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Breval d.o.o., Kidričeva 66b,
4220 Škofja Loka, tel.: 04/513-05-30
Del.čas: vsak dan od 7.30 do 19.00 ure,
sobota 8.00 – 12.00 ure
e-mail: breval@siol.net

Svet elektronike in tehnike
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Ugodne cene svetil!
Pestra izbira raznovrstnih stikal

Zdaj tudi blizu vas in po cenah iz kataloga!
NAVEDENI ARTIKLI SO NA ZALOGI IN ŠE MNOGO VEČ, OSTALO PO NAROČILU.

TERMOSTAT ZA GRELNIK
HR 20
Časovno vodeni regulator
grelnika, s katerim lahko vaše
stroške za ogrevanje znižate
do 30 %! Reguliranje je
možno od 8 do 28 stopinj C.
34,95 EUR
Kat.št.: 615952

MERILEC DEBELINE
LAKA SOM-113
Za preverjanje
pristnosti debeline
avtomobilskega laka.
MERILNIK VLAGE V LESU
FM-200
Komplet vsebuje 3 x baterija
+ 10 nadomestnih merilnih
konic + navodila
69,95 EUR
Kat. št. 10 08 19

Nadzorna
kamera
s shranjevalnikom slik
in žarometom
Kamera lahko glede na njeno
ločljivost in velikost SD-kartice
posname do 2.560 slik ali
do 512 minut videa.

INFRARDEČI
TERMOMETER IR-360
- merilno območje od – 50 do
+550 stopinj Celzija
- izklopljiv laserski merek

109,00 EUR
Kat. Št.: 750987

79,95 EUR
Kat. Št.: 12 12 91 08

99,95 EUR
Kat.št.: 10 09 82 08

Solarno svetilo
s senzorjem PIR
Trajanje osvetljevanja:
cca. 50 sekund po zadnji
zaznavi gibanja.
Življenjska doba
50.000 obratovalnih
ur. V temi je solarno
svetilo v stanju
pripravljenosti, na kar
opozarja utripajoča
vgrajena rdeča LED.
Ko senzor zazna gibanje,
se za 50 sekund vklopi svetilo.
41,55 EUR
Kat. št. 571801

MERILNIK STROŠKOV
ZA ENERGIJO
TOKOVNE KLEŠČE VC-607
Profesionalen model,
avt. območje, funkcije
multimetra

28,45 EUR
Kat. št. 12 53 19

ZAŠČITNA LETEV
PRED PRENAPETOSTJO
8 vtičnic+internet+TV+telefon
39,95 EUR

165,95 EUR
Kat. št. 12 01 69

TRIDELNI KOMPLET
SOLARNIH SVETIL ZA
OZNAČEVANJE,
LEGIRANO JEKLO

VISOKONAPETOSTNA
230V VISOKOZMOGLJIVA
LED ŽARNICA E27

Označite pot, ki vodi
do vašega vhoda.
Solarna svetila
enostavno zabodete
v zemljo, ...

23,95 EUR
Kat.št.: 57 46 05

34,95 EUR
Kat. št. 575019

Vse potrebno za hišno inštalacijo !
Prijazni prodajalci vam bodo svetovali in skušali rešiti problem
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VREMENSKA POSTAJA
KW 9008
59,95 EUR
Kat. št. 64 61 69

Oglasi

Izžrebanci nagradne križanke
VELTA PLAST, Podlubnik 245 a,
Škofja Loka
Izžrebali smo naslednje nagrajence:
1. nagrado: 10 % popusta pri polaganju
in fugiranju tlakovcev prejme Berta Bertoncelj, Selca;
2. nagrado: brezplačno čiščenje dvorišča
prejme Danica Rupnik, Sovodenj;
3. nagrado: 10 % popusta pri nakupu tlakovcev Sammerlock prejme Jože Križnar,
Škofja Loka.
Nagrade Gorenjskega glasa pa prejmejo:
Anka Ušeničnik, Škofja Loka, Danica
Berce, Škofja Loka, Martin Oblak, Žiri.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
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GOSTILNA PICERIJA
Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 9. do 22. ure,
tudi ob četrtkih

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

●

●

BSC d.o.o., C. Staneta Žagarja 37, Kranj

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

VILKO AMBRUŠ, s.p.

●
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Uvodnik
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Do kdaj strah pred vodo?

je mesečna priloga Gorenjskega glasa
za škofjeloško regijo.
Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Bleiweisova cesta 4, Kranj:
odgovorna urednica:
Marija Volčjak
urednik Ločanke:
Boštjan Bogataj
(bostjan.bogataj@g-glas.si)
novinarji:
Boštjan Bogataj, Vilma Stanovnik, Igor Kavčič,
Danica Zavrl Žlebir, Matjaž Gregorič, Alenka Brun,
Ana Hartman, Andreja Kopač, Maja Bertoncelj,
Jernej Červek
fotografije:
Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Polona Mlakar Baldasin
lektoriranje:
Marjetka Vozlič
uredništvo, naročnine:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
telefon: 04/201 42 00
elektronska pošta: info@g-glas.si
oglasno trženje:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, Kranj
za Ločanko: Mirjam Pavlič (gsm 031/698 627)
mali oglasi:
telefon: 04/201 42 47
(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 78. številke Gorenjskega glasa,
30. septembra 2008. V nakladi 14.000 izvodov jo
dobijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 28. oktobra 2008.
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Ana Hartman

”Niti v sanjah si nismo predstavljali, kaj se dogaja v zgornjem
koncu Železnikov. Bilo me je groza, ko smo poslušali radio. Naslednji dan sem šla pogledat v gornji del mesta. Zajokala sem. Kje
so naši Železniki?! Bili so dobesedno uničeni. Blato, voda, prestrašeni ljudje, kupi razbitih avtomobilov, uničenega pohištva, gasilci,
vojska, nekje v blatu otroško kolo, omara uničenih knjig ... Tekle so
mi solze. Kdo mi je uničil kraj? Zakaj?!” Takšna vprašanja so se
po lanskih katastrofalnih poplavah porajala eni od učenk OŠ Železniki. Leto dni kasneje Železniki kažejo že povsem drugačno podobo kot 18. septembra lani, ko so Selško dolino prizadele katastrofalne poplave, ki so uničile več kot tristo domov, terjale tri življenja in za seboj pustile strahovito razdejanje. Večina domov je obnovljenih, hiše, na katerih se še vedno vidijo sledi podivjane vode,
pa počasi dobivajo nove fasade.
Življenje se je vrnilo v ustaljene tirnice, je prepričan tudi župan
Mihael Prevc, ki pravi, da so v prvem letu postorili najnujnejše
stvari, poskrbeli so za prevoznost cest, gradili mostove, sanirali
plazove, ki so ogrožali ceste in hiše, obnovili so vodovod v Plenšaku in kanalizacijo v strugi Sore ... Vrata je že odprl muzej in prenovljen športni park Rovn v Selcih, nogometaši pa bi bili nedvomno
veseli hitrejše sanacije nogometnega igrišča, ki se bo v teh dneh
vendarle začela. Župan ob tem poudarja, da je sanacija ta čas šele
na tretjini in da bodo sanacijski progam izvajali tudi v prihodnjih
dveh letih.
Tako kot povsod drugod, so nekateri občani z odpravo posledic
ujme zadovoljni in menijo, da je bil glede na razsežnost katastrofe
v enem letu storjen velik korak naprej, drugi pa menijo, da bi sanacija v občini lahko potekala hitreje. V to, kdo ima prav, se na tem
mestu ne bomo spuščali, nedvomno pa lahko pritrdimo tistim, ki
opozarjajo, da bo obnova Železnikov in poplavljenih domov dobesedno metanje državnega denarja in humanitarne pomoči v Selško
Soro, če ne bodo čimprej poskrbeli za celovito poplavno varnost
ogroženih naselij. Tudi trenutni okoljski minister Janez Podobnik
ne skriva, da bo reševanje Železnikov pred vodo velik strokovni izziv. Državni prostorski načrt za obvoznico in zagotovitev poplavne
varnosti naj bi bil sprejet decembra 2010, do gradnje pa naj glede
na dosedanje izkušnje pri podobnih projektih ne bi prišlo prej kot
leta 2012. Zaradi dolgotrajnih postopkov bodo torej domačini v Železnikih še nekaj let s strahom zrli v nebo in Soro. Nekateri so bili
v zadnjih dvajsetih letih že štirikrat poplavljeni in ob vse pogostejših neurjih, ki smo jim priča v zadnjem času, jih je lahko upravičeno strah. Ker je ujm vse več in so tudi silovitejše, se postavlja vprašanje, ali bo država sploh lahko zagotovila dovolj denarja za poplavno sanacijo v Železnikih, saj mora reševati probleme tudi v
drugih močno oškodovanih občinah. Spomnimo, v prvem letu je država za sanacijo Železnikov namenila 13,8 milijona evrov, ne smemo pa pozabiti na izjemno solidarnost Slovencev - na občinski humanitarni račun je po poplavah priteklo kar 2,7 milijona evrov.
Dolgoročna zagotovitev dobre poplavne varnosti je za Selško dolino še kako pomembna. Vprašanje je namreč, ali bodo domačini
pripravljeni še naprej živeti v strahu. Bodo mladi, ki jih dandanes
tako ali tako bolj privlači življenje v prestolnici oz. večjih mestnih
središčih, kjer so privlačna delovna mesta, vztrajali v poplavno
ogroženem kraju? Vprašanje varnosti pač v današnjem času vse
bolj prihaja v ospredje. Nekatere skrbijo teroristi, Železnikarje pa
voda. Ne teroristov ne vode pa se ne da kar tako omejiti ...

Najave, karikatura

V Zalo na kostanjev žur
Turistično društvo Žirovski Vrh prvo nedeljo v oktobru v Žirovskem Vrhu Sv. Urbana pripravlja pohod skozi Zalo. Zbirališče pohodnikov bo ob 9. uri na domačiji Javorč. Celoten pohod, vključno s
postanki na štirih domačijah, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, traja pet ur. Pot je makadamska ali gozdna, v prvem delu poteka vzporedno ob Rupnikovi liniji, kasneje pa se lagodno spušča
skozi gozdove Zale. Startnina znaša pet evrov, pohodniki pa bodo ob
zaključku dobili golaž, pečen ali kuhan kostanj in veliko domačih
dobrot. Zaigral bo tudi domači ansambel. Info: TD Žirovski Vrh
(Bogdan Gantar, 041/911 448)

Promocijska Šentova stojnica
V Šentovem Centru za duševno zdravje v skupnosti Gorenjska regija, ki združuje dve enoti: Šentgor Radovljica in Šent’k Kranj bodo 8.
oktobra - ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja - pripravili promocijsko stojnico. Ta bo postavljena v prostorih Centra za socialno delo
Škofja Loka, med 9. in 18. uro. Obiskovalcem bodo lahko izbirali med
keramičnimi izdelki in izdelki, ki so tkani na ročnih statvah. Na voljo
bo tudi katalog Zaposlitev v delavnicah in unikatni izdelki, obiskovalci bodo prejeli tudi promocijski material, kot so zgibanke s predstavitvijo programov psihosocialne rehabilitacije, ki jo izvaja Šent v okviru
programa dnevnega centra in zaposlitvenih programov. Oba programa
sta namenjena ljudem s težavami v duševnem zdravju in drugim težje
zaposljivim oziroma dolgotrajno brezposelnim osebam.

Sumljiva oseba na Loškem odru
Loški oder bo 9. oktobra predstavil komedijo Sumljiva oseba v režiji Matjaža Šmalca. Sumljiva oseba je pripoved o življenju v malem
mestu, njegovih malih prebivalcih in velikih neljubih dogodkih, ki
razburkajo to zadovoljno uležano ‘gogo’. Policijska omejenost, biro-

kratska zabitost in patriarhalno okolje so tako idealen predmet za satiro in veder humor. Predstava bo ob 19.30. Info: Loški oder (Meta
Petrač, 04/512 08 50, 041/730 982).

Z Urekom na Goro
Športno društvo Marmor Hotavlje v sodelovanju z Radiom Slovenija, Olimpijskim komitejem Slovenija in Občino Gorenja vas-Poljane
organizira že 14. Urekov pohod na Goro, v spomin na športnega novinarja Staneta Ureka. Pohod bo 11. oktobra potekal v okviru 14. hotaveljske grče. Zbor pohodnikov bo na Hotavljah pri gostilni Lipan ali
na avtobusni postaji v Gorenji vasi ob 8.30. Hoje bo za približno 2 uri,
z vmesnim postankom in prigrizkom. Na Gori bo ob 12. uri kratek
družabni program ter druženje med udeleženci pohoda. Info: Športno
društvo Marmor Hotavlje (Niko Stržinar, 051/214 751).

Najboljše male sive celice
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto 14. oktobra organizira območno
tekmovanje Male sive celice za gorenjsko regijo. Predtekmovanja so se
že začela, zaključena pa bodo do srede oktobra. Najboljši tekmovalci
se bodo uvrstili v nadaljnje tekmovanje in nastopili tudi na Televiziji
Slovenija. Info: OŠ Škofja Loka - Mesto (Elizabeta Proj, 506 00 34).

Učenci o osnovah podjetništva
Učenci zadnje triade osnovne šol na Škofjeloškem se bodo v prihodnjem šolskem letu v sklopu brezplačnih podjetniških krožkov
lahko učili osnov podjetništva. Preko dela v skupini in ob igri se
bodo seznanili s pojmi podjetništva, izbrali podjetniško idejo in jo
preko mini poslovnega načrta preverili in predstavili svojim sovrstnikom na zaključnem srečanju. Za nagrado se bodo odpravili na zaključni izlet. Na posamezni šoli bo krožek deloval le v primeru zadostnih prijav. Info: Razvojna agencija Sora (50 60 223).
B. B.

Ločanka je redna priloga časopisa

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

NAROČAM

za najmanj eno leto

Ime in priimek: ____________________________________
Naslov:__________________________________________
Podpis:_______________________
Če naročila ob izteku enoletnega obdobja pisno ne odpovem,
se naročniško razmerje podaljša za nedoločen čas.

LOČANKA - 5

Ločanka predstavlja

Mladi bralci so izbirali naj knjigo poletja
Počitnice so čas, ko si otroci oddahnejo od šolskih skrbi. Vendar pa to ne pomeni, da pozabijo na knjige. Nekaterim branja ni nikoli dovolj
in počitnice so imenitna priložnost, da si to veselje in užitek privoščijo v obilni meri. Zato je
bilo v naši knjižnici tudi v poletnih mesecih
prav živahno, tako na oddelku za odrasle bralce kot tudi na mladinskem oddelku.

Rezultati glasovanja nas niso presenetili, saj
največjih uspešnic med počitnicami skorajda
nismo videli na knjižnih policah. Največkrat so

si jih bralci izmenjali že pri izposojevalnem
pultu ali pa so jih morali celo rezervirati, če so
jih na vsak način hoteli prebrati.
Največ glasov je tako prejela knjiga o Harryju
Potterju, ki je že skoraj deset let med najbolj
priljubljenimi mladinskimi deli in jo z veseljem
prebere tudi marsikateri odrasli bralec. Tik za
njo se je uvrstil Grozni Gašper, otroci pa so
znova odkrili zbirko Pet prijateljev. Zelo priljubljene so še zgodbe iz zbirke Novohlačniki,
Kurja polt in Soba nočne more. Kaj pa mlajši
bralci? Ti najraje berejo knjige iz zbirke Čarobna hišica na drevesu, Anica, Mavrične vile.

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

Povabilo
k sodelovanju
v zloženki
”Poroka
v Škofji Loki”
Na Lokalni turistični organizaciji Blegoš so tudi letos v sodelovanju z
Upravno enoto Škofja Loka izvajali
projekt ”Poroka v Škofji Loki”.
Organizatorja poročnih protokolov
veseli zlasti dejstvo, da so letos do
konca meseca septembra zabeležili
že več kot 140 porok s protokolom,
bodisi v grajski kapeli na Škofjeloškem gradu, bodisi v Žigonovi hiši na
Mestnem trgu v Škofji Loki.
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Če so bralci izbrali ”naj knjigo poletja”, zakaj
pa ne bi knjižničarke med mladimi bralci izbrale ”naj bralca poletja”. In izbrale smo ga! V vsaki enoti! Odločitev ni bila lahka, saj bi si ta naslov zaslužilo kar nekaj mladih bralcev. V
osrednji knjižnici v Škofji Loki si je naziv ”naj
bralec poletja” zaslužil učenec OŠ Škofja Loka
- Mesto Blaž Marolt, ki bo prejel knjižno nagrado.
Sedaj so otroci spet v šolskih klopeh, vendar
ostajajo dobri bralci - in tega smo v Knjižnici
Ivana Tavčarja Škofja Loka vsi zelo veseli, kajti
res je, kar je rekel Walt Disney:
V knjigah je več zakladov, kot je gusarskih
dragocenosti na Otoku zakladov ... in pri
tem je najboljše, da lahko to bogastvo
uživate vsi in vsak dan!
Martina Gostinčar in Tatjana Šmid

Glede na izjemno zanimanje parov po sklenitvi zakonske
zveze v srednjeveškem mestu, so letos povsem izčrpali zaloge izdelanega promocijskega materiala, tako da bodo
predvidoma v mesecu decembru 2008 izdali dopolnjen
ponatis zloženke ”Poroka v Škofji Loki”, v kateri mladoporočenci najdejo vse potrebne podatke o cenah, izvedbi
ter vsebini poročnih protokolov, kot
tudi o dodatni ponudbi zainteresiranih ponudnikov.
Če želite oglaševati svojo ponudbo
oziroma dejavnost v omenjeni zloženki tudi Vi, Vas vabijo, da jim do ponedeljka, 13. oktobra 2008, pošljete
kratek predstavitveni opis Vaše dejavnosti, kontaktne podatke ter morebitne fotografije na naslov: Lokalna turistična organizacija Blegoš, Kidričeva
cesta 1a, 4220 Škofja Loka, e-pošta:
andreja.kriznar@lto-blegos.si
Cena Vašega oglasa bo znašala
60 EUR (DDV ni vključen v ceno).

OROKA V ŠKOFJI LOKI
Sklenita zavezo v srednjeveškem mestu
Izbirata lahko med pravo srednjeveško in grajsko poroko na Loškem gradu
ali pa mestno poroko v Žigonovi hiši

Postanite tudi Vi
del poročne pravljice
v srednjeveškem mestu!

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA, ŠOLSKA ULICA 6, ŠKOFJA LOKA

Po katerih knjigah mladi bralci najraje posegajo? Takole ”na oko” bi lahko ocenili, da so
najbolj priljubljene pustolovske, detektivske
in v zadnjem času fantazijske zgodbe pa še
grozljivke, dekleta pa poleg tega rade berejo
tudi ljubezenske zgodbe. Da bi izvedeli, katera je njihova ”naj knjiga”, smo jih s prikupnim
plakatom, ki ga je narisala Jerica Jugovic, povabili, da na glasovnico napišejo naslov knjige, ki jim je bila najbolj všeč, in dodali še vprašanje: zakaj. Mladi bralci so glasovali za svojo
”naj knjigo” od začetka julija do sredine septembra, in sicer v vseh enotah škofjeloške
knjižnice.

Na vprašanje, zakaj so jim všeč te knjige, so kar
po vrsti odgovarjali: ker so jim všeč napete, zanimive, tudi smešne in razburljive knjige. Desetletni Nini, ki obožuje dojenčke, je všeč Sin
Martin, Arnela pa najraje bere Groznega Gašperja, ker je nagajiv.

Objave Občine Žiri
Bojan Starman, župan občine Žiri

Prostorski plan na začetku

OBČINA ŽIRI, TRG SVOBODE 2, ŽIRI

Bojan Starman

Na Rakulku se bodo krajani sami odločili, katero varianto oskrbe z vodo si želijo,
in gradnjo tudi sofinancirali.

Žiri - Občinski svetniki so na septembrski seji usklajevali prostorske akte občine
z veljavno zakonodajo. Dva prostorska odloka, ki sta za občane pomembna predvsem zaradi pridobivanja gradbenih dovoljenj, so razveljavili in sprejeli nekaj drugih. Zakaj toliko procedure, je prvo vprašanje za župana Bojana Starmana:
”Na pobudo okoljskega ministrstva smo
razveljavili odloka o spremembah in dopolnitvah obstoječega prostorskega plana in
prostorsko ureditvenih pogojev ter sprejeli
sklep o spremembi odloka o strategiji prostorskega razvoja občine. S temi odloki je občina želela skrajšati čas do operativnosti nove
prostorske strategije, saj menimo, da so bili
postopki vsebinsko pravilno in transparentno
vodeni. Ministrstvo je iz formalnih razlogov
- v času priprave dokumentov se je spremenil
zakon o prostorskem načrtovanju - zahteval
dokončanje postopka sprejema občinskega
prostorskega plana po novem zakonu.”
Kaj to pomeni za graditelje?
”To pomeni, da bodo dokumente za gradnjo
na območjih, ki jih na novo vključuje nova
strategija, lahko pridobivali šele po sprejemu
celotnega načrta. Predvidoma naj bi se to
zgodilo pomladi prihodnje leto.”
Na Rakulku prebivalci ugotavljajo, da
imajo nezadostni vodovodni sistem. Na seji
občinskega sveta ste ponudili dva predloga
rešitve problema, ki se bistveno razlikujeta v ceni in izvedbi. Katero varianto boste
uporabili in zakaj?
”V skladu s sklepom občinskega sveta smo
že naročili izdelavo študije, ki bo pokazala,
kako bi lahko uredili oskrbo z vodo na območju Rakulka. Predlagani varianti sta bili
izdelani na podlagi strokovne analize dejanskega stanja, ki govori v prid cenejši varianti,
po kateri bi se naselje lahko napajalo iz vodohrana v Plastuhovi grapi. Gre za najracionalnejšo rešitev. Če se bodo krajani odločili za
obnovo ali nadgradnjo vodohrana za lastne
potrebe, pa seveda lahko kandidirajo za pridobitev občinskega denarja iz sklada za sofinanciranje gradnje vaških vodovodov.”
Ta mesec je občina končno podpisala pogodbo o pridobitvi koncesije za gradnjo in
upravljanje doma za starejše. Ali ste Zavod skupaj z zasebnim partnerjem že prodali izvajalcu in kasnejšemu upravljavcu,
podjetju Deos?
”Postopek prodaje poteka v teh dneh. V zadnjih dveh tednih smo se z vodstvom bodoče-

Občina bo za namene gradnje večstanovanjskega objekta najprej poskušala prodati zemljišče na Partizanski
cesti.
ga upravljavca na temo prenosa lastništva in
pridobitev gradbenega dovoljenja že večkrat
sestali. S podpisom koncesijske pogodbe
smo dobili zeleno luč za pospešitev vseh pripravljalnih aktivnosti, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa bo Deos lahko začel graditi. Namembnost območja Mršaka je bilo že
pred leti opredeljeno za gradnjo doma, bencinskega servisa, strategija pa tega v ničemer
ne spreminja, zato težav pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ne vidim.”
Koncesija določa, da mora biti dom odprt 1. decembra prihodnje leto. Na podpis
pogodbe o koncesiji ste čakali pol leta, ali
bo to kakorkoli vplivalo na gradnjo in odprtje?
”Investitor računa, da bi konec oktobra lahko začel z gradnjo. Lahko se zgodi, da se postopek ob koncu zamakne za kak mesec, dva.
Takšno zamudo bi država tudi tolerirala, ali
bo do nje prišlo, pa je veliko odvisno od dolžine gradbene sezone.”
Ali gradnjo lahko ustavi civilna iniciativa?
”Ministrstvo za okolje in prostor je ugotovilo, da so prostorski plani za Mršak ustrezni in
vključujejo vsa potrebna strokovna mnenja.
Tudi postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideva pozitivno mnenje vseh,
ki so v vplivnem območju. Vendar vsi ti postopki niso odvisni od občine. Kolikor nam je

znano, pa pravih argumentov, da upravna
enota ne bi izdala gradbenega dovoljenja,
ni.”
S posebno anketo ste ugotovili, da Žirovci pogrešajo investicije v večstanovanjski
objekt. Ali boste našli kupca in investitorja?
”Občinski svet se je odločil, da gremo najprej v prodajo manjšega zemljišča v Partizanski cesti, kjer bi lahko zgradili do dvanajst
stanovanj. Na osnovi realizacije tega projekta
bomo lažje ocenili potrebe za naprej in šli v
morebitno novo prodajo.”
Na prvi pogled je obnova Muzeja Žiri
končana. Kdaj bo zares in bo tudi služil
svojemu namenu?
”Obnova gre h koncu, objekt je zaprt s
stavbnim pohištvom, delavci opravljajo le še
zaključna dela. Gradbena dela in groba zunanja ureditev muzeja bo dokončana do konca
leta. Do srede novembra bodo montirane tudi
restavrirane stopnice, svetila, sledil bo zadnji
oplesk, položeni bodo tlaki. Znana je tudi
vsebina, naprej se bo v mansardo vselila
knjižnica, hkrati pa bomo na ogled postavili
čevljarsko in čipkarsko zbirko, v prvem nadstropju pa bo večnamenska dvorana posvečena Antonu Jobstu in muzejska zbirka Žirovci
v vrtincu politike. Za opremo bomo morali
zbrati še okoli 200 tisoč evrov.”
Boštjan Bogataj
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Ali bo zobozdravnica ostala v šoli?
Zdravstvena inšpektorica je izdala odločbo o ureditvi pomanjkljivosti zobozdravstvene ambulante v
žirovski šoli, ki jih je potrebno urediti do konca oktobra. Zgodilo se ni nič.
Žiri - Zdravstvena inšpektorica je pred
letom izdala odločbo, da otroci ne smejo
čakati v čakalnici na hodniku, da ambulanta
nima samostojnih sanitarij, da ni urejen
odvoz odpadkov in podobno, je na septembrski seji povedal svetnik in ravnatelj Marijan Žakelj: ”Kaj je občina storila v tej smeri, saj odločba pravi, da se mora ambulanta
preseliti do konca letošnjega oktobra.” V šoli
kot zasebna zobozdravnica z občinsko koncesijo dela Andželka Radošević, za prostor
skrbita Osnovna šola Žiri (posredno občina)
in občina.
”Inšpektor lahko vedno najde nekaj zadev,
ki so lahko sporne,” pravi Franci Kranjc,
direktor žirovske uprave, ki je prepričan, da
zobna ambulanta v šoli že vrsto let uspešno
opravlja svoje poslanstvo - v večji meri v
skrbi za zobno zdravje otrok. ”Mislim, da je
za šolarje najboljše, da je občina pred leti
poskrbela za zobozdravstveno ambulanto v
šoli, z obiskom zdravstvene inšpektorice pa

je prišlo opozorilo na nekaj manjših nepravilnosti. Te niso tako velike, da bi bilo potrebno
ambulanto zapreti, ne moremo pa kar čez noč
vsega urediti,” pojasnjuje Kranjc.
Čakalnice ne morejo preurediti, saj je na
šolskem hodniku, sanitarije so resda na koncu šolskega hodnika in ne ob ambulanti, vendar direktor Kranjc pravi, da prostor ob gradnji šole ni bil namenjen ambulanti in je zato
potrebno iskati kompromise za zdravje otrok.
”Občina ima v načrtu selitev ambulante v
prizidek šole, kjer je sedaj slabše izrabljena
kolesarnica. Idejni načrti so pripravljeni, zato
upam, da jo bomo lahko zgradili v prihodnjem letu,” rešitev opisuje direktor Franci
Kranjc. Investicija je vredna nad 50 tisoč
evrov, zato jo bodo morali v proračunu svetniki še potrditi, do ureditve (sedaj še odprtega prostora) pa mora občinska uprava še
prepričati inšpektorico, da bo sedanja ambulanta lahko obratovala še kakšno leto.
Boštjan Bogataj

Šolarji se nad čakanjem na hodniku ne pritožujejo.

Žirovci pričakujejo zaprtje Raskovca
Na zadnji seji občinskega sveta smo lahko slišali zgražanje nad deponijo Raskovc, ki je v občini Idrija,
izcedne vode pa ogrožajo pitno vodo v dolini Žirovnice, posledično pa v Sovri in Sori.
Žiri - ”Odlagališče ostanka odpadkov Raskovc so v Idriji na hitro
odprli pred dobrimi dvajsetimi leti in šele po odprtju urejali dokumente, sanirali in velikokrat tudi zapirali. Seveda so delali v svojo
korist in občine Cerkno, ki tudi vozi na to deponijo,” pojasnjuje Andrej Poljanšek iz žirovske občinske uprave. Leta 1996 so predstavili rešitev, ki ne bi ogrožala vode sosednje občine, in jo tudi realizirali. To je bila deponija Ljubevč, ki pa so jo v zelo kratkem času zapolnili - in znova začeli odvažati na Raskovc.

Odlagališče Raskovc buri duhove v Žireh, v Idriji pa zatrjujejo, da čakajo na odločitev ministrstva za okolje in prostor.
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V Žireh pričakujejo, da se mora deponija zapreti in nato sanirati do
konca tega leta oziroma najkasneje do junija 2009. Tako bo tudi z
deponijo Draga, kamor gredo sedaj smeti iz Žirov, in tako tudi z deponijo v Logatcu, kamor bodo znova romale žirovske smeti po novem letu. Temu pritrjuje tudi Jože Močnik iz idrijske občinske uprave: ”Odlagališče bo treba zapreti po zakonskih rokih. Kdaj? Tega ne
vemo, saj je naš program zapiranja in sanacije v potrjevanju na
okoljskem ministrstvu že zelo dolgo, kdaj bomo prejeli odločitev, pa
ne vemo.” Priznava, da so se z odlagališčem Ljubevč pred leti ušteli, saj je bilo premajhno in na geološko slabem terenu. Za Raskovc
imajo vsa potrebna dovoljenja, odlagajo legalno, žirovsko vprašanje
pa ocenjujejo za predvolilno.
”Pred kratkim smo prejeli tudi zahtevo medobčinskega inšpektorata na Škofjeloškem po dokumentih o zapiranju, vendar ta najbrž
ni pristojen za našo občino. Vse to smo predali pravnikom, seveda
pa bomo naši sosednji občini odgovorili,” pojasnjuje Močnik
in doda še, da meritve kažejo, da z izcednimi vodami ni večjih
problemov. Čez manj kot leto bo torej na vrsti sanacija s prekrivko,
tako da meteorne vode ne bodo mogle do smeti, urejen bo sistem
za odplinjanje, hkrati bo urejeno ustrezno čiščenje izcednih
voda. Vsaj deset do dvajset let se bo izvajala kontrola. Če ne prej,
se bosta občini morda bolj povezali takrat, ko bodo vse okoliške
deponije zaprte in bodo odpadki postali velik posel in veliko dražja storitev za občane. Julija prihodnje leto bodo v Žireh smeti
vozili na Jesenice, idrijske smeti naj bi šle v Ajdovščino. Dokler
seveda v obeh regijah ne bosta nastali regijski odlagališči.
Boštjan Bogataj

Žirovske novice

Tudi v Žireh gospodarska gazela Petrol začel z gradnjo servisa
Med nominiranci za gorenjsko gazelo (razglasitev bo v začetku oktobra) je že drugič tudi žirovsko podjetje Mixi foto video. ”Na začetku
desetletja smo se odločili za digitalno fotografijo in med prvimi izdelali tudi kvalitetno spletno stran z internetno prodajalno,” začetke opisuje Beno Kavčič, ki skupaj z ženo Mihaelo in hčerami Almo in Moniko skrbi za posel. Na začetku špecerijska trgovina je rasla kot gobe
po dežju, zaposlenost je sedemkrat večja, promet je letos znašal tri milijone evrov. ”Rast je bila do leta 2004 enormna, novi bum smo doživeli leta 2006 z novo trgovino v ljubljanskem BTC, letos pa se soočamo z recesijo gospodarstva,” pravi Kavčič, ki prihodnost vidi v novi dejavnosti - Mixi caravaning - prodaji opreme za kampiranje, od avtodoma do loparčka za mrčes. ”Čas za dopust in kampiranje ter prijetno preživljanje prostega časa je ena pomembnejših reči v življenju. Naš cilj je,
da do konca leta na našem novem internetnem naslovu ponudimo približno 13 tisoč artiklov,” pravi Mihaela Kavčič. B. B., foto: G. K.

Pred dobrim tednom je Petrol začel graditi nov bencinski servis.
Kdaj obstoječega v središču Žirov ne bo več, smo vprašali Francija Kranjca, direktorja občinske uprave: ”Nov bencinski servis
na robu Mršaka naj bi bil končan že do konca leta. Na tem

območju poleg Petrola nastopata še dva investitorja, to je občina
z infrastrukturo, ki jo bomo uporabljali tudi za dostop do doma,
za elektriko pa bo poskrbel Elektro Ljubljana. Spomladi naj bi
Petrol sedanjo črpalko odstranil in celoten del začasno uredil v
parkirišče ali prostor za postavitev stojnic ob sobotnih tržnicah in
podobno. V naslednjih letih bomo središče Žirov na novo uredili, vendar vključno z ureditvijo mostu in krožišča.” B. B.
Mihaela, Monika in Beno Kavčič

KLADIVAR - PRILOŽNOST ZA MLADE
Žirovski Kladivar s septembrom vstopa v šestdeseto leto obstoja.
Pred manj kot letom je delniška družba postala del globalne francoske družbe Poclain Hydraulics SA in je danes v njihovi popolni lasti.
Francozi imajo proizvodne obrate v petih državah sveta, prodajajo
po vsem svetu in zaposlujejo približno 1.500 sodelavcev.
”Zaradi prevzema se v Kladivarju ni nič spremenilo, saj je cilj lastnika,
da postanemo center celotne družbe za razvijanje in proizvajanje
hidravličnih ventilov. Z drugimi besedami to pomeni, da so nam
v zadnjih desetih mesecih odobrili za 2,6 milijona evrov investicij
v opremo, danes pa že pripravljamo projekte za širitev proizvodnje
na 1.200 kvadratnih metrih,” pojasnjuje direktor Milan Kopač.
Kladivar zaposluje 250 sodelavcev, zadnjih 35 let je njegova pretežna
dejavnost razvijanje, proizvajanje in trženje hidravličnih ventilov
in sistemov. So največja družba v branži in vodilni na področju
nekdanje Jugoslavije.

Smeli načrti Kladivarja so znani: do leta 2015 bodo obseg prodaje
znova podvojili na 38 milijonov evrov. Takrat naj bi družba zaposlovala 300 sodelavcev. ”Med večje probleme štejemo pomanjkanje

Milan Kopač, direktor žirovskega Kladivarja
strokovno usposobljenih delavcev, vse od kvalificiranih do inženirjev. Iščemo jih na najrazličnejše načine, tudi z neposrednim vabilom
k sodelovanju,” pravi direktor. Pri pridobivanju mladih strokovnjakov imajo veliko konkurenco, saj sta v sosednji Idriji dve veliki
podjetji, v Cerknem eno, nekaj tudi v Poljanski dolini. Kljub štipendiranju na vseh nivojih se jih še vedno premalo odloča za poklice
polne izzivov - strojniške, elektrotehnične in mehatronične.
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KLADIVAR ŽIRI d.d., Industrijska ul. 2, Žiri

Zadnja štiri leta je trgu vladala visoka konjunktura, kakršne v
zgodovini Kladivarja ne pomnijo, zato se lahko pohvalijo s podvojitvijo prodaje. ”Letos že čutimo ohlajanje rasti, vendar še vedno
rastemo. Eden največjih problemov je konkurenčnost naših proizvodov zaradi rasti plač in vhodnih surovin, kot so jeklo, energenti
in podobno. Kljub višji prodaji za 13 odstotkov, je naš dobiček enak
lanskemu, saj višjih stroškov ne moremo vračunati v cene,” razmere
opisuje Kopač.

Objava občine Škofja Loka
Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

Radi bi gradili dva vrtca
Ob tem pa še vedno ostaja največji problem
občine Škofja Loka Poljanska obvoznica.
Medtem ko se v Poljanski dolini že vozijo po
krožišču v Zmincu, od koder se nakazuje trasa obvoznice ob Sori proti Škofji Loki, ko je
tudi z ljubljanske smeri že zgrajen priključek,
pa osrednjemu delu obvoznice še vedno ne
kaže najbolje. Županu Igorju Drakslerju smo
zato tudi tokrat kot prvo zastavili vprašanje o
tem, kaj se dogaja s tem najpomembnejšim
projektom, kjer z denarjem sodelujeta tudi
država in Evropska skupnost.
”Administrativni postopki tečejo naprej.
Podana je vloga za gradbeno dovoljenje, mislim, da je upravna enota že razpisala obravnavo in naj bi bila konec oktobra. Vzporedno tečeta dva upravna postopka (zaradi pritožbe na upravnem sodišču). Na vsak način
sem za to, da s prizadetimi občani najdemo
skupno rešitev, če gre za kake manjše spremembe, nikakor pa ne soglašam z velikimi
spremembami lokacijskega načrta, ki bi pomenile ustavitev celotnega projekta. Posebna
komisija, ki smo jo imenovali na izredni seji
občinskega sveta, sklicani samo zaradi Poljanske obvoznice, dela naprej, in upam, da bo
v dogovorih z občani in civilnimi iniciativami kaj dosegla. Sicer pa brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne moremo graditi
naprej. Ko ga bomo imeli, bo izšel razpis za
izvedbo gradbenih del. Denar, ki ga je za projekt odobrila država in evropski skladi, pa je
zagotovljen,” je vse, kar nam je župan Igor
Draksler vedel novega povedati o dogajanju
okrog Poljanske obvoznice.
Prometne zagate v Škofji Loki pa sedaj
povečuje tudi obnova mostu pri Šeširju.
Koliko časa bodo morali ljudje še potrpeti, da se razpletejo?
”Da bomo letos obnavljali most, smo občanom dovolj zgodaj povedali in dali vedeti
tudi, da bo prihajalo do zastojev. Most je pač
treba obnoviti, država zanj zagotavlja celotna sredstva, na koncu pa bo takšen most ostal občini. Žal prihaja do zastojev, ob tem pa
naj povem, da večkrat tudi zaradi nediscipliniranosti voznikov, ki vozijo v rdečo luč in
ne dajejo prednosti v ožinah. V takih okoliščinah pa se je treba tudi nekoliko prilagoditi
in morda oditi od doma kakih deset minut
prej. Rok za dokončanje gradbenih del je konec oktobra, trenutno delavci betonirajo že
drugo polovico, gradbeno ekipo pa naj pohvalim, da res dobro dela.”
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Na območju nekdanje vojašnice želijo graditi nov vrtec.
Kako pa je z obnovo drugih dveh mostov
(brvi) v Škofji Loki?
”Obnova Hudičeve brvi je dokončana in v
kratkem bo sledilo odprtje. Predvidena je še
obnova bližnje kapelice. Začeli pa smo obnavljati tudi brv v Sotočju. Prejšnji teden
smo pridobili tudi projekt za gradbeno dovoljenje za brv od avtobusne postaje do starega
dela mesta. Želimo namreč popraviti vse te
naše mostičke, ker so v precej slabem stanju.
To velja tudi za Kapucinski most, ki pa ga še
nekaj časa ne bomo mogli popraviti, ker gre
za edino pot v Vincarje, kjer je še vedno tovarna, zaradi česar si ne moremo privoščiti,
da bi promet čezenj zaprli. Je pa v zelo slabem stanju in resnično potreben obnove, a
bo to tudi zelo draga obnova. Naj še dodam,
da smo med cestiščem in pločnikom na
mostu postavili stebričke, da kamioni ne bi
vozili po pločnikih, kajti ti stojijo na t. i.
”konzolah” in bi to lahko zelo ogrozilo
stabilnost mostu.”
Kdaj pa se utegne tovarna Unitech
umakniti iz Vincarij?
”Trenutno pripravljajo lokacijske načrte
(OPPN) za gradnjo stanovanjskega naselja, ki
bo zraslo namesto tovarne v Vincarjih, občina

pa je začela s postopkom za umeščanje nove
ceste in mostu Podlubnik-Vincarje v prostor
ter načrtom protipoplavnega urejanja Poljanske Sore. Toliko vem, kdaj točno pa se bo tovarna umaknila iz tega dela mesta, pa ne.”
Ne kaže pa, da bi se preselila v industrijsko cono na Trati?
”Tudi o tem ne morem reči natančno še
ničesar. Kakšna bo odločitev v Unitechu, ne
vem, vseeno pa še vedno računamo, da bo
tovarna ostala v Škofji Loki.”
Kako pa trenutno potekajo dela v industrijski coni na Trati?
”Filc iz Mengša pospešeno gradi, do zime
namerava zagnati proizvodnjo, tako da bomo
imeli kar nekaj težav, če bomo do takrat želeli zagotoviti vse komunalne priključke.
Gre pa za trenutno največje gradbišče v
Škofji Loki, kjer bodo poleg Filca gradili še
trije investitorji, občina pa gradi komunalno
infrastrukturo. Trenutno se nam najbolj
mudi z gradnjo 50-metrskega mostu čez potok Žabnica. Predstavniki države so si že prišli ogledat gradbišče, ker želimo pridobiti
evropska razvojna sredstva: gre kar za 1,2
milijona evrov. Pripravljamo se tudi na
gradnjo podvoza pod železnico, kar je zelo
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Igor Draksler

Jeseni so v ospredju zanimanja lokalne skupnosti šole in vrtci. V Škofji Loki
dve šoli dobivata telovadnici, za predšolske otroke pa naj bi v prihodnjih dveh letih
poskrbeli z gradnjo dveh vrtcev.
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zahteven podvig. Naložba je stvar občine. Z
državo smo se tudi dogovorili, da začasno
ustrezno preuredijo potniški peron na železniški postaji v Škofji Loki tako, da se ne bi
zgodila kaka nesreča. Enega od tirov naj bi
namreč odstranili, peron pa razširili, da
bodo ljudje varno čakali na vlak tudi v primeru, ko se križata dva vlaka. To postajališče je izredno frekventno, na dan sprejme
okoli 3500 potnikov, kar zaradi varnosti zahteva popolnejšo infrastrukturo. Ko sem že
pri železnici, naj še povem, da hkrati poteka
tudi postopek za postavitev zapornic pri Godešiču. Ukinjena bosta dva železniška prehoda, označena samo z Andrejevim križem.
To bo zagotovilo večjo varnost, vlak pa bo
tam mimo lahko peljal hitreje. Občina je
zadolžena, da uredi dostopne ceste, država
pa sistem zapornic.”
Kako poteka sanacija plazu ob cesti
Luša-Stari vrh, ki ste jo nedavno začeli?
”To je res zahtevna naložba, vredna čez
200 tisoč evrov. Gre za cesto, ki vodi skozi
Lušo in jo povezuje s spodnjo postajo žičnice na Starem vrhu. Občina je izpeljala postopek sanacije, v celoti pa jo financira država,
tako da tu nimamo finančnih obveznosti. Kot
zanimivost naj omenim, da smo se za sanacijo tega plazu dogovorili ravno na dan, ko je
bila v Železnikih poplava. 18. septembra
2007 je namreč prišla na škofjeloško območje celotna vladna ekipa in predstavnik ministrstva za okolje si je prišel ogledat omenjeni
plaz. Ta sanacija je izredno pomembna, ne le
zaradi tamkajšnjih prebivalcev, ki si zaslužijo varno cestno povezavo s centrom, pač pa
tudi za samo smučišče in podjetja, ki poslujejo v tem delu škofjeloškega podeželja.”
Za jesen ste napovedali odprtje telovadnice pri šoli Jela Janežiča, dograjen naj bi

bil tudi bazen v centru slepih. Kdaj bosta
nared?
”Za telovadnico pri Osnovni šoli Jela Janežiča smo že podali vlogo za tehnični pregled in računamo, da bo do konca meseca
opravljen, nato pa bomo lahko napovedali
datum odprtja. Dokler ne bo uporabnega
dovoljenja, otroci še ne bodo imeli pouka v
novi telovadnici. Ob gradnji telovadnice
smo se lotili tudi zunanje ureditve za obe
šoli, OŠ Jela Janežiča in Ivana Groharja,
zgradili smo novo meteorno kanalizacijo.
Sredi oktobra pričakujem, da bo končana
tudi obnova bazena. Država je sprožila
postopek za uporabno dovoljenje za plinski
priključek, ki je skupen za bazen in za
varstveno delovni center. Pri VDC se je že
začela tudi adaptacija prostorov za bivalno
skupnost ljudi z motnjami v duševnem
razvoju.”
V zvezi z vrtci ste letos kratkoročno
rešili večji vpis otrok z ureditvijo prostorov
v dijaškem domu, kako pa načrtujete
dolgoročno?
”Prostore v dijaškem domu smo primerno
uredili, manjka nam le še dvigalo, da staršem in zaposlenim olajšamo nošenje otrok,
ki pa bo nared ta mesec. Za naprej pa načrtujemo nadomestno gradnjo vrtca Najdihojca v Podlubniku in še enega povsem novega
vrtca na območju vojašnice. Če namreč hočemo graditi prvega, moramo za otroke ta
čas zagotoviti prostor drugje, s tem namenom bi radi gradili vrtec na zemljišču nekdanje vojašnice. To pa je povezano z lastniškimi zadevami.”
V zvezi z brezplačnim prenosom lastništva zemljišč v vojašnici ste se obrnili na
ministrstvo za obrambo. Kakšen odgovor
ste dobili?

Oktobra naj bi za potrebe vrtca, ki je dobil prostor v dijaškem domu, dogradili še dvigalo.

”Na ministrstvo za obrambo smo pravzaprav naslovili dve vlogi, eno za šest nezasedenih stanovanj v njihovi lasti, na kar so nam
odgovorili, da jih pet, kolikor jih je praznih,
potrebujejo za svoje potrebe, šesto pa je zasedeno. V zvezi z neodplačnim prenosom
samih zemljišč, kar nam omogoča sprejeta
zakonodaja, če gre za javni interes, pa so
nam odgovorili, da stvari še pripravljajo. Pričakujemo, da bo vloga čimprej pozitivno rešena, kakor že kaže praksa iz drugih krajev v
Sloveniji.”
Vrtec naj bi gradili v javno-zasebnem
partnerstvu. Kako si to predstavljate?
”To si predstavljamo tako, da nam zasebni
investitor zgradi vrtec in ga da v najem občini. Zemljišče mora biti v lasti občine, zasebnik pa dobi stavbno pravico, za vrtec mu plačujemo najemnino za čas, za katerega se dogovorimo v pogodbi. Po tem času nam zasebnik prepusti vrtec v trajno last. Na drugačen
način si gradnje vrtca ob siceršnjih proračunskih obveznostih ne moremo privoščiti.”
Ali se bo kmalu kaj premaknilo pri gradnji trgovin, predvidenih na Grencu, ali pa
bo Škofja Loka še naprej obsojena na nakupovanje v sosednjih krajih in vsako sredo ”na Lentiju” v nekdanji vojašnici?
”Na Grencu imajo investitorji izpolnjene
vse predpogoje, da pridobijo gradbena dovoljenja, sedaj je odvisno od investitorjev samih, da naredijo nadaljnje konkretne korake.
Z občinske strani so stvari urejene - za izgradnjo poslovne cone smo zagotovili vse
pogoje. Skupino investitorjev v coni na
Grencu je medtem prehitel Mercator, ki bo
gradil na Trati pri komunali. Z njim smo že
podpisali pogodbo o komunalni opremljenosti, vloženo pa imajo že tudi vlogo za gradbeno dovoljenje in mislim, da bodo zelo hitro tudi gradili. Rad pa bi videl, da se zgradijo tudi trgovine na Grencu, saj bo s tem
Škofja Loka dobila potrebno konkurenco.”
Pred volitvami vam je eden od kandidatov za poslanca izročil peticijo o potrebi
po vodnem parku v Škofji Loki. Kakšne
so realne možnosti zanj?
”Ideja je dobrodošla. Za to pa je najprej
treba določiti prostor v novem občinskem
prostorskem načrtu, se dogovoriti o tem, ali
bi šlo zgolj za vodni park za potrebe mesta
ali tudi za širše gravitacijsko območje, poskrbeti za prometno in logistično povezavo
in podobno.”
Obstaja tudi kakšna zamisel, kje bi vodni park lahko bil?
”O tem s predlagatelji še nismo govorili,
zagotovo pa za to ne bi bila najbolj primerna
lokacija na bivšem kopališču v Puštalu. Strokovne službe, ki se ukvarjajo s prostorskim
načrtovanjem, bodo proučile najbolj primerne lokacije, potem bodo lahko rezervirale
prostor za takšno turistično-rekreacijsko
cono, nato pa se lahko začne z iskanjem
investitorja.”
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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Sanirajo plaz proti Staremu vrhu
Država je zagotovila denar za sanacijo plazu ob cesti, ki pelje proti smučišču na Starem vrhu.
Naložba vredna 240 tisoč evrov. Najzahtevnejša postavitev pilotne stene.
kali tudi prizorišče največjega aktivnega plazu
v škofjeloški občini na javni lokalni cesti na odseku med naseljem Luša in smučiščem Stari
vrh. Tedaj je bil sklenjen tudi dogovor za sanacijo plazu, ki ga v celoti financira država.
Gradbena dela so se začela skoraj natanko
leto dni po katastrofalnih poplavah. Najprej

Obnovili dvanajst kilometrov cest
Škofja Loka - V občini Škofja Loka so letošnje poletje obnovili 12
kilometrov lokalnih cest. Med naložbami je po vrednosti največja tista med Puštalom in Pungertom, ki jo sofinancirajo tudi iz evropskih
sredstev. Celotna vrednost del je bila 270 tisoč evrov, 175 tisoč je k
naložbi iz evropske blagajne primaknila vladna služba za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Pred koncem poletja so priredili več
vaških slovesnosti, ko so bile končane obnove lokalnih cest. Tako je
bilo v Luši, pri Sv. Tomažu, obnovili so tudi dva odseka v Bukovščici, in sicer Bukovščica-Plana in Knape-Špilar. Obnove je bila deležna tudi cesta od Podlubnika proti elektrarni, pa tista med Veštrom in
mlinom ter odsek Arnol-Pevno. Več cestnih odsekov je bilo deležnih obnove v dolini Hrastnice, pa med Sopotnico in Lohotnikom,
med Brodemi in čebelarskim domom, obnovljen je most v Bodoveljski grapi. Obnavljali so tudi most med Suho in Hosto. Začela se je
obnova ceste od Smoldnega do občinske meje z gorenjevaško občino, poteka pa v sodelovanju s sosednjo občino. Miha Bizjak, višji
svetovalec občinske uprave za ceste, ocenjuje, da je plan obnove lokalnih cest izpolnjen 80-odstotno. Dodaja še, da intenzivno delajo
tudi pri sanaciji škod iz neurja, ki je lani septembra dodobra opustošilo tudi cestno infrastrukturo. Imajo kar 26 sanacijskih programov,
ki jih v znatni meri financira država. Ta jim je namenila dva milijona evrov, občina pa bo dodala še pol milijona. D. Ž.

V mestnem središču pasijonska hiša
Škofja Loka - Na Mestnem trgu v Škofji Loki so pred kratkim odprli pasijonsko hišo, ki bo namenjena izvajanju dejavnosti za uspešne
12 - L O Č A N K A

so se začeli postopki za uvrstitev projekta sanacije plazu Stari vrh na prednostni seznam
državnih sanacij in bila so zagotovljena sredstva v državnem proračunu za leto 2008. Na
javnem razpisu je bil izbran izvajalec sanacijskih del Cestno podjetje Kranj s podizvajalci,
ki je pretekli mesec tudi začelo z gradbenimi
deli. Najzahtevnejši del sanacije je postavitev
t. i. pilotne stene. Zaradi velike globine nanosa je namreč predvidena izvedba konstrukcije s sidrano pilotno steno na območju, kjer je
plazenje najbolj intenzivno. Celotna dolžina
pilotne stene znaša 50 metrov. Pregrada in
podporni zid sta sidrana v neplazoviti del
hribine. Temu posegu bo sledila ureditev odvodnjavanja ceste, cesto bodo na novo asfaltirali, ob cesti pa bodo postavili še novo ograjo. Pričakujejo, da bo sanacija končana do
30. oktobra. Vrednost naložbe je 240 tisoč
evrov. S posegom bodo trajno preprečili plazenje, tako da cesta v tem delu loškega podeželja ne bo več ogrožena. Domačini se bodo
lahko po njej vozili varneje, sicer pa je ta povezava zelo pomembna tudi zaradi smučišča
na Starem vrhu in zaradi nekaterih podjetnikov, ki vztrajajo v domačem kraju in tam
razvijajo svoje gospodarske dejavnosti.
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

predstave Škofjeloškega pasijona 2009. Pasijonska hiša domuje v
prostorih, kjer je bila prej prodajalna klobukov Šešir. Ker je bila že
več kot leto dni prazna, so vanjo želeli vrniti življenje. Ob odprtju so
priredili fotografsko razstavo o uprizoritvah Škofjeloškega pasijona v
letih 1999 in 2000 ter razstavo bakrorezov Vinka Mohorčiča. V pasijonski pisarni bodo do marca prihodnje leto potekale priprave na vnovično uprizoritev Škofjeloškega pasijona, za katerega si prizadevajo,
da bi doživel zaščito kot nesnovna kulturna dediščina. Izvirnik prvega slovenskega dramskega besedila, ki ga je napisal pater Romuald
Marušič, hrani loški kapucinski samostan. Vnovična uprizoritev
Škofjeloškega pasijona pred slabim desetletjem je naredila Škofjo
Loko prepoznavno tudi prek meja naše države, zato si že dolgo prizadevajo za vnovično uprizoritev. Marca in aprila 2009 ta zagotovo bo,
zagotavljata vodja projekta Romana Bohinc in režiser Borut Gartner.
Tako je prva predstava predvidena za 28. marec, sledile pa bodo še 29.
marca ter 3., 4., 5., 13., 18. in 19. aprila. D. Ž., foto: Gorazd Kavčič
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Luša - Lani je bil ravno za 18. september napovedan obisk vladne ekipe v Škofji Loki in
Železnikih. Sredi delovnega obiska je goste
ujelo neurje, ki je tega dne najbolj opustošilo
Železnike, posledice razbesnele Sore pa so segle tudi na območje občine Škofja Loka. Tega
dne so predstavniki ministrstva za okolje obis-

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

Priložnosti za dodaten razvoj

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

Milan Čadež

Župan Milan Čadež bo naslednja štiri leta tudi poslanec. Občina z veliko žlico
zajema evropski denar za številne razvojne projekte.

Gorenja vas - Minuli mesec je bil v znamenju predvolilne kampanje in volitev.
Gorenjevaško-poljanskemu županu Milanu Čadežu je zanesljivo uspelo pridobiti
sedež v parlamentu, kjer bo zastopal interese škofjeloškega območja. Kakšni
bodo njegovi prvi poslanski koraki in
kako bo združeval obe funkciji, je bilo
naše prvo vprašanje:
”Ob tej priložnosti bi se rad najprej zahvalil volivkam in volivcem za visoko podporo
in jim obenem obljubljam, da bom odgovorno zastopal njihove glasove oziroma interese v Državnem zboru RS. Prve poslanske
korake danes težko opišem, saj parlamentarnih struktur ne poznam dovolj, o tem bom
lahko več povedal čez kak mesec. Glede na
to, da smo delo na občini dobro organizirali
in se odlično ujeli z občinsko upravo, ne vidim težav, da obeh funkcij ne bi opravljal
maksimalno uspešno. Vsaj en dan na teden
bom posvetil zgolj občini, delu in nalogam
v zvezi s tem, ko bom tudi na razpolago našim občanom. Z napredno informacijsko
tehnologijo pa bom tako ali tako prisoten
ves čas.”
Po napovedih z gospodarskega ministrstva naj bi v teh dneh že podpisali pogodbo o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega interneta v občini. Kaj ta
pogodba prinaša?
”Ministrstvo bo v celoti plačalo gradnjo
odprtega širokopasovnega omrežja na področju tako imenovanih belih lis, kjer sicer
ni in ne bi bilo komercialnega interesa za
gradnjo. V naši občini smo se povezali z zasebnim podjetjem Tritel, ki bo za nas v 18
mesecih po podpisu pogodbe zgradilo optično omrežje do kar 31 naselij. Večinoma gre
za hribovita območja, Evropska unija in država pa bosta v projekt vložili dobra dva milijona evrov. Obveznost občine je, da plača
zgolj davek na dodano vrednost. Ta znesek
je visok približno 390 tisoč evrov, vendar
menim, da s tem gradimo nove ceste v hribe.”
Katera naselja bodo v letu in pol imela
možnost priključitve na virtualno avtocesto, koliko bo gospodinjstva stal priključek, kaj to pomeni za razvoj teh naselij?
”Centralna optična točka bo postavljena v
občinski stavbi, nato pa bo optika nadaljevala pot proti Hotavljam, Poljanam in Lučinam. Gospodinjstva za priključek ne bodo
plačala ničesar, tak je pogoj v pogodbi. Brez

Cesto in pločnike v Poljanah (vključno z infrastrukturo) občina gradi s pomočjo evropskega denarja.
tega projekta širokopasovnega omrežja v
hribovitem delu občine zagotovo ne bi imeli
še vsaj 20 let, tako bodo pa celo bolj napredni in razvojno naravnani kot njihovi sosedi v
dolini. Tudi ta naselja se bodo sicer lahko
vključila, vendar pod komercialnimi pogoji
oziroma bo priključke zgradil zasebni investitor.”
Tudi evropski projekt Gorenjska panoramska cesta se je začel izvajati v vaši občini, natančneje v Poljanah. Kaj bo narejenega sedaj, kaj v naslednjih korakih?
”V prvem delu bomo uredili glavni del ceste v Poljanah, to je ob pokopališču, s čimer
bo urejena celotna infrastruktura pod cesto,
zgrajeni bodo tudi pločniki in javna razsvetljava. Naslednji korak tega projekta je ureditev odseka Auhež-Gidor, nato pa še ceste na
Javorču. Evropski sklad za regionalni razvoj
pri tem prispeva okoli 450 tisoč evrov oziroma skoraj dve tretjini investicije. Vsi ti projekti morajo biti končani v naslednjih dveh
letih, na oziroma ob cestah pa moramo urediti tudi izogibališča, počivališča oziroma
razgledne točke. Na ta način pričakujemo
tudi več obiskovalcev na Škofjeloškem, več
pozornosti bomo morali nameniti le še pro-

mociji. V teh dneh že pripravljamo zemljevid občine, kjer bo vrisana panoramska cesta, ponudba ob njej in druga turistično privlačna vsebina.”
Na tem mestu smo že večkrat pisali še o
enem z evropskim denarjem podprtem
projektu - gradnji Gospodarske cone Dobje. Kako napreduje gradnja, ali gre vse
po načrtih? Konec septembra poteče rok
prvega obračuna dela in stroškov.
”Imeli smo nekaj težav zaradi trase škofjeloškega vodovoda, sicer pa gre vse po načrtu. Komunalna infrastruktura mora biti zgrajena do septembra prihodnje leto. Še letos
načrtujemo odprodajo prvega dela zemljišč
podjetnikom. Zaključeni so tudi dogovori z
Elektrom Ljubljana, ki bo v coni zgradilo
novo transformatorsko postajo in izvedlo
prestavitev elektrovoda. Težave imamo z
žago v Dobju, saj je ne moremo preseliti v
Todraž, kjer nam okoljsko ministrstvo še ni
preneslo v last dela zemljišč. O prenosu smo
se dogovorili že v juniju 2007, vendar gre pri
izvedbi za očitno zavlačevanje, izpolnjevati
moramo namreč vedno nove pogoje, ki nam
iz prejšnjih postopkov prenosa niso znani.”
Boštjan Bogataj
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Srečanje družbe dobrih ljudi
Krajevni odbor Rdečega križa Javorje je na volilni dan tradicionalno pripravil srečanje starejših
krajanov, ki so dopolnili 75 ali več let.
Javorje - ”Letos smo na skupno druženje,
kosilo in klepet privabili 36 starostnikov,
med njimi pa je zgolj en novinec,” je srečanje
predstavila Marija Kos, predsednica krajevnega odbora RK Poljane. V Javorjah, Dolenčicah, Muravah, Gorenji in Dolenji Žetini,
Volaki in Jarčjem Brdu je več kot 40 starejših
od 75 let in invalidov, ki jim poverjenice namenjajo več pozornosti. Skozi leto jih obiskujejo, ob godu tudi obdarijo, septembra pa
povabijo na srečanje. Srečanje pripravijo tudi
ob dnevu žena, dva sokrajana obiščejo tudi v
domu za starejše. Najstarejšo krajanko in občanko so letos žal izgubili, 104-letna Ana
Kumar je preminila, na srečanju tudi ni bilo
danes najstarejše Ane Rupar iz Dolenčic.
Najprej so se zbrali pri maši, ki jo je daroval
župnik Ciril Istenič, nato v gostilni Blegoš
na kosilu, kjer sta bila tudi župan Milan Čadež in Blaž Kujundžič, predsednik Rdečega
križa Škofja Loka, zapel je domači oktet. Župan je poudaril, da mu je zelo lepo med starejšimi: ”Vaše izkušnje zelo rad poslušam, v
njih je tako veliko dobrega, da jih moram
upoštevati. Bodite zdravi, vidimo se prihodnje leto.” ”Današnje srečanje je bolj intimno,
saj vas je manj kot v Poljanah ali Gorenji vasi,
vendar morate vedeti, da Javorij brez vas ne bi
bilo,” pa je zbrane nagovoril Kujundžič. Župnik Istenič je zbrane nagovoril že ob maši:

Marija Kos

Justina Peternel

”Vsak del življenja je dragocen, tudi v zreli
dobi, saj je poln bogatih sadov.”
Justina Peternel (84), nekdaj tudi predsednica krajevnega odbora Rdečega križa,
je bila najstarejša udeleženka srečanja:
”Vsako leto sem na srečanju, saj imam izkušnje tudi z organizacijo takšnega srečanja
in je prav, da se poverjenicam za njihov trud
oddolžimo vsaj z obiskom. Takrat smo se
dobivali v šoli.” Rada gre med vrstnike, s
katerimi se sicer vidi večinoma le pri maši.
Dandanašnje dni zelo rada plete in spremlja
dogajanje v svetu. Le nekaj let za njo za-

Vencelj Peternel
ostaja najstarejši moški Vencelj Peternel
(82) iz Murave, ki je vsako leto na srečanju:
”Še sem zdrav, le noge me ‘matrajo’. Pred
dvema letoma sem padel s strehe in od takrat težko delam.” Brez dela vseeno ne
more, čeprav je v pokoju čas za počitek. Razen skrbi za starejše, v javorskem krajevnem
odboru Rdečega križa, skrbijo tudi za vse,
ki potrebujejo materialno pomoč. Na leto
dvakrat do trikrat razdelijo med 10 do 15 paketov s hrano in življenjskimi potrebščinami, z denarjem pomagajo tudi mladim mamicam. Boštjan Bogataj

Dan Komajsevih iz Kopačnice
Kopačnica - Rodbina Komajs ali Krekovi
iz Kopačnice so se letos zbrali prvič, vendar
Alojz Krek upa, da bo srečanje rodbine postalo tradicionalno. Letos se je zbralo kar 75
odraslih in 25 otrok, od bratrancev, njihovih
otrok in še njihovi najmlajši. ”Če smo dobro
sešteli, je manjkala zgolj deseterica,” je
povedal Krek z Golega Vrha, ki bo pripravil
srečanje prihodnje leto. Povod za srečanje je
takšne narave kot pri številnih drugih srečanjih
rodbin - bratranci in sestrične so se videli le še
na pogrebih, kar se jim je zdelo nesprejemljivo.
Najprej so uredili družinsko drevo, ugotovili,
da so se raztepli po vsej Gorenjski, in se dogovorili za srečanje. Izhajajo iz družine Jura
in Marjane, ki sta Komajsevo domačijo prevzela okoli leta 1880, tri leta kasneje pa se jima
je rodila hči Johana. Omožila se je z Lajnarjevim Tonetom iz Davče, ki je v Kopačnico
prinesel priimek Krek. Rodilo se jima je sedem
otrok, njihovi potomci pa so prvo septembrsko
soboto izbrali za svoj dan - dan Komajsevih iz
Kopačnice. Boštjan Bogataj
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Objave Občine Železniki
Mihael Prevc, župan občine Železniki

Evropski denar za internet

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Mihael Prevc

V občini Železniki bodo širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij
gradili z evropskim in zasebnim denarjem.

Občina Železniki je uspešno kandidirala
na razpisu ministrstva za gospodarstvo za
pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj za gradnjo, upravljanje
in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Dela naj bi se začela v letošnjem letu, končala pa leta 2010. Več o tem
župan Mihael Prevc:
”Na sklep ministrstva za gospodarstvo sicer
še čakamo, a smo že dobili informacijo, da
smo bili tudi izbrani. Po prejetju sklepa lahko
z izbranim izvajalcem, podjetjem Tritel začnemo gradnjo nekomercialnega oz. primarnega dela omrežja, ki bo v lasti občine. Gre za
povezovalne kable med naselji. Zasebni investitor pa bo z lastnimi sredstvi začel izvajati
priklope oz. komercialni del omrežja. Ker
projekt predstavlja dovoljeno državno pomoč,
ga je treba priglasiti ministrstvu za finance in
evropski komisiji. Pridobitev njihovega soglasja ne zadrži začetka gradnje primarnega
omrežja, komercialni del pa se lahko začne
graditi šele po pridobitvi soglasja. Celotna
investicija je ocenjena na štiri milijone evrov;
tri milijone za nekomercialni del omrežja bo
zagotovljeno iz evropskih in državnih sredstev, milijon evrov pa bo zagotovil zasebni investitor izvajalec Tritel za izvedbo komercialnega dela, za katerega bo nato tudi pobiral
obrabnino. V projekt smo vključili bele lise v
občini, ki imajo najslabše možnosti za priklop
na širokopasovno omrežje. Gre za naselja
Martinj Vrh, Potok, Smoleva, Sorica, Davča ...”
Znano je, da se bo v občini v kratkem začelo vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Kdaj in kakšne zneske
lahko pričakujejo upravičenci?
”Vse krajevne skupnosti so podpisale poravnavo o vračilu vlaganj v telefonijo in so že
prejele dobrih 1,5 milijona evrov. V teh dneh
bodo upravičencem poslale obvestila z zahtevkom za številko njihovega transakcijskega računa, za tem pa se bodo začela sredstva
izplačevati. Ker so bila dela pri gradnji telekomunikacijskega omrežja različna v posameznih krajevnih skupnostih, so te prejele
različne zneske. Največ je pripadlo KS Železniki - slabih 900 tisoč evrov. Zneske bodo
določili tako, da bodo denar, ki pripada posamezni krajevni skupnosti, delili s številom
upravičencev. Največ bodo dobili v Davči;
posamezni upravičenec okoli 2.500 evrov,
saj je bila gradnja omrežja zaradi velike razseljenosti v tej vasi daleč najbolj zahtevna.
Najmanj - nekaj manj kot tisoč evrov - bodo

Zdravstveni dom na Racovniku naj bi novo podobo dobil do januarja. Na občini so se odločili, da zaposlene v
ZD, ki so se znašli sredi gradbišča, zaradi težkih delovnih razmer oprostijo plačila najemnine v času gradnje.
prejeli upravičenci v Sorici in Dražgošah, saj
gre za strnjeni naselji, v Železnikih pa bodo
upravičenci dobili nekaj čez tisoč evrov. Znesek je tu nekolko večji na račun razpršenih
vasi, saj pod KS Železniki spadajo tudi Martinj vrh, Podlonk, Zali Log.”
Zobozdravniki v zdravstvenem domu na
Racovniku zaradi obnove delajo v težkih
razmerah. Kako jim lahko olajšate sedanje razmere?
”Zobozdravnika, zobni tehnik in patronažna služba ter tudi ginekologinja in pediater,
ki občasno delata v prostorih zdravstvenega
doma, so se znašli sredi gradbišča. Delajo v
izredno težkih razmerah, ki so bistveno slabše kot na nadomestni lokaciji v Selcih. Glede
tega smo se tudi sestali in rečem lahko, da so
izredno korektni in tolerantni, pri tem ropotu
in tresenju pa seveda težko čakajo nov zdravstveni dom. En zobozdravnik se je začasno
‘preselil’ v zasebno ordinacijo v vrtec, kjer
koncesijsko dejavnost izvaja njegova žena.
Da bi olajšali delo drugi zobozdravnici, smo
pred dvema tednoma izvajalcu predstavili
njen urnik dela in ga prosili, da v tem času
zmanjšajo ropot. Zaradi takšne situacije sem
se odločil, da vsem zaposlenim v ZD, ki so
se znašli sredi gradbišča, oprostimo plačilo
najemnine v času gradnje.”
Kdaj se bodo znova začela dela v Športnem parku Dašnica, ki so ga začeli obnavljati že lanskega septembra?
”Znano je, da smo s prvim izvajalcem
imeli smolo in ni izpolnil pogodbenih ob-

veznosti. Pred kratkim smo podpisali pogodbo z novim izvajalcem Cestnim podjetjem Kranj. Dela se bodo začela ta teden, rok
za dokončanje pa je 15. december. Do takrat
bodo zaključena gradbena dela, fina preplastitev športnih igrišč in položitev tartana na
atletski stezi pa bo možna v začetku prihodnjega leta.”
Kot kaže, v naslednjem mandatu ne boste več poslanec v državnem zboru. Kaj to
pomeni za občino?
”Biti župan in poslanec je velika prednost
za kraj, ki ga zastopaš. Ta moja dvojna funkcija je bila še posebej pomembna ob lanskem
katastrofalnem neurju v Železnikih, saj je
predsednik vlade Janez Janša kar štirikrat v
enem mesecu obiskal Železnike kot tudi
ostali pristojni ministri. Lahko rečem, da smo
od države dobili veliko pomoč prav na račun
moje funkcije poslanca. Glede na to, da bo
sanacija po neurju in zagotovitev večje poplavne varnosti Železnikov zahtevala še veliko finančne pomoči države in angažiranje
občine, je škoda, da je Selška dolina ostala
brez poslanca. Sam osebno sem z rezultatom
volitev zelo zadovoljen, saj ste mi volivci namenili kar 16,5-odstotka glasov. Za to visoko
naklonjenost se Vam, spoštovane volivke in
volivci, iskreno zahvaljujem. Nikakor nisem
poraženec teh volitev, sem pa osmoljenec, saj
bi po vsej logiki pridobljenih glasov moral
priti v parlament, a se je z mano grdo poigral
krivični volilni sistem.”
Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič
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Najprej opozorilo, nato globa
V Železnikih je v začetku meseca začel delovati občinski inšpektor.
Železniki - Občinski inšpektor Aleš Karba
je v Železnikih navzoč v ponedeljek, torek in
sredo, druga dva delovna dneva pa je v občini Cerkno, s katero so v Železnikih ustanovili medobčinski inšpektorat. Inšpektor, ki bo
pozoren na spoštovanje oz. kršenje občinskih
odlokov, pravi, da je prve prijave že dobil, na
kršitve pa bo pozoren tudi sam na terenu.
Karba ugotavlja, da je eden ključnih proble-

mov parkiranje na nedovoljenih površinah:
”Ne gre samo za napačno parkirana osebna
vozila, pač pa so tudi avtobusi ob vikendih
parkirani na postajališčih.” In kakšna je globa? ”Kršitelje najprej opozorimo, če pa tega
ne upoštevajo, sledi globa. V občinskih odlokih trenutno ni določena višina globe za
napačno parkiranje, zato se bomo začasno
sklicevali na višino glob v drugih občinah in

Aleš Karba, občinski inšpektor v Železnikih

bo za voznike osebnih vozil znašala okoli 40,
50 evrov,” je pojasnil inšpektor. V občini se
pojavljajo tudi številne druge kršitve. Nekateri se ne držijo ločevanja odpadkov, pojavljajo
se divja odlagališča. Ponekod so žive meje
preblizu ceste in previsoke, zaradi česar je vidljivost slabša. ”Marsikje lastniki turističnih
zmogljivosti ne prijavljajo gostov in ne plačujejo turističnih taks. Problem je tudi prijava
prireditev, pomanjkanje parkirnih mest na dogodkih, plačevanje zemljiškega nadomestila,
obratovalni čas lokalov,” je naštel inšpektor.
Kot je poudaril, njegova glavna naloga ni
sankcioniranje. ”Kršitelja najprej opozorimo
in ga seznanimo z občinskimi odloki. Če kršitve ne bo odpravil, ga bomo oglobili. V primerih ogrožanja življenja in zdravja ljudi, pa
opozoril ne bo, temveč bo takoj sledila odločba in globa,” je razložil Karba, sicer doma iz
Volče v Poljanski dolini. Izkušenj z inšpekcijskim delom nima, mu pa to delo, kot pravi, predstavlja velik izziv. Pred tem je delal v
Unitechu v Škofji Loki, kjer je bil zadolžen
za zunanje izvajalce.
Uradne ure občinskega inšpektorja v
Železnikih so od ponedeljka do srede med
8. in 9. uro. Dodatne informacije na
telefonskih številkah 04/500 00 25 in
051/458 965 ter na elektronskem naslovu
inspektor@obcina.zelezniki.si. A. H.

Turistično društvo brez predsednika
Železniki - Turistično društvo Železniki že skoraj dva meseca vodi
podpredsednica Špela Pegam. Robert Kuhar, ki je društvo vodil
štiri leta in pol, je namreč zaradi osebnih razlogov odstopil z mesta
predsednika. Bistvenih novosti po besedah Pegamove ne načrtujejo.
”Delovanje društva bo potekalo po zastavljenem in potrjenem letnem načrtu in zaenkrat brez večjih sprememb. V oktobru nas čaka
zaključek akcije Moja dežela lepa in gostoljubna, konec novembra
Andrejev sejem in v marcu Luč v vodo. Zavedam se, da je naloga, ki
sem jo prevzela, odgovorna in zahteva veliko časa, vendar pa je v upravnem odboru enajst članov, in če se delo porazdeli in vsak prevzame del odgovornosti, ne pade vse na vodjo,” pravi Pegamova, ki
bo turistično društvo vodila do občnega zbora (predvidoma februarja 2009), ko bo izbran nov predsednik. A. H.

Gasilci v Dražgošah dobili avtocisterno
Dražgoše - V začetku septembra so v PGD Dražgoše prevzeli gasilsko avtocisterno. ”Gre za dvajset let staro, a malo rabljeno vozilo, ki ga
je prej imela Gasilska zveza Škofja Loka. Vozilo smo posodobili in
nadgradili, tako da je v njem cisterna za dva tisoč litrov vode, visokotlačna črpalka in druga potrebna oprema,” je pojasnil Marko Lotrič,
predsednik PGD. Nova pridobitev jih je stala 25 tisoč evrov. ”8.500
evrov je prispevala občina Železniki, nekaj smo zbrali gasilci, del so
prispevali sponzorji, tako kot pri novem gasilskem domu pa so se velikodušno spet odzvali krajani, ki so skupaj zbrali več kot tri tisoč
evrov,” je razložil Lotrič in dodal, da je to zanje velika pridobitev, saj
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doslej avtocisterne sploh niso imeli. V njihovem voznem parku je še
več kot dvajset let star kombi za prevoz moštva, ki ga bo, tako Lotrič,
v nekaj letih prav tako treba zamenjati. Ob prevzemu avtocisterne so se
gasilci v Dražgošah razveselili še nove motorne brizgalne; prejšnjo so
namreč uničili v lanskih poplavah. Stroške nakupa (dvanajst tisoč
evrov) je v celoti pokrila Gasilska zveza Slovenije (GZS). Prireditve s
prevzemom so se udeležili tudi predsednik in poveljnik Gasilske zveze
Škofja Loka Andrej Ambrožič in Metod Jamnik, župan Mihael Prevc in številni okoliški gasilci. GZS je ob tej priložnosti podelila priznanje tretje stopnje aktivni ženski desetini iz Dražgoš. A. H.
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Poplavna sanacija na tretjini
V prvem letu po ujmi se je življenje v Železnikih vrnilo v ustaljene tirnice, s sanacijo pa bo
v prihodnjih dveh letih še veliko dela.

Rekonstrukcija spodnjega dela ceste v Davčo. Načrti za novo davško cesto naj
bi bili narejeni do konca leta.
V Železnikih se ta mesec spominjajo prve
obletnice katastrofalne ujme, v kateri je podivjana voda terjala tri smrtne žrtve, močno
poškodovala komunalno infrastrukturo ter
poplavila več kot tristo stanovanj in največja
podjetja. Neurje je 18. septembra lani besnelo tudi v številnih drugih slovenskih krajih in
je skupaj povzročilo za 223 milijonov evrov
škode. Kot je pojasnil okoljski minister Janez Podobnik, je država v prvem letu za odpravo posledic namenila 60 milijonov evrov,
od tega 13,8 milijona evrov najhuje prizadeti
občini Železniki, kjer je bila škoda ocenjena
na 90 milijonov evrov. Po ministrovih besedah kmalu pričakujejo tudi več kot osem milijonov evrov iz evropskega solidarnostnega
sklada, polovico tega naj bi namenili za rekonstrukcijo davške ceste. Na področju obnove občinske infrastrukture in javnih objektov v Železnikih so doslej izvedli ali pričeli
izvajati za 3,6 milijona evrov projektov.
Kot je poudaril župan Mihael Prevc, so v
prvem letu po ujmi postorili najnujnejše in so
ta čas šele na tretjini izvajanja sanacijskega
programa. Vesel je, da v Železnikih življenje
poteka normalno: ”Vsi stanovanjski objekti
so obnovljeni, obnavljajo se fasade, kraj dobiva lepši videz.” Po županovih podatkih so
v enem letu zgradili dvanajst mostov, sanirali so štirinajst zemeljskih plazov, ki so ogrožali hiše in ceste: ”Tudi v prihodnje bodo
stroški s sanacijo plazov veliki, saj je evidentiranih kar 42 plazov. Čaka nas tudi nekaj velikih mostov.” Zdravstveni dom na Racovniku naj bi bil, tako Prevc, obnovljen do januarja, kmalu bodo začeli obnovo nogometnega
igrišča, v naslednji fazi bo prišla na vrsto tudi
javna razsvetljava, naročeni so projekti za ob-

Lanska ujma je uničila tudi nogometno igrišče pri Tehtnici. Obnova naj bi se
začela v teh dneh.

novo kulturnega doma, precej dela pa bo tudi
z obnovo pokopališča in drugih spomeniško
zaščitenih objektov. Župan je izpostavil tudi
obnovo kanalizacije, ki se ne izteka več v
Soro, in obnovo vodovoda v Plenšaku, ki še
zdaleč ni končana.
Ta čas poteka tudi rekonstrukcija spodnjega
dela ceste v Davčo, ki so jo septembra uradno odprli za promet. Med začasno obnovo
davške ceste je zmanjkalo denarja za asfaltiranje makadamskih odsekov, zato si bo župan
prizadeval, da bo direkcija za ceste denar zagotovila prihodnje leto.

obletnici poplav je Prevc spomnil tudi na veliko solidarnost Slovencev: ”Na občinskem
humanitarnem računu se je nabralo 2,7 milijona evrov.” S pomočjo humanitarnih sredstev so domačini lažje obnovili poplavljena
stanovanja, minister Podobnik pa je opozoril,
da so oškodovancem za obnovo stanovanj na
voljo tudi državna sredstva in da imajo leto
dni časa, da jih pridobijo. Tisti, ki so imeli na
stanovanju več kot 2.400 evrov škode, lahko
pričakujejo od 40 do 60 odstotkov nepovratne denarne pomoči.

Prihodnje leto znižanje
Dermotovega jezu

Skoraj eno leto po ujmi so v večjih podjetjih v Železnikih dočakali odločbe ministrstva
za gospodarstvo o upravičenosti do državnega denarja za odpravo posledic povodnji. Pomoč je namenjena za delno poplačilo škode
na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka. V Domelu, kjer so poplave povzročile za
9,4 milijona evrov škode, iz tega naslova pričakujejo pomoč v višini 3,6 milijona evrov, je
pojasnila predsednica uprave Jožica Rejec.
V Niku so potrdili prejem odločbe, s katero
bodo prejeli skoraj 650 tisoč evrov. ”Znesek
pokriva 60 odstotkov škode na strojih, opremi in uničenih zalogah in polovični izpad
prihodka v obdobju poplav ter se ujema z našimi pričakovanji,” je zadovoljen predsednik
uprave Rado Čulibrk. V Alplesu, kjer so ob
poplavah imeli 2,5 milijona evrov škode, so
po besedah direktorja Franca Zupanca zelo
veseli odločbe ministrstva za gospodarstvo,
po kateri jim pripada 1,16 milijona evrov. V
vseh podjetjih že težko pričakujejo tudi obljubljeno pomoč ministrstva za okolje in
prostor za škodo na objektih. Ana Hartman

Domačini, ki so bili v dvajsetih letih štirikrat poplavljeni, opozarjajo, da je čimprejšnja zagotovitev celovite poplavne varnosti
nujna. Minister Podobnik je poudaril, da so
po septembrski ujmi za urejanje slovenskih
vodotokov začeli namenjati več denarja (v
zadnjem letu skupaj šestnajst milijonov) in
da se tudi na Gorenjskem že dolgo ni tako intenzivno delalo na tem področju. Prevc je
spomnil, da so bile doslej zgrajene številne
zaplavne pregrade in vodni pragovi: ”Strategija vodarjev je prava, saj poskušajo vodo zaustavljati zgoraj. Prihodnje leto je načrtovano
tudi znižanje Dermotovega jezu, kar je po
mnenju nekaterih ključ do večje poplavne
varnosti.” Po podatkih ministra bodo v idejni
zasnovi za zagotovitev poplavne varnosti obdelali štiri variante, prihodnje leto bo sprejeta najboljša rešitev. Decembra 2010 načrtujejo sprejem državnega prostorskega načrta, do
gradnje pa bi lahko prišlo leta 2012. Ob prvi

Pomoč tudi podjetjem
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Volitve 2008

Loško območje ima dva poslanca
Letošnje volitve poslancev v državni zbor so škofjeloškemu območju dale dva poslanca. Izvoljena sta
bila dva kandidata SDS, Milenko Ziherl v osmem in Milan Čadež v devetem volilnem okraju.
Škofja Loka - Rezultati volitev še niso
uradni, te bo državna volilna komisija razglasila v začetku oktobra. Ravno te dni so šteli
še glasove, ki so po pošti prišli iz tujine. Do
zaključka redakcije s temi podatki še ne razpolagamo, zato objavljamo neuradne rezultate, ki so bili znani do konca prejšnjega tedna.
Po njih je zmagovalka letošnjih volitev stranka SD Boruta Pahorja, ki je za dober odstotek prehitela SDS Janeza Janše. SD je dobila
30,50 odstotka glasov, SDS pa 29,29 odstotka. Tretja najmočnejša stranka na volitvah je
bila Zares z 9,39 odstotki glasov, četrta pa
DeSUS s 7,47 odstotka. Sledijo SNS s 5,45,
SLS s 5,23 in LDS s 5,20 odstotka glasov. Te
bodo imele v parlamentu svoje poslance,
medtem ko se stranke z manj kot štirimi odstotki glasov niso uvrstile v državni zbor.
Med njimi sta tudi v prejšnjem mandatu koalicijska stranka NSi in opozicijska Lipa. Tako
je v Sloveniji, na Gorenjskem pa je slika nekoliko drugačna. Tu je SDS premagala SD z
31,58 odstotka glasov, SD jih je dobila 29,79.
Zares je na Gorenjskem dosegla 8,81 odstotka, DeSUS 6,70, LDS 5,52, SNS 4,84 in SLS
4,56 odstotka. Slednji na Gorenjskem nimata
nobenega poslanskega mesta.
Kako pa so volili ljudje na voliščih osmega
in devetega volilnega okraja? Osmi zajema
občino Škofja Loka, deveti pa občine Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki. Tako kot na
Gorenjskem je tudi na Škofjeloškem na volitvah zmagala stranka SDS, v osmem volilnem
okraju s 34,03 odstotka, v obeh dolinah pa
celo s 40,9 odstotka glasov volivcev. Druga
najmočnejša je v obeh okrajih SD, v osmem
okraju je dobila 26,94 odstotka glasov, v devetem pa 19,21 odstotka. Stranki Zares so bili
v osmem volilnem okraju, kjer je dobila
10,95 odstotka, bolj naklonjeni kot v devetem, kjer je imela le 4,65 odstotka glasov volivk in volivcev. Podobno je bilo tudi pri
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Milenko Ziherl

Milan Čadež

stranki DeSUS, ki je v osmem volilnem
okraju dobila 6,07, v devetem pa le 3,77 odstotka glasov. V devetem okraju so bili volivci zelo naklonjeni tudi stranki SLS+SMS, saj
so ji dali kar 16,44 glasov, medtem ko so ji v
osmem naklonili le 3,76 odstotka. Na Škofjeloškem so volivci tradicionalno naklonjeni
tudi stranki NSi, ki je v osmem volilnem
okraju dobila 6,09, v devetem pa 5,69 odstotka glasov. Stranki SNS pa so Škofjeločani
namenili 3,83, v dolinah pa 4,19 odstotka
glasov. LDS ima v osmem 3,94, v devetem
pa 2,17 odstotka. Vse druge stranke in liste so
dobile manj kot odstotek glasov, razen Lipe,
ki ima v Škofji Loki 1,4 odstotka.
Gorenjski v parlamentu pripada enajst poslanskih mest, in sicer sta po štiri mandate
dobili najmočnejši stranki, SDS in SD, po
eno pa DeSUS, Zares in LDS. Širše škofjelo-

ško območje, ki je imelo v preteklem mandatu štiri poslance (Bojan Starman, Mihael Prevc,
Anton Kokalj in Milenko Ziherl), ima sedaj
le dve, obe je dobila stranka SDS. Tako je iz
osmega volilnega okraja že drugič zapored
izvoljen Milenko Ziherl, iz devetega pa
Milan Čadež, sicer tudi župan občine Gorenja vas Poljane.
”Po vsej verjetnosti bo naša stranka na nacionalni ravni sedaj v opoziciji, vendar kljub
temu računam, da bom kot poslanec lahko
kaj dosegel tudi za naše območje,” nam je
povedal Milenko Ziherl, ki zaupanje volivcev za svoj drugi mandat razume kot priznanje in tudi obveznost. Vesel je tudi, ker je
svoj rezultat izboljšal za nekaj glasov. Da je
stranka SDS na državni ravni izgubila volitve, pa je nekoliko razočaran, češ da sedaj na
oblast prihaja politična opcija, ki so ji volivci obrnili hrbet leta 2004 in da se nemara premalo zavedajo, da se lahko ponovijo slabosti,
ki smo jim bili v politiki priča pred letom
2004. Ocenjuje, da se je stanje na političnem
prizorišču prehitro obrnilo, kajti v demokraciji bi morale stvari potekati počasneje. Tudi
volilna kampanja se mu je zdela umazana.
”To velja za kampanjo na ravni države, medtem ko je bila v Škofji Loki korektna. SD je
v Škofji Loki nastopila z mlado kandidatko,
ki se je izkazala za korektno nasprotnico, dosegla pa je tudi zelo dober rezultat, za kar ji
čestitam,” dodaja Milenko Ziherl, ki je tudi
sicer zadovoljen, da je po volitvah v politiki
nekaj več žensk. Danica Zavrl Žlebir, foto:
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

Ločanka predstavlja

Oče in hči si zaslužita dostojen dom
V škofjeloškem društvu Sožitje so že dolgo razmišljali, kako bi svoji članici Simoni, ki z očetom živi v
nemogočih razmerah, pomagali do dostojnejših bivalnih razmer.
Simona in njen oče Viktor Tratnik živita v 150 let stari hiši v Žireh, ki je bila včasih last tamkajšnje tovarne, sedaj pa je njuna. Njune bivalne razmere niso samo
skromne, pač pa dobesedno nemogoče. Še donedavna je bila vsa
hiša podobna črni kuhinji, skozi
luknje v strehi je zamakalo, notranjost je dobesedno razpadala, Viktor pa je v hišo nanosil navlako od
vsepovsod. Filip Mohorič, sedaj
že nekdanji predsednik Sožitja,
društva za pomoč duševno prizadetim iz Škofje Loke, je dejal, da
so v društvu že tri leta razmišljali,
kako očetu in hčeri omogočiti boljše razmere za življenje. Da bi ju
preprosto dali v dom starostnikov,
se jim ni zdela dobra rešitev, češ
da ljudje, kot sta onadva, z malce
spodbude in pomoči lahko samostojno živijo tudi doma. Za pomoč
so prosili na občini Žiri, ki je za sedaj vsaj toliko obnovila streho, da
v hišo več ne teče. Povezali so se s

živeti. Gre za majhno hišo z dvema sobama, poleg njiju bodo kuhinja in sanitarije, v enem od prostorov pa bodo naredili še pralnico.
Sodelavci Rdečega križa iz Škofje
Loke so imeli veliko dela s pospravljanjem, čiščenjem in odvozom navlake. Medtem ko potekajo
dela, je Simona začasno pri sorodnikih, očetu Viktorju, ki je tudi
sam lažje duševno prizadet, pa
bodo v teh dneh v prvo obnovljeno
sobo pripeljali novo posteljo.
”Ocenjujemo, da bo za obnovo
hiše potrebnih okoli 10 tisoč evrov. Za pomoč bomo zaprosili
Rdeči križ Slovenije, obračamo
pa se tudi na ljudi dobre volje, posameznike in podjetnike, naj bodisi z denarjem bodisi z materialnimi sredstvi pomagajo, da Tratnikovima obnovimo dom,” je dejala sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka
Marjeta Žagar. Denar bodo zbirali na računu 07000-0000187397

rojena leta 1978, ima status invalida in prejema nadomestilo za invalidnost v višini 266 evrov meseč-

no. Vključena je v dnevno varstvo
VDC Kranj, v enoto Škofja Loka.
Danica Zavrl Žlebir

Viktor Tratnik (na levi) v družbi Filipa Mohoriča in Marjete Žagar
centrom za socialno delo in z Rdečim križem. Dogovorili so se, da
začnejo z dobrodelno akcijo, v kateri želijo zbrati denar za obnovo
hiše.
Z deli so že začeli in nekdanji
”brlog” se počasi spreminja v kolikor toliko sprejemljivo bivališče.
Ravno v teh dneh podjetnik Roman Šuštar iz Škofje Loke s svojimi delavci obnavlja notranjost.
Okrepili bodo lesene strope, obložili stene in toliko obnovili notranje prostore, da se bo v njih dalo

(sklic 2008-11, namen: humanitarna pomoč Tratnik), dobrodošla
pa bo tudi materialna pomoč.
Tratnikova bosta potrebovala štedilnik, hladilnik, pralni stroj, posodo, kako preprogo ... Dobre ljudi prosijo, naj jima odstopijo, česar več ne potrebujejo, le da je še
uporabno.
Tratnikova si sama materialno ne
moreta dosti pomagati. Viktor je
brezposeln in je nekaj časa delal
prek javnih del, sedaj pa živi z
221 evri socialne pomoči. Simona,
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Pogovor

Ula se ne boji udarcev
Potem ko je spoznala prve skrivnosti kikboksinga, se je Škofjeločanka Ula Brank Pečko odločila, da bo
v borilnih veščinah še napredovala in se dokazovala tudi na mednarodnih tekmovanjih.
Na prvi pogled bi za 17-letno Ulo Brank
Pečko težko rekli, da je dekle, ki uživa v dajanju in prejemanju udarcev. Ima komaj 160
centimetrov in 52 kilogramov, vendar je njen
trener kikboksinga Gregor Debeljak iz Dolenje vasi prepričan, da jo v tem športu lahko
čaka še veliko uspehov.
Dekleta si borilnih veščin navadno ne izbirate po naključju. Kaj je tebe pritegnilo
v kikboksing?
”Že ko sem bila majhna, sem bila hiperaktivna in me je zanimalo veliko stvari. Tako sem
najprej začela plesati, ukvarjala sem se z jahanjem, igrala sem tenis, celo košarko, lotila sem
se skoraj vsega. Vendar me ni nič od tega prevzelo, vse je bilo zgolj za rekreacijo. Sem se pa
vedno želela preizkusiti v katerem od borilnih
športov. Ko sem lani ob začetku šolskega leta
videla plakat, da pri kikboksingu vpisujejo
nove člane, sem prijatelja navdušila, da se vpiševa in da vidim, ali mi bo sploh všeč. Sprva
sem hodila na treninge dvakrat na teden, nato
pa sem ugotovila, da je to res nekaj zame.”
Kickboxing sekcija Škofja Loka te dni
vpisuje nove člane vseh starosti. Vpis
poteka v športni dvorani Poden in sicer
v torek in četrtek v mini dvorani, v
petek pa v mali dvorani med 20.30 in
22. uro. Organizirajo tudi seminarje,
individualne treninge in tekmovanja.
Več informacij po telefonu 040/359 495.
Mlade športnike večkrat navdušijo uspehi na tekmah. Kako je bilo s teboj?
”Trener Grega me je kmalu vprašal, ali bi
šla na tekmovanje. To je bilo tekmovanje v
Tržiču, tako imenovani ”Tržič open”, kamor
pridejo tekmovalci in tekmovalke iz vse Slovenije. Želela sem si videti, kaj znajo druga
dekleta, kako tekme sploh potekajo. Trener
mi je rekel, da dobro napredujem in ob pripravah sem začela trenirati štirikrat na teden.
Ko pa se je bližalo tekmovanje, sem dobila
angino. Kljub temu da se še nisem dobro pozdravila, sem vseeno šla v Tržič in v prvi
borbi zmagala s kar 3:0. V finalu je bila borba bolj izenačena in na koncu sem bila druga. Vseeno sem bila zelo zadovoljna, saj sem
vedela, da bi bila, če me ne bi pestila bolezen, lahko še boljša. Kasneje sem nastopila
še v Kranjski Gori, kjer sva si z Veroniko Jelenc delili prvo mesto.”
Si nastopala že tudi na tekmah državnega prvenstva?
”Ja, aprila sem nastopila že na svoji prvi tekmi v light-contaktu do 55 kilogramov za mla20 - L O Č A N K A

Ula uživa v borilnih športih, želi pa se dokazovati tudi na največjih tekmovanjih.
dinke in osvojila drugo mesto. Na drugem turnirju maja pa sem tekmovala v dveh kategorijah. Med mladinkami v light-contaktu sem
spet osvojila drugo mesto, v tako imenovani
perspektivni ligi, kjer tekmujemo dekleta, ki se
s tem športom ukvarjamo manj kot tri leta, pa
sem med članicami do 60 kilogramov celo
zmagala. Tudi na zadnjem lanskem turnirju
sem v perspektivni ligi zmagala, med mladinkami pa sem bila četrta. Vse to so bili res spodbudni rezultati, saj sem ugotovila, da hitro napredujem. Sedaj tekmujem še zgolj v lightcontaktu, saj do 18. leta ne smem tekmovati v
full-contaktu. Se pa že veselim nastopov v tej
kategoriji, v kateri se lahko udarja na polno.”
Ali dobro prenašaš udarce?
”Na začetku jih nisem, sedaj pa sem se na
to navadila in je vsakič laže. Ko dobiš močan
udarec, se naučiš tudi premagati bolečino.”
Želja po še boljših rezultatih gotovo pomeni še več napornih treningov?
”Treningov je res vedno več. Še vedno treniram doma v dvorani na Podnu, vaje za kondicijo naredim v dvorani v Dolenji vasi ali pa v
naravi v okolici doma. Na izpopolnjevanje hodim tudi v Ljubljano k Igorju Packu, kjer lahko dobim partnerico za sparinge. Prav tako
sem začela trenirati boks, saj sem imela bolj izpopolnjene noge kot roke. Tudi boks mi je všeč
in oktobra bom prvič nastopila na državnem
prvenstvu v boksu. Upam, da bom imela kakšno nasprotnico, saj je tako lahkih deklet malo.”
Čeprav zadnje čase kaže na bolje, pa ste
dekleta v borilnih športih še vedno bolj izjema. Zakaj?

”Morda bi se jih odločilo več, vendar,
ko pridejo na trening in vidijo zgolj fante,
mnoge odnehajo. Tudi pri nas v škofjeloškem klubu sva trenutno le dve, morda pa
se nama katera pridruži oktobra, ko bo
znova vpis.”
S čim pa je tebe prepričal kikboksing?
”Ugotovila sem, da je to res šport, kjer sem
se našla, ki me zanima. Prav tako sem videla, da je moč z delom napredovati in uspeti.
Sedaj si želim tudi uspehov na mednarodnih
tekmah. Prva, ki se je bom udeležila, bo
”Slovenija open”, ki je novembra pri nas.
Nato pa si bom skušala priboriti mesto v
reprezentanci in se udeleževati drugih mednarodnih tekmovanj. Upam, da kdaj tudi
evropskega in svetovnega prvenstva in tam
doseči tudi odmeven rezultat. Če si tega ne bi
res želela, najbrž ne bi vzdržala vseh napornih treningov zjutraj in zvečer, vmes pa šla
še v šolo in se učila za maturo, ki me čaka
ob koncu letošnjega šolskega leta.”
V kakšno šolo hodiš?
”Zadnja tri leta sem obiskovala škofjeloško
gimnazijo, letos pa sem se prepisala v šentviško, saj tukaj ni več športnih oddelkov in sem
ugotovila, da bo težko kombinirati šolo in
šport.”
Kaj pa na tvoj šport pravijo sošolci,
znanci, ki jim poveš, s čim se ukvarjaš?
”Večina mi najprej sploh ne verjame. Vendar jih nato le prepričam, da včasih videz
tudi vara. Kljub dobrim petdesetim kilogramom imam kar močne udarce, posebej tako
imenovani kroše.” Vilma Stanovnik

Kultura

Sledi Trubarjevega izgnanstva
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava fotografa Andreja Perka z naslovom Stati inu obstati.
Trubar kot izgnanec.
Že naslov in namen razstave razkrivata
temo, ki ste si jo tokrat izbrali za fotografiranje, pa vendar, razstava je nekoliko nenavadna ... Predstaviti Trubarja skozi fotografijo kot medij ... Zanimiva ideja.
”Moja želja, da bi sestavil cikel fotografij v
povezavi s Trubarjem, je stara že nekaj let in
je v meni rasla, še preden se je za praznovanje 500-letnice njegovega rojstva angažiral
državni kulturniški aparat. Trubar je kot
mlad klerik služboval v Loki pri Zidanem
mostu. Danes se tam nekajkrat na leto zbere
zanimiva druščina ljudi z likovnim in glasbenim navdihom. V svoje vrste so že pred leti
povabili tudi mene in pred kakimi petimi leti
je že padla ideja, da poskušamo narediti kaj v
povezavi z velikim rojakom, vsak seveda na
svojem področju. Sam, po očetu sem prav
tako Dolenjec, kot je bil Trubar, sem se odločil za serijo fotografij, s katero bi ga spremljal od njegovega rojstva do smrti. Pri tem naj
bi bil predvsem poudarek na Trubarju izgnancu, slovenskem intelektualcu, buditelju,
ki je bil v življenju mnogokrat preganjan, da
je lahko sploh naredil vse to, po čemer se ga
danes spominjamo.”
Začeli ste v njegovi rojstni Rašici ...
”Začel sem v Raš’ci in končal v Derendingenu, kjer je pokopan. Odločil sem se za
koncept črno-bele fotografije in to predvsem
zato, ker je protestantizem v primerjavi s katoliško cerkvijo bolj preprost. Človeka ne
vabi z bogastvom, pozlato, oblekami, obrobljenimi s hermelinom, debeloritimi rdečeličnimi angelci, ampak je vera usmerjena v duhovnost, bistvena je vsebina, ne zunanjost.
Na Rašici sem na primer začel z vodo in mlinom ter brezo ... Pri fotografiranju sem namenoma poskrbel, da ne bi nastale razglednice. Nasprotno, moje fotografije so celo nekoliko enigmatične, predvsem pa sem jih želel
narediti tudi likovno zanimive. Zato se vsaka
moja ”slika” sestoji iz dveh fotografij, večje
in malega ovala spodaj, v katerem je le droben detajl, ki ima v večini primerov predvsem simbolni pomen. Naj dodam, da sem
vse od takrat, ko sem pred dvema letoma in
pol začel hoditi po krajih, kjer je hodil Trubar, poskušal posneti predvsem tisto, kar bi
utegnil pred štiristo petdeset in več leti videti tudi on sam.”
S tem ste si motiviko ”zožali” predvsem
na sakralne objekte?
”V veliki meri res, a vendar sem poskušal
iskati tudi drugačne motive, ki bi jih lahko
simbolno povezali s tistim časom in Trubarjevim življenjem in delom. Vsako naslednjo
postajo nekako zaznamujem s tremi ”slika-

Andrej Perko je v dveh letih in pol prepotoval kraje Trubarjevega izgnanstva in poskušal gledati skozi
njegove oči. Foto: Igor Kavčič
mi”, od Trsta, kamor je kot 12-leten deček šel
po svetu do Nürnberga, motivi so iz hiše Trubarjevega sodobnika slikarja Dürerja, pa Rothenburga, kjer je napisal Katekizem in Abecednik, do Tübingena, pa Kemptna na Bavarskem, Uracha, Lauffna in Derendingena.”
Kako ste ujeli tole letnico 1562 (na fotografiji)?
”Ko sem hodil po teh krajih in iskal motive,
sem se tako skoncentriral na zadano nalogo,
da sem z očmi lovil samo take posnetke. Kot
bi nabiral gobe. No, končal sem z vodo, kot
sem začel, in na zadnji sliki z ognjem in v
majhnem ovalu s knjigami. Simbolno.”
Fotografije ste razvijali v domači temnici?
”Seveda. Fotografiral sem na klasični črnobeli film.”
Ilford?
”Ilford delta 400. Za vse slike sem porabil
kakih pet, šest filmov in nič več. Za posamezni posnetek si ponavadi vzamem dovolj
časa. Moje fotografije nastanejo na kraju samem, brez kasnejših računalniških obdelav.
Sicer nimam nobene averzije do digitalne fotografije, saj jo tudi sam uporabljam, vendar
predvsem za dokumentarne namene. Sicer pa
raje delam v klasični tehniki.”
V vaših fotografijah je čutiti bolj slikarski kot reporterski pristop ...
”Nisem tip reporterja. Moje fotografije so
menda bolj všeč slikarjem kot fotografom.

Jaz ne morem slike ustvariti v glavi in jo iz
glave dati na fotografijo. Nasprotno potrebujem objekt, v katerega potem vključim svojo
idejo. Ne delam le neke reprodukcije slike,
kakršna je v naravi, motiv ustvarjam na licu
mesta.”
Fotografija je vaša dolgoletna spremljevalka ...
”S fotografijo sem se ukvarjal že v okviru
fotokluba Šolt v študentskem naselju v Rožni
dolini v Ljubljani, kjer smo delali skupaj z
danes znanimi fotografi Stojkom, Pukšičem,
Žnidaršičem ... Potem nekako nisem imel potence, da bi vztrajal naprej in to do vse izpred
petnajstih let, ko sem se vrnil k fotografskemu aparatu. Sedaj se ravnam po načelu, ko
imaš kaj povedati, povej, sicer bodi tiho. In s
fotografijo imam kar precej povedati.”
Tu je jesen, prihaja zima, kaj fotografskega imate v mislih?
”V zadnjem času se precej ukvarjam s fotografiranjem vode. Aprila sem del ”vodnega
ciklusa” razstavljal v okroglem stolpu v Mariboru, oktobra pa me v okviru Galerije Foton čaka razstava v avli Mestne hiše v Ljubljani. Voda je fotografsko zelo zanimiva, saj
ima tri plasti, zgornjo, ki odseva, vodo samo
in spodnjo z vsem tistim, kar najdemo v njej.
Trenutno me voda v fotografskem smislu
zelo impresionira.”
Igor Kavčič
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Kdo so bili loški protestanti
V avli občine Škofja Loka je na ogled razstava Protestantizem na Loškem avtorice Judite Šega.
Razstavo spremlja tudi izčrpen katalog z nekaterimi prvič objavljenimi dokumenti.
Eden najbolj zanimivih dokumentov, ki si
jih lahko ogledamo na razstavi Protestantizem na Loškem, je zagotovo seznam 38 loških protestantov, ki jih je avtorica Judita
Šega, sicer vodja škofjeloške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana, za namen razstave
uspela pridobiti v Bavarskem državnem arhivu v Münchnu. Ljudje s priimki, kot so Križaj, Lukančič, Kunstl, Kos, Arnold ..., ki jih
danes še najdemo v Škofji Loki in okolici, bi
v katerem izmed luteranov iz 16. stoletja zagotovo lahko prepoznali svoje prednike. ”Dokument je zagotovo zelo zanimiv tudi za širšo javnost. Gre za protestante, ki jih je oktobra leta 1586 zaslišala takratna verska komisija. To so bili predvsem bogati loški meščani, trgovci, fužinarji, posestniki, ki so imeli v
lasti več nepremičnin tako v mestu kot v oko-

Popravek
Na članek ”Odlični profesorji, prizadevni učenci”, ki je bil avgusta objavljen v
Ločanki, imamo naslednje popravke:
1. v prvem odstavku manjka cel stavek
pred ”v šolskem letu so pripravili tri koncerte v njegov spomin”..., komu v spomin
in v katerem šolskem letu;
2. v drugem odstavku, ko se omenja prva
zgoščenka: zgoščenke ni izdal godalni orkester, ampak Glasbena šola Škofja Loka;
3. pri stavku o predstavitvi zbirke Slovenski skladatelji mladim pianistom manjka omemba, da je to nova zbirka in da jo
je odlično ilustrirala akademska slikarka
Maja Šubic. Poleg tega je zamešan vrstni
red: najprej je bila predstavitev na Slovenskih glasbenih dnevih v Celju (november
2007), nazadnje pa v Škofji Loki (december 2007);
4. Zelo sporen je stavek: ”Upam, da
bomo v tem letu dokončno izoblikovali dogovor z ministrstvi in občino glede selitve
glasbene šole v Staro Loko,”... Tega nisem
izjavil. Adaptacije tretjega loškega gradu
in morebitne selitve glasbene šole je v rokah Občine Škofja Loka, prve ustanoviteljice glasbene šole, ki vodi razgovore z Ministrstvi. O tem so poročali že vsi mediji,
med drugimi tudi Gorenjski glas.
5. Nikjer v članku ni omenjeno, da sem
ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka.
6. Članek bi moral biti pregledan, ker je
v njem tudi nekaj drugih napak, na primer
narobe napisana beseda orgle.
Peter Kopač,
ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka
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Avtorica razstave in kataloga Judita Šega je v boljše razumevanje obdobja protestantizma na Loškem
opravila odlično delo.
lici,” je povedala Judita Šega in dodala, da
so dokument tudi transkribirali, da bi ga lahko razbralo tudi širše občinstvo, ne le poznavalci.
Za razliko od drugih razstav po Sloveniji, ki
so se v tako imenovanem Trubarjevem letu
orientirale predvsem na njegovo življenje in
delo, ter njegov prispevek k oblikovanju slovenskega književnega jezika, se tokratna razstava osredotoča predvsem na fenomen protestantizma kot verskega gibanja, ki je v 16.
stoletju preplavil Evropo in v štiridesetih letih svoj pečat pustil tudi na Loškem.
”Pri oblikovanju razstave oziroma kataloga
mi je bila za osnovo študija Pavleta Blaznika
iz leta 1962, študijo pa sem nadgradila še z
dokumenti, ki jih hrani Bavarski državni arhiv v Münchnu, pa Arhiv Republike Slovenije ... Vse to sem povezala z obstoječo literaturo na to temo in razpoložljivim slikovnim
materialom,” je med drugim povedala avtorica: ”Z razstavo nisem želela le opisati 40 let

verskih bojev na Loškem, predvsem sem želela pokazati obe strani, na eni strani loške
meščane, na drugi strani zemljiškega gospoda kot izrazitega katolika, ki ni mogel dopustiti, da se v njegovem gospostvu dogaja nekaj tako bogokletnega, kot je razširjanje protestantizma.” Na razstavi pa je predstavljeno
tudi tisto, kar se je na Loškem še ohranilo od
protestantske dediščine, v Stari Loki je recimo čudovit protestantski nagrobnik, bogata
je književna dediščina, na razstavi je moč videti tudi fotografije originalnega izvoda Dalmatinove Biblije in Megiserjevega štirijezičnega slovarja, ki ju hranijo loški kapucini, v
protestantizmu pa so teme za svoja dela našli
tudi mnogi slovenski književniki, še posebej
Ivan Tavčar. Katalog in razstavo, ki bo na
ogled do 17. oktobra, sta podprla Občina
Škofja Loka in Pivovarna Union, v projektu
pa so sodelovali tudi številni arhivski sodelavci, posamezne institucije, ki hranijo arhivske listine ...
Igor Kavčič
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Orientalski ples - ples za dušo

čutijo povezanost z bogom in božanskim, pokažejo navzven gibe, ki prihajajo od znotraj. Povezanost z bogom sicer
plesalke nakažejo z roko, obrnjeno proti
nebu. Arabske ženske, oblečene v dolga
oblačila z rutami, ki jim zakrivajo lase,
plešejo pristen egipčanski ples s tisočletno tradicijo, ki nima nobene povezave
s pomanjkljivo in predrzno oblečenimi
plesalkami, ki plešejo za predstavo turistom in so dobro poznane v našem zahodnem svetu.” Enak pojav je Petra opazila tudi pri glasbi - prvobiten ples namreč spremlja živa glasba arabskih inštrumentov, ki je povsem drugačna od
tiste, ki spremlja ‘ples za turiste’.
Z novimi spoznanji o prvotni obliki egipčanskega plesa namerava Petra nadgraditi tudi svoje delavnice. ”Prvobiten ples
je ples za žensko dušo, pri njem se ženske prerojevajo. Na delavnicah želim plesalke ozavestiti, da je bistveno, da se
spodbujajo med seboj. Prav tako vedno

Ločani so v Taboru posadili lipo
V češkem mestu Tabor, ki je s Škofjo Loko pobrateno od leta 2006,
je bil od 12. do 14. septembra srednjeveški festival Taborska srečanja - Taborska setkani. Letošnjega srečanja se je udeležila tudi škofjeloška delegacija, kajti tudi ob praznovanju škofjeloškega
občinskega praznika in ob Venerini poti je Škofjo Loko obiskala delegacija iz tega češkega mesta. Škofjeloška plesna skupina Lonca je
v Taboru sodelovala v srednjeveškem programu, mladi nogometaši
iz nogometnega kluba Polet pa na mednarodnem nogometnem
turnirju. Delegaciji so se pridružili še člani projektne skupine Pisana
Loka in predstavnik foto kluba Anton Ažbe. Odprtju fotografske
razstave v Bechynah, mestu kakih 30 kilometrov oddaljenem od
Tabora, je sledila posaditev lipe slovensko-češkega prijateljstva. To
je že petintrideseta lipa, posajena v znamenje prijateljstva obeh narodov. Pri slovesnosti je sodeloval tudi slovenski veleposlanik na
Češkem Franc But. V času Taborskih srečanj je na enotedenski izmenjavi gostovalo 33 dijakov evropskega razreda Gimnazije Škofja
Loka.
D. Ž.

poudarjam, da plesalka sama določi
mejo med plesom in erotiko in večini
uspe, da je ne prekoračijo. Prvotno so
ženske plesale svojim bližnjim in že v
osnovi je bila to povsem drugačna energija kot danes, ko tovrstne plese uprizarjajo na šov predstavah pred velikimi
množicami.”
Egipčanski plesi so bolj zakriti, elegantni, zaznamujejo jih majhni gibi, že skoraj
perfekcionistični v detajlih. Kot pravi Petra, je čarobnost orientalskih plesov v posameznih vibracijah, ki delujejo na telo
in duha, s tem uravnovesijo energijo v
ženskem telesu (tresenje bokov, valovanje, kroženje, z gibi nastanejo liki kot
osmica, kar denimo ponazarja neskončnost). Egipčanski ples vpliva na večjo samozavest in počutje ženske, bolj so izpopolnjene, pridejo do novih duhovnih
spoznanj.
V Škofji Loki orientalske delavnice egipčanskega plesa potekajo tri leta. ”Naletele so na dober odziv. Plesalke se vračajo, kar je lep uspeh,” pravi Petra.

Orientalski ples
vsak ponedeljek z začetkom 13.
oktobra začetna skupina ob 19.35
v Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto
Informacije: 041/201 739
e-pošta: arabeske@graffiti.net

Kulturno društvo Arabeske, Dunajska c. 222, Ljubljana

Petra Glažar, ki že deset let poučuje orientalski ples, se je pred kratkim vrnila iz
Egipta, kamor je šla z namenom, da podrobneje razišče prvobitno obliko egipčanskega plesa. Za razliko od večine ljudi, ki obiščejo turistične kraje, se je odpravila v notranjost Egipta, kjer je dobila
edinstveno priložnost prisostvovati plesu žensk v ozkem družinskem krogu na
poroki.
”Ta ples se popolnoma razlikuje od trebušnih plesov, ki jih orientalske plesalke
plešejo pri nas in na zahodu,” ugotavlja
Petra, ki orientalske delavnice egipčanskega plesa pod okriljem Kulturnega
društva Arabeske pripravlja tudi v Škofji
Loki. ”Ženske so na poroki plesale brez
medsebojne tekmovalnosti, med seboj
so se iskreno spodbujale. Pozornost plesalk je obrnjena navznoter in nikakor ne
v izzivalnost in erotično energijo. Med
plesom nabirajo energijo in šele, ko za-

Škofjeloški osnovnošolci v Zgornji Beli
Na pobudo občine Škofja Loka so septembra v okviru mednarodnih
izmenjav škofjeloški osnovnošolci gostovali v Zgornji Beli (Obervellachu) v Avstriji. Smučarski center doline Molltal-Zgornja Bela v
Avstriji je s Škofjo Loko pobrateno mesto od leta 1997 in je za loške
učence zanimivo predvsem zaradi izpopolnjevanja nemščine. Avstrijski osnovnošolci so vrstnike v Škofji Loki obiskali že letos maja, loškim
učencem pa so poleg pouka nemščine v program uvrstili še ogled
avstrijskega nacionalnega parka (Veliki Klek) Grossglockner. Zaradi
vse večjega zanimanja po pouku nemščine sta se letošnjega srečanja
poleg občinskih predstavnikov udeležila tudi ravnatelj OŠ Škofja
Loka-Mesto Marko Primožič in ravnateljica OŠ Cvetko Golar Karla
Krajnik. D. Ž.

www.gorenjskiglas.si
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Plodna jesen
Muzejskega društva
V podjetju zaposlimo delavce (m/ž) na delovnem mestu:

POMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI
Delo bo triizmensko in bo zajemalo pakiranje, lepljenje kartonov,
procesno kontrolo ter čiščenje stroja in mlina.
Pričakujemo:
■ Srednjo poklicno izobrazbo
■ Zaželene izkušnje na področju brizganja plastičnih mas
■ Samoiniciativnost, odgovornost, natančnost in ročne spretnosti

DELAVEC V PLASTIKARNI
Delo bo triizmensko in bo zajemalo upravljanje s stroji za brizganje plastike in drugih raznovrstnih del v proizvodnji plastičnih
izdelkov.
Pričakujemo:
■ Vsaj IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične usmeritve
■ Izkušnje na področju brizganja plastičnih mas
■ Sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, natančnost in
odgovornost

VZDRŽEVALEC
Delo bo zajemalo vzdrževanje strojev in naprav ter izvajanje
drugih vzdrževalnih del in nalog.
Pričakujemo:
■ Vsaj IV. stopnjo izobrazbe elektro smeri
■ Poznavanje MS Office
■ Poznavanje pnevmatike in hidravlike
■ Poznavanje orodjarske tehnologije in strojev za brizganje
polimerov
■ Sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, natančnost in
odgovornost

Škofja Loka - Muzejsko društvo Škofja Loka je že ob koncu septembra začela z jesenskimi dejavnostmi. Prejšnji teden so ob 10.
obletnici smrti skladatelja Marijana Gabrijelčiča v okviru Kogojevih
dni predstavili knjigo Marijan Gabrijelčič 1940-1988, glavnih avtorjev Valentina Bogataja in Metke Sulič. Predstavitvi knjige v Desklah,
ki so se je udeležili tudi člani loškega muzejskega društva, je sledil
koncert Gabrijelčičevih del v izvedbi solistov, zbora in orkestra ljubljanske Opere. Izid knjige je pomemben za Muzejsko društvo Škofja
Loka, kajti Gabrijelčič je v Škofji Loki bival od leta 1969. Izdajo
knjige so podprli Akademija za glasbo v Ljubljani, Slovenska filharmonija in Društvo slovenskih skladateljev, kar ji daje tudi vseslovenski pomen.
Sicer pa bo oktobra kar nekaj dogodkov, ki jih pripravlja Muzejsko
društvo Škofja Loka. V soboto, 4. oktobra, bo po nekaj letih znova organiziran izlet društva Po Trubarjevih mladostnih krajih. ”Izleti
muzejskega društva so bili v preteklosti zelo priljubljeni med člani in
drugimi Ločani. Želimo, da bi bilo tako tudi v prihodnje,” pravi
predsednik društva Aleksander Igličar. V sredo, 22. oktobra, pa skupaj s knjižnico Ivana Tavčarja pripravljajo skupen Blaznikov in sredin
večer z naslovom: Pogovor z dr. Brankom Berčičem in predstavitev
Doneskov Bibliografija Loških razgledov 1/1954 - 50/2003. Dr.
Branko Berčič je bil prvi in dolgoletni urednik Loških razgledov in
je častni član Muzejskega društva, kjer je bil nekaj let tudi predsednik. Z njim se bosta pogovarjali Marija Lebar in Helena Janežič.
Novo, 54. številko Loških razgledov pa bodo predstavili v četrtek, 20.
novembra. Razglede je prvič uredila Judita Šega.
D. Z.
Ob 10. obletnici obstoja
trgovine se vsem zvestim
strankam zahvaljujemo
za zaupanje, bodoče pa
vabimo, da nas obiščejo.
Z veseljem vam bomo
pomagali pri izbiri
opreme za vašega otroka.

DELOVNI ČAS

ORODJAR - VZDRŽEVALEC
Delo bo dvoizmensko in bo zajemalo vzdrževanje orodij na strojih, čiščenje in sestavljanje orodij, odpravljanje napak na orodjih
ter izvajanje drugih vzdrževalnih del in nalog.
Pričakujemo:
■ Vsaj IV. stopnjo izobrazbe tehnične usmeritve
■ Osnovno znanje računalništva
■ Ročne spretnosti
■ Sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, natančnost in
odgovornost
■ Priporočeno je 3 do 5 let delovnih izkušenj.
Veliko vlagamo v znanje naših zaposlenih, zato jim nudimo možnost strokovnega izpopolnjevanja. Zaposlene aktivno vključujemo
v razvoj in rast podjetja ter spodbujamo njihovo ustvarjalnost in
snovanje novih idej.
Vaše cenjene prijave pričakujemo v roku 14 dni po objavi na naslov
POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223
Poljane nad Škofjo Loko ali po e-pošti: barbka.rupar@polycom.si.
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trgovina z rabljeno

otroško opremo
Donova c. 2, 1215 Medvode

ponedeljek - petek
9.00 - 12.30 in
15.30 - 18.30
sobota
9.00 - 12.00

Tel.: 01 36 16 126

PRODAJA, MONTAŽA,
SERVIS OLJNIH IN
PLINSKIH GORILCEV
Pooblaščeni servis za prodajo, montažo,
zagon in vzdrževanje ogrevalne tehnike
BUDERUS in De DIETRICH.

Franjo Petač s.p., Štalčeva ulica 1, Medvode
telefon in fax: 01/361 45 86
GSM: 041/649 975

MOBILIA PLUS, d.o.o., Stara Loka 131, Škofja Loka

V Polycom Škofja Loka, d. o. o., nudimo storitve predelave
plastičnih mas in izdelave zahtevnih orodij za brizganje.

Moj dom

Po koliko za stanovanje, hišo
Nepremičninski trg je v zadnjem letu v mirovanju - prometa je malo, cene zaradi
pomanjkanja novogradenj stagnirajo.
Veliko jih bo dejalo, da je vsaj stagnacija
cen in s tem realno padanje vrednosti starejših nepremičnin dovolj. V primerjavi s preostalo Gorenjsko tega ne bi mogli trditi. Ponudba stanovanj na Škofjeloškem je ponudba
v Škofji Loki - v Frankovem naselju, centru
in Podlubniku. Druga ponudba skorajda ne
obstaja. Cene se gibljejo čez 2.000 evrov za
kvadratni meter stanovanja v Škofji Loki in
Gorenji vasi, pri večjih stanovanjih pa je cena
okoli 1.500 evrov za kvadratni meter. Na
spletnem naslovu nepremicnine.net smo našli tudi ponudbo za prodajo 93 kvadratnih
metrov velikega stanovanja v starem mestnem jedru Škofje Loke za 78 tisoč evrov.
Skromnih, ker cena kvadratnega metra znaša
830 evrov, koliko je potrebno po nakupu vložiti za prijetno bivanje, pa je drugo vprašanje.
Na področju stanovanjskih hiš je ponudba
zunaj mesta Škofja Loka bistveno večja, vendar še vedno zelo majhna. Če prodajalci
manjše hiše v vstopu v Poljansko dolino za
kvadratni meter zahtevajo kar 2.300 evrov, pa
na drugi strani za več kot sto let staro hišo za-

htevajo 222 evrov na kvadratni meter. Gre seveda za ekstrema, zato je primerjava cene
kvadratnega metra v Selški dolini - 850 evrov

za kvadratni meter v Dolenji vasi ali 370 evrov za kvadratni meter v Dražgošah - bolj
primerna. Slednji hiši sta stari okoli 40 let in

Sebastijan Gosar s.p., Šutna 104, Žabnica
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ADAPTACIJE KOPALNIC
■
■
■
■

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

zagotovo potrebni obnove, manj pa bo potrebnih vložkov v 20 let staro nepremičnino v Poljanski dolini, kjer prodajalci zahtevajo 800 evrov za kvadratni meter. Takšna cena velja tudi za hiše, ki so nekoliko
bližje prestolnici, pa v Žireh in Železnikih, le novejše hiše (stare do
10 let) pa dosegajo enako ceno kot stanovanja - okoli 1.500 evrov za
kvadratni meter (cene so lahko precej visoke, saj smo med ponudbo
opazili tudi hiše s 740 kvadratnimi metri stanovanjske površine!).
Med ponudbo je še nekaj ekstremov - tako Pod Plevno nekdo prodaja atrijsko hišo po dobrih 4.100 evrov za kvadratni meter, na Hotavljah (tako na spletni strani) pa gospodarsko poslopje za 1,3 milijona evrov. Zapisali so, da je na zemljišču tudi termalni vrelec, zato
gre najbrž za zemljišča v Kopačnici, vendar ob sedanjih razmerah na
finančnih in nepremičninskih trgih kupca vsaj v soseščini zagotovo
ne bodo našli. Iz enakega razloga so nerazumljive cene vseh nepremičnin, ki so skorajda enake nepremičninam v gorenjski prestolnici,
čeprav bi morale vsaj zaradi slabe trgovske infrastrukture, manjšega
števila večjih državnih inštitucij in še česa biti manjše. Vendar je to
odvisno od trga, od ponudbe in povpraševanja. Ponudbe novogradenj, ki bi naenkrat sprostile večjo kvadraturo stanovanj (ali hiš),
trenutno še ni, so pa na obzorju. V Virmašah zelo hitro raste nekoliko večja stanovanjska soseska, za gradnjo novega večstanovanjskega objekta se ogrevajo v Žireh, ...
V uvodu smo zapisali, da cene na Škofjeloškem stagnirajo, kar je
v primerjavi s preostalo Gorenjsko narobe svet. V večini primerov
(razen v Bohinju) cene padajo in bodo še padle, predvsem v Kranju,
kjer bo v naslednjih dveh, treh letih zraslo okoli 2.500 stanovanj. S
potrditvijo novega občinskega prostorskega načrta (oktobra) pa naj
bi v Mestni občini Kranj naenkrat pridobili približno 600 novih zazidljivih parcel za enodružinske hiše. Čez leta bomo lahko šele pisali o narobe svetu, ko bo stanovanje v Frankovem naselju dražje kot
v Kranju.
Boštjan Bogataj

Skupina Tehnik: dobri rezultati in
jasni cilji za naprej
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rovinskih virov in oblikovanje centraliziranih strateških funkcij.
Za boljši pretok informacij in seznanjanje zaposlenih z dogajanji so uvedli strateško in poslovno konferenco, interno akademijo znanja, v zaključni fazi pa je vzpostavitev interne knjižnice in letnih intervjujev z zaposlenimi. Logična posledica tega
je, da je skupina Tehnik danes organizirana kot moderen koncern z obvladujočo
družbo SGP Tehnik, d. d., (v okviru katere
so skoncentrirane vse strateške funkcije od kooperacije, nabave in prodaje, računovodstva, financ, kontrolinga, kadrovskih,
pravnih in splošnih zadev do kakovosti in
varstva pri delu) in sedmimi odvisnimi
podjetji, katerih poslovanje poteka v okviru
treh stebrov: gradnja za trg, proizvodnja in
računalniško programiranje ter druge računalniške storitve.

V okviru poslovne reorganizacije družbe
SGP Tehnik, d. d., so konec lanskega leta
sprejeli novo večstopenjsko, vsebinsko
smiselno, zaokroženo, usklajeno in hierarhično postavljeno organizacijsko shemo
podjetja SGP Tehnik, d. d., ki se po novem
deli na tri področja: inženiring, tehnično
področje in področje podpornih funkcij.
Na podlagi nove organizacijske sheme so
določili nova stroškovna mesta za vsako
organizacijsko enoto, kar omogoča večjo
preglednost nad uspešnostjo poslovanja
posameznih mest odgovornosti.
Za uresničevanje postavljenih ciljev in
nemoteno poslovanje je izjemnega pomena tudi jasna lastniška struktura, definirana vloga z opredeljenimi pristojnostmi in
odgovornostmi nadzornega sveta in uprave ter enotna strategija razvoja, vizija in
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Podjetje SGP Tehnik, d. d., je vsa leta doživljalo številne spremembe in preobrazbe,
ki so se leta 2006 zaokrožile s prihodom
nove uprave in poslovodstva, ki je v podjetju v skladu s sodobnimi pristopi poslovanja
začelo z obsežno poslovno in kadrovsko reorganizacijo, ki bo po ocenah trajala vsaj še
tri leta.
Ključne spremembe, ki jih je novo vodstvo in poslovodstvo vzpostavilo oziroma
uvedlo in kar se bo slej ali prej odražalo v
odločujočih konkurenčnih prednostih
podjetja, so predvsem definiranje poslanstva, vizije ciljev in vrednot, plačevanje
vseh nespornih zapadlih obveznosti na valuto, posodobitev poslovnih procesov,
vzpostavitev projektnega vodenja in novega načina internega komuniciranja, vzpostavitev sistema izobraževanja vsakega zaposlenega, racionalizacija izkoriščanja su-

Moj dom

In kako se vse to odraža v številkah?
Skupina Tehnik je v letu 2007 poslovala
zelo uspešno, saj so za 170 odstotkov povečali skupno vrednost pridobljenih velikih gradbenih projektov (med te štejejo
projekte z vrednostjo nad 400 tisoč evri);
za 25,4-krat so povečali prihodke iz naslova gradnje za trg; poleg tega pa so prodali za 87 odstotkov več proizvodov in ostalih storitev kot v letu 2006. Prvo polovico
leta 2008 so zaključili še uspešnejše, saj
so ustvarili za skoraj 20 odstotkov več čistih prihodkov iz prodaje in za 20 odstotkov višji čisti dobiček kot v enakem obdobju preteklega leta.
Zaradi povečane usmerjenosti v gradnjo za trg so v prvi polovici leta 2008 kupili za 5,6-krat več zemljišč za gradnjo za
trg in poslovnih deležev v projektnih podjetjih; hkrati so podpisali za 90 odstotkov
več investitorskih pogodb kot v prvi polovici leta 2007.
Velik korak pa so naredili tudi na področju sklepanja poslov večjih vrednosti, saj
so v prvi polovici leta 2008 za 126 odstotkov povečali skupno vrednost velikih gradbenih projektov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.
V skupini Tehnik svojo razvojno strategijo opirajo na lastne konkurenčne prednosti in na velik notranji razvojni potencial, s katerim razpolagajo. Pri tem izhajajo
iz povečevanja sinergijskih učinkov med
posameznimi dejavnostmi skupine, iz
analize globalnih trendov, pričakovanega
gospodarskega razvoja in strateških
usmeritev, ki jim sledijo slovenska gradbena podjetja.
V skupini Tehnik so v zaključni fazi oblikovanja strateških ciljev in izdelave strateškega poslovnega načrta za obdobje do
leta 2012, v okviru katerega so se osredotočili predvsem na postopno povečevanje
prihodov iz naslova gradnje za investitorje
(predvsem na račun pridobivanja poslov
večjih vrednosti), pa prihodkov iz naslova
gradnje za trg do okoli 30 odstotkov celotnih prihodov (tudi s povezovanjem in

SKUPINA TEHNIK
Dejavnost

Proizvodnja
(gradbeni material,
betonski izdelki ipd.)

Gradnja za trg

Računalniško
programiranje in druge
računalniške storitve

SGP TEHNIK, d. d.

Obvladujoče podjetje

STANIN ŽENIRIG, d. o. o.

SGP GORENJC, d. o. o.

EPIATECH, d. o. o.

PERINA, d. o. o.

Odvisna in projektna
podjetja

MBD, d. o. o.
TERGO, d. o. o.
VESTER, d. o. o.

prevzemanjem tako imenovanih projektnih podjetij), na osredotočanje in povečevanje proizvodnje ter trženja lastnih polproizvodov in proizvodov.
Z namenom uresničevanja strategije na
področju gradnje za trg so v skupini Tehnik
v zadnjem letu kupili poslovne deleže v petih projektnih podjetjih. Stoodstotni lastniški delež imajo tako v Staninženiring, d. o.
o., MBD, d. o. o.; v Perini, d. o. o., imajo 80odstotni lastniški delež, v Tergo, d. o. o. in
Vester, d. o. o., pa 51-odstotni lastniški delež. Nakup poslovnih deležev v projektnih
podjetjih predstavlja možnost širitve poslovanja na področju gradnje za trg, saj imajo
ta podjetja v lasti zemljišča, ki predstavljajo
potencial za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov. V naslednjih letih bodo na
območju Škofje Loke ter širšega gorenjskega in ljubljanskega območja zgradili več poslovnih prostorov in stanovanjskih kompleksov, med katerimi bodo tudi luksuzna
stanovanja.
V okviru projektnega podjetja MBD so
že začeli z gradnjo nadstandardnih stanovanj na Zaloški cesti v Mostah v Ljubljani,
v okviru podjetja Perina pa je v pripravi
gradnja večjega stanovanjskega in poslovnega kompleksa Vurnikov trg v Radovljici.
V okviru obvladujočega podjetja SGP Tehnik, d. d., v Šutni gradijo stanovanjsko sosesko, ki jo sestavljajo tri samostojne hiše
in štiri enote v dveh dvojčkih, ki bodo vseljive v prihodnjih mesecih. V skupini Tehnik dajejo gradnji za trg velik poudarek, s
tem da se osredotočajo na manjše "nišne"
projekte oziroma objekte, saj se zavedajo,
da prav tovrstna gradnja za trg pomeni

možnost rasti, razvoja in širitve poslovanja celotne skupine Tehnik.
Glede na eno od ključnih strateških
usmeritev - da se nameravajo zaradi večje
dodane vrednosti osredotočati in povečevati proizvodnjo ter trženje lastnih polproizvodov in proizvodov; in po skrbno
opravljeni analizi prodaje v družbi SGP
Tehnik, d. d., so se odločili za temeljito
prenovo prodajne funkcije. Ker v maloprodajni enoti oziroma trgovini Tehnik zaradi
konkurence velikih trgovcev, ki jim je prodaja raznovrstnega materiala osnovna dejavnost, ne dosegajo ekonomske upravičenosti pri poslovanju, ker obstaja ogromno nerešenih in spornih terjatev iz obdobja bivšega poslovodstva in ker prodaja
raznovrstnega materiala nikakor ni njihova strateška usmeritev, so se odločili, da
maloprodajno trgovino Tehnik z 20. septembrom letos zaprejo.
Ukvarjajo pa se s tranzitno prodajo, intenzivno z veleprodajo njihovih lastnih
polproizvodov in proizvodov, ki fizično poteka na lokaciji stranskih obratov v Starem
dvoru. V kolikor se zanimate za nakup betona, betonskih izdelkov oziroma polizdelkov, pokličite Janeza Tonklija na številko 031/624 758, če pa vas zanimajo storitve obratov (ključavničarska in kleparska
delavnica, lesarska delavnica, železokrivska delavnica), pa je za vas pravi naslov
Gorazd Pikec na 031/624 764.
SGP TEHNIK d.d., STARA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

strateški cilji, kar družba SGP Tehnik, d.
d., uspešno uresničuje, saj družba Fagot,
d. o. o., skupaj s svojo odvisno družbo
Tus Ko-si, d. d., obvladuje dobrih 80 odstotkov kapitala družbe SGP Tehnik, d. d.,
in ima tako z več kot 85-odstotno glasovalno pravico na skupščini absolutno večino.

L O Č A N K A - 27

Arhitekt

Moderna in poceni dnevna soba
V tej številki vam predstavljamo novo serijo predstavitev opremljanja bivalnih
prostorov, kjer bomo s postavitvijo konkretnega pohištva našli skupno rešitev. Ta
bo, ali poceni ali moderna ali klasična ali
nedojemljiva ali povsem po vaših željah.
Prvi primer: moderna oprema dnevne sobe
z enostavnimi linijami, s poudarkom na barvah ter poceni pohištvu. V kotu sobe pri oknu
stoji nizka omara s predali in prostorom za
televizor. Taka postavitev televizorja je dobra, saj sončni žarki ne bodo motili, hkrati pa
jo gledalci lahko spremljajo iz kuhinje ali jedilnice. Sedežna garnitura je sestavljena iz
dveh delov, velikega dvoseda s podaljškom
za noge in udobnega naslonjača nasproti.
Med njima je manjša klubska mizica. V kotu
sobe je prostor za stoječo luč. Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena pohištva, ki obsega
dvo- in trosed, klubsko mizico,
omaro, luč in tepih, je približno
1.800 evrov.
Jernej Červek, u.d.i.a.

Drage bralke in spoštovani bralci, če
iščete rešitev za preureditev vašega stanovanja in ste v zadregi, nam dobro
opišite in skicirajte vaš problem. Ne
pozabite na mere in druge pomembne
podatke, dopišite tudi vaše želje. V čim
večji meri jih bomo skušali upoštevati.
Pisma pričakujemo na naslov: Gorenjski glas, ”za Ločanko”, ARHITEKT,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
NASVET JE BREZPLAČEN!
28 - L O Č A N K A

Vrt

Pospravimo balkonsko cvetje
Počasi nam balkonsko cvetje že odcveta in
tam, kjer ni več lepega okrasja, korita za letošnjo sezono počasi pospravimo, saj je sezona cvetočih rož minila. Če imate na kakšnem
bolj zatišnem oknu še lepe rastline, jih ohranite še za pozne jesenske dni. Seveda pa morajo biti take, ki jih boste zavrgli, če vam jih
vzame slana. Če jih nameravate prezimiti, jih
raje prej zaščitite ali umaknite v notranje
prostore.
Letos so posebej lepo cvetele fuksije, ki jih
bomo morali že prav kmalu pospraviti na
varno. Morda se še odločamo, ali jih bomo
prezimili ali zavrgli. Sorte s pokončno rastjo
naj kar prezimijo, saj jih spomladi lahko pošteno obrežemo in nam bodo pognale na novo.
Tiste, ki so jih napadle uši, pa je bolje zavreči, saj se čez zimo v notranjih prostorih rade
nabirajo uši in če hočemo rastline zavarovati,
jih je potrebno preveč škropiti ... Skratka bolje jih je zavreči, mogoče posadite samo kak
vršiček, če je res lepa in ima kakšne posebne
cvetove.
Ker imamo v koritih posajene številne sorte
okenskih rož, nam bodo verjetno le pelargonije ostale še nekaj tednov, druge so več ali
manj že ovenele, dobile rjave liste, odpadajo

cvetovi ..., njihova doba rasti se končuje. Svetujem vam, da jih postavite na kompost, pokrijete z odpadlim listjem in spomladi dobro

premešate z zemljo vred. Tako boste dobili
kompost, ki je primeren za dodatno dognojevanje zemlje v vrtu.
Igor Pavlič

V prihajajočih dneh se bodo mačehe razcvetele v vsej svoji lepoti.
V FLORI se ponašajo z najbolj raznoliko ponudbo navadnih in visečih mačeh

KRANJ
Za zanimive in barvite jesenske zasaditve uporabljamo
trajnice in trave, ki jih popestrimo z različnimi sezonskimi
sadikami, kot so krizanteme in v zadnjem času tudi za
okrasno rabo vedno bolj priljubljene mačehe. Mačehe
gojimo kot dvoletnice, za okras v jesenskem in tudi v
pomladanskem času. So sezonske cvetlice, ki predstavljajo
simbol spominjanja in so odporne proti zimi. Sadimo jih
jeseni ali zgodaj spomladi na sončno do polsenčno lego.

AKCIJSKE CENE:
Mačehe komplet 15 kom.
Sveča kocka velika
Substrat za cvetlice z glino 20 lit.
Pesek za grobove beli 25 kg

5,90 €
1,50 €
2,90 €
4,90 €

Vrtnarija Bantale
(ob cesti Škofja Loka - Kranj, za naseljem Zg. Bitnje)

tel.: 04/23 17 260
Flora d.o.o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica,
tel.: 04/23 15 440, fax: 04/23 15 441
info@flora.si; www.flora.si

K O

V R T

I N

D O M

Z A Ž I V I T A !

Akcija traja od 6.10. do 26.10. oz. do razprodaje zalog. Slika je simbolična, dekorativni material ni vključen v ceno. Cena vsebuje DDV.
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Prihajajo jesenske barve
Že septembra in še cel oktober je čas za sajenje čebulnic za spomladanske cvetoče gredice.
Barvnih kombinacij je nešteto, sedaj poskrbite,
da boste spomladi vaše gredice občudovali vi
sami, mimoidoči in tudi čebele. Razveselite
vse in posadite vašo najljubšo kombinacijo.
Za pomladno barvito razkošje so vse bolj
modne različne dekorativne posode in korita.
Za te je potrebno poskrbeti sedaj. Posadite
raznobarvne narcise, krokuse, tulipane in
skladno z njihovimi barvnimi kombinacijami
dodajte sedaj mačehe, spomladi pa trobentice.
V tem času je treba pospraviti gomolje dalij, gladiol, kan ... Pospraviti jih moramo na
varno še pred mrazom zaradi pomladnega
nakaljevanja in morebitnega razmnoževanja.
Prva slana hitro pomori manjše poganjke,
zato je čas, da se tega lotite še ob toplih dneh,
da ne boste zmrzovali in hiteli, ko bo zemlja
že mrzla. Najbolj primerno je, da vzamete vilasto lopato, s katero gomolje privzdignemo,
zložimo v zaboje in postavimo pod streho, da
se osušijo. Kasneje otresemo prst, očistimo in
skrajšamo nadzemne dele in postavimo v
zimska prezimovališča. Pri dalijah moramo
biti posebej pozorni, da v votlih steblih ne bi
zastajala voda, ker bi zaradi tega gomolji lah-

Jesen je že začela barvati listje in prišel je čas, ko balkonsko cvetje počasi zamenjajo različne jesenske zasaditve in aranžmaji. V Cvetličarstvu
Javor smo vam že pripravili pester izbor mačeh, trajnic, rese, nasadov in
aranžmajev. Za vas pa smo v mesecu oktobru pripravili še posebno ponudbo: velik in pester izbor različnih

ko gnili. Pri gladiolah odstranimo stebla šele
takrat, ko so pošteno suha.
Komur se mudi, lahko tudi že oktobra začne presajati listopadno drevnino. Čeprav je
dobro počakati, da listje odpade samo. Jesensko sajenje, ki se začne oktobra, ima pred spomladansko kar večkratno prednost. Prva je ta,
da je izbira sadik jeseni večja kot spomladi,
druga pa ta, da listavci brez izjeme prvo leto
na stalnem mestu znatno bolje prenesejo presajanje in naslednje leto bolje odženejo. Zato
je sedaj pravi čas za take odločitve.
Jesen je tudi najbolj primeren čas za presajanje trajnic. Če že imate načrt, kako boste imeli prihodnje leto posajen cvetlični vrt, se dela
kar lotite. Najprej morate vedeti, ali boste presadili obstoječe rastline, torej bo treba te le
razdeliti, ali pa jih želite zamenjati z novimi
sortami. Navadno velja v vrtu določen vrstni
red: zadnja vrsta visoka drevesa, potem grmovnice, spredaj pa cvetlična greda. Na cvetlični gredi so bolj v ozadju visoke trajnice,
enoletnice, spredaj čebulnice in plazeče cvetoče preproge, nazadnje trata. Pri sajenju pazimo, da ne poškodujemo rastlin, ki jih želimo
ohraniti, in zamenjamo le tiste, ki nam ne
ustrezajo več. Upoštevamo velikost razdalje

prvonovembrskih aranžmajev in
10 % popusta pri nakupu lončnic.
Vsem, ki boste prvonovembrske
aranžmaje naročili do 20. 10.
2008, bomo dodali še manjšo
pozornost.

Na voljo smo vam vsak delavnik od 7.-12.
ure in od 14.-19. ure, ob sobotah od 7.-12.,
za več informacij lahko pokličete po
tel.: 031/38 91 91 ali 04/51 323 58.
Več pa si lahko ogledate na naši spletni
strani www.cvetlicarstvojavor.com.
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vsaj za tri leta in moramo vedeti, koliko se
bodo rastline razrasle. Če pa časa za presajanje letošnjo jesen nimate, pa mogoče samo
kakšna ideja za pomladne zasaditve. Mogoče
si ogledate sosednje vrtove in dobite kakšno
novo zamisel. V vrtnih centrih ponujajo izjemno bogato izbiro sadik, le poznati jih morate in dobro je, da pridete s seznamom želenih rož. Pa še en namig: ena vrsta trajnic, po-

sajenih v veliki skupini, lahko tudi vzdolž trate naredi izjemen učinek v času cvetenja in
zelo enostavno je vzdrževanje. Vse, kar je posajeno jeseni, naj bo tudi dobro zalito, tudi
kdaj čez zimo, če je dolgo sušno obdobje in
veliko vetra, ki izsuši zemljo. Zalijte sadike v
času, ko ni pomrznjeno.
Jesenske vrtove zelo lepo okrasijo tudi številne trave. So zelo nezahtevne trajnice, pam-

paška trava je bolj zahtevna za vzgojo, so pa
razni kitajski miskanti povsem nezahtevni.
Poznamo več sort, tako jih ločimo po barvi
klasov, višini rasti, času cvetenja ...
Vsi, ki sadite trajnice različnih sort, se morate zavedati, da cvetijo samo določen čas v
letu. In ko odcvetijo, jih porežemo in tam nastane praznina. Zato morate vedeti, kako jo
boste zapolnili. Ali z enoletnicami, ali pa boste imeli gredico cvetočo samo občasno.
Oktober je čas za sajenje nove listopadne
žive meje. Močno jo obrežemo pred sajenjem
in dobro zalijemo. Na gredice in v posode,
kjer smo pospravili poletno cvetje, sedaj posadimo rese. To so v zadnjem času najbolj priljubljene rastline. Dobi se jih že veliko sort,
rese so primerne za kombinacijo zasaditve z
drugimi jesenskimi lepoticami. Ker potrebujejo vlažno zemljo, jih tudi čez zimo občasno
zalijemo. Drugega dela z reso ne boste imeli:
jeseni posadite, spomladi zavržete. In navadno
jesenske zasaditve ostanejo v posodah vse do
pomladi, zato so zelo hvaležen okras. Z njimi
lahko zasadite vse dele na vrtu, pred vhodom,
na dvorišču, terasi, na oknih. Ko pozimi drugih rož ni, so zelo dragoceno okrasje. Na tleh
stoječe posode lahko zasadimo tudi z zimzelenimi rastlinami: vse mogoče ciprese, brini,
pritlikavi iglavci, pušpan, dodamo najprej
kakšno bučo, kasneje kak lep kamen in spomladi kakšno cvetočo čebulnico, trobentico ...
Igor Pavlič

Vrtički v posodah
September se končuje. To je koledarsko zadnji poletni mesec,
čeprav so letos temperature že pošteno jesenske. Glede na dela v
vrtu, pa je to čas največjih sprememb. Narava se začne spreminjati,
svetloba je že drugačna, saj sonce nima več toliko moči zaradi vse
krajših dni. Z oktobrom pa se narava že odene v bolj jesenske barve.
To je tudi čas hitenja: da vse delo še pravočasno postorimo po vrtu,
preden je vreme tako neprijazno, da ne moremo več delati zunaj in
nastopi čas počitka v vrtu. Jesenski čas pa je tudi čas pridelkov, ki jih
pobiramo z vrta.
Vse več je hiš, ki si skorajda ne morejo privoščiti klasičnega vrta.
Prostora okrog doma je malo, potrebujemo ga za parkirni prostor,
zato se vedno bolj uveljavlja vrt v posodah. Mini vrtički so zelo
priljubljeni predvsem zaradi oskrbovanja. Posadimo lahko vsako sezono drugačne rastline, ali pa takrat, ko le-te propadejo. Ideje so
lahko vedno nove in se tudi z modnimi trendi spreminjajo. Ker je
prostorska stiska, je pomembno tudi, kakšno posodo bomo izbrali.
To je stvar okusa, saj je ponudba na trgu velika: lončene, lesene,
plastične ... Vedeti pa morate, da posodo lahko posadite samo s
primernimi rastlinami: lahko samo dve, tri rastline, lahko pa si omislite pravo goščavo. Če stoji posoda na senčni ali sončni strani, hitro
ugotovimo, katere rastline bodo v njej najlepše uspevale. Seveda naj
ima na dnu drenažo za odtekanje odvečne vode.
Glinena posoda je že sama po sebi okras, vendar moramo vedeti, da
je glina porozna in rastline potrebujejo več vode, pozimi pa lahko
tudi razpoka, zato je primerno, da ima posoda na notranji strani
glazuro.

Tudi kamnite posode so zelo dekorativne, sploh če stojijo na kamnitih tleh. Vendar niso primerne za prenašanje, zato naj stojijo na
stalnem mestu. Vanje lahko posadite tudi manjše grme in drevesca.
In v posodah ostanejo več let. Vmes samo dodamo sezonsko cvetje.
Plastične posode pa so tiste, ki so zaradi dobrih lastnosti nadomestile vse drugo: so lahke za prenašanje, dobro prenesejo zimske
temperature, pa tudi na videz so lepše kot včasih. Le obtežene naj
bodo dobro, da vam jih veter ne prestavi.
Igor Pavlič

Ugodna jesenska ponudba
jesenski aranžmaji
pesek, zemlja za grobove
● mačehe, krizanteme
● sprejemamo naročila za 1. nov.
●
●

Cvetličarna v Gorenji vasi odprta:
od 8. - 19. ure od poned. do petka
od 8. - 13. ure ob sobotah
Ing. agr. Majda Stanonik, s.p., Zakobiljek 15, 4223 Poljane
Tel.: 51 81 400, 51 85 599, GSM: 051/415 038
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Šest desetletij
gasilcev iz Lučin
Lučine - Prostovoljno gasilsko društvo
Lučine je pred mesecem praznovalo šestdeset let ustanovitve. Čeprav je eno najmlajših gasilskih društev, je hkrati najstarejše v krajevni skupnosti. Danes šteje
med 40 in 50 aktivnih članov, vodi jih
predsednik Boris Jurjevič. Zgodovino opisujejo z vzponi in padci. Začelo se je 21.
novembra 1948, ko se je 22 mož zbralo v
šoli na ustanovni skupščini gasilske čete
oziroma društva. Že prvo leto so kupili
ročno brizgalno z vozom, ki je bila dolga
leta razstavni eksponat v Tehniškem muzeju v Bistri, leta 1998 pa so jo pridobili
nazaj in jo ob tovrstnih priložnostih ponosno pokažejo.
Enako ponosno radi predstavijo ustanovnike in se jim tudi zahvalijo. Na prireditvi
so se zahvalili štirim - Francu Martinčiču,
Jakobu Koširju, Matko Luznarju in Filipu
Dolinarju. V čast šestdesetletnice delovanja so letos kupili tudi kip sv. Florjana, ki
ga je blagoslovil župnik Jože Kovačič. Nenehno skrbijo za nove člane, vse od ustanovnega zbora do danes. Nekateri pristopijo iz veselja, drugi iz skrbi za imetje,
tretji prijateljstva, ... Hujših intervencij v
zadnjih letih ne poznajo, sodelujejo pa s
sosednjimi društvi. Ob praznovanju so pripravili sektorsko vajo, ki se jo je udeležilo
84 gasilcev, dvodnevno zabavo pa je najprej skalil dež, nedeljska s Čuki pa je trajala pozno v noč. V nedeljo so pripravili
tudi gasilsko parado, gasilske igre in pester spremljevalni program.
B. B.

Na paradi je sodelovalo 17 praporov iz Gasilske
zveze Škofja Loka in sosednjih društev. Foto:
Denis Bozovičar
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Hrana za dušo
Škofja Loka - Območno združenje Rdečega križa iz Škofje Loke je tudi letos povabilo
prejemnike humanitarne pomoči na izlet. ”Po
lanskem izletu na Zelenico ni več poti nazaj.
Izleti rednih prejemnikov humanitarne pomoči, tistih brez dohodka, celo brez strehe
nad glavo ali res z minimalnim dohodkom, ki
ga predstavlja socialna pomoč v znesku
dobrih 200 evrov, so postali redni program
društva,” pravi sekretarka združenja Marjeta Žagar. ”Pričakovanja so bila velika, še
večje je bilo zadovoljstvo 15 udeležencev iz-

leta na Bled v četrtek, 18. septembra. Sprehod okoli jezera, malica (iz nahrbtnika) v
Zaki, grad in kosilo v gostilni Batišt na Bohinjski Beli, vse to je bilo dovolj za lep in prisrčen dan. Tudi spremljevalci smo se imeli
lepo, saj je največje zadoščenje zadovoljstvo
udeležencev. Za denar, ki smo ga vložili v izlet (prevoz, kosilo s popustom, vstopnina za
grad brezplačna), smo iztržili veliko več. Simon, na primer, je postal kar naš sodelavec
za pomoč pri fizičnih opravilih različnih humanitarnih aktivnostih.”
D. Ž.

Srečanje borcev na Puču
Martinj Vrh - Prvo nedeljo v septembru
je bila na Puču v Martinj Vrhu proslava v
spomin na ustanovitev gorenjskih partizanskih odredov in enot. Na Puču, kjer sta bila
septembra 1944 ustanovljena Škofjeloški
odred in Gorenjsko vojno področje, se je
zbralo več sto obiskovalcev, člani in
predsedniki združenj zveze borcev ter
številni praporščaki. ”Statistike kažejo, da
se na takih srečanjih po Sloveniji letno
zbere nad tristo tisoč ljudi,” je dejal
slavnostni govornik Janez Lušina (na sliki), član odbora skupnosti borcev gorenjskih partizanskih odredov in enot, ki je
prireditev organizirala skupaj z Združenjem
borcev za vrednote NOB Škofja Loka. V
govoru se je Lušina spomnil poveljnikov
gorenjskih partizanskih enot, ki si, kot je
dejal, ne zaslužijo, da bi šli v pozabo.
Zbrane je nagovoril tudi predsednik
Združenja borcev za vrednote NOB Škofja
Loka Niko Sedej. V kulturnem programu
so nastopili harmonikarji Niko, Martina

Sedej in Stane Koblar z recitacijami ter
mezzosopranistka Nataša Loborec Perovšek, ki jo je na klaviaturah spremljal soprog, simfonik RTV Slovenija in skladatelj
Rudi Loborec.
A. H.
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Nastopajo doma in v tujini
Začetki Folklorne skupine Škofja Loka segajo več kot 30 let nazaj. Oktobra bodo vpisovali nove člane.
Škofja Loka - Prvi umetniški vodja Folklorne skupine Škofja Loka
je bil Zdenko Rebič, ki jo je vodil slabo leto, že decembra 1978 pa je
skupina postala samostojna. Štela je 23 članov in zajemala tako
kmete, delavce, dijake in študente iz Škofje Loke in obeh dolin. Vodenje skupine je prevzel Drago Novak, od leta 1993 pa jo vodi Marko
Krajnik. Leta 1998 so za gojenje ljudskih plesov in pesmi prejeli Srebrni grb Občine Škofja Loka.
”Naš namen je oživljati in negovati stare ljudske pesmi, plese in
običaje celotne Slovenije. Predstavljamo se s plesi iz okolice Škofje
Loke in Gorenjske ter tudi Primorske, Bele krajine in Prekmurja,”
pravi Krajnik in dodaja, da se predstavljajo v tradicionalnih ljudskih
oblačilih, značilnih za pokrajine, iz katerih izvirajo pesmi. Na
nastopih jih spremlja tudi instrumentalna skupina, ki igra na stara
kmečka orodja, občasno jih spremlja tudi Tamburaški orkester Bisernica iz Reteč.
”Nastopamo na številnih prireditvah v Škofji Loki in okolici, seveda pa tudi na tradicionalnih prireditvah po Sloveniji, kot je Vinska vigred v Metliki, Dnevi narodnih noš v Kamniku, Dnevi v Cerknem in
druge, podamo pa se tudi na etnografsko-turistične prireditve v tujino,” nastope in ambasadorsko vlogo skupine opiše vodja Marko Krajnik. Takšnih nastopov si želijo tudi v prihodnosti, torej stikov s
slovenskimi društvi po Evropi in širše, saj doživetja, ko zdomcem

Folkloristi vabijo k vpisu novih članov.
priplešejo kanček domačega utripa, nikoli ne želijo zamuditi. Tudi
zato v Folklorni skupini Škofja Loka vabijo k vpisu nove plesalce,
plesalke in instrumentaliste. Vpis bo v četrtek, 2. oktobra, in petek, 3.
oktobra, od 20. do 23. ure v prostorih Krajevne skupnosti Stara Loka
Podlubnik.
Boštjan Bogataj

Loški gimnazijci v češki šoli
Škofjeloška gimnazija je že vrsto let vključena v mednarodne izmenjave. Nedavno tega je bil ves 2.e razred na izmenjavi v češkem
Taboru. Celoten evropski razred, 33 dijakov 2.e razreda, je gostoval
v Taboru na Češkem. Jože Bogataj, koordinator mednarodnih izmenjav, je povedal, da so se izmenjave za potrebe evropskega oddelka začele lani z izmenjavo s sorodno nemško šolo, lani pa so stekle
tudi priprave na izmenjavo z zasebno gimnazijo v Taboru. ”Pomembno je, da ne gre zgolj za vljudnostni obisk, pač pa naj bi imel obisk
naših dijakov v drugi državi in njih pri nas neko vsebino. Škofja Loka
lahko ponudi zgodovinsko in kulturno dediščino, zato iščemo kraje,
ki lahko v tem pogledu kaj ponudijo. Mesto Tabor na Češkem je že
takšno, sodelujeta tudi občini, lani smo navezali stike z njimi, letos
so bili na Venerini poti predstavniki Tabora in ravnateljica gimnazije,” pravi Jože Bogataj. Dogovori so uspeli in letošnji 2.e razred je
šel septembra v Tabor ravno v času, ko potekajo njihovi Taborski
dnevi (taborski setkani). Ob srednjeveški prireditvi so imeli dijaki
priložnost spoznavati zgodovino, zlasti obdobje husitskega gibanja.
”Naši dijaki so gostovali pri vrstnikih, ki obiskujejo zasebno gimnazijo z okoli tristo dijaki. Tudi njihovi razredi so manjši, imajo po
dvajset dijakov,” je povedala razredničarka Irena Florjančič. ”V
času izmenjave so ti gostili tudi angleške in avstrijske dijake. Naši so
pred odhodom šli skozi kratek ”preživetveni tečaj” češkega jezika,
kar jim je prišlo zelo prav v družinah, kjer so bivali pri vrstnikih.
Povsod si namreč z angleščino niso mogli pomagati. Naši dijaki so
sodelovali pri pouku, poleg tega pa tudi na strokovnih ekskurzijah, s
svojimi gostitelji pa tudi na paradi ob ”taborskih setkanih”. Slednje
je izjemna obogatitev programa.”
Kaja Badalič, Špela Galjot in Primož Simonič so ob izmenjavi
dobili veliko dragocenih izkušenj. ”Zanimivo je za nekaj časa živeti
pri nekom iz druge države, spoznaš drugačen življenjski stil, ki je na

Kaja, Špela in Primož z razredničarko Ireno Florjančič in Jožetom Bogatajem
Češkem skromnejši kot pri nas, se sporazumevaš v mednarodnem
jeziku (kretnje), ob tem pa vidiš znamenitosti druge države, spoznavaš njihovo zgodovino ...” Navdušeni so bili tudi nad prijaznostjo
in gostoljubnostjo svojih gostiteljev. Priložnost so imeli spoznati tudi
njihov šolski sistem. Pravijo, da profesorji v Taboru v manjših oddelkih z dijaki delajo bolj individualno. Takšna izmenjava je dobra
šola za življenje, dijaki se naučijo tudi prilagajanja, sprejemanja različnosti, dojemanja multikulturnosti, tako da je to tudi nekakšna
šola tolerance, doda razredničarka Irena Florjančič.
Danica Zavrl Žlebir
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Tudi letos družinska
rekreacija
Škofja Loka - Lokalna akcijska skupina
- LAS, ustanovljena kot posvetovalno telo
župana Občine Škofja Loka, tudi letos
vabi na družinsko rekreacijo. Brezplačno
se je lahko od sobote, 8. novembra, naprej
udeležijo vse družine iz občine Škofja
Loka, edini pogoj je prisotnost staršev in
otrok. Rekreacija bo potekala enkrat na
teden v dveh osnovnošolskih telovadnicah, na Trati in v Podlubniku. Za razgibavanje staršev in otrok bosta skrbeli usposobljeni športni pedagoginji, ki obljubljata zabavne igre, spretnostne veščine in
tekmovanja. Starostnih omejitev ni. S seboj prinesite športno obutev ali copate, ki
ne drsijo, ter športno opremo. Družine so
lepo povabljene, da zimske sobotne popoldneve vse do pomladi preživijo dejavno in zabavno! V telovadnici osnovne
šole Ivana Groharja bo družinska rekreacija vsako soboto od 16.30 do 18.00,
v telovadnici šole Cvetka Golarja na Trati pa prav tako ob sobotah od 18.15 do
19.30.
D. Z.

Fotografski razstavi
ob obletnici poplav
Železniki - Na hodniku občine Železniki
bo do sredine oktobra na ogled razstava fotografij lanskih poplav avtorja Tineta
Benedičiča iz Železnikov. Benedičič se je s
fotografijo ljubiteljsko začel ukvarjati pred
osmimi leti. Kot pravi, najpogosteje v objektiv lovi lepote domačih krajev. Je član Fotografskega društva dr. Ivan Tavčar Poljane,
leta 2006 pa je postal tudi član ameriške fotografske zveze PSA. Na občini razstavlja

drugič, pred leti je imel samostojno razstavo
v muzeju Železniki, sodeloval pa je tudi na
številnih fotografskih razstavah po svetu.
Njegove fotografije so skupaj s fotografijami
Aleksandra Čufarja, Domna Dolenca in
Igorja Mohoriča Bonče do sredine oktobra
razstavljene tudi v galeriji muzeja Železniki.
Na razstavi Svet pod Ratitovcem, ki so jo
pripravili ob obletnici poplav, na ogled lepote
Selške doline.
A. H.

Počitnice z glasbo in Majo
Društvo Glasbene muze je ob pomoči
KUD Sovodenj pripravilo poletno šolo
glasbe na Sovodnju. ”Učencem smo želeli omogočiti aktivno preživljanje počitnic,” je povedala Maja Tajnšek, mentorica
in idejni vodja glasbenih delavnic. V devetih dneh so se takrat še glasbeni začetniki (razen enega dekleta) pripravili tako
dobro, da so se predstavili na nastopu za
starše. ”Doma igram na klaviature, v šoli
pa sem se učila igranja klavirja. Čeprav je
bilo naporno, nam je odlično uspelo,” je
po zaključku povedala Urška Rupar, o
njeni vrstnici Manci pa je spregovorila
Urška Demšar: ”Manca je bila navdušena
nad klavirjem. Je nadarjena, pokazala je,
da zna tudi peti. Vadila je tudi doma.” Pri
izvedbi je pomagala tudi sovodenjska šola
in Milka Burnik, veliko staršev in šolarjev
pa nestrpno pričakuje nove počitnice in
novo poletno šolo glasbe.
B. B.

Moja dežela, lepa in
gostoljubna
Turistično društvo Železniki bo v soboto,
18. oktobra, ob 20. uri v Kulturnem domu
v Železnikih podelilo priznanja najlepše
urejenim stanovanjskim objektom v Krajevni skupnosti Železniki. Poskrbeli bodo
tudi za pester spremljevalni program. Info:
TD Železniki (Nataša Habjan, 514 73 56,
051/365 619).
B. B.
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Ena od Benedičičevih fotografij poplav

Nova kuhinja je dokončno urejena
Gorenja vas - Občina Gorenja vas-Poljane se je med počitnicami lotila obnove
dotrajane kuhinje v Osnovni šoli Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Investicija je bila
vredna 243 tisoč evrov, ob našem obisku v
novem šolskem letu pa so nam učenci 8. a
razreda povedali, da je malica sedaj boljša.
”Radi imamo sendviče in to je povsem dovolj,” pravijo Tilen, Peter in Aljoša in tako
odgovorili, da toplih malic ne pogrešajo.
”Imamo novo in funkcionalno kuhinjo, ki
ustreza vsem predpisom in ni več pod inšpekcijskim pritiskom zaprtja. Priprava
hrane je sedaj lažja, predvsem pa hrano
lažje delimo,” pa pravi Bernarda Oblak,
vodja šolske kuhinje. Ta vsak dan pripravi
kar tri obroke - zajtrk, malico in kosila za
malčke v vrtcu in šolarje. B. B., foto G. K.
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Mobilna postaja
meri kakovost zraka

Fotografski natečaj Mladi
in prosti čas
Škofja Loka - Lokalna akcijska skupina
za preprečevanje odvisnosti v Škofji Loki
(LAS) pod okriljem občine Škofja Loka
razpisuje nagradni fotografski natečaj z
naslovom Mladi in prosti čas 2008. Namen
natečaja je spodbuditi mlade k razmišljanju, kako preživljajo prosti čas oni sami in
njihovi vrstniki. Izdelke bodo prikazali na
prvi razstavi digitalne fotografije. Prijavnico na natečaj je mogoče dobiti na spletni
strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si
pod rubriko Javni razpisi, vse ostale informacije pa je mogoče dobiti na spletnem
naslovu natecaj.las@gmail.com.

V Groharjevi hiši replike
slikarjevih del

Škofja Loka - Pri gasilskem domu na Trati
so sredi septembra namestili avtomatsko mobilno ekološko-meteorološko postaje za merjenje zunanjega zraka. Lokacijo na Trati so
izbrali, ker so domačini večkrat izražali skrb,
da so v njihovem naselju presežene emisijske
vrednosti. Občina Škofja Loka je zato na
pobudo svetnika Romana Šturma na ministrstvo za okolje naslovilo prošnjo za montažo tovrstne merilne postaje. Namen meritev
z avtomatsko mobilno ekološko-meteorološko postajo je pridobiti podatke o
kakovosti zraka na območjih, kjer ni meritev
s stalnimi postajami. Mobilna postaja deluje
enako in meri iste ekološke in meteorološke

parametre kot vse ostale stalne postaje v avtomatski merilni mreži. Podatki so obdelani
po predpisanih postopkih evropske okoljske
agencije in v skladu s predpisi, ki veljajo na
področju kakovosti zunanjega zraka za žveplov dioksid, dušikove okside, ogljikov
monoksid, delce PM10, ogljikovodike in
ozon. Vse te parametre bo merila mobilna
postaja. Meritve bodo v Škofji Loki opravljali mesec dni. Podatki avtomatske merilne
postaje bodo ta mesec dostopni na uradni
spletni strani Agencije republike Slovenije za
okolje - na podstrani Podatki avtomatskih
merilnih postaj o kakovosti zraka.
D. Ž.

Med naj športnimi šolami
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
je bila znova med najboljšimi športnimi šolami v Sloveniji, saj so ob zaključku šolskega leta že četrtič prejeli prestižno nagrado plaketo in finančno nagrado. Razlogi za nagrado so znani: 405 otrok je sodelovalo v
športnem programu Zlati sonček in Krpan;
šola je celotni generaciji prvošolčkov (65)
zagotovila deseturni plavalni tečaj v sklopu
programa Naučimo se plavati, v šestem razredu so bili še trije neplavalci, peterica iz
zadnje triade pa se je pod vodstvom Mihaele Oblak Vehar naučila plavalnih veščin;
največ točk je šola pridobila za program
Šolska športna tekmovanja in prireditve
(koordinator Izidor Selak), skozi katere je
skozi vse leto, vse dni v tednu delovalo kar
22 vadbenih skupin v najrazličnejših špor-

tih; sodelovali so tudi v programu Hura,
prosti čas in sicer s poletnim počitniškim
taborom in projektom Odprimo telovadnice
med vikendi.
Ob zaključku šolskega leta so v šoli podelili tudi praktične nagrade najboljšim športnikom šole. Največ točk je med deklicami
osvojila Diana Homec pred Dunjo Pustavrh in Dajano Nanovo, med dečki pa bil
najuspešnejši Filip Kavčič, sledila sta mu
Aljoša Vodopivec in Samo Knafelj. ”Druži nas ljubezen do športa in otrok, številne
prostovoljne ure spodbujanja in vodenja
otrok k športu in tekmovanjem pa nam dajejo dokaz, da potrebujemo novo telovadnico,” je zagnanost športnih pedagogov opisal koordinator Izidor Selak.
Boštjan Bogataj

Sorica - Potem ko so nepridipravi septembra lani izkoristili kaotične razmere po
poplavah in iz rojstne hiše Ivana Groharja
v Spodnji Sorici ukradli slikarjeva zgodnja
dela z nabožno tematiko, dobiva Groharjeva hiša novo vsebino. V opustošeni galeriji, ki je bila po kraji umetnin dolgo časa
zaprta, so v začetku meseca izobesili deset
osnutkov replik Groharjevih del, ki jih je
naredil oskrbnik hiše in slikar Miro Kačar. Še to jesen bodo osnutke nadomestili
z replikami Groharjevih slik, ki jih bodo
izdelali različni slikarji, in pripravili uradno odprtje. Replike bodo predstavljale
Groharjevo umetniško pot od podobarstva
naprej; na ogled bo tudi osem replik slikarjevih najboljših impresionističnih del.
Poleg tega bodo v ateljeju predvajali 15minutni film o znamenitem slikarju, načrtujejo pa tudi manjšo sanacijo. ”V galeriji
se pojavlja vlaga, prav tako v kleti, kjer je
etnografska zbirka, zato je osušitev sten
nujna. Poskrbeti bo treba tudi za galerijsko
razsvetljavo,” je pojasnil Kačar. Za uresničitev vseh omenjenih idej bodo potrebovali petnajst tisoč evrov, ki jih nameravajo
dobiti s prodajo Kačarjevih slik.
A. H., foto: G. K.
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Loški planinci v Makedoniji
Izleta Planinskega društva Škofja Loka v Makedonijo se je udeležilo 45 planincev. Povzpeli so se na pet
vrhov, tudi na Golem Korab, z 2764 metri najvišji vrh Makedonije.
Škofja Loka - ”Makedonski hribi so lepi, vendar jih ne znajo tržiti.
Z večjo ponudbo in z boljšim informiranjem bi lahko pritegnili marsikaterega planinca,” pravi Jože Stanonik, predsednik PD Škofja Loka,
ki je od 15. do 24. avgusta organiziralo planinski izlet v Makedonijo.
Program izleta je bil zgoščen v desetih dneh. Prvi dan jih je čakala
dolga pot od Škofje Loke do Skopja. Že naslednji dan je sledil prvi
vzpon. Povzpeli so se na Vodno, na 1066 m visok hrib nad Skopjem,
na katerem so leta 2002 postavili kar 66 m visok križ, ki je osvetljen
in viden daleč naokrog. Še isti dan so se nato preko Tetova odpeljali
na Popovo Šapko (Šar planina), največje smučišče v Makedoniji, ki
pa žalostno propada. Od tam so se naslednji dan povzpeli na Titov
vrh, z 2748 m najvišji vrh Šar planine. Četrti dan izleta jih je čakala
pot preko Tetova in Gostivarja do nacionalnega parka Mavrovo. Dan
kasneje je sledil vzpon na najvišji vrh Makedonije, na 2764 m visoki
Golem Korab (Veliki Korab). Šesti dan so mimo Debre odšli do Struge, se ustavili v Vevčanih, si ogledali Ohrid. Predzadnji vzpon jih je
čakal sedmi dan. Iz planine Goličice so se odpravili na Magaro (2254
m), od koder je lep razgled na Ohridsko in Prespansko jezero. Po vrnitvi so si ogledali še Naum. Zadnji vzpon so imeli v programu dan
kasneje. Iz planine Baba so se povzpeli na Pelister (2601 m), sledil je
spust v Nižepole. Deveti dan so si ogledali Bitolo s Heraklejo in Prilep, v Kavadarcih pa so bili v največji vinski kleti v tem delu Evrope
in s tem zaključili desetdnevni izlet v Makedonijo.
Na poti so doživeli marsikaj zanimivega. ”V hribih smo zelo redko
srečevali planince. Očitno planinarjenje ni navada tamkajšnjih prebi-

Člani PD Škofja Loka na Titovem vrhu
valcev. Srečali pa smo ogromno ovac,” je eno izmed zanimivosti pojasnil Stanonik, ter dodal, da so temu primerno urejene tudi poti in koče:
”Makedonski hribi so sicer lahko dostopni, skoraj do vrha poraščeni s
travo. So pa poti, ki vodijo na vrhove, označene razmeroma slabo, zato
smo najeli lokalnega vodnika. Tudi koče so precej skromne, prav tako
ponudba. Vidi se, da se v to ne vlaga. Mi smo na tem področju desetletja pred njimi.”
Maja Bertoncelj, foto: Matjaž Peternelj

Društvo Joga VVŽ Škofja Loka, Demšarjeva 7, Škofja Loka

Pomagali so vrtcu v Nazarjah
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Iz Nazarij v Savinjski dolini nam je pisala Stanka Cajner, organizacijska vodja tamkajšnjega vrtca. Piše, da so julija 2006 v
trideset let starem vrtcu popolnoma prenovili otroške sanitarije
in umivalnico ter sanitarije in garderobo za osebje. Septembra
lani pa je zaradi počenega ventila na kotličku v prenovljenih
sanitarijah prišlo do izliva vode, v prostorih vrtca je razlita
voda dosegla gladino do 20 centimetrov in pronicala skozi parket. Čeprav so hitro reagirali, je izliv vode napravil kar nekaj
škode, kar se je pokazalo pozneje ob kurilni sezoni. ”Zamenjati
smo morali talne obloge v treh igralnicah in zbornici. Uničene
je bilo tudi nekaj opreme. Za sanacijo smo angažirali vsa
razpoložljiva sredstva, vendar pa je bilo teh skupaj z izplačano
zavarovalno premijo še vedno premalo. Ker je septembrska
poplava v občini Nazarje naredila veliko škode, od nje nismo
mogli pričakovati dodatnih sredstev,” piše Stanka Cajner. Za
pomoč so zaprosili donatorje, med njimi tudi škofjeloško podjetje Odeja. ”Oglasila se nam je prijazna gospa Irena Kožuh.
Ko sem ji opisala situacijo, v kateri smo, skupaj z našimi malčki, mi je obljubila pomoč. Že po dveh dneh so nam poslali 18
nadvložkov, ki jih bomo obrobile same. Pa ne samo to! V veliki kartonski škatli je bilo še 16 vzglavnikov za naše male glavice. Naše veselje je bilo nepopisno. Radi bi se zahvalili za tako
hiter odziv. Veseli smo, da tudi ljudem, ki nas sploh ne poznajo, ni vseeno, na kakšnih ležiščih počivajo naši otroci. Po vseh
aktivnostih, ki jih doživijo preko dneva, si zaslužijo miren,
predvsem pa zdrav počitek,” dodaja Stanka Cajner, ki se želi za
prijazno dejanje v imenu otrok in kolektiva vrtca tudi javno zahvaliti.
D. Ž.

Šport

Ob jubileju tudi zbornik
Ob 50-letnici so se škofjeloški rokometni delavci srečali na slavnostni akademiji, pripravili pa so tudi
priložnostni zbornik.
Škofja Loka - ”Škofjeloška rokometna šola
je poznana po vsej Sloveniji, delo z mladimi
pa je v vseh teh letih prinašalo številne lepe
uspehe naših selekcij, od najmlajših dečkov
naprej. Tako se tudi v jubilejni sezoni najbrž
ni treba bati za napredek in prihodnost kluba.
Vendar pa se zavedamo, da bo treba začeti s
profesionalnim delom na vseh ravneh, saj bo
treba klub narediti marketinško še zanimivejši tudi za širše okolje. Zato upam, da nas boste tudi v prihodnje podprli vsi, ki vam ni vseeno za naš klub,” je na slavnostni akademiji,
ki so se je udeležili številni sedanji in nekdanji loški rokometaši in rokometni delavci ter
predstavniki sponzorjev, poudaril sedanji
predsednik uprave kluba Srečo Barbič, potem pa je, skupaj z predsednikom državnega
sveta Blažem Kavčičem segel v roke tistim,
ki so v vseh petdesetih letih skrbeli za razcvet
in obstanek rokometa v mestu pod Lubnikom.
Da je bilo prvih pet desetletij res plodnih in
da bodo za vedno ostala v spominu nekdanjih, sedanjih in bodočih generacij rokometašev, pa so rokometni delavci poskrbeli kar
sami, saj so ob jubileju izdali tudi bogat
zbornik. ”V njem smo zajeli tako prve korake rokometne igre v svetu kot prve rokometne korake v panožni organizaciji RZS, največ

Med prvimi sta si zbornik ogledala loški župan Igor Draksler in Jože Stanonik, ki je v Škofjo Loko prinesel
rokometno žogo in si tako zaslužil naziv idejni oče loškega rokometa. Predstavila sta jima ga urednik
Branko Celar in član uredniškega odbora Jani Klemenčič.
pozornosti pa je seveda namenjene loškemu
rokometu. Zgodovinski pregled smo nato
razdelili na pet desetletij, ki so bila polna
vzponov in padcev,” je ob izidu zbornika poudaril odgovorni urednik Branko Celar, domači župan Igor Draksler, ki so mu rokome-

taši prvemu poklonili več kot dvesto strani
zanimivega branja, pa je dodal, da je ponosen, ker so rokometaši dolga leta vzdržali v
vrhu slovenskega rokometa in postali vodilen
rokometni klub na Gorenjskem.
Vilma Stanovnik

Prvoligaško sezono začeli z zmago
Rokometaši Alplesa letos nastopajo v 1. B državni rokometni ligi za moške,
novinci v ligi pa si želijo boj za sredino lestvice.
Železniki - Potem ko so rokometaši s tekmami v 1. A moški ligi začeli že sredi septembra, se je prejšnji konec tedna začelo tudi letošnje tekmovanje v 1. B moški ligi, kjer si je mesto v lanski sezoni prislužila tudi ekipa Alplesa. Ekipa iz Železnikov pa je že v prvem krogu navdušila, saj so varovanci trenerja Miša Praljaka v domači dvorani z 22:20 premagali trdožive Ajdovce.
Seveda so se rokometaši iz Selške doline pred novo sezono tudi
okrepili, poleg ogrodja moštva, ki ga zvečine sestavljajo domači igralci, ki so se izkazali že v lanski sezoni, so kot okrepitve prišli izkušeni Miha in Grega Keše ter Boštjan Frelih, ki so lani igrali za Termo, iz Velenja pa sta prišla Zbičajnik in Prgomet. Tako si je, prav
tako novi trener Mišo Praljak, ki je zamenjal Boruta Rebiča, za cilj
zastavil čim več točk, izkupiček pa naj bi ob koncu sezone zadoščal
za mesto na sredini lestvice, kar je tudi želja vodstva kluba in glavnega sponzorja.
”Zvesti podpornik razvoja rokometa v Selški dolini še naprej ostaja Alples, vendar pa je bilo treba za igranje na tako kvalitetnem nivoju poiskati tudi druge vire. Tudi zato smo se v klubu odločili, da
bomo imeli letos za domače tekme simbolično vstopnino, ki za odrasle znaša 3 evre, za dijake in študente 2 evra, za osnovnošolce pa je

Rokometaši Alplesa so si z borbeno igro že na prvi tekmi priborili zmago.
ogled brezplačen. Na voljo so tudi letne vstopnice, ki so za odrasle
20 evrov, za dijake in študente pa 10 evrov,” pravijo v klubu, kjer so
si za cilj zastavili tudi kvalitetno delo z mladimi.
Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič
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Mateja doma z bronasto kolajno
Po olimpijskih igrah so se na največjem tekmovanju na svetu pomerili tudi športniki invalidi, nov velik
uspeh pa je s tretjim mestom in bronasto olimpijsko kolajno dosegla Mateja Pintar, ki se je prejšnji konec
tedna nasmejana vrnila domov.
Bukovica - Kljub napornemu potovanju iz
Pekinga do Slovenije in poznemu prihodu
domov so naše športnike invalide mnogi navijači pričakali že na Brniku, kjer so bili seveda največ pozornosti deležni trije dobitniki
olimpijskih odličij. Med njimi je bila tudi
Mateja Pintar iz Praprotnega, ki je osvojila
tretje mesto in bronasto kolajno v namiznem
tenisu. ”Ko sem pričakovala, so se Kitajci izkazali kot zelo močna ekipa, saj so samo v
namiznem tenisu Kitajke od desetih osvojile
devet zlatih kolajn. Jaz pa sem bila zelo vesela bronaste kolajne, ki je zame vredna prav
toliko kot zlata, saj sem jo osvojila v res močni konkurenci in to v deželi namiznega tenisa,” je ob vrnitvi domov povedala Mateja, ki
jo pri komaj 23 letih tudi v športu čaka še kar
nekaj načrtov, čez štiri leta pa nov nastop na
paraolimpijskih igrah v Londonu. ”Zelo se
bom trudila, da bom med dobitnicami kolajn
tudi v Londonu. Kljub temu da so do takrat
še štiri leta, ne bom govorila, da je to še daleč, saj so leta med nastopom v Atenah in Pekingu minila kar naenkrat. Upam, da ne bo
poškodb in bom še naprej uživala v namiznem tenisu,” je na sprejemu, ki so ji ga navi-

jači, Športno društvo Lubadarji, Kulturno
društvo Bukovica-Bukovščica, Krajevna
skupnost Bukovica-Bukovščica in domača
občina Škofja Loka, pripravili na prenovljenem igrišču za osnovno šolo na Bukovici,
povedala Mateja.
”Tudi v Pekingu sem bila navdušena nad
prijaznostjo domačinov, nad lepo urejenim
olimpijskim mestecem in pozornostjo, ki
smo jo bili športniki deležni. Toda priti domov je najlepše, posebno ker vem, da me
vedno čakajo domači ter množica navijačev,
ki me spodbuja in spremlja moje rezultate,”
je bila ob prejemanju številnih čestitk nasmejana Mateja Pintar, ki pa ne bo dogo med domačimi, saj se kot absolventka prevajalstva te
dni že odpravlja na petmesečno prakso v evropski parlament. ”Veselim se nove izkušnje,
za kašen mesec se bom gotovo odpočila od
namiznega tenisa, upam pa tudi, da bom v
Luksemburgu kmalu odkrila dvorano, kjer
bom lahko igrala namizni tenis in se dobro
pripravila za novo sezono,” je še povedala
Mateja.
Vilma Stanovnik,
foto: Gorazd Kavčič

Mateja Pintar je domov prišla z bronasto olimpijsko
medaljo.

Celo pršuti so zmrzovali
Letos že 10. vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš je potekal v mrazu, kljub temu pa se tekmovalci niso
ustrašili zahtevne proge, na kateri so padali tudi rekordi.
Športno društvo Marmor Hotavlje je sredi septembra organiziralo
jubilejni 10. vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš za veliko nagrado
KRAS Sežana, ki je hkrati štel tudi kot Občinsko prvenstvo občine
Gorenja vas-Poljane. Kljub zelo slabi vremenski napovedi se je na

Letošnja zmagovalca in rekorderja Blegoša sta Dejan Vračič in Lucija Ankon.
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Hotavljah z vseh koncev Slovenije zbralo 96 kolesarjev. Tako za
organizatorje kot vse druge so bile vremenske razmere res težke, na
cilju pa je bilo mrzlo kot sredi zime. Tekmovalci so bili kljub temu
zadovoljni, rezultat so bili tudi rekordni osebni časi. Padla sta tudi
oba rekorda proge, moški in ženski, deloma na račun razmer, deloma
na račun na novo asfaltiranega vzpona. Nova rekorderja proge sta postala Dejan Vračič (43:26, Ganesha team) in Lucija Ankon (50:29,
Ganesha team), ki sta tako postala tudi letošnja absolutna zmagovalca Blegoša in sta poleg nagrad dobila tudi prehodni pokal zmagovalcev Blegoša.
”Najboljši po kategorijah so dobili praktične nagrade, zmagovalci
kraške pršute, vsi na stopničkah tudi pokale iz domačega orehovega
lesa in hotaveljskega marmorja. Posebej smo se s pokali spomnili tudi
treh udeležencev, ki so sodelovali na prav vseh desetih vzponih. To so
bili Rada Žakelj, Robert Križnar in Roman Mohorič. Za zaključek,
pred povabilom na naše naslednje športne prireditve, smo glavnemu
sponzorju, ki je vseh deset let sodeloval pri Vzponih na Blegoš, v zahvalo podelili pokal Športnega društva Marmor Hotavlje,” je po prireditvi povedal predsednik ŠD Marmor Hotavlje Niko Stržinar.
Vilma Stanovnik

Avto

Inovativno med odprte dostavnike
Volkswagen je na salonu gospodarskih vozil v Hannovru predstavil študijo terenskega poltovornjaka,
ki bo prihodnje leto postal serijski model.
Znamka Volkswagen Gospodarska vozila
je kot vrhunec svojega nastopa na mednarodni razstavi gospodarskih vozil v Hannovru
premierno predstavila študijo najnovejše generacije inovativnega odprtega dostavnika v
težnostni kategoriji do ene tone. Študija, ki je
zasnovana v izvedbi za reševalce iz vode, napoveduje četrto modelsko serijo Volkswagnovih lahkih dostavnih vozil. Specialno opremo študije s štirimi vrati in štirimi sedeži so
zasnovali v tesnem sodelovanju s predstavniki reševalnih služb in hišnimi strokovnjaki za
reševalna vozila. Kot izvedba za iskanje in
reševanje je posebej prilagojena za pomoč
plavalcem in deskarjem na vodi in nastopa
kot vozilo za reševalce iz vode na številnih
znanih plažah povsod po svetu. Volkswagnov
odprti dostavnik z dvojno kabino in štirikolesnim pogonom je zaradi svoje tehnične zasnove prilagojen izzivom, ki jih prinaša njihovo delo.
Vozilo je zasnovano povsem na novo, kar
pomeni, da 5,18 m dolga študija za osnovo ne
jemlje drugih koncernskih modelskih serij,
vsekakor pa izkorišča sinergije s posamezni-

mi modeli. Tako na primer paleta motorjev
vključuje najsodobnejše zmogljive in hkrati
varčne motorje TDI z vbrizgavanjem preko
skupnega voda. Proizvodnja postavnega no-

vinca bo v Volkswagnovi argentinski tovarni
Pacheco stekla jeseni leta 2009, ni pa še znano, kdaj bo na voljo na evropskih trgih.
Matjaž Gregorič

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

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

TEHNIČNI PREGLEDI
IN REGISTRACIJA VOZIL
Pri nas lahko opravite:
■

■
■
■

■

tehnični pregled vseh motornih in
priklopnih vozil
registracijo vozil
prepise vozil
osnovno in kasko zavarovanje
vozil (možnost plačila s plačilnimi
karticami)
homologacijo vozil (predelave,
uvoz vozil)
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Enkrat za svet, dvakrat za Evropo
Južnokorejski Hyundai bo imel na avtomobilskem salonu v Parizu tri nove avtomobile.
Južnokorejski Hyundai, ki v zadnjih letih
odločno osvaja evropske kupce, ima za letošnjo jesen pripravljeno novo orožje med manjšimi avtomobili. Novinec ima oznako i20 in
bo nadomestil sedanji model Getz, izdelan je
v skladu s potrebami in željami evropskih
kupcev, trdijo pri Hyundaiju. Je tretji član
Hyundaijeve i-generacije in bo predstavljal
pomemben člen v modelni paleti tega avtomobilskega azijskega tigra. Novi i20 je bil v
celoti oblikovan v Hyundaijevem oblikovalskem centru v Russelsheimu v Nemčiji, razvit je na popolnoma novi osnovi, ki omogoča
odločno in okretno vožnjo v vseh voznih razmerah. Na voljo bo z bencinskimi in dizelskimi motorji od 55 kW (75 KM) do 92 kW
(126 KM). Ob malčku prvič na evropskih
tleh nastopata še 4,84 metra dolg luksuzni
športni terenec iX 55 s turbodizelskim šestvaljnikom, ki razvije 176 kW (240 KM), in
4,67 metra dolgi športnik Genesis Coupe, ki
ga poganja 3,8-litrski bencinski šestvaljnik z
220 kilovati (300 KM).
Matjaž Gregorič

AKCIJE CITROËN
CITROËN OKTOBER
OKTOBER
AKCIJE
deli zavornega sistema
metlice brisalcev
tekočina za pranje stekla
hladilne tekočine
kovinska platišča
strešne prečke
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Nov obraz, nove priložnosti
Atraktivnejša in drznejša zunanjost prenovljene Kie Magentis.
Južnokorejska Kia je pred kratkim najavila,
da v Evropo kmalu prihaja prenovljena limuzina Magentis. Oblikovali so jo v korejskem
oblikovalskem centru, pod taktirko slovitega
Petra Schreyerja, vodje oblikovanja pri korporaciji Kia Motors, in predstavlja novi obraz
te avtomobilske znamke. Da bi pri evropskih
kupcih okrepili zanimanje za to limuzino, so
oblikovalci radikalno spremenili konzervativno obliko, saj so zunanjosti namenili dinamične in prepoznavne poteze. Avtomobil je
tudi nekoliko večji, ”nos” se je podaljšal za
4,5 centimetra, in zadek za dva, tako da sedaj
celotna dolžina znaša 4,80 metra. Magentisa,
ki ga proizvajajo v korejskem Hwasungu,
bodo na evropskih cestah poganjali trije motorji. Dvolitrskem dizlu so v primerjavi s
predhodnikom dodali nekaj dodatne moči in
zdaj razvije 110 kilovatov (150 KM) pri
3.800 vrtljajih v minuti ter 305 Nm navora
med 1.800 in 2.500 vrtljaji, bencinske barve
pa branita 2,0-litrski štirivaljni in 2,7-litrski
šestvaljni motor.
V potniški kabini so oblikovalci osvežili armaturno ploščo, merilnike, prestavno ročico

samodejnega menjalnika, sedežne prevleke in
barvno paleto. Novi Magentis bo imel kot novost serijsko avdio napravo z možnostjo priključka USB ključa in iPoda. Prostorna kabina ponuja limuzinsko udobje za vseh pet po-

tnikov, prtljažnega prostora pa je 425 litrov.
Na evropskih trgih, kamor bo Kiina limuzina
prispela kmalu, bo imel Magentis triletno garancijo, brez omejitve števila prevoženih kilometrov.
Matjaž Gregorič

PRODAJA VOZIL, tel.: 01/361 22 55
REZERVNI DELI, tel.: 01/361 22 50
SERVIS, tel.: 01/361 75 20
Pri nakupu z
montažo vam nudimo
20% popust

Spodnja Senica 20, Medvode

AVTOKLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE, AVTOVLEKA

●

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

Avto Črešnik, d.o.o.

Avtoservis Črešnik
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Spet francosko italijanska naveza
Naslov dostavnika leta 2009 so si skupaj prislužili Citroën Nemo, Fiat Fiorino in Peugeot Bipper.

Ob odprtju avtomobilskega salona v Hannovru je žirija specialistov
najmanjšemu tudi tokrat podelila prestižno nagrado Van Of the Year
2009, ki vsako leto pripada najboljšemu lahkemu dostavnemu vozilu.
Letos sta laskavo priznanje znova dobila francoski PSA Peugeot Cit-

roën in italijanski Fiat, ki v tovarni v turški Bursi družno izdelujeta
novo generacijo najmanjših dostavnih vozil. Sestavljajo jo Citroën
Nemo, Fiat Fiorino in Peugeot Bipper. Nagrada za francosko-italijansko navezo je že druga zapovrstjo, saj so bili lani nagrajeni nekoliko
večji trojčki Citroën Jumpy, Fiat Scudo in Peugeot Expert. Poleg tega
sta imela Citroën in Peugeot letos v ognju še eno orožje, saj sta drugo mesto zasedla Citroënov novi Berlingo in njegov Peugeotov
sorodnik Partner. Žirija je pri odločitvi tudi tokrat upoštevala več kriterijev, med drugim prostornost in prilagodljivost potniškega prostora
ter ekonomičnost in okoljsko prijaznost pogonskih strojev.
Matjaž Gregorič

mali oglasi

04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Agencija Čelik, d. o. o.,
obvešča svoje zavarovance

Če nimate sklenjenega polnega kasko zavarovanja, se
lahko odločite za delno obliko
kasko zavarovanja. Z minimalno doplačano premijo imate
zavarovane vse prej omenjene škode. V celoti!

●
●

Torej, če vam vozilo poškoduje toča, podrto drevo ali pride do požara na vozilu, vam
škodo povrne zavarovalnica.
Pokličite za izračun premije!
Mogoče pa vas zanima ponudba za sklenitev pravne zaščite - za vozilo in voznika?
S 6 EUR ali 12 EUR letne premije vam zavarovalnica ureja
cenitve vozila in vas zastopa
pri urejanju pravno odškodninskih zahtevkov.
Zavarovanje velja za voznika, lastnika vozila in potnike v
vozilu!

Agencija Čelik, d. o. o.,
Škofja Loka, Frankovo naselje 68, tel.: 51 54 250
Kranj, Škofjeloška c. 01, Labore, tel.: 23 63 680.

d.o.o.

V najem oddamo

več poslovnih prostorov
v centru Žirov v stavbi Zadružnega doma.
Interesente vabimo,
da se oglasijo na upravi
družbe ali pokličejo
na tel. štev.: 04/50 50 315.

okno je več kot pogled
M SORA d.d., Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel.: 04/50 50 200, fax: 04/51 04 455, e-pošta: mizarstvo@m-sora.si
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AGENCIJA ČELIK d.o.o., Virmaše 118, Škofja Loka

V osnovnem kasko zavarovanju so krite tudi škode, ki
nastanejo zaradi viharja, strele, požara, eksplozije ali toče.
Pri uveljavljanju škode nimate
lastne udeležbe (franšize),
uveljavljanje škode ravno tako
ne vpliva na bonus pri obnovi
zavarovanja.

Študentska
MKC PRI RDEČI OSTRIGI
PRIREDITVENIK za OKTOBER

Odprtje Multimedijskega
centra Pulsar

sreda, 1. oktobra, ob 20. uri
Večer družabnih iger: TAROK TURNIR
četrtek, 2. oktobra, ob 20. uri
VEČER OB ODPRTJU PRENOVLJENIH PROSTOROV
KŠŠ-ja IN MMC PULSARJA
petek, 3. oktobra, ob 21. uri
Jackin Hip ‘n House Grooves

Regijski Multimedijski center Pulsar
(www.pulsar.si) po dobrem letu dni spet odpira svoja vrata in s tem naznanja vnovično
vzpostavitev in zagon vseh svojih aktivnosti.
Svoje prostore odpira v četrtek, 2. oktobra,
od 18. ure dalje, uradni del s slovesnim odprtjem pa bo ob 20. uri, temu sledi zabavni program v MKC Pri Rdeči ostrigi.
Prostori MMC Pulsarja se nahajajo skupaj s
pisarno Kluba škofjeloških študentov na
Mestnem trgu 20. Po skoraj desetletju uporabe prostorov je napočil čas za njihovo osvežitev. Veliko idej se je zlilo v ogromen projekt,
ki je trajal celotno preteklo sezono. S skupnimi močmi nam je uspelo. Na tem mestu gre
zahvala tudi našemu KŠŠ-ju, ki je s finančnimi sredstvi omogočil izvedbo. Med obnovo
smo bili, kljub temu da nismo imeli svojih
prostorov, aktivni. Na začasni lokaciji smo še
naprej omogočali brezplačen dostop do spleta. Produkcijska ekipa je bila aktivna na tere-

sobota, 4. oktobra, ob 22. uri
EROTIC BILJAN AND HIS HERETICS
vstopka 3 evre KŠŠ; ostali 4 evre; po koncertu 1 evro
nedelja, 5. oktobra, ob 21. uri
KINO OSTRIGA: grozljivke
sreda, 8. oktobra, ob 20. uri
Večer družabnih iger; SUPER TOMBOLA
četrtek, 9. oktobra, ob 20. uri
POTOPISNO PREDAVANJE: Tasmanija
petek, 10. oktobra, ob 22. uri
Psihadelična čajanka: GOA TRANCE
vstopka 2 evra letak; 3 evra brez
sobota, 11. oktobra, ob 22. uri
KLUBSKI MARATON RADIA ŠTUDENT
NIKKI LOUDER (Kamnik)
vstop prost; po polnoči 1 evro
nedelja, 12. oktobra, ob 21. uri
KINO OSTRIGA: grozljivke
sreda, 15. oktobra, ob 20. uri
Večer družabnih iger; TAROK TURNIR
četrtek, 16. oktobra, ob 21. uri
OSTRIGINA PREDAVALNICA
Dr. Lučka Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah
petek, 17. oktobra, ob 21. uri
Live in Sanity & HCpussy corporation predstavljata:
LastDayHere, Inmate, Breedlock
vstopka 1,8 evra; 3 evre po 23. uri
sobota, 18. oktobra, ob 22. uri
Tematski žur: British Invasion
vstop prost; po polnoči 1 evro
nedelja, 19. oktobra, ob 21. uri
KINO OSTRIGA: grozljivke
sreda, 22. oktobra, ob 20. uri
Večer družabnih iger: OSTRIGIN ŠAHOVSKI TURNIR
četrtek, 23. oktobra, ob 20. uri
VEČER Ateljeja CLOBB: Iztok Sitar, ikona slovenskega stripa

Brucovanje KŠŠ

petek, 24. oktobra, ob 21. uri KŠŠ BRUCOVANJE
sobota, 25. oktobra ZAPRTO

Krst na Mestnem trgu,
24. oktobra, ob 20. uri
Koncert v Ostrigi ob 21. uri
Zabava po zabavi ob 24. uri

nedelja, 26. oktobra, ob 21. uri
KINO OSTRIGA: grozljivke

petek, 31. oktobra, ob 21. uri
NOČ ČAROVNIC
vstopke za čarovnike in čarovnice ni; ostali 2 evra
Več o programu na: www.ostriga.org
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ZAVOD O, MESTNI TRG 20, ŠKOFJA LOKA

sreda, 29. oktobra, ob 22. uri MINIMALMAXIMAL
četrtek, 30. oktobra, ob 20. uri
POTOPISNO PREDAVANJE: Gruzija

nu; snemali, montirali in sproducirali smo
Brucfilm KŠŠ-ja ter ostale reportaže iz kulturnih dejavnosti. Naša stalnica je tudi portal
www.gorenjski.kulturnik.si. Kulturne organizacije s celotne Gorenjske na portalu objavljajo svoje dogodke. Ekipa MMC-ja s svojim znanjem s področja multimedijev sodeluje pri ostalih projektih Zavoda O. Imamo
kompletno prenovljeno strežniško infrastrukturo, na kateri gostujemo vse naše spletne
strani, strani kulturnih organizacij na Gorenjskem. Prav tako skrbimo, da je surfanje po
spletu v MKC Pri Rdeči ostrigi kar se da prijetno. Bili smo prisotni na konferenci ”Kultura na spletu”, ki je potekala v okviru predsedovanja EU 2008. MMC Pulsar je član mreže multimedijskih centrov (www.m3c.si), s
katerimi sodelujemo pri skupnih projektih na
področju celotne Slovenije.
Od drugega oktobra dalje boste torej lahko v
prostorih MMC Pulsarja spet brezplačno surfali po spletu na javno dostopnih računalnikih
oz. se boste ožičili preko brezžične povezave
z vašimi prenosniki. Poleg tega vam nudimo
brezplačno svetovanje pri raznih tehničnih in
računalniških težavah. V letošnji sezoni se zopet obetajo večdnevne računalniške delavnice
in tečaji v različnih računalniških orodjih, poleg teh pa bomo pripravili še kratke brezplačne tematske tečaje. Program bomo popestrili
s predavanji o multimedijskih in intermedijskih vsebinah z zanimivimi gosti. Za zahtevnejše uporabnike je na voljo tudi grafična in
video postaja ter video oprema.
Storitve MMC Pulsarja nudimo vsem, ne
glede na starost ali status. Uradne ure so vsak
dan od ponedeljka do petka od 11. do 21. ure
in ob sobotah od 11. do 14. ure.
Vabljeni!
Žan Kalan, vodja MMC Pulsarja,
zan@pulsar.si

Da dijak postane študent, mora ne-le
uspešno opraviti maturo, ampak prestati
še nekaj malenkosti, ki pa niso zgolj formalnost. Ena teh je brucovanje. Klub
škofjeloških študentov bo nove študente v
svoje vrste sprejel na izviren način, kot se
po letih uspešnih prireditev tudi spodobi.

Bruci se boste zbrali v klubskih prostorih
na Mestnem trgu, od koder bomo skupaj
krenili proti Rdeči Ostrigi, kjer bo potekal koncertni del brucovanja. Nekje na
poti pa boste deležni še študentskega krsta. Že zdaj gre posebno vabilo svežim
študentom, da glas o brucovanju prenesete med čim več sovrstnikov. K pozdravu
novincev pa ste seveda vabljeni tudi vsi
drugi, že prekaljeni študenti. Več informacij na spletnih straneh Rdeče Ostrige
in KŠŠ.

Kronika

Policisti bodo svetovali otrokom
Tudi loški policisti bodo v tem šolskem letu petošolcem svetovali, kako se izogniti vsakdanjim nevarnostim.
Škofja Loka - Policija je letos pripravila
nov preventivni projekt ”Policist Leon svetuje”, ki je namenjen učencem petega razreda
osnovne šole. V njem bodo sodelovali tudi
loški policisti. Projekt Policist Leon svetuje
otrokom, jih seznanja o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju,
in jim svetuje o primernem samozaščitnem
oziroma preventivnem ravnanju. Potekal bo
od oktobra do maja prihodnje leto.
Vsak učenec ali učenka petega razreda
osnovnih šol, ki so se odzvale povabilu policistov, bo brezplačno dobil delovni zvezek
Policist Leon svetuje, v katerem so na zanimiv način predstavljene različne nevarnosti.
Delovni zvezek tako vsebuje poučne zgodbice in nasvete na teme prometa, pirotehnike,
nasilja, kriminalitete in kolesa. V njem so poleg strokovnega dela združene še izkušnje in
spoznanja policistov, ki so lahko otroku v
konkretni situaciji v pomoč. Projekt so si zamislili tako, da bodo starši doma lahko sodelovali pri reševanju vaj iz delovnega zvezka in
se z otroki pogovarjali o obravnavanih varnostnih temah. V šolah pa bo posamezne
teme, zajete v nekaj vsebinskih sklopov, otrokom med razrednimi urami predstavil policist

Plišasti policist Leon je maskota novega preventivnega projekta. / Foto: GPU
- vodja policijskega okoliša, in sicer v navzočnosti in s pomočjo učiteljic oz. učiteljev.
”Projekt Policist Leon svetuje so lani prvič
izpeljali na območju Policijske uprave Slovenj Gradec, odziv otrok in staršev pa je bil
zelo dober. Projekt je v resnici dobro zasno-

Motorist prehitro vozil
Škofja Loka - Na regionalni cesti pri Svetem Duhu se je 21. septembra zvečer pripetila prometna nesreča, v kateri se je huje
poškodoval 25-letni motorist. Voznik osebnega avtomobila je peljal
po vaški in se vključil na regionalno cesto Kranj-Škofja Loka. Tedaj
je po njej v smeri proti Škofji Loki z neprilagojeno hitrostjo pripeljal 25-letni motorist, ki je močno zavrl. Po 40 metrih zaviranja je s
prednjim levim bočnim delom motorja trčil v desni bok avtomobila
in padel po tleh. Hudo ranjenega so reševalci odpeljali na urgenco
Kliničnega centra v Ljubljani.

Napihalo devet voznikov
Kranj, Škofja Loka - V noči na 20. september so kranjski in škofjeloški policisti znova izvedli poostren nadzor prometa po
metodologiji Promil. Ustavili in z alkotestom preizkusili so 178
voznikov, od katerih jih je devet vozilo pod vplivom alkohola. Osmim so zato začasno odvzeli vozniška dovoljenja, medtem ko je en
voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Devetim
voznikom so zaradi kršitev na kraju izrekli globe, zoper dva pa so
podali obdolžilne predloge. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so
pridržali dva voznika, najvišja vrednost preizkusa z alkotestom pa je
bila 0,63 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

Nesreča pri bencinskem servisu
Škofja Loka - Pri bencinskem servisu OMV na regionalni cesti v
Škofji Loki se je 5. septembra zgodila prometna nesreča, ki sta jo
povzročila oba udeleženca. 29-letna voznica osebnega avtomobila z
območja Škofje Loke je vozila po regionalni cesti iz mesta proti

van in je prilagojen učnemu programu v šolah, zanj pa bo predvidoma porabljenih pet
šolskih ur,” pravi inšpektor v sektorju uniformirane policije na PU Kranj Matej Brajnik,
koordinator projekta na Gorenjskem.
Simon Šubic

križišču Stari Dvor. V neposredni bližini bencinskega servisa na
Kidričevi cesti je vozilo zaustavila in kljub neprekinjeni sredinski črti
začela zavijati levo na bencinski servis. Za njo je isti smeri peljal 44letni voznik motornega kolesa iz Cerknega, ki je kljub neprekinjeni
sredinski črti zapeljal levo, na nasprotno smerno vozišče, prehitel
kolono vozil in trčil v zadnji del vozila voznice osebnega avtomobila.
V nesreči se je hudo poškodovala 40-letna sopotnica na motorju, zato
so jo reševalci odpeljali na zdravljenje v Klinični center v Ljubljano.

Kolesar zapeljal v jarek
Škofja Loka - V bližini Podpulfrca se je 6. septembra popoldne
hudo ponesrečil 71-letni kolesar iz Škofje Loke. Kolesaril je po lokalni
cesti Podpulfrca-Breznica v smeri proti Zmincu. Vozil je po klancu
navzdol, kjer cesta poteka v več zaporednih ostrih ovinkih. V blagem
levem ovinku je zapeljal desno izven vozišča v obcestni jarek, padel in
poškodovan obležal. Najprej so zanj poskrbeli zdravniki v Škofji Loki,
potem pa so ga s helikopterjem odpeljali v Klinični center v Ljubljano.

Izgubil oblast nad vozilom
Železniki - V prometni nesreči, ki se je 17. septembra ob 2.15 zgodila v Železnikih, sta se dve osebi hudo poškodovali. Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, saj
je 22-letni voznik osebnega avtomobila, sicer domačin, med vožnjo
izgubil oblast nad avtomobilom. Vozilo je po daljšem zaviranju trčilo
v betonski zid in se prevrnilo. Ob tem je 23-letni sopotnik, prav tako
domačin, ostal ukleščen v vozilu, zato je bilo poleg reševalcev potrebno tudi posredovanje gasilcev. Oba poškodovana so zaradi hudih
poškodb prepeljali v Klinični center. S. Š.
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Horoskop
OVEN 21. marca – 21. aprila
Končno vam bo uspelo priti na zeleno vejo, saj boste nepričakovano prišli do večje vsote denarja. Seveda ne bo noben problem s
tem, le kam z njim. Vseeno ga zapravljajte počasi.
Srečni datumi: 12., 13. 10.
Dnevi za ljubezen: 22., 23., 24. 10.
Vaša barva: vse rožnate barve
Loto številke: 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17
Misel meseca: Seme je najmanjše skladišče tistega, kar iz semena nastane.

BIK 22. aprila – 20. maja
Obetajo se vam spremembe na delovnem mestu, na kar ste sicer
že pripravljeni, a vse ne bo tako, kot ste si zamislili. Na čustvenem
področju boste ostali brez besed in boste prijetno presenečeni.
Srečni datumi: 14., 22., 27. 10.
Dnevi za ljubezen: 3. 10.
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 1, 22, 23, 24, 25, 30, 38
Misel meseca: Domišljija je bojno polje naših misli.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija
Kljub dopustu boste imeli premalo energije. Za nazaj je težko počivati, naučiti se morate sproti vzeti čas za sebe, ne pa samo takrat, ko so baterije že čisto na koncu.
Srečni datumi: 13., 16. 10.
Dnevi za ljubezen: zadnji teden v oktobru
Vaša barva: črna
Loto številke: 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28
Misel meseca: Dogodek dneva je vedno jutro.

RAK 22. junija – 22. julija
Pred časom ste prišli v spor z nekom, ki vam veliko pomeni, in čakali, da le ne bi naredili prvega koraka. A če boste še naprej čakali, bo pri tem tudi ostalo, ker nasprotna stran ne bo naredila nič.
Srečni datumi: 1., 3., 5. 10.
Dnevi za ljubezen: 13., 19. 10.
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11
Misel meseca: Prava moč se poraja iz želje.

LEV 23. julija – 23. avgusta
Končno boste želi zmage vašega dela in prizadevanja. Obeta se
vam kar nekaj prijetnih sprememb in dobre volje ne boste skrivali pred okolico, kar je tudi prav.
Srečni datumi: sredina meseca oktobra
Dnevi za ljubezen: 11. 10.
Vaša barva: indigo
Loto številke: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 33
Misel meseca: Pogum pomeni, da naredite tisto, česar vas je strah.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
Odločitve, ki vas čakajo v tem mesecu, bodo od vas zahtevale veliko poguma in tudi vztrajnosti. Ker pa točno veste, kaj hočete in
kje je vaš cilj, vam ne bo nič pretežko.
Srečni datumi: 17., 18., 19. 10.
Dnevi za ljubezen: 30. 9. in 15. 10.
Vaša barva: roza
Loto številke: 5, 6, 7, 18, 19, 23, 26
Misel meseca: Najpomembnejše pri cilju je, da ga imate.
46 - L O Č A N K A

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra
Tokrat spremembam ne boste mogli uiti, saj bodo same prišle do
vas in vas ujele, čeprav nepripravljenega. Vse, kar vas čaka, je pozitivno, zato je ves strah resnično odveč.
Srečni datumi: 25., 27. 10.
Dnevi za ljubezen: 20. 10.
Vaša barva: temno zelena
Loto številke: 2, 5, 8, 12, 15, 16, 18
Misel meseca: Da bi uspeli, moramo predvsem zaupati, da bomo.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra
Večkrat dane situacije ne bodo najboljše za vas, pa čeprav bi vložili še toliko energije. Ni pravi čas za spremembe in bolje boste naredili, če tokrat malo počakate.
Srečni datumi: 27. 10.
Dnevi za ljubezen: 20., 25. 10.
Vaša barva: siva
Loto številke: 7, 8, 9, 12, 15, 22, 31
Misel meseca: Ni bližnjic do tja, kamor je vredno priti.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra
Bodite previdni, ko delate urnik svojih obveznosti. Drvite k temu,
da se čisto izčrpate in če se pravi čas ne ustavite, bodo posledice
tudi temu primerne. Še imate čas.
Srečni datumi: 26. 9.
Dnevi za ljubezen: 16., 17. 10.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15
Misel meseca: Ne podcenjuj tistega, kar je blizu, čeprav so cilji usmerjeni v daljavo.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja
Veliko časa boste posvetili sami sebi, svojim hobijem, ki vam veliko pomenijo, a vedno zmanjka časa za druženje s prijatelji, ki jih
imate res veliko. Čaka vas tudi presenečenje.
Srečni datumi: 7. 10.
Dnevi za ljubezen: konec meseca oktobra
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 3, 4, 5, 11, 16, 19, 20
Misel meseca: Edina ovira jutrišnjim uspehom so današnji dvomi.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja
Delali si boste skrbi zaradi denarja, kako in na kakšen način priti
do njega, a na žalost čudežne rešitve tudi tokrat ne boste našli.
Treba se bo domisliti česa novega, morda dodatno delo ni slaba
ideja.
Srečni datumi: 13., 14. 10.
Dnevi za ljubezen: 25., 26. 9.
Vaša barva: oker
Loto številke: 1, 2, 3, 30, 31, 32, 35
Misel meseca: Zmaga ne pride sama od sebe, priti ji morate naproti.

RIBI 20. februarja – 20. marca
Mesec boste dobro startali, saj boste začeli z realizacijo svojih načrtov, ki ste jih čez poletje prelagali. Malo vam bo nagajalo zdravje, a se ne boste dali in šli preko vseh tegob.
Srečni datumi: 11., 12. 10.
Dnevi za ljubezen: 30. 9. in 9. 10.
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 4, 6, 20, 22, 32, 34, 36
Misel meseca: Vse je težavno, preden postane lahko.
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naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
L O Č A N K A - 47

Gostišče Kveder
Gostilna in prenočišča Andreja Eržen s.p.,
Spodnja Luša 16, 4227 Selca nad Škofjo Loko
tel.: 04/514-14-99, GSM 041/778-360
e-pošta: gostisce@kveder-sp.si
www.kveder-sp.si
Odprto vsak dan od 12. do 22. ure,
nedelje od 10. do 21. ure,
sreda zaprto.

Nudimo:
nedeljska in dnevna kosila,
■ jedi na žlico
■ jedi iz divjačine
■ jedi po naročilu,
■ pizze
■ prenočišča 3* do 20 oseb
■ prostor za skupine do 120 oseb
■ igrala za otroke, pogled na ogrado z jeleni
■ dovolj velik parkirni prostor
■

Sprejemamo rezervacije za
obletnice, praznovanja in
novoletne zabave.

❅

❅❄

❄

PREDPRODAJA
SMUČARSKIH VOZOVNIC

❄

od 1. 10. do 31. 10. 2008

do - 25 % popusta
od 1. 11. do 15. 11. 2008

❅

do - 15 % popusta

N O V O S T V S E Z O N I 2 0 0 8 / 0 9 - V PREDPRODAJI
IMAMO TUDI POLDNEVNE KARTE!

❆

❅

HOTER CERKNO
organizacija
porok, družabnih
srečanj, praznovanje obletnic, ...

POPUST
DNEVNA ODRASLI
DNEVNA MLADINA
DNEVNA OTROCI
SEZONSKA ODRASLI
SEZONSKA MLADINA
SEZONSKA OTROCI

❅

DO 25 %
21,00 EUR
19,00 EUR
13,50 EUR
315,00 EUR
266,00 EUR
215,00 EUR

Več informacij in podrobnejši
cenik najdete
na www.ski-cerkno.com in
www.hotel-cerkno.si ter
na telefonski št. 05/374 34 00
e-pošta: info@hotel-cerkno.si

HOTEL CERKNO, d.o.o., SEDEJEV TRG 8, CERKNO

IZKORISTITE UGODEN NAKUP DO 15. 11. 2008!

