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V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Andrej Koman s.p.

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov
+ poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Pozabite na nadležne pršice
V trgovini Gumb v Škofji Loki so ponudbo obogatili z antialergenimi, nepremočljivimi
in zračnimi zaščitnimi prevlekami za vzmetnice, blazine in odeje.
Zaščitne prevleke iz programa Taja Medikas ščitijo vzmetnice,
blazine in odeje pred razvojem pršic in s tem povezanimi obolenji. Predstavljajo tudi zaščito pred bakterijami, klicami, mikroorganizmi, prahom, umazanijo in madeži. Poleg tega imajo še vrsto drugih prednosti: ne prepuščajo tekočin, istočasno pa mikropore prepuščajo vodno paro in zrak, tako da tkanina diha. Izdelane so iz prožne elastične tkanine, prevlečene s poliuretanom, ki
omogoča odlično prilagoditev telesnim premikom, kar zagotavlja še udobnejši počitek. Prevleke so ekološke, naravne in okolju
prijazne (imajo tudi OEKO-TEX certifikat). Vzdrževanje je povsem enostavno - perejo se pri 95 stopinjah Celzija, dodati pa je
treba, da so dolgo obstojne in učinkovite tudi po mnogih pranjih.
V trgovini Gumb pod zdravstvenim domom v Škofji Loki so na
voljo zaščitne prevleke različnih dimenzij z elastiko ali zadrgo.
Še zlasti so uporabne in dobrodošle v otroških posteljah, saj so
otroci vse pogosteje podvrženi raznim obolenjem dihal.
Pred sedemnajstimi leti ustanovljena trgovina Gumb je bila
dolga leta najbolj poznana po gumbih, sukancih, zadrgah in
drugih pripomočkih za šivanje. Danes je njihova ponudba precej širša in obsega tudi pester izbor ženskih nogavic in dokolenk, gobeline, pred časom pa so uvedli še komisijsko podajo
nosečniških oblačil in otroške opreme: igrač, oblačil, obutve, vozičkov ... Naj dodamo, da gre za dobro ohranjene in cenovno
ugodne artikle.
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Trgovino Gumb lahko obiščete od ponedeljka do petka od 9.
do 19. ure ter ob sobotah med 9. in 12. uro. Dodatne informacije na telefonski številki 04/51 51 751.

Trgovina Gumb, Koširjeva cesta 6, Škofja Loka
Tel: 04/51 51 751
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Pritiski za kvaliteto
življenja

LOČANKA
je mesečna priloga Gorenjskega glasa
za škofjeloško regijo.
Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Bleiweisova cesta 4, Kranj:
odgovorna urednica:
Marija Volčjak
urednik Ločanke:
Boštjan Bogataj
(bostjan.bogataj@g-glas.si)
novinarji:
Boštjan Bogataj, Mateja Rant, Vilma Stanovnik,
Igor Kavčič, Danica Zavrl Žlebir, Matjaž Gregorič,
Alenka Brun, Ana Hartman, Andreja Kopač, Maja
Bertoncelj, Jernej Červek
fotografije:
Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Gorazd Šinik,
Polona Mlakar Baldasin
lektoriranje:
Marjetka Vozlič
uredništvo, naročnine:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
telefon: 04/201 42 00
elektronska pošta: info@g-glas.si
oglasno trženje:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, Kranj
za Ločanko: Mirjam Pavlič (gsm 031/698 627)
mali oglasi:
telefon: 04/201 42 47
(neprekinjeno, 24 ur na dan
na telefonskem odzivniku)
uradne ure: vsak dan od 8. do 19. ure
priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
tehnični urednik:
Grega Flajnik
tisk: Set, d. d., Ljubljana
distribucija: Pošta Slovenije, Poslovna enota Kranj
Ločanka je priloga 60. številke Gorenjskega glasa,
29. julija 2008. V nakladi 14.000 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 26. avgusta 2008.
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Na naslovnici: Nina iz Škofje Loke
foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Narava je znova pokazala zobe. Neurje z orkanskim vetrom sredi meseca je krajem na Škofjeloškem v primerjavi
s preostalo Slovenijo v glavnem prizaneslo, kljub temu pa
kot kaže vse pogostejše naravne katastrofe postajajo stalnica našega življenja. Spomin na vodno ujmo v Železnikih je
še kako živ, po manj kot letu pa je velik del države spet doživel hudo lekcijo. Narobe svet? Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj sicer pravi, da ne more trditi, da so neurja pogostejša, vsekakor pa so silovitejša in se bomo morali na njih navaditi. ”Podnebne spremembe so sicer lahko dežurni krivec
za močna neurja. Število velikih in hudih poplav, vetrolomov in suš narašča, vendar je danes tudi več nespretnih posegov v naravo, predvsem vodotoke,” pravi (so)dobitnica
Nobelove nagrade.
Takšna sta tudi dva posega, ki jim najbližji krajani nasprotujejo s civilno iniciativo. Starejše in bolj poznano je
nasprotovanje vaščanov Suhe o gradnji poljanske obvoznice, ki ji v svojem bistvu ne nasprotujejo, toliko bolj pa izvedbi. Nova cesta bo vas in polja kmetov presekala na pol,
hkrati se bojijo, da bi z nasipi ustvarili morebitni jez, ki bo
ob neurju poplavil polja in hiše domačinov. O upravičenosti njihov zahtev na tem mestu ne moremo govoriti, saj so
za projekti ne glede na vse sodelovali strokovnjaki, kljub
vsemu pa bode v oči način priprave projekta. Brez pravega
dogovora s prizadetimi domačini.
Enako je tudi v primeru civilne iniciative, ki jih je združila napovedna gradnja doma za starejše v Mršaku v Žireh.
Tudi ti si želijo tovrstno humanitarno dejavnost v občini,
vendar jih čudi, da jih ne investitor ne občinska uprava o
svojih načrtih ni seznanila, kakor bi se spodobilo. Objekt
bo stal skoraj na njihovih vrtovih, na enem zadnjih mokrišč
v občini, na območju prvega vodovoda v Žireh in na edini
strani, kjer jih (zaenkrat) v zaprte hiše še ne preganja hrup.
Pripravljavci pokrajinske zakonodaje in podporniki ustanovitve pokrajin pravijo, da bi jih že morali imeti. Dober
zgled da dajejo manjše občine, ki se hitreje in enakomerneje razvijajo, saj v manjših enotah (samo)uprave ljudje bolje
vedo, kaj je dobro za določen kraj. Po istem kopitu bi lahko verjeli tudi krajanom, ki s svojim protestom v obliki
združevanja pod zastavo civilnih iniciativ najbolje vedo kaj
je najbolje za njihovo sosesko. Zanimivo je, da v obeh opisanih primerih sploh ne nasprotujejo gradnji obvoznice ali
doma za starejše, le pri umestitvi v prostor se zatika. In se
bo, kot kaže, še nekaj časa.

Najave, karikatura

Semanji dan na sv. Ožboltu

Kako smo v Davči trli lan

Etnološka prireditev na Svetem Ožboltu z nastopom ljudskih pevcev in godcev bo prav tako to nedeljo, 3. avgusta, od 10.00 do 17.00
ure. Ob 10. uri bo sveta maša, od 12. uri pa se bo začel nastop ljudskih pevcev in godcev, ki bodo predstavili stare viže z igranjem na
stare inštrumente. Nastopilo bo od osem do deset skupin. Informacije: Prosvetno društvo Sotočje, (tel. 512 16 67).

Na zgornji naslov bodo v sklopu tradicionalne kulturno-etnološke
prireditve odgovarjali člani Turističnega društva Davča. Prireditev se
bo 16. in 17. avgusta odvila na kmetiji Pr’ Vrhovc v Davči, rdeča nit
pa še vedno ostaja prikaz pridelave lanu od bilke do platna. Za oba
dneva organizatorji pripravljajo pester zabavni program. Informacije:
Turistično društvo Davča (Zdenka Kejžar, 519 60 17 in 031/299 768).

Večer slovenskih podoknic in Semanji dan

S starodobniki po občini

Turistično društvo Slajka-Hotavlje organizira zabavno in etnološko
prireditev Večer slovenskih podoknic, ki bo v soboto, 9. avgusta, v
nedeljo, 10. avgusta, pa še Semanji dan. Obe prireditvi s pestrim in
zabavnim programom privabita veliko število domačinov in obiskovalcev okoliških krajev. V soboto bo program temeljil na pesmi, igri
in zabavnem druženju, v nedeljo pa bo v cerkvi na Hotavljah najprej
potekala sveta maša z otvoritvijo kapelice, na Šupcovem travniku pa
bo sledila veselica z ansamblom in plesom. Informacije: Turistično
društvo Slajka-Hotavlje (Ciril Buh, tel.: 041/285 647).

Motoklub Leteči Kranjci v nedeljo, 17. avgusta, organizira vožnjo
starodobnikov po več krajih v občini Gorenja vas-Poljane. Skupina
starih vozov si bo ogledala znamenitosti krajev pod Blegošem, svoje jeklene konjičke pa bodo predstavili tudi krajanom. Informacije:
Motoklub Leteči Kranjci (Edo Dolenc, 031/883 065).

Gorsko hitrostna dirka Lučine 2008
Motoklub Muhc iz Golega Vrha tudi letos organizira mednarodno
avtomobilsko dirko Lučine 2008, ki bo 16. in 17. avgusta. Prireditev
bo v kraju Todraž ter na tri kilometrskem odseku ceste od Gorenje
vasi do Lučin. V soboto dopoldne organizator pričakuje okrog 90
tekmovalnih vozil na verifikaciji in tehničnih pregledih, ob 15.00 uri
pa bodo sledile tri vožnje za trening. V nedeljo si bodo gledalci lahko ogledali tri tekmovalne vožnje. Informacije: Motoklub Buhc
(Viktor Oblak, 041/534 888 in www.buhc.net).

Rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki v soboto, 23. avgusta, organizira skupinsko rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca.
Trasa je dolga 55 kilometrov, kolesarjenje pa bo skupaj s postanki
trajalo okoli osem ur. Zbor udeležencev je pred športno dvorano v
Železnikih, odhod kolesarjev pa ob 9. uri. Z vožnjo bodo nadaljevali do Prtovča, sedla Jesenovec, kjer bomo sestopili s koles ter se peš
podali do sedla Vratca. Brez koles se bodo podali do Krekove koče,
se po počitku in okrepčilu vrnili do koles in se z njimi spustili po
travnati planinski poti čez planino Pečana do gozdne ceste, ki vodi
iz Rovtarice na Soriško planino. Sledi spust do križišča nad Sorico
in naprej do Petrovega Brda in Železnikov. Informacije: PD za Selško dolino Železniki (Rado Goljevšček, 514 64 89).

Ločanka je redna priloga časopisa

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

NAROČAM

za najmanj eno leto

Ime in priimek: ____________________________________
Naslov:__________________________________________
Podpis:_______________________
Če naročila ob izteku enoletnega obdobja pisno ne odpovem,
se naročniško razmerje podaljša za nedoločen čas.
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Priložnost za pospešek razvoja
”Z novim skladiščno-logističnim centrom smo pridobili možnost širitve ponudbe na tržišču,
hkrati pa bomo lahko na račun prejšnjega skladišča povečali proizvodnjo,” o pomenu
Alplesove pridobitve pravi direktor Franc Zupanc.
Celotni objekt skladiščno-logističnega centra, ki so ga odprli
pred kratkim, je postavljen na površini 6.330 kvadratnih metrov
in je razdeljen na dva dela. V prvem je regalno skladišče s
4.780 paletnimi mesti, v drugem je sprejemno - odpremni del,
ki obsega 1.290 kvadratnih metrov. Komisioniranje proizvodov
opravljata dve avtomatski krivinski dvigali. Vsi komisioni so vnaprej pripravljeni, zato sta dvigali optimalno zasedeni. Kabina dvigala je vodena z brezžično povezavo. V nadstropju objekta sta
še razstavni salon in prostor za izobraževanje poslovnih partnerjev. Investicija je vredna sedem milijonov evrov.
”Ugotavljamo, da bo poslej tudi kvaliteta našega pohištva boljša,” pojasnjuje Franc Zupanc, saj: ”Do sedaj smo morali skladiščiti po šotorih, posamezna naročila pa smo morali zbirati (komisionirati) iz različnih skladišč. Vmes je bilo veliko prekladanja,
prevozov z viličarji in tovornjaki, ... Zato so se dogajale nevidne
poškodbe, posledično so bile tudi reklamacije. Tega bo sedaj
manj.” Tovrstnih regalnih skladišč je v Sloveniji zelo malo, natanko takšnega, kot je v Železnikih, pa morda ne poznajo niti v Evropi. Če že so, jih ni mogoče prešteti na prste ene roke.

Moderen skladiščno-logistični center sta odprla poslanec in
župan Mihael Prevc in direktor Franc Zupanc ...

Prepoznavnost in prodaja Alplesa iz Železnikov se iz leta v leto
povečuje. Pri proizvodnji modernega pohištva (brez kopalnic in
kuhinj) v Sloveniji obvladujejo približno četrtinski delež. Razloge
gre iskati v štirih ključnih prednostih pohištva in storitev podjetja
Alples Železniki: proizvajajo sestavljivo pohištvo, ki ga je možno
nadgraditi in dopolnjevati, imajo hitre dobavne roke (do 20 dni),
ponujajo pohištvo z najboljšim razmerjem med ceno in kvaliteto
ter ponujajo dober servis.
Z novim skladiščno-logističnim centrom je Alples bogatejši
tudi za izobraževalni center. ”Zaradi nadgrajevanja in dopolnjevanja našega pohištva moramo naše trgovce nenehno informirati in seznanjati o naših programih, vse od materialov in
funkcij pa do tega, da jih tudi navdušimo za naše programe.
Na ta način komuniciramo, se spoznamo, dobimo tudi povrat6 - LOČANKA

... in se kasneje sprehodila še po novem izobraževalnem
centru, kjer so na ogled proizvodni programi Alplesa Železniki.

ne informacije naših kupcev,” o pomembnosti izobraževalnega centra pravi direktor Zupanc. V njem bodo trgovci (prek
njih pa tudi kupci) prav kmalu lahko spoznali novosti: program
otroških in mladinskih sob Planet, program dnevne sobe Forma in program predsob Koda.

Alples Železniki ima danes 315 zaposlenih na programih pohištva in 30 na programih strojegradnje. Na leto proizvede in proda za okoli 25 milijonov evrov pohištva v dvajset držav, največji
delež prodaje predstavlja Slovenija. Tik pred začetkom kolektivnih dopustov sredi meseca pa so odprli novo pridobitev - sodoben skladiščno-logistični center.

Alples,
industrija pohištva, d.d.
Češnjica 48b
4228 Železniki
Tel: 04 51 18 100
Fax: 04 51 18 108

Objave Občine Železniki
Mihael Prevc, župan občine Železniki

Zdravstveni dom do konca januarja

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Pred dnevi se je v Železnikih začela obnova zdravstvenega doma.
Mihael Prevc
Železniki - Težko pričakovana obnova v
lanski ujmi poškodovanega zdravstvenega
doma na Racovniku je pred dnevi vendarle stekla. Z deli naj bi podjetje Zidgrad
Idrija končalo konec januarja 2009, kar je
nekoliko kasneje, kot so napovedovali. Po
besedah župana Mihaela Prevca je zaradi
pomanjkanja denarja (obnova bo stala 1,3
milijona evrov) prišlo do zakasnitve pri
podpisu pogodbe z izvajalcem:
”Nekateri donatorji nam niso dali toliko
denarja, kot smo pričakovali, prav tako pa
nismo dobili sredstev ministrstva za zdravje
v višini 85 tisoč evrov, češ da nam na osnovi zakona o odpravi škode po neurju tega denarja ne morejo dati. Na humanitarnem računu je nekaj manj kot pol milijona evrov,
sedemsto tisoč evrov bomo namenili iz sanacijskega programa, preostanek pa bomo jeseni zagotovili z rebalansom občinskega
proračuna. Zdravstveni dom bo dobil prizidek, v spodnjih prostorih bo dodatna ambulanta za četrtega zdravnika, fizioterapijo
bomo preselili v prvo nadstropje. Poleg tega
načrtujemo prostor za laboratorijske raziskave, da pacientom za vsak laboratorijski izvid
ne bo več treba drugam, dvigalo za večjo
fleksibilnost invalidov, izkoristili bomo podstrešne prostore. Gradnjo bo potrebno usklajevati tudi z zobozdravniki, ki v prvem nadstropju delajo v res zahtevnih pogojih, saj so
se znašli sredi gradbišča, kjer je velik hrup,
motena je oskrba z vodo in električno energijo. Ta čas so sicer večinoma na dopustih,
nato pa bomo imeli kar precej težav, da jim
bomo omogočili normalno delovanje. Zobozdravnikov nimamo kam preseliti, morda
bi se s prilagoditvijo urnikov lahko kdo preselil v otroško ambulanto v vrtec. To nas v
tem trenutku najbolj mori, a bomo tudi te težave prebrodili.”
Težave boste očitno imeli tudi s pomanjkanjem splošnih zdravnikov, saj je zdravnica Špela Peternelj občini vrnila koncesijo ...
”Mislim, da težav ne bo. Novega zdravnika
skupaj z obema zdravnikoma, Gregorjem
Habjanom in Brankom Koširjem, že iščemo
in prepričan sem, da ga bomo do novega leta
našli. V nadaljevanju bomo iskali še četrtega
zdravnika, saj je v Železnikih sedem tisoč
prebivalcev. Občina pa odpovedi koncesije
od Peterneljeve ne more sprejeti, dokler ne
dobimo izjave, da odpoved koncesijske pogodbe velja tudi za zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.”

Zdravstveni dom na Racovniku je v teh dneh že pravo gradbišče.
Zakaj se je zdravnica sploh odločila za ta
korak? Je razlog v težkih razmerah v začasnih prostorih v Selcih, na katere je opozarjala?
”Zdravnica se že vseskozi ne strinja za višino najemnine, ki jo plačujejo koncesionarji,
in je zahtevala neprofitno najemnino. A najemnine ne določa župan, pač pa občinski
svet, ki je sprejel sklep, po katerem najemnina v zdravstvenem domu znaša 6,08 evra po
kvadratnem metru na mesec, kar je povsem
primerljivo z najemninami v drugih zdravstvenih domovih na Loškem. Naj dodam, da
je med občinskimi svetniki tudi zdravnik
Habjan, ki sklepu o najemninah ni nasprotoval. Brez najemnine zdravstvenega doma ne
bi mogli vzdrževati. Kar se tiče začasnega
zdravstvenega doma v Selcih - tam so nezadovoljni samo zdravniki. S strani pacientov
nismo dobili pripomb, da zaradi neustreznih
prostorov niso dobili ustrezne zdravstvene
oskrbe.”
V Dolenji vasi se je začela obsežna gradnja kanalizacije. Kako so posege sprejeli
vaščani?
”V tem trenutku je to največje gradbišče v
občini, saj je cela Dolenja vas na določenih
mestih razkopana. S krajani skušamo najti
optimalne rešitve. Če je po projektu kanalizacija speljana po dvorišču in se lastnik ne more
strinjati z obstoječo traso, skušamo najti drugačno rešitev. Treba je veliko usklajevanja, a
so vaščani strpni in sproti rešujemo probleme.
Upam, da se bo projekt uspešno zaključil, saj

gre za izgradnjo sekundarne kanalizacije v
dolžini 2,5 kilometra za celo naselje.”
Ste že uspeli rešiti problem glede lokacije za načrtovan dom starostnikov v Selcih?
”Po dolgotrajnih prizadevanjih smo se pred
nekaj dnevi le razveselili odločbe kmetijskega ministrstva, da nam omogoča prekategorizacijo zemljišča ob župnišču v Selcih iz kmetijskega v stavbno. A zdaj smo pred novim
problemom. Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve je razpisalo koncesije, a le za
Ljubljano, Maribor in Koper. Na razpis se
tako ne moremo prijaviti. Na ministrstvu smo
zato dogovorjeni za sestanek, na katerem
bomo skušali najti rešitev. Morda bi sprva
lahko delovali kot dislocirana enota škofjeloškega centra slepih in starejših in bi se čez
čas osamosvojili, a to ni najbolj primerna varianta za investitorja. Nakazuje se še ena rešitev; septembra naj bi ministrstvo objavilo
razpis za gradnjo domov za ostarele s posebnimi programi.”
V šoli si želijo, da bi do septembra uredili vsaj del površin v športnem parku Dašnica. Ste že izbrali novega izvajalca za obnovo?
”Ta čas podjetje PUH sanira plaz nad igrišči. V naslednjih dneh nas čaka postopek izbire najugodnejšega izvajalca. Kot kaže, bi do
septembra že lahko uredili nekaj igrišč, denimo nogometno, rokometno in odbojkarsko.
Večji problem bo z atletsko stezo, ki naj bi
bila zgrajena do konca leta.”
Ana Hartman
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Častni občan Janez Božič
Ob občinskem prazniku so v Železnikih konec junija podelili šest občinskih priznanj.
Železniki - Listino častnega občana je prejel Janez Božič za prizadevanja v dobrobit
občanov Železnikov. Poklicno pot je začel v
gradbenih podjetjih, nadaljeval jo je kot predsednik uprave družbe DARS in prometni minister, zdaj pa je direktor AMZS. Po nastanku nove občine Železniki se je aktivno vključil v njeno delovanje, prvi župan ga je imenoval za podžupana. Zelo dejaven je bil pri
različnih projektih na področju cestne in komunalne infrastrukture. ”Spomnim se časov,
ko smo snovali projekte in si postavljali cilje,
ki so danes že uresničeni. Prepričan sem, da
boste tisti, ki ste nadaljevali naše delo, tako
delali tudi v prihodnje in da bodo posledice
poplav sanirane v najkrajšem času. Prepričan
sem tudi, da je še veliko izzivov, ki jih bomo
skupaj skušali preseči,” je dejal Božič.
Plaketo občine sta prejela PGD Železniki
ob 110-letnici ustanovitve ter smučarski strokovnjak Filip Gartner za dolgoletno uspešno delo v vrhunskem športu in prispevek k
prepoznavnosti Slovenije v svetu. Občinska

Župan Mihael Prevc z letošnjimi občinskimi nagrajenci
priznanja so podelili Marku Lotriču za dosežke na področju podjetništva in družbenih
dejavnosti, PGD Zali Log ob 70-letnici delo-

Češnjica poplavila devet kleti
Železniki - Deset mesecev po lanski ujmi je v Železnikih sredi julija spet poplavljalo. Na mestu, kjer Cestno podjetje Kranj (CP
Kranj) gradi oporni zid ob regionalni cesti skozi Log, je narasli potok Češnjica prestopil bregove in zalil devet kleti. ”V strugi je bilo
polno nakopičenega materiala, na sredi je bil parkiran bager. Opozarjali smo, da bi material iz struge morali sproti spravljati stran, da ne

vanja ter Andreju Rantu za dolgoletno delovanje na humanitarnem področju in v društvu upokojencev. A. H., foto: Tina Dokl

Na občini zatrjujejo, da so na nevarnost poplav opozarjali tudi izvajalca del. ”Struga je že tako utesnjena in objekta ne moremo zgraditi drugače, kot da še dodatno zožamo pretočni profil. Naenkrat je
prišlo toliko vode, morda je s sabo prinesla še kaj materiala, vse skupaj se je zamašilo in voda je udarila čez cesto,” je ugotavljal Iztok
Tonejec iz CP Kranj, kjer priznavajo, da so delno krivi za nesrečo in
zagotavljajo, da bodo oškodovanci dobili povrnjeno škodo.
CP Kranj je namreč gradbišče zavarovalo pri Zavarovalnici Tilia, ki
je minuli teden na teren že poslala cenilce. Škodo ocenjujejo na 20
do 25 tisoč evrov. ”Ocena škode se lahko še spremeni, če bi se ob sanaciji odkrile dodatne poškodbe, ki sedaj še niso bile vidne,” je povedala Marjana Kastelic, izvršilna direktorica sektorja izvajanja zavarovanj. Zagotovila je, da bodo oškodovanci dobili povrnjeno škodo:
”Najprej morajo na zavarovalnico vložiti odškodninski zahtevek. Če
bodo denar želeli na osnovi ocene škode, ga bodo dobili takoj, možno pa je tudi izplačilo po predloženih računih za sanacijo.” A. H.

Dela na cesti v Sorico spet spomladi

Takole so čistili poplavljene kleti na Logu.
bi poplavilo. Tudi na občino sem klicala zaradi tega,” je povedala Tatjana Šmid, ki ji je do višine 30 centimetrov zalilo klet, ki so jo komaj
uredili po lanskih poplavah. ”Ozimnica je zanič, če ne bi gasilci izčrpali ven vode, bi mi zalilo še avto,” je dodala. Med stvarmi, ki jih je
uničilo domačinom na Logu, so bili tudi avto Opel Corsa starejšega
letnika, zamrzovalni skrinji, pralni stroj, kosilnica in različno orodje.
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Sorica - Druga faza rekonstrukcije regionalne ceste v Sorico je pri
koncu. Obnovili so 900-metrski odsek, vrednost investicije je
znašala milijon evrov. ”Ta cesta bi lahko predstavljala zgled, kako bi
morale biti urejene regionalne ceste s takšnim tranzitom, kot je preko
Soriške planine. Cesta je dovolj široka, urejene so brežine in oporni
zidovi. Žal pa sta to šele dve tretjini ceste,” je dejal župan Mihael
Prevc, ki upa, da se bo celotna obnova zaključila v dveh letih. ”V
letih 2009 in 2010 je denar v državnem proračunu že zagotovljen. Z
zadnjo, tretjo fazo rekonstrukcije ceste do Podrošta v dolžini enega
kilometra bi lahko začeli že jeseni, a se za to nismo odločili zaradi
prošnje krajanov Sorice, ki so bili lani celo zimo prikrajšani zaradi
zaprte ceste. Z obnovo bomo tako počakali do pomladi,” je povedal
Prevc in dodal, da se je začela tudi rekonstrukcija spodnjega dela
davške ceste in vzpostavljanje začasne prevoznosti. A. H.

Objave Občine Gorenja vas-Poljane
Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Nov center Gorenje vasi

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA C. 87, GORENJA VAS

Milan Čadež

Razen rušenja objekta ob glavni cesti, kjer bo nastal družabni center Gorenje vasi, lahko
pričakujemo tudi rušenje stare osnovne šole.

Gorenja vas-Poljane - Sredi meseca smo
lahko v Gorenji vasi opazovali rušenje še
enega od objektov ob glavni cesti Škofja
Loka-Žiri. Pred leti je bilo za potrebe poslovno stanovanjskega objekta že porušenih nekaj objektov, tokrat še eno. Zakaj,
smo vprašali župana Milana Čadeža:
”Na mestu podrtega objekta in obstoječega
parkirišča oz. tržnice bo nastal vaški družabni center Gorenje vasi, za katerega že
imamo idejno zasnovo, ki je bila potrjena na
svetu krajevne skupnosti. Sedaj smo v fazi
projektiranja celote, ki bo vsebovala parkirišče, tržnico, vaško obeležje, vse skupaj pa
bo možno uporabiti tudi za manjše prireditve. Projekt vodi Krajevna skupnost Gorenja
vas.”
Prav kmalu se obeta rušenje še enega velikega objekta. Velikega tako za zgodovino
kraja kot po velikosti. Na mestu nekdanje
osnovne šole v Gorenji vasi naj bi zrasel
nov gasilski dom?
”Drži, pri zavodu za varstvo kulturne dediščine smo najprej preverili, ali je objekt zaščiten ali če ima kakšne druge omejitve in dobili smo negativen odgovor, čeprav se zavedamo, da je tu potekalo šolsko izobraževanje v
Gorenji vasi. Mogoče je prav gospodarska
dejavnost, ki se je v zadnjih letih odvijala v
teh prostorih, znižala ”prvotno in zgodovinsko vrednost objektu”. Objekt smo si natančno ogledali in skušali najti novo uporabno
vrednost, vendar smo kmalu ugotovili, da je
cenejša novogradnja. V iskanju nove, primerne vsebine, smo se v pogovorih s Prostovoljnim gasilskim društvom Gorenja vas dogovorili o gradnji gasilskega doma, saj so eni redkih društev v Sloveniji, ki ga danes sploh nimajo. S tem namenom soglaša tudi KS Gorenja vas.”
Njihova želja je, da bi imeli nov dom do
leta 2010, ko bodo praznovali 110-letnico
ustanovitve.
”Na to ne morem odgovoriti, saj ne razpolagam z njihovimi sredstvi, čeprav občina je
in bo prispeva denar za delovanje gasilcev.
Bomo pa vedno po svojih najboljših močeh
stali na strani gasilcem.”
Ob cesti v šolo v Gorenji vasi rastejo novi
pločniki. Za kako veliko investicijo gre?
”Investicija je nekoliko večja, kot smo pričakovali na začetku in znaša slabega pol milijona evrov. Smo šele na začetku, ko na desni strani ceste polagamo cevi za kanalizacijo,
na levo stran bomo položili še vodovod, in-

Zgodovinski posnetek rušenja še ene od stavb v središču Gorenje vasi. Čez nekaj let se bo malokdo
spominjal hiš, ki so stale ob glavni cesti.
štalacijo za širokopasovno omrežje in električno infrastrukturo. Šele zatem sledi gradnja pločnikov, s katerimi želimo povečati varnost naših občanov na poti v cerkev, zdravstveni dom, predvsem pa pot naših otrok v
vrtec in osnovno šolo. Čudi me, da pločnik ni
bil zgrajen že vzporedno s šolo, to je bilo
pred več kot 35 leti.”
Kako kaže na razpisu za širokopasovno
omrežje, prek katerega bodo vsi občani
pridobili možnost priključitve na svetovni
splet?
”Pogoji razpisa se spreminjajo, zato smo
morali že trikrat dopolniti vlogo. Računamo
na pozitivno rešitev razpisa in čeprav želim,
da bi bili rezultati že znani, jih ne morem napovedati. Kljub zamudi v razpisu še vedno
velja, da bo moral koncesionar omrežje zgraditi do leta 2010.”
V gorenjevaški šoli obnavljate kuhinjo,
ki je bila zelo dotrajana.
”V šoli so imeli že nekaj odločb sanitarnega inšpektorja o prepovedi uporabe kuhinje,
zato smo si pri pripravi proračuna zastavili
nalogo, da kuhinjo v osnovni šoli letos tudi
obvezno obnovimo. Prioriteta občine je vlaganje v človeka, šolski otroci in njihovo varnost imajo še poseben status. Dela se odvijajo po načrtu, kvalitetno, še pred začetkom
šolskega leta bo obnova končana. Z novim

šolskim letom bo hrana iz nove šolske kuhinje boljša kot do sedaj, mi je namignil g. ravnatelj.”
V Gospodarski coni Dobje že rohnijo
stroji. Kdaj bodo dela zaključena?
”Dela pri komunalnem opremljanju gospodarske cone so se začela, vse gre po načrtih.
Ker moramo porabiti velik del evropskega
denarja, moramo bistveni del cone zgraditi
do konca septembra v vrednosti dobrih 800
tisoč evrov.”
V poletnih mesecih je v občini skoraj
vsak konec tedna velika etnološka prireditev. Ste zadovoljni, da se v občini vseskozi
odvija turistični utrip ali bi morali dodati
še kaj?
”Zadovoljen sem z našimi osnovnimi prireditvami, ki so tudi lepo razporejene po občini. Srečanje Janezov in Praznik koscev organizira Turistično društvo Sovodenj, Srečanje
podeželskih žena na Blegošu, Turistično društvo Marmor Hotavlje ima Semanji dan na
Hotavljah, Turistično društvo Žirovski vrh
Praznik žetve, Turistično društvo Stari vrh pa
Dan oglarjev. Vse prireditve moramo obdržati in nadgrajevati ter dodajati nove zgodbe,
nova doživetja, ki bodo vsako leto pritegnile
stare in nove ljubitelje druženja. Vse prireditve finančno podpira tudi občina.”
Boštjan Bogataj
LOČANKA - 9

Podblegaške novice

Prespali v zavetišču na Jelencih
Šolski tabor brez televizije, radijskega sprejemnika, mobilnega telefona, računalnika in drugih sodobnih
naprav. Le narava ... in učenci z nekaj spremljevalci.
Gorenja vas - Enaindvajset učencev
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas se
je na prvi julijski vikend odločilo za prijetno
izkušnjo - tabor na Jelencih, ki sta ga pripravile učiteljice Jana in Helena, na pomoč pa
so jima priskočili še sodelavka Lucija z možem Gorazdom, gozdar Franc, lovec Slavc in
Renato.
Zbrali so se v Leskovici in se z nekaj starši
povzpeli do koče na Jelencih, zavetišča gorenjevaških planincev. Do njega ni mogoče priti z avtom, za umivanje služi potoček, stranišče je na štrbunk ... A kaj bi to, tudi brez računalnika, televizije, telefona in podobnih
sodobnih pripomočkov so bili, pa vendar so
se imeli super. Že prvo popoldne so želeli na
Blegoš pa jih je prepodil črn oblak, dež pa
jim je celo noč ustvarjal čudovito glasbo. Na
svoj račun so prišli kvartopirci, pred spanjem
so si povedali nekaj pravljic, tako da so oči
zatisnili šele nekaj pred polnočjo.
Naslednji dan so si z gozdarjem Francem
pri Črnem Vrhu ogledali mravljišča, spoznali delo ob spravilu lesa, (ne)običajna drevesa
in številne živali. Spotoma so nabirali borovnice in zelišča za čaj, ki so ga skuhali ob večeru. Še prej so s kosilom postregli tudi mimoidoče Koprčane in tako skrbeli za dobro
ime zavetišča. Po kosilu se jim je pridružila
Lucija z možem Gorazdom, ki je povedal zanimivosti o mineralih, mnoge je tudi pokazal.

Gorenjevaški učenci so v naravi uživali in spoznali marsikaj novega.
Kmalu se je prikazal tudi lovec Slavc in odgovoril na številna vprašanja o živalih, skozi
daljnogled so si ogledali Porezen, Ratitovec,
Triglav, Storžič, Grintovec, Kočno, ... na Blegoš pa so se kar povzpeli.
Popečen kruh, prismojene hrenovke, petje
kobilic, vriskanje veselih otrok in jasna noč
so zaznamovali drugi večer na Jelencih. Po
umivanju, skrivanju skritega zaklada in raz-

nih igrah se je bilo potrebno odpraviti na
skupna ležišča. Zjutraj so nanizali še ogrlice,
pospravili, pozajtrkovali in že je bil čas za
odhod. Ob tem pa jok Mete. Težko so jo potolažili, saj ni želela domov. Povedala je, da
se raje odpove počitnicam na morju in ostane
- na Jelencih. Če ne prej, pa spet prihodnje
poletje.
Boštjan Bogataj

Novo vozilo, čez dve leti dom

Gorenjevaški gasilci so pokazali novo vozilo, hkrati pa pripravili
gasilsko vajo in prikaz reševanja iz poškodovanega vozila.
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Gorenja vas - Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas, ki so ga ustanovili leta 1900, je slab mesec bogatejše za novo gasilsko vozilo s cisterno. Ta
lahko prevaža do 2.500 litrov vode in 250 litrov penila, ima veliko dodatne
opreme in prostor za posadko. Gorenjevaški gasilci so ga predstavili skupaj
z gasilsko vajo in prikazom reševanja iz avtomobila (kasneje pa so pripravili
še veselico) in z vsem skupaj pritegnili številne domačine in okoličane. Društvo ima danes 150 članov in 40 mladincev, vsi so vedno pripravljeni pomagati. Zanimivo je, da so gorenjevaški gasilci brez svojega doma (vozila so
parkirana pod trgovino kmetijske zadruge), vendar je župan Milan Čadež na
prireditvi obljubil, da ga bodo lahko zgradili na mestu nekdanje šole.
”Novo gasilsko vozilo je za nas velika pridobitev, saj bomo od sedaj lahko
hitreje posredovali tudi v bolj oddaljenih krajih. Razlog je preprost - sedaj gre
lahko na intervencijo hkrati tako ekipa kot oprema,” je povedal Boštjan Reberšek, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Gorenja vas. Društvo
ima sicer še dve vozili - cisterno iz leta 1989, ki je bila leta 2000 obnovljena
ter vozilo za prevoz ekipe letnik 1996. Med nalogami PGD Gorenja vas je
tudi skrb za varnost vplivnega območja rudnika, zato je Rudnik Žirovski vrh
v zapiranju prispeval četrtino vrednosti vozila, ki je stal 210 tisoč evrov. Domača občina je prispevala 84 tisoč evrov, 15 odstotkov so zbrali gasilci sami
prek organizacije prireditev, prevozov pitne vode, čiščenja greznic, dobršen
del pa so prispevali tudi krajani in sponzorji.
Boštjan Bogataj

Objave Občine Žiri
Bojan Starman, župan občine Žiri

Iniciativa za prestavitev doma

OBČINA ŽIRI, TRG SVOBODE 2, ŽIRI

Bojan Starman

V začetku meseca je bila ustanovljena civilna iniciativa za prestavitev doma za starejše.
Inšpektor začel z delom.

Žiri - Podeljene koncesije za gradnjo in
upravljanje doma za starejše so bili v Žireh spomladi zelo veseli. V začetku meseca
pa smo izvedeli, da se stanovalci ob predvidenem domu ne strinjajo z lokacijo
gradnje, radi bi ga prestavili za nekaj metrov. Ali je seznanjen z željami civilne iniciative in ali se je pripravljen pogovarjati s
pobudniki za prestavitev doma, pa župan
Bojan Starman:
”Zadevo smo proučili, povezali smo se z
bodočim investitorjem in ga opozorili na problem. Prosili smo ga, da po svojih možnostih
maksimalno oddalji dom za starejše od objektov v okolici. V vsakem primeru bo občinska uprava vse skupaj proučila, po potrebi pa
bomo želje ali pobude civilne iniciative predstavili tudi občinskim svetnikom. Lokacija
objekta v Mršaku kot lokaciji za doma za starejše je predvidena že približno 20 let, kar
pomeni, da smo na njo vedno računali.”
Ali je prestavitev doma čez graben v Mršaku sploh možna?
”Prestavitev kompletnega doma čez graben
ni možna, saj so parcele že odmerjene. V
projektu je predvidena prestavitev grabna na
rob parcele, saj bo dom za starejše stal na območju, kjer je sedaj graben. V čim večji meri
bomo skušali upoštevati želje občanov.”
Ti pravijo, da je tam še eno redkih mokrišč, ki bi ga s tem uničili, da je v tem delu
prvi žirovski vodovod, hkrati pa se bojijo,
da bodo zaradi globokih temeljev trpeli temelji njihovih, več sto let starih hiš.
”Vse smernice, ki jih ima občina pridobljene za potrebe gradnje doma za starejše na
tem področju, pravijo,da je gradnja možna in
izvedljiva. Navedeno bodo morali proučili
projektanti.”
Septembra naj bi dom začeli graditi. Ali
ima investitor gradbeno dovoljenje, da bo
uresničen načrt po odprtju doma konec
septembra prihodnje leto?
”Tako hitro vendarle ne gre. V tem trenutku
izdelujejo projektno dokumentacijo, investitor ima pridobljene že vse projektne pogoje.
Realno pričakujem, da bodo jeseni začeli z
delom. Glede na predhodne pogoje države
pri podelitvi koncesije ter resnost investitorja
in bodočega upravljavca doma pričakujem,
da bodo terminski roki upoštevani.”
Občina Žiri je prejemnica evropskega
denarja iz naslova razvoj regij za gradnjo
cone. Ali se je komunalno opremljanje
cone začelo?

Dom naj bi stal v Mršaku, stanovalci bližnjih hiš pa se bojijo, da bo preveč posegal v njihova življenja.
”Gradbena dela na področju industrijske
cone potekajo po predvidenih načrtih.
Opravljeni so bili vsi izkopi za cesto in grobo
nasutje spodnjega ustroja ceste, v prihodnjih
dneh bomo začeli s komunalnim opremljanjem. Računam, da bo do konca septembra
večina del zaključenih.”
V teh dneh bo z delom začel medobčinski
inšpektorat. Na kaj bo v Žireh posebej pozoren in kdaj bo na voljo občanom?
”Z veseljem lahko obvestimo občane Žirov,
da smo se po daljšem času dogovorili o medobčinskem inšpektoratu, ki je začel z delom. Sestavljajo ga inšpektor in trije komunalni redarji za tri občine, Žiri, Gorenja vasPoljane in Škofja Loka. Ob petkih, med 7. in
13. uro, bo inšpektor imel uradne ure v prostorih Občine Žiri. Poudarek bomo dali parki-

ranju, urejanju občinskih cest, odlaganju komunalnih odpadkov, kontrolo priključkov na
javno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod,
...) in podobno.”
Ne bodo pa komunalni redarji merili hitrosti vozil, zvečer ugotavljali ali gostinci
spoštujejo delovni čas, opremljeni s pendreki, torej bi postali nadomestni policisti?
”Merjenje hitrosti, pendreki in radarji zagotovo niso v pristojnosti komunalnih redarjev
in inšpektorja, o vsem drugem pa se bomo
morali še dogovoriti. Seveda pa lahko ukrepajo v sodelovanju s policisti. Inšpektor je bil
že pri nas, obljubil je pripravo programa dela,
pričakujemo pa tudi pobude občanov kaj bi
bilo treba urediti in kje ukrepati, popraviti.”
Boštjan Bogataj

Civilna iniciativa občanov stanujočih v objektih z naslovom Pot v Goropeke 2, 6, 10 in
Jobstove ceste 29 in 31, s prvopodpisanim Antonom Primožičem zatrjujejo, da niso proti načrtovani gradnji doma za starejše v Mršaku, so pa proti predvideni lokaciji. ”Predvidena lokacija doma je za bližnje stanovalce neprimerna. Naše skrbi smo povedali tudi
predstavnikom občine, saj bi bil objekt komaj dobrih deset metrov od naše hiše, v nekaterih primerih celo manj,” je povedal prvopodpisani Anton Primožič. Podpisniki peticije (27) želijo, da bi dom prestavili čez graben, vmes pa uredili park oziroma ohranili
zelene površine, saj bodo sicer čutili prevelik vpliv novega doma, razen tega pa še
bencinskega servisa in transformatorske postaje; ne bodo mogli nikjer umakniti pred
hrupom, bojijo se poplav in onesnaženja vode, zaradi predvidenih del s tudi več kot 20metrskimi piloti se bojijo tudi za svoje hiše. Nekatere so stare tudi več kot sto let. B. B.
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Žirovske novice

Starman: vse bolje nam gre
Ob žirovskem občinskem prazniku župan Bojan Starman podelil štiri priznanja zaslužnim občanom.
Žiri - ”Kar nekaj sem naredil za Žiri od rane
mladosti, tako da je priznanje kar pričakovano,” nam je o pričakovanjih občinskega priznanja povedal Anton Oblak, ki ga v Žireh po-

znajo tudi kot dolgoletnega podžupana, in dodal še: ”Vse svoje življenje sem posvetil razvoju kraja, nisem delal za sebe, ampak zato,
da bi se razvijal šport, industrija, za opremo

Letošnji dobitniki priznanj Občine Žiri

Spomenik svobodi in domoljubju
Tudi letos so se žirovski borci podali na tradicionalno srečanje Partizanske vrhe - Spomenik
svobodi in domoljubju, ki je bilo konec prejšnjega meseca na Velikem polju. Programa s pohodno kolono in spominskim srečanjem se žirovski borci (letos ves avtobus) udeležujejo v
spomin na Mihaelo Škapin - Drino, ki je padla v Žirovskem Vrhu. Lani se je slovesnosti ob
njenem spominskem obeležju udeležila skoraj vsa vas Velikega polja (dva avtobusa), dobre
stike pa Žirovci s Kraševci negujejo že več desetletij. Ob letošnjem srečanju je Emil Škrl,
tamkajšnji predsednik zveze borcev, Ernestu Demšarju podelil plaketo v znak dobrega sodelovanja. B. B.

Žirov.” Pravi, da v občini še vedno ostaja nekaj projektov neuresničenih, čeprav so že dolgo v usmeritvah občine - označitev kraja in
ulic, križišče v Starih Žireh še vedno ni urejeno - na splošno pa je zadovoljen, saj se dobro
razvija tako industrija kot ostalo gospodarstvo.
Letos občinski svetniki niso podelili naziva
častnega občana, slavnostne seje ob občinskem prazniku (praznujejo ga na dan državnosti) pa sta se udeležila častna občana dr.
Marija Stanonik in slikar Jože Peternelj Mausar. Župan je ob tej priložnosti povedal, da je
Slovenija lepa, prijetna in z delovnimi ljudmi: ”Tudi v naši občini gre na bolje. Zastavili smo si visoke cilje, počasi jih uresničujemo. Kmalu se bo začela gradnja doma za starejše, gradnja komunalne infrastrukture v gospodarski coni, uredili smo skoraj vse državne ceste, v Stari šoli pa bo kmalu odprt lep
kulturni objekt.”
Na slavnostni seji občinskega sveta je župan posebej izpostavil Žirovce, ki so pomembno zaznamovali življenje v občini. Priznanje občine Žiri so prejeli Frančiška Primožič, Anton Oblak in Darij Erznožnik, priznanje župana pa Ivan Gluhodedov.
Boštjan Bogataj,
foto: Polona Mlakar Baldasin

Zloženka za domačine
in turiste
Žiri - Pred dobrim mesecem je Turistično društvo Žiri ob finančni podpori
občine izdalo turistično zloženko, kjer so
zajeti turistična ponudba, krajevne znamenitosti in prireditve v Žireh. Pozornost
so namenili tudi čevljarstvu in čipkarstvu,
predstavljeni so tudi sakralni objekti, galerije in muzeji pa aktivnosti v naravi. Ustvarjalci so jo pripravljali eno leto, kljub
temu pa sta v njej vsaj dve večji napaki in
nekaj manjših. ”Zaradi napak smo se odločili, da še enkrat natisnemo ovitek, kjer
bomo poseben poudarek namenili Slovenskim klekljarskim dnevom in Občini Žiri,
hkrati pa popravili naslov,” nam je takrat
povedala Germana Pivk, vodja priprave
zloženke in podpredsednica turističnega
društva. B. B.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Dajte mi kaj za dopust

”Dajte mi kaj za dopust!” je stavek, ki ga knjižničarji najpogosteje slišimo v poletnih dneh. In tudi v Krajevni knjižnici v Železnikih ni nič
drugače. Knjižne police s knjižnimi novostmi, slikanicami, kriminalnimi romani, potopisi in drugim leposlovjem se pridno praznijo. Tako
je pravzaprav že vse od začetkov delovanja knjižnice v Železnikih v
letu 1974, ko je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka odprla svoje izposojevališče v Kulturnem domu na Trnju. Od tedaj se je knjižnica zaradi premajhnih prostorov nekajkrat selila, kajti obisk in izposoja ter
knjižni fond so se vztrajno povečevali. Tudi sedanji prostori v prvem
nadstropju Zadružnega doma, kjer knjižnica domuje od leta 1992,
postajajo pretesni za čedalje večji obisk in za dejavnosti, ki jih - zlasti
otrokom - namenja knjižnica.

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

Bogato založene police
Turistično informacijskega
centra za Škofjeloško območje
Glavni namen Turistično informacijskega centra za Škofjeloško območje, ki deluje v okviru Lokalne turistične organizacije Blegoš, na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki, je kvalitetno in
čim bolj celovito informiranje turistov, tako o raznoliki turistični ponudbi Škofje Loke ter Selške in Poljanske doline z Žirmi, kot tudi o ponudbi, zanimivostih in prireditvah drugih
predelov Slovenije.
Poleg velike izbire promocijskega in informacijskega materiala, lahko v omenjenem informacijskem centru dobite tudi
različne turistične karte, med katerimi naj omenimo predvsem ”Loško kolesarsko pot”, za vse ljubitelje kolesarjenja,
”Pohodniške poti na Loškem” za ljubitelje planin, ”Rupnikovo
linijo” za ljubitelje pohodništva in zgodovine ter seveda še številne druge karte o Evropi, Sloveniji, Hrvaški, Dalmaciji, ki pridejo še kako prav na poti na zasluženi dopust.
V informacijskem centru Škofjeloško območje lahko kupite
tudi razglednice z različnimi motivi Škofje Loke in Slovenije,

V Krajevno knjižnico Železniki je vpisanih 835 bralcev, samo letos
se jih je na novo vpisalo 65. Lahko se pohvalimo tudi s povečano izposojo in obiskom, saj so si naši bralci v prvi polovici leta izposodili
kar za 4000 enot več knjižničnega gradiva v primerjavi z lanskim letom, knjižnico pa je obiskalo okrog tisoč bralcev več. V knjižnici smo
še posebno veseli obiskov skupin iz vrtca. Otroci radi sami pobrskajo
med slikanicami in kartonkami, si izposodijo knjige, včasih pa tudi prisluhnejo pravljici.
V obdobju od oktobra do aprila otrokom namenjamo ure pravljic in
ustvarjalne delavnice. V naši pravljični sobi se otroci hitro popeljejo v
svet pravljic, saj jim k temu pomagajo številni pravljični junaki, ki jih
je na stene narisala Nina Drol. Posebno velik je obisk v zimskih mesecih, ko včasih morajo otroci sedeti tudi na mizici ali pa se po dva in
dva stiskati na stolu. Z delavnicami smo večkrat gostovali v Mali dvorani Zadružnega doma, ki nam jo je prijazno odstopila Kmetijska zadruga Škofja Loka.
Naj omenim še, da sta založbi Didakta iz Radovljice in GO Partner,
d. o. o., iz Logatca ob lanskih poplavah, ki so prizadele občino Železniki, knjižnici velikodušno podarili večje število knjig in DVD-jev. Iskrena hvala! Na pobudo študentov bibliotekarstva in delavcev NUK-a pa
je potekala akcija zbiranja knjig, zgoščenk in DVD-jev. Gradivo je trenutno v knjižnici v Škofji Loki, v mesecu septembru pa ga bomo prepeljali v Krajevno knjižnico v Železnike, kjer si ga bodo krajani lahko
izbrali in odnesli domov. Hvala študentom bibliotekarstva za pobudo
in vsem, ki so darovali gradivo, še posebej pa gospe Martini Kerec iz
NUK-a, ki je akcijo vodila, gradivo skrbno zbirala ter na koncu tudi poskrbela za prevoz do Škofje Loke.
Na koncu še povabilo v knjižnico! Prav gotovo se bo tudi
za vas našla knjiga za dopust ali pa kar tako! Se vidimo!
Tatjana Bertoncelj

evropsko in slovensko zastavo, podrobne pohodniške karte
po Julijskih Alpah, Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah,
turistične vodnike, kolesarske vodnike po Sloveniji, knjige in
priročnike o Sloveniji, nekatere med njimi so na voljo tudi v
tujih jezikih ter številne izvirne turistične spominke, vezane na
celotno Škofjeloško območje. Med turističnimi spominki naj
omenimo predvsem bogato izbiro dražgoških kruhkov, čipk,
modelčkov za loški kruhek, svetih duhcev, kozolcev,...
Pred letošnjo poletno sezono so na prodajne police dodali
še novo knjigo Franceta Steleta ”Pisana Loka”, ki jo je izdalo
Muzejsko društvo Škofja Loka.

Skratka, obiščite turistično informacijski center na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki in se prepričajte o pestri ponudbi
promocijskega materiala ter turističnih spominkov Škofjeloškega območja.
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Ločanka predstavlja

Objave Občine Škofja Loka
Igor Draksler, župan občine Škofja Loka

Nov prometni režim na Placu
Škofja Loka - O gradnji poljanske obvoznice se je minuli mesec zopet veliko govorilo, saj je 12 svetnikov zahtevalo sklic izredne seje na to temo. Kako kaže z gradnjo
obvoznice (gradbeno dovoljenje je okoljsko
ministrstvo marca razveljavilo), ki je pomembna tako za Škofjo Loko kot Poljansko dolino, pa župan Igor Draksler:
”V zadnjih treh tednih se je na področju
cest v Škofji Loki zgodilo veliko sprememb,
vendar to ni bilo del razprave na izredni seji.
V mislih imam odprtje Šentviškega predora.
Z njegovo izgradnjo se je namreč čas vožnje
iz prestolnice v Škofjo Loko prepolovil. To
potrjuje, da smo imeli prav, ko smo že dolgo
časa opozarjali na problem prometne pretočnosti iz škofjeloškega v gospodarsko središče
Slovenije, kar so v Ljubljani in vladi vseskozi zanikali. Ne zanima me koliko je omenjeni predor stal, ampak bolj, da gresta dve smeri v Kranj in ena v Škofjo Loko, kar pomeni,
da bomo imeli v prihodnosti tudi svoj neposredni priključek na avtocesto.”
In Poljanska obvoznica?
”Zdaj ko je Šentviški predor zgrajen, se jasno kaže, da je naslednji problem gradnja Poljanske obvoznice. Na izredni seji so tisti, ki
gradnji obvoznice nasprotujejo, bolj iskali
krivce med tistimi, ki delajo za obvoznico.
Občinski svet je na moj predlog imenoval
skupino za uskladitev nasprotujočih si interesov pri gradnji obvoznice, ki naj bi našla
skupno rešitev v skladu s predpisanimi tolerancami lokacijskega načrta. Formalno sicer
pripravljamo vse v skladu z odločbo okoljskega ministrstva, to je dopolnitev vloge za
gradbeno dovoljenje za del do predora, za
sam predor in tudi vlogo za cesto od predora
do Bodovelj. Državni proračun jasno predvideva denar za Poljansko obvoznico, to je zagotovil tudi direktor Direkcije RS za ceste,
enako ga zagotavljamo tudi v občinskem proračunu. Pričakujem ponovljen javni razpis za
izvajanje gradnje prvega dela obvoznice (do
predora), gradbeno dovoljenje pa naj bi imeli do jeseni, za odsek ceste skozi predor in
mimo Bodovelj pa pomladi prihodnje leto.”
Po odprtju Šentviškega predora ostaja
ozko grlo na Škofjeloškem le še promet na
Lontrgu in neurejen most pri Šeširju.
”Za obnovo mostu pri Šeširju je vse pripravljeno, izvajalec je že izbran in naj bi
kmalu začel z delom. Most mora biti hitro
obnovljen, saj bo ta cesta le še nekaj let dr14 - L O Č A N K A

Pogled na Škofjeloški grad je po (delni) obnovi pročelja še bolj veličasten.
žavna, po izgradnji obvoznice pa jo bodo prekategorizirali v lokalno in bi morali obnovo
plačati iz občinskega proračuna. Jasno je, da
je most danes največji problem na Lontrgu,
celoten odsek pa bo normalno prevozen šele
po dokončani gradnji obvoznice.”
Zakaj ste z dnevnega reda seje umaknili
predlog zavarovanja koridorja za severno
obvoznico?
”Za umik sem se odločil zaradi trditev dveh
svetnikov, Dušana Krajnika in Roberta Straha, da je predlagani odlok neustaven in protizakonit, kar naj bi v podobnem primeru odločilo Ustavno sodišče. S tem takrat nismo bili
natančno seznanjeni, zato sem predlog umaknil. Danes lahko z vso gotovostjo trdim, da je
odlok zakonit, da imamo v prostorskem planu
obvoznico vrisano in je tudi zato nujno zavarovanje vseh treh variant severne obvoznice,
tudi zato, da se nam ne bi pripetilo enako kot
pri Poljanski obvoznici. Trasa severne obvoznice je bila povsem legalno umeščena v prostor že s prejšnjim prostorskim planom. V želji po pospešitvi projekta smo s prometnim in
okoljskim ministrstvom dosegli dogovor o
pripravi občinskega prostorskega načrta.
Umaknjen odlok smo želeli sprejeti zaradi
preprečitve utemeljene nevarnosti, da bi iz-

vedbo prostorske ureditve močno zavrli in
se bodo zaradi morebitnih špekulativnih
nakupov zemljišč na trasi bodoče obvoznice
bistveno zvišali stroški izvedbe. Nekateri si
očitno zelo prizadevajo, da obvoznica ne bi
bila zgrajena ali imajo špekulativne namene.”
V zvezi s cestami oziroma prometom je
treba omeniti tudi nov prometni režim na
Mestnem trgu.
”Poudariti je treba, da ta mesec že izdajamo
nove dovolilnice in posebne kartice. S pogoji uporabe naj se meščani čim hitreje seznanijo in naj na občini prevzamejo kartice. Za
promet v mestu veljajo vsa pravila kot do sedaj, veliko je tudi tehničnih novosti. Mitnica
s potopnimi stebrički bo po novem nadzorovana prek video sistema, vseskozi bo na
voljo povezava z dispečersko pisarno. Nov
sistem omogoča tudi intervencije za nepredvidene slučaje, beležil bo čas, ki ga imajo na
voljo dostavljavci, in hkrati kršiteljev brez
plačila kazni ne bo več spustil v mesto. S tem
bo več reda v mestu, čeprav na začetku pričakujem tudi slabo voljo.”
V novi Industrijski coni Trata prvo
podjetje že gradi proizvodni objekt, kako
je z urejanjem preostalega dela cone?
Kdaj bo začel graditi Unitech?
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Igor Draksler

Most pri Šeširju bodo kmalu zasedli gradbinci, zato lahko pričakujemo tudi zastoje. V
Industrijski coni Trata Filc že gradi, Unitech pa še ni vložil zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Objave Občine Škofja Loka
”Na območju industrijske cone smo s prostorskim planom opredelili 20,4 hektarja veliko območje za industrijsko-proizvodni namen. Skoraj polovico (11,4 hektarja) smo od
zasebnih lastnikov zemljišč tudi kupili, do
konca leta 2006 pa smo vsa zemljišča, namenjena gradnji, tudi odprodali. V začetku letošnjega leta smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture,
v nadaljevanju načrtujemo še gradnjo podvoza in južne dovozne ceste. Dela naj bi zaključili prihodnje leto. Celotna investicija je
vredna 6,4 milijona evrov, iz evropskega
sklada za regionalni razvoj smo uspeli pridobiti 1,24 milijona evrov. Na tem območju bo
možno zgraditi deset proizvodnih objektov,
med njimi dva večja. Medtem ko podjetje
Filc gradi s polno paro, zaradi njih in njihove korektnosti pa hitro gradimo tudi mi, pa
podjetje Unitech še ni podalo nobene vloge
za gradbeno dovoljenje, kdaj bodo začeli
graditi, pa je seveda stvar njihove poslovne
odločitve.”
V coni bo poleg tehnološkega parka delovala tudi Razvojna agencija Sora, ki bo po
novem del enovite Regionalne razvojne
agencije Gorenjske s sedežem v Kranju.
Vaš komentar?
”V Škofji Loki bomo za enovito regionalno agencijo takrat, ko bomo imeli pokrajine.
Mi želimo samo enakopraven vpliv na odločitve in primerno učinkovitost razvojne
agencije. O celotni zadevi se svet regije (gorenjski župani) in lastniki agencije še niso
odločili, zato govorjenje o enoviti agenciji
bolj govori o samovolji vodstva BSC Kranj.
Sam ne bom pristal na to, da bi uničili Razvojno agencijo Sora, ki s štirikrat manj kadra, kot ga zaposluje BSC Kranj, priskrbi
kar 40 odstotkov vsega razvojnega denarja
na Gorenjskem!”
Katastrofalno neurje z orkanskim vetrom je krajem na Škofjeloškem dokaj
prizaneslo. Že pred tem pa je bila v enem
od neurij poškodovana streha šole in telovadnice na Osnovni šoli Ivana Groharja.

Na Mestnem trgu odslej velja strožji režim prometa, ki bo marsikateremu vozniku zaprl vrata v mesto.
Kolikšna je škoda, ali bo med počitnicami
sanirana?
”Občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep
o odobritvi sanacije strehe iz občinske proračunske rezerve. Predvidevamo, da bi avgusta
lahko to izvedli, hkrati pa bomo streho tudi
izdatno toplotno izolirali. V prihodnosti bi
radi tu postavili fotovoltaično (sončno) elektrarno, z obema ukrepoma pa bomo znižali
stalne stroške na šolskih objektih. Vsaj za 10,
15 odstotkov.”
Gradbenih odrov na pročelju Škofjeloškega gradu ni več, vendar obnova še ni
končana. Kdaj se bodo nadaljevala?
”Obnova gradu gre naprej v notranjem delu
za obzidjem pri starem vhodu, hkrati pa teče
javni razpis za obnovo vzhodnega dela fasade
(med obema stolpoma). Šele sedaj se vidi
kako mogočen je naš grad, vidi se tudi kako
zasute so bile grajske kleti in tudi dvorišče,

opazna je nekoliko drugačna razporeditev
oken pa dvižni most, ki ga bomo postavili in
druge značilnosti grajske arhitekture.”
Minuli mesec ste ob občinskem prazniku
gostili številne prireditve, poletna meseca
pa sta glasbeno obarvana prek Poletne Pisane Loke. So takšne prireditve dovolj za
oživitev starega mestnega jedra?
”To je največ kar lahko občina naredi, torej
finančno in logistično pomaga organizatorjem, ki s kakovostnimi prireditvami privabljajo obiskovalce. Možnost, da bi v starem
mestnem jedru s skupnimi močmi zgradili
družabno središče Škofje Loke, vsekakor obstaja. Jeseni bo, kot vem, ponovno odprta kavarna Vahtnca, drugo leto pa bo spet zaživel
tudi Sokolski dom. Pogrešam pa iniciativo
vseh, ki živijo od turizma, torej tudi lastnikov
lokalov na Placu.”
Boštjan Bogataj
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Slovenski glas v Škofji Loki
Na zadnjo junijsko nedeljo je v Stari Loki, natančneje v cerkvi sv.
Jurija, odzvanjal slavnostni koncert Slovenski glas v Škofji Loki.
Nastopili so Mešani pevski zbor Lubnik, Slovenski pevski zbor iz
Mendoze (Argentina) in Slovenski moški in mešani zbor Slomšek iz
Maasmechelna. Kljub temu da je občina Škofja Loka pobratena z
belgijskim mestom in z njihovo komisijo za mednarodno sodelovanje odlično sodeluje, pa je tokratni obisk belgijskih Slovencev iz
društva Slomšek nova prelomnica v sodelovanju obeh mest. Društvo
Slomšek vrsto let sodeluje s škofjeloško folklorno skupino, tokrat pa
so obisk po 15 letih vrnili in znova nastopili tudi v Loki. V istem
času so bili na obisku tudi pevci iz argentinske Mendoze, zato so organizatorji združili vse tri zbore, ki so zapeli v slovenskem jeziku.
Tako so tudi ”tujci” pokazali, da slovenskega jezika niso pozabili, z
nekaj pesmimi pa predstavili tudi temperament in izročilo krajev, ki
so postali njihov drugi dom. B. B.
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Objave Občine Škofja Loka

Vroča Poljanska obvoznica
Dvanajst članov občinskega sveta Škofja Loka je doseglo sklic izredne seje, ki se je ukvarjala
z vročo temo, gradnjo Poljanske obvoznice.
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Državni in evropski denar
ne čaka
Kako bo potekala obvoznica, je določeno z
lokacijskim načrtom, ki ga je sprejel občinski svet, pred tem pa so o vseh možnostih na
široko razpravljali, načrti so bili tudi javno
razgrnjeni, je dejal župan Igor Draksler, podrobnosti o zgodovini nastajanja projektov
za obvoznico do sedaj sprejete modre variante pa je pojasnila skrbnica projekta Zdenka
Lukančič. Gradnja obvoznice naj bi potekala v treh fazah, prvo od Ljubljanske ceste
proti predoru bi lahko začeli graditi že do
konca leta 2008, če bodo seveda avgusta dobili gradbeno dovoljenje, za katero sta morala investitorja (občina in direkcija za ceste)
znova vložiti nekatere dokumente na upravno enoto. Za drugo fazo (predor) gradbeno
dovoljenje pričakujejo letošnjega septembra,
gradnjo pa prihodnje leto. Tretja faza od predora do Zminca pa bi gradbeno dovoljenje
pridobila spomladi prihodnje leto, gradila pa
bi se leta 2009 in 2010. Gregor Ficko in
Marko Žitnik z Direkcije republike Slove-

nije za ceste sta na izredni seji pojasnila, da
so končali z dopolnjevanjem dokumentacije,
ki jo je od njih zahtevala upravna enota. O
možnosti, da bi prišlo do spremembe projekta, pa smo slišali, da bi resnično zavlekla
gradnjo obvoznice. Potrebni bi bili popravki
prostorskih aktov, izkušnje pa kažejo, da se v
takih primerih projekti odložijo za pet do
osem let. Toliko časa pa Škofja Loka verjetno ne more čakati na obvoznico, ki je ena
najpotrebnejših v Sloveniji, enako potrebna
je le še podobna cesta v Radljah ob Dravi.

O obvoznici mediacijska
skupina
Več občinskih svetnikov (Mirjam Jan Blažič, Matej Demšar, Tina Nastran, Blaž Kavčič, Klemen Štibelj) je menilo, da se je treba
o dilemah, ki jih prinaša ta največji občinski
projekt, pogovoriti in z njim nadaljevati, saj
ne smejo zavreči državnega in evropskega
denarja, ki se jim ponuja. Svetnica Špela
Marija Šifrar (lista NIT) pa je predlagala,
naj se oblikuje delovno telo, namenjeno tudi
dialogu s prizadetimi občani in civilno iniciativo, čemur so pritrdili tudi drugi svetniki.
Župan je predlagal, naj bodo v tako imenovani mediacijski skupini, namenjeni zbliževanju stališč med občino in civilno pobudo,
svetniki Franci Feltrin, Franc Šifrar in
Jože Galof. Predlog so svetniki podprli,
enako tudi vse druge sklepe, ki so jih predlagali pobudniki za sklic izredne seje: od
pristojnih lokalnih in državnih organov pričakujejo, da se neustrezne rešitve in kršitve
postopkov, ki so botrovali odpravi gradbenega dovoljenja, več ne ponovijo. Od župana
terjajo, da takoj začne s pridobivanjem
ustreznih soglasij in dokumentov, potrebnih
za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kratkem morata župan in občinska uprava predložiti občinskemu svetu študijo prometne
ureditve za tako imenovano severno obvoznico in mirujoči promet v Škofji Loki. Svetnikom pa morata dostaviti tudi vso dokumentacijo, povezano z gradnjo Poljanske
obvoznice in odgovor, v kolikšnem času je
mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje z
upoštevanjem vseh pritožbenih rokov. Predlagateljem izredne seje se lahko zahvalimo
za sklic, saj se je ob tej priložnosti razjasnilo veliko vprašanj (čeprav župan še vedno
ni priznal krivde za zavrnjeno gradbeno dovoljenje), je menil Andrej Novak (Zares),
pa tudi Anton Peršin (SDS) je izrazil zadovoljstvo z rezultatom izredne seje.
Danica Zavrl Žlebir
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Svetniki SDS, DeSUS, liste NIT in Glasu
žensk, ki v občinskem svetu veljajo za opozicijske, ter svetnik Liste za boljšo Loko, so zahtevali sklic izredne seje v zvezi z gradnjo
Poljanske obvoznice. Razlog je bilo marca
razveljavljeno že pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo prve faze obvoznice na odseku od Ljubljanske ceste do predora pod
Stenom, zaradi česar obstaja bojazen, da obvoznice, ki jo na Škofjeloškem čakajo že desetletja, spet ne bo. Če se bo gradnja odmaknila, se bojijo tudi, da bodo izgubili denar, ki
je za obvoznico odobren iz evropskih skladov
in državnega proračuna. Za 39 milijonov evrov vredno naložbo naj bi namreč iz evropskih skladov dobili 27 milijonov, iz državnega proračuna 10 milijonov evrov, dva milijona pa bi prispevala občina iz svojega proračuna. Odgovornost, da je gradbeno dovoljenje
”padlo”, opozicijski svetniki pripisujejo županu in občinski upravi, češ da se je to zgodilo zaradi sistemskih napak, obenem pa mu
očitajo, da za zastoje pri gradnji obvoznice
krivi civilno iniciativo vasi Suha in Sorške
ceste. Slednja namreč pri načrtovani obvoznici, ki bo potekala skozi vas Suho, predlaga
nekatere spremembe na trasi, vendar jim doslej ni uspelo uveljaviti svojih stališč. Župan
ne želi ali ni sposoben dialoga z njimi, so mu
znova očitali na izredni seji. ”Projekt poljanske obvoznice je izjemno pomemben, zato je
javnost treba obvestiti o vzrokih, zakaj je
gradbeno dovoljenje odpravljeno. Tudi sam
sem leta 2002 sodeloval pri sprejemanju lokacijskega načrta, a po šestih letih razen dveh
križišč zunaj trase še ni nič narejenega,” je
dejal Anton Peršin (SDS), eden od podpis-

nikov za sklic izredne seje, ki je terjal, da se
ugotovi odgovornost za to, da je gradbeno
dovoljenje zavrnjeno. Franci Feltrin (Lista
za boljšo Loko), ki je tudi član civilne iniciative, je poudaril, da ne nasprotuje trasi obvoznice, pač pa naj se na njej izvede nekaj sprememb, ki jih zahtevajo krajani Suhe, da se ne
bi na ta del občine preselili prometni problemi, ki jih trenutno čutijo na Spodnjem trgu in
Poljanski cesti. Izredno sejo so opozicijski
svetniki sklicali tudi zato, ker so prepričani,
da župan skriva dokumente, povezane z
gradnjo obvoznice, je izjavil Dušan Krajnik
(lista NIT) in dodal, da župan ne posluša krajanov in civilne iniciative, nanje celo vali
krivdo za zastoje pri gradnji obvoznice, v nasprotju z njim pa se je župan sosednje občine
Gorenja vas - Poljane takoj povezal z njimi,
kajti obvoznica je velikega pomena ne le za
Škofjo Loko, temveč za vso dolino. Zala
Kemperle, ki vodi civilno iniciativo, je povedala, da so krajani spočetka res pričakovali,
da se bo trasa obvoznice spremenila, ker pa
tega niso dosegli, so se svoje zahteve omilili
na nekatere spremembe. Na Suhi ne želijo
krožišča, cesta pa naj bi namesto po nasipu
potekala po nadvozu, sedanja rešitev ceste
zbuja skrb tudi zaradi poplavne varnosti.
”Želimo videti vse projekte, saj nas zanima,
kako bo obvoznica vplivala na prometno ureditev tega dela Škofje Loke,” je še dodala
Zala Kemperle.

Novice

Mednarodni utrip Loke
Ob občinskem prazniku in srednjeveški prireditvi Venerina pot je občino Škofja Loka obiskalo kar osem mednarodnih delegacij iz pobratenih in prijateljskih občin. V času Venerine
poti so se vabilu odzvala mesta s srednjeveško
zgodovino, to so pobratena mesta Medicina,
Tabor in Freising, in odprave iz prijateljske Zg.
Bele na avstrijskem Koroškem. Ob občinskem
prazniku so bile v Škofji Loki delegacije iz pobratenega mesta Sovodnje ob Soči, češkega
Tabora in iz prijateljskega irskega Carlowa.
Ob tej priložnosti je irski veleposlanik Patrick McCabe odprl razstavo fotografij carlowških fotografov z motivi iz Irske oziroma
okolice Carlowa. ”V prihodnosti lahko računamo na podobno sodelovanje med irskimi in loškimi umetniki, zbranimi v Združenju umetnikov Škofja Loka,” o nadaljnjih načrtih pravi
Andreja R. Megušar iz škofjeloške občinske
uprave. Iz Tabora so na obisk prišli člani njihovega društva upokojencev, katerim so pripravili dvodnevni program. ”Ogledali so si Center
slepih, slabovidnih in starejših, se srečali z loškimi upokojenci in se dogovorili za novo srečanje septembra, ko imajo tudi v češkem mestu srednjeveško prireditev Taborski setkany,”

o izkušnji sodelovanja dodaja Megušarjeva.
Ob letošnjem prazniku so slovesno obeležili tudi 40-letnico podpisa listine o pobratenju z italijanskim mestom Medicina. Tokrat
so znova podpisali listino, Škofjo Loko je
tokrat prvič obiskala županja Nara Rebecchi, ki jo je na ogled peljal takratni
župan Medicine Argento Marangoni. Z
mestom Medicina je bil pred kratkim odobren evropski projekt na področju kulture,
v Škofjo Loko naj bi na kolonijo prišli italijanski umetniki. Tudi z mestom Maasmechelen občina pripravlja projekt sodelovanja
z mladimi. Oba projekta sta podprta z evropskim denarjem. Boštjan Bogataj

Najemnina ni edini razlog
za vrnitev koncesije
Železniki - Špela Peternelj, ki bo
splošna zdravnica v Železnikih samo še
do konca leta, je pojasnila, da je občini
vrnila koncesijo zaradi več razlogov, ne
le najemnine. Dejala je, da je pred leti zaradi velikega števila pacientov in preobremenjenosti želela urediti dodatno
ambulanto in zaposliti zdravnika, a župan Mihael Prevc ni podprl uresničitve
njenih idej. Moti jo tudi predolga obnova
zdravstvenega doma po poplavah. ”Župan je obljubil, da bo občina ambulante
opremila s pohištvom, pred dvema tednoma pa smo dobili pismo, da od tega odstopajo zaradi predrage adaptacije.” Najemnina je po njenem le eden od razlogov
za odhod. Kot pravi, je Prevc zdravnikom
obljubljal neprofitno najemnino: ”Ta zdaj
znaša 6,08 evra po kvadratnem metru,
medtem ko je v Škofji Loki 4,8 evra. V
obnovljenem zdravstvenem domu bi bila
moja ambulanta velika 70 ‘kvadratov’
oz. dvakrat toliko, če bi zaposlila še enega zdravnika. Ko prištejem še obratovalne stroške, ne pridem več skozi.” A. H.

Poletna Pisana Loka
V sklopu prireditev Pisane Loke in tradicionalnih poletnih prireditev sta na Mestnem
trgu, ki je že dlje časa odet v pisane barve, že nastopila Alenka Godec in Goran Karan
s skupinama. Poletje na Placu pa se je s tem šele dobro začelo. ”Tudi pretekla poletja je
Plac gostil nekaj odmevnih koncertov pod skupnim imenom Sobotna promenada. Z njimi
smo navadili obiskovalce k druženju na Mestnem trgu. V sklopu projekta Sejem bil je živ
pa se trudimo oživiti staro mestno jedro, z našo tržno znamko Pisana Loka pa člani projektne skupine iz različnih ustanov, zavodov in društev Škofje Loke in projektnega sveta
ustvarjamo nove koncerte,” nam je povedal Jernej Tavčar iz občinske uprave. Glavni sponzor prireditev je občina, k sodelovanju so uspeli pritegniti številne sponzorje, izvajalec Poletne Loke pa je Turistično društvo Škofja Loka. Koncerti so razporejeni skozi poletne
petke in sobote in so brezplačni. Do konca avgusta bodo nastopili še: Uroš Perič (2. avgust), Langa (16. avgust), Vlado Kreslin (22. avgust) in Darja Švajger (30. avgust). B. B.

ROVES, d.o.o.
RAČUNOVODSKI SERVIS
GORIČANE 81, Medvode
tel. 01/3613-731
0 41 / 4 6 8 - 141
0 4 1 / 4 6 8 - 47 2
Pokličite nas in
skupaj bomo našli rešitev!

IN
GOSTILNA PICERIJA
Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 12. do 22. ure,
tudi ob četrtkih

Pice iz krušne peči
Kosila vsak dan Jedi po naročilu
Vsak dan sveže postrvi
Od ponedeljka do petka vam od
devetih naprej nudimo več vrst malic
●

●

●

Prva je nastopila Alenka Godec in navdušila Ločane in obiskovalce.

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

Vsa leta so izdelali z odličnim
Sredi junija so v Škofji Loki podelili priznanja in nagrade najboljšim učencem in dijakom, tistim ki so bili vsa šolska leta odlični
in onim, ki so na tekmovanjih prejeli priznanja. Zahval in pohval pa so bili deležni tudi nji-

hovi mentorji. V osnovni šoli so bili odlični
vsa leta: Anže Aljančič, Lenart Bergant, Žiga
Bernik, Nataša Bogataj, Neža Bogataj, Klemen Cof, Aleksandra Dagarin, Špela Debeljak, Matej Dolenc, Vesna Dolenec, Maruša

Fojkar, Pia Gaber, Rebeka Gaber, Tina
Goršek, Irena Hafner, Špela Hafner, Ula
Hafner, Andrej Hoivik, Ema Jenko, Špela
Jenko, Gal Jerman, Mineja Jerman Grašič,
Eva Jerše, Nace Jugovic, Dora Kanalec, Luka
Kavčič, Špela Kne, Nina Kopač, Jaka Krajnik,
Sabina Kramarič, Neža Kržišnik, Miha Lapajne, Nina Lazanski, Ema Nunar, Tjaša Obadič,
Aljaž Peternelj, Gašper Pintar, Patricija Pintar,
Bor Pinterič, Nina Podobnik, Maja Porenta,
Jasna Preskar, Valentina Prevc, Sara Primožič,
Jan Prosen, Žiga Ravnihar, Anja Rihtaršič,
Špela Stanonik, Tjaša Stanonik, Peter Stegu,
Žiga Stržinar, Manca Šifrer, Tina Šimunovič,
Janja Šušnjar, Mateja Šušteršič, Eva Trdin,
Luka Trojar, Anže Tušek, Jaka Vodeb, Patricija Volčič, Nika Vrabič, Zarja Vršič, Leja
Zadravec, Tina Zgaga.
Dijakov, ki so bili odlični v vseh razredih
srednje šole, pa je bilo letos petnajst, in
sicer: Valentina Bertoncelj, Tina Čadež,
Aljaž Gaber, Špela Golar, Helena Golja, Irena Kustec, Nataša Močnik, Ksenija Mravlja,
Luka Murn, Metka Pirih, Kaja Podobnik,
Sabina Pustovrh, Mohor Rihtaršič, Neža
Šubic, Petra Triller.
Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

V Železnikih šestnajst odličnjakov
Železniki - Tudi letos je na slavnostni akademiji ob občinskem
prazniku v Železnikih župan Mihael Prevc čestital osnovnošolcem
in srednješolcem, ki so vsa šolska leta končali z odličnim učnim
uspehom. V vseh razredih osnovne šole je bilo odličnih trinajst učencev: Manca Potočnik, Barbara Gasser, Ana Habjan, Jošt Prevc,
Gašper Čemažar, Petra Mesec, Klara Demšar, Tina Šubic, Nejc
Thaler, Marko Bevk, Nataša Bevk, Špela Peternelj in Miha Mohorič. Odličnjaki se lahko pohvalijo tudi s številnimi uspehi na državnih tekmovanjih. Največ priznanj - kar osem - je osvojila Manca

Potočnik, in sicer zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo, Preglovo in
Proteusovo priznanje ter zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, srebrni priznanji pa je dosegla v znanju iz zgodovine in logike. V
Železnikih se lahko pohvalijo tudi s tremi srednješolci, ki so bili vseskozi odlični. To so Magda Štibelj, ki je obiskovala ekonomsko gimnazijo v Kranju, Mohor Rihtaršič, ki je končal Gimnazijo v Škofji
Loki, in Helena Golja, ki je v času šolanja na škofjeloški gimnaziji
dvakrat dosegla zlato Cankarjevo priznanje in enkrat bronasto priznanje v znanju francoščine. A. H., foto: Tina Dokl

Župan Mihael Prevc je čestital trinajstim osnovnošolcem in trem srednješolcem, ki so bili vsa leta odlični.
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Najbolj je blestel Aljaž
Na škofjeloški gimnaziji so imeli letos sedem zlatih maturantov, med njimi je Aljaž Gaber
zbral vseh 34 možnih točk.
Škofja Loka - ”Ponoviti je bilo vseeno treba, a za to nisem imel posebne motivacije,
saj za vpis na fakulteto ne potrebujem točk.
Pomebno mi je bilo le, da grem skozi,” je o
svojih pripravah na letošnjo maturo dejal
Aljaž Gaber s škofjeloške gimnazije, ki je
bil na letošnjem spomladanskem roku
splošne mature eden od 38 slovenskih maturantov, ki so zbrali vseh 34 možnih točk.
Rezultate mature, ki so jih na spletu objavili
že ob 5. uri zjutraj, je nameraval počakati kar
pred računalniškim ekranom v klepetu s prijatelji. Načrte pa mu je prekrižalo neurje, saj je
ob 1. uri zmanjkalo elektrike. Tako je za dve
uri vseeno odšel v posteljo, malo pred 5. uro
pa je bil spet pred računalnikom. Kot pravi, je
upal, da bo zbral vsaj trideset pik, da bo zbral
vse pike, pa si sploh ni upal računati. ”Sploh
pri slovenščini tisti esej ... Še vedno čakam, da
bom dobil pošto, da so se zmotili,” se je poša-

lil. Sprva se je nameraval odločiti za študij psihologije, a si je kasneje premislil, ker, kot pravi, ni vedel, kaj bi po končanem študiju sploh
počel. Tako bo zdaj študiral biokemijo. Pred
študijem pa bo še dobro izkoristil najdaljše počitnice, ki so pred njim. ”Šli bomo na morje,
kolikor bo časa in denarja. Septembra pa grem
za en teden na Dansko. Delal ne bom, saj mi
štipendija zadostuje. Delal bi le v primeru, če
bi mi poklicno koristilo, sicer raje počivam.
Če bom priden, bom hodil tudi v fitnes. Jeseni se spet začnejo treningi kickboksa,” je razkril svoje načrte za poletje.
Poleg Aljaža Gabra se na škofjeloški gimnaziji lahko pohvalijo še s šestimi zlatimi maturanti. Nataša Močnik je zbrala 33 točk,
Kristina Berčič, Helena Golja, Kaja Podobnik in Neža Šubic so imele 31 točk, Metka
Pirih pa je uspela zbrati 30 točk.
Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Iz rok župana prejeli priznanje
V minulem šolskem letu 2007/08 je Osnovno šolo Žiri z vsa leta odličnim učnim uspehom zapustilo 16 učencev. Na tradicionalni zaključni
prireditvi - valeti jim je ob izjemnem uspehu čestital tudi župan Bojan
Starman in jim podelil priznanja in knjižne nagrade v imenu Občine Žiri.
Vseh osem let so bili odlični naslednji učenci: Laura Albreht, Ana
Banič, Tajda Bogataj, Anej Jereb, Eva Jereb, Nika Jesenko, Maja Kastelec, Timotej Kopač, Suzana Možina, Žan Novak, Domen Oblak, Darja
Peternel, Emilija Seljak, Kalina Seljak, Tilen Trček in Kaja Zajc. B. B.

Aljaž Gaber

uvrstil tudi v ekipo za olimpiado v Tuniziji. Več zlatih priznanj pa so
dobili tudi tekmovalci iz logike, in sicer: Rok Debeljak, Aljaž
Gaber, Sara Hafner, Jaka Kavčič, Nika Mirnik, Rok Potočnik,
Ajda Žun in Rebeka Jereb. Z državnega tekmovanja iz znanj o sladkorni bolezni pa so zlato prinesli Katarina Trdin, Maja Vehar in
Polona Peternelj. Mentorji, ki so jim izrekli priznanja, pa so naslednji: Alenka Sekirnik, Janez Šušteršič, Mojca Tolar, Tine Martin
Perger, Marija Gogala, Mojca Mravlja, Vesna Žakelj, Milena Dolenec,
Marko Špolad, Jožica Krmelj, Katarina Hvasti, Jože Polajnar, Klavdija
Mlinšek, Tone Rozman in Jožica Grohar. D. Ž., foto: Tina Dokl

Župan odličnjake odpeljal na izlet

Popravek in opravičilo

Župan Milan Čadež je učence, ki so bili vsa osnovnošolska leta
odlični odpeljal na izlet na Roglo, kjer so se poskusili na adrenalinsko zimsko-letnem sankališču. Ob kosilu jim je podelil še grafike
Maje Šubic. Deset odličnjakov prihaja iz Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas: Tjaša Barbič, Katarina Burnik, Lenart Debelak,
Sara Dolinar, Aleš Oblak, Laura Bohinc, Sabina Frlic, Snežna Poljanšek, Maja Štremfelj in Laura Žavbi. Iz Osnovne šole Poljane pa
prihaja še šest odličnjakov: Neža Alič, Tjaša Božič, Blaž Dolenc,
Maja Krek, Nina Kržišnik in Klemen Stanonik. B. B.

V prejšnji številki Ločanke smo pod člankom z naslovom Raziskali kadilske navade in kamnolome, kjer opisujemo raziskovalno delo
Leona Filipiča in Tineta Šubica ter Klavdije Križnar in Klare Dolenec objavili napačno sliko. Žal so nam zagodle sile tehnike, zato
tokrat popravljamo napako in objavljamo sliko Tineta, Klavdije in
Klare - mladih raziskovalcev iz Poljan. Iskreno opravičilo! Uredništvo

Priznanja dijakom in mentorjem
V Škofji Loki vsako leto odlikujejo tudi dobitnike zlatih priznanj in
najbolje uvrščenih na državnih tekmovanjih. Zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine je prejela Katja
Jezeršek. Zlato na državnem tekmovanju iz biologije so dobile Doris
Rant, Sara Strassner, Alja Kavčič in Špela Alič, slednja je uvrščena tudi v ekipo za izbor udeležencem olimpiade. Srebrni Preglovi
priznanji za tekmovanje iz kemije sta dobila Špela Pohleven in Jure
Lapajne, zlato pa Rebeka Jereb. Zlato Vegovo priznanje iz matematike je šlo Metki Pirih in Aljažu Gabru, zlati priznanji v znanju
matematike sta dobila tudi dijaka strojne šole Aljaž Radej in Peter
Derlink. Zlato Stefanovo priznanje za fiziko si je prislužil Matija
Oblak, zlato s tekmovanja iz geografije ima Vid Eržen, ki se je
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Srednji vek v Škofji Loki
Vsako leto ob koncu junija se Škofja Loka z Venerino potjo vrne v srednji vek. Ponujamo vam nekaj
slikovnih utrinkov z letošnjega dogajanja, ki je na trge in ulice spet privabilo lepo število obiskovalcev.

Županova nova oblačila: Igor Draksler v vlogi mestnega glavarja skupaj z ženo

Plesalci so na Venerini poti prikazovali renesančne plese.

Lokostrelski tabor pod Škofjeloškim gradom je privabil tudi najmlajše.

Mečevalci so prekrižali orožje.

Srednjeveški vitezi in dame so se pomešali med današnje meščane. Danica Z.Žlebir

Fotografije: Matic Zorman

Vedeževalka je mimoidočim napovedovala (bolj ali manj srečno) prihodnost.
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K novim umetniškim izzivom
Groharjevo štipendijo za leto 2008 je prejela akademska slikarka Sanela Jahić, ki te dni
odhaja na podiplomski študij v Weimar.
Ujel sem vas v adrenalinskem trenutku,
kaj se mladi diplomantki ljubljanske Akademije za likovno umetnost dogaja sredi
poletja?
”Trenutno doma pripravljam kovčke, pospravljam atelje. Konec julija namreč odhajam na dveletni podiplomski študij v Nemčijo v Weimar. Nakupila sem si polno nove literature, ki jo bom odnesla s seboj ...”
Goethe, Schiller, Bauhaus ..., Weimar pa
je tudi znan po umetniških akademijah ...
”Študirala bom na univerzi Bauhaus, odločila sem se za dveletni magistrski študij v angleščini Umetnost v javnem prostoru in nove
umetniške strategije. Priporočil mi ga je eden
mojih mentorjev Borut Vogelnik. Njegov kolega iz skupine Irwin, Miran Mohor je že
predaval na tej univerzi. Ko sem se pozanimala za možnost študija, sem naletela na prijazen odziv, zato sem se odločila, da poskusim.”
So bili pogoji za sprejem na univerzo zahtevni?
”Dali so mi tri naloge. Napisati sem morala pismo o nameri, kaj delam, kje sem trenutno v svojem ustvarjanju in kam želim priti z
znanjem, ki naj bi ga pridobila v okviru njihovega študija pridobila. Drugo je predstavitev postavitve v lokalnem prostoru, torej
Škofji Loki in ter postaviti problemsko vprašanje na temo tega prostora, tretje pa je vizija projekta, kakršnega bi realiziral na Goethejevem trgu v Weimarju, če bi imel na voljo
najboljše strokovnjake in dovolj denarja.”
Letošnjo pomlad ste tudi diplomirali na
ljubljanski akademiji ...
”Za diplomo sem si vzela dovolj časa, da
sem lahko raziskovala brez kakršnihkoli
obremenitev. Moji mentorji so bili Borut Vogelnik, Tomaž Brejc in Gustav Gnamuš. Z
njimi sem imela zelo dober odnos in sem jim
hvaležna za to. Znali so mi zastaviti vprašanje in mi vselej pustili, da sem se sama dokopala do ustreznega odgovora. Naslov diplomske naloge je bil Socialni subjekt v kinetičnem objektu. Dobila sem se z eni mentorjem,
pol leta pisala diplomo, stopila do drugega,
dobila njegovo mnenje in napotke, se spet zakopala v delo ... Skratka, nisem imela nobenega pritiska pri tem. Sem pa sama hotela v
čim večji meri predstaviti predvsem svoja
stališča do zastavljenega problema, zgolj prepisovanje iz tuje literature me ni zanimalo ...
Želela sem interpretirati lastno izkušnjo.”
Ne dvomim, da je bilo vaše diplomsko
delo dobro sprejeto.
”Mislim, da ja. Imela sem zagovor, kot sem
ga želela. V galeriji, kjer sem predstavila svoj

Sanela Jahić
stroj, je bila precej obsežna komisija profesorjev z akademije, ki so za moje delo pokazali precej zanimanja, me spraševali ... Diplomirala sem z odliko. Isti dan, ko sem zagovarjala diplomo, sem tudi oddajala prijavo
za Weimar.”
Prelomni ponedeljek?
”Lahko bi tako rekla.”
Groharjeva štipendija, ki ste jo prejeli v
okviru Združenja umetnikov Škofja Loka
ob sodelovanju Občine Škofja Loka, je torej prišla ob pravem času?
”Štipendija je šla deloma za plačilo zaostalih najemnin za atelje, imam namreč zelo prijazne najemodajalce, nekaj denarja je šlo za

strokovno literaturo, nekaj pa za poletni jezikovni tečaj, ki ga začnem takoj v začetku avgusta, ko pridem v Weimar. Denarja je kar
hitro zmanjkalo. Znesek bi bil lahko pol
manjši ali pa nekajkrat večji, ne bi bilo težav
potrošiti ga za moje umetniško delo oziroma
študij. Bolj se mi je zdelo fino, ker je bilo rečeno, da je štipendija spodbuda k nadaljnjemu ustvarjanju. Pravzaprav me trenutno najbolj zanima prav to, nadaljnje raziskovanje v
umetnosti.”
Vas je že na akademiji prevzela tako imenovana kinetična umetnost?
”Na akademijo sem se vpisala po klasični poti,
z uspešno opravljenim slikarskim programom
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Skener, ki sliko prikazuje po delih.
na sprejemnih, v času študija sem se veliko
ukvarjala z dekolažem. Kasneje pa me je na
neki način začelo motiti dejstvo, da nekako
vseskozi delam le sliko v sliki. Izdelala sem sliko z neonskimi lučmi, pri katerih sem uporabljala barve, ki so drugačne ob ugasnjenih neon-

kah, kot pa, če jih prižgemo, sledili so tako
imenovani lentikularni printi, preko katerih so
bili v eni sliki že mogoče tri podobe, po razstavi v Galeriji Ivana Groharja pa je bila moja nadaljnja umetniška pot že nekako jasna ... Želela sem vse te eksperimente izdelati bolj radikalno. Odločila sem se, da bom vse, kar pojmujem kot klasično sliko, dala pod vprašaj. Torej, če slika ni več negibljiva, če ni več vezana
na svetlobo v prostoru, če ni več vezana na mirovanje, kakšna bi bila potem ta slika. To je
bilo vprašanje, ki me je zanimalo. Izdelala sem
moj prvi Skener, na katerem se je slika prikazovala po delih. Bila sem pred novim vprašanjem, zakaj slike ne bi smeli videti naenkrat.
Gre za neki tabu?”
Vaše naslednje vprašanje ste razvijali pri
vašem drugem Skenerju, ki ste ga predstavili letošnjo pomlad?
”Našla sem podjetje Ioteh, d. o. o., iz Tržiča, kjer so mi bili pripravljeni prisluhniti in
razviti program za moj skener. Gre za sicer že
znano ”open source” tehnologijo, ki pa doslej
še ni bila razvita v smeri, da bi se lahko prikazovalo večbarvno sliko. Sama sem namreč
v program želela vnesti realizem, fotografijo,
ker pomeni več barv. V tem podjetju so zame
razvili nov program in izdelali povsem novo
elektronsko ploščo. Industrijski motor so programirali v podjetju PS v Logatcu.
Naprava je sicer izdelana iz kovinske konstrukcije, na kateri je jermen, ki ”prevaža”
skener gor in dol, poganja pa ga asinhroni industrijski električni tok.”

Podoba, ki jo je prikazoval skener ...
”V bistvu so to štiri podobe. Luknja s koreninami, ki se vsakokrat znova obrne in se
izteče v nekakšen venec iz korenin. Gre za
digitalno fotografijo, ki sem jo posnela
na Stenu nad Puštalom. Baje so tam nekoč
sežigali čarovnice. Stroj sem predstavila v
Galeriji P74 v Ljubljani, ki jo vodi Tadej
Pogačar. Odziv na moje delo je bil kar pozitiven.”
Kako unovčiti tovrstno umetnost?
”S tem se zaenkrat še ne obremenjujem. So
”krediti”, ko dobim štipendijo ali kakšno
sponzorstvo, se ti pokrijejo. Za moj študij v
Weimarju sem dobila sredstva tudi z Ministrstva za kulturo. Denar mi je v tem smislu
pomemben predvsem toliko, da se lahko
lotim novega projekta.”
Odhajate v novo umetniško sredino. Kaj
pričakujete od študija?
”Zanimajo me nove umetniške strategije,
glede na to, da je tam precej velik študentski
kampus, si nameravam ogledati oziroma
udeležiti tudi predavanj nekaterih drugih
umetniških smeri. Sicer pa bo vsak semester
vključeval tako delo po študijskem programu,
kot lastno ateljejsko delo. Seveda se veselim
tudi novih znanstev, izkušenj z drugačnimi
umetniškimi praksami. Zanimajo me eminentni predavatelji, teoretiki ...”
Kje bo v tem času ostala Škofja Loka?
”Škofja Loka bo ostala počitniško mestece.
Nekako se bom gibala v liniji Nemčija Slovenija - Bosna.” Igor Kavčič

Sejalci s Šubičeve kolonije
V Galeriji Ivana Groharja so na ogled dela, nastala na letošnji 12. koloniji Iveta Šubica v Poljanah,
ki je letos potekala v znamenju Groharjevega Sejalca.
Vsako leto si organizatorji, Združenje
likovnih umetnikov Škofja Loka, za rdečo
nit oziroma osrednji motiv kolonije izberejo
eno od znanih del slikarjev, ki izhajajo s
Škofjeloškega in so v preteklosti s svojim
delovanjem dali pečat temu območju in mu
na neki način nadeli ime likovnega barbizona. Tako so letos izbrali Groharjevega Sejalca. Tudi letos so z maja na junij umetniki
gostovali v Poljanah, Na Produ v Domu
Lovske družine Poljane, od srede junija do
konca avgusta pa je v Galeriji Ivana Groharja odprta razstava del, nastalih na
koloniji.
Tudi tokrat so na njej sodelovali tako
umetniki domačega združenja kot njihovi
stanovski kolegi iz drugih koncev Slovenije, ki jih nekatere že več let spet druge
prvič vabijo v goste. Med drugim so to Simon Mlakar, Mirna Pavlovec, Rado Dagarin, Janez Hafner, Maja Šubic, Agata
Pavlovec, Barbara Demšar Jakša, Barbara
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Kastelec, Matej Plestenjak, Petra Plestenjak Podlogar, Tina Dobrajc, Matjaž in Jelena Bertoncelj, Tomaž Lunder, Andrej
Perko, Marjan Žitnik ter gosti Irena Romin,
Manja Vadla, Marko Kovačič, Nejč Slapar,
Matej Bizovičar, Simon Jugovic Fink, Jure
Cvitan in bržkone še kdo. Z digitalnimi fotografijami se je predstavil Amir Muratovič, z videom pa Steve Hawley.
Vsako leto pa se avtorjem na področju
vizualnih umetnosti pridružijo tudi pisci,
letos Miha Naglič, Neža Maurer, Boris Pintar in Tomaž Vrabič. Ob številnih udeležencih se tudi razstava odlikuje po raznolikosti
avtorskih pristopov in predvsem kvaliteti
del, ki so jih ustvarili letošnji ”kolonisti”.
Razstava v Galeriji Ivana Groharja bo na
ogled do 24. avgusta, galerija pa je odprta
od torka do petka od 10. do 12. in od 17. do
19. ure, v soboto od 10. do 12. ure in ob
nedeljah od 15. do 18. ure.
Igor Kavčič

Barbara Demšar Jakša, Polje, kdo bo tebe ljubil

Pogovor

Teta Nina, povej mi pravljico
Nina Kokelj, rojena 1972, se je s prvencem - nekoliko ”filozofskim” romanom Milovanje, bliskovito
povzpela na slovenski literarni Parnas;
Zanj je leta 1998 prejela nagrado za prvenec leta ter bila kot ”najmlajša kresnička”
nominirana za Delovo nagrado kresnik. Sledil je roman Sviloprejka. Mladinski roman
Sibidusovo kukalo je napisala skupaj z igralcem Janom Bučarjem. Pa slikanice Španska princeska, Deček na belem oblaku
(zanj je na sejmu otroške in mladinske literature v Bologni prejela ugleden naziv
”White Raven” - Bela vrana), Lepa Helena,
Jon in Tadao. Delala je v kabinetu ministra
za šolstvo in šport, na založbi Učila ter založbi Epta. Ima status samostojne ustvarjalke na področju kulture; poleg pisateljskega
dela je aktivna tudi kot publicistka in novinarka - kakor pisane kakaduje ”trosi” članke in reportaže po pleadi slovenskih revij in
časopisov - Mladina, Gloss, Jana, Otrok in
družina, Nedelo, Moj malček, Adria Inflight
Magasine, Mercedes Magazin, Podjetnik,
Obrazi, ... Piše tudi oglasna sporočila, scenarije za filme in dogodke, govore ter tudi ne bodite preveč presenečeni - ljubezenska
pisma po naročilu.
Že kar lep čas živi in ustvarja v Ljubljani, a je vsaj enkrat na teden na obisku v
Škofji Loki. Pogovarjali smo se, ko je z
ljubkim klobučkom na glavi in veliko
torbo na rami, hitela na Trato. Zadnja
štiri leta precej prihajate v Škofjo Loko?
”(smeh) Zato imam poseben razlog. 16.
aprila, štiri leta nazaj, je v moje življenje
posvetila prelepa zvezdica. Bratu Roku in
njegovi Tjaši se je rodila Tiva. Tiva je fantastična deklica, nekaj posebnega je. V njeni
družbi - največkrat se dobimo skupaj z mojo
sestro Tino, preživljam trenutke, ki so resnični biseri življenja, polni naklonjenosti,
veselja in nenazadnje, tudi pisateljske inspiracije. Plešemo Belo lilijo, rišemo, ustvarjamo, lepimo, posipamo bleščice, se igramo
igrice, ... tri plastične skodelice vode so
naša kavica; računalniška mizica je pisarna,
kolebnica je mikrofon, Tina je šoferka
avtobusa, ki potuje v daljave, nekaj časa učiteljica, nekaj časa učenka, jaz pa stranka v
Tivinem zasebnem, na novo opremljenem
frizerskem salonu, pa dekličina so-voditeljica zabavnega programa (v angleščini!). In
na morju, pred prikolico, imamo mali cvetlični vrtiček, samo naš. Ni čudno, da se mi
je (ne spomnim se točno kdaj in kje) porodila ideja, da o Tivi napišem knjigo.”
Pa je iz te ideje kaj nastalo?
”Je! Rojeva se knjiga z naslovom ”Tiva in
dvanajst mesecev” (pri pisanju mi je na pomoč priskočil prijatelj Kruno) - 12 nenavadnih pravljic, za vsak mesec ena. Moja velika

Tiva in Nina Kokelj
želja je, da bi knjigo ob izidu predstavila v Tivinem vrtcu pri Svetem Duhu, torej glavni junakinji, njenim vrstnikom ter vzgojiteljicam.
Seveda bi na srečanje povabili tudi Mamo
Dano, Tivino prababico vedno polno energije, pri kateri se je Tiva pazila kot malčica. Pri
Sv. Duhu, se je kakor kolo vrtelo Tivino sončno otroštvo. Tam je bil cel svet, vsaj tako se
mi je zdelo, tako sem čutila: sosedova putka,
pek, ki je zjutraj pripeljal žemljico, Ankina
kozica, ptičja hišica, Radovo skladišče, Alenkini bomboni, ... pozimi sani in sneženi mož,
poleti pa rolerji, voziček za punčko in modro
kolo, ki ga je ati pripeljal iz Bruslja.”
Knjigo Tiva in dvanajst mesecev ste napisali v sodelovanju s Krunom Antonićem, Sibidusovo kukalo z igralcem Janom Bučarjem, pesem Norica z Markom Ropom, scenarij za film Vrt s Tino Košak. Veliko
ustvarjate v sodelovanju z drugimi avtorji?
”Zelo rada. Izmenjava idej, skupno snovanje
in izpeljava projektov, posledično medsebojno

obveščanje o uspehih (in težavah) mi je v veliko veselje. Pravzaprav se najbolje počutim v
vlogi idejnega vodje. Sploh pa je v umetnosti
navada sodelovanja, to je po mojem mnenju
eden najlepših aspektov tega poklica (pravzaprav pomembnejši od nagrad, medijske pozornosti!). Samo pomislimo na igralce, režiserje,
scenografe, ..., ki skupaj ustvarjajo.”
Škofjeloški ustvarjalci; ste povezani z njimi?
”Pravzaprav sem. Zbornik pesnic in pisateljic nastaja! Jeseni izide. V njem se predstavljamo literarne ustvarjalka s Škofjeloškega:
Agata Trojnar, Milka Bokal, Cilka Štucin,
Breda Kavčič Dolenc, Tončka Reven, pa naša
tamala - študentka, slikarka in pesnica Simona Kokelj, ... pisana druščina; kmetica z Žirovskega vrha, rejnica, ”slovaristka”, uslužbenka, ... Fejst punce, ženske, ki ustvarjajo
pretežno v tišini, ko postorijo vse, kar je za
postoriti, ko je večerja skuhana, ko je poskrbljeno za vrt, ko otroci zaspijo. Nekega večera
smo se dobile Pr’ Sedmic’ v Gorenji vasi in,
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vražje ženske (smeh), ob čaju marsikaj ”naumile”. Sledila sta dva iskriva literarna večera. In zdaj zbornik. Mogoče se komu zdi, da
je to odročno, nepomembno dogajanje. Jaz
pa pravim: vesela in ponosna sem, da se
predstavljam, da predstavljam svoje delo v
tako iskrenem, človeškem, toplem, prijaznem
projektu. Ki se bo nadaljeval, zanesljivo. Kdo
ve kako, kje, a sem prepričana, da naše sodelovanje še ni končano!”
Pa nemirna najstniška leta v tisočletnem
mestu?
”Škofjeloška gimnazija. Eno najbogatejših
obdobij mojega življenja. Vlado Pirc, razrednik, ki je v meni še podžgal strast do literature, tolerantna, mila ravnateljica Vladka Jan.
Jaz pa - ekscentrična. Črna mamina nosečniška pelerina, Amigo bulerji (po pravilih naj
bi v šoli hodili v copatih, a vsi, ki smo kaj dali
nase smo vztrajali v čevljih!), silno hrepenenje po znanju. In ljubezen s Cenetom, najlepšim fantom na gimnaziji (sanjav nasmešek).”
Kje je torej vaš - dom?
”Zame je dom tam, kjer so moji ljudje. Tisti,
ki mi veliko pomenijo. In teh je v Škofji Loki
veliko; sestra in brat sta pravzaprav moja najboljša prijatelja, pravi zavezniki smo, tako
vneto sodelujemo, držimo skupaj! In potem dve Mateji. Ena arhitektka, druga filozofinja.
Prijateljici, sogovornici, zaveznici. Z njima

delim svoje zgodbe, svoje sanje, svoje padce
in vzpone. Se dopisujem. Se srečujem. Ju obiskujem. Modrujem, žalujem in se smejim.
Dom pa bo zame vedno tudi pri naši mami, v
Groharjevem naselju. Tam nas vedno pričaka
razumevanje in podpora. Pa tudi prodoren in
hkrati zanesljiv finančni nasvet - bodisi zahodnjaški, včasih pa tudi vzhodnjaški (nasmeh).Vsi trije otroci imamo male rdeče mošnjičke; mami nam je povedala, da po feng
shuju, tradicionalni kitajski vedi, rdeč mošnjiček, v katerem tiči kovanec, zagotavlja blaginjo. Pričaka nas zdrava hrana, dišeče, sveže
zlikane obleke, kup pisanih revij z zanimivimi članki. Pa knjige, veliko knjig. Modrost
starcev. Na kresno noč ob poti na Križno goro
odtrgana kresnica, za božič božična zvezda na
rdečem prtu s srebrnimi okraski. Čemaž, nabran v Moškrinu. In tista posebna toplina, ki
ti jo lahko da samo en človek na vsem svetu in ta človek je - mama.”
Ste še vedno Škofjeločanka?
”Absolutno. V meni se je s časom rodila
celo nekakšna vizija, nekakšna slika. Jaz kot
starka. Slavna. (Pa ne zato, ker bi si slave bolestno želela, slava, ki pride sama po sebi,
zaradi predanosti svojemu poslanstvu, ljubezni do umetnosti - no, vedeževalka mi jo je
pri dvajsetih napovedala - svetovno slavo).
Na našem ranču na Svetem Andreju. Sestra

in brat, Tiva, otroci, veliko otrok. Rdeč vrtiljak. Mala sobica, na tleh preproge, na oknu
bele čipke. Bele lase imam, zelo stara in zelo
modra pisateljica sem. Sedim na klopci, pred
mano miza, na mizi lučka. Kaj počnem? Pišem, seveda! Do poslednjega diha. V Škofji
Loki, tam, kjer je (bilo) moje otroštvo.”
Torej srečate srečo tudi tu, v Škofji Loki?
”Poleg ljudi, me zelo osrečuje moje delo.
Želim si prepotovati svet, najti, srečati in zapisati na tisoče zgodb. Seči v srca ljudi tako,
kakor zmorejo samo največji. Veliko potujem,
nemirni duh sem. Avstralija, Amerika, Egipt,
Izrael, Litva. In - vedno znova - Makedonija.
Tam nekako slutim resničnost stavka, ki ga je
v svojem romanu Mulino žrebe zapisala mlada avstralska pisateljica grškega rodu - Fotini
Epanomitis Vsi ljudje smo iz enega kraja.”
Potemtakem velikokrat ponavljate svojo
mantro: Jaz sem iz Škofje Loke?
”Srečna sem, ko mi Tiva včasih ob večerih
reče: Teta Nina, povej mi pravljico. In potem
sedem k njej; tam me čaka, v svojem kotku,
punčka - sonček, pokrita z odejo, oblečeno v
prevleko s podobami nagajivih Winxic, obdana s svojimi junaki - igračami; plišast delfin,
pojoči in plešoči osel iz Bruslja ter njegova sestra zebra iz Beograda (družinski atrakciji!),
dojenček Žiga. In potem se rojevajo pravljice.”
Andreja Kopač, foto: Matjaž Kostanjšek

Moram še endivijo naflancat
Ana Gantar, Štefanova Anca, je 11. julija praznovala 99. rojstni dan. Za njen rojstni dan sta jo obiskala
Angelca Jezeršek iz krajevne organizacije Rdečega križa in Franci Kranjc iz občine Žiri.
Ni junaka, ki bi Anci, le po videzu, prisodil tolikšno bero let.
”Celo življenje sem delala,” je povedala. ”V tovarni sem štepala,
leta 1927 še pri Arharjevih, po vojni sem šla pa v Polix. Najprej je
bilo treba zaslužiti denar za zidavo hiše, potem pa še za štalo. Ampak sedaj je vse to od ta mladih, mojega ni nič več. A če ne bi takrat
pljunila v roke, danes ne bi bilo kaj pokazati,” nam je zaupala Ana
Gantar.
Vsak dan si pripravi krompir pa kislo mleko. Zjutraj ima najraje
krompirjeve žgance. Samo kmetovško hrano. Zadnja leta po kosilu
popije kozarec rdečega vina. Menda je to dobro za želodec, ki so
ji ga operirali. Na srečo so bile te težave edine, zaradi katerih je
kdajkoli obiskala zdravnika. Kaditi se pa ni navadila, ni bilo treba.
”O, ko bi vi vedeli, kolikokrat sem širmala travnik pod cesto! Neštetokrat. Ob polnoči sem hodila tja dol, zlasti še, ko je grozila narasla
voda. Poplave so nekoč povzročile veliko škode,” je razlagala v
pristni, že malo pozabljeni žirovščini.
Navada, da mora nenehno nekaj početi, se jo še zmeraj drži. Vsak
dan jo je videti na njivi, že navsezgodaj, dokler je hladno. Pa tudi
sonca se ne boji, celo dobro ji dene, če jo greje v hrbet. Tončka
Javornikova, soseda, ji čez njive večkrat zavpije, naj gre raje domov,
da ne dobi sončarico, pa le zamahne z roko. ”Naša kmetija je bila
nekoč največja na Selu. Že od nekdaj se pri nas reče pri Štefanu.
Otroci smo se zredili pri mačehi, Jakaponcovi s Trebije. A ste brali
zadnjič v časopisu o Štajercu, ki ga je neka črnka ubila v Ameriki?
No, ta je bil moj bratranec. Pa ne me spraševat, po kateri liniji,
samo vem, da sva bila v žlahti. Jaz sem pa Slehernikovega Poldeta
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Na obisku pri Anci Štefanovi s Sela pri Žireh, ki je praznovala 99. rojstni dan.
oženila. Na pljučih je bil bolan. Rodila se nama je le ena hči, Zdenka.”
Zelo je zadovoljna z vnukinjo Margareto. Pohvali jo, da je sila
pridna, ob delu je naredila srednjo medicinsko šolo, hkrati pa je
skrbela za otroke, ves čas pa pomaga tudi njej. ”Če bo zdravje še
naprej tako služilo, še umreti ne bo treba,” se je ob koncu obiska
zasmejala Anca Štefanova. Andreja Kopač

Moj dom

Najprej varnost, nato estetika
Opremljanje otroške sobe je enako pomembno kot opremljanje kateregakoli prostora v
stanovanju ali hiši.
Otroška soba je namenjena igri, učenju,
ustvarjanju, umiku pred odraslimi. Čeprav
imajo največkrat najmanjšo sobo, bi morali
upoštevati, da z rastjo iz leta v leto potrebujejo večjo. Povedano drugače, soba se bo morala spreminjati skupaj z otrokom. Tako jo bo
potrebno vsakih nekaj leto povsem preurediti.
Če bo imel sobo že dojenček, mora biti namenjena njemu, potem malčku, pa malemu korenjaku, osnovnošolcu, pa najstniku in po vsej
verjetnosti tudi odraslemu fantu ali punci.
Materiali v otroški sobi so pod velikimi
obremenitvami, saj za razliko od, na primer,
dnevne sobe in staršev v njej, otroci ”ne pazijo” na pohištvo, talne obloge stene. Marsikatera stena otroške sobe je porisana ali (kasneje) polepljena s posterji najljubših zvezdnikov, strgane tapete, polivanje ali razmetavanje hrane, tolčenju po pohištvu zahtevajo
vzdržljive materiale, vse kar se lahko poškoduje, mora biti trdno, vse kar bi otroka lahko
poškodovalo, pa mora biti zavarovano.
Po zapisanem bi lahko trdili, da je načrtovanje otroške sobe med najpomembnejšimi
opravili opremljanja doma. Poskrbeti moramo

Kjer mi fugiramo, trava ne raste več
Trava. Verjetno ni človeka, ki ne bi imel lepih spominov na njo. Vendar lahko trava kaj
hitro postane nadloga, posebej ko začne rasti iz tlakovcev. Lastniki tlakovanih dvorišč
kaj hitro negodujejo nad fugami, iz katerih trava še posebej rada raste. Za popolno
kombinacijo ji družbo ponavadi dela še mah.
Pri obrambi pred zoprno nadlogo lastniki poskušajo z vsemi mogočimi sredstvi.
Kljub vsemu se zgodba čez leto ponovi. Znova na kolena, žličko v roke in čiščenje fug.

PREJ

V podjetju Velta Plast, d. o. o., so našli rešitev tudi za takšne probleme. Ponujajo
preprosto rešitev z visokotlačnim čistilcem za tlakovce in fuge. Marsikdo bo dejal:
Ampak trava še vedno raste!
Tudi za ta problem imajo rešitev, saj so generalni uvoznik fugirne mase, ki ji celo
konkurenca priznava najboljše kvalitete. Narejena je iz visoko kvalitetnega peska in
posebnega lepila. Skupek obeh maso naredi vodo prepustno in hkrati preprečuje
rast trave. Z načinom vgradnje v podjetju zagotovijo še filmsko oblogo, ki preprečuje
nastanek mahu. V podjetju Velta Plast zagotavljajo, da lastnikom vsaj pet let ne bo
potrebno misliti na nadlogo na tlakovcih njihovih dvorišč.
Dodatna dejavnost podjetja je tudi izdelava dvorišč in svetovanje o ureditvi domačega
vrta. Tako velja, da je Velta Plast iz Podlubnika v Škofji Loki pravi naslov za vse, ki
želijo prenoviti vrt, dvorišče ali očistiti tlakovce. Strokovnjaki podjetja bodo z veseljem
svetovali in hkrati poskrbeli, da se bodo lastniki na urejenem vrtu dobro odpočili. Pri
ureditvi tlakovcev zato še vedno velja: Kjer fugira Velta Plast, trava ne raste več.

Podlubnik 245 a, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/512 7980
Fax.: 04/512 7981
GSM: 040 233234

POTEM

E-pošta: veltaplast.doo@siol.net
www.veltaplast.si
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Moj dom
za prostor za shranjevanje, udobje in varnost.
Ostri robovi pohištva so lahko nevarni za
otroka, ravno tako električna napeljava.
Hkrati mora biti soba zanimiva in udobna.
Otrok bo v svoji sobi počel veliko stvari: se
igral, spal, jedel, risal, ustvarjal, se učil in zabaval. Z ustreznim načrtovanjem različnih
delov sobe in ustvarjanjem posameznih kotičkov bomo sobo spremenili v prostor, kjer
bo preživel veliko kvalitetno izkoriščenega
časa. Pri tem pa se bo vzpostavil kontrast
med različnimi aktivnostmi, ki se ne bodo
prenašale v druge dele sobe. Če sta v sobi
dva otroka, sobo razdelimo in vsak mora skrbeti za svoj del. S tem bomo spodbujali razvoj zavedanja odgovornosti.
Varnost je v otroški sobi na prvem mestu. Z
rastjo otroka se nevarnosti do neke mere
spreminjajo. Kljub temu pa ves čas ostajajo
nevarne točke: ostri robovi pohištva, električne instalacije, svetila, grelna telesa, in okna.
Stekla na oknih naj bodo iz nelomljivega stekla, mehanizem za odpiranje pa ustrezno zaščiten. Če je soba v nadstropju in se odločimo na okna namestiti varovalne rešetke, potem morajo biti te z lahkoto odstranljive. To
je pomembno, če pride do požara.
Pohištvo naj bo brez ostrih robov, grobih
površin in lomljivih delov. Naj bo ustrezne
velikosti in stabilno. Po potrebi ga pritrdimo
v tla ali stene. Ostre robove lahko zaščitimo s
prevlekami iz ustrezno debelega penastega
materiala, ki pa mora biti nameščen tako, da
ga otrok ne more sneti - najbolje ga je prile-

   
 





  

  

        

     
 

    
  


piti z ustreznim lepilom. Čistoča je zelo pomembna, še posebej za dojenčka. Zato uporabljamo gladke materiale in se izogibamo
grobih površin. Vsi materiali naj bodo takšni,
da dopuščajo čiščenje.
Izberemo lahko takšno pohištvo, ki bo
ustrezalo otrokovi velikosti. Pri tem moramo
računati, da večji kot bo otrok večje pohištvo
bomo potrebovali. Boljša rešitev je, da kupimo pohištvo normalnih velikosti, nekaj ko-

sov (stol, mizica,...) pa v velikosti, ki ustreza
otroku. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi
na stole za odrasle, ki se bodo morebiti igrali z otrokom. V otroški sobi so potrebni tudi
prostori za shranjevanje. Nekatere stvari želimo shraniti izven otrokovega dosega, nekatere pa so preprosto v napoto, ko jih ne potrebuje. Ustrezno število omar in nekaj skritih
prostorov za shranjevanje bo dovolj. (vir:
www.slonep.si). Boštjan Bogataj

ADAPTACIJE KOPALNIC
■
■
■
■

SVETOVANJE
VODOVODNE INSTALACIJE
ZIDARSKA DELA
KERAMIČARSTVO
Milan Pugelj s.p.
Hotovlja 34, 4223 Poljane
GSM: 041/541-266
Tel.: 04/510-92-78
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Arhitekt svetuje

Namesto spalnice dnevni prostor
S prenovo in drugačno razporeditvijo smo dobili novo stanovanje.
Bralca Nina in Matej sta mlad par iz
Škofje Loke, ki si želita urediti svojo prvo
skupno stanovanje v večstanovanjski hiši.
Sestavljata ga sobi, majhna kopalnica in
kuhinjska niša. Trenutna razporeditev
jima ne ustreza, zato si želite preurediti
stanovanje tako, da bo bolj funkcionalno.
Največ težav jima dela ureditev dnevnega
prostora.
Pri prenovi stanovanja predlagam manjši
gradbeni poseg in drugačno razporeditev
prostorov po namembnosti. Z gradbenim posegom bosta porušila predelno steno med kuhinjsko nišo in kopalnico in ju združila v en
prostor. Tako boste dobili večjo kopalnico,
kjer bo prostor za kad, stranišče, umivalnik,
pralni stroj in še kakšno omaro. Sosednji
prostor, ki je prej služil kot dnevni prostor s
kuhinjsko nišo, bo sedaj spalnica z delovnim
kotičkom.
Dnevni prostor si bosta uredila v največjem
prostoru - spalnici. Soba je po namenu razdeljen na tri dele, na kuhinjski del, jedilnico in
dnevno sobo. Ob vstopu v sobo je za vrati
najprej kuhinja, kjer so po celotni širini stene
razporejene omare s štedilnikom, pomivalnim koritom in hladilnikom. Med kuhinjo in
dnevno sobo je jedilni del z mizo in tremi
stoli, ki lahko ob priložnosti nudi mesto tudi
več osebam. Dnevni prostor je od ostalega
ločen z velikim knjižnim regalom. Preostal
del prostora zapolnjujejo dvosed, manjša
klubska mizica, naslanjač in nizek predalnik
na katerem je televizija.
Jernej Červek, u.d.i.a.
Drage bralke in spoštovani bralci, če
iščete rešitev za preureditev vašega
stanovanja in ste v zadregi, nam dobro
opišite in skicirajte vaš problem. Ne
pozabite na mere in druge pomembne
podatke, dopišite tudi vaše želje. V čim
večji meri jih bomo skušali upoštevati.
Pisma pričakujemo na naslov: Gorenjski glas, ”za Ločanko”, ARHITEKT,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
NASVET JE BREZPLAČEN!
L O Č A N K A - 27

Vrt

Nageljni z Grenca
Nagelj je najstarejša rastlina slovenskih
oken in balkonov, ki so ga začeli saditi že
pred več kot sto leti. Ker je bil zahteven za
vzgojo, je skoraj izginil z gorenjskih domov,
zadnja leta pa ga ljubitelji spet bolj množično
sadijo. Navadno jih sadijo v kombinaciji s pelargonijami, vendar naj bodo posajeni v ločena korita, ker nageljni potrebujejo več vode.
Ker so nageljni zahtevni za vzgojo, jih je potrebno zelo skrbno negovati. Če vam veter
odlomi vršiček, ga potaknite v korito poleg
drugih rastlin in če se prime, ga šele drugo
pomlad presadite. V starih časih so nageljne
shranjevali v zimskih prezimovališčih, nad
hlevom ali v kakšnem drugem prostoru gospodarskega poslopja. Torej v nezakurjenih
prostorih. Nageljnov ni potrebno veliko presajati, najbolje na vsaka tri leta zgodaj spomladi ali pa po cvetenju. Vmes odstranimo
samo zgornjo plast zemlje, dodamo novo,
bolj pognojeno in obilno zalivamo.
Razlika med švicarskimi in gorenjskimi nageljni je v tem, da švicarski rastejo hitreje in
so bolj odporni na bolezni. Razlika je tudi, da
ima gorenjski nagelj ožje, švicarski pa širše
liste. Najbolj razširjena sorta švicarskega nageljna ima venčne in plodne liste temno rdeče. Pri gorenjskem pa so venčni listi žareče
rdeči. Pestič z dvema ali tremi plodnimi listi
je izrazito dolg in bele barve.
Nageljne v zadnjih letih pestijo številne bolezni: od koreninske gnilobe, nageljnove črnobe, pepelovke, do sive plesni in rje. Svoje
naredijo tudi škodljivci, kot so uši, trips in pršica prelak. Za nagelj je zelo pomembno,
kako prezimuje. Ostali naj bi čim dlje zunaj,
če imate zavetno lego, lahko tudi celo zimo.
Nageljni prenesejo sedem stopinj pod lediščem. Torej prezimijo lahko povsod, le v ogrevanih prostorih ne. Pozimi jih zalivamo zelo
malo, saj lahko nasprotno povzročimo koreninsko gnilobo.

Tokrat vam predstavljamo nageljne, ki jih
goji gospa Marija Hafner z Grenca. Že dolga
leta jih sadi. Vzgaja jih sama iz potaknjencev, vsako leto veliko sadik tudi proda.
Dobro se ukoreninijo posajeni v lončke, ali
pa kar na prosto v vrt. Celo leto so postavljeni na okna, na sončno lego, zato jih je, ko je
vročina najhujša, potrebno z deževnico zalivati tudi trikrat na dan. Posajenih ima vedno
od 13 do 15 korit, vedno je nekaj dvoletnih in
nekaj triletnih. Vse sadike so zdrave, ne napade jih nobena bolezen, posajeni pa so v
težko, dobro pognojeno zemljo. Rezultat
skrbne nege je bujno cvetenje dvakrat na leto.
Gospa Marija ima na oknih samo nageljne,

na katere je zelo ponosna, saj naredijo po cel
meter dolg slap poganjkov in bogato cvetijo,
ko odcvetijo, pa je treba vse odcvetele cvetove porezati, da si rastlina odpočije in si nabere moči še za novo jesensko cvetenje. Čez
zimo ostanejo kar na okenskih policah, če je
prehud mraz ali močan veter, jih pokrije
samo s kopreno. Tudi pozimi jih je treba v
sušnih dneh zaliti enkrat na mesec in to opoldne, ko ni premrzlo. Ko gospa Marija odide
na dopust, zanje poskrbijo prijatelji. Pravi, da
vsa leta tako lepo cvetijo, ker jih vzgaja z ljubeznijo. Želimo ji, da bi ji še dolgo tako lepo
cveteli.
Igor Pavlič

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE
BALKONE IN OKNA 2008
Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje,
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu
VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2008.

Gorenjska turistična zveza Kranj
Komisija za ocenjevanje krajev
Koroška c. 27, 4000 Kranj, telefon: 04/20-10-500
E-naslov: gtz@siol.net, www.gorenjska.si

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj
fotografijo cvetočih nageljnov.
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.
Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2008.
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Novice

Na srečanju Podgrivarjev tudi repali
Davča - Na Turistični kmetiji Šoštar se je
21. junija na drugem srečanju Prezljev po Podgrivarjevi veji zbralo 80 članov rodbine iz
vseh koncev Slovenije. Lani se jih je sicer
zbralo še enkrat toliko, a je bilo po besedah
Petra Prezlja kljub temu vzdušje zelo prijetno. ”Manjši obisk pripisujemo temu, da so nekateri imeli dopuste in maturitetne obveznosti. Lani smo se namreč srečali že v začetku
junija, letos pa to ni bilo izvedljivo. A ker nas
je bilo tokrat manj, je bila možnost za spoznavanje, navezovanje stikov in pogovore toliko
večja. Imeli smo kratek program s komičnimi
točkami, vsak je nekaj povedal o svoji družini, med nami pa je bil tudi reper, ki je popestril srečanje,” je strnil Peter Prezelj, ki je srečanje priredil skupaj z Ljubo in Francijem
Prezljem.
Tako kot lani se je srečanja udeležila znana
plezalska družina Štremfelj iz Kranja, medtem
ko je bila družina Dragonja, iz katere izhaja
nekdanji minister za gospodarstvo Metod Dragonja, letos zadržana.
Srečanje je bilo tudi priložnost za dopolnitev
rodovnika, ki za zdaj sega do leta 1800, v na-

daljevanju pa nameravajo preteklost rodbine
raziskati do leta 1700. K Podgrivarjevim v
Davčo so se leta 1818 iz Cerkljanskega Vrha
preselili Bevki. Prva hiša je pogorela, leta
1848 so zgradili novo. Tedaj je za gospodinjo
prišla Podgrivo Žbontarjeva Elizabeta, Gragurjeva z Zalega Loga. Poročila se je z Jakobom Bevkom. Po njegovi smrti se je leta 1859
poročila s Šoštarjevim sinom Francem Prezljem. Tako je v hišo Podgrivo prišel priimek
Prezelj.

Že po lanskem srečanju Podgrivarjevih so se
odločili, da bodo srečanja postala tradicionalna.
Takrat se je zbralo kar 160 članov rodbine, avgusta pa so Davčo obiskali še sorodniki iz Francije, nekateri po 35 letih. Peter Prezelj ugotavlja,
da se v današnjem času sorodstvene vezi izgubljajo, zato so takšna srečanja še toliko bolj pomembna: ”Dogaja se, da včasih niti za vse bližnje sorodnike ne veš točno, kaj počnejo.
Ogromno sorodnikov imaš možnost videti le na
srečanjih.”
A. H.

Novi cesti do Rohotnika in Alča
gradnjo nove hiše,” o pomembnosti nove,
lepše poti, ki jim bo prihranila čas povedal
Simon Bogataj, mladi gospodar kmetije
Rohotnik. Poleg njegove družine z dvema
otrokoma, so na domačiji še starši in sestra
žene Zdenke.
Prejšnji konec tedna so pri Svetem Ožboltu odprli še odsek občinske ceste od domačije Polanc od domačije Alč pri Sv. Ožboltu. Obnova ceste v Krajevni skupnosti Škofja Loka - mesto je bilo nujno zaradi izredne
dotrajanosti odsek odseka ceste in zaradi
poškodb zgornjega ustroja cesta, ko ni bilo
več mogoče izvajati zimske služb. Investicija v 380 metrov dolg odsek ceste je znašal
dobrih 34 tisoč evrov.
B. B.

Na dopustu naj uživajo tudi brbončice!

Za vaš popoln
oddih smo posebej
za vas pripravili pestro
in cenovno ugodno
izbiro mesnih dobrot.

Mesarstvo Čadež s.p., Visoko 7g, Visoko

Škofja Loka - Sredi meseca so v Krajevni skupnosti Zminec predali namenu asfaltiran odsek občinske ceste od Sopotnice do
domačije Rohotnik. Na omenjenem odseku
so maja in junija letos opravili pripravljalna
gradbena dela v dolžini 1.050 metrov in
vrednosti dobrih 52 tisoč evrov, ki sta jih
plačala krajevna skupnost in domačija Rohotnik, skoraj 63 tisoč evrov pa je za asfaltiranje plačala Občina Škofja Loka. ”Obnova ceste je velika pridobitev za razvoj domačije Rohotnik in sodi v okvir prizadevanj
za enakomerni in celostni razvoj podeželja,” so sporočili iz škofjeloške občine, ki jo
vodi župan Igor Draksler. ”To je ena najpomembnejših pridobitev za nas, takoj za

Vabljeni v naše prodajalne:
Kranj: Jezerska cesta 3
in Koroška cesta 26
Škofja Loka: Cankarjev trg 1,
Jesenice: Cirila Tavčarja 6
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Za čipke veliko zanimanja
Čipkarski dnevi so v Železnike privabili skoraj deset tisoč obiskovalcev.
Železniki - Med 12. in 20. julijem je Turistično društvo Železniki (TD)
uspešno izpeljalo 46. Čipkarske dneve. Ti so po oceni organizatorja v Železnike privabili od devet do deset tisoč obiskovalcev. ”Obisk je bil še
boljši kot v preteklih letih. Med tednom so prireditve privabile predvsem
domačine, še posebej je bil obiskan Kačji grad na Logu, kar kaže na to,
kako dobrodošla bi bila mestna kavarna z določeno vsebino. Osrednje prizorišče je bilo tudi tokrat pred plavžem, dogajanje pa je poleg tega bilo v
že omenjenem Kačjem gradu, pri Meru in na Egrovem vrtu na Racovniku, kjer je bil večer podoknic. Obisk je bil najboljši zadnja dva dneva, ko
smo našteli okoli sedem tisoč obiskovalcev od vsepovsod. Med njimi so
bili tudi tujci, predvsem Belgijci,” je povedal predsednik TD Robert Kuhar. Med obiskovalci so bili tudi taki, ki jih je ob čipkah zanimalo, kako
si je kraj opomogel po ujmi. Na prireditve so sicer organizatorji povabili
tudi 336 gasilskih društev, ki so Železnikom pomagala ob poplavah, in
okoli 50 društev, ki so na pomoč priskočila turističnemu društvu.
Dogajanje je bilo že tradicionalno najbolj pestro na zadnji dan, v nedeljo, 20. julija. Številni obiskovalci so se z zanimanjem sprehajali ob stojnicah, na katerih so predstavljali domače obrti in kulinariko. Tako kot lani
so poglede mnogih pritegnile čipke, razstavljene na oknih hiš. Med Racovnikom in plavžem so jih izobesili kar 400, sicer pa so bile čipke na
ogled tudi na razstavah v lovskem domu in galeriji muzeja. Pihalni orkester Alples z domačimi mažoretkami je v goste tokrat povabil pihalni orkester in mažoretke z Madžarske.
Tekmovanje klekljaric in klekljarjev vseh generacij so preselili pod kostanje na dvorišče pri Meru, kjer je potekal prvi Čipkarski dan. ”Ta odlo-

Tekmovanje klekljarjev iz vse Slovenije je bilo tokrat pod kostanji na dvorišču
pri Meru, kjer je potekal prvi Čipkarski dan.
čitev je bila pravilna, saj tekmovalci pri klekljanju potrebujejo čim več
miru, ki ga je na prizorišču pri Meru več kot pri plavžu,” je dejal Kuhar.
Tekmovanja se je udeležilo 30 deklet, med odraslimi pa je tekmovalo 20
klekljaric in dva klekljarja. Kleklje je najbolj spretno vihtela Marjeta
Adam (Logatec), druga je bila domačinka Marica Soklič, tretja pa Anica Lapajne (Šebrelje).
Ana Hartman

Po poti bogate dediščine
Železniki - V sklopu Čipkarskih dni so v Železnikih odprli
Fužinarsko-kovaško pot mimo hiš pomembnih Železnikarjev in drugih
znamenitosti. Zasnoval jo je Anže Pegam, ki si je zamislil tudi zemljevid, ki obiskovalce vodi po poti in opisuje 23 točk med Racovnikom in
plavžem. Namen poti je tako domačinom kot obiskovalcem pokazati,
kako veliko bogatih fužinarjev, katerih stavbe so danes po večini obnovljene, je bilo v Železnikih, kaj vse je bilo včasih v kraju in kateri
Železnikarji so znani v slovenskem in širšem prostoru.
Poleg najbolj znamenitega spomenika plavža je v Železnikih še vrsto
drugih znamenitosti. Najstarejša hiša v kraju je Plnada, ki so jo kmalu
po naselitvi v 13. stoletju sezidali Furlani, ki so prišli iz Palmanove. Za
spomin na rodni kraj so jo poimenovali Palmada. Ime se je skozi govorico in narečje spremenilo v Plnada. Pozornosti je nedvomno vredna
tudi Johanova grobnica. Ob smrti so Johana Globočnika sicer pokopali
v navaden grob, leto kasneje pa je dal njegov pisar in dedič Avgust Novak v zahvalo predhodniku sezidati veliko grobnico, ki je danes ena najlepših neogotskih kapel v Sloveniji. Temelje zanjo je naročil v Parizu,
sprednja stebra sta iz beneškega marmorja, vsi kovani elementi pa so
delo slovenskih mojstrov. Dobro je poznana tudi Plavčeva hiša, v kateri
je danes muzej. Družina Plavc je več kot štiristo let veljala za najmogočnejšo in najbogatejšo fužinarsko družino v Železnikih.
Kot je povedal Pegam, je pot namenjena tudi domačinom, saj marsikdo ne ve, kako zanimivo zgodovino skrivajo mogočne stavbe in ljudje.
Jegličeva hiša je, denimo, danes edina fužinarska hiša v Železnikih, ki
ima še v celoti ohranjen inventar in stavbno opremo, večinoma iz 19.
stoletja. ”Ena od zanimivosti je tudi, da je Anton Globočnik pl. Sorodolski v Postojnsko jamo napeljal železnico in elektriko, pa tudi, da se
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Vodenega ogleda po Fužinarsko-kovaški poti se je na Čipkarskih dnevih
udeležilo tudi precej domačinov. Foto: Darko Sintič
Merova hiša tako imenuje zato, ker je bila v času Ilirskih provinc občinska hiša, po francosko namreč ‘le maire’ pomeni župan,” je pojasnil.
Zanimivo je tudi, da je bil France Prešeren dvanajst let odvetniški
pripravnik pri Železnikarju Blažu Crobathu, naš največji pesnik pa mu
je posvetil nekaj stihov, v katerih ga imenuje ‘prijatelj Hrovat’. Poleg že
omenjenega Fužinarsko-kovaška pot razkriva še vrsto drugih zanimivosti, ki jih bodo obiskovalci odkrivali s pomočjo zemljevidov, ki
so na voljo v turistični poslovalnici v muzeju.
A. H.

Reportaža

Do zmage z ujčkanjem oslice
”Oslica Tinkara sploh ni trmasta. Lepo moraš delati z njo, jo ‘ujčkati’, pa gre,” pravi Metod Proj,
zmagovalec tretjih oslovskih dirk v Škofji Loki.
Škofja Loka - Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka je sredi julija v stari vojašnici v Škofji Loki priredilo tretje oslovske dirke.
”Udeležilo se jih je dvanajst tekmovalcev iz Škofje Loke, Ljubljane,
Kamnika, Žirov in Kala nad Kanalom ob Soči,” je povedal Janez Jugovic - Ogličkar, eden od pobudnikov dirk. Tekmovalci in osli so se
preizkusili v treh disciplinah: oslovski alki, gasilski štafeti in duelu na
izpadanje, v superfinalu pa so se pomerili v brentači z zbijanjem tarče.
Največ spretnosti in usklajenosti sta pokazala Metod Proj iz Pevna in
oslica Tinkara. ”Velika zasluga gre tudi Silvi Kosmač, ki vzgaja oslico,” sta prepričana Tinkarina lastnika Janez Jugovic in Urban Kosmač. Zmagovalec Metod Proj se, kot pravi, oslovskih dirk z veseljem
udeležuje, letos je bil v Škofji Loki že tretjič: ”Za trening tokrat ni bilo
časa, sicer pa Tinkara sploh ni trmasta. Najmanj težav sva imela v superfinalu, največ pa v duelu na izpadanje, ker je bila oslica prepočasna.”
Drugi je bil Miha Jamnik iz Škofje Loke z oslom Mamutom. ”Prvič
sem jahal osla in ga videl tako od blizu. Prav nič ni bil trmast. Bil je
zelo ubogljiv, zavil je še prej, kot sem mu rekel,” se je v smehu spominjal Miha. Nekoliko več težav pa je na začetku z oslom Johanom
imel tretjeuvrščeni Rok Brelih iz Stare Loke: ”Najprej se sploh ni hotel premakniti. Osel je osel. Jahal sem ga prvič. Imela sva kar precej
težav, večkrat sem padel z njega. Najbolje nama je šlo v oslovski alki.”
Ana Hartman

Prvi trije na tretjih oslovskih dirkah: Metod Proj, Miha Jamnik in Rok Brelih

V znamenju Janezov in kosic
Nova Oselica - Enaindvajsetega srečanja
Janezov se je letos udeležilo 94 Janezov in
deset Ivank, med njimi je bil najstarejši 84letni Ivan Peternelj iz Cerknega, najmlajši pa
Jan Likar iz Studora. Pod košatima lipama so
organizatorji tudi druge naj Janeze - z najbolj
poraščenimi rokami, z najlepšim oponašanjem petelina, v hoji z debelimi podplati, prenašanju kovanca in metanju podkve. Janezi in
ne-Janezi so se pomerili tudi v vlečenju vrvi,
letos so zmagali slednji.
Srečanje so začinili tudi s pohodom ob Rapalski meji od Podosojnščice do mejnega
kamna pri Novi Oselici. Med 40 pohodnikov
se je vrinila tudi kontrabantka (tihotapka)
Vera, ki pa jo je odkril financar Viki in odpeljal na hladno. O življenju ob meji sta spregovorila Lojzka Jezeršek in Anton Jeram, pri
obnovljenem mejniku 36/I pa je bila maša.
Naslednji dan so za Praznik koscev sovodenjski turistični delavci pripravili nekoliko
spremenjen program. Skoraj bi ga odpihnilo
neurje, ki je v večernih urah pustošilo po Sloveniji, pa vendar so ga uspeli spraviti pod
streho. Zares bi bilo škoda, če po 36 ponovitvah tekmovanja koscev in grabljic tokrat ne
bi izpeljali programa, saj so se tokrat prvič
pomerile kosice in grabljači. In poskrbeli za

nemalo smeha, hkrati pa pokazali, da znajo
tudi ženske poprijeti za koso in moški za
grablje.
In to ne kar tako! Komisija je ocenjevala
troje: hitrost, čistost košnje oziroma grabljenja ter obliko redi oziroma kopice. Če je v
prejšnjih letih hitrost štela več, so bile tokrat
vse tri kategorije enakovredne. Tokrat so šle
glavne nagrade v roke ženskam. V košnji je
zmagala Danica Kosmač iz Mrzlega Vrha,
sledila je Lojzka Rink iz Koprivnika, tretja je
bila Mira Čeferin iz Jazen. Pri grabljačih je

zmagal Jani Šubic iz Stare Oselice, drugi je
bil Janez Košir iz Lučin in tretji Nace Miklavčič iz Koprivnika. Vsi so prejeli pokale
in majice sponzorja.
Čeprav je prireditev proti večeru prekinil
dež, pa so organizatorji še lahko prikazali,
kako so včasih obiskovali šolo v Novi Oselici. V interpretaciji igralske sekcije Turističnega društva Sovodenj so zaigrali avtentično
zgodbo o prvem obisku šole, ki jo je v tem
kraju že leta 1822 enkrat na teden pripravil
domači župnik Matija Čibej.
B. B.
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Ločanka predstavlja

Tek na vrh Dražgoške gore
Športno društvo Dražgoše letos organizira že 4. gorski tek na vrh
Dražgoške gore. Na zanimivo in razgibano progo v dolžini 7,5
kilometra in višinsko razliko 680 metrov letos vabijo v nedeljo,
24. avgusta. Proga poteka od Rudnega do Dražgoš po kolovoznih
poteh, po stari cesti do vzletišča jadralnih padalcev. Poteka mimo
nekaterih vaških znamenitosti, tekmovanje pa šteje za Gorenjski
pokal v rekreativnih tekih. Informacije: Športno društvo Dražgoše
(Marjan Kavčič, 040/529 227).
B. B.

Podjetje z večletno tradicijo pri predelavi plastičnih
mas in kot zanesljiv partner pri izdelavi zahtevnih
orodij za brizganje plastičnih mas, razpisuje kadrovske štipendije:
Vabljeni dijaki in študentje (m/ž) naslednjih strokovnih
usmeritev:
●
●
●
●
●
●
●

strojni tehnik / mehanik
orodjar
mehatronik - operater
obdelovalec / oblikovalec kovin
varilec
(univ. dipl.) inženir strojništva
(univ. dipl.) inženir elektrotehnike / inženir elektronike

Vabimo visoko motivirane, ambiciozne in iznajdljive
mlade strokovnjake, da nam cenjene prijave skupaj z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 21 dni po objavi pošljete na elektronski naslov tjasa.bericic@polycom.si ali na POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., Poljane
nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
Zaradi širitve proizvodnje podjetje vabi v svoje vrste

Rudarji
pozdravili direktorja
Ob slovenskem Dnevu rudarjev so se nekdanji
in sedanji rudarji zahvalili Francu Avberšku, ki
ga je na mestu direktorja nasledil (kot vršilec
dolžnosti) Peter Dolenc.
Ob praznovanju, ki so ga pripravili v Galeriji Krvina, so odprli tudi
filatelistično razstavo ter izdali priložnostno znamko in žig. Nekdanji
rudarji uranove rude, ki je v teh krajih že 18 let ne predelujejo več, se
radi udeležujejo tovrstnih srečanj, čeprav se mladi, tako direktor Peter
Dolenc, rudarstva ne spominjajo več: ”Pogosto pravijo, da rudarstvo v
naših krajih nima tradicije. To ne drži, saj so v preteklosti v bližnji
okolici Žirovskega vrha pridobivali različne rude. Žal je spomin na to
zbledel, enako bledi tudi spomin na naše delo. Mladi iz drugih koncev
Slovenije niti ne vedo, da smo kdaj v državi pridobivali uran.”
Zato pa se toliko bolj dela v rudniških jamah spominjajo nekdanji
rudarji. Med njimi je tudi Franc Avberšek, ki je zadnja leta vodil Rudnik Žirovski Vrh v zapiranju. Med domačini je zelo spoštovan, saj se
je v njegovem obdobju storilo veliko pri sanaciji jalovišč Boršt in
Jazbec ter drugih opravilih v zvezi z zapiranjem, razen tega pa je imel
občutek za delo s krajani v okolici. Na srečanju je v rudarski uniformi
povedal: ”Ob prihodu na novo delovno mesto, sem Poljansko dolino
komaj poznal. Danes je povsem drugače, sklekljali smo mnogo lepih
zgodb in zlezli drug drugemu pod kožo. Spoznal sem, da ste tu kleni
ljudje, da imajo tudi ženske veliko besede. To govorijo tudi knjige, ki
so jih izdale avtorice, vse doma v bližini rudnika.” Obljubil je, da se
bo še vračal v dolino, nekdanji sodelavci pa so se mu zahvalili s klekljano sončnico.
Njegovo delo je pohvalil tudi domači župan Milan Čadež: ”S pomočjo rudnika se je v zadnjih letih veliko naredilo, predvsem pri
sanaciji in opremi gospodarske cone Todraž, kjer bo delo dobilo vsaj
sto domačinov. Žal ne more nuditi toliko dela, kot ga je rudnik v najboljših časih.” Ob prazniku so pripravili tudi filatelistično razstavo,
izdali priložnostno znamko in žig. ”Osebna poštna znamka predstavlja delo pod kopo P11 aprila leta 1981 po fotografski zasnovi Tomaža
Lundra,” je povedal Srečko Beričič, predsednik Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka in nekdanji rudar, ki je bil prav tako v
rudarski uniformi.
Boštjan Bogataj

VEČ DELAVCEV v oddelku MONTAŽE ter v PROIZVODNJI, katerih delo bo obsegalo upravljanje s stroji za
brizganje plastike in drugih raznovrstnih del v proizvodnji plastičnih izdelkov. Delo je 3-izmensko s sklenitvijo
pogodbe za določen čas z možnostjo podaljšanja za
nedoločen čas.
Pričakujemo:
● samoiniciativnost, delavnost, natančnost in odgovornost do dela
● zaželena dokončana poklicna šola
Vaše cenjene prijave pričakujemo v roku 14 dni po
objavi na elektronski naslov tjasa.bericic@polycom.si
ali na naslov POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., Poljane
nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
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Nekdanji direktor in sedanji vršilec dolžnosti direktorja: Franc Avberšek in
Peter Dolenc.

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

NLB Naložba Vita Multi
160 % dela za vas

Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana; Zavarovanje tržijo: NLB Vita d.d. in poslovne enote NLB d.d. ter Banka Celje d.d., ki pri tem
nastopata kot zavarovalna posrednika ter za donose in izplačila glavnice ne jamčita. NLB Naložba Vita Multi ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi je
naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi ob zapadlosti sklada bil znesek izplačila iz sklada nižji od sredstev
vloženih v sklad, je zmanjšano z jamstvom KBC Bank NV, opisanim v pogodbeni dokumentaciji.

Novice

Kmalu vračilo vlaganj
Po leta 2004 vloženem zahtevku za vračilo vlaganj v telefonijo bo vloga iz Občine Gorenja vas-Poljane očitno rešena v teh
dneh. Po podpisu poravnave v začetku
meseca so krajevne skupnosti pripravile
razdelilnike denarja z izračuni višine vračila posameznemu upravičencu. Slovenska odškodninska družba mora v dveh mesecih denar nakazati občini, občina pa v
enem mesecu. Občinska uprava obljublja,
da bodo denar nakazali skoraj vsem upravičencem do oktobra, za del občine pa do
konca leta. Naj spomnimo, da so upravičenci tisti občani, ki so opravljali delovne
ure ali prispevali material za drogove za
zagotovitev telefonskega priključka ali
prispevali denar za priključitev na telekomunikacijsko omrežje.
B. B.

Romana Bohinc vodja
Škofjeloškega pasijona
Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2009 je
Romana Bohinc. Na julijski seji občinskega sveta je že predložila poslovni
načrt za izvedbo pasijona, ki ga bodo znova
uprizorili marca in aprila prihodnje leto. V
velikonočnem času bodo odigrali osem
predstav, prvo 28. marca, zadnjo 19. aprila.
V poslovnem načrtu je vodja projekta Romana Bohinc predstavila predlog trženja,
promocijski načrt, finančni in organizacijski
načrt, ekonomiko uprizoritve in kritična tveganja. Viri, iz katerih nameravajo v Škofji
Loki financirati Škofjeloški pasijon, so trije:
občinski proračun, prodaja vstopnic in sponzorska sredstva. Režiser Škofjeloškega pasijona je znan že nekaj časa, to pa je Borut
Gartner, doma iz Reteč, ki ga je strokovni
svet za uprizoritev imenoval že marca. D. Ž.

Žur s Turbo Angels
Tudi letos v Lučinah pripravljajo tradicionalni Predšolski žur, ki bo tokrat še posebej
pester, saj bo Okrepčevalnica Matija v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom
Lučine (praznujejo šest desetletij dela) organizirala kar dvodnevno praznovanje. V soboto (23. avgusta) bodo začeli ob 18. uri z veliko sektorsko vajo gasilcev, po njej pa prikazali zanimive gasilske igre in se zabavali ob
zvokih ansambla Čeponi in Turbo Angels. V
nedeljo, 24. avgusta, se bodo najprej odpravili k sveti maši, ob 15. uri bo vrhniška godba skozi vas pospremila gasilsko parado, sledil bo predšolski žur. Organizatorji pripravljajo otroške igre z animatorji in čarovnikom
Davidom, nastop Gorskih dečkov, v nadaljevanju pa skupino Čuki. Seveda ne bo manjkal niti bogat srečelov in nagradne igre. Informacije: Okrepčevalnica Matija (Silvo
Cankar, 518 25 45, 031/792 036).
B. B.
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Dve novi vozili
za bukovške gasilce
Bukovica - Na slovesnosti v Bukovici so
julija tamkajšnji prostovoljni gasilci prevzeli
dve novi gasilski vozili, orodno, ki ga je pretežno financiralo občinsko gasilsko poveljstvo iz Škofje Loke, in vozilo za prevoz moštva. Že pred dvema letoma je PGD Bukovica začelo z nabiralno akcijo med krajani in
do letos zbralo dovolj denarja za vozili, osta-

lo pa jim je še nekaj za obnovo garaž. ”Krajanom se zahvaljujemo, ker so se tako dobro
odzvali,” pravi predsednik PGD Bukovica
Klemen Štibelj. S prevzemom obeh vozil so
zaokrožili dogajanja ob lanski 80-letnici društva. Na sliki: novo orodno vozilo, vredno
okoli 180 tisoč evrov.
D. Ž., foto: Matic Zorman

Jubilej gasilcev v Železnikih
Železniki - Prostovoljno gasilsko društvo
Železniki (PGD) je konec junija z gasilsko
parado, razvitjem novega prapora in slovesno prireditvijo v športni dvorani v Železnikih praznovalo 110-letnico ustanovitve. Društvo ima danes 96 članov, od tega je 25 aktivnih. Pohvalijo se lahko s 33 mladinci. Z
opremljenostjo so zadovoljni, po besedah
predsednika društva Damjana Mohoriča pa
se še vedno soočajo z dolgoletno težavo - z
gradnjo modernega in tehnološko primernega gasilskega doma, saj se jim prostori in lokacija v Alplesovem kompleksu ne zdijo najbolj primerni. Na prireditvi je predsednik

Gasilske zveze Slovenije Anton Koren poudaril, da so gasilci ob lanski ujmi pokazali,
da so v takih situacijah sposobni dobro priskočiti na pomoč: ”Obenem je bila to preizkušnja velike vrednote, ki živi v naših vrstah
- solidarnosti.” Železniki so bili v preteklosti
zaradi fužinarstva večkrat podvrženi velikim
požarom. Maja 1822 so pogoreli Železniki,
Češnjica in Studeno. Zgorelo je 146 hiš, 62
vigenjcev in cerkev sv. Antona. Za večjo požarno varnost so leta 1898 ustanovili gasilsko društvo, ki je štelo 52 operativnih članov, imelo pa je celo društvenega zdravnika.
A. H.

Novice

Z bagrom nad hram učenosti
Kuhinja v Osnovni šoli Ivana Tavčarja
Gorenja vas je v teh dneh nerazpoznavna,
čeprav je bila skoraj enaka že vse od odprtja
šole leta 1971. To in odločbe zdravstvene inšpekcije so bile tudi razlog za odločitev o
prenovi. Investicija, ki jo bo plačala Občina
Gorenja vas-Poljane je vredna 243 tisoč
evrov, izvajalec pa jo bo moral obnoviti in na

novo opremiti prej kot do začetka šolskega
leta. Ravnatelj Valentin Kokalj ocenjuje, da
bo odslej bolje poskrbljeno za higieno in tudi
kvaliteto, še večja investicijo pa šola pričakuje prihodnje leto - gradnjo nove športne dvorane, veselijo pa se tudi novih pločnikov, ki
že rastejo na poti v šolo.
B. B.

Kmalu začetek
snemanja Kmetije
V teh dneh se bo na kmetiji Corn pod
Mrzlim Vrhom začelo snemanje nove sezone resničnostnega šova Kmetija, ki jo
bodo na Pop TV predvajali od septembra
naprej. Ustvarjalci napovedujejo, da bo
Kmetija letos drugačna, naloge in gospodar Marijan Podobnik pa strožja. Več naj
bi bilo živali, za katere bodo morali poskrbeti kmetice in kmeti, ki jih bo prav tako
morda več. Na kmetiji je nov tudi skedenj,
ki je urejen posebej za sobotne dvoboje,
stari pa bo sedaj večji. V hiši, ki ostaja
ista, a ne enaka, so poskrbeli za nove barve, dodali nekaj lesa, nova je krušna peč,
vse ostalo pa naj bi ostalo enako. Kljub
številnim neurjem je na vrtu nad hišo dovolj zelenjave, za prehrano pa bodo tako
ali tako morali poskrbeti tekmovalci sami.
Še to: lani je ena od tekmovalk preživela
udar strele, letos poptevejevci obljubljajo
še več drame.
B. B.

Bagri in drugi stroji se bodo do novega šolskega leta že poslovili od šole.

Gasilci na Zalem Logu
praznovali 70-letnico

Šest oddelkov vrtca v
dijaškem domu

Zali Log - V počastitev 70-letnice ustanovitve so v PGD Zali Log konec junija pripravili slovesno prireditev z gasilsko parado in
razvitjem novega prapora. Društvo ima okoli 110 članov, od tega polovico aktivnih. Težav s podmladkom nimajo. ”Po tradiciji se
pri nas vsi otroci pridružijo gasilcem. Tako
imamo od 15 do 20 pionirjev in mladincev,”
je povedal predsednik društva Franci Mihelčič. Z opremljenostjo so zadovoljni, čeprav bo treba razmišljati o zamenjavi dotrajanega kamiona s cisterno, ki je že vrsto let
parkiran v bivši kmetijski zadrugi, saj je garaža v gasilskem domu premajhna. Gasilci si
tako želijo, da bi občina pomagala odkupiti
objekt, ki je v lasti Kmetijske zadruge Škofja Loka, v njem pa bi uredili nove prostore.
Gasilska zveza Slovenije je društvu ob praznovanju jubileja podelila gasilsko plamenico
druge stopnje, gasilcu Blažu Kendi, ki je ob
lanskih poplavah rešil utapljajočo se sovaščanko, pa odlikovanje za hrabrost. PGD Zali
Log je bil ustanovljen 15. maja 1938 v prostorih ljudske šole.
A. H.

Škofja Loka - V 37 oddelkih škofjeloškega vrtca je vključenih 673 otrok, za jesen pa
so starši v roku aprilskega vpisa na novo vpisali 312 otrok. To je sto več kot lani, gre pa
pretežno za otroke, rojene 2007 in 2008, ki
potrebujejo varstvo v oddelkih prvega starostnega obdobja. Povečan vpis v Škofji Loki pripisujejo novi zakonodaji, ki predvideva plačilo vrtca zgolj za prvega otroka, če je v vrtec
hkrati vključenih več otrok, pa so vsi naslednji otroci oproščeni plačila. Pomanjkanje
prostora v loških vrtcih bodo jeseni reševali
tako, da bodo v dijaškem domu uredili šest
igralnic, zgradili pa bodo tudi dvigalo. S tem
bodo začasno pomagali večjemu navalu otrok
v vrtce. 110 tisoč evrov, kolikor bo znašala
naložba v preureditev prostorov dijaškega
doma, bo zagotovil občinski proračun, vzeli
pa naj bi s postavke za gradnjo vrtca Najdihojca, kjer letos še ni predvidenih odhodkov,
prihodnje leto pa naj bi vanj sredstva v višini
83 tisoč evrov vrnili. O tem je na julijski seji
odločil občinski svet.
D. Ž.

Zanesljivo bo letos Kmetija spet pod Mrzlim
Vrhom in zanesljivo jo bo vodil gospodar Marijan
Podobnik. Kdo bo tekmoval in kdo zmagal, pa bo
znano konec jeseni. Foto: Pop TV

Dan oglarjev na Starem vrhu
Turistično društvo Stari vrh to nedeljo, 3.
avgusta, organizira tradicionalno kulturno-etnografsko in zabavno prireditev
Dan oglarjev. Z njo želijo predstaviti stare,
že skoraj pozabljene običaje, vezane na
spravilo lesa, pripravo drv za kopo,
postavljanje kope in pripravo oglja koparjenje ter uporabo oglja. Ob in po
predstavitvah je čas tudi za zabavo in prijetno druženje. Informacije: Turistično
društvo Stari vrh (tel. 518 91 20).
B. B.
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Največji problem je nasilje
”Žrtve nasilja so največkrat ženske, stare med 40 in 60 let, ki doživljajo fizično, psihično
in/ali ekonomsko nasilje s strani (bivšega) partnerja,” pravi Špela Reš, svetovalka na Centru za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Pod okriljem Zavoda Papilot (zavod za razvijanje in spodbujanje kakovosti življenja) v Sloveniji deluje šest enot Centra za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj. ”Na leto se na centre obrne več
kot 1.500 uporabnikov, za katere svetovalci izvedemo več kot dvanajst tisoč storitev, v torej
povprečju osem storitev na uporabnika,” je pojasnila diplomirana psihologinja Špela Reš,
svetovalka v jeseniškem centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki je edini na Gorenjskem. Svetovanje je možno po telefonu, ob
globlji problematiki pa se z žrtvami dogovorijo
za srečanje - lahko v prostorih centra na Jesenicah ali na terenu. ”Na nas se lahko obrne vsak,
ki doživlja psihično, socialno ali ekonomsko
stisko. Opredelitev ‘žrtve kaznivih dejanj’ je
vezana tako na žrtve vseh oblik kaznivih dejanj, kot so določena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije, kot tudi na tiste, ki se žrtve počutijo in identificirajo. Eno naših glavnih
načel je, da nikomur ne odrečemo pomoči in
podpore.”
Kakšne vrste pomoči nudite žrtvam kaznivih dejanj?
”Nudimo sedem osnovnih storitev, ki jih glede na specifično problematiko posameznika
kombiniramo v individualno prilagojeno pomoč. Nudimo emocionalno podporo - ustvarjanje občutka varnosti, razumevanje, pa tudi suportivno svetovanje oz. pomoč pri identifikaciji problema, podporo pri postavljanju korakov
in ciljev na poti do spremembe. Pomembno je,
da uporabnik sam pride do rešitve problematike, saj le tako prevzame odgovornost za potrebno spremembo. Usmerjamo in spremljamo jih
na druge institucije, bolj primerne specifični
problematiki posameznika, kot so sodišče, policija, bolnišnica, center za socialno delo, zavod
za zaposlovanje ... Velik del našega dela predstavlja tudi informiranje o pravicah iz zakonskih aktov, o vsebini zakonov iz naslova socialnega varstva, delovnega razmerja, zaposlovanja
in zavarovanja za primer brezposelnosti, zdravstvenega zavarovanja ipd. Večkrat pomagamo
pri zbiranju dokumentacije, potrebne za uveljavljanje določenih pravic, pri pisanju pritožb,
dopisov, izpolnjevanju obrazcev ... Javnost pa
skušamo informirati o vzrokih, posledicah nasilja in oblikah pomoči, pripravljamo delavnice
po šolah, okrogle mize.”
Kako poteka svetovanje, po telefonu, osebno?
”Prvi stik je navadno telefonski, kjer ima uporabnik pravico ostati anonimen. Če gre za globljo problematiko, se dogovorimo za srečanje v
centru ali na terenu. Uporabnik se mora poču36 - L O Č A N K A

Špela Reš
titi varno in sproščeno, kar je predpogoj za nadaljnje svetovalno delo. Možno je srečanje na
domu, v parku, kavarni, na centru za socialno
delo, policiji ...”
Zaradi česa ljudje najpogosteje iščejo pomoč?
”Prevladujoča problematika je nasilje, tako fizično kot psihično. Naši podatki kažejo, da so
žrtve največkrat ženske, stare med 40 in 60 let,
ki doživljajo fizično, psihično in/ali ekonomsko
nasilje s strani (bivšega) partnerja. Vse prepogosto ostajajo v nezdravem okolju, saj jih v to
prisili strah pred spremembo. Okolje, ki ga poznajo, čeprav nasilno, nudi večjo varnost, kot
novo, nepoznano okolje. A je sprememba nujna! Opažamo tudi porast mobinga oz. psihičnega nasilja na delovnem mestu. Žrtve so največkrat zaposleni z določenimi posebnostmi in posebnimi potrebami (npr. invalidi, psihiatrični
bolniki), nizko kvalificirani delavci, delavci
drugih nacionalnosti ... Na nas se vse pogosteje
obračajo tudi starostniki, ki so žrtve psihičnega,
neredko pa tudi fizičnega nasilja s strani ožjih
družinskih članov, sovaščanov, sosedov ali pa so
postali žrtve tatvin, prevar, izsiljevanja.”
Včasih se žrtve, še zlasti starostniki, niti ne
zavedajo, da se nad njimi izvaja nasilje ...
”Ljudje čutijo, da nekaj ni v redu, lahko pa se
zgodi, da te občutke zanikajo, potlačijo, o njih
raje ne razmišljajo, ker so preveč boleči, in si
prigovarjajo, da je vse v redu, da so najbrž sami
krivi za nastalo situacijo. Tako doživljanje sti-

ske ni neobičajno. Tudi doživljanje nasilja lahko postane rutina, na katero se človek navadi.
Seveda pa to ne pomeni, da bo minilo samo od
sebe.”
Ob kakšnih težavah po vaših izkušnjah
žrtve najtežje naredijo prvi korak naprej?
”Prvi korak je vedno najtežji. Za posameznika je njegova stiska najhujša, ne glede na vsebino. Zavedati se moramo, da so spremembe
vedno težke, saj prinašajo nekaj novega, nepoznanega. Priznati si, da imamo problem, in
sprejeti pomoč na poti do spremembe, je zelo
pomemben, prvi korak. Vsak naslednji je lažji.
Nihče si ne zasluži, da se nad njim izvaja psihično, fizično ali spolno nasilje. Pomembno je,
da se človek zaveda, da si zasluži najboljše ter
da ima pravico do pomoči in podpore. Ob strokovni podpori in spremljavi se bo lažje umaknil iz neustreznega socialnega okolja, kar je
najpomembneje, če govorimo o nasilju znotraj
družine. Naslednji koraki bodo lažje izvedljivi
v varnem okolju, kjer je človek sprejet in spoštovan.”
Ana Hartman
Prostori Centra za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
na Jesenicah so na Cesti železarjev 8. Pisarna je
odprta vsak dan od 7.30 do 15.30, vsako drugo
sredo pa od 11. do 18. ure. Na telefonsko številko 04/583 60 40 lahko uporabniki pokličejo kadarkoli, deluje 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in
praznikih. Pomoč je zaupna in brezplačna.
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Nova dvorana bo velika pridobitev
Nekdanji rokometaš, rokometni sodnik in funkcionar Branko Celar je na volilni skupščini Športne
zveze Škofja Loka postal njen novi predsednik, prepričan pa je, da bo nova športna dvorana na Trati
za škofjeloške športnike velika pridobitev.

Novi predsednik Športne zveze Škofja Loka
Branko Celar

Škofja Loka - Prejšnji mesec so pri Športni zvezi Škofja Loka pripravili 11. skupščino,
ki je bila hkrati tudi volilna. Ivana Hafnerja, ki je Športno zvezo vodil zadnjih deset
let, je na mestu predsednika zamenjal Branko Celar, sicer kandidat Rokometnega društva Merkur Škofja Loka, ki je v izvršnem
odboru ŠZ pred izvolitvijo za predsednika
delal že dva mandata. Za podpredsednika je
bil izbran Gorazd Šiberle iz Košarkarskega
kluba Škofja Loka, člani IP pa so: Janez Dekleva iz Smučarskega kluba Alpetour, Jože
Hafner iz ŠD Kondor, Saška Benedičič Tomat iz ŠD Partizana, Janko Demšar iz Strelskega društva Škofja Loka in Rok Pogačnik
iz Futsal kluba Stripy. Prav tako so izvolili
disciplinsko komisijo in nadzorni odbor,
sprejeli pa so tudi program dela.
Kot je povedal novi predsednik Branko
Celar, ki delo in cilje ŠZ dobro pozna, se bo

vodstvo zavzemalo za izboljšanje finančnih
osnov za dejavnost športa v občini, pomagalo bo tako rekreativnemu kot tekmovalnemu
športu, podpiralo pa bo zlasti šport otrok in
mladine, invalidov in drugače hendikepiranih, prav tako pa bo skrbelo za izobraževanje
strokovnih športnih kadrov. Več poudarka bo
tudi prostovoljnem delu v športu, novo vodstvo Športne zveze Škofja Loka pa si želi tudi
dobro sodelovanje z županom in občinskim
svetom ter še hitrejši razvoj športa. ”Letos je
pred loškimi športniki še veliko pomembnih
prireditev, med njimi tudi že 28. medobčinske športne igre, ki se začenjajo septembra.
Športniki, pa tudi rekreativci in mladina se že
veselimo odprtja nove športne dvorane na
Trati, prav tako bosta velika pridobitev nova
telovadnica pri Osnovni šoli Jela Janežiča in
obnovljen bazen v Stari Loki,” dodaja Celar.
Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Gregor že drugič najhitrejši
Letos so člani kolesarske sekcije Indu team pri Športnem društvu Poljane že osmič
pripravili kolesarsko dirko iz Poljan na Stari vrh.
Poljane - Kar 161 kolesarjev se je prejšnjo soboto podalo na 10-kilometrsko preizkušnjo med Poljanami in Starim vrhom, ki jo zadnja leta
pripravljajo člani kolesarske sekcije Indu team, ki deluje pri Športnem
društvu Poljane. Proga z višinsko razliko 650 metrov je tudi tokrat potekala skozi Volčo, Podobeno, Javorje in Četeno Ravan, na koncu pa se je
zmage v absolutni konkurenci veselil Velenjčan Gregor Tekavec, ki je
za vzpon porabil dobrih 26 minut, s časom 26:00:2 pa je le za 15 sekund
zaostal za rekordom proge, ki je tako še vedno v lasti Mariborčana Maria Vračiča. Med dekleti je bila tokrat najhitrejša Postojnčanka Aja Opeka, ki je na Stari vrh prikolesarila v dobrih 34 minutah.
Na dirki, ki je štela za Pokal Slovenije v vzponih in hkrati tudi za občinsko prvenstvo občine Gorenja vas-Poljane, je bilo razpisanih kar 18
kategoriji, zmagovalci posameznih pa so postali: Ema Klinec, Primož
Oblak, Anže Lavtar (vsi ŠD Poljane), Rada Žakelj (Pekarija Megušar),
Aja Opeka, Marko Rejec (Izvir Vipava), Harbert Kotnik (Mengeš),
Lojze Oblak (Bambi), Jože Rogelj (Bauer center), Boštjan Slak (Brda),
Bojan Vogrinčič (Izvir Vipava), Damjan Čibej (Bambi), Aleš Hren
(Poljane), Gregor Tekavec (Energija), Danijel Vinčec (Izvir Vipava),
Primož Porenta (Bambi), Aljaž Golob (Praprotno), Nada Kostelec
(Škofja Loka) in Jaka Podobnik (Hidria). Naslove občinskih prvakov pa
so se priborili: Ema Klinec, Anže Lavtar, Lojze Oblak, Aleš Hren, Miha
Oblak (Špik) in Jaka Trček (KŠPD).
”Kljub rahlo poškodovanem cestišču smo zadovoljni, ker nismo imeli
večje nesreče, tekmovalci in tekmovalke pa so bili z organizacijo zelo zadovoljni. Tako bo dirka prav gotovo ostala v koledarju Pokala Slovenije
in tudi drugo leto jo bomo pripravili predzadnjo soboto v juliju,” je ob
koncu prireditve povedal vodja tekmovanja Andrej Dolenc.
V. S.

Gregor Tekavec je že drugič ugnal vse konkurente.
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Dokazovali se bodo v Pekingu
V 62-članski slovenski delegaciji so tudi atleti Matic Osovnikar in Brigita Langerholc iz Škofje Loke,
maratonec Roman Kejžar iz Sorice, plavalka Anja Čarman z Godešiča in gorska kolesarka Blaža
Klemenčič iz Bukovščice.

Maratonec Roman Kejžar

Šprinter Matic Osovnikar

Brigita Langerholc, tekačica na 800 metrov.

Naslednji teden, 8. avgusta, se bodo v Pekingu začele 29. poletne olimpijske igre. Na njih
bo sodelovalo tudi 62 slovenskih olimpijcev,
med njimi kar pet iz škofjeloškega konca.
Eden najbolj izkušenih med našimi atleti je
42-letni maratonec iz Selške doline Roman
Kejžar, ki je nastopil tudi že na dveh olimpijskih igrah, v Sydneyju in Atenah, njegov
osebni rekord je 2.11.50, olimpijsko normo
pa je s časom 2.17.26 izpolnil na lanskem maratonu v Berlinu. ”Na nastop v Pekingu sem

se pripravljal po načrtih, zavedam pa se, da
se na pogoje na tekmi, predvsem na onesnažen zrak, ne more vplivati. To je za nas športnike največja uganka in težko je predvideti,
kako bo tek potekal. Konkurenca je v maratonu res močna in skušal bom izboljšati uvrstitev iz Aten,” pravi Roman Kejžar, ki se je
na zadnjih olimpijskih igrah uvrstil na 54.
mesto, na 42-kilometrsko maratonsko preizkušnjo pa se bo podal prav zadnji dan olimpijskih iger, 24. avgusta.

Prvi krog kvalifikacij na 100-metrski razdalji pa 15. avgusta čaka našega najboljšega
šprinterja Matica Osovnikarja iz Frankovega naselja na Trati, ki je - tako kot Roman član AD Mass iz Ljubljane. Tudi Matic je že
dvakrat nastopil na olimpijskih igrah. Za svoj
cilj si je zastavil, da bo iz leta v leto hitrejši
in da bo skušal teči pod ”magično” mejo 10
sekund. ”Res sem dobro treniral in po zadnjih rezultatih kaže, da mi je uspelo formo
dobro tempirati. Rezultat 10.16 je že blizu

Trije v boju za zlato čipko
Železniki - V organizaciji ŠD Kamikaze je 12. julija potekala jubilejna, deseta kolesarska dirka za zlato čipko na Soriško planino.
Na startu v Železnikih se je zbralo 121 kolesarjev. Do letečega cilja na Zalem Logu je bila dirka zaprta, nato pa je šlo zares.
V boju za zmago so bili večji del dirke trije kolesarji: Andrej
Marovt Helešič iz Ljubnega ob Savinji, Goran Ikič iz Žirov in Simon Alič iz Poljan. ”Vsi trije smo taktizirali, saj smo približno
enako močni, tako da kakšnih skokov niti ni bilo,” je v cilju pojasnjeval Alič. Razplet je bil taktiki primeren: ciljni sprint. Prvi je
odpadel Alič, Ikič in Marovt Helešič pa sta sprintala vse do ciljne
črte. Močnejši je bil kolesar iz Ljubnega, časomerilci pa so obema
določili isti čas: 36 minut in 54 sekund. Rekord torej letos ni bil
ogrožen. ”Nisem tip tekmovalca, ki bi vozil na rekord. Vedno startam na uvrstitev. Tudi danes sem ocenil, da sta moja nasprotnika, s
katerima smo odločili dirko, premočna, da bi si upal že prej vse
karte položiti na mizo. Seveda smo taktizirali in temu primeren je
tudi čas,” je povedal Marovt Helešič. Pri ženskah je bila dirka odločena že prej. Z veliko prednostjo je bila prva v cilju Rada Žakelj
iz Žirov.
M. B.
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Prvi trije na zlati čipki: Simon Alič, Andrej Marovt Helešič in Goran Ikič
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mojih želja in vem, da sem sposoben teči še
hitreje. Vesel bom, če bom popravil svoj rekord 10.13 in z njim bom na tekmi lahko prišel precej daleč. Uvrstitev v finale je še vedno moj cilj, vem pa da je konkurenca močna,” pred odhodom v Peking pravi 28-letni
Matic Osovnikar.
Prav tako si uvrstitve v finale želi Brigita
Langerholc iz Podlubnika, ki pa se je lani
preselila v Kranj, kjer trenira pri Triglavu.
”Nekaj težav pri treningih sem imela s poškodovano tetivo, vendar se trenutno počutim
bolje in upam, da bom do nastopa v Pekingu
lahko nemoteno opravila načrtovane treninge. Na Kitajsko potujem 4. avgusta in upam,
da se bom do nastopa 15. avgusta toliko privadila tamkajšnjim razmeram, da te ne bodo
imele prevelikega vpliva na moj tek. Upam,
da ne bo preveč vlažno in da se mi bo uspelo
uvrstiti v finale. Tam pa je vse mogoče, čeprav je konkurenca v teku na 800 metrov letos res izjemna in upam, da mi bo ostalo dovolj moči,” razmišlja Brigita, ki si želi tudi
kolajne, čeprav se zaveda, da bo zanjo treba
postaviti osebni rekord.
Poleg atletske je zelo močna tudi naša plavalna ekipa, v kateri je tudi 23-letna Anja
Čarman z Godešiča, sicer članica Plavalnega kluba Triglav iz Kranja. Anja je nastopala
že na olimpijskih igral v Atenah, tokrat pa jo
v Pekingu čakata nastopa na 100 in 200 metrov hrbtno. Anja, ki zadnja leta pridno študira prek luže v ZDA, je v zadnjih tednih na
tekmah dokazovala, da je za nastop na olimpijskih igrah dobro pripravljena. ”Zelo sem
vesela, da sem v Dubrovniku postavila nov
rekord na 200 metrov hrbtno, kar bo tudi
moja glavna disciplina na olimpijskih igrah.

Plavalka Anja Čarman

Blaža Klemenčič bo nastopila v kolesarskem krosu.

Trenutno imamo sklepne priprave in ti rezultati v času polnega treninga so resnično obetajoči tudi za olimpijske igre. To mi veliko
pomeni in če bom rezultate do Pekinga še izboljševala, si lahko obetam nastop v finalu,
kar je moja želja,” pravi Anja Čarman, ki trenira pod budnim očesom klubskega trenerja
Sandija Savnika in ameriškega trenerja Steva
Collinsa.
Nastop na svoji prvih olimpijskih igrah pa
si je s trdimi treningi in veliko poguma priborila tudi 28-letna gorska kolesarka Blaža
Klemenčič iz Bukovščice, ki pa je imela
prejšnji teden smolo in padala na državnem
prvenstvu ter k sreči brez posledic preživela

pretres možganov. S trenerjem Robertom
Pinteričem pa sta prepričana, da je Blaža za
svoj nastop 22. avgusta dobro pripravljena.
”Sedaj spet nemoteno treniram in se veselim
nastopa na olimpijadi. Vem, da sem se sposobna uvrstiti med deset najboljših, kar sem dokazovala tudi na zadnjih tekmah svetovanega
pokala, zlasti s sedmim mestom. V Peking
potujem šele 13. avgusta, po tekmi pa ne pridem še domov, saj s trenerjem potujeva v Avstralijo, kjer bo še ena tekma svetovnega pokala na prizorišču svetovnega prvenstva, ki
me tam čaka drugo leto,” pravi Blaža KleVilma Stanovnik,
menčič.
foto: Gorazd Kavčič

Godeški nogometni dan
Godešič - V juniju je Športno društvo Kondor Godešič
organiziralo nogometni dan. Letošnji je bil tretji po vrsti. Tokrat so prvič združili otroški nogometni turnir, na katerem so
sodelovale ekipe NK Jezero Medvode, NK Polet, NK Ločan,
NK Kranj in domači NK Kondor, in dve tradicionalni nogometni srečanji omoženih in neomoženih žensk in oženjenih in
neoženjenih moških. ”Nogometni dan je naša sedaj že tradicionalna prireditev, ki je dobro obiskana, tako s strani igralcev kot gledalcev. Zanimanje za nogomet je na Godešiču kar
veliko. V klubu veliko delamo z mladimi. Trenutno pri nas
trenira okrog 40 otrok,” je povedal Igor Pintar iz ŠD Kondor.
Kot prvi so na igrišče stopili dečki iz nogometne šole. NK
Kondor namreč skupaj z NK Ločan organizira nogometni
krožek na OŠ Cvetka Golarja in na podružnici v Retečah.
Sledili so obračuni v konkurenci U8, kjer so zmagali mladi
nogometaši NK Jezero Medvode, U10 z zmago NK Ločan,
med najstarejšimi dečki U12 pa so bili najboljši domači nogometaši NK Kondor. Po turnirju mlajših kategorij sta sledili še dve zanimivi domači tekmi: omoženih in neomoženih
žensk in oženjenih in neoženjenih moških. V obeh so bili tudi
letos boljši neporočeni.
Maja Bertoncelj

Na Godešiču nogomet igrajo tudi ženske. Super žene in super punce, kot jim je letos
pisalo na majicah, so se med seboj pomerile že tretjič. Na fotografiji so skupaj s trenerjem Janijem Repom.
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Ločanka predstavlja

Ali bo zdravstvo postalo
profitna dejavnost?

Socialni demokrati, Levstikova 15, Ljubljana

V Škofji Loki je zadnjega dne v juniju v Miheličevi galeriji v Kašči potekal razgovor z mag. Julijano Bizjak Mlakar, strokovnjakinjo za področje zdravstva in zavarovalništva, na temo trenutnega stanja slovenskega zdravstva. Sklicatelj okrogle mize je bila svetniška skupina Socialnih demokratov Občinskega sveta Občine Škofja Loka. Udeleženci okrogle mize so si bili enotni v oceni, da v Sloveniji
rabimo kakovostno javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem državljanom in državljankam in bo nenehno skrbelo predvsem za izboljšanje zdravja celega prebivalstva. Udeleženci okrogle mize so se strinjali z ugotovitvijo, da privatizacija in komercializacija zdravstva, ki jo omogoča in podpira aktualna vlada, zagotovo ni
prava pot za doseganje teh ciljev.
Slovenci smo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja dosegli,
da je zdravstveno varstvo postalo univerzalno in vsem enako dostopno. Leta 1992 smo namesto proračunskega financiranja dobili obvezno zdravstveno zavarovanje, ki pa (razen otrokom) skoraj
nobene zdravstvene storitve ne pokriva v celoti, ampak pri vseh
terja zasebna doplačila. Ta sprememba je porušila univerzalnost in
bistveno zmanjšala solidarnost. Danes tako plačujemo že več kot
26 odstotkov stroškov za zdravstveno varstvo. Nekatere skupine
prebivalcev (okrog 40 tisoč oseb) so iz različnih razlogov začasno
ali trajno brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, približno
100 tisoč ljudi pa nima dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
kar pomeni, da jim brez visokih doplačil ni dostopna nobena zdravstvena storitev iz naslova obveznega zavarovanja. Okoli 170 tisoč
ljudem z najnižjimi dohodki pomeni premija dopolnilnega zavarovanja velik strošek. To je v nasprotju z določilom slovenske ustave,
da temeljne pravice in svoboščine, med katere sodi tudi pravica
zdravstvenega varstva, ne smejo biti odvisne od gmotnega stanja,
in tudi s skoraj identičnim evropskim načelom enakosti v zdravstvu. Iz države z univerzalnim zdravstvom in visoko stopnjo solidarnosti smo postali ena od
najmanj solidarnih držav EU pri zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo. Leta 2000
se je tako Slovenija po pravičnosti financiranja zdravstva v raziskavi SZO uvrstila na zelo
slabo 82. do 83. mesto med 191 državami.
Uvedba tržnih odnosov v 90-tih letih prejšnjega stoletja je tudi v zdravstvu sprožila naraščanje pritiskov po komercializaciji in privatizaciji. Zdravstvene storitve tako postajajo tržno
blago. Poleg vsega je dopuščeno, da se prepletata javno in zasebno izvajanje storitev. Isti
izvajalec ob različnem času dela v javnem in zasebnem sistemu ali ob istem času in na istem mestu opravlja javne in zasebne storitve, državljan pa lahko prehaja iz javnega v zasebni sistem in nazaj. Posledica je netransparentnost financiranja, ki na strani izvajalcev
omogoča dvojno zaračunavanje storitev in ponudbo nepotrebnih storitev, na strani bolnikov pa kupovanje krajše čakalne dobe za določeno zdravstveno storitev.
Ne pozabimo, da je zdravstveni sistem namenjen ohranjanju, izboljšanju in obnavljanju
zdravja. Tako vsakomur nudi zdravstveno pomoč in varnost v času bolezni ter daje tudi
zdravim varnost in zagotovilo, da bodo deležni pomoči, če jo bodo potrebovali. Tako bi lahko vrednote zdravstvenega sistema lahko strnili v nekaj ključnih misli:

Zdravje posameznika ni pomembno le za blaginjo posameznika, temveč
družbe v celoti. Pri vprašanjih zdravja morajo imeti vsi ljudje enake
možnosti. Javno zdravstvo mora biti univerzalno in vsem enako dostopno. Sredstva za javno zdravstvo se morajo zbirati solidarno.
V imenu svetnikov SD Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Lidija GOLJAT
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Mag. Julijana
Bizjak-Mlakar, gostja
okrogle mize in
moderatorka in svetnica
SD, Lidija Goljat

Avto

Več moči z manj bencina
Hyundai je razvil nov majhen in varčen štirivaljni bencinski motor
Južnokorejski Hyundai si prizadeva, da bi v svoje avtomobile vgrajeval
čim bolj varčne in okolju prijazne
motorje. V tej smeri gre tudi nov
štirivaljni bencinski pogonski stroj.
Motor z gibno prostornino 1,25 litra
in 57 kilovati (78 KM) pri 6000 vrtljajih in 120 Nm navora pri 4000 vrtljajih, naj bi po tovarniških obljubah
porabil le 5 litrov bencina na 100 prevoženih kilometrov, vsak kilometer
pa naj bi v ozračje izpustil le 119
gramov ogljikovega dioksida. Gre za
zelo lahek motor, ki tehta le dobrih
82 kilogramov in ga bodo najprej začeli vgrajevati v Hyundaijev najmanjši model i10, nato pa tudi v prihajajoči, za številko večji i20. Z novim
motorjem, ki so ga razvijali 48 mesecev, je južnokorejski malček, ki ga
izdelujejo v Indiji, po porabi goriva
in emisijah celo nekoliko boljši od
nekaterih evropskih tekmecev, so
prepričani pri Hyundaiju.
Matjaž Gregorič

Prihaja Opel Insignia
Opel je na avtomobilskem salonu v Londonu prvič predstavil
štiri- in petvratno različico svojega novega avtomobila srednjega
razreda, ki se imenuje Insignia in je naslednik dosedanje Vectre.
Oblikovalci so namenoma ustvarili podobni štiri- in petvratni
izvedbi, ki v dolžino merita 4,83 metra. Opel pričakuje, da se
bosta obe različici približno enako dobro prodajali. Insignia bo na
voljo s sedmimi motorji, štirje bodo bencinski od štirivaljnega s 85
kilovati (115 KM) do V6 motorja z 260 KM. Trije novi dizelski
motorji z neposrednim vbrizgavanjem imajo prostornino 2,0 litra
in izhodno moč od 81 kilovatov (110 KM) do 118 kilovatov (160
KM). Insignia ima novo podvozje, ki bo lahko imelo tudi vsa štiri
gnana kolesa. Avtomobili bodo pri nemških zastopnikih na voljo
do konca letošnjega leta, na drugih trgih pa v prvem četrtletju prihodnjega leta.
M. G.
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Avto

Toyota čaka na ofenzivo
Toyota Motor Europe je v obdobju od januarja do junija 2008 prodala skupaj 617.356
vozil znamke Toyota in Lexus, kar je sedem
odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu, na območju celotne
razširjene Evrope pa se je skupna prodaja vozil povečala za štiri odstotke. Toyotin in Lexusov tržni delež v obdobju prvih šest mesecev se je zmanjšal za 0,56 odstotne točke na
5,3 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007. Od januarja do junija 2008
je Toyota izdelala 416.760 vozil, 472.598 motorjev in 319.890 menjalnikov v svojih proiz-

vodnih obratih v Veliki Britaniji, Franciji,
Turčiji, na Poljskem, v Češki republiki in v
Rusiji. ”Leto 2008 je polno izzivov, saj se
pripravljamo na ofenzivo z novimi izdelki in
se spopadamo z večjimi zunanjimi pritiski,”
je ob tem dejal Tadashi Arashima, predsednik in glavni izvršilni vodja Toyotine evropske podružnice. ”Samozavestno vstopamo v
novo fazo rasti, s predstavitvijo osemnajstih
modelov, ki na evropskem trgu vključujejo
tudi dva hibridna avtomobila. Vse modele
odlikuje izboljšana učinkovitost porabe goriva, kar bo pomagalo pri širjenju našega pro-

dajnega deleža vozil z nizkimi emisijami
CO2.” Po prodaji je v prvi polovici leta izstopal model Prius, ki je s prodajo 21.846 vozil,
oziroma 33 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu, postavil polletni prodajni rekord. Leto 2008 je bilo leto
mejnikov za model Prius: skupna evropska
prodaja modela Prius je presegla 100.000 vozil in hibridni model je že drugo leto zapored
zasedel vodilni položaj v študiji o zadovoljstvu kupcev organizacije J. D. Power & Associates v Nemčiji, Franciji in v Veliki Britaniji.
Matjaž Gregorič

Cesta Staneta Žagarja 65b, 4000 Kranj, 04/280-900 0
Jarška cesta 11, 1230 Domžale, 01/729-9000
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Avto

Šport in zabava skupaj
Chevrolet predstavlja novi Camaro, ki naj bi bil zabaven športni avto za 21. stoletje
Chevrolet je predstavil novo generacijo
modela Camaro, ki bo s pogonom na zadnji
kolesi na voljo z dvema različnima motorjema - motor V6 in V8 za športno različico
SS. Vsi modeli in kombinacije prenosa moči
vključujejo šest stopenjski menjalnik, ki zagotavlja majhno porabo goriva. Napredne
tehnologije prenosa moči, vključno z motorji z neposrednim vbrizgom in aktivnim
upravljanjem porabe goriva, omogočajo ravnovesje med zmogljivostjo in porabo goriva.
Z obliko, ki je zelo zvesta izvirnemu konceptu, je novi Camaro športni avto 21. stoletja, ki se zaveda svoje dediščine, so prepričani v koncernu General Motors. Dolge linije
sprednjega dela od preme do armaturne
plošče in kratek zadek dajeta Camaru klasičen videz, medtem ko so profil vetrobranskega stekla, kolesa, potisnjena v kote, in
močne oblike blatnikov elementi, ki dodatno podkrepijo tehniko in športniku dajo odločilen agresiven videz.
Novinčevi vrhunci so 3,6-litrski motor šestvaljnik in možnost izbire med 6-stopenjskim ročnim ali samodejnim menjalnikom,

športni model SS s 6,2-litrskim motorjem
V8 vključno s funkcijo za aktivno upravljanje porabe goriva pri kombinacijah s samodejnim menjalnikom in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ter 18-, 19-, ali celo 20palčna kolesa. Notranjost je oblikovana z

navdihom dediščine, za potniško varnost pa
skrbi šest standardnih zračnih blazin, vključno z zavesno bočno zračno blazino za predel
glave in bočnima zračnima blazinama za
trup, montiranima na sprednjih sedežih.
Matjaž Gregorič

Avto Krka d. o. o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana

PE: AVTOCENTER IDRIJA
Mokraška vas 3, 5281 Sp. Idrija
tel.: 05/37 34 690
fax: 05/37 34 691

TEHNIČNI PREGLEDI
IN REGISTRACIJA VOZIL
Pri nas lahko opravite:
■

■
■
■

■

tehnični pregled vseh motornih in
priklopnih vozil
registracijo vozil
prepise vozil
osnovno in kasko zavarovanje
vozil (možnost plačila s plačilnimi
karticami)
homologacijo vozil (predelave,
uvoz vozil)
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Študentska

Prvo mandatno obdobje
Zavoda O gre h koncu

Deluje na področjih mladinske kulture, zabave, prostočasnih aktivnosti, multimedije, umetnosti in neformalnega izobraževanja. Svoje dejavnosti izvaja v okviru štirih stalnih velikih
projektov, MKC Pri Rdeči Ostrigi, umetniški
center Atelje Clobb, gorenjski regijski multimedijski center Pulsar in ciklus glasbenih večerov Grajski Vitraž, kot tudi skozi mnogo
manjših projektov (programi Mladi v akciji,
Dijaški živ žav, Mestni trg v barvah ...).
Smo neprofitna organizacija velikega subregijskega pomena, kar dokazujemo s kontinuiranim osemletnim izvajanjem dejavnosti, ki so
vsako leto številnejše in bolj kvalitetne. Priredimo okrog 200 kulturno-izobraževalnih dogodkov na letni ravni, izvedemo 15 do 20 izobraževalnih ciklov na področjih multimedije,
umetnosti, lingvistike in glasbe, s strani Ministrstva za kulturo RS imamo podeljen status regijskega multimedijskega centra in vso svojo
infrastrukturo dajemo zainteresiranim neprofitnim organizacijam in iniciativam na voljo
brezplačno ...
Tako je stanje zdaj, ni pa bilo vedno tako. Začelo se je leta 1999 z ustanovitvijo Zavoda O
za namene izvajanja razpisne dejavnosti in
upravljanja z mladinskim klubom Pri Rdeči
Ostrigi. Bili smo pionirji na svojem področju,
ko smo ustanovili enega prvih zasebnih zavodov v Sloveniji, na področju mladinskega dela.
Že od samega začetka smo mladi v Škofji Loki
sami poskrbeli za svojo organiziranost, saj je
ustanovitelj Zavoda O Klub škofjeloških študentov. Z leti se je število naših programov
večalo in prihajale so nove in nove ideje, tako
da je Zavod O v letu 2004 doživel veliko prestrukturiranje - takrat sem nastopil mesto direktorja.
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Bil sem zelen, kot vrbova veja, neposredno
po diplomi, Zavod O pa je za nameček v
upravljanje prevzel še stalne projekte računalniške sekcije in umetniškega ateljeja, narediti
je bilo treba nov poslovni načrt, predvsem pa
sta pomembna takratna nova vizija in poslanstvo, v katerih so bile postavljene glavne smernice in nameni delovanja Zavoda O: postati vodilna neprofitna mladinska organizacija na širšem območju Škofje Loke do konca leta 2008,
priznana tako s strani lokalne skupnosti, širše
civilne družbe, predvsem pa mladih samih.
Razširiti dejavnost s pretežno kulturnozabavno usmerjene, tudi na področje usmerjenega neformalnega izobraževanja, multimedijskih dejavnosti ter na področje analize mladih
kot delovne sile. Kar ambiciozno za novopečenega direktorja, bilo pa je dovolj energije in
motivacije, in veliko nadebudnih sodelavcev,
da smo lahko začeli na polno.
V letu 2004 smo prebili meje in postali organizacije z mednarodnim programom; aktivno
smo se vključili v programe EVS in gostili prvi
evropski prostovoljki v Gorenjski regiji Katjo
Kahkonen in Anne Baey. Kakšen šok za Škofjo Loko - pripeljali smo tujce v mesto! Ni bilo
dolgo in že sta imeli na svoji strani pozornost,
Katja je celo prišla na naslovnico Ločanke. Pokazala se je potreba po stalnem komuniciranju
z javnostjo, tako da smo vzpostavili PR službo,
prvič smo oddali več kot pet razpisov za sofinanciranje dejavnosti, naredili smo prvi mladinski simpozij o sodobnih umetnostih Arteria
in se začeli pripravljati na vzpostavitev dejavnosti multimedijskega centra.
Poleg rednega programa, ki je v številkah
bolj opisan v uvodnem odstavku, smo vsako
leto dosegali nove cilje, ki so pomenili preboje
na enem od področij, kjer delujemo in nas še
bolj opogumili v naših ambicijah. Vedno več je
bilo želja in volje, da se jih izpolni, tako da
smo v letu 2005 na razpisu Ministrstva za kulturo pridobili status regijskega multimedijskega centra, na takratno Ministrstvo za visoko
znanost in tehnologijo pa smo uspešno prijavili projekta na področju odprtokodnega programiranja. Na področju umetnosti smo bili v tem
letu še posebej ponosni na nov ciklus kiparskih
delavnic in na projekt Animaltour, potujočo
razstavo, ki je v naši produkciji gostovala v
Okroglem stolpu Loškega muzeja in v splitski
galeriji Ghetto.
V letu 2006 smo pripravili drugi del projekta
Animaltour in gostovali v eni najeminentnejših

zagrebških galerij Meštrovićev paviljon, vzpostavili smo regijski kulturni portal gorenjski.kulturnik.si, kjer lahko najdemo vse kulturne prireditve, ki se zgodijo na Gorenjskem,
razvrščene po kategorijah. Regijski portal je
interaktiven z nacionalnim kulturnim portalom kulturnik.si in je tudi povsem brezplačen
za vse uporabnike (fizične in pravne osebe),
ki bi želele vnašati vsebine. V tem letu smo
začeli tudi pripravljati intermedijske prireditve, ki so imele svoj vrhunec v Kibernetičnem
pikniku, ki se je v oktobru zgodil na Mestnem
trgu v Škofji Loki, na njem pa so gostovali
nekateri najboljši slovenski intermedijski
umetniki.
Naslednje leto smo prvič delovali kot založnik - izdali smo dve zgoščenki, založniška
dejavnost pa je še vedno živa pod imenom
Chill pill 99. V letu 2007 smo dosegli enega
pomembnejših finančnih prebojev v zgodovini naše organizacije: s svojo dejavnostjo smo
se uvrstili v proračun Občine Škofja Loka in
tako dosegli boljšo dolgoročnejšo stabilnost
za našo organizacijo. Nadaljevali smo s svojim odpiranjem za sodelovanja in tako v okviru mreže M3C (mreže multimedijskih centrov
Slovenije) izdelali promocijsko brošuro ter se
aktivno vključili v projekt Sejem bil je živ,
projekt petih starih gorenjskih mest.
Omenjam samo nekatere stvari, ki se lahko
uvrstijo v kategorijo posebnih dosežkov, vedno pa rad poudarim pomembnost stalnosti naših storitev.
V letu 2008, ko se moje mandatno obdobje
zaključuje, stvari tečejo naprej. Prenavljamo
multimedijski center, prireditvi Mestni trg v
barvah in Dijaški živ žav sta doživeli svojo
četrto in deveto ponovitev, Otroške delavnice
v ateljeju so uspešne kot še nikoli, program v
Ostrigi obiskan ... V tem mandatnem obdobju
smo več kot podvojili proračunsko in programsko realizacijo in se uveljavili kot en
uspešnejših mladinskih centrov v Sloveniji.
Na mladinskem polju ni vedno lahko, ker je
kadrovsko in finančno podhranjeno. Nam je
uspelo, ker smo se trudili. Vedno nas je bilo
prisotnih dovolj ljudi z željo, voljo in vizijo,
da smo uspeli narediti imenitne stvari: iz srca
hvala vsem, ki ste mi stali ob strani - zaradi
našega skupnega dela, me ob odhodu nič ne
skrbi. Moj naslednik bo lahko ob zaključku naslednjega mandata gotovo govoril o novih
uspehih.
Matic Stergar, direktor v odhajanju

ZAVOD O, ZAVOD ŠKOFJELOŠKE MLADINE, MESTNI TRG 20, ŠKOFJA LOKA

Zavod O, zavod škofjeloške mladine opravlja dejavnosti mladinskega centra v najširšem pomenu te
besede in je kot tak priznan tudi s strani Urada Republike Slovenije za mladino.

Kronika

Požar povzročilo pregreto seno
V Robidnici je 18. junija pogorelo leseno ostrešje gospodarskega poslopja, seno in traktor.
Robidnica - Sredi junija je na gospodarskem objektu v Robidnici v občini Gorenja vas-Poljane izbruhnil požar, ki je uničil ostrešje, seno in starejši traktor. Gmotna škoda
po prvih ocenah znaša okoli trideset tisoč
evrov. Policija je sporočila, da je po prvih
ugotovitvah najverjetneje zagorelo zaradi
samovžiga sena. Ogenj so pogasili prostovoljni gasilci s Hotavelj, Gorenje vasi, Trebije, Poljan, Novakov in Cerknega.
Gospodarski objekt, velik 12-krat 14
metrov, je razdeljen na dva dela. Spodnji del
služi za hlev, v zgornjem pa je bilo shranjeno
seno in kmetijski stroji. Kriminalistična
komisija je ugotovila, da je požar izbruhnil v
zgornjem delu gospodarskega poslopja, v
delu, kjer je bilo seno, staro in novo. Na seno,
ki je bilo pripeljan na novo, je pred vžigom
skozi okno sijalo sonce. Policija domneva, da
se je novo seno med sušenjem v notranjosti
pregrevalo, zato je tudi prišlo do samovžiga.
Simon Šubic, foto: PGD Trebija

Ogenj je uničil ostrešje gospodarskega poslopja, seno in traktor.

Po tednu dni umrl

Izginila kosilnica

Goropeke, Ljubljana - V Kliničnem centru v Ljubljani je 11. julija umrl 37-letni moški iz Goropek, ki se je teden prej hudo poškodoval pri delu v domači vasi. 37-letnik je 4. julija dopoldne z bratom s
hidravličnim dvigalom na keson tovornega vozila dvigal dvestolitrske sode z odpadnim oljem. Pri tem je nanj padel sod z višine več kot
treh metrov. Za ranjenega je najprej poskrbela zdravniška ekipa iz
Zdravstvenega doma Žiri, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v
ljubljanski Klinični center, kjer je po tednu dni zdravljenja podlegel
hudim ranam.

Vešter - Neznani storilec je v noči na 10. julij iz gospodarskega poslopja v Veštru ukradel kosilnico znamke BCS, tip 630. Gmotna škoda znaša tri tisoč evrov.

Pleskarja streslo
Davča - Enajstega julija ob 14.50 se je med pleskanjem na transformatorju na območju Davče huje poškodoval 23-letni delavec z območja Železnikov. Med izvajanjem pleskarskih del se je z orodjem
dotaknil žice, ki je bila pod napetostjo, zato je prišlo do električnega
udara. Delavca so zaradi hudih ran z reševalnim vozilom odpeljali v
Klinični center v Ljubljano, kjer je ostal na zdravljenju.

Ukradel motorne žage
Škofja Loka - Neznani storilec je v noči na 14. julij s silo vlomil v
trgovino kmetijsko gozdarske zadruge na Kidričevi ulici v Škofja
Loki. Brez dovoljenja in plačila je odnesel več motornih žag. Z vlomom in tatvino je nepridiprav povzročil okoli 3.700 evrov gmotne
škode.

Tat v hiši
Davča - Dvanajstega julija zvečer je nekdo iz odklenjene stanovanjske hiše v Davči odnesel denarnico z dvesto evri gotovine in bančno
kartico, s katero je kasneje na bankomatu dvignil še štiristo evrov gotovine.

Poškodovali avtomobil
Sveta Barbara - Pri Sveti Barbari pri Škofji Loki je 10. julija popoldne nekdo poškodoval osebni avtomobil Audi A4. Razbil je stekla in luči na vozilu, poškodoval lak in notranjost vozila. Lastnika je
oškodoval za okoli šest tisoč evrov.

Izpraznil denarnico
Škofja Loka - Neki nepreviden občan je 9. julija na sedežu svojega avtomobila pozabil denarnico, ki je bila za nekega nepridiprava
preveč vabljiva. Prikopal se je do nje in jo izpraznil. Lastnik je policistom navedel, da mu je tat ukradel 130 evrov gotovine.

Odpeljal motor
Škofja Loka - Neznani storilec je v noči na 9. julija izpred stanovanjske hiše v Podlubniku ukradel motorno kolo KTM Duke Supermoto črne barve in z registrsko številko LJ C3-2F. Gmotna škoda
znaša okoli 4.300 evrov.

Padel z gradbenega odra
Žiri - Konec junija se je na delovišču v Žireh med postavljanjem gradbenega odra huje ponesrečil 45-letni delavec. Med montiranjem kovinskega ogrodja je iz neznanega razloga izgubil ravnotežje, zato je padel
šest metrov globoko, kjer je nezavesten obležal. Sodelavci so ga s kraja
nesreče takoj odpeljali v žirovski zdravstveni dom, od tam pa so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v Klinični center v Ljubljani.
S. Š.
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Horoskop
OVEN 21. marca – 21. aprila
Hrepeneli boste še po več, kot vam bo trenutno dano. Na
neki način s tem izzivate usodo, zato bodite res pazljivi,
kaj si želite. Ne bodite nestrpni, vse bo ob pravem času.
Srečni datumi: prvi dnevi meseca
Dnevi za ljubezen: 16. 8.
Vaša barva: roza
Loto številke: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 13
Misel meseca: Pogum pomeni, da naredite tisto, česar vas je strah.

BIK 22. aprila – 20. maja
Nekateri načrti vas bodo izčrpali, a razloga za preplah
ne bo. Ker boste pozorni na vse malenkosti, se zna
zgoditi, da opazite nekaj, kar vam ne bo čisto všeč, a vendar se boste
dobro znašli.
Srečni datumi: 25. 7.
Dnevi za ljubezen: 26., 27. 7.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15
Misel meseca: Ljubiti življenje pomeni, imeti sebe najrajši.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija
Na čustvenem področju boste izkoristili vse dane možnosti in boste z rezultati zelo zadovoljni. Tudi poslovno se
vam obetajo presenečenja. Želi boste, kar ste sejali.
Srečni datumi: 19., 21. 8.
Dnevi za ljubezen: cel mesec se vam obeta sreča
Vaša barva: barva neba
Loto številke: 6, 7, 23, 24, 25, 28, 31
Misel meseca: Najpomembnejše pri cilju je, da ga imamo.

RAK 22. junija – 22. julija
Določena oseba, ki vam pomeni več, kot si upate priznati, vas bo presenetila do take mere, da ne boste mogli
ostati brez besed. Vsekakor greste korak naprej, kar je
bil že skrajni čas.
Srečni datumi: 23., 28. 8.
Dnevi za ljubezen: 25.8.
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 12, 13, 16, 17, 22, 27, 34
Misel meseca: Da bi uspeli, moramo predvsem zaupati, da bomo.

LEV 23. julija – 23. avgusta
Odpirale se vam bodo nove možnosti za dodatni zaslužek. Ker denarja vedno primanjkuje, želje pa so velike, se za akcijo ne boste dolgo časa odločali. Uživali
boste na zeleni veji.
Srečni datumi: 24. 8.
Dnevi za ljubezen: 20., 22. 8.
Vaša barva: barva češenj
Loto številke: 1, 2, 31, 32, 33, 35, 38
Misel meseca: S solzami le hranimo svojo nesrečno usodo.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
Čustveno boste prišli v tem mesecu do točke, ko vam prav
nobena stvar ne bo več jasna. Iskali boste odgovore in boste
zato pripravljeni na vse. Ljubezen je nekaj najlepšega.
Srečni datumi: 12., 13. 8.
Dnevi za ljubezen: sredina meseca julija
Vaša barva: vsi svetli odtenki
Loto številke: 4, 5, 6, 21, 22, 23, 26
Misel meseca: Ko je človek zaljubljen, ima leto dve pomladi.
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TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
Poslovno se vam bodo odprle poti, ki se bodo v nekem smislu
navezovale na preteklost. Če se boste znali izogibati starim napakam, lahko računate na uspeh, ki ga boste resnično veseli.
Srečni datumi: 27., 28. 8.
Dnevi za ljubezen: 20. 8.
Vaša barva: zelena
Loto številke: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12
Misel meseca: Svet se dogaja ljudem, ki osedlajo jutro in prehitijo dan.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra
Vaš trud minulega dela bo končno poplačan tako, da boste
vi in vsi okoli vas zadovoljni. Spremembe, ki se vam obetajo na čustvenem področju, bodo polna pozitivnega upanja in žareli boste kot že dolgo ne.
Srečni datumi: 24. 8.
Dnevi za ljubezen: 25., 29. 8.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14
Misel meseca: Vsak ima svoj košček sveta, kdor to ve, ima ves svet.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Končno boste dočakali svojo pravo priložnost. Pokazali
boste vse, kar znate in boste zelo zadovoljni. Naučili se
boste uživati čisto v vsakem trenutku življenja in z dobro
voljo okužili tudi druge.
Srečni datumi: 27. 7. in 5. 8.
Dnevi za ljubezen: 9., 11. 8.
Vaša barva: modra
Loto številke: 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17
Misel meseca: Samo od nas je odvisno, kako preberemo že zapisano usodo.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
Vaša delovna vnema bo čez cel mesec na visoki ravni in tudi
razni uspehi se vam bodo vrstili drug za drugim. V čustvenem odnosu ste nujno potrebni sprememb in daljšega dopusta.
Srečni datumi: 27. 7.
Dnevi za ljubezen: 6., 7. 8.
Vaša barva: zlata
Loto številke: 3, 4, 6, 8, 9, 20, 21
Misel meseca: Vsaka minuta, ura, dan je novo življenje.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
V ljubezni se pripravite na manjše nevšečnosti, saj ste
ljubljeno osebo zadnje čase imeli preveč na stranskem
tiru. Zamislili se boste nad svojimi željami in boste prisiljeni vzeti svojih pet minut.
Srečni datumi: 23., 24. 7.
Dnevi za ljubezen: 12. 8.
Vaša barva: temno rdeča
Loto številke: 1, 2, 14, 18, 19, 22, 23
Misel meseca: Dve življenji ima, kdor zna eno živeti.

RIBI 20. februarja – 20. marca
S prilagajanjem do prave mere in z določenimi kompromisi, vam bo uspelo nekaj, kar vam že dalj časa dela
težave in vas ovira pri končnem uspehu. Na splošno je to
za vas dober mesec, čaka vas še dopust.
Srečni datumi: 29. 7. in 6. 8.
Dnevi za ljubezen: 15., 16. 8.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 2, 5, 9, 10, 12, 17, 18
Misel meseca: Brez vere vase težko preskočimo še tako majhen jarek.

