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Mlinotest živilska industrija, d. d., delovna enota Pekarna Peks Škofja Loka, 
vabi k sodelovanju nove sodelavce za naslednja prosta delovna mesta:

●● PEK, 
●● SLAŠČIČAR/KA, 
●● ŽIVILSKI DELAVEC, 
●● SKLADIŠČNI DELAVEC,
●● TRGOVEC/KA

Vsi, ki bi vas delo v živilski industriji zanimalo, se lahko oglasite v Peksu 
na Kidričevi 53 v Škofji Loki ali pokličete na telefon 04/511 08 88, 

kjer vam bomo radi posredovali vse dodatne informacije.

dar zlatega zrnja

MLINOTEST živilska industrija d.d. Ajdovščina
Pekarna PEKS Škofja Loka, 
Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
Tovarniška ulica 14, 5270 AJDOVŠČINA
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
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nezahtevnih, zahtevnih 
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Jelena Justin

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

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 / 506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

Srednješolski programi poklicnega, strokovnega 
in poklicno tehniškega izobraževanja za naziv:

VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH OTROK

EKONOMSKI TEHNIK 
(4 leta ali 2 leti - PTI)

GASTRONOMSKO - TURISTIČNI TEHNIK

PRODAJALEC

BOLNIČAR - NEGOVALEC

ADMINISTRATOR

Vpisujemo tudi v program za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije 
Socialni oskrbovalec na domu ter v brezplačni
program Osnovne šole za odrasle.

S 1. septembrom uvajamo prenovljene programe.
Vpis v stare programe je mogoč še do 
31. avgusta 2008. 

Vpisni pogoj za program PTI je končana šola za
prodajalca ali administratorja, za ostale programe
končana OŠ ali nedokončana katerakoli triletna 
ali štiriletna šola. K vpisu vabimo tudi vse, ki se
želijo prekvalificirati v navedene poklice. 
Prekvalifikacija v prodajalca traja samo osem
mesecev.

Informacije: 
04/506 13 60 in www.lu-skofjaloka.si
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Starejši se zagotovo spominjajo časov, ko je takratni Jugoslavi-
ji vladala inflacija. Denar je vsakodnevno izgubil del vrednosti,
po kavo je bilo treba v sosednje države, za prašek so tudi otroci
čakali v dolgih vrstah, na cestah so lahko vozili le, če so bile re-
gistracije prave za tisti dan (par-nepar so na olimpijskih igrah
uvedli tudi letos v Pekingu). Takšne monetarne krize sicer niso
pogost pojav, kljub temu pa jih poznamo po vsem svetu. Pred ča-
som so jih poznali številni v latinskoameriških državah, letos pa
v oči bode inflacija v Zimbabveju. Njihovo inflacijo si težko pred-
stavljamo tudi pri nas. Štejejo jo v milijonskih odstotkih, blago se
draži iz ure v uro, povedano drugače - denar ekstremno hitro iz-
gublja vrednost.

Tudi v razvitem svetu se spopadajo z izgubljanjem vrednosti de-
narja. Američani, Angleži in tudi večina v zahodnoevropskih dr-
žavah si ne predstavlja življenja z inflacijo. V obeh prej omenje-
nih državah se lahko ”pohvalijo” z najvišjo stopnjo inflacije v
zadnjih 16 oziroma 17 letih. Težko si predstavljajo, da je njihov
najljubši kolaček, za katerega so morali od nekdaj odšteti dolar
ali funt, odslej dražji. Nemcem gre težko v račun, da so se počit-
nice v Grčiji ali njim tako ljubi španski obali podražile za več de-
set evrov.

Kako se obvarovati pred inflacijo? Reinhrad Deutsch v knjigi
Zarota srebra stavi na žlahtne kovine, kot sta zlato in srebro. Kot
pove naslov, predvsem na srebro, ki naj bi bilo danes podcenje-
no. Zaradi izgub vrednosti (inflacije) denarja, ki ga izdajajo cen-
tralne banke, in skokovitega povpraševanja po srebru za indu-
strijsko rabo naj bi se njegova vrednost v primerjavi z zlatom po-
višala. Z nakupom srebra naj bi si tako zagotovili odlično pokoj-
nino ali lepo prihodnost, saj vrednost žlahtnih kovin raste oziro-
ma je vsaj ohranja, za enako težo srebra naj bi čez 20 let kupili
več dobrin. Vse lepo in prav, ko ne bi prejšnji teden prejeli obve-
stila, da cena zlata pada. 

In pri nas? Po letih nenehnega upadanja inflacije, ko smo se
skoraj navadili, da podražitve niso del življenja in pivo stane sko-
raj povsod skoraj ves čas enako, smo doživeli evro in svetovno re-
cesijo. Z uvedbo evra so nekateri špekulirali in navili cene. Tudi
trgovci, saj so nekateri cene dvignili pred plačevanjem z evrom,
kasneje jih lepo zaokrožili in čez čas ”zaradi povišanja cen do-
baviteljev” dodali še nekaj centov. Nekatere izdelke danes vred-
notijo dvakrat višje kot pred tremi leti. 

Kolikšna je torej inflacija in koliko sta k njej prispevali dražja
hrana in nafta? V Adrii Airways so na vprašanje, kako se pri po-
slovanju poznajo višje cene nafte, odgovarjajo, da so stroški v
enem letu narasli za dvesto odstotkov. Kdorkoli je priključen na
daljinsko ogrevanje, ve, da se je ogrevanje zgolj v nekaj mesecih
podražilo za 50 odstotkov. Vozniki vedo, da je polnjenje avtomo-
bilskega rezervoarja danes dražje vsaj za tretjino v primerjavi z
enakim obdobjem lani. Takšnih primerov je še veliko, odgovor na
vprašanje, ali v času po rojstvu države živimo bolje, je odgovor
da. Ali živimo bolje kot pred štirimi leti, je odgovor da. Ali 
živimo bolje kot pred letom dni, pa je odgovor ne. Z enako plačo
danes (v primerjavi z avgustom lani) lahko plačamo manj 
položnic.

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 68. številke Gorenjskega glasa,
26. avgusta 2008. V nakladi 14.000 izvodov jo do-
bijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 30. septembra 2008.

L O Č A N K A

Boštjan Bogataj

Inflacija in položnice

Na naslovnici: Jasmina iz Železnikov
Foto: Gorazd Kavčič
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Rovtarski bal na Starem Vrhu
Društvo Rovtarji to nedeljo, 31. avgusta, vabi na Rovtarski bal na

Grebljico pod Starim Vrhom. Začeli bodo ob 11. uri, obiskovalce
bodo zabavali številni ansambli, Rovatrji pa bodo poskrbeli za sre-
čelov, hrano in pijačo. Informacije: Društvo Rovtarji (Brane Tavčar,
031/416 345)

Pohod Javore-Žetina-Javorje
Družinski pohod po krožni pešpoti Javorje-Žetina-Javorje bo Turi-

stično društvo Javorje organiziralo prihodnjo soboto, 6. septembra.
Začeli ga bodo v sončnih Javorjah, se povzpeli na Goro, kjer stoji
božjepotna cerkev Marijinega vnebovzetja, nato pa skozi Spodnjo in
Zgornjo Žetino mimo slapu Rancka ter preko Murav nazaj v Javor-
je. Pohodniki si bodo ogledali lokalne znamenitosti, dela domačih
umetnikov, organizatorji pa pripravljajo tudi kulturni program s po-
gostitvijo in pijačo. Info TD Javorje (Miha Peternel, 041/742 373)

Glasbeni večer v Egrovem vrtu
S prireditvami nabito soboto, 6. septembra, bo zaključil prijeten 

večer z glasbeniki, ki so ga v Turističnem društvu Železniki poimeno-
vali Egrov večer v Egrovem vrtu. Začeli bodo ob 20. uri, na Egrovem
vrtu v Železnikih. Info: TD Železniki (Nataša Habjan, 514 73 56)

Septembrski pohod na Ratitovec
Septembrski rekreativni pohod na Ratitovec, ki bo tokrat v nedeljo,

7. septembra, je kljub obilici podobnih prireditev po Sloveniji med
planinci dobro znan. Takšno trditev potrjuje tudi prek petsto vpisni-
kov na enem pohodu, ki na Ratitovec pridejo iz vse Slovenije. Med

njimi je vsako leto tudi veliko prejemnikov priznanj za trideseto ude-
ležbo na pohodu. Smer pohoda ni predpisana, vsak ga lahko izbere
po svojem okusu in zmožnostih. Informacije Planinsko društvo za
Selško dolino Železniki (Lojze Lotrič, 031/613 426) 

Gobarska razstava s harmonikarji
Razvedrilna in poučna prireditev Harmonikarji na gobarski razsta-

vi bo v nedeljo, 7. septembra, z začetkom ob 13. uri na prireditvenem
prostoru pred planinsko kočo na Ermanovcu. Člani Planinskega 
društva Sovodenj v sodelovanju z gobarskim društvom iz Škofje
Loke že v jutranjih urah pripravijo oziroma postavijo gobarsko raz-
stavo. Vsako leto na njej sodeluje vsaj en vidnejši slovenski pozna-
valec gob, ki navzočim posreduje veliko zanimivega. Dogajanje bo
popestrilo okoli 20 do 30 harmonikarjev, od katerih bo vsak zaigral
največ tri pesmi. Športne in zabavne igre, ki bodo sledile nastopu
harmonikarjev, bodo nedeljski popoldan še dodatno popestrile. 
Info: Planinsko društvo Sovodenj (Lovro Telban, 519 50 22, Martina
Jezeršek, 519 50 57)

Deseti vzpon na Blegoš
Športno društvo Marmor Hotavlje letos pripravlja jubilejni deseti

vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš za veliko nagrado Kras Sežana.
Tokrat bo od 150 do 180 tekmovalcev pomerilo moči drugo septem-
brsko nedeljo, torej 14. v mesecu. Razlog množičnosti vzpona z gor-
skimi kolesi gre iskati v športno rekreativnem vzponu, ki je v prete-
klih letih štel tudi za Pokal Slovenije in občinsko prvenstvo Občine
Gorenja vas-Poljane. Proga vodi iz Hotavelj prek Suše, Črnega Kala
do koče na Blegošu. Info: ŠD Marmor Hotavlje (Niko Stržinar,
051/214 751, www.smdh.si)

Boštjan Bogataj

Ločanko bere 
47 tisoč bralk in bralcev

Po zaključenem polletnem obdobju zbiranja poda-
tkov v letu 2008 sta Slovenska oglaševalska zbornica
in družba Valicom konec julija objavila Nacionalno
raziskavo branosti. Po njej Ločanko, prilogo Gorenj-
skega glasa, prebira neverjetnih 47 tisoč bralk in bral-
cev. Povprečno Ločanko bralci na Škofjeloškem in
tudi širše (saj je prebivalcev na tem območju manj
kot 42 tisoč) berejo 1,7 dneva, kar jo uvršča med naj-
dlje brane časopise in revije med vsemi brezplačniki.
Sestrska priloga Kranjčanka, ki jo pripravljamo za
območje Mestne občine Kranj, in poltednik Gorenj-
ski glas sta ohranila tradicionalni doseg branosti. 

Uredništvo

NAROČAM

Ime in priimek: ____________________________________

Naslov:__________________________________________

Podpis:_______________________

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

za najmanj eno leto



Aktivni medvoški planinci
Planinsko društvo Medvode letos praznuje šestdesetletnico. Društvo šteje prek 270 aktivnih

članov. Njihov dom je Slavkov dom na Golem Brdu. 

Planinsko društvo Medvode je bilo usta-
novljeno pred šestimi desetletji. Ustanovni
zbor je namreč leta 1948 uresničil želje tam-
kajšnjih planincev po ustanovitvi lastnega
društva, ki so tlele že pred 2. svetovno voj-
no. Na ustanovnem zboru so predlagali, da
bi društvo imelo tudi svoj planinski dom, ter
se dogovorili za preureditev nemške posto-
janke na Golem Brdu. Tako je PD Medvode
dobilo svoj dom, ki so ga poimenovali Slav-
kov dom, katerega lastnik je še danes. 

Planinsko društvo Medvode ima nekaj več
kot 270 aktivnih članov, ki delujejo v sedmih
odsekih: izletniškem, markacijskem, mladin-
skem, gospodarskem, jamarskem, informa-
cijsko - propagandnem in v odseku na po-
dročju varstva narave. ”Število članov se v
zadnjih letih povečuje, seveda pa smo še
daleč od številke 968, kolikor članov je 
društvo imelo leta 1980,” je povedal Branko
Stropnik, od letos novi predsednik PD
Medvode.

Investicije bodo potrebne
v Slavkovem domu in 

v domu v Tamarju
Eden izmed odsekov PD Medvode je go-

spodarski, ki skrbi za dva planinska domo-
va: že omenjeni Slavkov dom in za Dom v Ta-
marju, ki ga je PD Medvode v upravljanje od
Planinske zveze Slovenije dobilo pred 40
leti. ”Oba domova sta potrebna obnove. V
Slavkovem domu bo med drugim treba ob-
noviti kuhinjo in dograditi prostore za njeno
razširitev. Večji problem pa je Dom v Tamar-
ju, ki je v denacionalizacijskem postopku že
od leta 1994. Odločitve še vedno ni, dom
pa je iz leta v leto v slabšem stanju. Že več
kot deset let na domu izvajamo le najnujnej-
ša vzdrževalna dela. Dokler postopek ne bo
končan, v večje investicije seveda ni smotr-
no iti. V delu planinskega doma je voda iz-
podjedla temelje. V mansardi je počila ste-
na. Bile so narejene ocene, da bi za sanaci- jo potrebovali prek 80 tisoč evrov. Takšnega

stroška si, sploh glede na to, da denaciona-
lizacija še ni končana in da za najem kredita
za hipoteko doma ne moremo dati, saj nis-
mo njegovi lastniki, ne moremo privoščiti.
Še enkrat pa je treba povedati, da je obnova
v čim krajšem času nujno potrebna. Naše
društvo v prihodnje torej čaka ogromno
dela, za kar bomo potrebovali veliko denar-
ja. Pri tem upamo tudi na pomoč s strani
okoliških podjetij,” pojasnjuje Stropnik. 

Skrbijo za okrog 100 km
planinskih poti

Veliko dela ima v društvu tudi markacijski
odsek, ki skrbi za okrog sto kilometrov pla-
ninskih poti: del Polhograjskega hribovja in v
Tamarju (Jalovec, Slemenova špica in Pon-
ce). Planinsko društvo Medvode je eno red-
kih, ki ima jamarski odsek, kot pa pravi
Stropnik, je njihova želja spet formirati alpini-
stični odsek, ki je bil ukinjen leta 1976: ”Al-
pinistični odsek je bil fantastičen. Imel je ve-
liko članov, ki so bili alpinisti v pravem pome-
nu besede. Imeli so ogromno prvenstvenih
vzponov v najvišjih domačih gorah, v Himala-
ji, v Evropi, veliko ponovljenih vzponov.” 

In kaj čaka društvo v prihodnje, ki za svoje
člane vsak mesec organizira vsaj en, v pole-
tni sezoni pa dva društvena izleta? ”Čakajo
nas investicije v oba domova, pridobivanje fi-
nančnih sredstev in nadaljevanje po začrta-
nih smernicah, med katerimi so planinski iz-
leti, na katerih je vedno dobra udeležba. Po-
hodništvo je v PD Medvode zelo priljublje-
no,” je zaključil Stropnik.

Ločanka predstavlja
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Branko Stropnik je novi predsednik PD Medvode. 

Slavkov dom na golem Brdu: dom medvoških planincev

Planinsko društvo Medvode za svoje člane redno organizira 
društvene izlete tako po vrhovih Slovenije kot tujine. 

Več o njihovi dejavnosti in o programu izletov do konca leta 
si lahko preberete na njihovi spletni strani 

www.planinskodrustvo-medvode.si, 
kjer so objavljene tudi številne fotografije z dosedanjih izletov.
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Gorenja vas-Poljane - Preskrba s pitno
vodo, kanalizacija in čiščenje odpadnih
voda sodijo med največje projekte občine
Gorenja vas-Poljane, ki bodo sofinancirani
iz naslova Evropske unije. Projekti so že
pripravljeni, po občinah pa se zatika s pri-
dobivanjem služnostnih pravic lastnikov.
Kako kaže v občini, pa župan Milan Čadež:

”Podpis služnostnih pogodb je za občino
izjemno velik zalogaj, saj je zaradi obsežno-
sti projekta treba podpisati prek dvesto služ-
nostnih pogodb za kanalizacijo in več kot
350 služnostnih pogodb za vodovod. Večina
pogodb je že podpisana, z nekaterimi uskla-
jevanja še potekajo. Vsem občanom, ki so že
podpisali pogodbe, se želim posebej zahvali-
ti, saj je to velik prispevek k hitrejši izvedbi
obeh strateških projektov, ki bosta bistveno
izboljšala standard preskrbe z vodo in odva-
janja odpadnih vod v občini. Eden od pogo-
jev za odobritev evropskih sredstev pa je prav
predhoden podpis vseh služnostnih pogodb.”

Na eni od prejšnjih sej občinskega sveta
so svetniki potrdili, katera gospodinjstva
bodo priključena na čistilno napravo. Ali
je seznam vasi sedaj že popoln?

”Občinski svet je že potrdil program, po ka-
terem bo s kanalizacijo mogoče v celoti opre-
miti območje Gorenje vasi, Hotavelj, Podgo-
re, Trebije, Gorenje in Dolenje Dobrave ter
Dobravšc, Dobja, Poljan, Predmosta, Hotov-
lje in Volče, Srednje in Žabje vasi, Javorij,
Murav, Četene Ravni in Podvrha, Sovodnja
in Lučin ter Dolgih Njiv. Vrednost navedenih
okoljskih naložb po prvih ocenah presega
šest milijonov evrov brez razširitev obstoje-
čih čistilnih naprav, zato gre za dolgoročen
projekt, ki se bo financiral tudi z zbrano eko-
loško takso. Posamezne projekte že priprav-
ljamo, saj želimo za to izjemno naložbo v či-
stejše okolje še pravočasno pridobiti čim več
evropskega denarja.”

Na okoljsko ministrstvo ste poslali vlogo
za oprostitev plačila takse za gospodinj-
stva, ki bodo do leta 2015 priključena na
javno kanalizacijo. Ste odgovor že prejeli?

”Odgovor Ministrstva za okolje in prostor
še čakamo, zato pričakujemo, da bo mogoče
novi, bolj uravnotežen sistem uvesti šele z
novim letom oziroma takoj po prejemu nave-
denega soglasja.”

V mnogih občinah se srečujejo s problemi
zdravstvene oskrbe. Kakšno je stanje v ob-
čini, bi si želeli pritegniti še kakega zdrav-
nika, zobozdravnika, fizioterapevta ...?

”Pogled nazaj pokaže, da smo v gorenjeva-
škem zdravstvenem domu doživeli kar nekaj
širitev programa: dodatno zobozdravstveno
ambulanto, dodatno splošno ambulanto in
ureditev fizioterapije. V minulem mesecu so
se uspešno zaključili dogovori z Ministr-
stvom za zdravje za odobritev dodatne pol
splošne ambulante, v prihodnje želimo do-
datno razširiti tudi fizioterapijo. Občina pa
bo še naprej dejavno sodelovala pri zagoto-
vitvi širjenja zdravstvene oskrbe na primarni
ravni, saj ta čedalje bolj pridobiva pomen.”

V in ob Osnovni šoli Ivana Tavčarja se in
se še bo veliko delalo. Ali bodo pločniki in
kuhinja urejeni do 1. septembra? Kako
kaže s pridobivanjem dovoljenj za gradnjo
dvorane ob gorenjevaški osnovni šoli? 

”Pri popolni preureditvi kuhinje v gorenje-
vaški osnovni šoli so se izvajalci izkazali, saj
že poteka montaža opreme, tako da bodo
dela pred koncem počitnic dokončana. Hitre-
ga napredovanja si želimo tudi pri gradnji
pločnikov do šole, zato se gradijo z večjim
tempom na osrednjem delu šolske poti od
cerkve do šole, investicija pa je zelo zahtev-
na, saj hkrati gradimo kanalizacijski, optični
ter elektrovod in javno razsvetljavo ter prenav-
ljamo vodovod, v celoti bomo na novo uredi-
li tudi spodnji ustroj in asfaltirali vozišče. 
Nadaljujemo tudi delo pri pripravi projekta
športne dvorane ob šoli; projektantu smo na-

ročili izdelavo dodatne variante umestitve,
saj menimo, da je treba priti do čimbolj kako-
vostne projektne rešitve.”

Na področju turizma se v občini odvijata
dve veliki zgodbi - obnova dvorca Visoko
in realizacija projekta Terme Kopačnica.
Kako kaže izvedba?

”Pri Termah smo v fazi pridobivanja konce-
sije, več za zdaj ne morem reči. Projekt Viso-
ko je v polnem teku, v teh dneh pričakujemo
celovito študijo izvedljivosti s potrebnimi fi-
nančnimi vidiki, kar morajo v začetku jeseni
potrditi tudi občinski sveti občin lastnic. To
je pogoj za ustanovitev skupne družbe inve-
stitorja in treh občin lastnic. Letos smo imeli
razvojni investitor, projektanti in občina Go-
renja vas-Poljane kot večinski lastnik veliko
dela z dodatnimi površinami za gradnjo in
usklajevanjem glede konservatorskega pro-
grama za oba objekta z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine. Lahko rečem, da je bila
to zelo zahtevna faza, saj se prek te ovire v
dosedanjih poskusih še ni prišlo, to je plod
dobrega sodelovanja z občinama Škofja loka
in Žiri. Tako kot na novogradnje in obnovo
obstoječih objektov bomo morali namreč pa-
ziti tudi na primerno obnovljeno notranjosti.
Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili v drugi
polovici prihodnjega leta, delati pa začeli ta-
koj za tem.”

Boštjan Bogataj

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

V in ob šoli veliko dela
Nova kuhinja v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas bo do prvega septembra nared,

pospešeno se gradijo tudi pločniki na pešpoti.
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Milan Čadež

Pločniki na šolski pešpoti se gradijo hitreje. Investicija je zahtevna, saj hkrati gradijo tudi komunalno 
infrastrukturo.
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Murave - Špela Alič je letošnja maturantka
škofjeloške gimnazije, ki ji je v daljni Indiji
uspel veliki met - med najboljšimi mladimi
biologi z vsega sveta je osvojila bronasto me-
daljo. Oktobra se bo mlada znanstvenica po-
dala na študij v Ljubljano. Smer ni presenet-
ljiva - biokemija. Po študiju jo žene v razis-
kovanje, v delo v laboratoriju. 

V Mumbaji ste osvojili medaljo. Ste jo
pričakovali?

”Občutki, ko sem rešila teste, so bili zelo
mešani. Zahtevajo zelo veliko znanja, menila
sem, da čisto nič ne znam. Na koncu smo
ugotovili, da tako ali tako nihče ne zna vsega.
Sicer pa medalje nisem pričakovala.”

Kakšne vsebine so zahtevali od tekmo-
valcev?

”Celotno biologijo, z vseh področij. To zna-
nje bi mi zelo prav prišlo, če bi se odločila
zgolj za študij biologije. Mene ta veda zelo
zanima in me je potegnilo. Na pripravah me
je praksa še bolj prepričala o pravilnosti od-
ločitve.”

Ste se dolgo pripravljali?
”Organizirane priprave vseh slovenskih tek-

movalcev so potekale teden dni, sicer pa smo
se pripravljali skozi vse leto. Tokrat je bilo
nekaj več priprav tudi zato, ker smo morali
pred odhodom opraviti še izbirni test. Iz
osmerice so nas izbrali štiri, in, priznam, ta-

krat sem se biologiji posvetila bolj kot matu-
ritetnim izpitom (smeh).”

Bi lahko odhod v Indijo šteli tudi kot ne-
kakšno nagrado?

”Da, saj je bilo lepo. Čeprav sem sprva tež-
ko verjela, da mi je uspelo.”

Vam je bilo v Indiji všeč, česa ne boste ni-
koli pozabili?

”Doživela sem velik kulturni šok, saj se nji-
hovo življenje zelo razlikuje od našega. Tež-
ko sem si predstavljala, kam odhajamo, če-
prav so nam vsi govorili, da so ljudje drugač-
ni, dežela bolj revna ... V resnici naj ne bi
bilo tako, vendar ... Bila sem šokirana ob po-
gledu na ljudi, ki spijo pod mostom ali živijo
v barakah. Za zdaj se ne mislim vrniti tja. Se-
veda pa ne bom nikoli pozabila ljudi, sotek-
movalcev, ki sem jih spoznala na olimpijadi.”

Enako misleči sodijo skupaj?!
”(smeh) Tudi tu smo se ločili glede na kul-

turo, torej Evropejci posebej, Američani po-
sebej, Azijci posebej ...”

Predstavljamo si, da ste pridobili veliko
novih izkušenj, kako jih boste izkoristili?

”Pridobila sem predvsem praktične izkuš-
nje, ki jih bom lahko uporabila tudi pri študi-
ju na fakulteti. Na pripravah smo se navadili
na delo, ki je v navadi pri študiju, v gimnazi-
ji pa jih nismo poznali, ker za prakso ni de-
narja. Sicer pa je pomembno tudi splošno
znanje in spoznavanje novih kultur, spoznala
sem tudi nove prijatelje.”

Kaj vas zanima poleg biologije?
”Poleg šole me zanima še veliko drugih

stvari. Sem gasilka, kot prostovoljka sem so-
delovala v vrtcu in pri oratoriju ter še vrsto
drugih stvari.”

Boštjan Bogataj

Bron z biološke olimpijade
Špela Alič z Murav nad Poljanami je pred mesecem osvojila bronasto medaljo

na biološki olimpijadi v indijski Mumbaji.

Hotavlje - Igra Rozamunda je zaznamovala letošnji Večer
slovenskih podoknic, ki ga skupaj s Semanjim dnevom pripra-
vilo Turistično društvo Slajka Hotavlje. Glavna tema igre, ki so
jo člani društva pripravljali nekaj tednov je bil obisk slavnega
češkega cirkusa na vasi, na primer, na Hotavljah. 

V igri je sodelovalo 36 igralcev, članov društva, ki so najprej
pokazali nekaj, za domačine, znanih zgodb iz preteklosti Hotavelj: s
fičkom so se odpravili na morje, nakup ”spakadril” njihove so-
vaščanke, privoščili so si župnika pa enega od nekdanjih glavnih iz
Marmorja, ... Rozamundo si je ogledalo več kot tisoč obiskovalcev,
ki so napolnili Šupcov travnik, za piko na i pa je poskrbel slavni
cirkus bratov Kelnar, ki sta ju predstavila Blaž Potočnik in Janez
Demšar. ”Vsi smo seveda brez igralskih šol, a takšni smo najboljši.
Tudi Avseniki bi se pokvarili, če bi obiskovali glasbene šole,” sta
samozavestno povedala glavna igralca.

Na Semanji dan so se Hotaveljčani najprej odpravili k maši, po njej
pa spremljali blagoslov obnovljene kapelice oziroma kužnega zna-
menja farnega patrona sv. Lovrenca (delo akademske slikarke Maje
Šubic). ”Naše turistično društvo obstaja 39 let, že dolgo priprav-
ljamo dvodnevne prireditve, le z nekajletno prekinitvijo ves čas
pripravljamo tudi igre,” je povedal predsednik društva Ciril Buh.

Društvo poleg omenjenih prireditev organizira še druge vaške
prireditve, kot je pustovanje, sodelujejo pri čistilnih akcijah, pripra-
vijo Dan šmaranic na Slajki in se tudi sicer radi družijo. 

Boštjan Bogataj, foto: Denic Bozovičar

Špela Alič je na biološki olimpijadi osvojila bronasto
medaljo.

Rozamunda in obnovljeno znamenje
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Žiri - Z denarjem, ki ga je občini uspelo
pridobiti prek evropskih skladov in minis-
trstev, so v občini Žiri dokončali obnovo
Stare šole oziroma Muzeja Žiri, z uspe-
hom na drugem razpisu iz naslova Razvoj
regij pa to poletje opremljajo gospodarsko
cono. Na katerih področjih in v kolikšni
meri bi še lahko koristili evropski denar?

”Občina pri praktično vseh večjih projek-
tih, ki se izvajajo, koristi denar iz evropskih
skladov ali pridobi sofinanciranje države
prek ministrstev. Na srečo lahko kandidiramo
na vseh področjih investiranja, žal pa smo
omejeni z vložki lastnih sredstev. Veliko je
predvsem odvisno od razpisov, ki določajo
pogoje sofinanciranje oziroma njihovo viši-
no. Poleg naštetega v vprašanju smo v občini
zgradili tudi vodovod in cesto skozi Stare
Žiri, sodelujemo v projektu Turistične pano-
ramske ceste, skozi katerega se bo uredilo
1.800 metrov ceste v Žirovskem Vrhu. V pri-
hodnjem mesecu bomo zaključili opremlja-
nje gospodarske cone v Žireh, ki je pomem-
ben in velik projekt.”

Veliko evrov naj bi v občino prišlo tudi
prek projekta Urejanje porečja Sore, s ka-
terim bodo štiri občine na Škofjeloškem
uredile vodovode, kanalizacijo in čistilne
naprave na Škofjeloškem. Kako kaže pro-
jektu v Žireh?

”Že nekaj časa imamo izdelano in priprav-
ljeno vso projektno dokumentacijo. Smo v
zaključni fazi zbiranja služnostnih pogodb, ki
so nujen pogoj, da lahko oddamo prijavo na
razpis. Pričakujemo, da bomo do konca av-
gusta vložili projekt na upravno enoto za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja. Manjka nam
le še nekaj služnostnih pogodb, ki bi jih sicer
že morali imeti.”

To pomeni, da še nimate vseh soglasij
oziroma služnostnih pogodb?

”Pridobljeno imamo večino soglasij, razen
nekaj redkih izjem, ki lahko ustavijo celotno
investicijo na Škofjeloškem. Upam, da se
bomo z lastniki lahko dogovorili.”

Kdaj bi se dela lahko začela, kaj bo nare-
jeno?

”Začetek gradnje kanalizacije za naselje
Rakulk in Dobračeva je predviden v letih
2009 in 2010, obnova vodovoda pa naj bi pri-
šla na vrsto leta 2011. Kasneje bomo obnovi-

li še čistilno napravo, vse skupaj pa naj bi
bilo narejeno do leta 2013. Skupna vrednost
projektov v Žireh znaša od 2,5 do tri milijo-
ne evrov, od tega bomo iz evropskega kohe-
zijskega sklada pridobili vsaj polovico.”

Koliko kilometrov lokalnih cest bo obči-
na letos asfaltirala?

”Po dolgih letih je asfaltiranje lokalnih cest
izpadlo iz občinskega proračuna, predvsem
zato, ker je bila zgrajena cesta skozi Stare
Žiri in Dobračevo. Zanju smo morali odšteti
veliko denarja, zato so manjši odseki ostali v
drugem planu.”

Pa vendar lokalne ceste ostajajo priorite-
ta občine?

”Seveda bomo v prihodnjem letu nadaljeva-
li asfaltiranje. Na občini imamo evidenco
vseh cest, ki so že pripravljene za asfaltiranje
in se ga tudi držimo. V preteklosti smo sku-
paj z uporabniki cest uredili med tremi in še-
stimi kilometri lokalnih cest in javnih poti na
leto. Pri tem moram spet pohvaliti občane, ki
so z veliko truda in financami pripravili cesto
na asfaltiranje.”

Kako ste zadovoljni z novim izvajalcem
odvoza odpadkov v občini Žiri?

”Do sedaj se je izvajalec izkazal za zelo ko-
rektnega in svojo službo izvaja zelo dobro,

saj nismo prejeli še nobene pritožbe na nje-
gov račun.”

Pred časom smo pisali o možnosti grad-
nje stanovanj oziroma večstanovanjskih
objektov v Žireh, o več možnostih so raz-
pravljali tudi občinski svetniki. Ali obstaja
realna možnost za gradnjo večjega števila
stanovanj v Žireh?

”Občina je junija in julija izvedla anketo o
potrebi po gradnji novih stanovanj v občini.
Prejeli smo veliko odzivov, odgovori naših
občank in občanov pa so pritrdilni. To pome-
ni, da si Žirovci želijo novih stanovanj. Julija
je občina zato že razpisala prodajo zemljišča
za gradnjo večstanovanjskega objekta na za-
zidalnem področju S7 poleg t. i. Švarcvalda,
vendar do sedaj ni bilo ponudnika, ki bi bil
pripravljen investirati v nova stanovanja.”

Kako boste pritegnili investitorje?
”Razpis bomo verjetno ponovili in nekoliko

znižali ceno zemljišča, ki je v lasti občine in
kjer bi investitorji, ki so se v preteklosti že za-
nimali za gradnjo stanovanj, lahko kupili zem-
ljišče in začeli graditi. Za začetek predvideva-
mo, da bi morali zgraditi objekt z vsaj 20 do
30 stanovanji različnih velikosti in za primer-
no ceno za žirovske družinske proračune.”

Boštjan Bogataj

Bojan Starman, župan občine Žiri

Manjkajo soglasja za 
ureditev porečja

Za uresničitev projekta Urejanje porečja Sore mora občina pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. 
Nekateri ga ne želijo dati.

Bojan Starman
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Med najpomembnejše letošnje projekte Občine Žiri spada gradnja komunalne opreme v Gospodarski coni Žiri.
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Žirovske novice

Žiri - ”Seveda se spominjam mojih začet-
kov,” z žarom v očeh začne pogovor Viki Ža-
kelj, eden redkih, ki lahko prve korake žirov-
ske godbe opiše iz lastnih izkušenj. A najprej
o njegovih prvih korakih. Bilo je leta 1944,
na koncertu partizanske godbe, v sindikalni
dvorani. ”Eden me je vprašal, če bi mu držal
note, pa sem mu odgovoril, kako le, če jih ne
znam brati,” se spominja Žakelj. Na nalogo
je bil izredno ponosen, še bolj, ker ga je po-
hvalil tudi kapelnik. 

Leta 1947 so v Žireh odprli tovarno Alpina,
le dva meseca kasneje pa že pripravili sprejem
za mlade godbenike. Kar 70 se jih je zbralo,
med njimi tudi mladi Viki. Večina je kmalu
zapustila njihove vrste, saj je bilo veliko kme-
tov, ki so imeli ”bolj pomembno” delo. ”Osta-
li pa smo bajtarji. Nekaj znanja smo že imeli,
saj so se z glasbo ukvarjali tudi naši očetje,”
pove Žakelj, ki je na začetku igral drugo violi-
no. Poleg njega so se z glasbo ukvarjali tudi
štirje njegovi bratranci, trije so igrali pri ”pleh
muzki”, ko jih je prevzel kapelnik Josip Kle-
menčič iz Idrije. Zelo se je zavzel za žirovsko
godbo, vključil se je tudi slavni Anton Jobst,
ki je mlade poučeval note. 

Inštrumenti so bili domači, žirovski. Nekaj
let prej so jih poslali v Nemčijo na popravilo,
ob vrnitvi pa so jih prestregli partizani in jih
zakopali. Vodilni v Alpini so vselej imeli po-
sluh za godbo, pridobili so svoje prostore,
med prvimi je bil tudi Viki Žakelj. ”Pri god-
bi sem 62 let, od tega 40 let predsednik, se-
daj pa teče tretje leto, ko sem spet navaden
vojak, haha,” pravi. V tem času je prejel ve-
liko priznanj, skoraj vsa, kar jih je v sloven-
ski glasbi možno prejeti, in tudi nekaj med-
narodnih, ponosen je tudi na priznanje Obči-
ne Žiri. Zanimiv je pogled na programski list
ob novoletnem koncertu, kjer so bili pred-
stavljeni člani orkestra ob 60-letnici orkestra:
Viki Žakelj - 60 let (pri orkestru), Cveto
Gruden ml. - 31 let, Božo Mlinar - 30 let ...,
saj kaže, da ima sogovornik dvakrat daljši
staž kot prvi zasledovalec!

Poleg Pihalnega orkestra Alpina Žiri je vr-
sto let vodil tudi Alpinin pevski zbor. ”Alpi-
na oziroma njeni delavci nas podpirajo ves
čas obstoja. Problem je, ker jih je bilo včasih
okoli dva tisoč, danes pa še komaj kakih šest-
sto ali sedemsto. Ti plačujejo tudi naše delo,”
pove Žakelj. Poleg za godbo je igral še v An-
samblu bratov Žakelj, pri partizanskem z Jo-
žetom Peternelom Mausarjem in z Viktor-
jem Čadežem. Igral je tako za partizane, na
proslavah, pogrebih kot v cerkvi. To je šlo ta-
kratni partiji v nos. ”Pisno mi je žirovska ko-

manda prepovedala igranje na državni inštru-
ment v cerkvi. Bil sem izredno žalosten, pis-
mo sem pokazal očetu,” eno redkih grenkih
izkušenj v zvezi z glasbo opiše sogovornik.
Pa vendar se oče ni dal. Navaden čevljar, kot
je bil, mu je kupil novo trobento. Za njo je
odštel dve plači in pol. Viki je šel s kolesom
v Ljubljano in jo kupil. Še danes jo ima in jo
uporablja le ob posebnih priložnostih. 

Na začetku, kot smo že zapisali, niti not ni
znal brati. Kmalu po vojni pa je opravili štiri
razrede glasbene šole, učil se je violine. Tudi
v šolskem orkestru je igral, vendar le nekaj
let, saj je ta kmalu razpadel. Kljub prvotne-
mu navdušenju za violino danes stoji v zadnji
vrsti - s trobento v roki. Prvikrat je nastopil
leta 1951, saj so se prva štiri leta vsi godbeni-
ki zgolj učili. Doma je veliko vadil, celo oče
mu je podpisal, da je res tako. Tudi oče je bil
zapisan glasbi, danes pa je nad glasbo navdu-
šen tudi vnuk. ”Zelo kvaliteten glasbenik je,
a žal premalo vadi,” je kritičen Žakelj. 

Novoletni koncerti žirovske godbe so bili
vedno dobro obiskani, še lani so konec leta
morali enega ponoviti, saj je bil prvi razpro-
dan. S Pihalnim orkestrom Alpina Žiri je
Viki Žakelj kar petkrat prejel zlato priznanje
v Ormožu, včasih pa so se odrezali tudi ne-
koliko slabše. Zelo rad se spominja nastopov
med Slovenci v Italiji, ko so se med prvimi
na nastopih začeli oblačiti v narodne noše.
”V vsem tem času smo se velikokrat selili,
potem pa smo končno dobili prostor v Za-
družnem domu,” je zadovoljen sogovornik,
ki upa, da se bo več mladih odločilo za glas-
bo in bo s tem živela tudi žirovska godba. Ta
ima novega kapelnika Primoža Peterlina, ki
ga Žakelj visoko ceni, a kaj ko jih je prema-
lo. ”V Žireh dolgo ni bilo glasbene šole. To
se pozna, čeprav je danes spet več mladih, ki
pa na cesti niti ne morejo nastopati, saj so in-
štrumenti še pretežki zanje,” zaključi. 

Boštjan Bogataj

Sedaj sem spet navaden vojak
Viki Žakelj, eden bolj prepoznavnih Žirovcev, je pred kratkim praznoval novi okrogli jubilej - dva tisoč

nastopov z žirovsko godbo. Tej sicer pripada že 62 let.
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Viki Žakelj ima za seboj več kot dva tisoč nastopov z žirovsko godbo, vseh skupaj pa zagotovo vsaj še 
trikrat več.
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7. DNEVI TURIZMA 
NA LOŠKEM

Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, 
Železniki, Žiri, 20. do 27. september 2008

Na Lokalni turistični organizaciji Blegoš že sedmo leto zapored
pripravljamo Dneve turizma na Loškem. Dogajanje ob 27. sep-
tembru, svetovnemu dnevu turizma, bo potekalo od sobote, 20.
septembra, do sobote, 27. septembra 2008, na območju vseh
štirih občin na Škofjeloškem. 
V okviru prireditve ste vsi ljubitelji Rupnikove linije v soboto, 20.
septembra, vabljeni na brezplačna ogleda bunkerja na Hrasto-
vem griču, in sicer ob 10. in 12. uri. 
V nedeljo, 21. septembra, se lahko udeležite pohoda Pešpot po
Zgornji Davči v organizaciji TD Davča ali pa se podate na brez-
plačna ogleda bunkerja Rupnikove linije na Golem vrhu, in sicer
ob 12. in 14. uri. 
V soboto, 27. septembra, točno na svetovni dan turizma, bo od
9. do 13. ure pestro na Mestnem trgu v Škofji Loki, kjer boste na
rokodelski tržnici lahko videli in kupili marsikaj zanimivega, se
pozabavali ob zvokih domačih ansamblov, poskusili okusno lo-

ško medlo ter se z najmlajšimi udeležili zanimivih ustvarjalnih
delavnic. V okviru prireditve si boste ob 10. uri lahko ogledali na-
stop šolanih psov pred Upravno enoto Škofja Loka, v organiza-
ciji Kinološkega društva ”Ovčar” Škofja Loka ter se ob 12. uri iz-
pred TD Škofja Loka podali na brezplačno vodenje po starodav-
ni lepotici.

IZŠEL JE JESENSKO-ZIMSKI KOLEDAR
PRIREDITEV NA ŠKOFJELOŠKEM

Omenjena, zad-
nja letošnja zlo-
ženka prireditev
zajema dogajanje
v vseh štirih obči-
nah Upravne eno-
te Škofja Loka, in
sicer od 1. sep-
tembra 2008 do
31. marca 2009. 
Tudi tokrat so se
organizatorji pri-
reditev odzvali v

velikem številu, tako da je v jesensko-zimski različici zloženke
predstavljenih 75 prireditev, seveda tudi v tujih jezikih. 

Vsem domačinom ter obiskovalcem je koledar prireditev brez-
plačno na voljo na vseh Turistično informacijskih centrih na
Škofjeloškem in drugod po Sloveniji, po želji pa Vam ga pošlje-
mo tudi na dom. 

Informacije: LTO Blegoš, Kidričeva cesta 1a, Škofja Loka, 
04/517 06 00, info@lto-blegos.si, www.lto-blegos.si

LLOOKKAALLNNAA  TTUURRIISSTTIIČČNNAA  
OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA
BB  LL  EE  GG  OO  ŠŠ
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

Žiri - Dobračevski gasilci so kot osrednja
operativna enota v občini Žiri poklicani na
vse intervencije v kraju, poleg tega pa so še
posebej odgovorni za učinkovito gašenje in
reševanje v podjetjih v občini. Društvo,
vodi ga predsednik Martin Oblak, se je
tudi zato odločilo za večjo investicijo, za
nakup zemljišča za gasilskim domom, kjer
bodo poleg športnega igrišča za otroke ure-
dili tudi poligon za gasilske vaje. 

Pred kratkim pa so se veselili še ene no-
vosti. ”Dlje časa smo zbirali denar za do-
polnitev opreme v obstoječem voznem par-
ku, predvsem za prvo pomoč. Naši prošnji
na pomoč so se odzvali v podjetjih M Sora,
Lesko in Int, sedaj pa opremo dopolnjuje-
mo s transportnim avtomatskim defibrila-
torjem, ki ga je plačalo podjetje Ika Žiri,”
je ob predaji aparata povedal predsednik.
”Avtomatski defibrilator je dobrodošla no-
vost, saj je najbližja reševalna enota odda-
ljena vsaj 20 minut, vemo pa, da o življenju
velikokrat odločajo le sekunde,” pa je po-

vedal Sebastijan Pagon, poveljnik opera-
tivne enote. Novost je za Žirovke in Žirov-
ce dobra novica, saj gasilci z Dobračeve iz
leta v leto opravijo več intervencij z upora-
bo prve pomoči. Povedano drugače, sedaj
bodo lahko hitreje in učinkoviteje pomaga-
li v stiski in nesreči. 

Vodilni v društvu tej ugotovitvi dodajo še
opozorilo o odgovornem dogovoru plana
alarmiranja v primeru intervencij, pri kate-
rih bi z opremo za prvo pomoč lahko po-
magali tudi gasilci. ”Kljub pozivom in
predlogom na to temo s strani vodstva ga-
silskega društva odgovornim v občini se
zadeva še ni premaknila z mrtve točke.
Škoda bi bilo, da znanja in opreme za prvo
pomoč, s katerima razpolagamo gasilci, ne
bi izkoristili v korist hitrejše in kvalitetnej-
še prve pomoči občanom,” je povedal po-
veljnik Pagon. Po prevzemu defibrilatorja
so se gasilci tudi usposobili za delo z njim. 

Boštjan Bogataj

Gasilci bogatejši za defibrilator
Osrednje gasilsko društvo v občini Žiri - Prostovoljno gasilsko društvo Žiri ima nov, 

avtomatski defibrilator.

Veščin rokovanja z defibrilatorjem, ki vrača utrip srca, so
se gasilci z Dobračeve že naučili. 
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Najopaznejša je gradnja na območju pri-
hodnje industrijske cone. ”Tam gradimo nov
most čez potok Žabnica, nov cestni dostop v
industrijsko cono, krožišče, hkrati pa ureja-
mo tudi meteorno in fekalno kanalizacijo,
javno razsvetljavo, pločnike, dovoz do želez-
niškega podvoza, obenem pa bomo v cono
pripeljali tudi telefonijo, elektriko in plin. Ta
del komunalne infrastrukture je naložba ob-
čine,” pove župan Igor Draksler. ”Trenutno
pridobivamo gradbeno dovoljenje za podvoz
pod železnico in pričakujemo, da bomo vse
dokumente imeli urejene konec septembra. V
industrijski coni že pospešeno gradi svojo
novo tovarno podjetje Filc Mengeš, stroji so
že naročeni in septembra naj bi že zagnali
proizvodnjo. Trenutno se ukvarjamo s tem,
kam jih bomo začasno infrastrukturno pri-
ključili, da bo stvar stekla. Morda je med
ljudmi zaradi gradnje in cestnih zapor tudi

nekaj nezadovoljstva. Gradbeniki sicer upo-
rabljajo cesto, ki na Trato pripelje z Meje,
medtem ko smo cesto proti Godešiču zaradi
gradnje dovoza sedaj zaprli. Poleg Filca za-
čenjata graditi tudi še dva druga investitorja.”

Kaj pa bo s pričakovano gradnjo doma-
čega podjetja Unitech v industrijski coni?

”Unitech trenutno še ni vložil dokumenta-
cije za gradnjo.”

Kakšna pa bo v primeru, da se Unitech
ne preseli na Trato, usoda Vincarij, kjer je
predvidena gradnja stanovanjske soseske?

”Odločitev je v celoti na strani Unitecha.
Pričakujemo, da bodo v kratkem prinesli lo-
kacijski načrt za Vincarje in da bodo nadalje-
vali načrtovani projekt. Občina pa bo v zvezi
s komunalnim urejanjem Vincarij v vsakem
primeru sprejela Občinski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN) za novo dovozno cesto, v
tem lokacijskem načrtu pa bomo morali

upoštevati že tudi idejno zasnovo za nov vr-
tec v Podlubniku.”

Ob industrijski coni najbrž nadaljujete
tudi naselitev lani odprte obrtne cone?

”Ravno pričakujemo izdajo gradbenih do-
voljenj za dva zasebna investitorja, sicer pa je
eden gradnjo že končal, dva pa pravkar gra-
dita svoja proizvodnja objekta.”

Na industrijsko cono ste vezali tudi teh-
nološki park. Kako daleč ste s temi načrti?

”Dogovori o tehnološkem parku se nada-
ljujejo, razvojna agencija Sora se pravkar
dogovarja z zainteresiranimi podjetji, hkrati
pa se v okviru gorenjskega projekta GreGor
dogovarjajo tudi z državo. Septembra bomo
že bolje vedeli, kakšni bodo rezultati teh 
pogovorov. V skladu s tem, kar se bodo do-
govorili, bomo izdelali investicijski pro-
gram, ki ga moramo predložiti občinskemu
svetu.”

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka

Jeseni prva tovarna 
v industrijski coni na Trati

Gradbena sezona je v občini Škofja Loka v polnem teku: dokončanih je več lokalnih
cest, živahni sta gradbišči v prihodnji industrijski in obrtni coni na Trati, obe 

telovadnici skušajo dokončati do jeseni. Žal se ne nadaljujejo dela na selški vpadnici
v mesto in tudi pri poljanski obvoznici še ni nič novega.

Gradijo že komunalno infrastrukturo za prihodnjo industrijsko cono.

Igor Draksler
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Kaj se je od izredne seje, ki ste jo sklica-
li v zvezi z gradbenimi dovoljenji za pol-
jansko obvoznico, že premaknilo naprej?

”Od tedaj se redno sestaja skupina, ki smo
jo imenovali na izredni seji.”

Ste v tem času morda že pridobili grad-
beno dovoljenje za tisti del trase, ki je bilo
pred meseci zavrnjeno?

”Ne še. Občina in država še vedno vodita
postopke v zvezi s pridobivanjem zemljišč,
konkretno - parcelacije zemljišč in razlastit-
ve. Trenutno smo ravno nekje vmes: drugo-
stopenjski organ - Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) je pri postopku za uvedbo
lastninske pravice dal prav investitorjema,
pritožba je sedaj na upravnem sodišču, enako
pričakujemo, da se bo lastnik tudi v fazi geo-
detske odmere pritožil na upravno sodišče,
kjer smo na drugi stopnji občina in država
prav tako že dobili spor. Ta teden bo potekal
sestanek, kjer bo jasneje, kako je s pridobit-
vijo gradbenega dovoljenja.”

Zakaj pa so povsem obtičala dela na sel-
ški vpadnici v mesto?

”Na selški strani imamo problem, ker še
vedno ni podpisan aneks za dodatna dela, po-
vezana z gradnjo fekalne kanalizacije. Priča-
kujemo pa, da bo podpisan v kratkem, da bo
izvajalec lahko nadaljeval delo. Občina na-
mreč na podlagi sprejetih OPPN-jev zahteva,
da se v to cesto vključi tudi fekalni tlačni vod
do hiš, ki jih nameravamo priključiti na glav-
ni fekalni kanal, da potem ne bomo posegali
in znova razkopavali ceste, ko bi bila ta že
enkrat končana. Obljubljeno nam je bilo, da
bo aneks v dveh tednih podpisan in da se
bodo dela lahko nadaljevala. Ob tem naj še
povem, da je bil med našo občino in DRSC
ravno v teh dneh sklenjen sporazum o sofi-
nanciranju ureditve regionalne ceste Češnji-
ca-Škofja Loka, skozi Škofjo Loko (med ob-
stoječim izvozom za hotel, mimo avtobusne
postaje in ŠD Poden do mostu prek Prifarške-
ga potoka). Tako smo na dobri poti, da bo do
konca leta izveden javni razpis za to cesto, fi-
nancirano iz državnega proračuna.”

Medtem pa ste tudi že začeli obnavljati
Lahov most pri Šeširju. Slišati je pritožbe,
češ da ga zapirate, na njem pa se še vedno
nič ne dogaja? 

”Most je dodobra načela sol zaradi zimskega
posipanja in je zaradi tega precej poškodovan.
Zato je treba najprej na spodnji strani obnovi-
ti armaturo, zgoraj odstraniti od soli poškodo-
vane plasti in obnoviti tlačno ploščo. Ker so
delavci začeli most obnavljati s spodnje strani,
je bilo sprva morda res videti, kot da se na
njem še nič ne dogaja. Promet v času obnove
poteka le po polovici mostu. Prva polovica bo
v kratkem zabetonirana in potem bo po njej
stekel promet, zaprta pa bo druga polovica.
Šele čisto na koncu bodo narejeni tudi pločni-
ki, obnovljena javna razsvetljava, tudi drugi
električni in komunalni vodi bodo na novo
speljani prek mostu. Višina naložbe, ki bo (ra-
zen javne razsvetljave) vsa pokrita s strani dr-

žave, je 409 tisoč evrov. Ko bo zgrajena pol-
janska obvoznica, bo ta most prešel v občin-
sko last, zato je zelo pomembno, da smo še
ujeli eno zadnjih priložnosti za državno finan-
ciranje mostu. Gre namreč za veliko denarja.
Lahov most pa ni edini, ki ga letos obnavlja-
mo v občini. Uredili smo že most na Suhi, ki
je sedaj spet varen, v tem tednu pa bomo zače-
li obnovo lesene Hudičeve brvi v Puštalu, ki je
že zelo dotrajana in zaradi tega nevarna. Z
mostovi pa še nismo pri kraju: brv, ki od avto-
busne postaje vodi v stari del mesta, bomo
urejali prihodnje leto. Pri vseh teh mostovih je
problem, ker nimajo nobene hidroizolacije in
sol zaradi tega ogroža konstrukcijo.”

Koliko denarja iz občinskega proračuna
ste letos namenili lokalnim cestam?

”Na lokalnih cestah letos resnično veliko
delamo. Temu smo namenili devetsto tisoč
evrov iz občinskega proračuna.”

Začetek šolskega leta se bliža. Ali bosta
dotlej zgrajeni obe telovadnici, na Trati in
pri šoli Jela Janežiča?

”Dela pri telovadnici Osnovne šole Jela Ja-
nežiča dobro potekajo. Resda ne bodo pov-
sem dokončana do 1. septembra, do konca
septembra pa zagotovo. Na Trati pa po našem
mnenju zadeve potekajo prepočasi. Trenutno
denimo nameščajo stenske obloge v dvorani,
zatem bo na vrsti parket. Precej pa zamuja
gradnja sanitarnih vozlov, ker se je zaradi
spremembe pri dodatnih učilnicah v šoli pro-
jekt nekoliko zavlekel. Če bo dvorana konča-
na do konca oktobra, bomo zadovoljni.”

Nedavno neurje pa je poškodovalo streho
telovadnice pri Osnovni šoli Ivana Gro-
harja. Je že docela obnovljena?

”Neurje je na OŠ Ivana Groharja odkrilo
streho. Sklenili smo, da je letos ne bomo ge-
neralno popravljali, pač pa smo opravili le
najnujnejšo sanacijo. Streha iz leta 1973 ni
imela nobene toplotne izolacije, zaradi česar
se ne čudim, da prejemamo tako visoke zne-

ske za ogrevanje. Takšna kot je, današnjim
standardom ne ustreza več, zato bomo izdela-
li natančen načrt za obnovo celotne strehe s
sodobnimi elementi in primerno toplotno
izolacijo. Tega se bomo lotili sredi maja pri-
hodnje leto, da bomo imeli dovolj časa za te-
meljito obnovo. Letos je do zime ne bi mogli
dokončati.”

So rezervni prostori vrtca, ki jih urejate
v dijaškem domu, že nared za sprejem
malčkov 1. septembra?

”Igralnice za otroke so pripravljene, pano-
ramsko dvigalo, ki bo speljano po zunanji
steni, pa še ni dograjeno, tako da bodo mora-
li starši z otroki nekaj časa hoditi po stopni-
cah. Ampak konec oktobra bo tudi dvigalo že
nared.”

Kaj je novega v zvezi s Škofjeloškim pa-
sijonom?

”Na Placu ravno sedaj urejamo prostore za
”pasijonsko pisarno”, in sicer v prostoru, kjer
je bila prej Šeširjeva trgovina. V njej bodo
delovni prostori za vodjo projekta in režiser-
ja, obenem pa bo to tudi razstavni galerijski
prostor za vsebine, povezane s pasijonom.
Sodelavcem pasijona bomo s tem omogočili
normalno delo. Obiskovalce Mestnega trga
pa bomo tako zelo neposredno seznanjali s
pasijonskim dogajanjem.”

Lokalna turistična organizacija Blegoš
ima veliko težav in menda je vprašljiv celo
njen obstoj. Kaj lahko poveste o tem?

”O tem smo imeli s predstavniki sosednjih
občin, ki so soustanoviteljice organizacije, že
vrsto sestankov. Gre za to, ali LTO Blegoš vsi
skupaj obdržimo in si delimo stroške njenega
obratovanja, kakor smo se dogovorili, ali pa
gremo vsak po svoji poti. Občina Škofja
Loka namreč nikakor ne želi več sama nositi
vseh stroškov financiranja, druge občine na-
mreč k delovanju prispevajo zgolj simbolične
zneske. Sedaj čakamo na odločitev teh občin.”

Danica Zavrl ŽlebirO
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Septembra bodo učenci šole Jela Janežiča dobili novo telovadnico.
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Obnavljajo lokalne ceste in mostove
Za obnovo lokalnih cest je letos občina namenila devetsto tisoč evrov. Sredi avgusta so odprli 

obnovljen cestni odsek Hrastnica-Fojke, minuli konec tedna pa cesti Zgornja Luša-Dragobaček in 
Gabrk-Okrogeljše.

Obnova javne ceste iz doline Hrastnice do
domačije Zgornje Fojke v skupni dolžini 1140
metrov je bila že zelo potrebna. Gospodarji
domačije v Zgornjih Fojkah so postopno in v
okviru materialnih možnosti obnavljali maka-
dam, leta 2006 je občina Škofja Loka financi-
rala asfaltiranje 755 metrov. Takrat je domači-
ja Zg. Fojke iz lastnih sredstev prispevala 
makadamsko pripravo ceste in s 6.260 evri
sofinancirala tudi asfaltno prevleko. Lani so
za asfaltiranje pripravili še zadnjih štiristo
metrov, letos pa so položili asfalt. Celotne
stroške obnove v višini 22 tisoč evrov je pokri-
la občina Škofja Loka. Obnovljen cestni od-
sek je 14. avgusta odprl župan Igor Draksler
in blagoslovil župnik Matija Selan.

Minuli konec tedna pa so odprli obnovljeni
most in cestni odsek Zgornja Luša-Drago-
baček. V občini si prizadevajo, da bi bile ob-
novljene vse ceste in olajšan dostop s tovor-
njaki in gospodarskimi vozili do vsakega 
gospodinjstva in kmečkega gospodarstva. To
bo omogočilo razvoj podeželja, dostop ko-
munalni službi za odvoze smeti in v primeru
nesreč gasilcem in drugim pristojnim služ-
bam. Tega načela se zelo dobro zavedajo 
tudi v KS Luša-Lenart in zato skupaj z upo-
rabniki cest vsako leto obnovijo in asfaltirajo
načrtovane odseke cest.

Letos je bil tako že asfaltiran odsek ceste v
zaselek Dragobaček v skupni dolžini 1.526
metrov. Stroške asfaltiranja v višini 96 tisoč
evrov bo pokrila občina Škofja Loka, pripra-

ve za asfaltiranje v višini 20 tisoč evrov pa
KS Luša-Lenart in uporabniki ceste. 

Odprli so tudi cestni odsek Gabrk-Okro-
geljše v krajevni skupnosti Zminec, kjer ima-
jo sicer prek 66 kilometrov lokalnih in drugih
cest, večinoma makadamskih in v hribov-
skem okolju. Letos so obnovili tri večje odse-
ke: Bodoveljska grapa-Jamnik, v Bodoveljski
grapi je v zaključni fazi gradnja novega mo-
stu, julija so odprli na novo asfaltirano cesto

Sopotnica-Rohotnik, sedaj pa še Gabrk-
Okrogeljše. Poudariti je treba, da pri vseh ob-
novah finančno sodelujejo uporabniki ceste,
KS za obnovo namenja sredstva za vzdrževa-
nje cest, stroške asfalta pa v celoti plača ob-
čina Škofja Loka iz občinskega proračuna.

Še vedno pa potekajo dela na cesti Hosta-
Pungart. Lani jeseni je bila zaradi prihajajo-
če zime položena le protiprašna prevleka vse
od središča naselja do zaselka treh hiš na
sami meji KS Pungart. Letos pa občina Škof-
ja Loka dokončno celovito ureja odsek te lo-
kalne ceste, kjer bodo zamenjali tudi primar-
ni vodovod (Škofja Loka-Hosta-Pungart-
Gosteče-Draga). Položili ga bodo tudi pri
omenjenem zaselku treh hiš na robu vasi
Pungert proti Hosti. Po zamenjavi primarne-
ga vodovoda pa bo izvedeno tudi finalno 
asfaltiranje na celotnem območju lokalne 
ceste Pungart-Hosta. 

V občini pa obnavljajo tudi mostove. Na
Suhi so ga že dokončali, začenja pa se tudi
obnova Hudičeve brvi v Puštalu. Obnova bo
zajemala popolno zamenjavo mostne kon-
strukcije in pohodnih ploskev. Dela bodo
predvidoma končana septembra, uradna 
zapora pa bo od 25. avgusta do 30. septem-
bra, v tem času bo onemogočen prehod med
Kopališko ter Fužinsko ulico in Puštalom.
Vrednost del znaša 63 tisoč evrov. Skladno z
zahtevami Zavoda za kulturno dediščino bo
brv tudi po prenovi imela enako podobo kot
doslej. Danica Zavrl ŽlebirZ odprtja obnovljene ceste Hrastnica-Zgornje Fojke

Obnovljeni most in cestni odsek v Zgornji Luši
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Železniki - Šolarji iz Davče bodo, kot kaže,
v novem šolskem letu vendarle varnejši na
poti v šolo, saj je Cestno podjetje Kranj
avgusta na regionalni cesti v Davčo, ki so
jo močno poškodovale lanske poplave, 
začelo vzpostavljati začasno prevoznost.
Več o tem župan Mihael Prevc: 

”Upam, da bo davška cesta s prvim septem-
brom res odprta za promet, to so nam pred
dnevi zagotovili tudi na direkciji za ceste.
Ker gre za začasno rešitev, večja vlaganja v
cesto niso smiselna, saj izdelujejo projekt za
povsem novo cesto, ki bo nivojsko višja kot
sedanja. V sklopu začasne obnove, za katero
je namenjenih 360 tisoč evrov, bodo uredili
nekatere obrežne zidove z varovalnimi ogra-
jami in asfaltirali makadamske odseke v bli-
žini hiš, kjer se sedaj soočajo s prahom, mar-
sikje pa bo cesta morala ostati v makadamski
obliki. Država se zaveda, da je takšno vzdr-
ževanje drago, zato smo se pogovarjali, da bi
ponekod skušali položiti vsaj grobi asfalt.”

Napovedana je bila tudi rekonstrukcija
spodnjega dela davške ceste. Kdaj se bo
začela?

”Pri tem se stvar zatika. Izvajalec CP Kranj
je ugotovil, da je na tem delu v cesti telefon-
ski kabel, ki ga projekt ni predvidel, in ga bo
treba prestaviti. Poleg tega projektanti želijo
projekt dopolniti in tam, kjer se cesta najbolj
približa Davščici, zvišati nivelete ceste. Ta
čas gradijo nov most pri Drobniču, ostala
dela pa upam, da se bodo začela prav kmalu,
saj je rok za dokončanje del konec oktobra.”

Obilnejše padavine so na nekaterih me-
stih spodjedle nadomestno cesto v Davčo,
ki jo bo po odprtju regionalne davške ce-
ste spet začela upravljati občina. Domači-
ni opozarjajo, da jo bo treba čim prej sa-
nirati ...

”Cesta je povsem normalno prevozna, nasta-
le poškodbe ne ogrožajo prometa, sanirati pa
jih bo treba do jesenskega deževja. Pozanimali
smo se že, koliko naj bi sanacija stala, in očit-
no ne bo terjala velikih finančnih vložkov.”

Letos naj bi v občini asfaltirali osem ki-
lometrov občinskih cest. Katere vam je
doslej uspelo preplastiti z asfaltom?

”Program asfaltacij smo razdelili na tri faze.
V sklopu prve, ki je že izvedena, smo asfalti-
rali cesto, ki povezuje Kališe in Dražgoše, ce-
sto, ki vodi iz Kališ na Sv. Križ, in ceste do
posameznih domačij na tem območju. Večina
cest, ki bodo še letos asfaltirane, je že priprav-
ljena. Gre za ceste v krajevnih skupnostih
Davča, Železniki in Selca ter v Dolenji vasi in

od Dražgoš proti Rudnemu. Upamo, da bomo
do začetka novembra program zaključili, veli-
ko pa je odvisno tudi od priprav, saj pri asfal-
tiranju javnih poti za pripravo poskrbi krajev-
na skupnost oz. uporabniki sami.”

Napovedali ste tudi asfaltiranje ceste v
Soriški potok ... 

”Ta poteka ob hudourniku Soriški potok, ki
je ob lanskih poplavah hudo poškodoval bre-
žino in cesto. Prav kmalu naj bi v sklopu sa-
nacijskega programa prišla na vrsto ureditev
potoka, nato bo sledila priprava ceste in
upam, da nas zima ne bo prehitela in da nam
bo še letos uspelo asfaltirati to cesto.”

Novo šolsko leto je pred vrati. Kako kaže
z obnovo športnega parka Dašnica, ki so
ga uporabljali tudi učenci v sklopu šport-
ne vzgoje?

”Za obnovo športnega parka Dašnica smo
pred kratkim šli v nov razpis za zbiranje naj-
primernejših ponudb. Upamo, da bodo prve
igralne površine - to je nogometno, košarkar-
sko in rokometno igrišče - urejene konec sep-
tembra, oktobra, atletska steza pa z novim le-
tom.”

Kmalu bo minilo leto dni od septembrske
ujme. Kaj je bilo v tem času narejenega za
večjo poplavno varnost?

”Lahko rečem, da je bilo veliko narejenega.
Zgrajenih je bilo več hudourniških zaplavnih
pregrad in opornih zidov, ki so marsikje še
kako potrebni. Dve pregradi sta bili zgrajeni
v Podroštu, kjer so bile urejene tudi brežine.
Dve pregradi so vodarji zgradili na potoku
Češnjica, nad vasjo Rudno. Veliko so naredi-

li tudi na ureditvi potoka Plenšaka, kjer so
prav tako zgradili zaplavne pregrade. V Plen-
šaku, kjer je uničilo glavne vire preskrbe z
vodo za Železnike, gre za izredno zahtevno
delo. Ob urejanju struge potoka smo gradili
cesto in hkrati obnavljali vodne vire, zajetja
in vodovodne cevi. Omeniti je treba, da so
vodarji skozi naselje Jesenovec na novo zgra-
dili obrežne zidove, določene zaščite z obre-
žnimi zidovi pa so zgradili tudi na zadnji Sori
od Podrošta proti Petrovemu Brdu. Ta čas ak-
tivno delajo na Davščici, Podjetje za urejanje
hudournikov PUH izvaja obrežne zidove ob
cesti med obratom Niko in Vrhovčevim mo-
stom. Najbolj veseli pa smo, da je Vodnogo-
spodarsko podjetje Kranj začelo obnovo ob-
režnih zidov v Železnikih med obema stari-
ma mostovoma na Racovnik in odstranilo na-
plavine. Zelo pomembno je tudi, da so na mi-
nistrstvu za okolje in prostor v teh dneh kon-
čali pripravo osnutka državnega prostorskega
načrta za obvoznico mimo Železnikov in
večjo poplavno varnost.”

Kako se boste spomnili prve obletnice
katastrofalnih poplav?

”Zaradi obilice dela s sanacijo po poplavah
o tem prav dosti še ne razmišljamo. Vsekakor
bom ob prvi obletnici katastrofe sklical novi-
narsko konferenco, kjer bodo vsi akterji sana-
cije predstavili rezultate enoletne sanacije.
Pred kratkim smo od Muzejskega društva
Železniki dobili kopico dobrih predlogov,
kako zaznamovati ta spomin, in upam, da jih
bomo skupaj vsaj nekaj lahko realizirali.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Davška cesta kmalu odprta
Avgusta so na regionalni cesti v Davčo začeli vzpostavljati začasno prevoznost. 

S septembrom naj bi jo uradno odprli za promet.Mihael Prevc
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Zaplavni pregradi na potoku Češnjica nad vasjo Rudno
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Železniki - Pred nedavnim izdana knjiga
Znamenja v Železnikih in okolici je plod
dveletnega raziskovanja zgodovinske skupine
župnijske Karitas. Sprva je skupina, ki se je
začela zbirati maja 2006, razmišljala o izdaji
brošure o verskih znamenjih, a ker so zbrali
toliko gradiva, so se odločili za pripravo knji-
ge, ki predstavlja 90 znamenj v Železnikih in
okolici. V nakladi petsto izvodov jo je ob po-
moči donatorjev izdala Župnija Železniki, iz-
kupiček od prodaje pa bodo namenili za ob-
novo v ujmi poškodovanih znamenj.

Kot je pojasnila Ivana Benedičič, članica
zgodovinske skupine, se je v zbiranje gradiva
aktivno vključilo osem članov skupine: ”Po-
pisali smo znamenja v Železnikih in okolici,
šli smo med ljudi, ki so nam povedali marsi-
kaj zanimivega. Pri pripravi knjige smo za
nekaj znamenj uporabili gradivo dveh doma-
činov z Racovnika, Barbare Skok Rebula in
Cirila Zupanca, sicer pa je bil naš namen
osredotočiti se na ljudsko izročilo in na tisto,
kar so nam povedali domačini. Čim več smo
želeli izvedeti o nastanku in vzdrževanju zna-
menj, običajih ...”

Železniki se po njenih besedah ponašajo z
zelo raznolikimi verskimi znamenji, od kape-
lic do niš ter križev z razpeli in poslikanimi ta-
blami. Veliko jih je posvečenih Mariji, precej
je razpel, pogosti pa so tudi motivi sv. Florja-
na, zavetnika pred požari. Med najbolj poseb-
nimi znamenji je po mnenju Benedičičeve
Globočnikova kapelica na Klovžah, ki je bila
postavljena v spomin na trpljenje, še danes pa
tam prižigajo svečke v ta namen. Med bolj
znanimi so tudi Dermotova kapelica na Logu,
Marijina kapelica v Smolevi, kapelica Kristu-
sa Kralja na križišču Ojstri vrh-Megušnica,
kapelica svetih treh Kraljev pod Sušo ... Le ne-
kaj sto metrov nad njo je znamenita kapelica
lurške Marije pod cerkvijo v Suši. V bister stu-
denček, ki teče izpod kapelice in slovi kot
zdravilen, hodijo po vodo od blizu in daleč.

Kot je pojasnila Benedičičeva, so jim popla-
ve vzele tri znamenja. Povsem je uničilo Ma-
tijovcovo kapelico pri plavžu (kip sv. Antona
je naplavilo na vrt stanovanjske hiše v Pod-
lubniku v Škofji Loki, bil je skoraj nepoško-
dovan) ter križa v Pajštvi in pri Matijovcu, ki
sta že na novo postavljena. Ana Hartman

Znamenja v Železnikih in okolici
Zgodovinska skupina župnijske Karitas Železniki je pripravila knjigo z opisi devetdesetih 

verskih znamenj.

Po lanski ujmi so pri Matijovcu že postavili nov križ.
Tedaj je od tega znamenja ostal samo poškodovan
kip Jezusa, ki so ga našli nedaleč stran pod navlako
na tleh. Kasneje so razpelo odpeljali v Ljubljano na
restavriranje.

Rode blagoslovil obnovljeno cerkev v Selcih
Selca - Sredi avgusta je kardinal Franc Rode blagoslovil obnov-

ljeno župnijsko cerkev sv. Petra v Selcih. Dela so se začela že lani z
gradnjo opornega zidu nad cerkvijo, nadaljevala pa so se letos, ko so
pri obnovi notranjosti cerkve odkrili poslikave iz druge polovice 18.
stoletja. O obnovi je župnik Damjan Prošt povedal: ”Objekt smo
statično sanirali, restavrirana je bila ena freska, šest je obnovljenih,
tri pa so povsem nove. Prebelili smo zunanjost in notranjost cerkve,
nazadnje pa smo uredili še kor in dotrajane orgle nadomestili z novimi.”
Nanje je med slovesno mašo z blagoslovom igral priznani organist

Tone Potočnik, rojak, po rodu z Bukovice. Zdaj jih čaka še obnova
oltarjev; dva stranska sta že v restavratorski delavnici, glavni oltar pa
nameravajo restavrirati pozimi. Obnova bo vključno z ureditvijo
oltarjev stala prek pol milijona evrov. Kot je pojasnil Prošt, 45 tisoč
evrov pričakujejo od ministrstva za kulturo, 20 tisoč od Občine
Železniki, veliko pa so prispevali tudi domačini s svojimi darovi in
prek dva tisoč prostovoljnimi urami dela. A. H.

Poljanec inšpektor v Selški dolini
Železniki - Na razpis za prosto delovno mesto občinskega inšpek-

torja v Železnikih in Cerknem (občini sta skupaj ustanovili
medobčinski inšpektorat) se je prijavilo sedem kandidatov, izmed
katerih so za inšpektorja izbrali Aleša Karbo iz Volče v Poljanski
dolini. Kot je pojasnil župan Mihael Prevc, bo inšpektor začel 
delati v nekaj tednih, ko bo potekel pritožbeni rok razpisa in
odpovedni rok v njegovi sedanji službi. Inšpektor bo tri dni na teden
prisoten v Železnikih, dva pa v Cerknem. Oba župana sta mu 
že naložila prvo nalogo, da se natančno seznani z občinskimi 
odloki. In na kaj bo inšpektor še posebej pozoren? ”Kot kaže, neka-
teri težko spoštujejo odmik ograj in živih mej od lokalnih cest, zara-
di česar je marsikje preglednost problematična. Čeprav smo uvedli
ločeno zbiranje odpadkov, se še vedno soočamo z divjimi odlagal-
išči. Z mirujočim prometom ni večjih težav, kljub temu pa je veliko
nepravilnega parkiranja. Prvotna vloga inšpektorja bo opozarjanje
na nepravilnosti, v skrajnem primeru pa bodo sledile tudi sankcije,”
je dejal Prevc. Občini si bosta delili stroške inšpektorata, glede 
na število prebivalcev; Železniki s skoraj sedem tisoč prebivalci
bodo zagotavljali 58 odstotkov sredstev, Cerkno s pet tisoč prebival-
ci pa preostalo. A. H.

Najbolj zaslužni obrtniki in domačini, ki so pomagali pri obnovi (na fotografiji s
kardinalom Francem Rodetom), so prejeli zahvale.
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Panoramska cesta v treh letih
Eden od skupnih projektov vseh štirih občin na Škofjeloškem je

tudi panoramska cesta. Zanj so bili uspešni na razpisu za nepovrat-
na sredstva in so pridobili 1,8 milijona evrov za sicer 3,1 milijona
vredno naložbo v ureditev najbolj izpostavljenih odsekov ceste, ki
povezuje vse štiri občine, za dve panoramski točki in vso potrebno
signalizacijo. Kaj naj bi v okviru projekta, ki velja za prvi investi-
cijski regijski projekt v državi, naredili še letos? Za projekt je že iz-
bran izvajalec projektne dokumentacije in na tej osnovi se bo glav-
nina gradenj na panoramski cesti dogajala v letih 2009 in 2010,
kajti gre za triletno dinamiko, je povedala vodja projekta Irena
Studen. Na enem od odsekov pa je dokumentacija že nared in
gradnja v pripravi, in sicer za odsek ceste v občini Gorenja vas-
Poljane proti Javorjam, tako da gradnjo pričakujejo že letos. D. Ž.

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki
dodiplomske in podiplomske študijske programe

Dodiplomski študij:
vpisujemo v 1. letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa Management; 
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj 
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, 
da se vpišejo v visokošolski strokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko
prepisali na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in
pošljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študij:
še zadnjič vpisujemo v specialistični študijski 
program Management (smeri: Splošni 
management, Management kadrov in 
Management informacijskih sistemov), 
ki je enakovreden 1. letniku znanstvenega 
magistrskega programa; diplomanti 
specialističnega programa bodo imeli možnost
vpisa v 2. letnik znanstvenega magistrskega 
programa.

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.
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Grad še mogočnejši
Veličina Loškega gradu bo po obnovi severovzhodnega
stolpa še bolj izrazita. V grad se bo sedaj lahko prišlo

skozi vhod, kjer je v preteklosti že bil.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Ko so obnavljali severovzhodni
stolp, so odkrili vhod z dvižnim
mostom, ki je v 15. stoletju vodil
na grad. In obnova je prinesla še
vrsto drugih dragocenih odkritij:
prvotni romanski stolp, potek
grajskega obzidja, ostanke ne-
kdanjega tlaka z mačjimi glava-
mi ... Ker je vse to velikega 
pomena za stavbno zgodovino
gradu in mesta, bodo odkritja se-
veda zavarovali in jih ustrezno
zaščitena prikazovali obiskoval-
cem. Nov vhod v grad bo priča-
ral tudi drugačen pogled na 
mesto, po obhodni poti bo mogo-
če priti okoli gradu, skratka ob-
nova prinaša gradu in mestu
novo kvaliteto.

Dela pri obnovi severovzhod-
nega stolpa so sedaj končana, že
septembra pa se z novim razpi-
som in novim izvajalcem zače-
njajo nova: obnavljali bodo trakt,
ki povezuje severovzhodni in
okrogli stolp. Ko bo končan tudi
ta del, bodo potegnili črto pod
triletno obdobje, ko je Škofja
Loka iz tako imenovanega ”kul-
turnega tolarja” črpala državni
denar za obnovo najdragocenej-
ših kulturnih spomenikov. Škof-
ja Loka je tudi kot celota zajeta
v zakon o kulturnem tolarju (po-
leg preostalih dveh zgodovin-
skih mest Pirana in Ptuja), za
grad pa je na podlagi tega zako-
na kandidirala še posebej. Tako
so uspeli na razpisu leta 2005, je
povedala vodja oddelka za oko-
lje in prostor na občini Mateja
Hafner Dolenc. Sedaj Škofja
Loka čaka na nov zakon, kjer na-
merava spet kandidirati. Iz tega
vira so pri obnovi gradu v treh
letih črpali polovico potrebnega
denarja, pri pravkar končani ob-
novi stolpa pa je občina dala še
znatno več kot polovico denarja.
Prvo leto jih je obnova grajskega
pročelja in dvorišča stala 130 ti-
soč evrov, lani so za obnovo po-
rabili 280 tisoč evrov, letos pa še
120 tisoč. 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Gorazd Kavčič
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Veliko vračil še letos
Vračanje vlaganj v telefonijo je bilo ob pobudi in sprejemanju zakona vroča tema, po več letih 

pa jih bodo upravičenci na Škofjeloškem, kot kaže, vendarle dobili.

Med bralci Ločanke o postopkih vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
velja veliko zanimanja. Prejšnji mesec smo
objavili le kratko novico o vračilih v občini
Gorenja vas-Poljane, tokrat pa za vse štiri ob-
čine na Škofjeloškem objavljamo odgovore
občin na vprašanji, kdaj bodo vračila izplača-
na in koliko znaša znesek izplačil.

Občina Železniki je zahtevke vložila za
posamezne krajevne skupnosti, ki jih je bilo
v času gradnje telefonskega omrežja na ob-
močju sedanje občine pet. ”Predlogi porav-
nav oziroma odločbe so že podpisane za vse
krajevne skupnosti. Za nekatere smo nakazi-
lo sredstev prejeli v juniju, čakamo le še na
dve nakazili,” so nam sporočili iz Občine Že-
lezniki. Ta teden bo sklican sestanek komisi-
je za vračilo vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje, na katerega bodo povabljeni
tudi predsedniki krajevnih skupnosti, kjer se
bodo v skladu z veljavno zakonodajo dogo-
vorili o načinu razdeljevanja prejetih sredstev
in glede obveščanja upravičencev. Skupni
znesek vračil znaša okoli 1,5 milijona evrov.

Občina Gorenja vas-Poljane je zahtevek
za vračilo vlaganj leta 2004 za območje celo-
tne občine vložila na Državno pravobranil-
stvo Kranj, ki je po več letih zadevo zgolj od-
stopilo ljubljanskemu pravobranilstvu. Tam
so zelo hitro pripravili predloge poravnav, ki
so jih na občini potrdili sredi julija. Po pod-
pisu pogodbe so krajevne skupnosti pripravi-
le razdelilnike denarja z izračuni višine vra-
čila posameznemu upravičencu. Po prejemu
denarja s strani Slovenske odškodninske
družbe, ki ima rok plačila 60 dni, pa mora
občina v 30 dneh začeti izplačevati vračila
vlaganj v telekomunikacijska omrežja. ”Prva
vračila bomo lahko oziroma morali začeti na-
kazovati oktobra, saj ima občina 30 dni časa
za začetek vračanj. Kako hitro bodo potekala
izplačila, pa je odvisno tudi od upravičencev,
saj moramo velikokrat še ugotoviti zakonite-
ga pravnega naslednika,” nam je povedala
Elizabeta Rakovec, direktorica občinske
uprave v občini Gorenja vas-Poljane. 

Občina Škofja Loka je poravnave z držav-
nim pravobranilstvom podpisala sredi julija
letos. Podpisane poravnave je državno pravo-
branilstvo poslalo na SOD, ki mora denar na-
kazati v roku 60 dni od prejema poravnave.
”To pomeni, da omenjeni denar na občini
lahko pričakujemo v drugi polovici letošnje-
ga septembra. Med približno dva tisoč upra-
vičencev naj bi razdelili dobrih 2,8 milijona
evrov,” nam je sporočil Jernej Tavčar iz Ob-
čine Škofja Loka. Tako kot vse občine mora-
jo tudi v Škofji Loki začeti vračati v 30 dneh

po prejemu denarja, v roku 60 dni pa bodo
objavili tudi seznam vseh končnih upravičen-
cev skupaj s pozivom, da ti predložijo ustrez-
ne podatke, ki jih občina potrebuje za naka-
zilo. S posameznim upravičencem bo nato
občina podpisala poravnavo, ki bo podlaga
za nakazilo. 

Na vprašanje, koliko bo dobil posamezen
vlagatelj, na občini ne morejo natančno od-
govoriti. Na splošno velja, da največ toliko,
kolikor so vložili brez obvezne dajatve -
prispevka SIS in priključnine, sporočajo iz
občine in podajajo primer: če je vlagatelj vlo-
žil 1.500 nemških mark, je od tega zneska
treba odšteti obvezne dajatve (na primer 400
nemških mark), preostanek 1.100 nemških
mark ali preračunano okoli 550 evrov pa se
vrne vlagatelju. ”Na območju takratne obči-
ne Škofje Loke so v sklopu posamezne akci-
je vlagatelji plačevali zelo različne zneske,
zato bodo tudi zneski vračil zelo različni,” je
še pojasnil Tavčar.

Dokončno se je začela odvijati zgodba o
vračanju vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje tudi za občino Žiri. Pred štirimi leti
je občina oddala dokumente na državno pra-
vobranilstvo v Kranju, kjer pa do srede letoš-

njega julija niso storili nič. ”Po našem dopisu
in grožnji s tožbo zaradi nereševanja 
zadeve smo konec julija prejeli dopis, da je
zadeva prenesena na ljubljansko pravobra-
nilstvo. Od takrat gre vloga z veliko hitrostjo
naprej, saj smo po nekaj dneh že prejeli pred-
log poravnave za prvi del vračanj, kjer so za-
jeti nesporni zneski po vračilu vlaganj. V
prvi rundi gre za znesek v vrednosti skoraj
tristo tisoč evrov,” je razložil Franci Kranjc,
direktor žirovske občinske uprave. 

Tudi v primeru Žirov velja, da vlagatelji ne
bodo dobili povrnjenega celotnega zneska
vlaganj, ampak le del, ki so ga preplačali.
Zneski bodo zelo različni in bodo individual-
no obravnavani. ”Pavšalni znesek vračila na
vlagatelja bo okoli tristo evrov, odvisno od
leta vplačila in zneska, ki so ga vplačali,” po-
jasnjuje Kranjc. Na občini predvidevajo, da
bodo denar začeli nakazovati konec leta ozi-
roma v začetku prihodnjega leta. Kranjc po-
jasnjuje, da občina ne bo zadrževala denarja,
saj jim izplačila v roku določa zakon, pač pa
morajo počakati na poravnavo in plačilo Slo-
venske odškodninske družbe. 

Boštjan Bogataj, 
foto Gorazd Kavčič
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Vse, ki jim urejamo požarno
in stanovanjsko zavarovanje,
obveščamo, da imajo v prime-
ru viharja, neurja, toče, direk-
tnega ali indirektnega udara
strele, padca drevesa, vdora
meteornih voda ... v celoti kri-
te stroške škode! Objekte in
opremo imajo zavarovano na
novo vrednost, kar pomeni,
da se ocenjena škoda - od-
škodnina izplača v celoti,
amortizacija pa se ne obraču-
na. To ne velja le za objekte,
ki so starejši od 70 let in v tem
času niso bili nikoli adaptirani.
Stanovanjska oprema, aparati,

gospodinjski stroji so zavaro-
vani na novo vrednost do 60
odstotkov amortizirane vred-
nosti. Računalniki in obleka,
perilo ter športni pripomočki
do tretjega leta starosti, go-
spodinjski aparati pa do 
petega leta starosti. V primeru
direktnega ali indirektnega
udara strele, ko so poško-
dovani različni aparati in stro-
ji, se prizna škoda na vseh 
napravah, brez izjeme, do 
višine zavarovalne vsote, pri
tem se priznajo računi servi-
serja, v primeru uničenja pa
njegova pisna izjava.
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Agencija Čelik, d. o. o., 
obvešča svoje zavarovance

d.o.o.

Agencija Čelik, Frankovo naselje 68,
4220 Škofja Loka, tel.: 04/515 42 50

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

razpisuje v Škofji Loki
izredni študij

visokošolskega strokovnega programa
I. stopnje UPRAVA

ter

magistrskega študijskega programa
II. stopnje UPRAVA.

Informativni dan
bo v sredo, 3. 9. 2008, ob 17. uri,
v učilnici Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska 1, Škofja Loka.

Informacije: 04/506 13 80
www.fu.uni-lj.si
www.lu-skofjaloka.si

Novice

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Pomembna je vera v dobro
V kinu Sora v Škofji Loki bo septembra in 

oktobra mogoč brezplačen ogled dokumentarnega filma
Fenomen Bruno Groening.

Kdo je bil Bruno Groening in
kaj počne združenje z njegovim
imenom, nam sporoča Sonja
Košenina. Bruno Groening
(1906-1959) je v petdesetih letih
prejšnjega stoletja zbudil pozor-
nost v svetovni javnosti z izcelit-
vami in pustil znanje o sprejema-
nju duhovne moči (Heilstrom -
življenjska energija). Množica
zdravniško dokumentiranih poro-
čil o uspehu govori o aktualnem
delovanju njegovega učenja, spo-
roča Sonja Košenina iz Društva
za duhovno pomoč prijateljev
Bruna Groeninga. Izraz izcelitev
(scelitev) pomeni spraviti nekaj v
celoto, kajti nauk Bruna Groenin-
ga ne zdravi in te besede v krogu
prijateljev Bruna Groeninga ne
uporabljajo, saj niso zdravniki.
Sicer pa učenje Bruna Groeninga
izhaja iz obstoja neke vrste višje
moči, o kateri se je že tisočletja
govorilo v starih kulturah. Člove-
ka primerja z baterijo, ki se skozi
vsakdanjo uporabo praznin mora
tega vedno znova polniti. Kako se
lahko vsak napolni z novo živ-
ljenjsko energijo, pojasnjuje Bru-
no Groening na naslednji način:
predpogoj je vera v dobro ter vo-
lja za zdravjem in samo dobrim.
Človek je vsepovsod obkrožen z
izcelitvenimi valovi, ki jih mora
samo sprejeti. Po učenju Bruna
Groeninga je Bog največji zdrav-
nik. Zanj ne obstaja neizceljiva
bolezen, temveč samo ljudje, ki
se še niso sposobni odpreti temu
duhovnemu delovanju. Vedno
znova je svetoval: ne bodite lah-
komiselni, prepričajte se sami!

Temu nauku sedaj sledi Krog
prijateljev Bruna Groeninga, eno
največjih združenj za izcelitve po
duhovni poti. Tukaj se lahko
iskalci pomoči naučijo sprejema-
ti Heilstrom. Pri tem se pogosto
zgodijo presenetljive izcelitve
celo dolgoletnih organskih obo-
lenj. Veliko število poročil o
uspehu pri otrocih, živalih in ras-
tlinah dokazuje, da so vse pred-
postavke, da gre pri tem za avto
ali tujo sugestijo, brez vsake
osnove. Še več, gre namreč za ra-
zumljivo delovanje neke duhov-
ne moči, katere dejstvo se lahko

dokaže z medicinsko metodo
raziskovanja. Vse aktivnosti v
krogu prijateljev so brezplačne,
vse se pokriva iz prostovoljnih
prispevkov. Zelo važen in sestav-
ni del učenja Bruna Groeninga je
ohranjanje svobodne volje. Vsak
lahko v vsakem trenutku zapusti
krog prijateljev, ker ne obstajajo
finančne ali pravne obveznosti.
Ne dajejo se nikakršni medicin-
ski nasveti, pregledi ali terapije. 

Za bolne, trpeče, odvisne
Mnogoštevilna poročila kažejo,

da je izcelitev po duhovni poti
možna tudi pri alkoholu, odvis-
nosti od drog, strahov, depresij
itd. Ravno zato, da bi tem, ki na
tem področju potrebujejo pomoč,
lahko stali ob strani, obstajajo po-
leg skupnosti za mlade tudi po-
sebne skupnosti za osvoboditev
od vseh vrst odvisnosti (najbolj
potrebni pomoči). Obstaja tudi
Medicinsko znanstvena strokov-
na skupina (MWF), ki je medna-
rodni forum z nekaj tisoč zdrav-
niki in predstavniki drugih medi-
cinskih poklicev iz več kot 50 dr-
žav, ki od leta 1992 raziskujejo
pomoči in izcelitve po duhovni
poti, ki so se zgodile s pomočjo
učenja Bruna Groeninga. Pri 
tem se poročila o uspehu, če je
mogoče, na osnovi izvidov in
pregledov neodvisnih zdravnikov
znanstveno potrjujejo in doku-
mentirajo. V zadnjih letih je že
nastal obsežen arhiv, kjer so
ozdravljenja po duhovni poti z
učenjem Bruna Groeninga tudi
dokazana. Da bi s tem znanjem
pomagali po vsem svetu bolnim,
trpečim in odvisnim, posreduje
medicinsko znanstvena-strokov-
na skupina (MWF) svoje izkuš-
nje v publikacijah, rednih preda-
vanjih doma in v tujini na zaseda-
njih. Sicer pa v Krogu prijateljev
Bruna Groeninga navajajo tudi
več kot dvesto poročil o uspehu.

Tisti, ki jih zanima vse o zapi-
sanem, si bodo lahko brezplačno
ogledali dokumentarni film v
kinu Sora. Predstave bodo ob ne-
deljah ob 10. uri, in sicer 7. in 28.
septembra in 19. decembra.

Danica Zavrl Žlebir
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V Peking tudi paraolimpijci
Komaj so se na Kitajskem končale olimpijske igre za zdrave športnike in športnice, že se proti Pekingu

odpravljajo paraolimpijci, ki se bodo za olimpijska odličja borili od 7. septembra naprej.

Paraolimpijske igre so največje tekmovanje
za športnike invalide, v Peking pa ta petek
odhaja tudi 29 slovenskih paraolimpijcev. Za
odličja se bodo borili z okoli štiri tisoč šport-
niki z vseh koncev sveta, tekmovanja pa bodo
potekala med 7. in 16. septembrom. Naši
športniki bodo tekmovali v sedmih športnih
panogah: atletiki, namiznem tenisu, kolesar-
stvu, plavanju, strelstvu, golbalu in sedeči
odbojki. Med potniki na Kitajsko so tudi tri
športnice iz škofjeloškega konca: namiznote-
nisačici Andreja Dolinar in Mateja Pintar ter
igralka sedeče odbojke Ana Justin.

Težko delo bo v Pekingu čakalo zlasti 23-
letno Matejo Pintar s Praprotna, ki je 
v Atenah osvojila zlato kolajno in naslov
olimpijske prvakinje. Mateja, sicer paraplegi-
nja, se namreč zaveda, da bo v močni konku-
renci Kitajcev letos boj za odličja še težji, 
kot je bil pred štirimi leti. 

”Moja naloga v Pekingu bo veliko težja,
kot je bila v Atenah, ko me skoraj nihče ni
poznal. Sedaj odhajam na pot kot branilka
naslova in vodilna na svetovni jakostni le-
stvici. Tako sem seveda med favoritinjami,
še kako dobro pa se zavedam dejstva, da je
vsako tekmovanje tekma zase. Nastopala
bodo dekleta, ki jih še nisem srečala na 
nobenem turnirju in se je nanje nemogoče 
pripraviti. Poleg teh bodo prišle tudi tekmo-
valke, ki jih poznam in vem, da so dobre.
Ker so olimpijske igre pač le enkrat na štiri
leta, tja vsi pridejo maksimalno pripravljeni
in nato odločajo tudi dobro počutje, športna
sreča in kup drugih dejavnikov,” pravi Mate-
ja in dodaja: ”Kitajci so velesila v namiznem
tenisu, dodaten plus zanje pa je, da bodo 
igrali doma. Nobenemu od Kitajcev, ki bo
nastopil na paraolimpijskih igrah, tudi niso
dovolili trenirati s kom od Evropejcev, ki
bomo nastopili v Pekingu. Tudi oprema, na
kateri se bo igralo, od miz do tal, bo poseb-
na in jo skrivajo. Tako skušajo ohraniti pred-
nost, ki jo bodo imeli kot domačini. Vendar
pa verjamem, da smo se tudi Evropejci 
dobro pripravili in da bomo na zadnjih tre-
ningih pred nastopi skušali narediti največ,
kar bo mogoče.”

Matejo poleg posamičnega nastopa čaka
tudi ekipni nastop v namiznem tenisu, kjer
bo barve Slovenije branila skupaj z izkušeno
Andrejo Dolinar iz Zminca. Tudi Andreja,
ki je po nesreči prav tako ostala parapleginja,
že pozna olimpijski utrip, njena najboljša
uvrstitev pa je 4. mesto iz paraolimpijskih
iger leta 2000 v Sydneyju. ”V času od olim-
pijskih iger v Sydneyju se je zame res veliko
spremenilo, vmes pa sem postala tudi mami-

ca sedaj triletni Tiji. Ko sem prvič odhajala
na olimpijske igre, nisem vedela, kaj me
čaka, nisem bila še dosti izkušena, želela pa
sem začutiti olimpijski utrip in športnike iz
različnih delov sveta. Ne jaz ne drugi nismo
pričakovali, da bom osvojila četrto mesto. To
je bil takrat kar lep rezultat,” se svojega prve-
ga nastopa na olimpijskih igrah spominja da-
nes 40-letna Andreja. 

”Čeprav imam sedaj obveznosti, ker imam
družino, ker imam službo, mi šport še vedno
veliko pomeni. Če sem čisto poštena, mi tek-
me in rezultati ne pomenijo več toliko, kot so
mi, preprosto pa si življenja brez gibanja ozi-
roma brez namiznega tenisa ne morem pred-
stavljati. Čeprav sem se v Atenah poškodo-
vala, da se je poškodba bicepsa tetive vlekla,
pa sem se odločila, da se kot tekmovalka
znova preizkusim lani na evropskem prven-
stvu v Kranjski Gori. Ker je bilo tekmovanje
pri nas, ga nisem želela zamuditi, izteklo pa
se je tako, da sva z Matejo postali evropski
prvakinji ekipno, poleg tega pa sem osvojila
še bronasto kolajno. Tako sem izpolnila nor-
mo za Peking in sledila je težka odločitev,
kako naprej. Vem, da sem bom težko za sko-
raj cel mesec ločila od hčerke, vem pa tudi,
da bi mi bilo hudo, če ne bi izkoristila prilož-
nosti. Zato sem januarja začela spet resno
trenirati in se začela pripravljati na para-
olimpijado. Čeprav z Matejo sicer ne trenira-
va skupaj in nisva preveč uigrani, vseeno ra-
čunam, da se bova dobro ujeli, kakšen pa bo
končni izkupiček tako ekipno kot posamič-
no, pa zelo težko napovedujem,” pravi An-
dreja Dolinar.

Še nobene izkušnje z največjega tekmova-
nja na svetu pa nima komaj 21-letna Ana 
Justin iz Lovskega Brda pri Poljanah, ki je

članica slovenske ekipe v sedeči odbojki.
Ana ima levostransko hemiparezo, saj je pri
komaj štirih letih in pol v vrtcu dobila udarec
z gugalnico v glavo in so domačim obetali
celo, da se nikoli več ne bo hodila. Živahna
deklica pa se s tem ni sprijaznila in je želela
na noge. 

”Bila sem precej časa v bolnici, s trmo in
predvsem veliko želje po gibanju pa sem spet
začela hoditi. Seveda je bilo treba veliko t
ruda, obiskovala sem stimulacije, in ko sem
se vrnila domov, je bila moja želja predvsem
gibanje. S fanti sem igrala nogomet in nisem
hotela misliti, da zaradi poškodbe ne bi z 
njimi tekala okrog. Pomagali so mi tako oči
kot mami pa tudi starejši brat in želela sem si
celo trenirati nogomet, čeprav sem imela v
osnovni šoli posebno zdravstveno vzgojo. To
sem vedno sovražila, želela sem imeti takšno
telovadbo kot drugi. Ko sem šla v srednjo
šolo za invalidno mladino v Kamnik, pa sem
spoznala sedečo odbojko. Najprej mi ni bilo
najbolj všeč, ko pa sem poskusila, sem se
navdušila in sedaj treniram že pet let. Ko me
je videl trener reprezentance, me je povabil v
ekipo, nato pa sem šla pred tremi leti z repre-
zentanco prvič na evropsko prvenstvo v
Nemčijo. Bile smo tretje in dobila sem prvo
kolajno,” se začetkov pri sedeči odbojki 
spominja Ana, ki se je vpisala na Fakulteto
za upravo, pred začetkom šolskega leta pa si
želi uspešnega nastopa v Pekingu. 

”Dekleta računamo, da bi lahko osvojile
medaljo. Prvo mesto je najbrž oddano Kitaj-
kam, ki so menda zelo močna ekipa, druge
pa bi lahko tudi premagale in morda nam
uspe priti do odličja,” optimistično napove-
duje Ana, ki konec tedna prvič odhaja tako
daleč od doma. Vilma Stanovnik

Mateja Pinta/Foto: Gorazd Kavčič Andreja Dolinar/Foto: Tina Dokl Ana Justin / Foto: Vilma Stanovnik
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Loka gosti mlade glasbenike 
Danes prva dva zaključna koncerta udeležencev 4. mednarodne poletne glasbene šole LocaMusica. 

Največ udeležencev doslej.

Zaradi velikega števila udeležencev, šolo
letos obiskuje kar 52 mladih glasbenikov, so
letos pripravili kar tri zaključne koncerte.
Danes, v torek, 26. avgusta, se bodo ob 17.
uri v Kapeli Loškega gradu predstavili naj-
mlajši, ob 18.30 starejši, še en koncert pa bo
jutri, v sredo, ob 18. uri, ko bo škofjeloški žu-
pan Igor Draksler letošnjemu nagrajencu po-
delil tudi nagrado LocaMusica. Šola s tem
imenom, ki v Škofji Loki letos poteka že če-
trtič, se je med mladimi glasbeniki zares do-
bro prijela. Udeleženci, večinoma so stari od
12 do 20 let, prihajajo iz skoraj vseh delov
Slovenije, z znanjem, pridobljenim od profe-
sorjev različnih glasbenih šol. ”V Sloveniji
imamo zelo kvalitetno mrežo glasbenih šol,
ki so dobro organizirane in so na visoki rav-
ni. V našo šolo se tako vključujejo učenci z
različnimi glasbenimi izkušnjami, a pravilo-
ma z dobrim znanjem vsak svojega instru-
menta,” je povedal organizator in umetniški
vodja šole Blaž Pucihar in dodal, da je mar-
sikaterega udeleženca preteklih treh šol Lo-
caMusica mogoče srečati tudi že na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani. 

Udeleženci tako letos prihajajo iz skoraj
vseh delov Slovenije, pa tudi iz zamejstva,
Hrvaške in Srbije. Mladi vadijo in igrajo pod

vodstvom mentorjev flavtistov Ane Kavčič
Pucihar in Mateja Zupana, pianistke 
Tatjane Ognjanovič, violončelista Igorja
Mitroviča in violinista Armina Seška, kot
korepetitorja pa sodelujeta še Jasna Jan 

Sešek in Katalin Peter Krivokapič. ”Tudi
letos smo pripravili predavanje, in sicer 
fizioterapevtke Melite Gole Kordiš, ki bo
udeležencem govorila o problemih s hrbtenico,
sklepi in podobno, s katerimi se glasbeniki

Tudi med počitnicami je v škofjeloški glasbeni šoli lahko še kako živahno. / Foto: Gorazd Kavčič 

Mladi čelisti so vadili pri priznanem čelistu, profesorju Igorju Mitroviču. / Foto: Gorazd Kavčič 
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srečujejo pri igranju posameznih instrumen-
tov, predvsem pa bodo od nje izvedeli, kako
delati, da do njih ne bo prišlo,” je povedal
Blaž Pucihar. Živahna mladina vsak dan igra
vsaj eno uro samostojno pri posameznih pro-
fesorjih, nekateri so vadili tudi v komornih
sestavih, veliko pa vadijo tudi sami, tako v
prostorih Glasbene šole Škofja Loka kot 
Pri Marku v Crngrobu, kjer bo večina nasta-
njena. Organizatorji so hkrati tudi letos poskr-
beli za družabno plat in oddih udeležencev,
obiskali so izdelovalca violin Daniela Muska,
ki ima svojo delavnico na Mestnem trgu, na
velikem ekranu pa so si ogledali tudi kakšne-
ga od glasbenih filmov. Kot so povedali mla-
di, jim je šola všeč tudi zato, ker se lahko med
seboj veliko družijo in izmenjujejo izkušnje.

”Prijatelj z akademije, zborovodja Aco Biš-
čevič je z udeleženci pripravil tudi pevski
zbor, skladbe, ki so se jih naučili, pa bodo
predstavili tudi v sredo na sklepnem koncer-
tu,” je še dodal Pucihar, ki je več kot zadovo-
ljen, da se je šola v Škofji Loki tako dobro
prijela. Hkrati upa, da jo bodo tudi zaradi
mesta samega lahko ohranili tudi v prihod-
nje. ”Velika priložnost za mlade glasbenike
je tudi, da dobijo možnost sodelovanja z 
našimi odličnimi profesorji, ki med drugim
igrajo v vrhunskih slovenskih orkestrih, 
komornih sestavih oziroma delujejo na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani.” Glasbena šola
v puštalski graščini je bila tako živahna že
dobrih štirinajst dni, preden se bo začelo
novo šolsko leto. Igor Kavčič
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Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 12. do 22. ure,

tudi ob četrtkih

GOSTILNA IN PICERIJA

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

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

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

● Vsak dan sveže postrvi
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Na uvodnem koncertu se je med drugim predstavila tudi flavtistka Katarina Čivre, dobitnica lanske nagrade
LocaMusice. / Foto: Matic Zorman 

Letos dva abonmaja
Poleg petih komedij pri Svetem Duhu letos pripravljajo tudi ogled 

muzikala Kabaret v Ljubljani. Veliko povpraševanje.
V krajevni skupnosti Sveti Duh so se po lanski uspešni izvedbi odločili, da v novi sezo-

ni spet organizirajo vpis v gledališki abonma. Kot je povedal organizator abonmajev Mar-
ko Prosen, si v pretekli sezoni žal marsikdo ni mogel ogledati predstav, ker so bile neka-
tere izmed njih hitro razprodane. Zato v novi sezoni obljublja tudi nekatere ponovitve lan-
skih uspešnic. Letos v dveh različnih abonmajih ponujajo pet predstav in organiziran
ogled muzikala v Ljubljani. Abonmaju komedija so dodali še abonma plus, v katerega po-
leg petih komedij sodi še ogled muzikala. Predstave bodo ob petkih ali sobotah, napove-
duje Marko Prosen, ki je izbral: igro Spiritistična komedija gledališča GOML Ljublja-
na, komedijo Partnerski odnosi Prešernovega gledališča Kranj, predstavo Gospodinja
Mestnega gledališča Ljubljanskega, iz mengeškega Špas teatra prihaja igra Bil je škerja-
nec, komedija z naslovom Kdo vam je pa to delu pa prihaja iz Caffe teatra iz Ljubljane.
V abonmaju plus je vključen še ogled najuspešnejšega muzikala v Sloveniji Kabaret v iz-
vedbi 40-članskega ansambla Mestnega gledališča Ljubljana. Vse predstave bodo v sve-
toduški dvorani, ogled muzikala pa v Ljubljani. 

Cena abonmaja komedija redni je 64 evrov, abonmaja plus pa 87 evrov, upokojenci, štu-
dentje in dijaki imajo 4 oziroma 7 evrov popusta. Več informacij je mogoče dobiti na elek-
tronskem naslovu info@sv-duh.si, na telefonski številki 51-31-941 ali GSM 041/915-955
oziroma v prostorih krajevne skupnosti vsak delavnik dopoldne, ob sredah pa tudi popol-
dne. Vpis abonmaja za dosedanje abonente bo 26., 27. in 28. avgusta od 8. do 12. ure, 27.
avgusta pa tudi od 14. do 16.30 v prostorih krajevne skupnosti. Za nove abonente bo vpis
2. septembra od 8. do 12. ure in 3. septembra od 8. do 12. ure in 14. do 16.30. I. K.

Razstava del Mete Adamič Bahl
V četrtek, 28. avgusta, ob 20. uri bo v galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu 37 

v Škofji Loki odprtje razstave likovnih del avtorice Mete Adamič Bahl. Razstava bo na
ogled mesec dni. I. K.

Protestantizem na Loškem
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki, in Občina Škofja Loka v sredo, 

17. septembra, ob 19. uri vabita v avlo občine Škofja Loka na odprtje razstave Protestan-
tizem na Loškem. Razstava bo odprta do 17. oktobra. I. K.
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Z učenjem tudi osebno rastemo
K zmanjševanju razlik v družbi je mogoče prispevati tudi s spodbujanjem vseživljenjskega 

izobraževanja in usposabljanja. 
Za Slovenijo, ugotavljajo pri Andrago-
škem centru Slovenije, so značilne podo-
bne razvojne spremembe in izzivi kot za
večino drugih držav članic Evropske unije.
To pomeni, da se prebivalstvo stara, nara-
va trga se zelo hitro spreminja, prav tako
se hitro spreminja in razvija informacijska
in druga tehnologija, proces globalizacije
pa povzroča nenehno spreminjanje pogo-
jev dela in življenja. Vse večja je tudi soci-
alna razslojenost. 

”Te razlike je mogoče zmanjšati prav z iz-
obraževanjem in usposabljanjem, saj prav s
tem posameznikom omogočamo osebno rast,
zaposlitev, blaginjo in večjo socialno varnost,
družbi pa razvoj, napredek in socialno kohe-
zijo,” poudarjajo pri andragoškem centru. V
Sloveniji smo tako že pred štirimi leti spreje-
li nacionalni program izobraževanja odraslih
pod naslovom Resolucija o nacionalnem pro-
gramu za izobraževanje odraslih v RS do leta
2010. S to resolucijo so celovito in sistema-
tično uredili področje izobraževanja odraslih
in ga opredelili kot sestavni del procesa vse-
življenjskega učenja. S tem želijo omogočiti

čim večjemu številu odraslih prebivalcev
vključevanje v vseživljenjsko učenje. ”Po-
membno je, da jim ga približamo z novimi
pristopi in metodami dela, vrednotenjem 

že osvojenega znanja, predvsem pa, da jih
seznanimo z možnostmi, ki so jim na voljo,”
poudarjajo pri andragoškem centru. 

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

CPP
Zastonj!

Akcija velja
samo v mesecu septembru

za dijake in študente.

Vse, ki boste uspešno 
opravili test CPP -ja,

čaka bogata nagrada! Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 0590 22 916, GSM: 041 716 106
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UÈENCI, DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

teèaj dan ura zaèetek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

ura zaèetekteèaj dan

ODRASLI (intenzivni teèaji)

ura zaèetekteèaj dan

èetrtek
èetrtek
ponedeljek
èetrtek

torek

èetrtek

16.40 - 17.25
16.30 - 17.15
17.30 - 18.45
17.30 - 18.45

17.15 - 18.45

5., 6. razred
7., 8. razred
8., 9. razred
1. letnik

3. letnik
priprava
na maturo torek

18. 9. 2008
25. 9. 2008
15. 9. 2008
18. 9. 2008

23. 9. 2008
18. 9. 2008
7. 10. 2008

UÈENCI (zaèetniki)

torek
torek
èetrtek
petek

torek
torek
èetrtek
sreda

ponedeljek
ponedeljek
sreda
èetrtek

ponedeljek
torek
èetrtek
èetrtek

ponedeljek

sreda
sreda

torek
ponedeljek
torek
sreda

torek

torek

torek
èetrtek

torek

sreda

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
16.00 - 18.00

08.00 - 10.00
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

17.00 - 19.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

16.30 - 17.15

16.30 - 17.15

23. 9. 2008
23. 9. 2008
25. 9. 2008
3. 10. 2008

23. 9. 2008
23. 9. 2008
18. 9. 2008
1. 10. 2008

15. 9. 2008
15. 9. 2008
24. 9. 2008
2. 10. 2008

15. 9. 2008
30. 9. 2008
25. 9. 2008
18. 9. 2008

29. 9. 2008

24. 9. 2008
24. 9. 2008

30. 9. 2008
29. 9. 2008
7. 10. 2008

1. 10. 2008
7. 10. 2008

7. 10. 2008

7. 10. 2008

9. 10. 2008

23. 9. 2008

24. 9. 2008

sreda 24. 9. 2008

ponedeljek 10.00 - 11.30 6. 10. 2008

UPOKOJENCI

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

6. stopnja

priprava na izpit
konverzacija
poslovni
obnovitveni

slovnica

zaèetni

nadaljevalni 1

nadaljevalni 2

predšolski

1., 2. razred

3., 4. razred

nadaljevalni 4

08.00 - 10.00

19.00 - 21.00

èetrtek 19.00 - 21.00 25. 9. 20087. stopnja

sreda 19.00 - 21.00 8. 10. 2008

petek 18.00 - 20.00 3. 10. 2008

torek
petek

19.00 - 21.00
18.00 - 20.00

7. 10. 2008
10. 10. 2008

sreda 19.00 - 21.00 8. 10. 2008

ponedeljek 16.40 - 17.25 25. 9. 2008

sreda 17.15 - 18.452. letnik 17. 9. 2008

17.15 - 18.45
17.15 - 18.45

1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
4. stopnja

3., 4. razred
5., 6. razred
7., 8. razred

1. letnik

2. letnik

3. letnik

priprava
na maturo

torek
sreda
torek
èetrtek

sreda
sreda
èetrtek

ponedeljek

sreda

torek

sreda

19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

15.45 - 16.30
16.30 - 17.15
15.45 - 16.30

17.15 - 18.45

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura

1., 2. razred
èetrtek 16.30 - 17.15predšolski,

17.15 - 18.45

17.15 - 18.45

17.15 - 18.45

30. 9. 2008
1. 10. 2008
7. 10. 2008
9. 10. 2008

1. 10. 2008
1. 10. 2008
2. 10. 2008

6. 10. 2008

1. 10. 2008

30. 9. 2008

8. 10. 2008

zaèetek

2. 10. 2008

9. razred, dijaki ponedeljek 17.15 - 18.45 6. 10. 2008

22. 9. 2008
23. 9. 2008
25. 9. 2008
3. 10. 2008

16. 9. 2008
16. 9. 2008
25. 9. 2008
26. 9. 2008

23. 9. 2008
17. 9. 2008
17. 9. 2008

22. 9. 2008
15. 9. 2008

29. 9. 2008

2. 10. 2008

3. 10. 2008

9. 10. 2008

9. 10. 2008
23. 9. 2008
17. 9. 2008

9. 10. 2008

6. 10. 2008
8. 10. 2008

23. 9. 2008

16. 9. 2008

25. 9. 2008

24. 9. 2008

30. 9. 2008

26. 9. 2008

16. 9. 2008

24. 9. 2008

24. 9. 200817.15 - 18.45

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

UPOKOJENCI

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
18.00 - 20.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
16.00 - 18.00

17.00 - 19.00
08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

18.00 - 20.00

16.00 - 18.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

17.15 - 18.00

16.30 - 17.15

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00
22. 9. 2008

18.00 - 18.45

17.15 - 18.45

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

6. stopnja

7. stopnja
30 urni I
30 urni II
poslovni/
konverzacija

priprava na izpit
obnovitveni

slovnica

zaèetni
nadaljevalni

1., 2. razred
3., 4. razred

7., 8. razred

1. letnik

ponedeljek
torek

petek

torek
torek
èetrtek
petek

torek
sreda
sreda

ponedeljek
ponedeljek

ponedeljek

ponedeljek

èetrtek
petek
petek
èetrtek

èetrtek
torek
sreda

èetrtek

ponedeljek
sreda

torek

torek

èetrtek

sreda

sreda

torek

predšolski,

5., 6. razred torek

sreda

17.15 - 18.45 18. 9. 20082. letnik èetrtek
17.30 - 19.00 26. 9. 2008

26. 9. 2008
3. letnik
priprava na maturo

petek

petek

08.00 - 10.00

2. 10. 200819.00 - 21.00èetrtek

9. razred, dijaki

8. 10. 200819.00 - 21.00sreda

4. 10. 2008
6. 10. 2008

10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

sobota
ponedeljek

2. 10. 2008
27. 9. 2008

19.00 - 21.00
09.00 - 11.00

èetrtek
sobota

2. 10. 200819.00 - 21.00èetrtek

25. 9. 200819.00 - 21.00èetrtek

27. 9. 200809.00 - 11.00sobota

14.30 - 16.00petek
18.00 - 19.30petek

26. 9. 2008
3. 10. 2008

26. 9. 200814.30 - 16.00petek
3. 10. 200818.00 - 19.30petek

16.30 - 17.15

16.00 - 17.30

1. stopnja

èetrtek
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ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

italijanski, ruski, španski in madžarski jezik

– pisno prevajanje iz tujega v slovenski jezik

– lektoriranje

– pisno prevajanje besedil v angleški, nemški, francoski,

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

teèaj ura zaèetekdan

Pouk bo v prostorih OŠ Škofja Loka - Mesto.

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

torek
sreda

ponedeljek

ponedeljek

sreda

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

torek

predšolski, ponedeljek

3., 4., 5. razred

6., 7., 8. razred

9. razred, dijaki

torek

ponedeljek

ponedeljek

1., 2. razred

5. stopnja èetrtek

ura zaèetek

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

30. 9. 2008
1. 10. 2008

29. 9. 2008

29. 9. 2008

8. 10. 2008

17.00 - 19.00 30. 9. 2008

15.30 - 16.15 6. 10. 2008

16.15 - 17.00

16.15 - 17.00

15.00 - 16.15

7. 10. 2008

6. 10. 2008

6. 10. 2008

19.00 - 21.00 9. 10. 2008

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

konverzacija

zaèetni

predšolski,

6., 7., 8. razred

9. razred, dijaki

torek
petek
petek

torek
èetrtek

èetrtek

èetrtek

petek

petek

petek

èetrtek

torek

petek

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

UPOKOJENCI

èetrtek

1., 2. razred

3., 4., 5. razred torek

19.00 - 21.00
08.00 - 10.00
16.00 - 18.00

17.00 - 19.00
08.00 - 10.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

18.00 - 20.00

20.00 - 21.30

10.00 - 11.30

15.30 - 16.15

16.15 - 17.00

14.30 - 16.00

23. 9. 2008
26. 9. 2008
26. 9. 2008

23. 9. 2008
25. 9. 2008

18. 9. 2008

18. 9. 2008

26. 9. 2008

3. 10. 2008

3. 10. 2008

2. 10. 2008

7. 10. 2008

26. 9. 2008

19.00 - .0021 9. 10. 2008

15.30 - 16.15 7. 10. 2008

8. stopnja torek 08.00 - 10.00 23. 9. 2008

èetrtek 19.00 - 21.00 9. 10. 2008

petek 14.00 - 16.00 26. 9. 2008

ODRASLI (intenzivni teèaji)

zaèetek

1. stopnja

priprava na maturo

sreda

sreda

19.00 - 21.00 8. 10. 2008

8. 10. 2008

teèaj zaèetek

zaèetni - 20 ur

(Windows, Word)

nadaljevalni - 20 ur

(Word)

Excel - 20 ur

Power Point - 6 ur

ponedeljek,

sreda

torek,

èetrtek

ponedeljek,

sreda

torek,

èetrtek

torek,

èetrtek

petek

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 19.30

29. 9. 2008

14. 10. 2008

20. 10. 2008

11. 11. 2008

7. 10. 2008

10. 10. 2008

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

teèaj ura zaèetek

mozaik ( 20 ur )

nakit ( 10 ur )

risanje ( 20ur )

keramika ( 20 ur )

slikanje ( 20 ur )

/uèenci, dijaki/

slikanje ( 20 ur )
/odrasli/

klekljanje ( 20 ur )

poslikava stekla,

svile, porcelana

( 20 ur )

sreda

petek

ponedeljek

torek

torek

sreda

torek

18.00 - 20.30

17.00 - 18.30

18.00 - 20.30

18.00 - 20.30

17.00 - 19.00

18.00 - 20.30

18.00 - 20.30

8. 10. 2008

10. 10. 2008

6. 10. 2008

7. 10. 2008

7. 10. 2008

8. 10. 2008

7. 10. 2008

1. stopnja

2. stopnja

sreda

ponedeljek

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

8. 10. 2008

6. 10. 2008

3. stopnja sreda 17.00 - 19.00 8. 10. 2008

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

19.00 - 21.00 9. 10. 20081. stopnja èetrtek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

19.00 - 21.00 7. 10. 20081. stopnja torek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj zaèetek

19.00 - 21.00 9. 10. 20081. stopnja èetrtek

ura

priprava na maturo ponedeljek 17.15 - 18.45 6. 10. 2008

ponedeljek 18.00 - 20.30 6. 10. 2008

teèaj dan ura

17.15 - 18.45

dan

dan

dan ura

fotografija ( 10 ur ) èetrtek 18.00 - 20.30 9. 10. 2008

glasbena delavnica petek 17.00 - 19.00 10. 10. 2008
( 10 ali 20 ur )

dramska delavnica sreda 17.00 - 19.00 8. 10. 2008
( 10 ali 20 ur )
/uèenci, dijaki/

dramska delavnica sreda 19.00 - 21.00 8. 10. 2008
( 10 ali 20 ur )
/odrasli/

plesna delavnica petek 16.00 - 18.00 10. 10. 2008
/uèenci, dijaki/

plesna delavnica petek 18.00 - 20.00 10. 10. 2008
/odrasli/



V šolo

26 - L O Č A N K A

V Glasbeni šoli Škofja Loka, ki deluje na
območju Škofje Loke, s podružnicami v Ži-
reh, Gorenji vasi in v Železnikih, bo v priha-
jajočem šolskem letu svoje glasbeno znanje
izpopolnjevalo prek 340 učencev. Poleg
glasbeno izobraževalne funkcije šola daje
pomemben pečat mestu in širši okolici, mla-
di glasbeniki pa se z uspehom predstavljajo
tudi na glasbenih tekmovanjih in festivalih
doma in v tujini. V šolskem letu so pripravili tri
koncerte v njegov spomin. Prvega v začetku
septembra, ko so na koncertu v Škofji Loki
njegove skladbe igrali znani slovenski glas-
beni poustvarjalci, v februarju je v nabito polni dvorani Slovenske
filharmonije nastopil Godalni orkester glasbene šole na tretjem
koncertu spomladi pa so z Griegovimi skladbami nastopili učenci
klavirja in petja.

Koncert Godalnega orkestra šole in solistke, flavtistke Ane Kav-
čič Pucihar, v Slovenski filharmoniji je bil nedvomno eden uspeš-
nejših trenutkov šole v njeni zgodovini. Dvorana je bila premajhna
za vse poslušalce, od mnogih eminentnih gostov iz glasbene stro-
ke, politike ter z norveške ambasade so bili izvajalci deležni tudi
zelo pozitivnih kritik. Godalni orkester, ki ga vodi violinist Armin Se-
šek, je letos izdal tudi svojo prvo zgoščenko z naslovom Nemiri.
Odlično obiskan je bil koncert v spomin pokojnemu profesorju ki-
tare Urošu Lovšinu, mnogi njegovi prijatelji, najboljši slovenski ki-

taristi, in šolski kitarski orkester so pripravili
izjemen glasbeni večer. Tudi v letos, že tretjič
po vrsti, je prireditev O’glasbena Loka poka-
zala, kako dobrodošla popestritev Škofje
Loke je. Že v decembru so učenci klavirja iz
gorenjskih glasbenih šol v Škofji Loki, kasne-
je pa še škofjeloški učenci na slovenskih kla-
virskih dnevih v Celju predstavili nekatere
skladbe iz zbirke Slovenski skladatelji mla-
dim pianistom, ki jo je uredil Peter Kopač.

V lanskem šolskem letu je začel delovati
Pihalni orkester glasbene šole, ki ga vodi
profesor klarineta Zvonko Mornar in je v tem

letu že nanizal nekaj nastopov, med drugim se je predstavil na 
reviji pihalnih orkestrov v Trbovljah. ”V orkestru ta čas igra 23
učencev naše šole, želimo pa, da bi se jih v tem letu pridružilo še
več,” je povedal Kopač, ki je ponosen tudi na prvi mesti, ki so jih
v preteklem letu dosegli učenci, med trobentači na državnem 
tekmovanju, kitarist pa na Murskem festivalu. ”Upam, da bomo v
tem letu dokončno izoblikovali dogovor z ministrstvi in občino 
glede selitve glasbene šole v Staro Loko, razmišljamo tudi o 
nakupu mehanskih ogrel, saj se po zaslugi profesorja uspešno
razvija oddelek orglavcev,” je prepričan Kopač, ki dodaja, da 
imajo, glede na kvaliteten profesorski kader, vse možnosti tudi 
za izobraževanje na srednješolski stopnji. Leto 2009 bo za 
glasbeno šolo praznično, saj beležijo 60-letnico obstoja.  

Odlični profesorji, prizadevni učenci
Glasbena šola Škof ja Loka daje pomemben pečat tudi  mestu in obema dol inama.

Poudarek na sodelovanju in spoštovanju

Peter Kopač

”Temeljno načelo v naših medosebnih odnosih
naj bo sodelovanje in medsebojno spoštova-
nje. Skupaj z dijaki in starši želimo ustvarjati
šolo, v kateri bomo uspešni in zadovoljni,” sta
le dva poudarka iz uvodnega nagovora dijakom
ravnatelja Marjana Luževiča pred začetkom no-
vega šolskega leta. V letošnjem šolskem letu je
v Gimnazijo Škofja Loka vpisanih 660 dijakov,
kar je nekaj manj kot prejšnja leta.

Tudi v srednjih šolah se namreč že pozna
upad generacij, tako da bodo letos oblikovali
zgolj pet oddelkov prvega letnika. ”Minula
leta je bilo v prvi letnik vpisanih 180 dijakov,
letos pa le 165,” je razložil Marjan Luževič. Z
obžalovanjem ugotavlja, da zaradi premajh-
nega zanimanja letos ne bodo vpisovali v kla-
sični oddelek, kljub temu pa se mu ne želijo odreči, tako da upa, da
bodo z boljšim informiranjem dijakov že prihodnje šolsko leto spet
razpisali tudi ta oddelek. Po drugi strani pa v njihovi šoli vlada 
izredno zanimanje za evropski oddelek, v katerega letos vpisujejo
že tretje leto. ”Šest dijakov smo morali preusmeriti celo v druge 
oddelke. Sicer pa bo to zadnja generacija, ki se vpisuje v evropske
oddelke. V prihodnje naj bi bil način dela, ki se ta čas izvaja kot 
posebnost v evropskih oddelkih, vgrajen v delo tudi drugih oddel-
kov.” Še naprej ohranjajo pedagoški koncept, ki je odprt in naklo-
njen dijakom, obenem pa od dijakov pričakujejo, da bodo tudi sami
upoštevali določena pravila. ”Pri znanju kakšne posebne milosti ne
more biti, če želijo končati šolanje,” je odločen ravnatelj.

Ob rednem pouku bodo tako kot vsako leto
tudi letos dijakom ponudili številne obšolske
dejavnosti. ”Med strokovnimi ekskurzijami naj
omenim ekskurzijo v London, kamor se vsako
leto odpravi okrog sto drugošolcev. Skupina
dijakov, ki se uči francoščino, gre vsako leto v
Pariz, umetniško navdahnjeni pa v Toskano.
Tisti, ki obiskujejo klasični oddelek, bodo tudi
letos obiskali Rim in Pompeje.” Velik poudarek
namenjajo še mednarodnim izmenjavam. Sku-
pina dijakov se bo že to soboto odpravila na
Dansko, dijaki iz evropskega oddelka pa bodo
šli v začetku septembra na Češko. ”Nadaljuje-
mo tudi izmenjave z mestoma Freising in 
Blaubern, sodelujemo pa tudi s šolami v za-
mejstvu, in sicer v Monoštru, Špitalu in Trstu.

Dijaki lahko v šoli sodelujejo še pri pevskem zboru, gledališki skupi-
ni ali šolskem časopisu, velik izbor se jim ponuja tudi na področju
športnih dejavnosti. Še naprej, je dodal Marjan Luževič, bodo 
poskušali obdržati tradicijo uspehov, ki jih njihovi dijaki dosegajo
na tekmovanjih v znanju. ”Prav zdaj se lahko pohvalimo s prizna-
njem, ki ga je prejel naš dijak Vid Eržen na geografski olimpijadi v
Tuniziji, Mateja Alič pa se je z olimpijade iz biologije v Indiji vrnila z
bronasto medaljo.”

Med novostmi v letošnjem šolskem letu je Marjan Luževič izposta-
vil še uvedbo toplih obrokov za vse dijake, za kar imajo v šoli dobro
poskrbljeno. Še naprej bodo izboljševali tudi delovne razmere, tako
da bodo še naprej posodabljali učilnice in opremo.

Marjan Luževič
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Za dijake in študente Šole za strojništvo Škofja Loka že dolgo
časa velja, da nimajo težav z bodočo zaposlitvijo. Povpraševanje
po delavcih z izobrazbo strojnih poklicev je izredno veliko, zapo-
slitvene možnosti pa tako na Škofjeloškem kot širše zelo velike.
”Za veliko poklicev na področju strojništva smo regijska šola, kar
pomeni, da izobraževanje za vse dijake na Gorenjskem poteka 
le pri nas,” je povedal direktor šole in ravnatelj srednje šole 
Martin Pivk in dodal: ”Vpis sicer minimalno pada, vendar le 
zaradi manjše generacije dijakov. V prihajajočem šolskem letu bo
morda deset dijakov manj kot v prejšnjem letu.”

Prenovljeni in novi programi
Vsi programi izobraževanja Šole za strojništvo so prenovljeni ali
imajo nove nazive, dodali so tudi en nov program. Na področju
nižjega poklicnega izobraževanja bodo izobraževali za pomočni-
ka v tehnoloških procesih (traja 2 leti), na področju srednjega
poklicnega izobraževanja za poklice oblikovalec kovin - orod-
jar, inštalater strojnih inštalacij, avtokaroserist in avtoservi-
ser (vsa izobraževanja trajajo 3 leta), na področju srednjega 
strokovnega izobraževanja pa v programih za poklic strojnega
tehnika (4 leta), pri poklicno tehničnem izobraževanju za stroj-
nega tehnika in avtoservisnega tehnika (3 + 2 leti). Slednji
program je namenjen avtoserviserjem in avtomehanikom, ki 
želijo nadaljevati šolanje in pridobiti V. stopnjo izobrazbe.

Sodobne učilnice in delavnice
Velik poudarek v Šoli za strojništvo namenjajo praktičnemu delu,
torej tudi sodobno opremljenim laboratorijem, učilnicam in
delavnicam. ”Novo šolsko leto bomo pričakali z dvema
prenovljenima učilnicama, popolnoma nova sta dodatna
računalniška učilnica in sodobno opremljen merilni 
laboratorij (v uporabi za poučevanje strokovnih predmetov)
ter z dvema novima didaktičnima strojema CNC,” pojasnjuje
Martin Pivk. V šoli se lahko pohvalijo z že šestimi stroji CNC,

ki imajo najnovejšo programsko opremo in so zelo pomembni pri
učenju, saj se dijaki na njih naučijo dela in lahko brez predhod-
nega uvajanja preidejo direktno na delo v proizvodnjo. Z novimi
stroji bo tako praktično znanje v delavnicah Šole za strojništvo še
obogateno, z novimi pridobitvami pa postaja največja škofjeloška
šola najsodobnejša glede opremljenosti s CNC stroji in vodilna
na tem področju v Sloveniji.

Izobraževanju ob delu
V program Šole za strojništvo spada tudi Višja šola za strojništvo in
izobraževanje odraslih. V prvi izobražujejo strojne inženirje, za vse
poklice pa izobražujejo tudi ob delu, kjer je na voljo še nekaj prostih
mest. Višješolsko izobraževanje povprečno traja tri leta, uradno dve
leti in pol, vse programe pa izvajajo tudi za slušatelje ob delu. 
Z letošnjim šolskim letom se začenja tudi aktivnejše sodelovanje
s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, saj bodo v prime-
ru zadostnega vpisa pri izobraževanju v visokošolski strokovni
in univerzitetni progam za področje strojništva razpisali disloci-
rana predavanja. Poleg tega pa lahko na področju srednjega šol-
stva v Škofji Loki pričakujemo velike spremembe, saj potekajo
dogovori o povezovanju v Šolski center Škofja Loka in o pridobit-
vi medpodjetniškega izobraževalnega centra. Ta bi opravljal nalo-
ge v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom dijakov in študen-
tov, pripravo kandidatov na mojstrske, delovodske oziroma po-
slovodske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in
poklicne mature in drugo. 

Strojniki pridobili 
nov merilni laboratorij
V Šoli za strojništvo Škofja Loka, ki izobražuje od III. do VI. stopnje, so med počitnicami 
za praktični pouk pridobili nova stroja CNC, opremili nov merilni laboratorij, popolnoma 

nova je tudi računalniška učilnica.

Podlubnik 1b,  
4220 Škofja Loka, 
tel.: (04) 506 23 00
www.ss-sl.si

V Šoli za strojništvo Škofja Loka imajo že šest strojev CNC ...   ... in moderno opremljeno računalniško učilnico.
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Papirnica in knjigarna, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., 
Podružnica Škofja Loka - Papirnica in knjigarna, 4220 Škofja Loka,
Šolska ulica 2, tel.: 04 51 23 305, topsdoo@siol.net

To
ps

 d
.o

.o
., 

Lo
g 

44
, Ž

el
ez

ni
k

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka: 

od 7.30 do 19.00 
ob sobotah: 

od 8.00 do 12.30Vse, kar potrebujete za šolo, kupite dobro in poceni 
v papirnici in knjigarni TOPS v Škofji Loki.

www.papirnica-tops.si

Velika izbira nahrbtnikov, šolskih torb in drugih 
šolskih potrebščin: 

■ Nahrbtniki in torbe Seven, Eastpak, Target, Nike
■ Kolekcije zvezkov, torb, map in peresnic: 

KITTY, PUCCA IN LAVE, DDP REVOLUTION, DDP PANTER,
BLOND AMSTERDAM

■ Zvezki z različnimi motivi živali 
■ Barvice in flomastri Jolly, Giotto, Staedtler, Fabercastell

■ Risalni bloki, kolaž papir, tempera in vodene 
barvice, čopiči

■ Ovitki in nalepke za zvezke, nalivna peresa, bombice, lepila
■ Mape z elastiko, mape s 4 luknjami

Obiščite nas, svetovali in pomagali vam bomo!

Vse za šolo v Šolski ulici v Škofji Loki

Brezplačni učbeniki za osnovnošolce
Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prinaša številne novosti na področju

osnovno- in srednješolskega izobraževanja.

Novela zakona, ki je začela veljati maja,
med drugim predvideva financiranje sred-
njih šol po številu učencev, s čimer naj bi
po pričakovanjih ministrstva povečali av-
tonomijo šol in fleksibilnost pri razporeja-
nju sredstev. Uvaja brezplačne učbenike
za učence vseh devetih razredov osnovne

šole in zagotavlja sofinanciranje plačil
staršev, ki imajo v dijaškem domu hkrati
vključenega več kot enega otroka.

Novost je tudi določilo, da so storilci naj-
hujših kaznivih dejanj, vključno s pedofili,
izločeni iz vzgojno-izobraževalnega dela.
Uveljavlja še bolonjsko prenovo študija za

delavce v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega
novela prinaša še nekatere druge novosti.
Tako morajo imeti po novem vzgojno-izo-
braževalni zavodi stalno izobešeno slovensko
zastavo, in ne le zgolj na prvi dan pouka in ob
podelitvi spričeval, kot je doslej določala po-
sebna uredba. Uvaja tudi nezdružljivost
funkcije direktorja ravnatelja oziroma po-
močnika ravnatelja s funkcijo člana sveta za-
voda. Jasneje so določili pristojnosti sveta
staršev in omogočili njihovo povezovanje na
lokalni in regionalni ravni oziroma ustanovi-
tev nacionalne zveze aktivov svetov staršev.
Šolski skladi so po novem obvezni, s čimer
naj bi po pričakovanjih šolskega ministrstva
prispevali k večji preglednosti nad porabo
sredstev. Spreminjajo se tudi pogoji za regis-
tracijo statusa zasebnega vzgojitelja oziroma
učitelja. ”Vsi zaposleni, ki izpolnjujejo pogo-
je za zasebnega učitelja oziroma vzgojitelja,
lahko pridobijo tudi status zasebnika, čeprav
so že v delovnem razmerju na primer v šoli ozi-
roma vrtcu za krajši delovni čas od polnega.”

Mateja Rant, foto: Tina Dokl



L O Č A N K A - 29

Moj dom

Hiše brez klasičnega ogrevanja
Investitorji pa tudi vsi, ki se želijo izogniti vse višjim stroškom za ogrevanje, vse več časa namenijo

razmisleku o načinu ogrevanja. Pri pasivni hiši klasičnega ogrevanja ni.

V Sloveniji se ne moremo po-
hvaliti z velikim številom objek-
tov, ki bi bili že zgrajeni po pa-
sivni tehnologiji, vendar bo v
prihodnosti zagotovo bolje, saj
je država konec maja za spodbu-
do razpisala subvencije. Pasivna
hiša je vsaka, ki ne potrebuje
aktivnega ogrevanja, torej nima
radiatorjev, peči, ventilov, niti
fosilnega energetskega vira, po-
znamo pa tudi nizkoenergijske
hiše, ki porabijo veliko manj
energije kot običajne. Pri takšni
lahko porabimo do 1,5 litra ku-
rilnega olja na kvadratni meter
ogrevane površine v kurilni se-
zoni. Za primerjavo: najbolj
energetsko potratne hiše (starej-
še od 40 let) porabijo od 20 do
25 litrov kurilnega olja, pred 20
leti so gradili hiše, ki pokurijo
od 10 do 15 litrov, od leta 2002
pa velja pravilnik o gradnji ob-
jektov, ki dovoljuje najvišjo po-
rabo od 6 do 8 litrov kurilnega
olja na kvadratni meter v kurilni
sezoni.

Kljub subvencijam so vložki
pri gradnji nizkoenergijske ali
pasivne hiše dosti večji kot pri
klasični gradnji. Pri običajni
družinski hiši (okoli 130 kva-
dratnih metrov) se po javno do-
stopnih izračunih stroški povi-
šajo za okoli 36 tisoč evrov. ”V
pasivni ali nizkoenergijski hiši
so potrebe po ogrevanju zelo
nizke, razlog pa je v izredno do-
brem ovoju, ki ne prepušča to-
plote v okolico. Zrak, ki ga do-

vajamo v prostore, po potrebi
predhodno ogrevamo, največ-
krat prek toplotne črpalke,” je
za nas pojasnila dr. Martina
Zbašnik-Senegačnik, arhitektka
in profesorica na Fakulteti za ar-
hitekturo in ena od avtoritet pri
uveljavljanju pasivnih standar-
dov.

Pasivna hiša ima pri masivni
steni 25 centimetrov in pri lahki
leseni konstrukciji 40 centime-
trov toplotne izolacije. Vgrajena
okna so s trislojno zasteklitvijo
(najdražji element pasivne grad-
nje), toplotnih mostov (izgub to-
plote pri stikih) ne sme biti,
hkrati je zrakotesna, za dober,
svež zrak je treba urediti kontro-
lirano prezračevanje z vrača-
njem toplote odpadnega zraka
(rekuperacija). Če je še pred leti
veljalo, da so pasivne hiše stro-
go oblikovane in pravilnih oblik
(zaradi problema toplotnih mo-
stov), pa si arhitekti danes že
lahko privoščijo več svobode. In
še: na pasivno hišo sodijo (ni pa
nujno) tudi sončne celice za
ogrevanje sanitarne vode!

Kdor prisega na klasiko, se
tudi klasičnemu ogrevanju ne bo
kar tako odrekel. Nekateri pra-
vijo, kako bom pa ogreval hišo,
če zmanjka elektrike in toplotna
črpalka ne bo delovala, drugi
spet, kaj bom naredil, če grem
pozimi na dopust, doma pa se
bo temperatura spustila na 8 sto-
pinj Celzija - bom hišo ogreval
še tri dni? Kakorkoli, tudi kla-

sično ogrevanje ima svoje pred-
nosti in slabosti. Prednost - je
veliko cenejše pri vgradnji, sla-
bost - toliko dražje pri vzdrževa-
nju in nakupu goriva. Ne poza-
bimo: pri pasivni tehnologiji nas
greje sonce!

”Vsi poznamo uporabo trdih
goriv pri ogrevanju, predvsem
kurjenje premoga in drv, vendar
takšno ogrevanje ni več med
najbolj razširjenimi. Povsod,
kjer je možnost ogrevanja na
plin ali olje, se investitorji odlo-
čajo za takšno možnost oziroma
v kombinaciji z obnovljivimi
viri,” o trendih, ki danes veljajo
pri opremi objektov z ogrevalni-
mi sistemi, pravi Peter Šimnic,
vodja inženiringa pri Plinstalu,
in navede preprost razlog: ”Pri
klasičnem ogrevanju na trda go-

riva je treba nalagati na ogenj
tako zjutraj kot zvečer in morda
še vmes. Takšni posegi pri ogre-
vanju na plin ali olje preprosto
niso več potrebni, saj je vse
elektronsko kontrolirano.”

Boštjan Bogataj, foto: 
Martina Zbašnik-Senegačnik

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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Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka je
konec junija v Poljanah odprla trgovski cen-
ter, kjer sta na enem mestu združena živilska
trgovina in trgovina z repromaterialom.
Skupna površina obeh znaša kar tisoč kva-
dratnih metrov, na isti lokaciji pa je tudi pisar-
na za odkup živine. Začetki zadruge Poljane
spadajo skoraj natanko 60 let nazaj, saj je
bila ustanovljena 6. junija 1948. Jubileja
niso praznovali, saj se je leta 1961 združila v
Kmetijsko zadrugo Blegoš v Gorenji vasi, že
dve leti kasneje pa so se zadruge združile v
Kmetijsko zadrugo Škofja Loka. Ta bo pri-
hodnje leto praznovala 110-letnico ustano-
vitve.
Škofjeloška zadruga z vidika članstva, višine
prihodka in kapitala spada med večje zadru-
ge, z novimi investicijami pa želijo svoje po-
slanstvo še izpopolniti. Od prvotne ideje o
posodobitvi reprodukcijske trgovine in obno-
vi špecerijske trgovine v centru Poljan so se
kasneje odločili za trgovski center. V kmetij-
skem delu ponujajo krmila, žita, beljakovin-
sko-mineralne dodatke, gnojila za kmetoval-
ce in vrtičkarje, zemljo, zelenjavne sadike in
sadike rož, orodje, opremo in semena za vr-
tičkarje in kmetovalce, opremo za gozdar-
stvo, hrano in opremo za male živali ter grad-
beni material (opeko, apno, cement, mivko,
železo, izolacije). V ponudbi imajo tudi go-
spodinjski plin, rezervne dele za kmetijske
stroje, program za vrt, okrasne rože, zavija-
nje daril in sveče. 
V trgovini z mešanim blagom kupci najdejo
klasično špecerijsko ponudbo, ki so ji dodali
tekstilne izdelke in obutev za šport in rekrea-
cijo ter usnjeno galanterijo in gospodinjske

pripomočke. V zadrugi velik poudarek name-
njajo domačim ponudnikom, kot sta za kruh
in pekovsko pecivo Pekarna Burnik iz Žirov
in Pekarna Gorenja vas, za meso in mesne
izdelke Mesarstvo Čadež in Kmetija Žunar,
mleko in mlečni izdelki so iz domače, za-
družne mlekarne, slaščice podjetja Marta iz
Godešiča, moka iz mlina Katič (to ponujajo
tudi v večjih količinah za domačo peko), na
zalogi je tudi veliko druge kakovostne po-
nudbe.
V novem centru so delo dobili tudi štirje novi
trgovci, trgovina z mešanim blagom je odpr-
ta tudi ob nedeljah. Tako s to novostjo kot s
pestro ponudbo na enem mestu v Kmetij-
sko gozdarski zadrugi Škofja Loka pričakuje-

jo, da bodo pritegnili in zadovoljili potrebe
kupcev iz Poljan in bližnje okolice. Zadruga
se sicer lahko pohvali z 12 trgovinami na
Škofjeloškem. Sedem jih je z mešanim bla-
gom (Poljane, Hotavlje, Gorenja vas v Poljan-
ski dolini, v Škofji Loki sta dve - Stara Loka,
Mlečni Butik na Studencu, Bukovica in Češ-
njica pa v Selški dolini), pet pa s kmetijskim
in gradbenim materialom (Sovodenj, Luči-
ne, Poljane, Trata in Selca). Novo pridobitev
Poljan so kupci dobro sprejeli, saj so dolgo
časa čakali na sodobno, prostorno, svetlo in
bogato založeno trgovino. V zadrugi s tem
vzdržujejo tradicijo, da svojim članom in tudi
drugim kupcem ponudijo domače in drugo
kvalitetno blago v bližini njihovega doma. 

Novi Trgovski center Poljane: spodaj je trgovina s kmetijskim in gradbenim 
materialom, zgoraj trgovina z mešanim blagom (odprta tudi ob nedeljah).

Vse za dom, gradnjo 
in kmetovanje
Pred dvema mesecema je v Poljanah Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka odprla nov 
Trgovski center, ki v dveh etažah ponuja vse za kmetovanje, gradnjo in dom. Trgovina z mešanim
blagom je odprta tudi ob nedeljah.

Kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka
Trgovina Poljane, Poljane 80, Poljane
Odpiralni čas: pon - pet: od 7. do 19. ure, sobota: od 7. do 12. 30 ure

Trgovina z mešanim blagom odprta tudi v nedeljo od 8. do 11.30 
Telefon: ● trgovina z mešanim blagom 51 83 608 
● trgovina z gradbenim in kmetijskim materialom 51 83 607
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Škofja Loka - Urban Šilc se je rokometu
zapisal že v osnovnošolskih letih, ko je začel
trenirati pri ekipi Prul. Spodbude za igranje
mu ni manjkalo, saj je bil oče takrat trener pri
Slovanu, kjer je Urban nato igral za člansko
ekipo. Kasneje, pred petnajstimi leti, pa je pr-
vič zaigral za škofjeloški rokometni klub. 

”Spomini na moje začetke tukaj v Škofji
Loki so lepi, saj sem prišel v ambiciozno eki-
po in prvič smo se uvrstili v prvo ligo. Na ža-
lost smo nato izpadli, jaz pa sem šel znova k
Slovanu in na Prule ter se pred koncem kari-
ere vrnil v Škofjo Loko. Igrati sem prenehal
pred tremi leti, nato pa sem se odločil, da na-
redim malo odmora. Pri Olimpiji sem sicer
delal z mladimi, za to, da bi prevzel funkcijo
trenerja članskega moštva, pa se mi je zdelo
še prezgodaj. Želel sem biti prost vsaj kakš-
no soboto, poleg tega pa sem se poznal s pre-
več igralci, s katerimi sem prej skupaj igral,
in to ne bi bilo najbolje. Letos pa sem se od-
ločil, da je čas, da se vendarle preizkusim kot
trener,” je o svoji vrnitvi povedal Urban Šilc,
ki je sicer v službi na Biološkem inštitutu v
Ljubljani, z družino, ženo in dvema sinovo-
ma, pa stanuje v Kranju. Tako je vsak dan na
poti med Kranjem, Ljubljano in Škofjo Loko. 

”Vesel sem, ker so se ambicije kluba dvig-
nile, ekipa se je zamenjala in pomladila, od-
šli so nekateri starejši igralci in prišli novi.
Nekateri novinci so zelo kvalitetni: od Matja-
ža Erčulja, Miha Svetovška, Andraža Repar-

ja do Aleša Muhovca. Trenirati smo začeli
30. julija, in sicer dvakrat na dan, vmes igra-
mo prijateljske tekme, konec tedna nas čaka
tradicionalni spominski turnir, sezona pa se
letos začne že 13. septembra, ko gostujemo v
Ormožu. Doma bomo nato prvič igrali z eki-
po Slovenj Gradca. Naš cilj je izboljšati lan-
sko osmo mesto na državnem prvenstvu, radi

bi se uvrstili med šest najboljših. Dela bo kar
veliko, na začetku pa bo treba ekipo pred-
vsem uigrati, saj so novi fantje prišli iz raz-
ličnih klubov. Prav tako je pomembno, da
ekipa začne dihati kot celota, da postanejo
”klapa”, po čemer je loški klub vedno slo-
vel,” tudi pravi Urban Šilc.

Vilma Stanovnik 

Igralec se je vrnil kot trener
Pred letošnjo sezono je rokometno ekipo Merkurja kot trener prevzel Urban Šilc, ki se je 

v loškem prvoligašu izkazal tudi že kot igralec.

Škofja Loka - Te dni so pri škofjeloški
krovni športni organizaciji pripravili razpis,
s katerim tudi letos ponujajo možnost vklju-
čevanja v rekreacijski tekmovalni progam
vsem, ki živijo ali delajo na območju občin
Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki
in Žiri. 

”Lani je na zimskih in letnih športnih ig-
rah sodelovalo 293 ekip oziroma 1161 tek-
movalcev in tekmovalk, tudi letos pa si želi-
mo čim množičnejšo udeležbo. Šport nam
pomaga ohranjati in izboljševati zdravje,
zmanjševati negativne posledice današnjega
načina življenja in dela in zato vsi povablje-
ni na naša druženja,” pravi dolgoletni vodja
tekmovanja Marjan Kalamar.

Prve preizkušnje bodo na sporedu že v pet-
ek, 12. septembra, ko se bo tekmovalni pro-
gram začel s kolesarjenjem, ob 19. uri pa bo
pri brunarici pri športni dvorani Poden urad-
no odprtje letošnjih tekmovanj. Do zaključ-
ka, sredi decembra, bodo na sporedu še tek-
movanja v badmintonu, balinanju, ekipnem
teku, kegljanju, kolesarjenju, košarki, na-
miznem tenisu, odbojki, orientacijskem
teku, pikadu, plavanju, streljanju, tenisu,
smučarskem teku in veleslalomu, šahu, ma-
lem nogometu in hokeju v dvorani. Podeli-
tev ekipnih pokalov in skupno srečanje bo
19. decembra v ŠD Poden.     

Vilma Stanovnik

Tudi letos medobčinske športne igre
Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta razpisala 28. medobčinske športne igre, 

ki spodbujajo rekreacijo tako zaposlenih kot študentov, upokojencev in invalidov.

Urban Šilc se v Škofjo Loko vrača kot trener domačega rokometnega prvoligaša. Foto: Tina Dokl

Lani so naslov prvakov osvojili tekomvalci Domela
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Prireditve

Davča - Kulturno-etnografska prireditev Dan teric je tretjo nedeljo
v avgustu na kmetijo pr’ Vrhovcu v Davčo privabila številne obisko-
valce, ki so jim domačini prikazali stare običaje in navade, povezane
s predelavo lanu. Dogajanje se je pričelo že večer pred 23. Dnevom
teric z nastopom skupine Mambo kings. Organizatorji iz Turističnega
društva Davča (TD Davča) so oba dneva skupaj našteli okoli štiri ti-
soč obiskovalcev. ”Veseli smo, da je prireditev znova uspela, saj gre
za precejšen organizacijski zalogaj. V pripravo je vključena skoraj
cela vas, od otrok, ki prodajajo srečke, do starejših, ki sodelujejo pri
prikazih,” je bila po prireditvi zadovoljna predsednica TD Davča
Zdenka Kejžar, ki je bila na Dan teric zaradi bolezni v postelji, zato
jo je na govorniškem odru takrat zamenjal predsednik krajevne skup-
nosti Božo Prezelj. Poleg slednjega je obiskovalce nagovoril tudi že-
leznikarski župan Mihael Prevc.

Dan teric se je začel s kulturnim programom, v katerem so nastopi-
li Pihalna godba Alples z mažoretkami, harmonikarji Jožeta Bevka iz
Novakov in recitatorka Ivana Keržar. Temu je sledil bogat etnografski
program, ki se je pričel na njivi s prikazom puljenja lanu in vezanja v
snopke, ki so jih osušili v laneni jami. To opravilo so navadno zaupa-
li gospodarjem, saj je bilo treba biti zelo pazljiv, da se ni kaj vžgalo.
Terice so se tudi tokrat izkazale v trenju lanu, čeprav so jim fantje
znova ponagajali in poskrbeli za smeh. Pripravili so jim slamnatega
moškega, ki mu je hlače posodil eden od navihanih davških pobali-
nov, ki se je nato sramežljivo skrival za drevesom. Domačini so po-
kazali tudi druge postopke, povezane s predelavo lanu: mikanje, tre-
senje prediva, predenje na kolovratu, zvijanje z vretena na motovilo,

pranje štren, zvijanje s kobilice v klovčke, delo za statvami in tkanje
platna na njih. Nazadnje so prikazali še vrtanje lesenih cevi in plete-
nje lanenih vrvi, temu pa je sledila še zabava z ansamblom Mladi Do-
lenjci.                                                                  

Ana Hartman

Ohranjajo tradicijo predelave lanu
Tretjo nedeljo v avgustu je bil v Davči tradicionalni Dan teric.

Stari vrh - Kopo, ki so jo prižgali na Dnevu oglarjev na Starem
vrhu, je deset dni kuhal Tone Kokelj iz Mlake nad Lušo. Spal je v
skromni koprski bajti in doživel tudi neurje s hudim vetrom.  ”Dolgo
že kuham kopo, a kaj takega se mi doslej še ni zgodilo. Z ženo sva
bila na izboru za Kmetico leta in ko sem se v poznih večernih urah
vrnil na Stari vrh, kjer sta bila brat in sosed, je bilo tam pravo neurje.
Norel je močan veter, bali smo se, da bo prišlo do katastrofe. Če ne bi
dež prej namočil zemlje na kopi, bi jo razpihalo in vse skupaj bi se
vžgalo. Kljub temu se je dogajalo, da je veter tako ‘bruhnil’ v kopo,
da se je pokazala žerjavica, mi pa smo hiteli čez metat zemljo in za-
sipat. A k sreči se je vse skupaj dobro končalo,” se burne noči na spo-
minja Tone Kokelj iz Mlake nad Lušo. Tudi letos je deset dni na Sta-
rem vrhu kuhal kopo, ki so jo postavili v začetku avgusta na 37. Dne-
vu oglarjev, na katerem tradicionalno prikazujejo stare in že malce
pozabljene običaje hribovskih kmetij, ki so povezani z oglarjenjem.

Kopo z dvajsetimi kubičnimi metri drv so na prireditvi, ki jo pri-
pravlja Turistično društvo Stari vrh, prižgali Milan Čadež, gorenje-
vaški župan, Milan Hubert iz Belgije, reden gost na turistični kme-
tiji Davčen na Četeni Ravni, in Igor Pristavec z Vrhnike, ki so ga na
prireditev povabili domači oglarji. Od takrat naprej je kopo kuhal
Kokelj, končni rezultat po desetih dnevih pa je bilo 1600 kilogramov
oglja. Spal je v bližnji koparski bajti, kriti z lubjem, podnevi pa so ga
nekajkrat nadomestili brat in otroci, da je lahko šel po najnujnejših
opravkih. In zakaj mora biti ves čas zraven? ”Kopa je kot ženska, ne
sme biti sama,” je v šali dejal izkušen oglar, ki mora biti prisoten
zato, ker je treba luknjo na kopi prve tri dni zelo pogosto polniti z
drvmi, približno na dve uri, potem pa malce redkeje. ”Na bližnji nji-

vi sem dobil krompir in ga pekel v žerjavici. S seboj sem imel plin-
ski kuhalnik, na katerem sem zjutraj za zajtrk spekel dve jajci. Tudi
z umivanjem ni bilo problemov, saj mi je žena sem nosila vodo,”
nam je zaupal Kokelj. Dolgčas mu ni bilo: ”Mimo pride ogromno tu-
ristov in drugih, ki jih zanima, kaj počnem.” Poleg tega mu je nekaj
dni družbo delal osliček Miško. Lani je s seboj pripeljal petelina in
kokoš, za prihodnje leto pa je obljubil kače.                                      

Ana Hartman

Veter bi skoraj razpihal kopo

Tone Kokelj (desno) je deset dni bival v skromni koparski bajti in kuhal kopo.
Ob njem Anica Ramovš in Jože Bogataj.

Prikaz tkanja platna na statvah 



Prireditve

Žirovski vrh - ”Na Prazniku žetve sem reden obiskovalec. Na pri-
reditev prihajam, ker imam tu sorodnike, pa tudi žetev in druge obi-
čaje si je zanimivo ogledati,” je dejal Tomaž Treven iz Opal nad Žir-
mi. Miro Mohorič iz Zabrekev je bil na prireditvi prvič: ”Tudi sam
sem kot otrok opravljal ta dela. Po dolgih letih je zanimivo spet vide-
ti vse to.” Enakega mnenja so bili tudi številni drugi obiskovalci, ki
jih je na zadnjo julijsko nedeljo na Javorč v Žirovski Vrh privabil
enajsti Praznik žetve. Organizatorji iz Turističnega društva Žirovski
Vrh so bili tokrat še posebej zadovoljni, saj po njihovi oceni toliko lju-
di še ni bilo na žetvi. ”To nam daje spodbudo za naprej. Za tiste, ki
pripravljamo programski del, je to skoraj celoletni zalogaj. V pripra-
vo se je vključilo blizu sto članov turističnega društva oz. prek 40 
domačij. Veseli smo, da je prireditev znana daleč naokoli in da vsako
leto privabi več ljudi,” je dejala Lucija Kavčič iz turističnega 
društva.

Najprej so obiskovalcem prikazali, kako so včasih s srpi želi na nji-
vah, kako so iz snopkov delali hiške za dojenčke in celili rane z ‘boh-
kovimi hlačkami’. ”Še dobro se spominjam, kako sva z mamo hodili
k sosedom žet. Gospodinjam so dali malico in hlebček kruha za lač-
ne otroke. Tudi sosedi so nato pri žetvi pomagali nam. Včasih smo
vsa kmečka opravila delali skupaj, bili smo bolj povezani kot danes,”
je ugotavljala Pavla Burnik, ena od žanjic. Ko so slednje opravile
svoje delo, je sledilo mlatenje žita s ‘cepci’, letošnja posebnost pa je
bil prikaz dela z dvesto let staro slamoreznico. Med prireditvijo so
obiskovalci lahko stavili, koliko polen je v razstavljenem kubičnem
metru drv. Da jih je 87, je ugotovil obiskovalec iz Žirov, ki je domov
odnesel ‘kubik’ drv in še salamo za povrh. V kulturnem programu so
nastopili domača igralska skupina s skečem Borba za daljinca, otro-

ška folklorna skupina Zala, Trio Šubic in Lucija Kavčič s predstavit-
vijo knjige Folklorne in ljudske pripovedi Žirovskega Vrha, na koncu
pa so za dobro razpoloženje skrbeli še Mladi Dolenjci.

Dan pred žetvijo so na Javorču načrtovali tudi prikaz šeg okoli bo-
žičnega in pustnega časa z naslovom Za srečo pri ljudeh in živini, ki
je zaradi neurja odpadel. 11. oktobra si ga bo možno ogledati v Domu
Partizan v Žireh, 18. oktobra pa še v občinski dvorani v Gorenji vasi.  

Ana Hartman

Rekordni Praznik žetve
Praznik žetve je tudi letos v Žirovski Vrh privabil številne obiskovalce. Po ocenah 

organizatorjev jih toliko še ni bilo.

Kladje - ”Fantje so se začeli zbirati pred 25 leti. Zgradili so
brunarico, dogajanje, sedaj že ob novi, pa je kljub črnim napo-
vedim iz leta v leto bogatejše,” je v uvod Srečanja z razgledom,
ki ga je pripravilo Društvo podeželja Kladje na praznični veli-
ki šmaren, povedal Lojze Kržišnik.

Društvo, ki je v občini Gorenja vas-Poljane znano po vsakoletni
organizaciji prvomajskega kresovanja, je tokrat na Griču prvič pri-
pravilo srečanje za vaščane, njihove sorodnike in prijatelje. ”Skupaj
smo pripravili lep in bogat program, če jim bo nekomercialna pri-
reditev všeč, pa bo zagotovo postala tradicionalna,” je razmišljal
Milan Bogataj, predsednik društva, katerega bistvo je druženje
vaščanov in prijateljev, pohodi in rekreacija ter igre. Od 56 članov
jih je polovica mlajših od 18 let, veliko se jih je predstavilo tudi na
odru. 

Program je bil zares bogat. Na harmoniko so igrali Peter Črno-
logar, pa Lojzov Andraž in Koširjev Peter, Pavla in Albinca sta
zaigrali skeč, v katerem sta se primerjali kmečko dekle s hribov in
mestno dekle. Medtem ko se je druga ogledovala v malem zrcalu in
se šminkala v mini krilcu, je prva privzdignila firtah, se pogledala
v veliko srebrno pokrovko in se mazala s paradižnikovo mezgo ...
Peter, Olga in Cvetka so zaigrali nekaj domačih, Maharjev Du-
šan je predstavil kaj napiše v prostem času, v skeču sta nastopila
Lomatkov Janko in Lomatov Milan, za pestrost so poskrbeli Pol-
janski orgličarji in Folklorna skupina Sovodenj s Koširjevo Julko.

Nastopili so tudi številni drugi, med njimi domači župnik Jakob
Kralj in Pavle iz Avstralije, zabava in klepet med sosedi pa sta se
zavlekla v večer, ko je prireditev prekinil dež. Do avgusta 2009.      

B. B.

Srečanje med sosedi in prijatelji

Posebnost letošnjega Praznika žetve je bil prikaz dela z dvesto let staro
slamoreznico.

Mladi Kladenčani so pokazali, česa so se naučili na plesnih vajah.
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Filc Mengeš bo v začetku septembra zagnal
proizvodnjo v novi Industrijski coni Trata.
Filc bo v prvi fazi zaposlil 15 delavcev, spo-
mladi prihodnje leto še 20, v desetih letih pa
se bodo v celoti preselili na Trato. Njihova
investicija je trenutno edina med podjetji, ki
se fizično izvaja v coni, poleg njih pa še tri
druga podjetja, ki so že kupila zemljišča, pri-
pravljajo dokumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Med njimi ni Unitecha, ki
naj bi predstavljal gonilno silo nove cone.
Občina trenutno gradi zahodno dovozno ce-
sto, ki vključuje tudi most čez Traški graben,
ter celotno prometno in komunalno ureditev
v coni. V nadaljevanju je načrtovana še grad-
nja podvoza in južne dovozne ceste. Po ter-
minskem planu je predviden zaključek grad-
nje v letu 2009.                                   B. B.

Novice
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Filc bo zagnal proizvodnjoMost pri Šeširju obnavljajo

Direkcija za ceste je zaradi dotrajanosti
junija letos začela obnavljati tako imeno-
vani Lahov most pri Šeširju, ki bo obnov-
ljen predvidoma do konca oktobra. Od-
stranili bodo celotno opremo mostu, od
ograje, robnih vencev, pločnikov do hidro-
izolacije. Ko bo to narejeno, bodo obnovi-
li in dobetonirali ploščo na vozišču, most
bodo na novo izolirali, zabetonirali nove
robne vence in pločnike ter namestili novo
zaščitno ograjo. Naložbo v vrednosti 409
tisoč evrov je v celoti prevzelo ministrstvo
za promet. Na sliki: dela so se najprej za-
čela pod mostom.         D. Ž., foto: G. K.

Novost na avtobusni postaji

Julija so na avtobusni postaji v Škofji
Loki postavili avtomat, ki je pomembna
pridobitev za potnike avtobusnega
prometa. Gre za samopostrežni avtomat
Ekart, na katerem je mogoče iskati infor-
macije o avtobusnih voznih redih, tudi iz
Ljubljane, v vse smeri v Sloveniji in tujini.
Kupiti je mogoče tudi vozovnico. Plačamo
mu lahko z gotovino ali bančnimi in kre-
ditnimi karticami, je sporočil prometni
tehnolog Anton Plankar. Ekart stoji v
čakalnici avtobusne postaje v Škofji Loki,
potniki pa se nanj že počasi privajajo. 

D. Ž., foto: G. K.

Jubilejni športni tabor

Športno šolsko društvo Blegoš je prejšnji
teden pripravilo že deseti športni tabor, ki
se ga je udeležilo 38 starejših osnovnošol-
cev. Tabor, ki hkrati krepi telo in duha ter
pred začetkom pouka pripravi osnovnošolce
na šolo in športna tekmovanja, se je z leti
močno uveljavil. Mladostniki pomerijo
moči in znanje v številnih športih, hkrati pa
se učijo tudi drugih, socialnih veščin. Tako
so ob športu zelo pomembni tudi druženje
ter spoznavanje zdrave prehrane, odnosi v
skupini, solidarnost, higiena in podobno.
Mladi so ves teden preživeli v šoli, se štiri-
krat na dan odpravili na trening, spali so v
učilnicah. Povedali so nam, da so se tabora
izredno veselili in so z izvedbo tudi zelo za-
dovoljni.                                         

B. B.

Sokolski dom z novo 
finančno injekcijo

V začetku meseca je pricurljala novica, da
je projekt Sokolski dom edini, ki ni padel
skozi sito tretjega razpisa iz naslova Razvo-
ja regij, ki ga razpisuje Služba vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Na Občini Škofja Loka so nam povedali, da
je šlo za uradniško nerazumevanje in bo
projekt kmalu, na četrtem razpisu potrjen.
Res je bilo tako, saj se jim je sredi meseca
na občini prižgala zelena luč za nadaljevan-
je obnove projekta oziroma je bilo
odobrenega skoraj milijon evrov sofi-
nancerskega denarja v sicer 2,3 milijona
evrov vrednem projektu. Sokolski dom naj
bi obnavljali do konca leta, sledila bodo še
zaključna dela.                 B. B., foto: G. K. 

Direktor Alex Luckmann v proizvodnji podjetja Filc,
ki se bo v desetih letih preselilo v Škofjo Loko.
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Letos še brez dodatnega 
oddelka jasli

Selca - V mansardi podružnične šole v
Selcih so začeli urejati novo učilnico, s či-
mer se bo v pritličju sprostil prostor za do-
daten oddelek jasli. Slednjega zaradi po-
manjkanja denarja ne bo možno urediti do
novega leta, kot so sprva načrtovali. Po be-
sedah župana Železnikov Mihaela Prevca
so jih presenetile visoke cene in bodo tako
v letošnjem proračunu lahko zagotovili
denar le za ureditev učilnice v mansardi,
ki bo stala 95 tisoč evrov: ”Ob tem bo tre-
ba urediti tudi stopnišče in sanitarije. Izva-
jalec, podjetje Saning iz Kranja, naj bi
dela zaključil do oktobra.” Okoli 140 tisoč
evrov pa naj bi stala ureditev jasličnega
oddelka v pritličju, ki se bo, kot pravi žu-
pan, lahko pričela šele po sprejetju občin-
skega proračuna za leto 2009: ”Državna
merila za jasli so zelo stroga, kar pa grad-
njo zelo podraži. Tako v Selcih ne gre le
za preureditev učilnice, temveč za zahtev-
no gradnjo z novim vhodom za jasli, gar-
derobo in novo jedilnico.” V prihodnje na-
meravajo dodaten oddelek vrtca zagotovi-
ti v sklopu obnove šole v Dražgošah, ene-
ga pa tudi z rekonstrukcijo šole v Železni-
kih. ”Za slednjo projektanti iz Nove Gori-
ce aktivno izdelujejo projekt, in kot kaže,
bo tudi ta zelo draga - od dveh do treh mi-
lijonov evrov,” je dodal župan. A. H.

V Danjah razširili 
vodovodno zajetje

Spodnje Danje - V Spodnjih Danjah so
pred kratkim pognali novo vodno črpalko
in uradno odprli razširjeno vodovodno za-
jetje, kar bo rešilo težave s pomanjkanjem
vode v sušnih obdobjih. Kot je razložil Ja-
nez Jensterle, predsednik vaškega in vo-
dovodnega odbora, so pod vasjo uredili
novo zajetje z zmogljivejšo vodno črpalko
in potegnili 350 metrov cevi do novega re-
zervoarja, ki drži 110 kubičnih metrov
vode. ”Z novo črpalko se je kapaciteta
vodnega vira bistveno povečala, vklaplja
pa se po potrebi, glede na razpoložljivost
obstoječega vira in porabe,” je dodal Mat-
jaž Čemažar, predsednik Krajevne skup-
nosti Sorica, ki je k investiciji, vredni bli-
zu pet tisoč evrov, prispevala 1.700 evrov.
Agrarna skupnost Spodnje Danje je doda-
la 1.500 evrov, preostalo pa so zagotovili
domačini, ki so v novo pridobitev vložili
tudi veliko prostovoljnega dela. Ob urad-
nem odprtju so pripravili še gasilsko vajo,
v sklopu katere so preizkusili hidrantno
omrežje in zmogljivost novega rezervoar-
ja, prvič pa so uporabili tudi novo gasilsko
visokotlačno črpalko, ki je letošnja prido-
bitev PGD Sorica.                         A. H.

Sv. Ožbolt - Prvo nedeljo v avgustu je bil
na Sv. Ožboltu nad Škofjo Loko semanji dan.
Pod lipo pred cerkvijo je ponovitev nove
maše imel novi loški kaplan Tine Skok, ki so
mu domačini izrekli dobrodošlico. Prosvetno
društvo Sotočje je tudi letos poskrbelo za 
pestro dogajanje. Obiskovalci so se najprej
lahko nasmejali zabavni igri Sosed soseda,
temu pa je sledilo dvanajsto srečanje ljudskih
pevcev in godcev. Nastopilo je dvanajst sku-
pin, od tega sedem s škofjeloškega območja:
ansambel Škaf iz Škofje Loke, ženski tercet
iz Sorice, glasbena skupina Planinca iz Ho-
tovlje, Grabljice s Sovodnja, pevec Marijan
Peternelj iz Sorice s citrarjem Stanetom Bon-

čino iz Strmice, ansambel Suha špaga iz
Škofje Loke ter duo Tinko in Jožica z Brane-
tom iz Podlubnika. Poleg že omenjenih so se
predstavili še Godci iz Naklega, Vesele Go-
renjke, Betka in Pavlina, skupina Lamparčki
in ansambel Pejd se srat. ”Med nastopajoči-
mi je bila polovica vokalnih zasedb, kar je
bilo v preteklih letih bolj izjema kot pravilo.
Razveseljivo je, da so bili skoraj vsi v starih
nošah,” je povedala vodja prireditve Hiacin-
ta Klemenčič in dodala, da so tudi z obis-
kom zadovoljni. Po njihovih ocenah se je na
Sv. Ožboltu zbralo okoli tisoč obiskovalcev.
Na koncu je zbrane zabaval še Duo Katarina.  

A. H.

Pester semanji dan na Sv. Ožboltu

Ženski tercet iz Sorice

V zahvalo pretekli štiri občine
Davča - V zahvalo za dobro sodelovanje z župani in prostovoljci, ki pomagajo pri orga-

nizaciji Gorskega maratona štirih občin (Tolmin, Cerkno, Bohinj in Železniki), so pred
kratkim na pobudo Jožeta Dakskoblerja, vodje organizacijskega odbora maratona, izpel-
jali tek po vseh štirih občinah. Udeležilo se ga je enajst tekačev iz Kluba prijateljev
gorskega maratona, med njimi sta občino Železniki zastopala Vencelj Šturm in Jože Jen-
sterle. Trasa je bila dolga 97 kilometrov; tekači so se na pot podali ob šesti uri zjutraj v
Petrovem Brdu, na cilj v Davčo pa so pritekli opolnoči. ”Trasa, po kateri smo tekli, gre po
trasi gorskega maratona le nekaj kilometrov, saj smo jo prilagodili tako, da smo zajeli vsa
občinska središča razen Železnikov, kar bi preveč podaljšalo progo. Zato smo župana
Železnikov Mihaela Prevca prosili, da nas počaka v Davči. V vsaki občini smo se namreč
srečali z župani in jim izročili zahvalo,” je povedal Dakskobler.                              A. H.

Začenja se nova sezona ŠD Latino
Medvode - Športno društvo Latino iz Medvod je rekreativno športno društvo, katerega

dejavnosti so športni programi različnih zvrsti, namenjeni aktivnemu športu, plesu, aerobi-
ki, predvsem rekreaciji in sprostitvi za vse družinske člane. Novo sezono bodo kot prvi 1.
septembra začeli plesalci, rekreacija za odrasle pa se bo začela 8. septembra z brezplačni-
mi dnevi odprtih vrat, kjer boste lahko preizkusili posamezne vadbe. Vse dejavnosti društ-
va potekajo v Športni dvorani Medvode. Urnik in več informacij dobite na njihovi spletni
strani www.sd-latino.si.                                                                                         M. B.
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Začela se je tudi že volilna kampanja in
ponekod se kandidati za poslance državnega
zbora že smehljajo z velikih volilnih plakatov.
V tem mesecu do volitev bomo slišali veliko
obljub, kandidati za 90 poslanskih mest se nam
bodo skušali predstaviti v najlepši luči.
Nekatere stranke so nas že povabile na pred-
stavitev svojih kandidatov, v družbi strankinih
prvakov so tudi posamično pripravili svoje
predstavitve. Vsa imena še niso znana, kandi-
dature morajo biti vložene do 27. avgusta, jav-
na objava seznamov kandidatur pa mora biti
objavljena 6. septembra, bodisi v medijih bod-
isi na kak drugačen način, ki ga določi državna
volilna komisija. 

Za volitve v državni zbor je Slovenija razdel-
jena na deset volilnih enot, vsaka od enot pa na
enajst okrajev. Prva volilna enota obsega
Gorenjsko vključno s Kamnikom, Idrijo in
Cerknim. Na škofjeloškem območju bodo vo-
livke in volivci izbirali kandidate v dveh volil-
nih okrajih. Osmi volilni okraj obsega območ-
je občine Škofja Loka, deveti pa območje
občin Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki,

sedež obeh okrajev pa je v Škofji Loki. In ka-
teri nam že znani kandidati se bodo na teh
dveh območjih potegovali za poslanske
sedeže?

Za SDS, v tem mandatu vodilno parlamen-
tarno stranko, na Loškem v osmem volilnem
okraju kandidira dosedanji poslanec Milenko
Ziherl, v devetem pa Milan Čadež, sicer
župan občine Gorenja vas-Poljane. Za stranko
SD v osmem volilnem okraju kandidira Lidija
Goljat, profesorica angleščine in sociologije, v
devetem pa Jurij Krvina iz Gorenje vasi.
Dušica Boštjančič z Jesenic je kandidatka
stranke Lipa v osmem volilnem okraju, v de-
vetem kandidira Samo Dover z Raven na Ko-
roškem. V NSi bo v osmem volilnem okraju
spet kandidiral aktualni poslanec Anton
Kokalj, v devetem pa Janez Hrovat, sicer
svetnik in podžupan občine Gorenja vas-Pol-
jane. Kandidata SLS na tem območju sta dol-
goletna direktorica Nika Železniki Tina Nas-
tran (osmi volilni okraj) in trenutni poslanec
Mihael Prevc. Dušan Krajnik z Godešiča je
kandidat stranke DeSUS za osmi volilni okraj,

v devetem pa kandidira Jože Novak iz Goren-
je vasi. Stranka Zares ima na Loškem dve kan-
didatki, v osmem volilnem okraju Tinko
Teržan, občinsko svetnico iz Škofje Loke. in
Karmen Klavžar iz Železnikov. Branko
Celar, upokojeni predavatelj iz Škofje Loke,
kandidira v osmem volilnem okraju, Dušan
Marc, podžupan v občini Gorenja vas-Poljane
pa v devetem okraju, oba za stranko LDS. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Čez mesec dni bomo volili
Za letošnje volitve v državni zbor, ki bodo 21. septembra, je znana že večina kandidatov večjih strank.

Sicer pa se rok, do katerega morajo biti vložene kandidature, izteče ta teden.

  Glas za Antona Kokalja in Janeza 

Hrovata je glas za še boljšo Slovenijo
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Lidija Goljat, profesorica an-
gleščine in sociologije, se je od-
ločila, da kandidira za poslanko
DZ, ker je prepričana, da lahko
s svojim znanjem, pozitivno
energijo in strpnim načinom
delovanja doda svoj prispevek k
temu, da bo Slovenija dejansko
postala država vseh državljanov
in državljank, kjer bodo vsem
ljudem zagotovljeni dostojni
življenjske razmere.
Najprej nekaj poudarkov iz
njenega življenjepisa. Na Fa-
kulteti za družbene vede zaklju-
čuje magistrski študij političnih
ved. Zaposlena je na Osnovni
šoli Ivana Tavčarja v Gorenji
vasi. Poleg poučevanja angleš-
čine in državljanske vzgoje in
etike je zelo dejavna pri različ-
nih šolskih projektih. Uspešno

je izpeljala evropski jezikovni
projekt Comenius, za katerega
je bila letos v okviru predsedo-
vanja EU nominirana tudi za ev-
ropsko nagrado kakovosti v mo-
bilnosti. Med drugim je sodelo-
vala tudi pri organizaciji in iz-
vedbi nacionalnega projekta
Državljanska vzgoja in Tabora
Amnesty International Sloveni-
je proti nasilju nad otroki. Delo z
mladimi ji je v veliko veselje, saj
imajo po njenem mnenju mladi
veliko zanimivih in dobrih idej,
ki pa jih pogosto ne znajo izrazi-
ti, zaradi česar so nemalokrat
napačno razumljeni. Verjame,
da so vsi ljudje lahko ne samo
aktivni davkoplačevalci, ampak
aktivni državljani. Lidija je v tem
mandatu (2006-2010) tudi
svetnica Občinskega sveta Ob-

čine Škofja Loka in predsednica
Komisije za mednarodne dejav-
nosti in pobratenja. 
Po njenem mnenju, ki ga zasto-
pajo tudi Socialni demokrati, je
v Sloveniji treba v prihodnjih le-
tih še posebno skrb posvetiti
temu, da ostaneta šolstvo in
zdravstvo javno. Tako mora biti
vsem zagotovljen odprt dostop
do vrtcev, šol in univerz. Dober
šolski sistem je zgrajen na viso-
ki stopnji avtonomije šol in stro-
ke. Bolj pravičen sistem vzgoje
in izobraževanja tako zahteva
vlaganja v različne oblike učne
pomoči za učence iz družin z
manjšim kulturnim kapitalom.
Država mora ustvariti čim bolj-
še razmere za delo učiteljev in
učencev in dodajati motivacijo
za dvig kakovosti. Kar zadeva
zdravstveno varstvo v Sloveni-
ji, v zadnjem desetletju ni več
univerzalno in vsem enako do-
stopno, zdravstvene storitve po-
stajajo tržno blago, ki si ga veli-
ko ljudi zarad visokih doplačil in
premij prostovoljnega zavaro-
vanja težko privošči. V naši
družbi se tako zopet morajo za-
koreniniti vrednote javnega
zdravstva, kot so: enake možno-
sti za zdravljenje za vse, univer-
zalnost in enaka dostopnost
vseh do potrebnih zdravstvenih
storitev ter solidarno zagotavlja-
nje sredstev za javno zdravstvo.
Nadalje morajo biti na področju
socialnega varstva zagotovlje-
ne za človeka dostojne materi-
alne življenjske razmere tudi ti-
stim, ki si jih sami niso sposobni
zagotoviti. Treba je razvijati in
ohranjati politiko socialne vklju-
čenosti, zmanjševanja neena-
kosti in revščine ter večje soli-
darnosti. Pospešeno staranje
prebivalstva in iz tega izhajajoči
problemi bodo imeli v prihod-

njem desetletju velik vpliv na
konkurenčnost gospodarske ra-
sti in še posebej na socialno
varnost ljudi. Modernizacija in
dograjevanje pokojninskega si-
stema sta tako nujna in potreb-
na. In ne nazadnje so poleg sta-
rejših v tem trenutku tudi mladi
v Sloveniji zelo občutljiva druž-
bena skupina, kateri mora drža-
va zagotoviti pogoje za samo-
stojno življenje, dostopnost do
kakovostnih stanovanj za mla-
de družine, ustrezne ukrepe za
lažjo prvo zaposlitev ter večjo in
aktivnejšo vključenost mladih v
procese odločanja in s tem po-
membnejšo vlogo mladinske
politike. V današnjem času je
pereč problem, s katerim se
spopada skoraj ves svet, tudi
varovanje okolja in narave. So-
cialni demokrati smo prepriča-
ni, da bomo le z ustreznim zna-
njem in izobraževanjem lahko
varovali okolje oz. nenehno skr-
beli za ohranjanje zelene in či-
ste Slovenije v zraku in vodah.
Lidija Goljat meni, da za dose-
ganje teh ciljev potrebujemo
znanje o načinih učinkovite
rabe energije, zmanjševanju
emisij toplogrednih plinov, al-
ternativnih virih energije, razvo-
ju sodobnih okoljskih tehnolo-
gij, sanaciji osnesnaženih voda,
zmanjševanju količine odpad-
kov z doslednim ločevanjem in
kompostiranjem. N. N.

Kandidatka SD 
Lidija Goljat se predstavi

OO SD Škofja Loka
Kidriceva 1, 4220 Škofja Loka
E-mail:  lidijagoljat@gmail.com
Tel: 041 608 913S
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Zakaj odločitev za ponovno
kandidaturo?
”V zadnjih štirih letih sem oprav-
ljal funkcijo župana Občine Že-
lezniki in poslanca Državnega
zbora RS, kar je bilo izredno na-
porno, saj je moj delovnik trajal
od jutra do večera, včasih tudi
do jutranjih ur. Zaradi tega sem
imel pred odločitvijo, da spet
kandidiram na državnozborskih
volitvah, kar nekaj pomislekov. A
dejstvo je, da župan, ki dobro po-
zna lokalno problematiko in je
obenem tudi poslanec, lahko 
bistveno več naredi za svojo ob-
čino oz. za svoje volilno območje. 
Občino Železniki je 18. septem-
bra 2007 prizadelo strahovito
neurje. V tistem trenutku je bilo
še kako pomembno, da sem kot
poslanec DZ imel odprto pot do
pravih ljudi in posameznih mi-
nistrstev, ki so Železnikom po-
nudili pomoč. Glede na ogrom-
no škodo bo obnova Železnikov
trajala več let. Prepričan sem,
da Železniki lahko postanejo
lepše in bolj urejeno mesto, kot
so bili pred 18. septembrom. To
pa bo možno samo pod pogo-
jem, da bodo Železniki v nasled-
njem mandatu imeli tudi po-
slanca v DZ. To je glavni razlog,
da sem se spet odločil za kandi-
daturo.”
Katere probleme vašega oko-
lja bi bilo treba reševati pred-
nostno?
”Moj volilni okraj obsega Poljan-
sko in Selško dolino ter Žiri z
okolico. To so območja, ki imajo
obilo naravnih lepot, bogato kul-
turno dediščino in predvsem de-
lavne ljudi. To še posebej velja
za tiste, ki v težkih razmerah še
vztrajajo in se ukvarjajo s kme-
tovanjem. Zelo pomembno se

mi zdi, da subvencije za velike in
male kmete ostanejo vsaj v se-
danjem obsegu, vsekakor pa jih
je treba povečati za ekološko
kmetovanje. Na tem območju
pa se že vseskozi ukvarjamo s
problematiko cestnih povezav,
brez katerih je danes razvoj in-
dustrije in obrtnih dejavnosti
zelo omejen. To še posebej velja
za Poljansko dolino, saj ozko
cestno grlo skozi Škofjo Loko še
vedno ni rešeno. Poslancem z
loškega območja je v teh letih
uspelo zagotoviti denar, tudi ev-
ropski, in resnično upamo, da
bosta DRSC in Občina Škofja
Loka čim prej prišla do kompro-
misne rešitve z nekaterimi kraja-
ni, ki se ne morejo sprijazniti z
načrtovano traso poljanske ob-
voznice. To je tudi pogoj za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja.”
Poljanska obvoznica pa je tudi
širšega pomena za medregij-
ske povezave. Kaj lahko pri-
speva k slednjim?
”Poljanska obvoznica je tudi del
t. i. četrte razvojne osi, ki pove-
zuje Gorenjsko in Primorsko
prek Poljanske doline in pomeni
za Poljansko dolino in Žiri veliko
razvojno priložnost. Seveda pa
je zelo pomembno, da se ome-
njena cesta pametno umesti v
prostor. V teh letih smo s kolegi
poslanci z loškega območja če-
trto razvojno os vključili v nacio-
nalni razvojni program, v prihod-
njih letih pa bi moralo priti do re-
alizacije.”
Kaj ste in še nameravate stori-
ti tudi za siceršnje boljše cest-
ne povezave?
”Ne glede na omenjeno cestno
povezavo, je treba še naprej  po-
sodabljati regionalne in lokalne

ceste. Cesta na Sovodenj mora
biti čim prej deležna temeljite
rekonstrukcije, podobno v Draž-
goše, medtem ko se za novo ce-
sto v Davčo, ki je bila v lanskih
poplavah povsem uničena, že
aktivno izdelujejo načrti. Tudi
cesta v Sorico še ni v celoti ob-
novljena. Močan županski lobi
med poslanci v DZ pa je v prete-
klem mandatu dosegel, da je dr-
žava prvič namenila dodatna
sredstva tudi za obnovo lokalnih
cest, kar bi morali obdržati tudi
v prihodnje.”
Lanska izkušnja z Železniki kli-
če po večji poplavni varnosti v
vsej državi. Kako to rešiti?
”Vemo, da je država v preteklo-
sti povsem zanemarila vzdrže-
vanje vodotokov na celotnem
območju Slovenije. S tem brid-
kim spoznanjem smo se na Go-
renjskem, še posebej pa v Želez-
nikih, soočili ob lanski katastrofi.
Za samo sanacijo vodotokov po
neurju je država sicer namenila
precejšnja sredstva, za redno
vzdrževanje pa bodo gospodar-
ske družbe, ki urejajo vode, mo-
rale prejeti bistveno več denarja
kot do sedaj. Za Železnike lahko
rečemo, da so poplavno zelo
ogroženi. V tem trenutku je že v
izdelavi državni lokacijski načrt
za preložitev ceste skozi Železni-
ke, vodnih ureditev in zagotovi-
tev večje poplavne varnosti Že-
leznikov. To je eden najpo-
membnejših dokumentov, ki se
je kdaj izdeloval za Železnike, in
ker nas čaka do izvedbe še trdo

in zahtevno delo, bo prisotnost
poslanca še kako potrebna.”
Poleg lokalne tematike se zav-
zemate tudi za družinsko poli-
tiko. Kaj predlagate?
”Prepričan sem, da je spodbuje-
valen odnos državnih institucij
do družinske politike temelj
naše demografske prihodnosti.
Mladim družinam je treba zago-
toviti čim boljše možnosti za re-
ševanje stanovanjske problema-
tike, ki je eden od osnovnih po-
gojev za skupno življenje. V pri-
hodnjem mandatu pa se bom
zavzemal tudi za to, da bodo vrt-
ci za vse otroke brezplačni. Mla-
di so porok za našo prihodnost.”
Kako pa nameravate zapeljati
volilno kampanjo?
”Ker v Železnikih s polno paro
poteka sanacija po poplavah, za
kampanjo, kot kaže, sploh ne bo
časa. Ljudje v mojem volilnem
okraju me poznajo in upam, da
bodo vsi moji volivci, tako na
Selškem kot Poljanskem in v Ži-
reh, razumeli tokratno stisko s
časom.” 

Mihael Prevc, kandidat SLS za poslanca državnega zbora

Prednost biti župan in poslanec
Leta 1957 v Dražgošah rojeni Mihael Prevc, učitelj zgodovine in zemljepisa, je bil 1998 prvič izvoljen za župana
občine Železniki, leta 2004 pa je postal poslanec SLS v državnem zboru. Na letošnjih volitvah spet kandidira. 

Sl
ov

en
sk

a 
lju

ds
ka

 s
tr

an
ka

, B
ee

th
ov

no
w

a 
ul

ic
a 

4,
 L

ju
bl

ja
na



Z veseljem predstavlja-
mo novo, sveže ime 
v strankarski politiki, 
izkušenega in uveljav-
ljenega strokovnjaka,
športnika in družbeno
aktivno osebnost:

Branko CELAR se je rodil 21.

septembra 1951. Je oče dveh

otrok, z ženo imata že pet vnu-

kov. Kot univerzitetni diplomi-

rani pravnik s končano ljubljan-

sko pravno fakulteto je bil 31

let zaposlen na Ministrstvu za

notranje zadeve, kjer je deloval

na področju prometne varno-

sti, državne meje in migracij.

Po upokojitvi nadaljuje kot ha-

bilitirani predavatelj na Fakul-

teti za varnostne vede v Ljub-

ljani kot nosilec predmeta, ob-

časno pa predava na Pravni fa-

kulteti. Aktivno sodeluje na

znanstvenih konferencah, je

avtor številnih strokovnih član-

kov in recenzent ter izdajatelj

strokovnega univerzitetnega

učbenika. Sodeluje z evropsko

Agencijo za rekonstrukcijo kot

svetovalec za področje notra-

njih zadev in pravosodja.

Aktivno deluje na športnem

področju, kjer je bil že večkrat

nagrajen, je predsednik Šport-

ne zveze Škofja Loka ter funk-

cionar loškega Rokometnega

društva in Rokometne zveze

Slovenije. Je predsednik Ob-

močnega kluba upokojenih de-

lavcev MNZ Gorenjske. Udej-

stvuje se kot pevec v kulturnih

društvih, kot gorski vodnik pa

tudi na področju turizma.

Branko CELAR takole 

predstavlja svoj program:

1. Nova prometno varnostna

vizija - dosledno bom zahteval

večjo varnost udeležencev v

prometu in takojšnjo spre-

membo nepravične promet-

ne zakonodaje; prizadeval si

bom za boljšo dostopnost do

privlačnega loškega mestnega

središča ter nadaljevanje po-

stopkov za gradnjo poljanske

obvoznice ter boljše povezave

s Primorsko in nato še selške

obvoznice; zavzel pa se bom

tudi za novo vzporedno cestno

povezavo Škofje Loke in Kra-

nja z ločeno kolesarsko stezo

in navezavo do gorenjske avto-

ceste ter gradnjo potniško-

poslovnega terminala na Trati.

Za varnost na slovenskih ce-

stah bom prek zakonodajnega

procesa uveljavljal odgovor-

nost tako od udeležencev v

prometu kot tudi od projektan-

tov cest, vzdrževalcev in po-

stavljavcev cestne signalizacije

ter zahteval zakonsko okrepljen

strokovni in inšpekcijski nadzor.

Zavzel se bom, da se v pripravo

zakonodaje bolj vključi tudi ci-

vilna družba ter širša strokovna

javnost. Slovenija mora tudi

pri varnosti cestnega prome-

ta slediti prvi tretjini najbolj

varnih evropskih držav.

2. Športna aktivnost za vse -

Le v urejenih športnih objek-

tih, pokritih in na prostem, lah-

ko potekajo športni in rekreativ-

ni programi za otroke in mladi-

no, za ljudi s posebnimi potreba-

mi ter za starejše. Zavzemal se

bom za nadaljnji razvoj kako-

vostnega in vrhunskega športa.

Škofja Loka je znana kot mesto

športa, kar potrjujejo veliki uspe-

hi loških športnih klubov in tudi

številna škofjeloško-slovenska

odprava na letošnjih olimpijskih

igrah, saj so v njej številni Loča-

ni. Zavzel se bom za takojšen za-

četek postopka spremembe

prostorskega plana za gradnjo

vodnega parka v Škofji Loki s

pripadajočimi spremljajočimi

storitvenimi dejavnostmi in za

pridobitev evropskih kohezijskih

sredstev in dodatna sredstva

javno zasebnega partnerstva.

Zavzel se bom za večja finanč-

na vlaganja v šport otrok in

mladine, saj s tem zmanjšujemo

delež kriminala, uživanja mamil

in drugih deviantnih pojavov

mladostnikov. Poleg tega pa bo

treba sprejeti prijaznejšo davč-

no zakonodajo do vlagateljev

v šport.

3. Odločna zunanja politika -

Zunanjo politiko moramo voditi

celostno, odločno, strokovno in

zavzeto. Znam prispevati k mirni

rešitvi mejnega spora s sosed-

njo Hrvaško z diplomatsko-

političnimi sredstvi od dvo-

stranskih pogajanj do posredo-

vanja tretje strani, kot je sprava

ali mediacija. Mednarodna so-

dna telesa naj ostanejo le kot

skrajna možnost.

Kontakt:

GSM: 041/68 90 68

branko.celar@gmail.com

Občinski odbor LDS 

Škofja Loka,

Kidričeva cesta 1, 4220

Škofja Loka, tel.: 04/512 7730
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Občinski odbor LDS Škofja Loka
predstavlja svojega kandidata za
letošnje državnozborske volitve

Branko

CELAR
”Odločen 
korak v pravo 
smer.”
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Gremo v akcijo!
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 KJE ISKATI?

Popotnik je šel po svetu in prišel v vas, kjer je sre al starca, ki je kle al na tleh pred svojo ko o in nekaj iskal v prahu. 
Vprašal ga je: »Kaj iš eš?« »Klju  sem izgubil,« je odgovoril. »Kje si ga pa izgubil?« ga je vprašal popotnik. »V hiši,« 
mu je odgovoril starec. »Zakaj pa potem iš eš klju  zunaj v prahu?« »Ker je v hiši pretemno,« mu je odvrnil starec.

Ta stara zgodba se mi zdi primerno izhodiš e za razmišljanje o našem odnosu do reševanja problemov v zvezi z 
onesneževanjem okolja, var evanjem energije, toplogrednimi izpusti. Zavest o pomenu zdravega okolja je v naši družbi 
mo na, saj so po številnih raziskavah lovekovo zdravje, zdrava prehrana in zdravo okolje najve je vrednote sodobne 
družbe. Kljub temu pa se velika ve ina izmed nas in družba v celoti ne obnaša v skladu z razglašenimi vrednotami. 
V potrošništvo usmerjena sodobna družba se ni pripravljena niti najmanj odpovedati svojemu udobju. Razkorak med 
razglašenimi ideali in realnostjo je prevelik ... To pa jemlje svoj davek tam, kjer smo najbolj ob utljivi: pri našem zdravju.

  Politike držav se prilagajajo potrebam in pri akovanjem ve ine. Težko si zamišljamo, da bi katera 
od strank v svoj program postavila cilje, ki bi imeli za posledico spremembo vsakodnevnih 

življenjskih navad. Za primer vzemimo samo ukrep, kot je omejitev brezpla ne 
uporabe plasti nih vre k v nakupovalnih središ ih. Ni esar, kar od nas terja 

dodaten napor, politika ne želi in no e sprejeti za svoj cilj. Politika iš e in grebe 
tam, kjer je svetlo in ne zahteva truda. Potrebne bodo korenite spremembe v 

našem odnosu do varovanja okolja.

Bistveni del našega zdravega okolja je povezan z na inom pridobivanja 
energije, od katere je vsaka družba zelo odvisna. Od konkretnih ukrepov 
za zmanjšanje toplotnih izgub na naših zgradbah, ki jih spodbuja 
tudi država, do prehajanja na energetske vire, ki so v našem okolju 
dostopni in nam ležijo pred nogami. Les in biomasa sta našim 
prednikom dolgo služila za ogrevanje stavb in domov. Z znanjem in 
sodobnimi spoznanji lahko izrabimo naravne danosti in poskrbimo za 
okolje. Pri tem lahko ohranimo primerljivo raven udobja, kakršnega 
omogo a ogrevanje na kurilno olje ali plin.

Znanje in raziskave na podro ju alternativnih virov energije 
niso rezervirane samo za velike. Na tem podro ju se lahko 

kosamo z vsemi. Prav bi bilo, da bi naša država temu podro ju
namenila veliko ve jo pozornost.

Bojim se, da nas bo šele energetska kriza prisilila v konkretne korake. 
Vsi okoljevarstveni cilji za zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov 

v ozra je, sprejeti na najvišjih forumih, so premalo za spremembo 
našega na ina življenja. Poceni energija je motor celotnega svetovnega 

gospodarstva in od nje smo prav vsi odvisni. Prav bi bilo, da se njene 
vrednosti zavemo, preden bomo v to prisiljeni. Za nimo iskati klju

na pravem mestu, eprav je tam temno in bo naporno. 

www.slssms.si

lanica ob inskega sveta, SLS

SLS_SMS_ime.priimek_OGL_179x244.indd 1 22.8.2008 13:02:26
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Prve fotografije popolnoma nove Chevrole-
tove limuzine Cruze, ki bo svetu premierno
predstavljen oktobra na pariškem avtomobil-
skem sejmu, razkrivajo dinamičen štirivratni
coupe, ki dokazuje, da vznemirljiva oblika in
dostopna cena nista medsebojno izključujoči.
Cruzova usločena linija strehe, ki se razteza
od strmega vetrobranskega stekla do polož-
nih zadnjih stebrov in kratkega pokrova prt-
ljažnika, kompaktni limuzini omogoča kupe-
jevska razmerja. Profil dopolnjuje drzno ob-
likovanje sprednjega dela z velikimi ohišji
žarometov, druge oblikovne značilnosti pa
vključujejo vbočeno ramensko linijo, dvodel-
no rešetko hladilnika in široko držo s kolesi,
ki segajo prek ravnine karoserije. Notranjost
je izdelana z oblikovnim motivom dvojne ka-
bine, ki je bila prvič predstavljena v legen-
darnem športnem avtomobilu Corvette. Ob
evropski predstavitvi bo Cruze na voljo s šti-
rivaljnim 1,6-litrskim (112KM/82kW) ali
1,8-litrskim (140KM/103kW) bencinskim
motorjem, opremljenim s prilagodljivim kr-
miljenjem ventilov na sesalni in izpušni stra-
ni, kar omogoča tako večjo moč kot tudi več-

jo varčnost porabe goriva in nižje emisije.
Novi 2,0-litrski turbodizelski motor, ki razvi-
je moč 150KM/110kW in navor 320 Nm, bo
naravnan k varčnosti. Za prenos moči bodo
skrbeli petstopenjski ročni menjalniki in po-
polnoma nov in hkrati prvi Chevroletov šest-
stopenjski samodejni menjalnik. S prodajo,

ki je v Evropi v prvem polletju 2008 zrasla za
23 odstotkov, je Chevrolet najhitreje rastoča
med osrednjimi znamkami GM Europe.
Chevrolet Cruze bo v Evropi na voljo od
marca 2009, temu pa bodo sledili drugi trgi
in njim prilagojena izbira motorjev. 

Matjaž Gregorič

Utrjevanje limuzinske samozavesti
Chevrolet bo jeseni predstavil novo dinamično limuzino z imenom Cruze.
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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)

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

■   nov prodajni program lastne
blagovne znamke

■ dnevno na zalogi več kot 
4000 izpuhov

■   za vse tipe vozil
■   cenovno najboljši v konkurenci
■   garancija 24 mesecev

Pri nakupu z montažo vam 
nudimo 20% popust

Avtoservis Črešnik
Spodnja Senica 20, Medvode

AVTOKLEPARSKE IN
LIČARKSE STORITVE, 
AVTOVLEKA

gsm: 041/670-522
e-pošta:
cresnik@siol.net
www.cresnik.si

PRODAJA VOZIL, tel.: 01/361 22 55
REZERVNI DELI, tel.: 01/361 22 50 
SERVIS, tel.: 01/361 75 20
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Vsakih nekaj let zapiha nov ve-
ter. Občasno v obliki lahkega ve-
trca, kdaj pa v obliki ujm, ki od-
kriva strehe in povzroča vse-
splošno opustošenje, posledično
pa omogoča tudi postavitev no-
vih, še lepših streh, če ne celo ce-
lih hiš. In kot v naravi je tudi pri
nas. Nov direktor. Matjaž Vouk.
Jaz. In kakšen veter se obeta v
času novega, upam da, štiriletne-
ga mandata, to bo pokazala pri-
hodnost. Ta pa ni odvisna le od
mene. V primeru našega Zavoda
O se mi namreč zdi primerneje,
če se uporablja drug zaimek. Pri-
mernejši. Namreč Mi. In sicer z
veliko začetnico. Zavod smo
ljudje. Mladi, neobremenjeni,
razgledani, polni energije, priča-
kovanj, sanj, volje do dela, pre-
mikanja meja mogočega. In tu
vidim svojo primarno nalogo:
pod zavodovo okrilje privabiti
čim več oz. še več aktivnih mla-
dih in jim ponuditi primeren
prostor za svoje samouresničeva-
nje, za pridobivanje življenjskih
in delovnih izkušenj, ki so za
uspešno preživetje v sodobnem
svetu nujno potrebne, poleg tega
pa lokalni skupnosti v celoti po-
nuditi mladinsko energijo, s ka-
tero se dvigne kvaliteta bivanja -
ne le mladih, ampak vseh obča-
nov. Kako uspešno bo dosežen ta
cilj, pa bo, kot rečeno, pokazala
prihodnost. Sam bom v ta smoter
vložil vso potrebno moč. No, to
lahko zagotovim.

Matjaž Vouk, 
direktor Zavoda O, 

matjaz.vouk@zavodo.org

MKC Pri rdeči ostrigi
Tokrat nekoliko bolj zgodaj kot

ponavadi. Ostrigina sezona se bo
letos odprla že 5. septembra. V
mesecu, ki sledi, nam bo Ostrigin
program med drugim 12. septem-
bra ponudil polfinalni izbor za dr-
žavno prvenstvo v freestylu, kjer
se bodo v ritmih hip-hopa spopa-
dli hitrogovorci in se poskušali z
besedami prebiti na finalni na-
stop, ki bo 19. septembra v ljub-
ljanskih Križankah. Za vse ljubi-
telje plesa bo 17. septembra tu
plesna predstava Nine Jan z na-
slovom Gregor Samsa was right.
We are all bugs. Začeli bomo tudi
nov cikel večerov ZaGvišnGod-
ba, ki bo v septembru predstavila
enega najboljših slovenskih kan-
tavtorjev Marka Breclja. Ta nas
bo s svojim mehkim terorizmom
poskušal prepričati 20. septem-
bra. Seveda nismo pozabili niti na

ljubitelje elektronike, ki bodo na
svoj račun prišli 26. septembra,
ko bo v Ostrigi predstavitev nove-
ga glasbeno elektronskega kolek-
tiva Vibe Department. V sodelo-
vanju z Roots in Sesion/ RAYO
DJ’s nas bo poskušal prepričati z
ritmi drum and bassa, duba, rag-
gaeja in drugimi duhu in telesu
prijaznimi biti. Opis programa
spremljajte na www.ostriga.org.

Žiga Srebot, programski
vodja MKC Pri rdeči ostrigi,

program@ostriga.org

Atelje Clobb
Tudi Atelje CLOBB letos me-

sec dni prej kot običajno odpira
svoja vrata, in sicer v petek, 5.
septembra, točno ob 20. uri. Že
prej nam bodo otroci, ki bodo
popoldne pričeli ustvarjati na
otroških delavnicah, prostor pole-
pšali in okrasili v morskem stilu.
Pod vodstvom dveh mentorjev
bodo izdelovali ribe, školjke, obe-
sili ribiške mreže in celoten pros-
tor bo tako dobil svežo in po mor-
ju dišečo podobo. V petek, 5. sep-
tembra, torej vabimo vse otroke,
da se nam ob 17. uri pridružijo na
otroških delavnicah, tiste malo
starejše, pa da ob 20. uri z nami
nazdravijo ob odprtju prenovlje-
nih prostorov in nove sezone. Lju-
bitelji filma in literature se bodo
lahko zabavali tudi letos vsak dru-
gi torek v mesecu na Filmoliti,
kjer bomo izmenično predvajali
kratke filme študentov AGRFT in
se pogovarjali z različnimi gosti.

Pričnemo 16. septembra ob 20.
uri s predvajanjem filmov, nada-
ljujemo pa 30. septembra, ko se
bomo pogovarjali z našo someš-
čanko, pesnico Nežo Maurer. 

Jana Fojkar, programska
vodja Atelje Clobba, 

jana.fojkar@gmail.com

MMC Pulsar
Po sezoni premora zaradi pre-

nove pa svoja vrata znova odpira
tudi MMC Pulsar, regijski multi-
medijski center, podprt s strani
Ministrstva za kulturo. To pome-
ni, da njihove storitve lahko kori-
stijo vsi, ne samo mladi. MMC
Pulsar je na Mestnem trgu 20.
Tam boste letos spet lahko brez-
plačno surfali po spletu, ponuja-
jo pa tudi brezplačno svetovanje
pri raznih tehničnih in računalni-
ških težavah. V letošnji sezoni se
zopet obetajo večdnevne raču-
nalniške delavnice in tečaji v
različnih računalniških orodjih,
poleg teh pa bodo pripravili še
kratke brezplačne tečaje. Pro-
gram bodo popestrili s predava-
nji o multimedijskih in interme-
dijskih vsebinah z zanimivimi
gosti. Med sezono se obeta še
odprtje galerije, kjer se bodo lah-
ko predstavili mladi umetniki, ki
se izražajo s pomočjo sodobnih
digitalnih vsebin. Brezplačno pa
je za zahtevnejše uporabnike na
voljo tudi grafična in video po-
staja ter video oprema.

Žan Kalan, vodja MMC 
Pulsarja, zan@pulsar.si
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Škofja Loka - Komandir policijske postaje
Škofja Loka Janez Šuštar ocenjuje, da so
bile v prvi polovici letošnjega leta varnostne
razmere na območju policijske postaje dobre.
”Vsa področja policijskega dela so bila v prvi
polovici leta obvladljiva,” zatrjuje, pri tem pa
opozarja na slabo samozaščitno obnašanje
občanov, saj so v prvih šestih mesecih obra-
vnavali kar nekaj drznih tatvin (tatvine denar-
nic ali denarja iz torbic), ki so bile izvršene za-
radi premajhne skrbnosti občanov do svojega
premoženja. Žrtve storilcev tovrstnih dejanj pa
so bile predvsem starejše osebe. ”V naši oko-
lici se pogosto pojavljajo tudi neznane osebe,
ki v naseljih velikokrat nimajo dobrih name-
nov, zato opozarjamo vse občane, naj bodo
pozorni na dogajanje v bližini svojih bivališč,”
svetuje Šuštar.

V prvem polletju so sicer loški policisti ob-
ravnavali 225 kaznivih dejanj oziroma 26,2
odstotka manj kot v istem obdobju lani. Pre-
iskanost se je malenkostno znižala - za 0,3 od-
stotka, so pa zato preiskali kar nekaj kriminal-
nih dejanj, storjenih v letih 2006 in 2007. Šte-
vilo kršitev javnega reda in miru se je poveča-
lo za dobro četrtino. 

”Največ obravnavanih kršitev je bilo po za-
konu o varstvu javnega reda in miru, nekaj pa
tudi po zakonih o omejevanju porabe alkoho-
la, o zaščiti živali in o proizvodnji in prometu
s prepovedanimi drogami. Večina obravnava-
nih kršiteljev je bila polnoletna, za dvanajst
kršiteljev pa so policisti odredili pridržanje.

Največ kršitev 120 (62) smo obravnavali na
javnem kraju, kot so cesta, trg ali parkirišče,
59 (47) v stanovanju, 17 (11) v gostinskem lo-
kalu, sledijo pa druge lokacije in prireditve.
Posebno pozornost smo posvečali varnost-
nim pojavom z elementi nasilja, zlasti družin-
skega, za kar smo izrekli tri ukrepe prepove-
di približevanja. V smislu reševanja te pro-
blematike smo se povezovali tudi z drugimi
za to pristojnimi službami.” 

V prvi polovici letošnjega leta so loški po-
licisti obravnavali 116 prometnih nesreč, kar
je za 13,4 odstotka manj kot v prvem polletju
leta 2007. Manj je bilo hudo ranjenih, ena
oseba (pešec, ki je tudi povzročil nesrečo) pa
je v nesreči umrla. Najbolj pogosti vzroki
prometnih nesreč so bili znova nepravilna
stran in smer vožnje, neupoštevanje pravil
prednosti, premiki z vozilom, neustrezna var-
nostna razdalja in neprilagojena hitrost. V pr-

vem polletju so izvedli 1511 (lani 1341) ukre-
pov, kar je za 12,7 odstotka več kot v enakem
obdobju lani. Za 151 kršitev so podali obdol-
žilni predlog na pristojno sodišče, izdanih je
bilo osem odločb v hitrem postopku, 1137
plačilnih nalogov in 122 posebnih plačilnih
nalogov. 

Zaradi zlorabe alkohola, prehitre vožnje in
neuporabe varnostnega pasu so policisti izve-
dli 931 (lani 723) represivnih ukrepov, kar je
dobrih 73 odstotkov vseh ukrepov. Preizkus
alkoholiziranosti so odredili 2028 voznikom,
kar je za pet odstotkov manj kot v preteklemu
letu, od tega jih je 110 (lani 92) vozilo pod
vplivom alkohola. ”Od skupno 116 promet-
nih nesreč je bilo 13 voznikov pod vplivom
alkohola, kar znese 11,7 odstotka. To je sicer
manj kot lani, nižja je bila tudi povprečna
stopnja alkohola, ki je znašala 1,39 g alkoho-
la/kg krvi. Kljub vsemu je na našem območ-
ju vožnja pod vplivom alkohola še vedno ena
glavnih in najhujših težav,” opozarja Šuštar. 

V prvem polletju so prejeli dve pritožbi, ki
sta se nanašali na ravnanje policistov. ”To je
v primerjavi s številom postopkov, ki so jih
izvedli policisti, zanemarljivo. V tem se ne-
dvomno kaže zakonito in strokovno opravlje-
no delo naših policistov,” še ugotavlja Šuštar.

Simon Šubic

Alkohol še 
vedno velik problem

Na območju policijske postaje Škofja Loka je vožnja pod vplivom
alkohola še vedno ena glavnih in najhujših težav, ugotavlja 

komandir Janez Šuštar. 

Janez Šuštar 

Motorist zapeljal v rdečo luč
Poljane - V bližini Poljan se je 14. avgu-

sta ob 20.25 pripetila prometna nesreča, v
kateri je bil hudo ranjen 27-letni motorist.
Na Yamahi XJ 600N se je peljal po regio-
nalni cesti v smeri proti Gorenji vasi. Pri
Poljanah je kljub rdeči luči na semaforju
zapeljal v križišče, tedaj pa je z njegove
desne strani v križišče pravilno pripeljala
48-letna voznica osebnega avtomobila.
Motorist je trčil v zadnji bočni del avto-
mobila, po trčenju pa ga je odneslo še ne-
kaj metrov naprej, kjer je obležal s hudimi
ranami. Avtomobil je zaradi silovitega tr-
čenja zasukalo okoli lastne osi in je na
koncu obstal na sredini križišča. Na kraj
nesreče je prišla reševalna ekipa iz Zdrav-
stvenega doma Škofja Loka, ki je oskrbe-
la ranjenega motorista, nato pa so ga z re-
ševalnim vozilom odpeljali na urgenco
Kliničnega centra v Ljubljani, kjer je ostal
na zdravljenju. Policisti bodo zoper moto-
rista podali obdolžilni predlog zaradi ne-
upoštevanja prometne signalizacije in vož-
nje brez ustreznega vozniškega dovoljenja.  

Kolesarila preveč po sredi
Pevno - Na veliki šmaren ob 12.40 se je

blizu Pevna hudo ponesrečila šestnajstlet-
na kolesarka iz Kranja. S sovrstnico se je
peljala vštric po lokalni cesti iz Pevna pro-
ti Škofji Loki. Ko sta se pripeljali po klan-
cu navzdol v blagi levi ovinek, jima je na-
sproti po svoji strani ceste pripeljal 22-let-
ni voznik avtomobila iz Škofje Loke. Ko-
lesarki sta avtomobil opazili prepozno,
zato je kolesarka, ki se je peljala bližje sre-
dini vozišča, zavila levo na nasprotno
stran vozišča in zavrla na prednjo zavoro,
tako da jo je dvignilo na prednjo kolo.
Voznik se trčenju ni mogel izogniti in je s
prednjim delom avtomobila zadel kolesar-
ko. Odbilo jo je na pokrov motorja in v ve-
trobransko steklo, nato pa je padla na vo-
zišče in obležala s hudimi ranami. Najprej
ji je pomagala reševalna ekipa iz Zdrav-
stvenega doma Škofja Loka, nato pa so jo
z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljan-
ski klinični center, kjer je ostala na zdrav-
ljenju. Policisti bodo zoper mlado kolesar-
ko podali obdolžilni predlog zaradi vožnje
po nepravilni strani vozišča in vožnje ko-
lesarjev vzporedno. S. Š.

Kradli predvsem telefone 
Sveti Duh - Neznani storilci so v začet-

ku meseca vlomili v več stanovanjskih hiš
pri Svetem Duhu, iz katerih so odnesli
prenosni računalnik znamke Lenovo 3000,
več mobilnih telefonov znamk Nokia in
Sony Ericsson ter črna nahrbtnika Samso-
nite. Skupna gmotna škoda znaša približ-
no tisoč evrov.  S. Š.



S svojim delom in načinom razmišljanja boste počasi, korak za ko-
rakom, začeli graditi trdno prihodnost. Grenka izkušnja, ki jo boste
občutili, vas bo za trenutek ustavila, a ne za dolgo.

Srečni datumi: 22. 9.
Dnevi za ljubezen: začetek meseca septembra
Vaša barva: svetlo rdeča
Loto številke: 3, 8, 9, 13, 15, 23, 24
Misel meseca: Prijazne besede so kratke in lahko izgovorljive, a odmevajo v
večnost.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Svoje misli boste skušali spraviti v določen red, drugo pa je, kako
vam bo to tudi uspelo. Nasvetov ne boste pripravljeni sprejemati
in navkljub raznim težavam boste hoteli vse reševati sami. 

Srečni datumi: 5. in 19. 9. 
Dnevi za ljubezen: 7 in 23. 9.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 2, 7, 10, 12, 20, 22, 36
Misel meseca: Samo preživeti je premalo za doživeti življenje.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
Dobre novice se vam odpirajo v pošti, ki jo že kar nekaj časa pri-
čakujete. Samo premišljevanje vam ne bo rešilo problemov, am-
pak morate zato tudi nekaj narediti. Izogibajte se prepirom.

Srečni datumi: 22. 8.
Dnevi za ljubezen: 18. in 26. 9.
Vaša barva: barva kostanja
Loto številke: 6, 14, 15, 21, 27, 28, 36
Misel meseca: Kdor obupa, svoje življenje spremeni v usodo, s katero se 
sprijazni.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Tja, kjer imate največ možnosti za uspeh, boste usmerili pozitivno
energijo in samo po sebi se bo poskrbelo, da pridete v ospredje,
kjer vas opazijo tudi tisti, ki vas do sedaj niso. 

Srečni datumi: 21. in 13. 9.
Dnevi za ljubezen: 23. 9.
Vaša barva: barva neba
Loto številke: 2, 13, 25, 26, 31, 32, 37
Misel meseca: Največja napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš strah pred tem, da
bi jo zagrešili.

RAK 22. junija – 22. julija

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

Srečni datumi: 14. in 22. 9.
Dnevi za ljubezen: 17. 9.
Vaša barva: barve jeseni
Loto številke: 6, 8, 11, 13, 23, 24, 30
Misel meseca: Najpomembnejše pri cilju je, da ga imamo.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Ste močni in odporni, a tokrat bo breme prehudo za vas. Pustite
prijateljem, da vam pomagajo in kaj storijo namesto vas. To ne
bodo usluge, le povračilo za vse tisto, kar ste vi naredili zanje.

Srečni datumi: 8. 9.
Dnevi za ljubezen: zadnji dnevi avgusta
Vaša barva: ognjene barve
Loto številke: 1, 3, 10, 15, 25, 32, 35
Misel meseca: Prepozno spoznanje je današnji dogodek, ki ga bomo jutri
razumeli.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Za določene stvari, ki si jih želite v tem trenutku, ni še pravi čas. Ne
samo, da okoliščine niso prave, tudi vi v resnici še niste pripravljeni.
Ko pa boste tik pred tem, vas nobena sila ne ustavi.

Srečni datumi: 14., 15., 16. 9.
Dnevi za ljubezen: 15. 9.
Vaša barva: roza
Loto številke: 3, 12, 16 ,18, 19, 28, 30
Misel meseca: Iskrenost je plemenita lastnost. Pametni se z njo ne šopirijo preveč.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Vaše razpoloženje bo iz trenutka v trenutek nihalo, in že sami sebi
boste šli pošteno na živce. Ko boste šli dva koraka naprej, bo nare-

jen tudi korak nazaj, ne da bi se tega zavedali.
Srečni datumi: sredina meseca septembra
Dnevi za ljubezen: 13. 9. 
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 4, 15, 22, 24, 34, 39 
Misel meseca: V majhnih škatlah se skrivajo največji zakladi.

BIK 22. aprila – 20. maja

Pred vami je malce naporen mesec. Nabralo se vam bo več različnih
opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremišljeno prelagali. V okolju, v ka-
terem delate, boste prišli do zaključka, da morate korak naprej.

Srečni datumi: 29. 9.
Dnevi za ljubezen: 15. 9. 
Vaša barva: barva sonca
Loto številke: 2, 7, 9, 16, 21, 29, 38
Misel meseca: Kdor hodi po stopinjah drugih, za seboj ne pušča sledi.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Težave boste skušali odpraviti z nasmeškom in veliko mero dobre
volje. S takimi in podobnimi izzivi se boste spoprijemali brez oma-
hovanja, kajti pred vami so trdni cilji, ki jih tudi dosežete.

Srečni datumi: 24. 9.
Dnevi za ljubezen: 21. 9.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 13, 14, 19, 22, 23, 26, 28
Misel meseca: Življenje je potovanje, le da se nekateri ustavijo na prvi postaji.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

V tem mesecu boste v obdobju prelomnih sprememb. Lahko da se
boste odločali o zamenjavi službe, partnerja ali pa se boste celo selili.
Vse to vam bo čisto samoumevno.

Srečni datumi: 3. 9.
Dnevi za ljubezen: 30., 31., 8. 
Vaša barva: zelena
Loto številke: 10, 13, 17, 21, 29, 30, 33
Misel meseca: S tem ko se spreminjamo sami, se spreminja naše življenje.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Horoskop
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Lepa beseda lepo mesto najde. To naj vam bo vodilo v tem 
mesecu. Kaj kmalu boste ugotovili, da se tudi tako dajo rešiti
težave. Pri zapravljanju bodite zmerni, saj so pred vami izdatki, za

katere še ne veste. 
Srečni datumi: 1. in 2. 9.
Dnevi za ljubezen: 30. 8.
Vaša barva: pastelne barve
Loto številke: 5, 10, 11, 13, 16, 22, 31
Misel meseca: Sreča je, da se človek zaveda, kako majhen je, ko zraste.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
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Križanka

Podlubnik 245 a, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/512 7980, fax.: 04/512 7981

GSM: 040 233234

E-pošta: veltaplast.doo@siol.net
www.veltaplast.si

Smo prodajalci za tlakovce
Sammelrock

Za izžrebance smo namenili:

1. nagrada: 10% popusta pri 
polaganju in fugiranju tlakovcev,

2. nagrada: brezplačno čiščenje 
dvorišča,

3. nagrada: 10 % popusta pri 
nakupu tlakovcev Sammelrock.

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, 
sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošlji-
te na dopisnicah do srede, 17. sep-
tembra 2008, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Do-
pisnice lahko oddate tudi v nabiral-
nik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo.




