še ne vem, ali
se bom odločil za silvestrovanje na prostem."

Agata Pavlovec, Rudno: "Kot predsednica
Združenja umetnikov Škofje Loke lahko povem,
da pripravljamo tudi svojo prireditev, in sicer
razstavo v Pasijonski pisarni. Super se mi zdi
tudi dogajanje v ateljeju Clobb, drugih prireditev
pa zaenkrat še nisem uspela preveriti."

Patricija Dolinar, Lučine: "Ne vem kaj dosti, kaj
se decembra dogaja v Škofji Loki, sama sem bila
nazadnje na koncertu Grudnovih šmikel še v 
novembru. Večkrat tudi silvestrujem na prostem,
a ne v Škofji Loki. Enkrat sem namreč bila, pa mi
ni bilo všeč, ker ni bilo nič za mlade."

Tatjana Prša, Škofja Loka: "Ponudba decembr-
skih prireditev v Škofji Loki se mi zdi dobra,
vidim, da so že začeli tudi okraševati mesto. Z
otroki se bomo udeležili božičnice v tukajšnji
cerkvi, silvestrujemo pa raje v Kranju, saj je 
v Škofji Loki vzdušje preveč morasto." M. R.
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Igor Kavčič

Sicer je Združenje umetni-
kov Škofja Loka okroglo ob-
letnico praznovalo lani, a kot
govori reklo o bosi kovačevi
kobili, je izid zbornika ob tej
vsekakor pomembni oblet-
nici moral počakal eno leto,
da je v vsej svoji veličini bil
"na svetlo djan" te dni hkra-
ti z odprtjem razstave Mali
format. Tradicionalno pred-
novoletno razstavo so člani
združenja letos pripravili v
nekdanji pasijonski pisarni
v bližnji soseščini Galerije
Ivana Groharja, kjer pa prav
v tem času razstavlja njihov
član, avtor stripov Matjaž
Bertoncelj (z njim tudi nje-
gova žena Jelena Berton-
celj), ki so mu letos podelili
tudi Groharjevo štipendijo
za leto 2010. Na Malem for-
matu svoja dela letos proda-
ja enaindvajset ustvarjalcev,
članov društva, na ogled in v
nakup pa so ponujena tako
platna v akrilu, kolaži, ilus-
tracije, stripi, fotografije, le-
seni modeli, kipci, pa tudi
koledarji, knjige in zgoš-
čenke ..., vse je delo članov
združenja. "Mali format
zato, ker gre za našo dolgo-
letno tradicijo, hkrati pa je
mali format nekoliko cenejši
in kupcem cenovno bolj do-
stopen. Kupci naša dela lah-
ko tako podarijo komu dru-
gemu ali pa kar sebi," je po-
vedala aktualna predsednica
Združenja Agata Pavlovec,
da se cene del gibljejo od 
20 pa do 160 evrov. Razsta-
va je sicer odprta vsak dan
od 10. do 12. ure in od 17. 
do 19. ure, ob sobotah pa od
10. do 12. ure.
Agata Pavlovec, sicer aka-

demska slikarka, je tudi av-
torica zbornika ob 30-letnici
Združenja umetnikov Škof-

ja Loka. V njem je predstav-
ljeno tridesetletno delovanje
združenja, predvsem pa je
zbornik reprezentativna
knjiga in hkrati pokazatelj,
kako močna je Škofja Loka v
umetniškem smislu, še po-
sebej to velja reči za likovne
ustvarjalce predstavnikov
različnih umetniških zvrsti,
od slikarstva do fotografije.
V njem je s portretno foto-
grafijo, kratko biografijo in
reprodukcijo svojega dela,
glasbeniki pa z notnim za-
pisom ali naslovnico plošče,
predstavljeno 60 umetni-
kov, ki so bili člani društva v
tridesetletnem obdobju.
Predstavljeni so člani več
generacij, tako že pokojni
kot mlajši avtorji, ki so na
višku ustvarjalnih moči. Sli-
karji, kiparji, fotografi, obli-
kovalci, striparji, literati, pu-
blicisti, glasbeniki, obliko-
valci umetne obrti ... so
umetniška področja članov
združenja. "V ideji za zbor-
nik smo si bili v združenju
enotni, na eni strani oblet-
nica, na drugi pa smo želeli
pokazati, da se je v tem ob-
dobju v Škofji Loki na kul-
turnem in umetniškem po-
dročju marsikaj zgodilo in
da smo bili pri tem skoraj
vedno zraven tudi člani
združenja. V njem se je iz-
menjalo že veliko članov,
številni med njimi so po-
membni umetniki tudi v
širšem slovenskem prosto-
ru in v tujini. Trenutno je
članov okrog štirideset, veči-
na izmed njih, vsaj trideset,
nas je likovnikov," je pove-
dala Agata Pavlovec. Zdru-
ženje ima vsako leto vsaj
dve večji skupinski manife-
staciji, poleg novoletne raz-
stave tudi Šubičevo kolonijo
v Poljanah, katere rezultat je
vsako leto tudi časopis, v ka-

terem so vselej objavljena
na koloniji ustvarjena dela.
Poleg Agate Pavlovec so pri
snovanju zbornika sodelo-
vali tudi avtorji prispevkov
Miha Naglič, Herman
Gvardjančič in Franc No-
vinc, po besedah Pavlovčeve
pa zbornika ne bi bilo tudi
brez sodelovanja vseh čla-
nov oziroma sorodnikov po-
kojnih članov. Zbornik je
oblikovala Nataša Šušteršič
Plotajs.
Zbornik je pravi pokazatelj,
koliko umetnikov živi na 
loškem, vanj so vključeni
tudi ustvarjalci iz občin Žiri,
Železniki in Gorenja vas -
Poljane, saj je v preteklosti
celotno območje sodilo v ob-
čino Škofja Loka. Pri tem je
treba dodati, da je na Škofje-
loškem še nekaj umetnikov,
ki v združenje niso vklju-
čeni. Po besedah Pavlovče-
ve bodo tudi v prihodnje v
Združenju ohranjali to, kar
je bilo zapisano že ob njego-

vi ustanovitvi, vključevanje
ustvarjalcev širšega škofje-
loškega območja, ki se koli-
kor toliko profesionalno
ukvarjajo z umetniškim de-
lom in to ni le njihov hobi.
Lani so pripravili dve sku-
pinski razstavi, letos so se
skupaj predstavili tudi v
Majšperku, za prihodnje
leto pa se dogovarjajo v Kra-
nju. "Pomembno je, da ak-
cije našega združenja vklju-
čujejo vse generacije, tako
starejše že uveljavljene avto-
rje kot mlajše, ki so šele na
začetku svoje umetniške
poti. Sama se bom prizade-
vala, da predstavimo različ-
ne umetniške prakse, zna-
čilne za ustvarjanje naših
članov." Seveda pa je bistve-
nega pomena, da kot Zdru-
ženje, prepoznavno kot s
svojo dejavnostjo in član-
stvom je, sodeluje tudi z
drugimi institucijami, ki se
v občini ukvarjajo z umet-
nostjo in kulturo.

Mali format, veliki zbornik
V Združenju umetnikov Škofja Loka v prednovoletnem času že tradicionalno pripravijo prodajno 
razstavo Mali format, letos pa je izšel tudi zbornik v čast tridesetletnici združenja.

Zbornik Združenja umetnikov Škofja Loka je reprezentativen
prikaz umetniške moči tega dela Gorenjske.

Na odprtju razstave Mali format, ki bo na ogled do konca letošnjega leta.

Fo
to

: T
om

až
 L

un
de

r
Fo

to
: T

om
až

 L
un

de
r

Igor Kavčič

Škofja Loka bo do konca leta
med drugim plemenitejša
tudi za razstavo akvarelov pri-
znane akademske slikarke
Metke Krašovec, ki trenutno
razstavlja tudi v Berlinu. "Iz
takšne so snovi kot sanje, bi
morda, če bi danes živel Sha-
kespeare, opisal akvarele sli-
karke Metke Krašovec. Njeno
slikarstvo je že od nekdaj ne-
kaj božajočega, tihega, mirne-
ga, meditativnega, sanjskega,
nevsiljivo vedrega in igrivega,"
je ob razstavi zapisala umet-
nostna zgodovinarka Barbara
Sterle Vurnik in dodala, da je
avtoričin najnovejši cikel akva-
relov, sicer medij, ki ga avtori-
ca že ves čas obravnava enako-
vredno velikim platnom, ki
dokazuje, kako daleč med ne-
vidne praznine svetlobe, zra-
ka, toplote sežejo slikarkin po-
gled, um, občutki, spomin.
Njene slike so mentalne kra-
jine umetničinih osebnih čus-
tvenih stanj. Podobe so sko-
raj kot nesnovni premazi, ki
jih lahko razumemo kot obliž
za rane našega hitrega urba-
nega življenja, iz katerega iz-

ginja lepota preprostih stvari,
tudi užitka. Tokrat so tako v
preddverju Kristalne dvorane
kot v vzporednem prostoru
na ogled predvsem akvareli,
ki jih je slikarka ustvarila v
zadnjem času. Metka Krašo-
vec je sicer študij slikarstva
zaključila leta 1964 na Aka-
demiji za likovno umetnost v
Ljubljani, kjer je nekaj let
kasneje zaključila tudi speci-
alko iz grafike in slikarstva. V
grafiki se je izpopolnjevala
tudi na Oho University v
ZDA in na Royal College of
Art v Londonu. Od leta 1977
je postala docentka na ljub-
ljanski Akademiji za likovno
umetnost, kjer je bila od leta
1991 do upokojitve pred dve-
ma letoma redna profesorica
za risanje in slikanje. Leta
1973 je prejela nagrado Pre-
šernovega sklada, deset let
kasneje pa tudi Jakopičevo
nagrado.
Razstava akvarelov bo na
ogled do konca leta, januarja
pa bo v Sokolskem domu sle-
dila skupinska razstava avtor-
jev Boštjana Plesničarja, Maje
Pučl, Huiquin Wang, Petre
Varl in Saša Vrabiča.

Akvareli 
Metke Krašovec

V preddverju Sokolskega doma je na ogled razstava
akvarelov akademske slikarke Metke Krašovec. 

"20-6-10" - 2010, akvarel, 32 x 41 cm

V abonmaju gostovali Kranjčani
Pretekli teden je bil v Kristalni dvorani Sokolskega doma
drugi koncert iz cikla Abonma mladih glasbenikov. Predsta-
vili so se učenci iz oddelka kljunaste flavte in solopetja, so-
delovali pa so tudi flavtistični orkester pod taktirko Katje
Stare (na sliki), Tuba božički z mentorjem Urošem Koširjem
in pihalni orkester Glasbene šole Kranj, ki ga vodi Tomaž
Kukovič. Kranjčani so pripravili zanimiv program in na ta
način popestrili enega od decembrskih večerov v sosednji
občini. Abonma se bo nadaljeval 19. januarja, ko se bo v
Škofji Loki predstavila Glasbena šola Radovljica. I. K.
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Igor Kavčič

Škofjeloško fotografsko druš-
tvo Foto klub Anton Ažbe je
svojo 25-letnico praznovalo pet-
ega novembra, čeprav bi lahko
rekli, da je Škofja Loka mesto
fotografije že vsaj 120 let, če-
prav fotografi takrat še niso bili
organizirani v društvo. Takrat
je namreč Gustav Pirc, rojen v
Škofji Loki, objavil fotografijo
Obdarovanje konj v Šentjerne-
ju (1890) in pozneje še več foto-
grafij, med drugimi Pogled na
Kranj (1893) in dve leti kasneje
tudi Aljažev stolp. Kasneje so v
Škofji Loki delovali številni zna-
ni fotografi, med njimi je zago-
tovo prvo ime Avgust Berthold
(1880-1919). 
Želja po ustanovitvi združenja,
kjer bi se dobivali fotografi, je
stara že kar blizu štirideset let,
ko so Peter Pokorn, Bojan Pet-
rič, Janez Zakrajšek, Tone Ko-
šir, Jurij Krajnik, Marijan Ma-
sterl in še nekateri imeli že vse
pripravljeno za formalno usta-
novitev društva, vendar zaradi
različnih zadržkov do ustano-
vitve ni prišlo. Leta 1985 so dru-
štvo le ustanovili, ime pa so si
nadeli po slikarju Antonu Až-
betu. Ker niso imeli svojih
prostorov, so se shajali v Knjiž-
nici Ivana Tavčarja, kjer so skr-
beli predvsem za likovno izob-
raževanje svojih članov. Temni-
co so imeli v Šolskem centru na
Podnu. Kar se tiče njihovega
uveljavljanja in razstavljanja, so
od nekdaj odlično sodelovali z
Galerijo Fara.
"Če se spomnimo naše razvoj-
ne poti, lahko rečemo, da smo
upravičili obstoj skupine, ki je v
slovensko, evropsko in sveto-
vno fotografsko druščino zapi-
sala s svetlobo, da se z zamisli-
mi, znanjem, z delom in izkuš-
njami povsod najde nešteto pri-
jateljev, ki imajo podobna na-
gnjenja po ustvarjanju in po-
sredovanju sporočil z likovnimi
deli. Vedno smo hoteli delati
iskreno ob pomoči znanja, ki ni
več bilo skrivnost, in uvajanju

smiselnih novosti, ki so jih šte-
vilni ocenili za dobre in jih po-
snemali," razmišlja eden naj-
bolj dejavnih fotografov v dru-
štvu Peter Pokorn. Člani dru-
štva so poleg domače Škofje
Loke razstavljali v Mariboru, v
Ljutomeru, v Radovljici, pa tudi
v tujini pa v Maasmechelenu v
Belgiji, v Freisingu v Nemčiji, v
Deutschlandsbergu v Avstriji, v
Carlowu na Irskem, v Lemontu
v ZDA in na več kot tridesetih
razstavah na Češkem, kjer za-
voljo fotografije raste več kot
trideset lip slovensko češkega
prijateljstva od Hodonina na
vzhodu do Usti nad Labem na
zahodu.
V škofjeloškem fotografskem
društvu so več članov, ki so za
fotografsko in življenjsko delo
prejeli visoka državna prizna-
nja, občinska priznanja, najviš-
ja priznanja Fotografske zveze
Slovenije in razstavljavske na-
slove FZS na društveni in dr-
žavni ravni, deset članov pa ima
tudi naslove Mednarodne zve-
ze za fotografsko umetnost
FIAP. Kot prvi v Sloveniji so ob
obletnici prejeli bronasto pla-
keto FIAP za večletno prireja-
nje razstav najvišje mednarod-
ne stopnje pod njenim pokro-
viteljstvom. Najvišje priznanje
za življenjsko delo na področju
fotografije Puharjevo nagrado
je Fotografska zveza Slovenije
podelila trem sedanjim čla-
nom Foto kluba Anton Ažbe:
Jocu Žnidaršiču, Petru Pokor-
nu, Tonetu Mlakarju. Na jubi-
lejni razstavi v Galeriji Fara
predstavljajo fotografije člani
kluba vseh starosti od osem do
devetinosemdeset let: Ajda Po-
korn, Edo Erzetič, Darko Kore-
njak, Manca Pokorn, Marko
Jarc, Marjan Gantar, Matic Po-
korn, Matija Ovsenek, Janez
Bogataj, Janez Podnar, Janez
Šifrar, Joco Žnidaršič, Peter
ml. Pokorn, Peter Pokorn, Pri-
mož Butinar, Srečo Rovšek,
Tomaž Lanišek, Tončka Bene-
dik, Tone Mlakar, Zdravko
Igličar.

Igor Kavčič

Nekoč ime Udba ni obetalo
nič dobrega, še manj je bil to
želen prostor, kamor bi se člo-
vek vračal, ampak tale Udba, v
kateri sediva, je nekaj povsem
drugega ...
"Seveda. Prostor, v katerem se-
diva, je Umetniška Delavnica
Babnik Avgust. Ljudje se sme-
jijo, ker se ta kratica tako ujame
z menoj in tem prostorom, se-
veda pa vsi dobro vedo, da je ta
moja Udba pravo nasprotje ti-
ste nekdanje. Sem k meni v Pu-
štalski grad vsi radi pridejo." 

Vsi?
"Ogromno ljudi pride k meni
na kavo in klepet, od tukajš-
njih učiteljev v glasbeni šoli do
puštuskih umetnikov. Pred te-
boj je bil ravno slikar Edi Sever
tukaj. Nekateri kolegi umetni-
ki so se navadili celo, da pride-
jo k meni po mnenje o sliki, ki
so jo nazadnje naredili. Sam
nisem slikar, a imam oko za
to, kaj je in kaj ni. Pri oceni
tudi nikoli ne ovinkarim, ved-
no povem, kaj si mislim, in od
tega ne odstopam."

V vaši delavnici ne nastajajo
slike, ampak ...
"Skulpture iz korenin. Dopol-
dne imam hišniška dela in 
obiske, popoldne pa bom delal
naprej novo skulpturo, les
imam že v delu."

Sicer ste hišniki ponavadi
"hundertkunstlerji", v osnovi
pa je torej vaš poklic povezan z
lesarstvom?
"Sploh ne. Po stroki sem stroj-
nik. Sem pa že kot majhen
otrok, kadar smo hodili po
gmajni, opazoval razne oblike
korenin. Ko sem nekoč 'naraj-
mu' na podrto smreko, sem v
eni od korenin že od daleč vi-
del obliko srne in sem pomis-
lil "lubica, če si ti zrasla, so pa
druge tudi". Začel sem naprej
iskati in domov nositi veje.
Vedno me je zanimalo tisto,
kar drugih ni. Rad imam dru-
gače."

(Mi pokaže nekaj izdelkov)
Nič zlepljeno in zakaj iz smre-
ke?
"Nič ni lepljeno, vse mora biti
iz enega kosa. Raje vidim, da
je noga malo krajša, kot pa, da
bi jo prilepil. Smreka pa zato,
ker ima razvejane korenine in
raste na najboljšem terenu,
kjer je zelo plitva zemlja in
spodaj gramoz. Korenina za-
dene v skalo se obrne in dela
oblike. Če ima korenina pre-
dobre pogoje, ni za nobeno
rabo. Če je zasekan hrib in
zemlja leze dol, potem gredo
korenine zraven. Te so prave.
Največkrat grem na Jeprco ali
pa v Zavrh na koncu Bodovelj-
ske grape." 

Dobro morate poznati anato-
mijo živali?

"Sem se že kar naučil v vseh
teh letih. Sicer pa grem v
knjižnico, preslikam krokodi-
la, žirafo ... karkoli že in na
podlagi tega potem iščem obli-
ke v lesu. Zdaj delam afriške-
ga ptiča ..."

Največ delate živali?
"Saj sem naredil tudi tri Kri-
stuse, pa kakšen ženski akt
med sončenjem, a največ še
vedno delam motive iz žival-
skega sveta."

Posel?
"Pod ceno jih ne dam. Približ-
no ugotovim ceno, tudi kustos
Loškega muzeja Boštjan So-
klič mi jih oceni, in potem jaz
ceno dam na pol in to drži." 

Nimate vajencev kot nekoč ve-
liki umetniki?
"Ga ni človeka, da bi to delal.
Pridejo, enkrat ali dvakrat po-
skusijo, pa jih že ni več. Sam
naredim dvanajst ali trinajst
skulptur na leto, vsega skupaj
sem jih do sedaj naredil okrog
tristo šestdeset. Pred leti so
celo Japonci posneli film o
mojem delu. Lani sem tudi
razstavljal v Ljubljani v Can-
karjevem domu v okviru raz-
stave industrijskih obrtnih in
umetnostnih izdelkov iz lesa,
sicer pa so moje skulpture v

različnih koncih sveta, na Ir-
skem, Japonskem, v Franciji,
Kanadi ..."

In zadnji dve leti na razstavah
skupaj s puštuskimi umetniki
celo v Loki?
"Letošnja razstava je petnajsta
po vrsti. Razstavljamo vsi, ni-
mamo selekcije. Seveda vsi ne
moremo biti vsi enako dobri,
eni nekoliko izstopajo, drugi
ne, ampak skupaj kot celota
smo pa kar v redu. In smo se
prešteli. Najprej nas je bilo
osem, devet, razstavili smo tu-
kaj v kapeli Puštalskega gradu,
ljudje so bili zadovoljni, 
obisk je bil, potem pa se je za-
čelo ... Danes medse vzame-
mo vsakega, ki je 'puštuskega
rodu' ali pa se je priselil od
drugod in živi tu v Puštalu. Le-
tos nas je razstavljalo že devet-
najst."

Zdi se mi, da je biti zraven že
čast?
"Kaj pa vem. Nismo organizira-
ni kot društvo, sicer bi se takoj
začele kakšne hierarhije, kdo
je več in kdo manj. Nasprotno,
jaz v našem sodelovanju vi-
dim eno druženje, izmenjavo
mnenj, sodelovanje med
nami in predvsem obilo dobre
volje. Veseli me, da to čutijo
tudi ljudje, ki pridejo na naše

razstave, ki so nekakšen pre-
gled našega dela v preteklem
letu."

Ampak še vedno se vse začne
pri vas ..., tudi tokratni skupni
dogodek, ko ste razstavo zdru-
žili s koncertom učiteljev glas-
bene šole ...
"Ne maram se izpostavljati.
Tako kot med likovniki padajo
ideje, je s skupnimi močmi pri-
šlo tudi do nedavnega dogodka
v Sokolskem domu. Učitelji so
imeli v načrtu koncert, pa je pri-
šla pomočnica ravnatelja Karin
Garb na idejo, če bi dogodek
združili z razstavo. Takoj sem
bil zato, na občini sva našla še
eno sorodno dušo Andrejo Me-
gušar in s skupnimi močmi
smo potem vse skupaj tudi
organizirali. Izkazal se je tako
nekdanji župan Igor Draksler,
ki je dal za pogostitev, oglasil
pa sem se tudi pri novem žu-
panu Mihu Ješetu, ki je pri-
speval za pripravo in tisk vabil.
In če vidiš, koliko ljudi je pri-
šlo na prireditev, lahko rečem,
da je to skupna loška stvar."

Hmmm, Babnik ni ravno pu-
štuski priimek...
"V Puštalu, kamor sem se pri-
ženil, živim 40 let. Sicer pa
oče izhaja iz Sore, mama pa je
gor iz mesta."

Gustl, un s fajfo
Avgust Babnik je znan Škofjeločan, ups ... v prvi vrsti Puštuc. Mojster izdelovanja lesenih skulptur,
srce in duša razstav likovnih umetnikov in predvsem en fest možakar, ob katerem ti nikoli ni dolgčas. 

"V mladosti sem igral fuzbal, ko je bilo tega konec, pa mi je 'zapasala fajfa'," pravi Avgust
Babnik, ki ga je v delovnem elementu v objektiv ujel njegov sin. I Foto: Urban Babnik

Prvih 25 let 
FK Anton Ažbe

V Galeriji Fara je na ogled razstava fotografij
članov Foto kluba Anton Ažbe ob 25-letnici 
društva.

Plaketa FIAP Foto klubu Anton Ažbe 
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Zanimivosti

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Prvo etapo Pi-
sane Loke so konec novem-
bra letos sklenili s srečanjem
sodelavcev in podpornikov,
povezanih v tem projektu.
Župan Miha Ješe je ob tem
napovedal "drugo etapo" s
konkretnim ciljem: Škofjo
Loko želijo z zanimivimi in
privlačnimi prireditvami ter
kakovostno turistično po-
nudbo postaviti na evropski
zemljevid z lastno in dobro
prepoznavno blagovno
znamko! Skupni "norveško-
gorenjski" projekt je omogo-
čil obnovo Sokolskega doma,
ki je danes srce kulturnega
dogajanja v mestu, Pisana
Loka pa mu je s prireditvami
vdahnila vsebino. Lokalno in
širše slovensko gospodarstvo
je k temu pripomoglo s fi-
nančno in materialno pod-
poro, člani projektnega sveta
z aktivnim sodelovanjem
(tudi pri pridobivanju gmot-

nih podpornikov), projektna
skupina pa z operativnim
delovanjem, je povedala vod-
ja slednje Mateja Hafner Do-
lenc. Sodelujočim so se za-
hvalili s prireditvijo in sim-
bolično nagrado (letos pona-
tisnjeno knjigo Lojzeta Zu-
panca kamniti most z ilu-
stracijami Maje Šubic) s pri-
poročilom, da bodo še naprej
podporniki prireditev v sta-
rem mestnem jedru. "Z na-
menom, da mesto živi in se
razvija," pravi Mateja Haf-
ner Dolenc. "Januarja bomo
oblikovali nov projektni svet,
v katerem so tudi člani ob-
činskega sveta. Računamo
tudi na njihovo dragoceno
pomoč. Sicer pa se želimo
znova zahvaliti vsem doseda-
njim članom projektnega
sveta, ki so štiri leta usmerja-
li projekt in skrbeli za prido-
bivanje podpornikov Pisane
Loke. Teh se je z leti nabralo
že blizu štirideset in tudi
njim iskrena zahvala."

Zanimivost druženja z dose-
danjimi sodelavci in podpor-
niki je bil kulturni program,
ki so ga sestavili člani pro-
gramskega odbora Kristalne-
ga abonmaja, ki je nosilni
dogodek Sokolskega doma.
Ljudje, ki živijo za glasbo in
jo ustvarjajo v domačem me-
stu, so pripravili izvrsten
program: Janez Jocif in Ta-
nja Skok sta občinstvo z glas-
bo in plesom vrnila v 15. sto-
letje, skladatelj in pianist
Blaž Pucihar in njegova
žena, flavtistka Ana Kavčič
Pucihar, sta predstavila last-
no glasbo, prav tako je svojo
glasbo na klavirju odigral
komponist Peter Kopač, si-
cer bolj znan kot direktor
škofjeloške glasbene šole. 
Pisana Loka najbolj živahno
živi poleti in decembra, ko
po besedah povezovalke pri-
reditve Monike Tavčar posta-
ne bela. Ločani so jo v de-
cembrskih dneh že dodobra
začutili.

Da bo mesto živelo 
Leta 2006 je projekt Sejem bil je živ ob sodelovanju norveškega finančnega
mehanizma povezal pet gorenjskih mest. V Škofji Loki so ga nadaljevali in
nadgradili v Pisano Loko.

Na prireditvi sta nastopila zakonca Blaž Pucihar in Ana Kavčič Pucihar.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Priznanja deli-
jo v osmih kategorijah, pode-
lijo pa tudi posebna prizna-
nja. Letos jih je za najlepše
nageljne prejela družina Ple-
stenjak s Trate 24, Urški
Hafner in Matevžu Koširju s
Kopališke ulice 1 so dali pri-
znanje za lepo urejeno okno
v zgornjem nadstropju,
Ivanki Fajfar z Mestnega
trga 35 pa za skrbno urejanje
atrija Starega rotovža. Poseb-
na komisija, ki vsako leto
ogleduje, kako Škofjeločani
in okoličani s cvetjem krasijo
svoje domove, poslovne stav-
be, balkone v blokih in druge
objekte, je imela veliko dela
in težko se je bilo odločiti
med tolikimi lepimi hišami.
Med stanovanjskimi stavba-
mi v mestnem jedru je bila
letos zmagovalka družina
Dagarin z Mestnega trga 24,
med lokali v starem mestu
kavarna Vahtnca, med nasta-
nitvenimi in gostinsko-turis-
tičnimi objekti gostilna Star-
man v Stari Loki. V občini je
bila kot najlepša stanovanj-
ska hiša izbrana hiša druži-
ne Bergant iz Stare Loke
160. Najlepši balkon v bloku
ima družina Seljak iz Fran-
kovega naselja 44 (tudi za
drugo in tretje mesto so bili
izbrani balkoni v tem nase-
lju). Od podjetij in ustanov
je bil priznanja deležen vse
leto lepo urejen bencinski
servis OMV na Kidričevi ce-
sti, od sakralnih in kulturnih
spomenikov pa že večkrat
nagrajen župnijski urad pri
Sv. Duhu. Najlepše urejeno
kmetijo imajo Bergantovi v
Stari Loki. Skupina za lepšo
Loko vsako leto podeli tudi
kakšno grajo za neurejenost,
vendar tokrat o tem ne bomo
izgubljali besed. 

Mnogo lepih hiš
Ljudem, ki v občini Škofja Loka najbolj skrbijo za urejenost svojih hiš,
balkonov in vrtov, je Skupina za lepšo Loko jeseni spet podelila priznanja.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Občina Škofja
Loka je lani in letos v okviru
evropskega programa Evro-
pa za državljane 2007-2013
pridobila denar za izvedbo
mednarodnih dogodkov.
Leta 2009 je dobila 45 tisoč,
letos pa 70 tisoč evrov. "Pri
tem programu, ki ga razpiše
generalni direktorat za izob-
raževanje in kulturo, so po-
trebni tuji partnerji in to do-
bro izkoristimo z našimi
partnerskimi občinami," po-
jasnjuje Andreja R. Megu-
šar z občine Škofja Loka.
"Za leto 2010 imamo osem
partnerjev. Dva dogodka sta
že za nami, čaka nas še tret-
ji, konferenca v marcu 2011
pod naslovom Pasijoni v ev-

ropskih mestih. Partnerji so
srednjeveška mesta in štiri
evropska mesta, v katerih iz-
vajajo pasijone. Vsem part-
nerskim mestom pa je skup-
no prostovoljno delo, kar je
tudi evropska tema leta
2011. Prostovoljno delo pa je
pomembno pri organizaciji
pomembnejših kulturnih
dogodkih v vseh mestih,
spomnimo se le lanskega
Škofjeloškega pasijona z
več kot tisoč prostovoljci.
Mladinski svet Slovenije je
za 2010 na zaključni prire-
ditvi natečaja Prostovoljec
leta podelil nazive najbolj-
šim prostovoljcem in pro-
jektom, med drugim tudi
Škofjeloškemu pasijonu."
Megušarjeva še dodaja, da
je kot predstavnica Škofje

Loke dobila povabilo hrva-
ške asociacije lokalnih
skupnosti in hrvaške vlade
za aktivno udeležbo na trila-
teralni konferenci (sodelu-
jejo Slovenija, Hrvaška in
Italija) v Opatiji za predsta-
vitev škofjeloških projektov
in mednarodnega sodelova-
nja na slovenski ravni. Pro-
jekt partnerskih mest je bil
dostikrat spregledan kot
učinkovit dejavnik spodbu-
janja turizma v lokalnih
okoljih, pravi Megušarjeva.
V svojem letošnjem projek-
tu pa so zbrali mesta, ki
imajo skupne mestne ka-
rakteristike in visok poten-
cial za turizem, od kulturne
dediščine in zgodovine do
podobnih dogodkov, ki jih
organizirajo. 

Škofja Loka v Evropi za
državljane

Gostilna Starman ni bila prvič nagrajena za najlepši 
nastanitveni ali gostinsko-turistični objekt v občini. 

Balkon na Bergantovi kmetiji v Stari Loki ... 
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... in pri Seljakovih v Frankovem naselju 44
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Mateja Rant

Predsednik države dr. Danilo
Türk, častni pokrovitelj pro-
grama Mepi, je konec novem-
bra na Ljubljanskem gradu
podelil 45 zlatih mednarod-
nih priznanj za mlade. Med
njimi je bilo kar 28 dijakov
Gimnazije Škofja Loka.
Zlata priznanja so tako pre-
jeli Jerneja Debeljak, Rok
Debeljak, Anja Dolenc, Ga-
šper Doljak, Ana Florjančič,
Blaž Goršek, Žiga Hafner,
Sara Hafner, Eva Jenko, Re-
beka Jereb, Matic Jezeršek,
Alja Kavčič, Tadej Kavčič,
Sara Klemenčič, Nastja Kol-
man, Luka Krajnik, Tjaša Lu-
šina, Maja Marguč, Laura

Megušar, Lucija Mravlja,
Manca Pavšič, Aleš Peternelj,
Eva Praprotnik, Ema Stano-
nik, Luka Šturm, Tilen Šubič
Krpič, Gašper Urh in Teja Za-
dravec. Mednarodno prizna-
nje za mlade, so razložili v
društvu Mepi, je eden izmed
šestih največjih svetovnih pro-
gramov za mlade med 14. in
25. letom, ki spodbuja k dejav-
nemu in ustvarjalnemu pre-
življanju prostega časa. Mladi
se morajo za pridobitev pri-
znanj izkazati na štirih podro-
čjih, in sicer prostovoljstva,
veščin, rekreativnih športov in
odprav. V Sloveniji v progra-
mu sodeluje več kot štiristo
mladih iz več kot trideset
osnovnih in srednjih šol.

Zlati Škofjeločani

Ana Hartman

Trio Quartet je konec no-
vembra v Kristalni dvorani
Sokolskega doma v Škofji
Loki pripravil promocijski
koncert ob izidu prve zgoš-
čenke z naslovom Večerni
ave. Na njej je štirinajst
skladb iz zakladnice ljudske
in umetne pesmi, med dru-
gim Slovenec sem, Oj, Tri-
glav, Sijaj mi, sončece, Ple-
ničke je prala, Domača hiša,
Domovini ... Večino skladb
so mladi pevci Andrej Foj-
kar (prvi tenor), Tine Čar-
man (drugi tenor), Jernej
Strah Bergant (bariton) in
Lenart Rupar (bas) predsta-
vili na koncertu, s katerim
so po aplavzih sodeč navdu-
šili občinstvo, ki je napolnilo
Kristalno dvorano, pa tudi
posebne goste večera: pesni-
co Nežo Maurer, Tomaža
Plahutnika, ki je fante
spremljal s citrami, in igral-
ca Pavleta Ravnohriba, ki je
skrbel za vezno besedo.
Vokalno-instrumentalna za-
sedba iz Škofje Loke in oko-

lice je nastala leta 2006. Po-
leg slovenskih ljudskih in
umetnih pesmi, ki jim fant-
je posvečajo največ pozorno-
sti, Trio Quartet prepeva
tudi zimzelene melodije,
črnske duhovne, dalmatin-
ske pesmi in druge zvrsti ob
različni inštrumentalni
spremljavi. Fantje so se pred
štirimi leti zbrali z željo ka-
kovostno oplemenititi slo-
vensko pevsko sceno in se
uveljaviti tako doma kot v
svetu. Doma jih že dobro
poznamo, v svoji kratki zgo-
dovini pa so gostovali tudi
že v Nemčiji, Švici, Italiji,
Belgiji in na Madžarskem,
peli so ameriškemu amba-
sadorju v Sloveniji in politi-
kom v sklopu predsedovanja
Slovenije EU. Trio Quartet
se lahko pohvali s prvo na-
grado na Večeru kvartetov
na Turjaku, prvo nagrado
občinstva pa so prejeli še na
mednarodnem festivalu na
Madžarskem.
Še nekaj besed o članih ...
Lenart zaključuje zadnji let-
nik kitare na glasbeni akade-

miji v Ljubljani, svoje zna-
nje pa že prenaša na mlajše
v žirovskem oddelku Glas-
bene šole Škofja Loka. An-
drej je študent četrtega letni-
ka na akademiji za glasbo,
smer petje, in absolvent na
fakulteti za menedžment,
Jernej je diplomirani solope-
vec, zaposlen na glasbeni
založbi, Tine pa je absolvent

elektrotehnike, ki se solo-
petja uči pri profesorici Ur-
ški Arlič. Fantje občasno po-
jejo tudi ob spremljali in-
strumentalnega dela zased-
be, ki ga sestavljajo Igor
Oražem (kontrabas), Luka
Sešek in Eva Omejc (violi-
na), Gašper Konec (harmo-
nika) in Jure Križaj (tambu-
rica).

Trio Quartet s prvo ploščo
Trio Quartet je štiriletno pevsko pot okronal s prvo zgoščenko, na kateri je štirinajst skladb 
iz zakladnice ljudske in umetne pesmi. 

Ana Hartman

Čebelarsko društvo Škofja
Loka zadnja leta vse več po-
zornosti posveča ozavešča-
nju otrok in mladine o ko-
ristnih učinkih medu ter po-
menu čebelarstva in čebel
za ohranjanje rastlinstva v
naravnem okolju. V Domu
čebelarjev Brode izvajajo
tehnične dneve za osnovno-
šolce, v zadnjih dveh letih
jih je obiskalo več kot tisoč
otrok s celotne Gorenjske in
širšega ljubljanskega ob-
močja. "Podajanje čebelar-
ske tematike je za otroke še
posebej zanimivo, ko lahko
pristopijo k praktičnemu

delu, kar jim omogoča nov
lesen čebelnjak s sedemnaj-
stimi panji in vso čebelarsko
opremo. To seveda ni mož-
no sedaj v zimskem obdo-
bju, ko čebele počivajo v
zimskem mirovanju, pač pa
takoj spomladi po prvi oto-
plitvi," je pojasnil predsed-
nik društva Marijan Novak.
Predstavitev čebelarstva so
pred kratkim pripravili tudi
na podružnični šoli Selca,
kjer so učenci pokušali raz-
lične vrste medu, vlivali iz-
delke iz čebeljega voska, po-
govarjali so se o značilnosti
čebel, čebelarski tradiciji in
kranjski sivki ... Čebelarsko
društvo Škofja Loka se je

znova pridružilo tudi Do-
brodelno-izobraževalni akci-
ji Čebelarske zveze Sloveni-
je En dan za zajtrk med slo-
venskih čebelarjev v naših vrt-
cih, v sklopu katere so Vrtcu
Škofja Loka in njegovim
enotam poklonili 33 kilogra-
mov medu. Poleg medu so
otroci prejeli še poučno zgi-
banko Čebela moja prijate-
ljica. "Upamo, da smo med
otroki uspeli zbudili zani-
manje za slovenski med in
druge čebelje pridelke," je
dodal Novak, ki se je skupaj
z županom Mihom Ješetom
in ravnateljico vrtca Janjo
Bogataj udeležil medenega
zajtrka v enoti Najdihojca.

Čebelarji ozaveščajo mlade

Škofeloški čebelarji vse več pozornosti posvečajo zaveščanju mladih. 

Mednarodna priznanja za mlade Mepi je podelil 
predsednik države dr. Danilo Türk. I Foto: Gorazd Kavčič

Trio Quartet sestavljajo Andrej Fojkar, Tine Čarman, Lenart
Rupar in Jernej Strah Bergant. I Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

Miklavža, ki jih je obiskal že
šesto leto zapored, so otroci
pozdravili z navdušenimi
vzkliki in mu pripravili pri-
srčen sprejem. Zanj so odig-
rali igrico o medvedu, ki je
iskal varstvo za svoje male
medvede, mu zapeli in za-
plesali. Pred obdarovanjem
pa je otroke nasmejal še ča-
rovnik Toni s svojimi vrago-
lijami.
Glede na to, da zadnja leta
otroke decembra obiščejo
kar trije dobri možje, so
otroci Miklavža tudi povpra-
šali, kako se razume z Bo-
žičkom in dedkom Mrazom.
Pojasnil jim je, da se odlično
razumejo, tako kot je tudi v
navadi med dobrimi ljudmi.
"Zato ne tekmujemo med
sabo, kateri bo bolj bogato
obdaroval, ampak smo še
veseli, ker je toliko otrok, da
si lahko pomagamo pri ob-
darovanju," jim je zaupal
Miklavž, ki jim je nato raz-
delil darila v ličnih škatlah.
"Miklavž nam ponavadi pri-
sluhne, kaj potrebujemo, za
vsakega otroka pa je pripra-
vil tudi posebno darilo, v ka-
terem sta bili dve skodelici
in sladkarije," je razložila
ravnateljica osnovne šole
Jela Janežiča Marjeta Šmid.
Ob tem je poudarila, da jim

člani Rotary kluba tudi sicer
vedno priskočijo na pomoč,
ko jo potrebujejo. "Letos
smo se recimo z njihovo po-
močjo udeležili likovne ko-
lonije v Črni na Koroškem,
kjer smo bili zelo uspešni.
Nastal je celo koledar za leto
2011." Po besedah predsed-
nika Rotary Kluba Škofja
Loka Braneta Bandlja je ob-
darovanje otrok iz osnovne
šole Jela Janežiča stalnica že

vse od njihove ustanovitve.
"Pred dvema letoma smo v
šoli opremili tudi multisen-
zorično sobo, letos pa smo
za različne projekte na šoli
namenili okrog 1500 ev-
rov." 
Jutri bodo v dvorani Sokol-
skega doma pripravili tudi
dobrodelni koncert, na kate-
rem bodo zbirali sredstva za
družine z več otroki. Nasto-
pili bodo godalni orkester z

Arminom Seškom in Darja
Švajger. "Lani smo obdarili
pet družin, ki imajo več kot
sedem otrok, računamo, da
jih bomo toliko tudi letos.
Zbrani denar pa bomo na-
menili še centru slepih in
slabovidnih ter varstveno
delovnemu centru v Škofji
Loki, in sicer za nakup do-
datnih dveh igral za tam-
kajšnje igrišče," je še dejal
Bandelj.
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Pred praznikom sv. Miklavža
smo s sodelavkami malicale v
naši čajni kuhinji in obujale
spomine na svoja otroška leta
v povezavi s tem praznikom.
Nismo se strinjale s kolegico
psihologinjo, ki je menila, da
je zaradi parkeljnov ta praz-
nik za otroke neprimeren in
travmatičen. Večina nas je ta
praznik doživela kot nekaj le-
pega. Priprave na Miklavža
so pri nas doma trajale že me-
sec dni pred njegovim priho-
dom. O njem smo se pogovar-
jali, skupaj z očetom smo risa-
li parkljne in Miklavža, raz-
pravljali smo o svojih željah,
ali so take, da nam jih Mi-
klavž lahko uresniči. Spom-
nim se veselega pričakovanja,
naših pisemc z željami, ki so
ponoči čudežno izginila, in
obljub, da bomo otroci pridni
in si tako prislužili darila. Mi-
klavža in parkljne smo kot
majhni otroci pričakali v to-
plem zavetju doma, v varnem
maminem in očetovem naroč-
ju. Ko pa smo bili malo starej-
ši, smo se skupaj z drugimi va-
škimi otročaji med glasnim
vreščanjem podili za kosmati-
mi zverinami, kar je bilo eno
najbolj vznemirljivih doživetij
mojega otroštva. Nauke, ki
nam jih je po naročilu staršev
delil Miklavž, smo jemali res-

no in tudi daril nismo jemali
kot nekaj samoumevnega. Ču-
tili smo se dolžne, da se zanje
oddolžimo z večjo prizadev-
nostjo, ubogljivostjo, z boljšimi
medsebojnimi odnosi. Praznik
se je prenašal iz roda v rod
skozi desetletja in je simbolizi-
ral dobro, ki prevlada nad
zlom. To je ponazarjal sv. Mi-
klavž, ki je obvladoval hordo
hudobnih parkljev. Praznik je
bil lep prav zato, ker je imel
svojo tradicijo, vsebino in glob-
lji pomen. Bojim se, da je da-
nes od tega ostalo zelo malo. V
mnogih družinah se je ta
praznik zreduciral na naku-
povalno mrzlico in ogled pred-
stave Miklavžev sprevod, ka-
mor starši nekritično vodijo
premajhne otroke. Lahko si
predstavljamo, kako se počuti
triletni otrok, ki nekje zunaj,
čeprav v spremstvu matere,
zagleda, kako iz teme pridivja
trop rjovečih pošasti - par-
keljnov. Tako doživetje pa je
za otroka res lahko travmatič-
no. 
Za december niso značilni le
prazniki, pač pa se decembru
zaključuje delovno leto. Letoš-
nje leto je v primerjavi s prete-
klim letom izstopalo predvsem
po dveh stvareh. Nikoli še nis-
mo bili priče takemu neza-
upanju ljudi v državo in dr-

žavne institucije. To močno
občutimo tudi zaposleni v cen-
trih za socialno delo. Vse pogo-
steje smo žrtve psihičnega na-
silja, verbalnih napadov in
groženj naših uporabnikov.
Opisala bom nekaj svojih iz-
kušenj. Med razgovorom s
stranko vdre v pisarno nezna-
ni moški, ki me ozmerja z ži-
valskimi imeni, zato ker je ča-
kal. Po telefonskem razgovoru
mi stranka, ki zahteva poda-
tek, do katerega nimam dosto-
pa in ga mu ne morem takoj
posredovati, prične groziti z
odvetnikom, ki me bo finanč-
no uničil itd. Prosilka, ki je
uvrščena na prednostno listo
za občinsko stanovanje in
izve, da bo dobila stanovanje
njena soseda, ki je na listo uvr-
ščena pred njo, med kričanjem
zahteva, da na občini uredim,
da bo stanovanje takoj dobila
tudi ona. Ko ji pojasnim, da
takih pristojnosti CSD nima,
začne groziti s POP TV. Priča
sem grožnjam sodelavki, ki je
pomagala starejši gospe, žrtvi
nasilja. Storilec jo po koncu
delovnega časa čaka pred
CSD itd. 
Druga značilnost, ki sem jo
zaznala v letošnjem letu, pa je
ta, da se kljub večjemu številu
ljudi v stiskah možnost pomo-
či na posameznih področjih

zmanjšuje. Sklad občinskih
denarnih pomoči je bil izčrpan
že v mesecu septembru. Občin-
ska organizacija RK prejema
manj donacij in prispevkov,
zato imajo težave pri zagotav-
ljanju prehrambenih paketov
za svoje prosilce. Ker v CSD
posredujemo mnenja, na pod-
lagi katerih prosilci uveljavlja-
jo pravico do paketov, smo do-
govorjeni, da mnenja dajemo
le tistim z najnižjimi prejem-
ki, ki nimajo dovolj sredstev za
nakup hrane. Pri meni se
oglasita upokojenca, ki sta pa-
kete prejemala že vrsto let. Ko
se pogovorimo o njunih stro-
ških ter prejemkih, ugotovim,
da jima po plačilu položnic še
ostanejo sredstva, ki jih držav-
ni cenzus predvideva za preži-
vetje štiričlanske družine. Po-
jasnim jima, da sredstva, ki
jih imata, zadoščajo za nakup
prehrane ter da je veliko prosil-
cev, ki pomoč bolj potrebujejo,
prehrambenih paketov pa pri-
manjkuje. Zasujeta me z očit-
ki in jezna odideta. 
V spremenjenih razmerah, ko
si veliko posameznikov in dru-
žin ne more več samih zagoto-
viti sredstev za dostojno preži-
vetje, je zelo pomembno, da so
pomoči razdeljene pravično
ter jih dobijo tisti, ki jih najbolj
potrebujejo. V prihodnjem letu

bo prišlo do velikih sprememb
na področju dodeljevanja soci-
alnih transferjev. Centri za so-
cialno delo bomo postali eno-
tna vstopna točka, kjer bodo
ljudje lahko uveljavljali štiri
socialno varstvene pravice in
osem subvencij. Cilj novo spre-
jete zakonodaje je bolj pravično
razdeljevanje pomoči, prepreče-
vanje možnosti zlorab in kopi-
čenja pomoči.
Veliko vlogo pri preprečevanju
raznih stisk imata tudi medse-
bojna pomoč in solidarnost.
Tudi v našem okolju imamo
srčne ljudi, pripravljene poma-
gati drugim, ki se znajdejo v sti-
ski. Prostovoljce imamo v cen-
tru za socialno delo, veliko do-
brega dela opravijo v humani-
tarnih organizacijah RK in
Karitas. V septembru je Dru-
štvo upokojencev Žabnica orga-
niziralo humanitaren večer.
Zbrali so veliko količino pre-
hrambenih artiklov, s katerimi
smo pomagali trem družinam
in petim posameznikom. Orga-
nizatorka prireditve gospa Jeri-
ca Kraševec je povedala, da so
glavnino prispevali upokojenci,
ki imajo tudi sami majhne pre-
jemke. V tem prazničnem času
lahko sledimo njihovemu zgle-
du. Vsak od nas lahko najde
priložnost za pomoč drugim, le
odločiti se mora. 

Časi se spreminjajo

Ivica Bernik Peršin, 
socialna delavka,
Center za socialno delo
Škofja Loka

Razstava napoveduje modro leto

V prvih decembrskih dneh so učenke in učenci OŠ Jela
Janežiča, kot že vrsto let zapored, postavili in okrasili novo-
letno jelko v preddverju Upravne enote Škofja Loka, obenem
pa v tamkajšnji galeriji razstavijo tudi svoje slikice. Otroci, ki
skupaj s prizadevnimi učiteljicami, idejnim vodjem Vidi
Kejžar, Mirjani Šubic in Andreji Rihtaršič Mladenović, vsako
leto na novo izdelajo novoletne okraske, vedno znova pre-
senetijo s svojo izvirnostjo in barvitostjo svojih izdelkov.
Izdelava za otroke predstavlja velik izziv, na upravni enoti pa
so jim za vloženi trud in delo zelo hvaležni. Po končanem
delu se otroci zapletejo v živahen klepet z zaposlenimi, v
katerem razkrijejo vse o izdelavi novoletnih okraskov in ma-
terialih, ki jih uporabijo. Zaposleni pa jim predstavijo svoje
delo in kaj vse lahko oni uredijo na upravni enoti. Letos pre-
vladuje modra barva. Očitno gre za napoved modrega leta
2011, sporočajo z loške upravne enote. D. Ž.

Razveselili so se Miklavža
Rotary klub Škofja Loka je že šesto leto zapored poskrbel, da je otroke iz osnovne šole Jela Janežiča
obiskal in obdaroval Miklavž.

Otroke iz osnovne šole Jela Janežiča je tudi letos obiskal in obdaril Miklavž. I Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Smučarski se-
jem je v Škofji Loki vsako
leto simboličen uvod v novo
sezono. V času letošnjega
sejma, prejšnji konec tedna,
je sneg krepko naletaval.
"Res je sejem pri nas neka-
ko formalen začetek nove
smučarske sezone, saj je
njegov namen že dolgo
znan in jasen. V klubu se za-
vedamo, da z njim številnim
staršem omogočimo, da lah-
ko po sorazmerno doseglji-
vih cenah otrokom kupijo
primerno smučarsko opre-
mo," pravi predsednik Smu-
čarskega kluba Alpetour Ja-
nez Dekleva, ki se je skupaj
z navdušenimi smučarji
razveselil zgodnje zime. 
"Za nas je zelo pomembno,
da smo dobili sneg, saj pri-
merno urejena bližnja smu-
čišča, zlasti na Starem vrhu,
Krvavcu in Soriški planini,
pomenijo manjše stroške za
vse naše tekmovalce. Delo v
klubu tako lahko poteka po
načrtih, v zadnjem letu smo

uvedli celo novost, saj se v
klub lahko vključijo že celo
predšolski otroci, ki jim naj-
prej omogočimo telovadbo,
pozimi pa seveda tudi uče-
nje smučanja. Poleg naj-
mlajše skupine imamo tudi
dve starejši skupini ciciba-
nov, obe sta polni, kar po-
meni, da imamo v klubu
med štirideset in petdeset
najmlajših smučarjev. To je
za sedanje čase res lepa šte-
vilka in to pomeni, da zani-
manje za smučanje v Škofji
Loki in okolici ostaja," pravi
Janez Dekleva in dodaja, da
imajo v klubu usposobljene
vaditelje in trenerje, ki skr-
bijo tako za najmlajše kot
starejše. "V klubu smo ved-
no imeli vsaj enega tekmo-
valca v članski reprezentan-
ci. Letos je član moške re-
prezentance za tehnične dis-
cipline Matic Skube, med
ženskami pa se je po po-
škodbi na tekme evropskega
pokala že uspešno vrnila
Nina Mihovilovič, ki želi
čim prej nastopiti tudi na
tekmah svetovnega pokala.

Tudi Ula Hafner prerašča v
zrelo tekmovalko, vendar je
v tej sezoni, ko tekmuje še
kot mladinka, njen glavni
cilj uspešen nastop na svetov-
nem mladinskem prven-
stvu. Seveda so za njimi še
ostali mlajši tekmovalci,"
dodaja Janez Dekleva, ki se
skupaj z ostali v klubu že
pripravlja tudi na vrsto raz-
ličnih tekmovanj, ki jih
Smučarski klub Alpetour
pripravlja vsako zimo. Naj-
večje med njimi je tradicio-
nalni Pokal Loka, medna-

rodno tekmovanje za mlade
smučarje, ki ga v tej zimi
pripravljajo že 36. leto. Na
sporedu bo med 18. in 20.
februarjem. 
"Zadnja leta smo se izkazali
kot eni najboljših organiza-
torjev, ki znamo res dobro
pripraviti otroško tekmova-
nje in tudi to zimo pričaku-
jemo množično udeležbo
mladih iz vseh koncev sveta.
Predsednik organizacijske-
ga odbora ostaja Janez Polja-
nec, dobili smo glavnega
sponzorja, ki bo letos Mobi-
tel, prav tako je že določen
delegat, ki bo tokrat Edin
Terzić iz Bosne. Priprave na
prireditev so se že začele, za
naš klub pa to tekmovanje
pomeni tudi delno pokriva-
nje stroškov za delo kluba.
Teh imamo letno okoli 300
tisoč evrov, nekaj denarja
dobimo iz občinskega prora-
čuna, ostalega moramo
zbrati sami s pomočjo spon-
zorjev ter prispevki staršev s
članarino in prostovoljnim
delom," tudi pojasnjuje Ja-
nez Dekleva.

Smučarjev ne manjka
Smučarski klub Alpetour ima v vseh kategorijah okoli štirideset tekmovalcev in tekmovalk, veliko 
zanimanje za smučanje je med najmlajšimi, pripravljajo se že na tradicionalni Pokal Loka.

Vilma Stanovnik

Trata pri Škofji Loki - Zadnji
novembrski konec tedna se
je končala letošnja balinar-
ska sezona za najboljše slo-
venske ekipe, ki so nasto-
pale v super ligi. Že mesec
dni prej so si balinarji Lo-
kateksa Trate zagotovili na-
slov najboljših v državi. Po-
kal za naslov državnih pr-
vakov so dobili drugič za-
pored, skupaj pa jih imajo
že sedem. 

"Za nas je vsak naslov držav-
nih prvakov lep rezultat, zelo
veseli pa smo, da smo ga do-
bili brez poraza v celi sezoni,
pa tudi da nam je to uspelo
ob letošnjem praznovanju
petdesete obletnice kluba.
Imamo močno ekipo, ki je
pri nas brez konkurence,
teže pa je uspeti v evrop-
skem pokalu državnih prva-
kov, kjer si prav tako želimo
poseči v vrh. Ekipa bo zato v
novi sezoni še močnejša, saj
smo prav te dni podpisali

pogodbo z odličnim mladim
balinarjem Tadejem Pre-
mrujem, ki je sedaj igral za
Krim. Seveda v moštvu osta-
jajo naši glavni aduti," je po-
vedal predsednik BK Loka-
teks Trata Bojan Buden.
Ekipa Lokateksa Trate je le-
tos nastopala v postavi: Uroš
Vehar, Damijan Sofroniev-
ski, Miha Tomše, David Šir-
celj, Dejan Smeh, Dejan
Mlinar, Jure Štancar in Ro-
man Bence, del sezone pa
tudi Jure Kozjek.

Za Evropo bodo še močnejši

Janez Dekleva I Foto: Gorazd Kavčič

Traški balinarji so se sedmega pokala za naslov državnih prvakov veselili brez poraza. 

Ob bazenu še nova savna

Zavod za šport in Občina Škofja Loka sta pred dvema leto-
ma obnovila več kot dvajset let star bazen v Stari Loki. "Za-
seden je prek celega dneva in v njem so plavalni tečaji otrok
iz loških vrtcev in prvih razredov vseh treh osnovnih šol in
njihovih podružnic," pravi Aleš Murn iz Zavoda za šport
Škofja Loka. "Ob popoldnevih bazen največ uporabljajo dru-
žine, invalidi in v največji meri Društvo upokojencev Škofja
Loka. To so stalni uporabniki, nekaj ur tedensko pa je name-
njenih tudi neorganiziranim obiskovalcem in rojstno-dnev-
nim zabavam otrok v spremstvu staršev." Letos je zavod do-
končal dela pri menjavi filtrirnega sistema za bazensko vodo
in opremil prostor za večjo finsko in najmodernejšo infra
savno. Investicijo je v polovični vrednosti slabih 45 tisoč ev-
rov pokrila občina, za preostanek pa je bilo najeto posojilo.
Obiskovalcem je v prijetnem okolju namenjeno savnanje
vsak dan po 18. uri, ob koncih tedna pa nekoliko prej, sporo-
ča Aleš Murn in vabi vse, da si informacije o vseh vadbah v
njihovem programu Ohranjajmo svojo razgibanost poiščejo
na spletnih straneh www.zsport-skloka.si. Odprtja nove sav-
ne se je prejšnji teden udeležil tudi škofjeloški župan Miha
Ješe in se ob tej priložnosti seznanil z zaposlenimi v zavodu
in s člani športnega vodstva v Škofji Loki. D. Z. Ž.

O T R O Š K I  S V E T

NOVA otroška prodajalna

na Grencu vas NAGRADI!
Pravilno odgovori na nagradno vprašanje, izpolni kupon�ek in ga prinesi v Pikapolonico na 

Grencu 56. Vsi, ki boste izpolnjeni kupon prinesli v Pikapolonico do 21. 12. 2010, boste prejeli 
darilo - risalni blok Pikapolonica. So�asno boste sodelovali v nagradnem žrebanju za najbolj 

mega igra�o Perplexus. Žrebanje bo 3. januarja 2011. Nagrajenec bo obveš�en po pošti. 
Nagrado bo prevzel v prodajalni Pikapolonica v Škofji Loki.

Pikapoka, d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj. 
Soglašam, da me po pošti, e-naslovu ali GSM obveš�ate o novostih in ponudbi.

Nagradno vprašanje:
Katera Pikapolnica po vrsti se je odprla v Škofji Loki?

a) 10               b) 20               c) 29

Ime:

Priimek:

Naslov:

GSM:

E-naslov:

Starost:
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Pikapolonica,
sreča za majhne
in velike
Nova otroška 
prodajalna v Škofji Loki

V Škofji Loki so odprli že 29. Pika-
polonico. Gre za specializirano
otroško prodajalno za otroke. V Pi-
kapolonici najdete prav vse za
vašega malčka. Kot je povedala
Silva Volgemut, direktorica Pika-
poke, d. o. o., je njihova ponudba
bogata in pisana. Izbirate lahko
med kvalitetno in široko ponudbo
različnih igrač, otroškega tekstila,
vozičkov in ostale otroške opre-
me. Zagotovo bo lahko vsak obis-
kovalec našel nekaj zase. "Zares
smo se potrudili in za vas pripravi-
li najboljšo in kakovostno ponud-
bo. Naše prodajalke bodo vsake-
mu kupcu tudi strokovno svetova-
le in pomagale pri izbiri kakovost-
nih izdelkov za malčke," še doda-
ja direktorica Silva Volgemut. 
V novi otroški prodajalni Pikapolo-
nica lahko izberete tudi čudovita
božično-novoletna darila. Božični
škrat nam je prišepnil, da tudi Bo-
žiček in dedek Mraz nakupujeta v
Pikapolonici. Zato majhni in veliki,
vabljeni v otroški svet Pikapoloni-
ce, kjer vas čakajo ugodni naku-
pi, darila za prve kupce in igralni-
ce. 

✂ ✂

✂ ✂

✂
✂

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka 
med 9. in 20. uro, 
v soboto od 9. do 20. ur
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V novi savni: od leve Domen Kosmač, župan Miha Ješe in
Aleš Murn s športne zveze.
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Zanimivosti

Jelena Justin

Kar je za Ljubljančane
Šmarna gora, za Kranjčane
Jošt, je za Škofjeločane Lub-
nik, hišna gora, ki se dvigu-
je 1025 metrov visoko. Str-
ma, čokata gora nad Škofjo
Loko je videti, kot da je
vzklila iz starega mestnega
jedra visoko nad Škofjeloški
grad, kot čuvaj nekdanjega
škofjeloškega gospostva. Iz-
postavljena lega nudi fanta-
stičen razgled na Kamniško-
Savinjske Alpe, Karavanke.
Preko Sorškega polja pogled
priroma do Ljubljanske ko-
tline s Šmarno goro; južno
vidimo Polhograjsko hribov-
je, jugozahodno pa Stari
vrh, Blegoš, Ratitovec. 
Na Lubnik vodijo številne
poti. Najkrajša je preko se-
dla Suša na blegoški cesti.
Od tam do koče je le dobre
pol ure hoda. Običajno se
planinci podajo na vrh kar iz
Škofje Loke, od gradu, ali po
grebenu iz Podlubnika; mis-
lim pa, da je najbolj priljub-
ljena pot čez Kobilo.
V Škofji Loki zavijemo proti
Poljanski dolini. Pri smero-
kazu Gabrovo zavijemo des-
no in se po asfaltirani cesti
začnemo vzpenjati. Avto pu-
stimo na izrazitem levem
ovinku, kjer je parkirišče.
Ne moremo ga zgrešiti, ker
je ponavadi polno avtomobi-
lov. Takoj nas čaka strm
vzpon po lepo speljani mar-
kirani stezi. V približno pol
ure pridemo do vasi Gabro-

vo. Če nas čas preganja, se
do vasi lahko tudi zapeljemo
z avtomobilom. Iz vasi nada-
ljujemo naprej v smeri mar-
kacij, po gozdni cesti, ki se
rahlo vzpenja ob robu goz-
da. Markacije nas usmerijo
desno na gozdno stezo, ki se
takoj strmo vzpne. Strmina
kmalu popusti in pot v
zmernem vzponu pridobiva
na višini. Višje dosežemo
kolovoz, ki mu zvesto sledi-
mo. Pot je na začetku zlož-
na, a višje postane pot str-
mejša. Še vedno se vzpenja-
mo po kolovozu. Z desne se
nam tik pred zadnjim vzpo-
nom pridruži še pot iz Vin-
carjev. Sledita dve možnosti:
lahko se držimo omenjene
širše poti, ali pa na levem
ovinku spet zagrizemo str-
mo po bližnjici navzgor in
pridemo precej višje na mar-
kirano pot. Znak za obvesti-
la nas opozori, da smo na
nadmorski višini več kot
1000 metrov, kjer smo greha
frej. Še malo in smo na zad-
njem ovinku, kjer nas po-
zdravi lična tabla Pozdravlje-
ni planinci ... in že smo pri
Domu na Lubniku. Vzpon

na Lubnik je edinstven izlet,
za prepoznavanje posamez-
nih vrhov z njegovega raz-
gledišča pa nam pomaga
orientacijska plošča. Panora-
ma nas ponese preko Sor-
škega polja do Ljubljanske
kotline s Šmarno goro; juž-
no vidimo Polhograjske Do-
lomite, jugozahodno pa Sta-
ri vrh, Blegoš in Ratitovec.
Čudovit je pogled na Kam-
niško-Savinjske Alpe, ki jih
vidimo skoraj v celoti, po-
zdravljajo nas pa tudi najviš-
ji vrhovi Karavank. 
V teh dneh, ko je okrog nas
polno snega, je za vzpon na
Lubnik potrebna dobršna
mera previdnosti. Hišna
gora Škofje Loke je namreč
zelo obljudena, zato so tudi
poti dobro zgažene in shoje-
ne, kar pomeni, da so poti
poledenele. Obvezno s seboj
nesemo male, štirizobe dere-
ze, krampižarje, ki so ob se-
stopu še kako priročne. Bolje
preventiva kot kurativa! 

Nadmorska višina: 1025 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski kotiček: Lubnik (1025 m)

Lubnik, čuvaj
loškega gospostva
Freisinški trimček je tisto, kar je Kranjčanom Jošt, Ljubljančanom Šmarna
gora itd. Gora, ki ponuja dnevno rekreacijo, a za marsikoga je lahko vzpon
nanjo že velik uspeh. Danes ga bomo obiskali iz Selške doline.

Dom na Lubniku pozimi I Foto: PD Škofja Loka

Zimski pogled z Lubnika I Foto: PD Škofja Loka

Pogled na Škofjeloški grad z Lubnikom v ozadju I Foto: Jelena Justin

Janez Šuštar, 
komandir Policijske
postaje Škofja Loka

Po zakonu o varnosti na smu-
čiščih, ki velja od leta 2003, ne-
posredni nadzor nad varnostjo
in spoštovanjem reda na smu-
čišču in nad ravnanjem smu-
čarjev in drugih oseb kot javno
pooblastilo izvajajo nadzorni-
ki smučišča in ne več policisti.
Kljub temu je tudi policija še
vedno pristojna za izvajanje
naslednjih nalog: ugotavljanje
vožnje smučarjev pod vplivom
alkohola, predvsem tistih, ki s
smučanjem najpogosteje ogro-
žajo druge smučarje; ugotav-
ljanje vožnje smučarjev pod
vplivom prepovedanih drog in
psihoaktivnih zdravil in
opravljanje ogledov nesreč na
smučišču, v katerih so bile ose-
be hudo telesno poškodovane
ali so izgubile življenje.
Nadzornik smučišč ima pravi-
co in dolžnost obvestiti policijo

o ravnanju smučarjev, za ka-
tere sumi, da smučajo pod
vplivom alkohola, prepoveda-
nih drog ali psihoaktivnih
zdravil. Policisti imajo pravi-
co ob ugotovljenih kršitvah
smučarju prepovedati smuča-
nje in odvzeti vozovnico (za
tisti dan brez povračila) ali o
tem obvestiti upravljavca smu-
čišča, ki prekliče veljavnost vo-
zovnice in zagotovi prepoved
nakupa nove za isti dan, če pa
je vozovnica potrebna tudi za
vrnitev v dolino, morajo smu-
čarju vrnitev tudi omogočiti.
Policisti lahko ta ukrep upora-
bijo, če je smučar pod vplivom
alkohola, prepovedanih drog
ali psihoaktivnih zdravil (ali
če odkloni preizkus, oziroma
strokovni pregled). Poleg pre-
povedi smučanja in odvzema
vozovnice se kršitelju izreče

tudi globa, ki za takšen prekr-
šek znaša 200 evrov. Če bo po-
licija obveščena, da smučar ne
spoštuje opozorila, odredbe ali
navodila nadzornika ali če
nadzornik prosi za intervenci-
jo zaradi napada, nadaljnjega
ogrožanja ali česa podobnega,
mora policist na kraju ugoto-
viti vse okoliščine dejanja. V
tem primeru izvede postopek
policist in ukrepa v skladu s
svojimi pristojnostmi (ugoto-
vitev prekrška ali kaznivega
dejanja), ugotovi identiteto in
posreduje smučarjeve podatke
nadzorniku, ki ukrepa v skla-
du s svojimi pristojnostmi. Po-
licisti bodo nadzor na smučiš-
čih izvajali občasno, in sicer
na podlagi ocene varnostnih
razmer na določenem smučiš-
ču. Pogosteje pa bodo ti nad-
zori zagotovo v času, ko bodo

smučišča bolje obiskana, to je
ob koncih tedna, v času praz-
nikov in med šolskimi počitni-
cami.
Poleg izvajanja pooblastil iz
zakona o varnosti na smučiš-
čih bodo policisti v smučar-
skih centrih in na relacijah, ki
vodijo do njih, svoje delo
usmerjali tudi v preprečevanje
in odkrivanje storilcev drugih
prekrškov in kaznivih dejanj.
V smislu preprečevanja kaz-
nivih dejanj (tatvin opreme,
vlomov v vozila itd.) pa je bis-
tvenega pomena samozaščit-
no obnašanje državljanov.
Veliko preventivnih nasvetov
za smučarje in druge obisko-
valce smučišč je objavljenih
na spletni strani policije
(http://www.policija.si/in-
dex.php/preventiva/javni-
red-in-mir). 

In še nekaj statističnih poda-
tkov o nesrečah na smučiščih
in njihovih posledicah. Od
leta 2000 do konca leta 2009
se je na slovenskih smučiščih
zgodilo 474 nesreč, od tega se
jih je osem končalo s smrtjo,
319 s hudimi in 113 z lažjimi
telesnimi poškodbami in le 34
nezgod je bilo brez poškodb.
Največ nesreč se zgodi na
smučeh, 367, ponesrečilo se je
tudi 10 sankačev, 97 pa je bilo
drugih nesreč na smučiščih. V
zadnji smučarski sezoni pa je
bilo na smučiščih 97 nesreč,
od tega dve smrtni, 58 s hujši-
mi in 29 z lažjimi poškodba-
mi, brez poškodovanih pa so
minile le tri nesreče. 

Evidenco nesreč na smučiščih vodi
Inšpektorat republike Slovenije za
notranje zadeve (IRSNZ). 

Varnost na smučiščih: naloge policije 

V Škofji Loki zavijemo proti Poljanski dolini. Pri 
smerokazu Gabrovo zavijemo desno in se po asfaltira-
ni cesti začnemo vzpenjati. Avto pustimo na izrazitem
levem ovinku, kjer je parkirišče. Ne moremo ga 
zgrešiti, ker je ponavadi polno avtomobilov. Takoj nas
čaka strm vzpon po lepo speljani markirani stezi.
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Nov center za male živali

FLAMME dimniki in kamini
Salon: Grenc 2, 
4220 Škofja Loka
Tel.: 059/927 677, 
GSM: 031/789 088
info@hark.si, www.hark.si 

■ kaminske peči
■ kamini
■ lončene peči
■ kaminski vložki
■ dimniki
■ svetovanje

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2011!

Ana Hartman

Škofja Loka - Klinika Loka,
ki je specializirana na pse,
mačke in druge male živali,
na sedanji lokaciji na Sorški
cesti v Škofji Loki že vrsto let
poka po šivih. Na 150 kva-
dratnih metrov površine so
pogoji za delo skorajda ne-
mogoči, pove veterinar Staš
Bernik, ki je leta 1996 usta-
novil kliniko, tedaj prvo veri-
ficirano zasebno veterinar-
sko ambulanto na Gorenj-
skem. Začel je sam z dvema
veterinarskima tehnikoma,
zaradi širitve klinike pa so se
kmalu začeli soočati s pros-
torsko stisko. "Opreme ni-
mamo več kam dajati, izkori-
stili smo vsak centimeter od
tal do stropa, premalo je
prostora za bolniško zdrav-
ljenje živali, če so v čakalnici
tri stranke naenkrat, postane
klavstrofobično, hodimo
drug po drugem ... Kljub do-
kaj slabim pogojem za delo
pa še vedno zagotavljamo
kvalitetne storitve," pojasnju-
je Bernik. A pogoji za delo se
bodo za štiri veterinarje in tri
veterinarske tehnike ter štu-
dente in dijake, ki jim poma-
gajo, prav kmalu bistveno iz-
boljšali. Desetega januarja se

bodo namreč preselili v nov,
prostornejši objekt na Kidri-
čevi cesti (blizu križišča Stari
dvor).
S selitvijo bodo po besedah
Bernika uresničili dolgolet-
no željo: "Ideja o centru za
male živali na enem mestu
zori že deset let. Zemljišče
smo kupili pred sedmimi
leti, lani smo začeli z grad-
njo." V novem objektu, ki ga
ta čas še opremljajo, bodo v
treh nadstropjih imeli na vo-
ljo kar tisoč kvadratnih me-
trov površin. V pritličju
bodo štiri ambulante, sto-
matološka ambulanta, labo-
ratorij, kirurški blok s kirur-
ško sobo in dvema kirurški-
ma mizama, rentgen, sep-
tična kirurgija, hospitalni
del za pse in mačke ter trgo-

vina za male živali, v kletnih
prostorih bosta nov salon in
hotel za male živali, v nad-
stropju pa pisarniški prosto-
ri in garderobe. Gre za zelo
veliko investicijo, kredite za-
njo bodo odplačevali še de-
set do petnajst let. V Kliniki
Loka na leto obravnavajo
približno od osem do devet
tisoč malih živali. "Doslej se
je obisk konstantno poveče-
val za deset odstotkov na
leto, v zadnjem času pa je
čutiti tudi vpliv krize, lastni-
ki malih živali se težje odlo-
čajo za večje posege ... Skr-
bimo tudi za zapuščene ži-
vali v občinah Škofja Loka in
Gorenja vas-Poljane, dobro
pa sodelujemo tudi z druš-
tvom proti mučenju živali
Žverca," je še dodal Bernik. 

Zunanjost nove klinike

Z obsežnim razvojem obsežno zaposlovanje
Odločitev francoske korporacije Poclan Hydraulics, da v Žireh postavili kompetenčni center za razvoj hidravličnih ventilov celotne 
korporacije, za Kladivar pomeni odprtje 50 novih, visoko kakovostnih delovnih mest v naslednjih treh letih.

Žiri - Žirovski Kladivar, del francoske korporacije Poclan Hy-
draulics, zadnje leto znova beleži občutno rast. Potem ko
sta proizvodnja in prodaja v letu 2009 padla za približno 40
odstotkov, je podjetje približno na polovici poti k poslovanju
pred nastopom gospodarske krize. "Poslujemo bistveno
bolje, kot smo lani v istem času. Realizacija je glede na naše
načrte večja za več kot petino in za tretjino od lanske," po-
jasnjuje Milan Kopač, direktor Kladivarja. 
Še v prvi polovici leta so imeli nekateri neproizvodni delavci
32-urni tedenski delovnik, s 1. julijem so vsi prešli na polni,
40-urni delovnik. Še več, v zadnjem letu so v Kladivarju za-
poslili približno 40 novih sodelavcev, nekaj med njimi je bilo
tudi nekdanjih sodelavcev, ki so morali pred časom zaradi
hudih gospodarskih razmer oditi. Danes je v žirovskem pod-
jetju zaposlenih 230 sodelavcev. 

Delitev dobička
Delavci lahko morda znova računajo na delitev dobička
(soudeležbo delavcev pri dobičku), za kar se je vodstvo
Kladivarja obvezalo med prvimi v Sloveniji, a je nato dobiček
pojedla gospodarska kriza. "Dobiček še vedno ni takšen,
kot bi si ga želeli in kot smo ga že imeli. Kosmati donos iz

poslovanja bo letos pozitiven, vendar bo poslovni izid iz
poslovanja še izkazoval izgubo," pravi Kopač. Dodaja, da so
v letošnji bilanci sredstva za delitev dobička rezervirana,
vendar bodo o tem odločili francoski lastniki aprila prihodnje
leto. Lani je imelo podjetje 11 milijonov evrov prometa, letos
okoli 15, prihodnje leto približno 18 milijonov evrov. Celotna
korporacija naj bi v petih letih svoje prihodke podvojila. 
Francozi pa so se letos odločili, da bo Kladivar postal kom-
petenčni center za razvoj in proizvodnjo hidravličnih ventilov
za celotno korporacijo Poclan Hydraulics. "Z drugimi
besedami se celoten razvoj in proizvodnja s tega področja iz
Francije selita v Žiri, mi pa potrebujemo več sodelavcev v
inženiringu za razvoj hidravličnih ventilov in procesov
izdelave ter usposobljenih delavcev v proizvodnji," razloži di-
rektor. Za Žiri zagotovo pomembna odločitev, saj je s to od-
ločitvijo zagotovljen razvoj Kladivarja in njegovih zaposlenih.
Razvoj in proizvodnja "hidravličnih naprav" se s pomočjo
globalne prodajne mreže Poclain Hydraulics širi na nova po-
dročja uporabe in nove trge. Kladivar je poleg tega zadolžen
za prodajo vseh proizvodov Poclain Hydraulics na trgu jugo-
vzhodne Evrope. Podjetje je tudi sicer razvojno usmerjeno,
kmalu bodo začeli z gradnjo Hale 4, s katero bodo pridobili
več kot 1.200 kvadratnih metrov proizvodnih in pisarniških
površin. 

Krepitev kolektiva
"Naročil je dovolj, trenutno celo zamujamo z dobavami, za
hitrejšo rast potrebujemo predvsem sveže, usposobljene
sodelavce," pravi Milan Kopač in doda, da bodo v treh letih
zaposlili petdeset novih sodelavcev. "Skladno z odločitvijo
korporacije, da v Žiri preseli celoten razvoj, smo se odločili
za krepitev kolektiva. Ponujamo veliko novih delovnih mest,
največ na področju razvoja pa tudi v podpornih funkcijah,"
pojasnjuje Nataša Houmark, vodja enote ravnanja s
človeškimi viri. 
Kljub temu da je v Sloveniji čez sto tisoč brezposelnih, v
Kladivarju rasti proizvodnje ne morejo brezskrbno načrto-
vati, saj usposobljenih delavcev na trgu dela ni veliko. Zato
so svoje aktivnosti usmerili na več strani, od zaposlitvenega
sejma, borze dela, interesnih središč in tudi v izobraževalne

ustanove. Kladivar ima tradicionalno nekaj štipendistov (tako
dijakov kot študentov), vse s ciljem, da bi lahko nov razvoj
kadrovsko kakovostno zapolnili. 
"Celotna branža je lačna strojnih inženirjev naše smeri de-
javnosti, ki jih na trgu ni veliko. Mi ponujamo delo in možnost
strokovnega razvoja v svetovno priznani mednarodni korpo-
raciji. Podpiramo spodbudno nagrajevanje in kontinuirano
strokovno in osebnostno rast zaposlenih," pojasnjuje
Nataša Houmark. Pove, da bi takoj zaposlili strojnega
inženirja (v razvoju), ki ima izkušnje s področja dejavnosti
Kladivarja, zelo veseli pa bodo tudi mladih, čeprav brez
izkušenj, z veseljem do dela v njihovi dejavnosti. Tudi meha-
troniki so dobrodošli, na področju proizvodnje tehnologi,
planerji, ob povečanju proizvodnih kapacitet tudi operater-
ji, krepili pa se bodo tudi na področju logistike in ostalih
funkcijah. 

Milan Kopač in Nataša Houmark
Proizvodne kapacitete se bodo v Kladivarju
povečale tudi na račun investicije v Halo 4.

POCLAIN HYDRAULICS
KLADIVAR. tovarna elementov za fluidno
tehniko Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 2  -  SI-4226 Žiri, SLOVENIJA
Tel: +386 (0)4 51 59 208
Fax: +386 (0)4 51 59 122

Staš Bernik v novih prostorih Klinike Loka I Foto: Tina Dokl
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Ob koncu obnove likof
Pročelje stanovanjskega bloka na Partizanski cesti 41 so letos izolirali in obnovili. Zakaj je ta dogodek
vreden medijske pozornosti, pojasnjuje Dunja Ogrizek.

Že peti Dan za strpnost

Zavod O, zavod škofjeloške mladine, ta petek in soboto na
Mestnem trgu v Škofji Loki že peto leto zapored prireja Dan
za strpnost. Zaznamovali ga bodo koncerti, božični sejem
unikatnih daril mladih umetnikov in dražba umetniških iz-
delkov. "Glavni namen je, da se v decembrskih dneh, ki so
namenjeni veseljačenju in dobrim željam, spomnimo tudi
na  socialno šibkejše, preganjene, zlorabljene ...," je pouda-
ril direktor Zavoda O Matjaž Vouk. Obenem želijo oživiti
staro mestno jedro in javno predstaviti svoje dejavnosti. Eki-
pa Rdeče Ostrige v petek ob 19. uri pripravlja koncert Ali Ena
z breakdancerji in beatboxerji, ki bo osrednji dogodek Dne-
va za strpnost. Dogajanje se bo nato preselilo v Rdečo
Ostrigo, kjer bo zabava z ekipo Favela Blast Off. Atelje
Clobb, umetniška sekcija zavoda, bo v soboto med 9. in 15.
uro pripravila božični sejem unikatnih daril in umetnin. Ob
19. uri bo v prostorih ateljeja na Mestnem trgu 20 dražba
unikatnih umetniških izdelkov, nato še koncert Uršule Ra-
moveš in Fantov z Jazbecove grape. V času sejma bo Multi-
medijski center Gorenjske Pulsar predstavil multimedijski
inštalaciji Digitalne želje in Digitalno platno. A. H.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V tem devet-
nadstropnem bloku je 48
etažnih lastnikov in da se
lahko dogovorijo o skupni
naložbi, ki pomeni tudi iz-
boljšavo, je potrebno njiho-
vo 75-odstotno soglasje. Na
Partizanski cesti 41 je že na
zboru etažnih lastnikov fe-
bruarja z obnovo soglašalo
83 odstotkov lastnikov, na-
knadno pa so pisno pridobi-
li še ostala soglasja, tako da
so naposled soglašali prav
vsi, pojasni Dunja Ogrizek,
predsednica nadzornega od-
bora etažnih lastnikov.
"Stavba je bila zgrajena leta
1969 in fasada je že močno
propadala, tako da je skozi
razpoke v njej prodirala vla-
ga. Lahko bi pročelje zgolj
sanirali, toda etažni lastniki
smo se dogovorili, da stavbo
najprej izoliramo, nato pa
poskrbimo še za nov omet.
Pri tem smo se odločili za
strokovno neoporečno izola-
cijo z 12-centimetrsko ka-
meno volno, ker stiropor ni

požarno varen," je povedala
Ogrizkova. Takšna obnova
in izboljšava je stala 160 ti-
soč evrov, naložbo so lahko
le delno financirali iz rezerv-
nega sklada, v katerega vsak
od lastnikov na mesec vlaga
po 50 centov za kvadratni
meter stanovanjske površi-
ne. Pridobili so tudi 25 tisoč
evrov iz ekološkega sklada,
poleg tega pa je še vsak od
lastnikov prispeval svoj de-
lež, od 1132 evrov za lastnika
garsonjere, do 4129 evrov za
lastnika trisobnega stanova-
nja. Izvajalec je za plačilo
ponudil tudi zagotovitev
brezobrestnega bančnega
kredita za dobo do petih let,
še dodaja Dunja Ogrizek. 
Posebnost obnove ni le v
tem, da se je toliko lastnikov
uspelo tako soglasno dogo-
voriti o naložbi, temveč tudi
v zelo hitri izvedbi. Februar-
ja je bil torej zbor lastnikov,
prek poletja so zbirali po-
nudbe, septembra z izvajalci
podpisali pogodbo, 4. okto-
bra so ti začeli z izdelavo
izolacije, 4. decembra pa je

bil že likof ob uspešno kon-
čanih delih. 
"Z izvajalci smo bili vsi iz-
redno zadovoljni. Dela je iz-
vajalo Slikopleskarstvo Fer-
lan iz Škofje Loke s podizva-
jalcem Jakličem iz Kranja.
Delali so od zore do mraka
sedem dni na teden. V re-
kordnem času so naredili
2100 kvadratnih metrov fa-
sade na 30 metrov visoki
stavbi, velikokrat v slabem
vremenu. Na koncu so za se-
boj vse lepo pospravili in z
zunanje strani celo pomili
okna. Lastniki smo delav-
cem dali na razpolago dva
skupna kletna prostora za
malice, stanovalci pa so jim
ves čas, kar so delali, tudi kaj
postregli, ne le kavo in čaj.
Na koncu smo vse skupaj
povabili na likof, spekli smo
odojka in jagenjčka, pridne
gospodinje pa so kar tekmo-
vale s piškoti in drugim peci-
vom. Tako smo se delavcem
zahvalili za dobro opravljeno
delo. Naj omenim še dobro
sodelovanje z nadzornico
gradnje, upravnikom stavbe.

Vsak četrtek smo imeli ope-
rativni sestanek in med ob-
novo sproti reševali nastale
težave," pripoveduje Dunja
Ogrizek. "Ni nam žal, da
smo se odločili za ta korak,
čeprav ni bil poceni. Prav je,
da je narejeno dobro, saj bo
za dolgo časa! Izboljšavo z
izolacijo že občutimo, saj so
se naši stroški ogrevanja zni-
žali v primerjavi z drugimi
tremi stolpnicami v naselju."
Blok na Partizanski cesti 41
je dobil lepo barvno pročelje
in na njem gorenjski nagelj.
Dunja Ogrizek pravi, da so
se o tem dogovorili z občin-
skimi urbanisti. Če se bodo
namreč tudi lastniki stano-
vanj v ostalih treh blokih od-
ločili za obnovo fasad, bo
vsak od njih prav tako dobil
svoj cvet, po katerem bo pre-
poznaven. Dunja Ogrizek še
napoveduje, da bodo v okvi-
ru svoje naložbe spomladi
obnovili še balkonske ploš-
če, česar zaradi zimskih raz-
mer ni bilo mogoče izvesti
vzporedno z dosedanjimi
deli.

KITAJSKA RESTAVRACIJA ZLATA RIBICA V GORENJI VASI - RETEČAH PRI
ŠKOFJI LOKI VAS PRISRČNO VABI, DA SE PREPUSTITE KULINARIČNIM
UŽITKOM. PRISRČNO VABLJENI!

Kitajska restavracija Zlata ribica je
odprta vsak dan od 12. do 22. ure, 

tudi ob nedeljah in praznikih. 
Rezervacije sprejemajo vsak dan 
po 12. uri po tel.: 04/502 1808. 

Kitajska restavracija
v Škofji Loki
Če ste lačni in željni sprememb, želite morda samo navdušiti druge nad azijsko 
hrano, potem obiščite kitajsko restavracijo Zlata ribica v Retečah pri Škofji Loki. 
Z rdečimi lampioni vam odpira svoja vrata nedaleč stran od glavne ceste, 
na polovici poti v smeri Škofje Loke (ali iz nje), zunaj mestne gneče.

Zlata ribica je znana po gostoljubnosti in izredno okusni hrani. Kitajska kuhinja že sama po sebi s
svojimi sestavinami, pestrimi kombinacijami in specifično pripravo, ponuja precej drugačen jedilnik,
v Zlati ribici pa lahko izbirate tudi med meniji za dve, tri ali več - tudi za osem oseb. Sprejemajo re-
zervacije za večje skupine, za različna slavja, imajo ločene prostore za zaključne družbe. Parkirišče
pred restavracijo je prostorno in prijazno tudi invalidom. 
Iz njihove široke ponudbe kitajskih specialitet lahko naročite mongolsko meso, raco na način osmih
zakladov, slavno pekinško raco (za najmanj štiri osebe, naročiti pa jo je treba vsaj en dan prej),
okusne kitajske juhe, pri katerih sladkost in kislost očarata vaše brbončice, zanimive predjedi, jedi
iz vseh vrst mesa, ribje jedi s škarpeno, kalamari, osliči, škampi, imajo veliko izbiro vegetarijanskih
jedi, lahko si privoščite tofu - sojin sir, na različne načine, za slaščico pa izberete mandeljne z
medom ali pečen sladoled, pečene banane, kokos ali kaj podobnega iz menija kitajskih sladic, za-
nimivi so tudi kitajski aperitivi in kitajsko pivo.

Hrano v Zlati ribici lahko naročite tudi po telefonu in jo odnesete domov ali vam
jo dostavijo. Tel.: 030/302 661, 04/502 1808.

Govedina z brokolijem, kitajsko pivo, maotai-kitajsko žganje, mali spomladanski zavitki 

Dunja Ogrizek pred obnovljenim blokom I Foto: Gorazd Kavčič
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