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Ločanka predstavlja

Izšel je pomladno-poletni koledar
prireditev na Škofjeloškem

Pomladno-poletni koledar prireditev zajema dogajanje v ob-
činah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in Železniki, in sicer
od 1. aprila 2009 do 31. septembra 2009.
Tudi tokrat so se organizatorji prireditev odzvali v velikem šte-
vilu, tako da je v pomladno-poletni različici koledarja, ki je
prevedena tudi v tuje jezike, zastopanih kar 112 prireditev. 
Vsem domačinom ter obiskovalcem je koledar prireditev
brezplačno na voljo na vseh Turistično informacijskih centrih
na Škofjeloškem in
širše po Sloveniji, po
želji pa Vam ga poš-
ljejo tudi na dom. 

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

PREDAVANJE - ”ZASADITEV IN NEGA 
OKRASNIH RASTLIN NA PROBLEMATIČNIH 
LEGAH” in CVETLIČNI SEJEM V ŠKOFJI LOKI

Skupina za lepšo Loko organizira v soboto, 
9. maja 2009, od 8. do 13. ure

8. Cvetlični sejem na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Na sejmu boste lahko po ugodnih, najmanj 10 odstotkov niž-
jih cenah, kupili različne vrste cvetja, sadik, korit, gnojil, se-
men, vrtnarskega orodja in vsega, kar še potrebujete za učin-
kovito vrtnarjenje. Svojo ponudbo bodo na sejmu predstav-
ljali naslednji ponudniki: Vrtnarstvo Stanonik, Vrtnarstvo Bil-
ban, KGZ Škofja Loka in Pinus, d. o. o. Seveda vam bodo z
veseljem tudi svetovali in vam pomagali pri oblikovanju tren-
dovskih zasaditev na vašem vrtu in balkonu. 

Kot uvod v Cvetlični sejem vas Skupina za lepšo Loko 
v četrtek, 7. maja 2009, ob 18. uri vabi na predavanje
v Miheličevo galerijo v Kašči. Predavala vam bo ga. Nevenka
Breznik - klub Gaia. Tema njenega predavanja bo ”Zasaditev
in nega okrasnih rastlin na problematičnih legah”. 

Informacije: Skupina za lepšo Loko, Andreja Križnar, 
04/517 06 04, www.lto-blegos.si

LOKALNA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA
B L E G O Š
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
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Frankovo naselje 68, Škofja Loka: 51 54 250, 041/673 769
Škofjeloška c. 01, na Laborah, v Kranju: 23 63 680, 031/673 769

Pokličite! Nudimo vam strokovno pomoč.

AG
E

N
C

IJ
A 

Č
E

LI
K

 d
.o

.o
.,

 V
irm

aš
e 

11
8

, 
Š

ko
fja

 L
ok

a

AGENCIJA ČELIK, 
ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE, d. o. o.

GENERALI - prva zavarovalnica, ki varnim voznikom, 
poleg maksimalno priznanih dodatnih popustov, 
vrne 10 odstotkov premije pri kasko zavarovanju vozila!

d.o.o.

Agencija Čelik je partner Zavarovalnice Generali že od leta 2003. V Škofji
Loki in njeni širši okolici smo edina agencija, ki nudi njihova zavarovanja in
obenem zagotavlja najboljši servis pri urejanju škodnih dogodkov.

V tem času se je povečalo število naših skupnih strank že na več kot tisoč.
Stranke prihajajo k nam z vseh koncev Gorenjske, v Škofjo Loko ali na 
Labore, v Kranj. Poiščejo nas predvsem zaradi cenovno najugodnejših 
avtomobilskih zavarovanj, naložbenih pokojninskih zavarovanj z garantiranim
izplačilom, ter najširših kritij zavarovanj premoženja - zavarovanje obrti, 
etažne lastnine in stanovanjskih hiš. 

Da se vse več zavarovancev odloča za požarno in stanovanjsko zavarovanje, 
dokazuje dejstvo, da smo med štirimi najuspešnejšimi agencijami v Sloveniji, 
ki so dobile priznanje Zavarovalnice Generali. Nagrado smo prejeli za največ 
sklenjenih polic paket dom, v letu 2008, za kar se moramo zahvaliti vsem, ki 
so nam v tem času zaupali in v to, kar smo jim svetovali, tudi verjeli. 
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Prisluhnemo slehernemu mlademu
posamezniku v težavah

Po skoraj trimesečnem delovanju se je PUM-u pridružilo štiriin-
dvajset mladih, od teh jih program redno obiskuje kar dvaindvaj-
set, kar je izjemna udeležba za tako kratko obdobje delovanja, a
hkrati znamenje, da so potrebe in želje mladih po vključitvi v pro-
gram, ki dela z njimi celostno, izjemne. Ko se posameznik znajde
na prelomnici in se temu pridružijo še osebne stiske in dileme, je
nuja po njihovih razrešitvah alarmantna. Na PUM-u se trudimo pri-
sluhniti slehernemu posamezniku, saj se zavedamo, da le z empa-
tičnim, vzajemnim odnosom lahko pridemo do jedra težav, ki so
povzročile, da so največkrat izjemno inteligentni mladi opustili šo-
lanje. Ko se vprašamo, zakaj in začnemo razreševati razvojne dile-
me in nasilje (predvsem psihično) v družini, ki jim največkrat kralju-
jejo občutki manjvrednosti in brezizhodnosti, se pozitivni rezultati
in napredek pokažejo izjemno hitro. Pri nas se trudimo, da vsakdo
prebudi svoje talente, pri čemer smo mu v podporo tako mentorji
kot drugi udeleženci, saj ko nekomu uspe, se tega veselimo vsi, ki
smo šli skupaj z njim skozi procese bojev do končne zmage. Poleg
tega, da smo upihnili svečko za Evinih 18 let in se posladkali z bio-
eko jabolčno torto, ki smo jo spekli sami, smo bili navdušeni, da je
eden od udeležencev razrešil na videz nepremostljiv spor s svojo
mamo ter se preselil nazaj v domače gnezdo; Anja je uspešno
opravila izpit iz okrasnih rastlin, Uroš pa po nekajletni bralni suši
knjige ”požira” kot za stavo, pri čemer mu sledi Mitja, ki se navdu-
šuje tudi nad literaturo v angleščini. Kako gre že tista - ”Vsak dan, v
vsakem pogledu, vse bolj napredujemo.” Če si želiš tega tudi ti, se
nam pridruži in izkoristi to, da je PUM znova v Škofji Loki. 

Mentorji Boris, Martina in Nina

ob Gimnaziji na Koroški cesti 19 ob Gimnaziji na Koroški cesti 19

ponedeljek – petek 8.00 – 19.00
sobota  8.00 – 12.00
nedelja in prazniki zaprto

Pri nas dobite:
... knjige in ostale izdaje Ognjišča 
... knjige drugih priznanih založb 
... bogat darilni program: križi, rožni venci, angeli, slike, ikone, sveče...
... vse za darila ob zakramentih (krst, obhajilo, birma)
... papirniški, pisarniški in hobi program
... CD in DVD plošče in VHS kasete
Obiščite nas!
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Uvodnik
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Škofja Loka je po devetih letih dočakala vnovično uprizoritev
Škofjeloškega pasijona. Za mesto in širše območje, kjer se je ne-
kdaj raztezalo freisinško gospostvo, predstavlja pomemben kul-
turnozgodovinski spomenik (žive dediščine, kakršen je od decem-
bra tudi njegov uradni status). Nastal je v Škofji Loki 1721, spisal
ga je v slovenskem jeziku kapucin pater Romuald Marušič, v 18.
stoletju so ga v Škofji Loki uprizarjali v obliki pasijonske proce-
sije, pozneje pa nekajkrat tudi v drugačnih izvedbah.

Izvirnik rokopisa hrani loška kapucinska knjižnica, to je tudi
edina ohranjena režijska knjiga v Evropi. Uprizarjanje pasijona,
kakršnega so v Loki doživeli v letih 1999 in 2000, in ga doživlja-
mo tudi letos, je v Evropi edinstveno. Pasijonske prireditve v Ev-
ropi sicer niso redkost, kar so imeli priložnost spoznati tudi Lo-
čani, ki so od leta 2007 vključeni v gibanje evropskih pasijonskih
mest Europassion. A škofjeloški je nekaj posebnega, nam je pred
kratkim povedal poznavalec in ljubitelj pasijona Alojz Pavel Flor-
jančič. Ogledal si jih je več, na nedavni skupščini Europassiona
tudi tistega v gostiteljskem Neumarktu, ki izvira iz istega obdobja
kot škofjeloški, igrajo ga na odru, več kot štiri ure, nastopa okoli
petsto ljudi. Izjemen spektakel, toda loški ima v primerjavi z njim
številne prednosti. Ima izvirno besedilo, ohranjeno režijsko knji-
go, igrajo ga na odru in v procesiji, edinstven je tudi zato, ker
vključuje konjenike, noben drug pasijon pa tudi nima cehov. Pa-
ter Romuald je v izvirni uprizoritvi uporabil cehe kot nekakšne
sponzorje, če se izrazimo v današnjem jeziku. Izjemnost pasijona
je tudi množično sodelovanje okoli osemsto ljudi, pretežno ljud-
skih ljubiteljskih igralcev, ki oblikujejo pasijon v svojevrsten spek-
takel. Vsa ta dejstva so pravi balzam za dušo lokalnih prebival-
cev, ki zadnjih nekaj mesecev ne le delajo za pasijon, pač pa z
njim tudi živijo. Za mnoge je še posebej pomemben zaradi verske
vsebine in duhovnega sporočila. 

Da to omenjam ravno na koncu, ni naključje. Pred kratkim sem
slišala očitek, da novinarji o pasijonu pišemo zgolj kot o dogod-
ku s pretežno verskim pomenom. Da je zgodba svetopisemska in
govori o Kristusovem trpljenju, ni mogoče prezreti. Tudi tega ne,
da so se pri promociji pasijona močno angažirali ljudje, ki v pa-
sijonu vidijo zlasti versko vsebino in so z vabili škofom in verni-
kom peš romali v slovenske škofije. In še bi se našlo takšnih in po-
dobnih sporočil. Škofjeloški pasijon pač vsakdo dojema po svoje,
nekdo kot vernik, ki išče duhovno izkušnjo v predvelikonočnem
času, drug kot ljubiteljski igralec, ki bo v predstavi odigral svojo
vlogo, tretji kot ponudnik pasijonskega spominka ali prigrizka na
stojnici ob prizorišču, četrti kot turist, ki bo obiskal tisočletno me-
sto in bo poleg vse ostale kulturne dediščine lahko v živo užil čas
in duha 18. stoletja. In ravno glede slednjega je pasijonska pred-
stava, ki se na premičnih odrih in ob udeležbi množice igralcev,
pevcev, konjenikov odvija pred nami kot film iz obdobja baroka,
velika dragocenost. Takšno lahko Škofja Loka ponudi mestu in
svetu in se z njo postavi ob bok številnim svetovnim mestom, ki
vsako na svoj način častijo svoje velike zgodovinske dogodke ali
ugledne rojake. Zato Škofji Loki ob letošnji uprizoritvi pasijona
želim, da bi to svojo kulturno-zgodovinsko dragocenost (takšno je
namreč moje videnje Škofjeloškega pasijona) znala letos in v pri-
hodnje dobro umestiti v svojo celovito turistično ponudbo.

je mesečna priloga Gorenjskega glasa 
za škofjeloško regijo.

Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj 
Bleiweisova cesta 4, Kranj

odgovorna urednica: 
Marija Volčjak 

urednik Ločanke:
Boštjan Bogataj
(bostjan.bogataj@g-glas.si)

novinarji:
Boštjan Bogataj, Vilma Stanovnik, Igor Kavčič, 
Danica Zavrl Žlebir, Matjaž Gregorič, Alenka Brun, 
Ana Hartman, Andreja Kopač, Maja Bertoncelj, 
Jernej Červek

fotografije:
Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Polona Mlakar Baldasin

lektoriranje:
Marjetka Vozlič

uredništvo, naročnine:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
telefon: 04/201 42 00
elektronska pošta: info@g-glas.si

oglasno trženje:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj
za Ločanko: Mirjam Pavlič (gsm 031/698 627)

mali oglasi: 
telefon: 04/201 42 47
Delovni čas: od ponedeljka do četrtka 
neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.

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 25. številke Gorenjskega glasa,
31. marca 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo dobi-
jo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 28. aprila 2009.

L O Č A N K A

Danica Zavrl Žlebir

Škofjeloški pasijon

Na naslovnici: Anja iz Železnikov
Ličenje: Katja Novak, foto: Tina Dokl
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Največja dramska predstava v Sloveniji
Škofjeloški pasijon s svojo spektakularnostjo in močnim vizual-

nim ter zvočnim učinkom ni samo eden najlepših pasijonov na sve-
tu, ampak je predvsem živa zgodba, ki s seboj nosi močno sporoči-
lo. Več kot 800 igralcev je v soboto in nedeljo že odigralo prvi upri-
zoritvi največje dramske predstave v domovini. Škofjeloški pasijon
z več kot 80 konjeniki in skupno 800 igralci zaokrožuje procesijo, ki
na prostovoljni in ljubiteljski ravni združuje škofjeloško območje ali
nekdanje posestvo Freisinških škofov. Preostale uprizoritve Škofje-
loškega pasijona: cvetni petek, 3. aprila 2009 (ob 18. uri - šolska
predstava), cvetna sobota, 4. aprila 2009 (ob 20. uri), cvetna nedelja,
5. aprila 2009 (ob 16. uri), velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2009
(ob 16. uri), bela sobota, 18. aprila 2009 (ob 20. uri) in na belo ne-
deljo, 19. aprila 2009 (ob 16. uri). Informacije: Pasijonska hiša na
Mestnem trgu (511 24 60, info@pasijon.si)

Folklorni večer v Selcih
To soboto, 4. aprila, Turistično društvo Selca vabi na zanimiv fol-

klorni večer v Osnovno šolo Selca. Razen domačih bodo nastopile
tudi otroške folklorne skupine iz Avstrije. Informacije: TD Selca
(Tomaž Habjan, 031/378 751, tdselca@gmail.com)

Pod mavričnim dežnikom
Otroška prireditev Pod mavričnim dežnikom bo v četrtek, 9. apri-

la, v večnamenskem prostoru Vrtca Škofja Loka, enote Najdihojca.
Namenjena je predšolskim otrokom, zlasti tistim, ki ne obiskujejo
vrtca. Otroci se bodo ob 17. uri lahko poveselili tudi na Veselih ig-
rarijah s škrati. Informacije: Vrtec Škofja Loka (Majda Pipan, 512 24
62, majda.pipan2@guest.arnes.si)

Katera bo letošnja kraljica Zale?
Turistično društvo Žirovski vrh tudi letos organizira turistično ga-

stronomsko prireditev Salamiada v Žirovskem vrhu. Salamo lahko
na ogled in pokušnjo na dan prireditve, 12. aprila, do 14. ure prine-
sejo vsi, ki se želijo potegovati za naslov Kraljice Zale. Najboljšo sa-
lamo bodo izbrali tako obiskovalci (ki so vabljeni na kmetijo Javorč
ob 14. uri) kot tudi strokovna komisija. Informacije: TD Žirovski vrh
(Lucija Kavčič, 031/693 731, lucija.kavcic@siol.net).

Po Oglarski poti na Sv. Mohor
V nedeljo, 26. aprila, Turistično društvo Selca vabi na pohod po

Oglarski poti na Sv. Mohor. Start načrtujejo ob 9. uri pri čebelarju
Vojku v Ševljah. Od tam se bodo podali do amaterskega slikarja Je-
ralovcovega Tonija v Hudi laz in se nato povzpeli na Sv. Mohor. Med
potjo bodo pohodniki ob kopi spoznali oglarje in njihovo delo. Ob
Tomažinovem kopišču bo možnost toplega obroka (doplačilo), ob
povratku v Ševlje pa bodo pohodniki lahko kupili tudi različne pri-
delke z oglarske poti. Informacije: TD Selca (Tomaž Habjan,
031/378 751, tdselca@gmail.com, Janez Pegam, 031/578 741).

Nov hotaveljski izziv - Slajkatlon
Hotaveljskega izziva se lahko udeleži vsak vsaj rekreativno pri-

pravljen športnik. V nedeljo, 26. aprila, se bodo na Slajkatlonu, ne-
kakšnem triatlonu (kolesar, tekač in nosač), pomerile trojke, katerih
sestava se izžreba, na relaciji Hotavlje - Slajka. Informacije: Šport-
no društvo Marmor Hotavlje (Niko Stržinar, 051/214 751,
info@sdmh.si)

Boštjan Bogataj

Ločanka je redna priloga časopisa

NAROČAM

Ime in priimek: ____________________________________

Naslov:__________________________________________

Podpis:_______________________

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

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

Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

za najmanj eno leto
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Od 28. marca do 19. aprila se bo na prizo-
riščih v Škofji Loki zvrstilo osem predstav
Škofjeloškega pasijona. Več kot osemsto na-
stopajočih in sodelujočih z dogodkom živi
zadnjih nekaj mesecev. Kako ga doživljajo ob-
čani Škofje Loke, ali so se tudi oni istovetili s
tem biserom kulturne dediščine, ki ima od de-
cembra lani tudi status žive kulturne dedišči-
ne, smo vprašali župana Igorja Drakslerja.

”Pohvaliti moram vse, ki v predstavi na-
stopajo, in so si vzeli čas za sodelovanje, saj
so morali za to, da je pasijon znova prikazan,
žrtvovati prav ves svoj prosti čas. V predsta-
vo so vložili sebe in tudi svoje imetje (v mis-
lih imam konjenike). Poudariti je treba, da
strokovni tim že nekaj mesecev zelo inten-
zivno dela, prostovoljno seveda, pri igri so-
deluje tudi vrsta tistih, katerih dela se ne
vidi, denimo redarji in varnostniki, ki skrbi-
jo za to, da se ne bi zgodilo nič neprijetnega.
Imeli smo polno razumevanje pri izdaji po-
trebnih dovoljenj. Za vse predstave smo do-
bili tudi dovoljenje za zaporo državne ceste
in veseli smo, da ljudje iz Poljanske doline to
z razumevanjem sprejemajo. Bolje bi bilo si-
cer, če bi že imeli obvoznico, s čimer bi od-
padle številne tehnične težave. Pripravljenost
ljudi na sodelovanje je velika, potrebno pa je
tudi povedati, da je kljub veliki množici v
Škofji Loki še vedno kdo, ki v pasijonu ne
sodeluje, in to celo iz gledaliških krogov. To
mi ni razumljivo.”

Kako pa dogajanje, ki je nekoliko mote-
če za vsakdanje življenje v Škofji Loki,
sprejemajo meščani?

”Že na nedeljski vaji je bilo veliko mimo-
idočih, ki so si z zanimanjem ogledovali do-
gajanje, kar pričakujem tudi na predstavah.
Meščani so sicer prejeli dovolilnice za Mest-
ni trg, s čimer imajo po eni strani možnost gi-
banja v času pasijona, ko je drugim gibanje
omejeno, po drugi pa tudi možnost ogleda
predstave na stojiščih. Nekoliko bo življenje
res oteženo, ker bodo imeli avtomobile parki-
rane nekoliko dlje, toda ob takih dogodkih je
treba v starem središču mesta, ki ni spalno
naselje, računati na dobre in slabe strani.”

Kakšen je prometni režim za obiskovalce?
”Avtomobili bodo parkirani na določenih

parkirnih mestih zunaj mesta, v industrijski
coni na Trati, prevoz v mesto na prizorišče pa-
sijona pa je organiziran z avtobusi. Tako ni

potrebe, da bi se ljudje vozili v mesto s svoji-
mi avtomobili in delali še dodatno gnečo.”

Ali vse to pomeni, da so druga dogajanja
ta čas v senci pasijona?

”Po mojem mnenju tako tudi mora biti, pa-
sijon se dogaja samo vsakih nekaj let. Škof-
jeloški pasijon je izjemen spomenik, ki si ga
lahko postavi Škofja Loka, in če bomo mo-
dri, take priložnosti ne bomo zamudili. Pove-
dal bi še, da je bila sobota teden dni pred pa-
sijonom dan za čiščenje mesta in okolice. Z
veseljem ugotavljam, da je stvar dobro uspe-
la, ljudje so očistili mesto tudi navlake, ki se
je nabrala v desetletju.”

V tem tednu so počistili tudi ruševine ne-
kdanjega kopališča v Puštalu. Ali tudi to
sodi k čiščenju pred pasijonom?

”Zadovoljni smo, da je bila naša pobuda za
rušenje propadajočega objekta sprejeta, da je
lastnik zaprosil za rušitveno dovoljenje in je
objekt porušil, preden bi se lahko zgodila
kaka nesreča. Rušenje smo hkrati izkoristili
tudi za vajo Civilne zaščite.”

Sicer pa je Zavarovalnica Triglav, ki je
lastnica tega objekta ter hotela Transturist
in Krone v mestu, znova objavila razpis za
prodajo premoženja. Menda znova ni bila
uspešna?

”Žal, ni bila in v kriznih časih bo treba biti
do tega bolj razumevajoč.

Prepričan sem, da bodo morale cene nepre-
mičnin še pasti. Sicer pa naj ponovim že več-
krat izrečeno: občina je zadolžena za spreje-
manje novega prostorskega akta, ki zajema
območje pri hotelu, vseskozi smo tudi odprti
za pobude investitorjev. Teh si seveda želimo
čim prej, kajti kritike ljudi poslušamo prav na
občini, kakor da bi bili mi lastniki. V kapita-
lističnem sistemu pa to še zdaleč ni več
tako.”

Nastopila je gradbena pomlad. Kako je z
gradnjo cest v občini?

”Poteka že gradnja ceste Podlubnik-
Klančar, lepo vreme k temu pripomore. Ra-
čunamo, da bomo z gradnjo končali do ob-
činskega praznika. Veseli nas tudi, da imamo
v državnem proračunu odobrena tudi sred-
stva za rekonstrukcijo ceste vse do Praprotna,
kjer pričakujemo, da bodo lastniki zemljišč
državi prodali zemljišča s ciljem, da bomo to
cesto v prihodnje lahko rekonstruirali. V
Škofji Loki končujemo tudi gradnjo pločni-
kov iz smeri mesta proti Poljanski dolini (tudi
na tem mestu promet urejajo semaforji). Gre
za občinsko investicijo, država tega ne želi fi-
nancirati, ker bo cesta, potem, ko bo zgrajena

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

Loka si s pasijonom postavlja
kulturni spomenik

Osrednji dogodek v občini Škofja Loka je v postno-velikonočnem času vnovična uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona, na kar sta mesto in Slovenija čakala polno desetletje.
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Igor Draksler

Nadaljujejo z gradnjo odseka Podlubnik-Klančar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Poljanska obvoznica, prenesena v občinsko
last. Mi pa želimo čim prej zagotoviti, da
bodo pešci, mamice z vozički lahko nemote-
no prihajali v mestno središče. 

Gradimo tudi v smeri Ljubljane. Vesel sem,
da se nam je uspelo dogovoriti za odkup
manjkajočih zemljišč v Retečah, kjer je bila
cesta za pešce zelo nevarna, imeli smo tudi
smrtne žrtve. To investicijo vodi država v so-
delovanju z občino, pri tem pa bodo zagotov-
ljeni ustrezni ukrepi za umirjanje prometa,
ureditev glavnega križišča v Retečah, uredili
bomo nove pločnike in pas za kolesarje (sled-
nji bo del cestišča in ne klasična kolesarska
steza). Žal pa nam je, ker se stvar ne ureja
tudi na drugi strani, kjer je gostilna, kjer bo
tudi treba izvesti ukrepe za zavarovanje kole-
sarjev in pešcev.”

Kdaj se bodo lahko začela dela pri grad-
nji Poljanske obvoznice? Kako daleč ste z
dokumenti?

”Za že tolikokrat omenjeno sporno zemljiš-
če na prvem delu trase obvoznice je bila pred
kratkim izdana odločba o prenosu lastniške
pravice na Republiko Slovenijo, kar nam se-
daj omogoča, da lahko investitor za ta maj-
hen, prej sporni odsek končno začne s prido-
bivanjem gradbenega dovoljenja. Omenjena
odločba je sedaj izvršljiva in pritožba ne za-
drži izvršitve.” 

Za marec je bilo predvideno tudi dokon-
čanje gradnje športne dvorane na Trati,
vendar so zapleti to preprečili. Kdaj bodo
dela dokončana?

”Stvari se še zapletajo. V notranjosti je še
vlažno, zato ne vztrajamo, da bi bila dvorana
končana pred počitnicami, saj bi s prehitro
dograditvijo lahko ogrozili kvaliteto izvedbe.
Vsekakor pa mora biti dvorana končana do
septembra.”

Trenutno poteka gradnja kanalizacije
Dorfarje-Forme, ki ga sofinancirate iz ev-
ropskih strukturnih skladov. Kako pa po-
teka veliki kohezijski projekt ureditve po-
rečja Sor?

”Pri izvedbi kanalizacije Dorfarje-Forme
gre za precej veliko investicijo, ki jo sofinan-
ciramo tudi iz evropskih strukturnih skladov.
Pričakujemo, da bomo odobrena strukturna
sredstva tudi v normalnem tempu dobili. Pre-
ostali del sofinanciramo sami iz občinskega
proračuna, iz taks za obremenitev voda.
Hkrati s kanalizacijo se obnavljata tudi vodo-
vod in cestna infrastruktura, tako da bo ta del
občine potem dobro infrastrukturno urejen.
Kohezijski projekt za gradnjo kanalizacijo
ravno sedaj obravnavajo na službi vlade za
lokalno samoupravo. Za vodovod pa moramo
nekoliko dopolniti vlogo, kajti številke iz in-
vesticijske dokumentacije so bile previsoke.
Računamo, da bo ta vloga že v kratkem šla
na ministrstvo za okolje in prostor. Tu ni mo-

goče nobeno prehitevanje. Želim pa opozori-
ti, da če naša država ne bo našla primerne
formule za črpanje evropskih sredstev, bo le-
ta v občinah verjetno zelo težko izkoristiti.
Vlogi za kohezijska razvojna sredstva smo
oddali že lani, a v primerjavi z drugimi obči-
nami na Gorenjskem (projekt GORKI) smo
kljub temu že precej naprej.”

Kako boste ukrepali v času, ko se gospo-
darska kriza odraža tudi na Škofjelo-
škem?

”Pred kratkim smo imeli skupni sestanek z
zavodom za zaposlovanje, centrom za social-
no delo in občinskimi humanitarnimi organi-
zacijami. Uradne institucije, ki se ukvarjajo s
to problematiko, delajo na podlagi statistike,
ki vselej malo zamuja, zatorej zamujajo tudi te
ustanove, ljudje pa so v stiski. Tudi pomoč vla-
de, ki subvencionira krajši delovnik, da ne bo
podjetjem treba odpuščati ljudi, žal, ne doseže
vseh. Podjetja resda ne odpuščajo stalno zapo-
slenih in zaščitenih kategorij delavcev, med-
tem ko začasno zaposlene in zlasti mlajše de-
lavce ti ukrepi ne ščitijo. Obstaja resna nevar-
nost, da bodo zlasti mladi ostali brez služb.
Naša občina ima za pomoč ljudem v socialni
stiski socialni sklad, toda preden ljudje pride-
jo po tovrstno pomoč, ima še marsikdo v drža-
vi kaj za postoriti. Sicer pa so tudi v humani-
tarnih organizacijah, pri Rdečem križu in Ka-
ritas, trenutno še zaloge pomoči za tiste, ki so
potrebni pomoči. Ko pa se bo začela nakazo-
vati kakšna večja kriza tudi v podjetjih, kjer
trenutno stvari še nekako visijo v zraku, se
bomo znova hitro sestali in ukrepali.”

Kako potekajo postopki za gradnjo nove-
ga doma starostnikov na območju nekda-
nje vojašnice ob dejstvu, da na zadnji seji
občinskega sveta o tem ni bilo odločitve?

”Na občinskem svetu o tem nismo glasova-
li, za kar menim, da je bila pravilna odloči-
tev. Svetniki so v razpravi jasno dali vedeti,
da je treba razčistiti nekatere nejasnosti, ki
obstajajo v zvezi s tem projektom. Od inve-
stitorja smo želeli jasno zagotovilo, da bo na
tem mestu najprej zgrajen dom starostnikov
in šele zatem stanovanjsko naselje.”

Danica Zavrl Žlebir

Z vaje otroškega zbora za Škofjeloški pasijon / Foto: Gorazd Kavčič

Rokopis pasijona v digitalni obliki
Ljubljana - Škofjeločanka Helena Janežič, ki dela v službi za oblikovanje, vodenje in

vzdrževanje e-knjižnice v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, nam je sporočila, da
so digitalizirali faksimile rokopisa Škofjeloškega pasijona in ga objavili na portalu Digital-
ne knjižnice Slovenije (www.dlib.si). Rokopis je tako postal dostopen vsem in na voljo za li-
stanje ter proučevanje prav v času, ko v Škofji Loki pripravljajo njegovo vnovično uprizori-
tev. Vabljeni torej k ogledu najstarejšega slovenskega ohranjenega dramskega besedila. D. Ž.

V kinu Sora med pasijonom odmor
Škofja Loka - V času uprizoritev Škofjeloškega pasijona (od 27. marca do 5. aprila in od

17. do 19. aprila 2009) v kinu Sora ne bo filmskih predstav. Vmes pa od 10. do 12. aprila
vabijo na ogled animirane, sinhronizirane družinske pustolovščine Povest o Despereauxu in
vojne drame, posnete po resničnih dogodkih, Operacija Valkira. D. Ž.
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Škofja Loka - Zaradi novih socialnih raz-
mer sta župan in direktorica Centra za social-
no delo (CSD) v Škofji Loki že sklicala
skupni sestanek, ki so se ga udeležili tudi
predstavniki urada za delo in humanitarnih
organizacij. Ocenili so stanje in se dogovori-
li, kako bodo pomagali ljudem v prihodnjih
mesecih, ko se bo socialni položaj ljudi naj-
brž še poslabšal. O opažanjih socialnih služb
in o tem, kakšno pot naj uberejo ljudje, ko se
znajdejo v gmotni (in tudi duševni) stiski,
nam je nekaj podatkov nanizala direktorica
CSD Ivana Erman Košir.

”Ko človek ostane brez službe, je njegova
prva pot na zavod za zaposlovanje, kjer se
vpiše v evidenco brezposelnih in dobi nado-
mestilo. Kot nam je na skupnem sestanku po-
vedala predstavnica urada za delo, sedaj opa-
žajo, da se povečuje kategorija mlajših brez-
poselnih, kar je posledica odpovedi pogodb o
zaposlitvi za določen čas. Delež mladih je od
septembra lani z 9,2 odstotka narasel na 17,2
v februarju. Pri mlajših, ki ostajajo brez za-
poslitve, ti krajši čas prejemajo nadomestila
za čas brezposelnosti, nekateri jih sploh ne,
nastopijo problemi pri plačilu njihovih stro-
škov: položnic, najemnin. Naše delavke opa-
žajo, da prosilci za pomoč vse težje zmorejo
plačevanje najemnin v tržnih stanovanjih. To
za sedaj sicer še ni množičen pojav, vendar se
je ta problem na novo pojavil v prvih dveh le-
tošnjih mesecih.”

Erman Koširjeva pravi, da glavni val prosil-
cev za pomoč na centru še pričakujejo, ko se
bodo tistim, ki so izgubili delo, na zavodu iz-
tekle pravice do nadomestila. 

Gmotna in psihosocialna pomoč
”Ko se ljudje znajdejo v stiski in pridejo na

center za socialno delo, naj se najprej obrne-
jo na t. i. prvo socialno pomoč. Naše delavke
so v prvih treh mesecih obravnavale čez 190
primerov. Vsi sicer niso prišli k nam zaradi
materialne ogroženosti, večina (162) pa ven-
darle. Polovica je ljudi, ki pogosto prihajajo k
nam, marca pa se je razmerje nagnilo v korist
povsem novih prosilcev. Kakšne oblike po-
moči jim lahko ponudimo? Na prvi socialni
pomoči predvsem dobijo vse informacije za
vse vrste pomoči. Prva možnost je denarna
socialna pomoč, ki je lahko redna ali izredna.
Za pridobitev redne so bistveno strožji vstop-
ni pogoji, tako da je tu manjši trend rasti, do

20 odstotkov. Če smo imeli v prejšnjih mese-
cih do 250 teh pomoči na mesec, gre ta šte-
vilka sedaj proti 300. Večje pa so možnosti
za pridobitev izredne denarne socialne po-
moči. Prosilec jo dobi, ko na centru oceni-
mo, da se je znašel v položaju bistveno več-
je socialne ogroženosti. Daje se za določen
namen, denimo za kurjavo, za plačilo zaosta-
le stanarine, elektrike ali podobno, prosilec
pa mora namen dokazovati z računi. Ob tem
se vedno preverjajo prihodki in premoženj-
sko stanje družine, saj se pričakuje, da bo
človek najprej posegel po svojih prihrankih.
Vloge za te pomoči pa so se v primerjavi s
prej povečale kar za polovico,” pripoveduje
direktorica.

Tretji vir pomoči je tudi socialni sklad, ki
ga je že pred leti ustanovila občina z name-
nom, da bi bila delitev pomoči usklajena
med vsemi, ki jih ponujajo. Vstopna postaja
za pridobitev te pomoči je prav tako center
za socialno delo, s priporočilom (napotnico)
centra pa ljudje odhajajo tudi k Rdečemu
križu in Karitas po pakete s hrano, oblačila,
včasih tudi po pomoč pri plačevanju polož-
nic. V kratkem bo izšla tudi zloženka Pot iz
stiske, kjer bodo nanizane vse možnosti, kje
in kako lahko ljudje dobijo pomoč. Tudi tu

bo poleg materialne ponujena tudi psihoso-
cialna pomoč, saj se v gmotni stiski pojavlja-
jo tudi problemi v medsebojnih odnosih,
celo konflikti.

Prosilke tudi družine z dvema
dohodkoma

Kakšna je struktura prosilcev, ki se obrača-
jo po pomoč. Ivana Erman Košir pravi, da so
med njimi mladi zaposleni s kratko delovno
dobo, družine, kjer je zaposlen le en starš,
drugi pa brez dohodka ali z nizkim nadome-
stilom. Med njimi so tudi matere samohranil-
ke. Povsem nova pa je kategorija družin, kjer
sta zaposlena oba starša, z nizkimi ali nered-
nimi plačami, obremenjenimi z veliko kredi-
ti. Ravno zaradi slednjih so v socialni stiski.

Trenutno ne zna nihče napovedati, kaj se bo
dogajalo v prihodnjih mesecih v gospodar-
stvu in na socialnem področju. Zato so v
Škofji Loki pripravljeni na vse: če se bodo
razmere še zaostrile in bodo v podjetjih od-
puščali, se bodo prilagodili z dajanjem pomo-
či. Pri tem jim je v uteho, da tudi država s svo-
jimi ukrepi zagotavlja, da bo skrbela za blaži-
tev socialne stiske, pravi Erman Koširjeva. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Center za socialno delo 
vstopna postaja za pomoč

Na svarečo se gospodarsko in socialno krizo so se v občini Škofja Loka pripravili že ob koncu prejšnjega
leta, že v prvih letošnjih mesecih pa se je pokazalo, da res prihaja z vse večjimi koraki.

Ljudje v stiski po pomoč prihajajo tudi k Rdečemu križu in Karitas.
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Škofja Loka - Nagovore v knjigi so napisa-
li dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slo-
venije in častni pokrovitelj Škofjeloškega pa-
sijona, Igor Draksler, župan občine Škofja
Loka, Klemen Štibelj, koordinator projekta
Škofjeloški pasijon 2009, in Robert Podgor-
šek, gvardijan Kapucinskega samostana v
Škofji Loki. Predsednik Türk je v nagovoru
zapisal: ”Spoštovanje naše dediščine, iz kate-
re izvira naša današnja kulturna identiteta, je
namreč predpogoj za to, da lahko spoštujemo
tudi druge. Spoštovanje vseh kulturnih, na-
rodnih, verskih in drugih identitet je še pose-
bej pomembno za mirno sožitje evropskih
narodov in za prihodnost celotne Evropske
unije.”

Aleksander Igličar, predsednik Muzejske-
ga društva, je v Miheličevi galeriji, kjer so
ustvarjalci predstavili zbornik, izrazil veselje

nad polno zasedenostjo galerije. Poudaril je,
da v Muzejskem društvu neumorno skrbijo
za ohranjanje tradicije. Škofjeloški župan
Igor Draksler je povedal, da je ”počaščen,
da veliko ljudi, tudi profesorji iz Ljubljane,
pomagajo pri promociji pasijona.” Poudaril
je tudi, da ”smo Ločani tudi zaradi pasijona
pomembni v slovenskem merilu.” Urednik
Alojzij Pavel Florjančič je povedal, da ”Do-
neske s pasijonsko tematiko izdajamo že od
leta 2006.” Florjančič je bil navzoč na skup-
ščini Evropasijona, s predstavitvijo Škofjelo-
škega pasijona pa je navdušil predstavnike 75
mest po Evropi, kjer imajo tudi svoje pasijo-
ne. Poudaril je, da pri pripravi letošnjega Pa-
sijona ”sodelujemo z Ločani, loško oblastjo,
kulturniki, umetniki ...” V nadaljevanju je
predstavil vsebino knjige in avtorje, ki so pri
pisanju in oblikovanju sodelovali. Matija

Ogrin je napisal prispevek Tradicija in data-
cija Škofjeloškega pasijona, svoj prispevek h
knjigi in nova odkritja v povezavi s pasijo-
nom pa je predstavil polni dvorani Miheliče-
ve galerije. ”Če hočemo izvedeti kaj novega
o nekem delu, je najbolje, da ga kar prepiše-
mo,” je povedal. Tako se namreč ”pogreznem
v delo in počasi se začne odpirati sled, kako
je mogoče stvar nastajala.” Prisotne je sezna-
nil tudi s tem, da je Škofjeloški pasijon nastal
že pred letom 1721, saj je z raziskovanjem
odkril ”neizpodbiten dokaz, da je bila pasi-
jonska tradicija polno razvita že leta 1713” .
Knjiga Škofjeloški pasijon 2009 je razdeljena
v štiri dele: Pasijonski vhod, Pasijonski done-
ski, Pasijonski razgledi in Pasijonske norma-
lije, v vsakem delu pa se s Pasijonom po svo-
je ukvarja več avtorjev.

Tatjana Rant

Ob pasijonu izšel zbornik 
V okviru priprav na Škofjeloški pasijon je Muzejsko društvo Škofja Loka izdalo knjigo Škofjeloški 

pasijon 2009. Knjiga je že četrta s tako tematiko v zbirki Doneski. 

Cestne zapore ob pasijonu
Škofja Loka - V dneh uprizoritev Škofjeloškega pasijona bo v

Škofji Loki veljal poseben prometni režim, ki obsega triinpolurno
popolno zaporo državne ceste Škofja Loka-Gorenja vas na odseku
Škofja Loka-Zminec. Obvoz za osebna vozila bo urejen prek Stare-
ga vrha oziroma Mlake. Obvoza za tovorna vozila ne bo. Na držav-
ni cesti Škofja Loka-Češnjica bodo do 15 minut trajajoče popolne
zapore ceste v Škofji Loki, v mestu pa bodo popolne zapore Šolske,
Kopališke ulice in Fužinske ulice ter Studenca, po potrebi pa bo Par-
tizanska cesta spremenjena v enosmerno cesto. Obvezna smer bo ve-
ljala proti Groharjevemu naselju. Popolne zapore državnih cest bodo
v naslednjih terminih: v petek, 27. marca, med 19.30 in 23. uro; v so-
boto, 28. marca, med 19.30 in 23. uro, v nedeljo, 29. marca, med
15.30 in 19. uro, v petek, 3. aprila, med 17.30 in 21. uro, v soboto, 4.
aprila, med 19.30 in 23. uro, v nedeljo, 5. aprila, med 15.30 in 19.
uro, v ponedeljek, 13. aprila, med 15.30 in 19. uro, v soboto, 18. apri-
la, med 19.30 in 23. uro, v nedeljo, 19. aprila, med 15.30 in 19. uro.
Če bo katera od rednih predstav Škofjeloškega pasijona odpadla,
bodo predstave in z njimi cestne zapore še v petek, 24. aprila, med
17.30 in 21.00 uro ali med 19.30 in 21. uro, v soboto, 25. aprila, med
19.30 in 23. uro in v nedeljo, 26. aprila, med 15.30 in 19. uro. D. Ž.

Stanovalkam za praznike
Škofja Loka - Za oba marčevska praznika, dan žena in materinski

dan, so izkazali pozornost tudi stanovalkam Centra slepih, slabovid-
nih in starejših v Škofji Loki. Dan žena so praznovali ob glasbi har-
monikarja Lada in pevke Albine, stanovalke pa so obdarili s cvet-
jem. One pa so se moškemu delu s simboličnimi darilci oddolžile za
dan mučencev. Marca je v domu nastopil tudi pevski zbor Lipa iz
Kranja, slepe in slabovidne stanovalke pa so obiskali tudi predstav-
niki Zveze slepih in slabovidnih Slovenije. Ob materinskem dnevu
so predstavili knjigo Janje Blatnik iz Leskovca pri Krškem, kar je
potekalo ob petju Joži Kališnik in harmonikarja Boža Matičiča. V
okviru delovne terapije pa so stanovalke pletle copatke za novorojen-

čke. Posebej sta se pri tem izkazali slepi Marica Lampič in Marija
Skumavc. Copatke so za materinski dan podarili mamicam z novo-
rojenčki v kranjski porodnišnici, najbolj vesele pa so bile, ko so ob
obisku pestovale novorojenčke. D. Ž.

V Škofji Loki že tretja rusijada
Škofja Loka - Na Rusijadi 2009, tretjem vseslovenskem srečanja

slovenskih šol, ki se učijo ruščino kot drugi ali tretji jezik, so se dijaki
in učenci predstavili s svojimi točkami v ruščini, program, ki je pote-
kal na Loškem odru, so povezovali gostitelji z Gimnazije Škofja Loka.
Namen srečanj, ki so se leta 2007 začela prav na pobudo škofjeloške
gimnazije, je približati rusko kulturo mladim in jih spodbujati k uče-
nju ruskega jezika, ki danes zaradi poslovnih vezi z rusko govorečimi
državami tudi v Sloveniji postaja vse pomembnejše. V Sloveniji v ved-
no več šolah učijo ruščino, srečanja so se udeležili z desetih šol, na
škofjeloški gimnaziji pa ruščina velja za poudarjeni tuji jezik v evrop-
skem oddelku. Častna pokroviteljica letošnje rusijade je bila soproga
predsednika države Barbara Miklič Türk. Na sliki: dijaki škofjeloške
gimnazije z eno od točk v ruskem jeziku. D. Ž., foto: Tina Dokl
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Poročilo smo pripravili v skladu s Pravilnikom o pitni
vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in
92/06), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec
sistema za oskrbo s pitno vodo najmanj enkrat let-
no obvestiti uporabnike o skladnosti, ugotovljeni v
okviru notranjega nadzora. Z letnim poročilom mora
seznaniti uporabnike preko sredstev javnega obveš-
čanja.

V skladu z zakonodajo je na Javnem loškem vodo-
vodu (JLV) in na Javnem vodovodu Rovte-Lenart-
Luša (JV RLL) s strani Loške komunale, d. d., vzpo-
stavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema.
V sklopu notranjega nadzora so tudi redni odvzemi
vzorcev za laboratorijske preiskave, ki jih preko ce-
lega leta izvaja ZZV Kranj (v skladu z določili pogod-
be med ZZV Kranj in Občino Škofja Loka). Na JLV
se vzorčenja izvajajo redno mesečno (praviloma 2
seriji vzorčenj vsak mesec), na JV RLL pa so plani-
rane tri serije vzorčenj letno, s tem, da se v primeru
neskladnih vzorcev število vzorčenj poveča (ob izva-
janju ukrepov za odpravo neskladnosti se dodatno
spremlja kvaliteta vode, vse do ugotovljene sklad-
nosti s predpisi).
O vseh rezultatih laboratorijskih preskušanj vzorcev
pitne vode, iz JLV in JV RLL, so sproti direktno ob-
veščeni: Občina Škofja Loka (lastnica vodovoda),
Loška komunala, d. d., Škofja Loka (upravljavec vo-
dovoda) in Zdravstveni inšpektorat RS, območna
enota Kranj. V primeru eventualnih neskladnih (ne-
ustreznih) vzorcev pa so, poleg uporabnikov in prej
navedenih prejemnikov, obveščena še pristojna mi-
nistrstva in Inštitut za varovanje zdravja (v skladu z
določili zakonodaje), ter po potrebi še ostale pristoj-
ne inšpekcije in svetovalne službe.
Loška komunala je za potrebe notranjega nadzora
že pred leti vpeljala daljinski nadzor. To pomeni, da
so vitalni deli vodovodnega sistema povezani s
centralnim računalnikom, ki v primeru motenj alar-
mira odgovorne osebe preko SMS-ov na mobilne
telefone.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s pitno
vodo več kot 18.500 prebivalcev v naslednjih nase-
ljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje,
Forme, Godešič, Gorenja vas-Reteče, Gosteče,
Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Na
Logu, Podpulferca, Pungert, Puštal, Reteče, Stara
Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje,
Virlog, Virmaše, Zminec (delno) in mesto Škofja
Loka.

Vodni viri za JLV:
Javni loški vodovod se redno oskrbuje s pitno vodo
iz zajetja Trebija, zajetij in vrtin v Hotovlji, zajetij Lov-
renc, zajetij Gabrovo in črpališča Viršk. Približno 30
uporabnikov v zgornjem delu naselja Trnje se s pit-
no vodo oskrbuje iz manjšega zajetja Trnje. Tudi mi-
krobiološka in fizikalno-kemijska kvaliteta teh virov
se sistematično spremlja. Ker pitna voda iz vseh teh
virov ni tako kvalitetna, da bi jo lahko uživali brez
predhodne dezinfekcije, se na Trebiji in na Gabro-
vem voda klorira, v Hotovlji klorira in UV dezinficira,

na Lovrencu pa UV dezinficira. Poleg tega sta vgra-
jena še dva merilca motnosti. Kvaliteta pitne vode iz
zajetja Trebija se redno 1x mesečno spremlja tudi v
omrežju JLV in sicer na lokaciji pri Poljanah, v sklo-
pu kontrole vstopne vode za JLV, pred mešanjem s
pitno vodo iz virov v Hotovlji.
Trenutno sta rezervna vodna vira za JLV črpališči
Vešter in Sorško polje. Pitna voda iz črpališča Ve-
šter je bila v letu 2008 skladna s predpisi, pitna
voda iz črpališča Sorško polje pa je bila le mikrobi-
ološko skladna, kemijsko pa neskladna, saj je bila
obremenjena z nitrati in z desetilatrazinom. Črpališ-
če Sorško polje se je v letu 2008 v omrežje vključe-
valo le občasno, po potrebi ob posameznih okvarah
na glavnem cevovodu, s tem, da se je pred distribu-
cijo do uporabnikov voda iz črpališča Sorško polje
mešala z vodo iz ostalih virov pitne vode za JLV v vo-
dohranu Kamnitnik. 
V letu 2008 se je spremljala tudi kvaliteta pitne
vode iz črpališča Visoko, vsi odvzeti vzorci pa so bili
skladni s predpisi. Črpališča Visoko so na osnovi
predpisanih in v letu 2006 izvedenih laboratorijskih
preiskav postala preverjeni vir pitne vode. V letih
2007 in 2008 so črpališča Visoko obratovala le v
času izvajanja kontrolnega vzorčenja pitne vode, to
je dvakrat na leto, obratovanje črpališča Visoko za
potrebe vzorčenja pa je zagotovila Občina Škofja
Loka.
Zaradi onesnaženosti je že nekaj let izključeno čr-
pališče Lipica, ki je zato le vir v opazovanju. 
Vodni viri za Javni loški vodovod so delno zavarova-
ni z občinskim odlokom iz leta 1989. Po novi zako-
nodaji je opredelitev vodovarstvenih območij v pri-
stojnosti države, ki vodi aktivnosti za novo vladno
uredbo o zavarovanju vodnih virov.

Mikrobiološka kvaliteta pitne vode 
iz Javnega loškega vodovoda:

V omrežju Javnega loškega vodovoda so v sklopu
notranjega nadzora določena stalna odvzemna me-
sta po načelih HACCP sistema, ki omogočajo celo-
vit nadzor pitne vode na posameznih krakih vodo-
vodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je
bilo v letu 2008 na različnih delih omrežja JLV od-
vzetih in laboratorijsko preiskanih sto petnajst (115)
vzorcev pitne vode, od tega je bilo 25 vzorcev do-
datno preskušanih na prisotnost klostridijev. Glede
na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav 4 od-
vzeti vzorci niso bili skladni z zahtevami Pravilnika o
pitni vodi:

● en neskladni vzorec je bil odvzet iz omrežja Re-
teče. Vzorec je bil neskladen zaradi vsebnosti
bakterije E.coli (1/100 ml) in Koliformnih bakte-
rij (1/100 ml). Vzroka za neskladen vzorec nis-
mo ugotovili. Pred vzorčenjem, ki je potekalo po
ustaljenih postopkih, je bila izmerjena običajna
prisotna koncentracija prostega preostalega klo-
ra, stanje na JLV pred in v času vzorčenja je bilo
stabilno in običajno, laboratorij za sanitarno mi-
krobiologijo ZZV Kranj pa je na zahtevo uprav-
ljavca izpeljal notranjo kontrolo postopkov, ven-
dar ni bilo ugotovljenih nikakršnih odstopanj.

ZZV Kranj je takoj po ugotovljeni neskladnosti
opravil ponovno vzorčenje, laboratorijske pre-
iskave pa so pokazale skladnost s predpisi,

● en vzorec ni bil skladen v omrežju Zminec. Vzo-
rec je bil neskladen zaradi izolirane bakterije
Clostridium perfringens (1/100 ml), kljub iz-
merjeni običajni koncentraciji prostega preosta-
lega klora. Po naročilu upravljavca je ZZV Kranj
opravil vnovično vzorčenje pitne vode, tokratne
mikrobiološke preiskave pa so pokazale sklad-
nost s predpisi, 

● dva vzorca nista bila skladna v omrežju Gabrovo
- zgornji del Vincarij, v katerega priteka pitna
voda iz zajetij Gabrovo (Nunski vodovod). En
vzorec je bil neskladen pri parametrih: Escheric-
hia coli (1/100 ml) in koliformne bakteri-
je(1/100 ml), drugi vzorec pa je bil neskladen
zaradi izolirane bakterije Clostridium perfrin-
gens (1/100 ml). Osnovni vzrok za neskladnost
je bilo občasno kaljenje vodnih virov Gabrovo,
zaradi česar je upravljavec redno izvajal vrsto po-
trebnih aktivnosti, ki pa v dveh primerih žal niso
zadoščali, da bi bila pitna voda v omrežju Gabro-
vo skladna s predpisi. Po izvedenih dodatnih
ukrepih je ZZV Kranj ponovno odvzel vzorca za
laboratorijske preiskave, ki so pokazale sklad-
nost s predpisi.

Najbolj problematično, glede kvalitete pitne vode,
je bilo v letu 2008 omrežje Trnje (zgornji del nase-
lja Trnje, približno 30 uporabnikov), ki se oskrbuje s
pitno vodo iz manjšega zajetja Trnje, iz katerega je
bilo zato odvzetih devetnajst (19) vzorcev pitne
vode, in sicer 16 vzorcev za mikrobiološke preiska-
ve (8 za redni in 8 za občasni preskus), ter 3 vzorci
za fizikalno - kemijske analize (2 za redni in 1 za ob-
časni preskus). Glede na obseg mikrobioloških pre-
iskav je bilo 12 vzorcev, odvzetih iz omrežja Trnje,
mikrobiološko neskladnih z zahtevami pravilnika.
Bakterije fekalnega izvora: Escherichia coli so bile
prisotne v 11 vzorcih ((4, 1, 1, > 100, 30, 2, 21, 25,
1, 16, 12) /100 ml); ter v enem tudi enterokoki
(32/100ml). Koliformne bakterije pa so bile izolira-
ne v 12 neskladnih vzorcih((10, 8, 1, 2, > 100, 60,
4, 37, 25, 1, 18, 24) /100ml).
Ob neskladnih preliminarnih mikrobioloških rezulta-
tih je upravljavec vodovoda izvedel predlagane krat-
koročne ukrepe in uporabnike obveščal o potreb-
nem prekuhavanju pitne vode pred zaužitjem. Gle-
de na dejansko stanje vodovodnega sistema Trnje,
izvajanje kratkoročnih ukrepov ne zagotavlja varne
oskrbe s pitno vodo, zato bodo potrebni dolgoroč-
ni sanacijski ukrepi (investicije) za zagotovitev
ustreznega stalnega tretiranja pitne vode ali s pri-
ključitvijo omrežja na drug vodni vir z zdravstveno
ustrezno pitno vodo. Predvideni obseg investicij-
skih del je v pristojnosti Občine Škofja Loka, ki že
vodi postopke v zvezi s tem.

Ostali uporabniki pitne vode iz JLV (teh je približno
18500 in sem spadajo tudi uporabniki v naselju Tr-
nje, do zgornjega dela) so oskrbovani iz drugih virov
pitne vode, fizično ločeno od zajetja Trnje.
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SKUPNO POROČILO ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ 
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Fizikalno - kemijska kvaliteta pitne vode 
iz Javnega loškega vodovoda:

ZZV Kranj je za fizikalno kemijske analize v omrež-
ju JLV v letu 2008 odvzel 71 (enainsedemdeset)
vzorcev pitne vode. V okviru kemijskih preskušanj
se je med drugim spremljala tudi koncentracija ni-
tratov, pesticidov in stranskih produktov dezinfekci-
je v pitni vodi. Vsi preskušani vzorci so bili skladni
s predpisi.

V letu 2008 je bilo na različnih delih cevovoda Jav-
nega loškega vodovoda 85 okvar, od tega 18 na
glavnem cevovodu iz Hotovlje do Sotočja. Na tem
delu so vgrajene predvsem azbestno cementne
cevi. Azbestna vlakna so nevarna, če jih vdihavamo.
Do te nevarnosti pride lahko pri sanacijah okvar -
žaganju, lomljenju, odstranjevanju azbestnih cevi.
Temu so izpostavljeni delavci pri odpravljanju okvar
zato morajo nositi ustrezno učinkovito osebno za-
ščito. Do sedaj ni dokazov, da bi azbest z uživanjem
s pitno vodo predstavljal tveganje za zdravje ljudi.

Zaradi navedenega ZZV Kranj za Javni loški 
vodovod predlaga:

● Glede na to, da se na nekaterih virih JLV (na ne-
katerih zajetjih) ob močnem deževju pojavlja ka-
ljenje, bi bilo treba uvesti vse faze ustreznega
tretiranja pitne vode pred dezinfekcijo. Učin-
kovitost klorove in / ali UV dezinfekcije je zaradi
kalnosti vode lahko močno zmanjšana oziroma
za nekatere povzročitelje nalezljivih bolezni ne-
učinkovita. 

● Zaradi občasnega kaljenja vodnih virov iz zajetij
Gabrovo, naj se pred postopkom dezinfekcije
vgradi merilec motnosti. Zaradi zagotavljanja
učinkovitosti dezinfekcije priporočamo, da se
vodni vir izključi iz distribucijskega omrežja pri
motnosti, ki presega 1 NTU.

● Na vodovodnem omrežju Trnje naj se vzpostavi
ustrezno stalno tretiranje pitne vode, ki naj bo
tehnično varno in strokovno izvedeno oziroma
naj se vodovodno omrežje priključi na drug vod-
ni vir, ki bo distribuiral zdravstveno ustrezno pit-
no vodo.

● Črpališča Visoko so na osnovi predpisanih in do
sedaj izvedenih laboratorijskih preiskav postala
preverjeni vir pitne vode, zato naj se čim prej za-
gotovi izpeljava vseh aktivnosti za vključitev črpa-
lišč v omrežje Javnega loškega vodovoda. Njiho-
va vključitev bi lahko nadomestila obstoječe vod-
ne vire, ki kalijo. Obstoječi vodni viri se sedaj,
zaradi nemotene oskrbe s pitno vodo, izključijo
šele pri 5 NTU. Z vključitvijo nadomestnih virov iz
črpališč Visoko bi lahko obstoječe vire izključili
ob pojavu motnosti pri 1 NTU. S tem bi se zago-
tovila učinkovitost dezinfekcije ter nemotena
oskrba s pitno vodo.

● Potrebna je čimprejšnja zamenjava dotrajanih
azbestnih cevi.

● Pri sanacijah ali adaptacijah obstoječih vodoos-
krbnih objektov in graditvi novih, naj se upošteva
vse kriterije za zagotovitev minimalnih sanitarno -
tehničnih in higienskih zahtev.

● Na črpališču Sorško polje je treba preučiti mož-
nosti odstranjevanja nitratov in desetilatrazina iz
pitne vode.

● Predlagamo še nadaljnjo sistematično spremlja-
nje rezervnih vodnih virov (Vešter, Sorško polje)
in raziskovanje alternativnih novih vodnih virov. 

● Pri vsem tem je potrebno upoštevati, da dejav-
nost oskrbe s pitno vodo obsega: oskrbo s pit-
no vodo, upravljanje z objekti in napravami za
oskrbo s pitno vodo, redno vzdrževanje objektov
in naprav, redno investicijsko načrtovanje in go-
spodarjenje z objekti in napravami za oskrbo s
pitno vodo, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in
tehnoloških izboljšav, izvajanje nadzora in moni-
toringa kvalitete pitne vode, priključevanje novih
uporabnikov na omrežje ter vzpostavljanje in vo-
denje geo-podatkovnih baz objektov, omrežja in
naprav javnega vodovoda. 

JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA (JV
RLL) delno oskrbuje s pitno vodo prebivalce v na-
seljih Rovte v Selški dolini, Sv. Lenart, Zgornja Luša
in Spodnja Luša. Po številu uporabnikov spada med
manjše vodovodne sisteme. 
Vir pitne vode za ta vodovodni sistem je zajetje Mla-
di vrh, ki je zgrajeno tako, da vir pitne vode pred-
stavljata 2 ločeno zajeta dotoka pitne vode, distri-
bucija do uporabnikov pa poteka preko 3 vodohra-
nov in glede na majhno število uporabnikov tudi po
sorazmerno dolgem omrežju. Pitna voda se pred di-
stribucijo do uporabnikov ne tretira (pripravlja). 

Mikrobiološka in fizikalno-kemijska 
kvaliteta pitne vode 
iz Javnega vodovoda RLL:

V letu 2008 je bilo iz obeh dotokov zajetja Mladi vrh
odvzetih in laboratorijsko preiskanih osem (8) vzor-
cev pitne vode za redna mikrobiološka preskuša-
nja. Glede na obseg mikrobioloških preiskav je bil
1x neskladen vzorec desnega dotoka v zajetje, za-
radi izoliranih bakterij Escherichia coli (2 /100 ml)
in koliformnih bakterij (2 /100 ml), 1x pa je bil ne-
skladen vzorec levega dotoka v zajetje, zaradi izoli-
ranih bakterij Escherichia coli (2 /100 ml) in koli-
formnih bakterij (2 /100 ml). 
Iz vodovodnega omrežja JV RLL je bilo v letu 2008
odvzetih enajst (11) vzorcev pitne vode, in sicer 8
vzorcev za mikrobiološke preiskave (5 za redni in 3
za občasni preskus), ter 3 vzorci za fizikalno - kemij-
ske analize (2 za redni in 1 za občasni preskus).
Glede na obseg mikrobioloških preiskav je bil 1
vzorec mikrobiološko neskladen z zahtevami pravil-
nika, zaradi izoliranih bakterij Escherichia coli (1
/100 ml) in koliformnih bakterij (1 /100 ml). V vseh
treh primerih (ob ugotovljenih neskladnostih) je ZZV
Kranj ob prvih preliminarnih rezultatih (preden so
bila laboratorijska preskušanja zaključena) obvestili
upravljavca vodovoda, ter nato izvedel ponovno
vzorčenje na vseh odvzemnih mestih, ki so kazali na
mikrobiološke neskladnosti. Izvidi ponovnega mi-
krobiološkega preskušanja pitne vode so pokazali
skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
V vseh treh neskladnih vzorcih pitne vode iz JV RLL
so bile v preteklem letu izolirani mikrobiološki indi-
katorji fekalne onesnaženosti, ki predstavljajo po-
tencialna tveganja za zdravje ljudi. Izvidi laboratorij-
skih preskušanj vzorcev iz zajetja so pokazali, da
prihaja do občasne fekalne kontaminacije pitne
vode že na samem viru. Občasen vpliv večjih hidro-
meteoroloških sprememb na vodne vire se je poka-
zal že v letu 2007, ko so na širšem območju vodo-
voda bile prisotne vremenske ujme (poplave v Sel-
ški dolini). 

Za fizikalno kemijske analize je ZZV Kranj v letu
2008 odvzel tri (3) vzorce pitne vode, vsi pa so bili
skladni s predpisi. 

Zaradi navedenega ZZV Kranj za Javni 
vodovod Rovte-Lenart-Luša predlaga:
● Glede na to, da je na vodnem viru bil zaznan po-

vršinski vpliv in da so v vodi občasno prisotne
bakterije fekalnega izvora, bi bilo treba uvesti
ustrezno stalno obliko tretiranja pitne vode.
Pri tem poudarjamo, da bo pri uvedbi najbolj
optimalne oblike tretiranja pitne vode treba pre-
poznati dejansko obnašanja vodnega vira v raz-
ličnih hidrometeoroloških situacijah.

● Ker prihaja do zastajanja pitne vode v končnih
krakih vodovodnega omrežja, se s tem ustvarja-
jo idealni pogoji za razvoj mikroorganizmov v pit-
ni vodi, zato bi bilo potrebno uvesti ustrezne re-
šitve, s katerimi se bo zagotovila večja pretoč-
nost pitne vode v omrežju JV RLL.

● Zagotovijo naj se pogoji primernega vzdrževanja
vodovplivnega območja. Naravna erozija poboč-
ja, vpliv hudournika in razkrajanje organskega
materiala na vodovplivnem območju, bi lahko
imeli znaten vpliv na zdravstveno ustreznost pit-
ne vode iz vodnega vira Mladi vrh.

● Zaradi erozije pobočja in neustrezne izvedbe
dostopa do zajetja Mladi vrh, dostop ni več va-
ren, zato naj se izvede sanacija obstoječe poti
do zajetja in spodnjega dela stopnic, s katero se
bo zagotovil varen dostop do objekta.

● Predlagamo, da se ne-ograjena vodohrana
ogradita, območje pa ustrezno označi. 

● Na objektih za zajem, zbiranje in distribucijo pit-
ne vode naj se še naprej izvajajo tekoča vzdrže-
valna dela, preverja naj se tesnjenje vhodih in
zračnih odprtin. Tudi neposredna okolica objek-
tov naj bo še naprej redno vzdrževana in urejena. 

● Pri vsem tem je potrebno upoštevati, da dejav-
nost oskrbe s pitno vodo obsega: oskrbo s pit-
no vodo, upravljanje z objekti in napravami za
oskrbo s pitno vodo, redno vzdrževanje objektov
in naprav, redno investicijsko načrtovanje in go-
spodarjenje z objekti in napravami za oskrbo s
pitno vodo, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in
tehnoloških izboljšav, izvajanje nadzora in moni-
toringa kvalitete pitne vode, priključevanje novih
uporabnikov na omrežje ter vzpostavljanje in vo-
denje geo-podatkovnih baz objektov, omrežja in
naprav javnega vodovoda. 

Vzporedno z aktivnostmi v okviru notranjega nadzo-
ra, ki so razvidne iz tega poročila, poteka na Jav-
nem loškem vodovodu in Javnem vodovodu Rovte-
Lenart-Luša še dodatni zunanji nadzor kvalitete pit-
ne vode - monitoring pitnih vod v RS, kar pomeni še
dodatno vzorčenje pitne vode za mikrobiološke in
fizikalno-kemijske preiskave, poleg zgoraj omenje-
nih, oziroma, da se kvaliteta pitne vode iz JLV in JV
RLL redno in sistematično spremlja tudi na držav-
nem nivoju.

Poročila in obvestila za JLV in JV RLL, ter ostale 
koristne informacije o pitni vodi, so dostopni tudi 
na spletni strani Loške komunale: 
www.loska-komunala.si (področje vodovod).

Pripravila:
Klemen Urh, dipl. san. inž., ZZV Kranj
Mojca Müller, dipl. inž. kem. tehnol., 
Loška komunala, d. d.

dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.
Direktorica ZZV Kranj

Mateja Žumer, dipl. inž. grad.
Direktorica Loške komunale, d. d. 
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Žiri - Projekt gradnje Doma za starejše v
Žireh je občinskim svetnikom ta mesec
predstavil tudi Bojan Kranjc, direktor
podjetja Deos, ki bo investiral in upravljal
novi dom. V kateri fazi je projekt oziroma
kje se najbolj zatika, da dom ne bo zgra-
jen v roku, pa župan Bojan Starman:

”Podjetje Deos je pred meseci vložilo na
upravno enoto dokumente za izdajo gradbene-
ga dovoljenja. Upravna enota je sklicala sesta-
nek, ki so se ga udeležili tudi sosedje, ki mo-
rajo podati soglasje k izdaji gradbenega dovo-
ljenja, seveda je prisostvoval tudi investitor s
pripravljavci projektne dokumentacije. Na se-
stanku smo skušali doseči minimalno soglasje
vseh vpletenih, da bi investitor lahko prišel do
gradbenega dovoljenja. Zaenkrat mu to še ni
uspelo, je pa upravna enota od Deosa zahteva-
la še dopolnitev projektne dokumentacije.”

Torej podatek, da dom za starejše vrat
ne bo odprl 1. decembra letos, drži?

”Zagotovo. Rok ni več dosegljiv, bojimo se
celo, da nam bo država koncesijo odvzela. To
bi bilo najverjetneje slovo od institucionalne
skrbi za starejše v Žireh.”

Svetniki naj bi obiskali sosede doma in
soglasodajalce. Kaj ste izvedeli? Ali ste
konkretno sklenili kak dogovor? 

”Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki
sprejeli sklep, da skupina svetnikov obišče
sosede in se z njimi pogovori o težavah, ki jih
vidijo zaradi gradnje doma. Na ta način
bomo morda lažje prišli do rešitve, ki si jo v
Žireh želimo vsi.”

Zdi se, da se podobna zgodba odvija tudi
pri gradnji Športnega parka Polje oziro-
ma nogometnega igrišča. Odkupili ste do-
volj zemljišč za nogometno igrišče, pa ven-
dar premalo zaradi številnih omejitev in
bodočih investicij?

”Odkupili smo nekaj več kot 20 tisoč kva-
dratnih metrov zemljišč, vendar dokaj nepra-
vilne oblike. Ob optimalni postavitvi bodo-
čih nogometnih igrišč in nove športne dvora-
ne nam žal zmanjka prostora. Glede na to, da
nogometašem teče voda v grlo, saj se bodo
morali z obstoječega igrišča kmalu posloviti,
bomo najbrž morali v dolgoročno manj
ugodno postavitev nogometnega igrišča. Na
ta način nam ne bo potrebno posegati na
zemljišča sosedov, ki bi jih sicer radi odkupi-
li. Upam, da se bomo uspeli dogovoriti za
dobrobit celotnega kraja.”

Ali si občina danes sploh lahko privošči
nakup dodatnih zemljišč? Po kakšni ceni?

”V letošnjem proračunu za ta namen nima-
mo zagotovljenega denarja. Obstoječe zem-
ljišče na Polju smo lani kupili po 25 evrov za
kvadratni meter, za zemljišče v Mršaku, kjer
naj bi prvotno stala nogometno igrišča, smo
imeli ponudbo za nakup zemljišča po 50 ev-
rov za kvadratni meter, vendar je bilo preveč.
Takšna cena je za gradnjo nogometnega
igrišča, ki zahteva velike površine, na njem
pa ne bomo gradili stanovanj ali poslovnih
objektov, odločno previsoka.”

Zanimivo je, da želi v Žireh graditi Mer-
cator, kar pa so svetniki zavrnili. Zakaj?

”Ne nasprotujejo gradnji trgovskega centra,
ampak predlagani lokaciji na področju S7 - v
bližini t. i. stanovanjskega bloka Švarcvarld.
Zainteresirani smo za nove trgovine in cen-
tre, vendar na bolj primernih lokacijah. Tako
bi lahko gradili na območju nekdanjega mi-
zarskega podjetja na Dobračevi oziroma na
območju industrijske cone.”

Dve investiciji pa ste pred kratkim zaklju-
čili. Prvi je obnova poslovilnega objekta ...

”Na obstoječi mrliški vežici smo zamenjali
celotno ostrešje in izolacijo, delno so obnov-
ljeni tudi notranji prostori. Na ta način smo

ugodili številnim željam naših občanov po
boljši ureditvi objekta, sedaj nas čaka še do-
datna ureditev na pokopališču (obnova opor-
nih zidov), večino del pa smo opravili v pre-
teklih letih.”

In obnova vodovoda v Rakulku.
”Prejšnji teden smo zgradili težko pričako-

vani vodovod, ki bo napajal območje Rakul-
ka iz javnega vodovoda Žiri, kar se je izkaza-
lo kot zelo dobra rešitev. Na ta vodovod
bomo sedaj priključili le nekaj več kot deset
stanovanjskih objektov, vendar se bodo v pri-
hodnje lahko priključili tudi drugi krajani
Rakulka.”

Tudi v vaši občini se pozna gospodarska
kriza. Ali ste v proračunu namenili več de-
narja za socialno šibkejše oziroma boste
pomagali na kak drug način oziroma z re-
balansom?

”Verjetno bo potrebno dodaten denar zago-
toviti z rebalansom, saj v času sprejema še
nismo vedeli za gospodarsko krizo. Zagotovo
bomo našim občanom pomagali po najbolj-
ših močeh prebroditi krizo.”

Boštjan Bogataj,
foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan Občine Žiri

Doma letos ne bo
Doma za starejše letos zagotovo ne bo, ali se bo začelo urejati nogometno igrišče 

na Polju, pa še ni znano.Bojan Starman
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Na obstoječi mrliški vežici na pokopališču v Žireh so zamenjali celotno ostrešje in izolacijo, delno so 
obnovljeni tudi notranji prostori.
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Žiri - Občinski svet je sprejel idejno za-
snovo nadzidave in rekonstrukcije man-
sarde v Osnovni šoli Žiri, mi pa smo rav-
nateljevo povabilo vzeli zares. Šola je se-
stavljena iz dveh delov, starejšega iz leta
1952 (zgrajen nefunkcionalno) in novejše-
ga dela iz leta 1983.

”V moji pisarni, ki si jo delim s pomočni-
kom Brankom Filipičem, ni dnevne svetlobe,
okna ne smem odpreti, saj naravnega zraka
ni, ampak le vonjave iz kuhinje,” ob našem
odzivu na povabilo pojasni Marijan Žakelj. V
zbornici, ki je poleg ravnateljeve pisarne, je
zgolj 45 delovnih mest (stolov), čeprav ima
žirovska šola 54 učiteljev, tudi kabineta sta le
dva v novem delu. 

Projekte za nadzidavo je pripravljal že pokoj-
ni Slobodan Poljanšek, že gradnja novega dela
šole pa je bila zasnovana tako, da bi po potrebi
lahko dodatne prostore uredili v drugem nad-
stropju. ”Prostorske težave so se pojavile ob
prehodu v devetletko, deloma pa tudi zaradi vse
večjega vpisa v vrtec, ki ga rešujemo tudi s pre-
urejanjem šolskih učilnic,” pravi Žakelj. Opti-
malna rešitev je tako dvig strehe, s čimer bi pri-
dobili štiri nove učilnice, med njimi tudi za li-
kovni in glasbeni pouk ter računalniško in
splošno učilnico. Na ta način bi učenci pred-
metne stopnje ostajali le v novejšem delu, v pri-
tličju pa bi lahko povečali zbornico, uredili taj-
ništvo ob ravnateljevi pisarni, uredili sanitarije. 

Občinski svet je investicijo potrdil, kdaj bo
prišlo do realizacije, pa ne ve niti ravnatelj
(in svetnik občinskega sveta) Marijan Žakelj:
”V občinskih razvojnih načrtih naj bi imeli
za to namenjenih 400 tisoč evrov, vendar so
pol manjšo vsoto letos zmanjšali na zgolj 20
tisoč evrov. Ni mi znano niti, ali ima ministr-
stvo za šolstvo pripravljen denar, saj je inve-
sticija vredna 651 tisoč evrov.” Investicija je

več kot nujna. Ne čez leto ali dve, ampak da-
nes. Tudi zato, ker se na račun otrok ne bi
smelo varčevati, čeprav bi šola že z boljšo
energetsko učinkovitostjo privarčevala veli-
ko. Šola, na primer, na leto za ogrevanje po-
rabi okoli 70 tisoč litrov olja, pred dvema le-
toma celo 100 tisoč litrov.

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Šola potrebuje nove učilnice
”Pridite in poglejte, v kakšnih razmerah delamo žirovski učitelji in tudi sam,” je na seji občinskega sveta

povabil ravnatelj (in svetnik) Marijan Žakelj.

Radi ustvarjajo s starši
Žiri - Ob prebujanju narave in praznovanju mamic, v Vrtcu

pri Osnovni šoli Žiri k sodelovanju pri dejavnostih povabijo tudi
starše. Na predvečer gregorjevega, ko se ptički ženijo, so starši
skupaj s svojimi malčki in pod vodstvom strokovnih sodelavk iz-
delovali male ladjice, gregorčke.

”Uporabili smo tradicionalen material, lubje, deščice, vejice in po-
dobno. Vsak gregorček je bil unikaten, plod domišljije staršev in
otrok. Skupaj smo se potem odpravili še do Sore in Račeve, na gre-
gorčkih prižgali svečke in jih spustili po vodi,” je povedala Damja-
na Milardovič, vodja vrtca. Pove še, da so otroci uživali v čarobnih
trenutkih, ko so spremljali plovbo ‘svojega’ gregorčka. Starši se to-
vrstnih dogodkov radi udeležijo in sodelujejo na delavnicah, saj so
neformalna srečanja odlična priložnost za vzpostavitev stika med
vrtcem in domom. 

Ob materinskem dnevu so v vrtcu pripravili tudi razstavo otroških
izdelkov. Strokovne sodelavke so malčkom spodbudile in izbrale
ustrezne materiale, skozi katere so lahko izrazili svoja čustva do ma-
ter. Starši si izdelke dober teden že ogledujejo v avli vrtca, minuli
petek pa so na ogled s kratkim programom povabili tudi stare starše.
Danes je v vrtcu 193 otrok v enajstih oddelkih vseh starostnih sku-
pin (pet oddelkov jasli), za katere skrbi 24 strokovnih delavk. S se-
litvijo knjižnice bodo dodali še en oddelek, v zadružni dom pa se bo-

sta preselila dva oddelka. Za prihodnje šolsko leto je bilo konec
prejšnjega tedna 46 prijav, zato je že danes jasno, da je prostora za
vse otroke žal premalo.

Boštjan Bogataj

Starši in njihovi malčki so skupaj izdelali gregorčke in jih nato spustili po Sori
in Račevi.

Marijan Žakelj (desno) in Branko Filipič, ravnatelj in njegov pomočnik, si delita pisarno brez sončne svetlobe
in svežega zraka. Tudi zbornica je premajhna za vse učitelje, učenci prave računalniške učilnice nimajo. Do
izboljšanja lahko pride le z nadzidavo šole.
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Železniki - Kot opozarja župan Mihael
Prevc, naj bi občina Železniki letos dobila
precej manj denarja za sanacijo, kot je
bilo predvideno v lani sprejetem triletnem
sanacijskem programu, vodarji pa naj bi
za sanacijo vodotokov prejeli kar polovico
manj državnih sredstev: 

”Zmanjšanje sredstev za vodarje v sanacij-
skem programu me zelo skrbi, zato upam na
pomoč našega poslanca. Poplavna varnost v
Železnikih čaka predolgo, reševanja recesije
pa se ne morejo iti na račun sanacije. Že v pre-
teklosti je bilo za urejanje vodotokov namenje-
no bistveno premalo denarja. Če nas bo novo
neurje doletelo pri polovično izvedeni sanaci-
ji, lahko nastane še več škode kot 18. septem-
bra 2007. Za lokalno infrastrukturo pa bi po
sanacijskem programu vse prizadete občine
morale letos skupaj prejeti 20 milijonov evrov,
od tega Železniki 4,5 milijona. Neuradno smo
izvedeli, naj bi bilo v predlogu rebalansa pro-
računa za vse občine predvideno le štiri mili-
jone evrov, od tega Železnike približno dva
milijona. Res pa je, da nekatere občine lani
niso porabile vseh sanacijskih sredstev, zato
bo tega denarja mogoče nekoliko več.”

Okoljsko ministrstvo bo pri pripravi le-
tošnjega sanacijskega programa za lokal-
no infrastrukturo upoštevalo predvsem
pozitivno recenzirano projektno doku-
mentacijo. Katere projekte in v kakšni vi-
šini ste doslej uspeli pripraviti na občini
Železniki?

”Do konca marca bomo imeli novelirane
projekte v vrednosti ne le dveh milijonov ev-
rov, temveč blizu štirih milijonov. Med njimi
so sanacija javne poti Hlip in lokalne ceste od
obrata Niko do Vrhovčevega mostu v Davči,
vodovoda Železniki, plazu na javni poti Gro-
harjev spomenik-Mravlja, starogoliškega
mostu v Selcih ... Zelo pomembna se nam zdi
tudi sanacija plazu v Smolevi, za kar bomo
prav tako do konca meseca imeli noveliran
projekt, a se bojim, da letos k temu ne bodo
pristopili, ker gre za zelo drago sanacijo.”

Se bo torej tudi znižanje Dermotovega
jezu oddaljilo?

”Na nedavnem sestanku s predstavniki mi-
nistrstva za okolje in prostor smo izvedeli, da
naj bi najboljšo od petih predlaganih različic
rekonstrukcije jezu izbrali šele konec sep-
tembra. Znižanje Dermotovega jezu je sicer
predvideno v sklopu državnega prostorskega
načrta za obvoznico mimo Železnikov in za-
gotovitev poplavne varnosti, ki naj bi bil

sprejet konec prihodnjega leta, a ker je sana-
cija Dermotovega jezu za Železnike izjemno
pomembna, bi bilo najbolje, da bi jo posku-
šali izvesti kar v sklopu sanacijskega progra-
ma leta 2010 kot prvo fazo državnega pros-
torskega načrta.”

Pred nami so pomladni meseci. Katera
dela se bodo začela?

”Nadaljujejo se dela na cestah, ki jih vodi
Direkcija za ceste. Najbolj intenzivno grad-
bišče je rekonstrukcija prvega odseka ceste v
Davčo. Na Direkciji ob tem vodijo postopka
za izbiro izvajalcev za rekonstrukcijo cest v
Logu in Sorici, občina pa pelje postopke za
izbiro izvajalca za dokončanje obnove šole v
Selcih in izgradnjo oddelka vrtca. Nadaljeva-
la se bo tudi gradnja kanalizacije Selca-
Dolenja vas, vsak čas pa se bodo začela pri-
pravljalna dela za asfaltiranje občinskih cest.
Letos bomo asfaltirali šest kilometrov cest,
najdaljši bo odsek v Soriški potok. Začenja
se tudi projekt gradnje širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij, izvajalec
Tritel že izvaja zakoličenje tras, občina pa
mu bo pomagala pri pridobivanju brezplač-

nih služnostnih pravic pri lastnikih zemljišč.
Gre za nezahtevni objekt, zato zanj ni potreb-
no gradbeno dovoljenje, pač pa le izdelava
projektov za izvedbo. Ti naj bi bili v celoti
narejeni do septembra, ko bo izvajalec v prvi
fazi položil digitalni kabel od Češnjice do ba-
zena, kjer bo centrala, in naprej do Selc. Tri-
tel bo moral z gradnjo zaključiti že leta 2010,
da bomo upravičeni do evropskega denarja.”

Kdaj pa se bodo nadaljevala dela v
športnem parku Dašnica?

”To gradbišče žal še ni v polnem teku, ker
nimamo povsem usklajenih projektov. Težave
so nastale tudi zaradi posameznikov na na-
sprotnem bregu Dašnice, ki menijo, da lahko
obnova parka poslabša poplavno varnost nji-
hovih hiš, kar ne drži, saj gre za obnovo in ne
za gradnjo novega parka. Grozili so nam celo
z inšpekcijo, češ da gradimo brez gradbenega
dovoljenja. Rekonstrukcijo bomo izvedli iz-
ključno v okvirih pridobljenega gradbenega
dovoljenja iz leta 1980. Upamo, da bo park
do začetka novega šolskega leta že omogočal
športne aktivnosti.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan občine Železniki

Letos manj denarja za sanacijo
V Železnikih so zaskrbljeni, kako bo v prihodnje s sanacijo v ujmi 

poškodovane infrastrukture.Mihael Prevc
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Zaradi lukanjske regionalne ceste Češnji-
ca-Rudno je župan Mihael Prevc že pisal na
Direkcijo za ceste in predlagal, naj zagoto-
vijo sredstva za preplastitev, da bo cesta za-
gotavljala normalno prevoznost v prihodnjih
petih letih oz. do celovite rekonstrukcije. Na
direkciji so nam pojasnili, da na tej cesti
ukrepi v okviru investicijskega vzdrževanja
niso predvideni, bodo pa v okviru rednega

vzdrževanja poskrbeli za normalno prevoz-
nost: ”Trajnejša sanacija vozišča bo možna
po končani zimi, in sicer v obsegu, ki je s
stališča vzdrževanja sprejemljiv in smiseln
glede na načrtovano rekonstrukcijo.” Doda-
li so še, da bodo letos v sklopu rekonstruk-
cije ceste Češnjica-Rudno na odseku lani
zgrajenih opornih zidov uredili vozišče in
pločnik.
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Železniki - Občina Železniki je v letu in
pol končala obnovo v poplavah poškodova-
nega zdravstvenega doma na Racovniku, ki
so ga slovesno odprli v petek. Zdravniki, ki
so po ujmi delovali na nadomestni lokaciji v
župnišču v Selcih, so v prenovljenih prosto-
rih zdravstveno oskrbo začeli nuditi minuli
teden. ”Selitve v zdravstveni dom smo zelo
veseli. Naši prostori so zdaj večji in bolj
funkcionalni. Tudi odziv pacientov je poziti-
ven, morda bodo kaj manj navdušeni le kra-
jani Selc, ki so zdaj leto in pol zdravstveni
dom imeli pred nosom,” pravi splošni zdrav-
nik Branko Košir.

V pritličju so uredili štiri splošne ambulan-
te in lekarno, v prvem nadstropju so fiziote-
rapija, patronažna služba ter otroška, gineko-
loška in zobne ambulante, izkoristili pa so
tudi mansardne prostore, kjer bo med drugim
sejna soba. Obnova, ki jo je izvedlo podjetje
Zidgrad Idrija, je vredna 1,5 milijona evrov,
pokrili pa jo bodo s 600 tisoč evri, ki so pri-
tekli na humanitarni račun za zdravstveni
dom, 200 tisoč evri s splošnega humanitarne-
ga računa in dobrimi 600 tisoč evri iz držav-
nega sanacijskega programa.

V prenovljenem zdravstvenem domu naj bi
zdravniki plačevali nekoliko nižje najemnine
kot doslej, ko so za kvadratni meter odšteli
dobrih šest evrov. Kot je pojasnil župan Mi-
hael Prevc, so zdravniki predlagali najemni-
no v višini okoli štiri evre. ”Posebna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predstavniki občinske
uprave in zdravnikov, ta čas pripravlja nove
najemne pogodbe. Višino najemnine bo po-

stavila na osnovi cenitve objekta. Mislim, da
bo glede na to nova najemnina nekje vmes
med sedanjo višino najemnine in predlogom
uporabnikov in bo tako znašala okoli pet ev-
rov za kvadratni meter,” je dodal Prevc.

Ob tem pa v Železnikih še vedno neuspeš-
no iščejo tretjega splošnega zdravnika. Ko-
nec marca se je iztekel ponovni razpis občine
za podelitev zdravniške koncesije, na katere-
ga tudi tokrat ni prispela nobena prijava. Kot
pravi župan, je bilo nekaj klicev in zanima-
nja, a do bolj resnih pogovorov ni prišlo:

”Razpis bomo ponavljali, dokler ne bomo
dobili zdravnika.” Za paciente, ki so po od-
hodu Špele Peternelj ostali brez osebnega
zdravnika, bo do prihoda tretjega zdravnika
delovala nadomestna ambulanta. Branko Ko-
šir ugotavlja, da zaenkrat še ni bilo velikega
odhoda pacientov iz Železnikov, boji pa se,
da bi do tega lahko prišlo, ko bo v Škofji
Loki začela delati nova zdravnica. ”Če bi v
Železnikih izgubili preveč pacientov, kasneje
tretjega zdravnika sploh ne bo več možno za-
posliti,” opozarja Košir. Ana Hartman

Zdravniki znova v domu
V Železnikih so leto in pol po ujmi končali obnovo zdravstvenega doma. Še vedno pa neuspešno 

iščejo tretjega splošnega zdravnika. 

Po bajerju spustili 170 gregorčkov
Železniki - Tudi letos so v Železnikih na predvečer gregorjevega

simbolično vrgli ‘luč v vodo’. Tamkajšnje turistično društvo (TD)
namreč že vrsto let ohranja šego, ki je nekdaj naznanjala veselje
obrtnikov ob daljšanju dneva, zaradi česar pri delu niso več potrebo-
vali luči, in prihod pomladi. Otroci so letos po bajerju pri Plnadi
spustili okoli 170 gregorčkov. ”To je približno enako kot v preteklih
letih. Opažamo, da so gregorčki iz leta v leto bolj dodelani in da po-
nekod v njihovo izdelavo vložijo kar veliko časa in truda. Zlasti otro-
ci so nad običajem zelo navdušeni, zato bomo to tradicijo nedvomno
še naprej ohranjali,” pravi predsednica TD Špela Pegam. Čeprav bi
bajer po tradiciji morale razsvetliti svečke v gregorčkih, pa tokrat ni
bilo tako, saj jih je večino ugasnil močan veter. Pihalo je celo tako
močno, da so ladjice nekaj časa plule kar proti toku, manj stabilne
pa je veter prevrnil kmalu po tem, ko so jih položili na vodo. ”Ne
spomnim se, da bi se že kdaj kaj takega zgodilo na tej prireditvi.
Vprašanje je, če bo kaj kmalu pomlad, očitno bo prej zapadel še me-
ter snega,” se je zaradi hladnega vetra pošalil Mohor Drol, ki je na
prireditev pripeljal sinova Ožbeja in Jošta. A. H., foto: G. K. Otroci so z navdušenjem opazovali plavajoče gregorčke.

Zdravstveno osebje (na fotografiji zdravnik Gregor Habjan), ki je po ujmi zdravstveno oskrbo nudilo 
v župnišču v Selcih, je težko pričakovalo selitev v nove prostore.
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Gorenja vas - Posledice letošnje hude zime
bodo na občinskih cestah in v občinskem
proračunu vidne skozi vse leto, so na zadnji
seji občinskega sveta ugotavljali svetniki.
Kako je bilo letos poskrbljeno za zimsko
urejenost cest, pa župan Milan Čadež:

”Letošnjo zimo smo zimsko službo prvič
speljali na način, da so bile krajevne skupno-
sti organizator pluženja, posipanja in čiščenja
cest, pogodbo z izvajalci pa je sklenila obči-
na. Za to smo se odločili v upanju po višji ka-
kovosti vzdrževanja, ki se od nas zahteva, kar
pa se danes odraža v ceni. Kljub višjim ce-
nam pa sem zadovoljen, saj smo na račun do-
bro in hitro opravljenega dela dobili veliko
pohval. Tudi jaz bi pohvalil izvajalce za
opravljeno delo, ni bilo hujših poškodb tako
materialnih, kot pri občanih in s tem je cilj
dosežen.”

Koliko boste odšteli za zimsko službo?
”Zaradi hude zime in kvalitetnejšega dela je

strošek letos narasel nad 230 tisoč evrov, kar
pomeni, da se je strošek glede na lansko leto
podvojil. Po doslej zbranih podatkih na naših
cestah hudih nesreč in poškodb občanov ni
bilo, kar pa ima tudi svojo ceno.”

Posledica dobrega pluženja in posipanja
pa je tudi pesek na cesti. Kdo ga bo po-
spravil?

”Zaenkrat bo ostalo tako kot v minulih le-
tih, je pa bila tudi pobuda na občinskem sve-
tu, da bi bilo potrebno tudi to upoštevati.
Vsekakor bomo proučili, da z izvajalci zim-
ske službe v prihodnje dodamo še kakšen
člen, morda tudi z novimi zadolžitvami.”

Z umikom zime je na vrata potrkala
gradbena sezona. Kdaj bo nared prostor-
ski plan občine, na katerega čaka veliko
zasebnih investitorjev?

”Sprejemanje občinskega prostorskega pla-
na velja za enega najzapletenejših postopkov,
ki jih je dolžna izpeljati občina, vendar smo
sedaj v fazi, ko oddajamo predlog odloka v
končna mnenja na pristojna ministrstva in na
druge nosilce urejanja prostora. Ti imajo po
zakonu 75 dni časa za pripravo svojih mnenj,
v primeru zahtev po dodatnih usklajevanjih
pa se postopek lahko zavleče. Ko bo doseže-
no soglasje vseh pristojnih ustanov, bo ob-
činski svet lahko dokončno potrdil predlog
odloka.” 

Pretekli mesec je občina v sodelovanju s
Krajevno skupnostjo Gorenja vas prejela
pozitiven odgovor na razpis za ureditev
središča vasi. Za kakšno investicijo gre?

”V središču Gorenje vasi bomo uredili
prostor za vaško tržnico, prostor za manjše
prireditve, druženje in otroško igrišče ter fon-
tano, del bo zasedalo tudi parkirišče, ki bo ob
posebnih priložnostih tudi prostor za priredit-
ve. Površine bodo v celoti tlakovane, urejeno
bo tudi zelenje. Projekt je skupno vreden pol
milijona evrov, polovico tega zneska smo pri-
dobili prek razpisa evropskega sklada za raz-
voj podeželja. Z izvedbo del naj bi začeli po-
leti, glavnina del pa bi morala biti zaključena
do zime. V letu dni bo projekt zaključen, ko
bodo naši občani lahko uživali tudi v druže-
nju v novo urejenem središču Gorenje vasi.” 

S švicarskim denarjem pa naj bi energet-
sko obnovili Osnovno šolo v Poljanah. Je o
rezultatih razpisa že kaj znano?

”Projekt je v idejni fazi, občina pa je vanj
vključena le kot eden od partnerjev, zato ne-
kateri ključni elementi investicije še niso
znani. V primeru ugodnega razpleta bi bil
prispevek občine pri investiciji v izrabo ob-
novljivih virov energije na navedenem objek-
tu približno 30-odstoten.”

Na podoben način tudi občina sama sofi-
nancira investicije v obnovljive vire ener-
gije. Kdo se lahko prijavi, kakšne pogoje
mora izpolnjevati?

”Naše sofinanciranje ponuja roko občanom k
skupnemu cilju čim manjše uporabe fosilnih
goriv in s tem ohranjanja lepot Poljanske doli-
ne. V zadnji številki občinskega glasila smo že
objavili letošnji razpis za vgradnjo kurilnih na-
prav za centralno ogrevanje prostorov na lesno
biomaso (kotli na polena, sekance ali pelete)

ter za vgradnjo toplotnih črpalk, občani pa lah-
ko vloge vlagajo vse do 14. avgusta letos.”

Na račun gradnje Gospodarske cone Do-
bje občina iz naslova Razvoja regij lani ni
prejela niti evra, v začetku meseca pa ste
prejeli le del predvidenega zneska. Zakaj?

”Občina je preteklo jesen pravočasno vloži-
la popoln zahtevek za poravnavo izplačila za
vsa izvedena dela. Služba vlade za regional-
ni razvoj pa je z dvomesečno zamudo začela
postopek pregledovanja vloge, zadnje kon-
trole so bile zaključene šele letos, na osnovi
česar smo ta mesec prejeli 356 tisoč evrov, še
vedno pa čakamo na celoten že odobreni zne-
sek, ki je obljubljen po sprejemu rebalansa
proračuna. Kmalu se bo z Dobja selila žaga,
kdaj se bo gradnja nadaljevala, pa je odvisno
tudi od povrnitve našega dosedanjega vložka.
Na potezi je torej Služba vlade RS za regio-
nalni razvoj, ki se je s pogodbo zavezala k iz-
polnjevanju obveznosti, kot tudi občina, da
bo cona zgrajena do septembra letos.” 

Ali bodo podjetja, ki naj bi se preselila v
Dobje (največje je Polycom), jeseni že lahko
začela z gradnjo, kot je bilo predvideno?

”Gradbena sezona se je šele dobro začela,
stroje bo še treba pognati. Zemljišča v novi
coni pa so večinoma še vedno v občinski la-
sti. Investitorji morajo pred začetkom gradnje
pridobiti tudi projektno dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za svoje objekte, ki ga je
že možno pridobiti na osnovi že sprejetega
občinskega lokacijskega načrta.”

Boštjan Bogataj, 
foto: Polona Mlakar Baldasin

Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-Poljane

Ceste so bile dobro urejene
Občanke in občani se lahko prijavijo na razpis za sofinanciranje 

obnovljivih virov energije.Milan Čadež
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Središče Gorenje vasi bo čez leto kazalo povsem drugačen videz.
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Šolarji zaplesali v pomlad
Šolarji gorenjevaške osnovne šole so ob materinskem dnevu praznovali prihod pomladi. 

Aprila velik dobrodelni koncert.
Gorenja vas - Ob materinskem dnevu so

v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji
vasi pripravili prireditev Zaplešimo v po-
mlad. Na ta način so praznovali prihod po-
mladi ter vse praznike v tem mesecu. Na
dobrodelnem bazarju so zbrali 560 evrov.

Na prireditvi so sodelovali skoraj vsi učen-
ci razredne stopnje z recitali, s pesmijo v
zborčkih, v plesnih skupinah, z igranjem na
razne inštrumente. ”Pred prireditvijo smo se
ves mesec pripravljali na dobrodelni bazar,
kjer smo obiskovalcem ponujali izdelke čla-
nov turističnega krožka, učencev iz ustvarjal-
nih delavnic in izdelke učiteljic in otrok, ki
so priskočili na pomoč prostovoljno,” je o
uspeli pomladni prireditvi z dobrodelno noto
povedala Jana Rojc. 

V podružnični šoli Sovodenj pa so Pomladni
pozdrav pripravili že 17. zapored. Nastopili so
vsi učenci šole, ki so točke pripravljali pri po-
uku in na krožkih, vrtčevski otroci pa so pri-
pravili zanimivo razstavo svojih izdelkov. Na
Sovodnju so se odločili za skromno vstopnino,
na račun katere so si učenci priborili cenejši
izlet. Dvorana je bila nabito polna.

Enako je bilo tudi v Lučinah in Leskovici.
Učenci v Lučinah so se potrudili s čudovitim
programom, Krajevna skupnost pa je poskr-
bela za prijetno druženje ob prigrizku. V Le-
skovici so poslušalci spremljali otroške pes-
mi in recitacije, solo petje učiteljice Marjete,

nastop skupine V-eter in nastop dvajsetih
harmonikarjev. 

Osnovna šola Ivan Tavčar Gorenja vas je
tudi v tem šolskem letu ustanovila Šolski
sklad, iz katerega bodo črpali denar za kosila,
šole v naravi in pomoč otrokom iz manj pre-
možnih družin pri nakupu šolskih potrebščin
in pri drugih, izrednih situacijah. Nekaj de-

narja se v Skladu nabira skozi vse leto, tako 
s prodajo novoletnih voščilnic ali donacijami
kot dobrodelnim bazarjem in aprilskim 
koncertom. Dobrodelni koncert bo v avli šole
17. aprila ob 20. uri, nastopili bodo ansambel
Doriji, Karavanke, Suha špaga, Ana Potočnik,
Triglav Band in Orgličarji. Program bo pove-
zoval Jure Sešek. Boštjan Bogataj

Učenci so v dobrodelne namene - za svoje vrstnike - pekli piškote.

Visoko, Poljane - V zadnjih mesecih je bil na regionalni cesti Škof-
ja Loka-Gorenja vas, natančneje nasproti Tavčarjevega dvorca na Vi-
sokem, večkrat postavljen usmerjevalni semafor. Tega danes ni več,
znaki za previdnost in omejitev hitrosti pa ostajajo. ”Jeseni 2005 se
je na omenjenem odseku sprožil plaz in zasul cesto, zaradi česar je

bilo potrebno nemudoma vzpostaviti prevoznost ceste ter sanirati
plaz. Leta 2006 je Cestno podjetje Kranj zgradil betonski lovilni zid,
lani ga je bilo treba zaradi širitve plazu razširiti,” pojasnjuje Nina
Rangus iz Direkcije RS za ceste. Skupna vrednost obeh del je znaša-
la 160 tisoč evrov. Lani jeseni se je zemeljski plaz razširil še vertikal-
no, material je zapolnil ves prostor za zidom in se preko njega usul
na cesto. ”Morali smo v polovično zaporo ceste z usmerjanjem pro-
meta s semaforjem, vse dokler vzdrževalec ceste ni delno izpraznil
prostor za lovilnim zidom. Trenutno je cesta prevozna brez ovir,” pra-
vi Rangusova. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za iz-
vedbo del za trajno sanacijo plazu. 

Velike ovire na regionalni cesti skozi Poljane (šikano) pa še niso
odstranili. Že jeseni so se začela dela na cesti v vasi v sklopu evrop-
skega projekta Gorenjska panoramska cesta. Skupna vrednost vseh
del znaša dobrih 530 tisoč evrov, urejena bo vsa komunalna infra-
struktura in pločniki od regionalke do pokopališča. V sklopu projek-
ta bosta letos urejena še dva odseka, in sicer v Žirovskem vrhu in v
Gorenji vasi. Če bo Služba vlade za regionalni razvoj objavila nov
razpis iz naslova Razvoj regij, se bo lahko projekt Gorenjska pano-
ramska cesta z deli od Poljan do Javorij nadaljeval prihodnje leto. Še
prej bodo morali nov del potrditi gorenjski župani.

Boštjan Bogataj, foto: Polona Mlakar Baldasin

Manj ovir na regionalni cesti

Na regionalni cesti skozi Poljane promet ovira šikana, zato previdnost ni odveč.
Enako velja tudi za promet skozi vas.
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Pogovor

Žirovka z dalmatinsko nostalgijo
Libuška Rupert, najbolj znana žirovska gostinka.

Že od nekdaj velja, da smo ljudje tisti, ki
hiši vdahnemo dušo, da potem obiskovalci
radi vstopajo. Nekaj podobnega se je pred
20 leti zgodilo v gostilni Pri Županu, ko je
domači sin Marko iz Dalmacije, z otoka
Pašman, pripeljal nevesto. Libuška je že
kmalu osvojila Žirovce s prijaznostjo, dal-
matinsko odprtostjo, z nasmehom in pri-
pravljenostjo, da po najboljših močeh
ustreže željam gostov, ki so si poiskali tre-
nutke oddiha pod mogočnimi kostanji na
vrtu pred gostilno ali pa v njeni notranjosti.

Dalmacija je razpotegnjena ob vsej hrva-
ški obali. Od kod točno prihajate?

”Živela sem na otoku Pašman, v Tkonu. To
je majhna ribiška vasica, z okoli 900 prebi-
valci. Ljudje so čudoviti, kraj pa diši po do-
mačnosti, kjer se vsak počuti tako, kot bi pri-
šel domov. Prebivalci so bili nekoč ribiči in
pomorščaki, danes pa je tudi pri njih v pred-
nosti turizem. No, nekateri se še zmeraj vozi-
jo v službo v Biograd.”

Ali za trenutek lahko pokukam tudi v
družino, v kateri ste odraščali?

”Naša družina je bila delavska, oče je bil zi-
dar, mama pa gospodinja. Imeli smo nekaj
kmetije, a bolj kot to je bilo pomembno nekaj
drugega: da je bilo pri hiši zmeraj polno lju-
bezni. Lahko rečem, da je bilo pri nas zelo
veliko topline in odprtosti. Tukaj, na Dobra-
čevi, kjer živim sedaj, ne hodimo toliko kri-
žem, držimo se bolj zase, na Pašmanu se ve-
liko več družimo tudi s sosedi, spijemo kavo,
malo pokramljamo. Vse se odvija bolj poča-
si, z veliko več družabnosti.”

Pred 20 leti vas je v Žiri privabila ljubezen?
”Moj mož Marko je takrat prišel na Pašman

poslovno. Srečala sva se, vnela se je iskrica
in ... naneslo je tako, da me je potem, čez čas,
vzel s seboj v Slovenijo.”

Je bila odločitev, da odidete z njim, lahka?
”Sprva se mi je že zdelo tako. Če je človek za-

ljubljen, potem vidi okoli sebe le prijetne stvari.
A vseeno so bile Žiri drugačne, če ne po dru-
gem, po okolju, ljudeh. Bila sem tujka, nisem
znala jezika, morala sem se prilagajati, spozna-
vati tukajšnje običaje, narediti sem morala prve
korake do Žirovcev, če sem hotela, da se bodo
vezi začele spletati tako, da bo za vse prav.” 

Ste kdaj mislili, da boste postali znana
gostilničarka?

”O tem sem sanjala že takrat, ko Marka še
nisem poznala. /smeh/. Ker sva z ljubeznijo
mislila resno, sem se z vsem navdušenjem
začela izobraževati in moja spričevala so po-
tem zadoščala tudi na upravni enoti v Škofji
Loki, ko sem prevzela gostilno pri Županu.”

Saj res, kako pa je bilo tedaj, ko se je to
zgodilo?

”Bilo je veliko težkih trenutkov. Nešteto
poti po uradih. Lotili smo se tudi zidanja,
imela sva finančne probleme. Obnovili smo
celo hišo, ki je bila že stara, a sem hotela 
obdržati nekdanji blišč in videz čimbolj 
neokrnjen. Ker sem optimist, sem verjela, da
se bo vse dobro izšlo. Moram reči, da so k
temu pripomogli tudi Žirovci, saj so me zelo
dobro sprejeli, nobenih problemov nisem
imela ne z delavci, ne z obiskovalci gostilne.
Res pa je, da sem tudi sama takšna, da se

znam prilagajati, vsakega sprejmem takega,
kot je, in mislim, da je to edini recept, kadar
se hočemo vključiti v neko novo okolje.”

Se vam je oddahnilo, ko se je vse dobro izšlo?
”Vse, v čemer sem uspela, kar smo naredi-

li, mi je vsakič pomenilo veliko zadovoljstvo,
bila sem srečna, da smo stopili korak naprej.
Tudi tast Roman me je zmeraj spodbujal, de-
lil z nama z Markom veselje ob vsaki, še tako
neznatni malenkosti. A nov dan zmeraj poka-
že kakšen še neodkrit izziv, očitno sem se na-
lezla kančka žirovskega značaja, zaradi česar
si ne dovolim počivanja in nenehno nekaj
ustvarjam. /smeh/”

Potemtakem znate z ljudmi?
”Že kot mlado dekle sem vsake počitnice

delala po gostilnah, čeprav mi ne bi bilo tre-
ba. Zmeraj sem želela spoznavati nove stvari,
napredovati v svojem znanju. Delo z ljudmi
mi je bilo všeč, rada sem ga imela in ga
imam še danes. Ta občutek v človeku je, ali
ga pa ni. Moja strina mi pravi, da sem že kot
mlado dekle sanjala o tem, da bom nekoč
imela svojo gostilno, da bom v njej uresniče-
vala svoje sanje. Ko sem se poročila, me je
pocukala za rokav in me med smehom spom-
nila na te misli, ki sem jih nekoč razlagala
tudi naglas.”

Je bilo težko uskladiti delo in družino?
”Prvih pet let sva z Markom zaman čakala

na otroke. Zdravniki so sicer dejali, da ni nič
narobe, a so, kot kaže, prevelike želje po
družini nekako blokirale vse skupaj. Ko sem
se po vseh bolj ali manj mučnih preiskavah
sprostila, se je napovedala hči. Takrat sem
bila neizmerno srečna. Leta 1995, ko sem
rodila, smo gostilno ravno obnavljali, bili
smo sredi največjega dela. Ni mi bilo lahko,
saj so bili domači daleč stran od mene, 
Marko je imel svoje obveznosti, tako da so
mi pri otroku pomagale prijateljice, od Joži,
Helene do Ivanke. Trije otroci (Maja, Tine,
Jani) so se rodili v zelo kratkem obdobju, v
štirih letih. Če danes pogledam nazaj, se 
zavem, da se z močno voljo da premikati
bregove. Otrok sem bila zelo vesela, zapol-
nili so me z neko novo radostjo. Tast Ro-
man, čeprav je bil že bolan, mi je včasih 
priskočil na pomoč, vzel je malčke in jih 
odpeljal na sprehod, da se mi je lahko za 
nekaj trenutkov oddahnilo.”

Domov, na Pašman, se pogosto vračate?
”Še danes, ko sem se v Žireh že dodobra udo-

mačila, me na vsake toliko časa zagrabi domo-
tožje. Zlasti ob spominih na družinske prazni-
ke, kot sta božič in velika noč. Praznovali smo
jih bolj umirjeno, z neko posebno predanostjo.
Prva leta, ko z Markom še nisva imela otrok,
sem trenutke družinskega praznovanja kot sem

Libuška Rupert: ”Če danes pogledam nazaj, se zavem, da se z močno voljo da premikati bregove.”
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jih bila vajena od doma, zelo pogrešala. Z otro-
ki je bilo potem vse drugače. Za velike prazni-
ke zmeraj zaprem gostilno, ker mislim, da je
tako prav, takrat morajo biti družine skupaj.
Hm, a me niste vprašali, ali se na Pašman še
zmeraj rada vračam? /smeh/ Vleče me tja dol,
tako pač je. Ko otok po končanem dopustu 
zapuščam, mi je hudo, boli me srce ... Mama
zmeraj stoji pri zunanjih vratih in mi maha v
slovo ... S pogledom še zadnjič objamem njo,
hišo, cesto ... Žal očeta ni več, umrl je, ko sem
rodila drugega otroka ...”

Odhajanja zmeraj bolijo, a ne?
”Ko pridem v Žiri, vsakič potrebujem kak-

šen teden ali dva, da spomini na Pašman zble-
dijo, da me vsakodnevne obveznosti zaposli-
jo, da potem počasi pozabim in se umirim.”

Je tako zato, ker vam je bilo doma lepo?
”Verjetno. Z bratom se še danes zelo dobro

razumeva. Rada ga srečujem, mu pomagam,
tudi on je vesel, ko me vidi. Po očetu sem po-
dedovala hišo, tako da me sedaj tudi ta veže
na rodne kraje. Tako pač je, srcu se ne more
ukazovati, ljubezen pa lahko delim: med svo-
jo družino in kraje, kjer sem odraščala. Otro-
ci so veseli, da se vračamo v Dalmacijo, mo-
ram pa odkrito priznati, da bi kdaj radi šli še
drugam. /smeh/ Zdi se mi, da je dalmatinske
korenine še najbolj začutil Tine. Zelo rad gre
s stricem na ladjo, pa da vržeta mreže.”

Ima kdo od otrok željo, da bo pomagal v
gostilni?

”Ne vem še, ali bo komu kaj do tega. Rekla
sem jim, naj gredo študirat tisto, kar si sami
želijo. Veste, najpomembnejše je to, da osta-
nejo pošteni in pridni. Če bodo začutili go-
stinski poklic, bodo še zmeraj imeli možnost,
da se mi v poslu pridružijo.”

Ste zadovoljni s prehojeno potjo?
”Človek ima polno želja, zdi se mi, da so se

moje kar lepo uresničile. Povsem človeško pa
je, da se ne ustavimo, da si želimo iti naprej.
V bistvu sem si od nekdaj želela le dvojega:
družine in otrok. Pa da imam nekaj svojega,
od česar lahko dostojno živim. Vse ostalo,
kar se mi je zgodilo, je za povrhu. Vesela sem
tudi, da nikomur nisem nič dolžna, posku-
šam, da imam z ljudmi dobre odnose, saj jih
imam rada.”

Gostilna Pri Županu ima že stoletno 
tradicijo?

”To so mi pripovedovali že moževi starši.
Kar pomnijo, so se predniki ukvarjali s to de-
javnostjo. Včasih so imeli v hiši tudi hranil-
nico, možev prapraded Johan pa je bil tudi
župan in od tod ime gostilne. Tast je zmeraj
govoril, da če ne bi jaz prevzela gostilne, je
ne bi dajal v tuje roke.” 

Kaj počnete, ko ste prosti?
”Vsi radi zahajamo na morje. Čeprav samo

do Pirana ali Portoroža. Da vdihujemo mor-
ski zrak, uživamo ob prostranstvih. Tudi
Marko ta čustva do morja deli z menoj. Niko-
li mi še ni rekel, naj gremo v hribe. /smeh/ Že
zaradi tega ga moram imeti rada, mar ne?”

Andreja Kopač

Kako se je zgodilo, da si predsedoval
najprej občinskemu in nato še nacional-
nemu otroškemu parlamentu?

”Otroški parlamenti se najprej zvrstijo
po šolah, vsako leto pa je ena šola v obči-
ni na vrsti, da izpelje vodenje občinskega
otroškega parlamenta. Letos je bila to
naša, mene pa so že v šoli izvolili za pred-
sednika šolske skupnosti, vodil sem tudi
šolski parlament. Na občinskem parlamen-
tu pa so me udeleženci izvolili, da zasto-
pam ta del Gorenjske tudi v nacionalnem
parlamentu. Ko sva šla z mentorico Barba-
ro Trdina na pripravljalni sestanek v Ljub-
ljano, je bilo tudi tam tajno glasovanje o
tem, kdo naj vodi nacionalni otroški parla-
ment in izbrali so mene.”

Si čutil kako razliko med vodenjem
domačega parlamenta in nacionalnega?

”Pravzaprav me je bilo pri vodenju ob-
činskega celo nekoliko bolj strah, ker do-
slej še nisem imel takšne izkušnje, vendar
je potem vse zelo lepo steklo, ko so se
otroci dobro vključili v razpravo. Na obči-
ni je bilo kakih 40 udeležencev, v držav-
nem zboru pa več kot sto, vendar nisem
čutil posebne razlike. Z mentorico sva
pred zasedanjem šla skozi scenarij, na sa-
mem zasedanju pa se je razprava dobro
razvijala.”

S predsedniškega mesta si koordiniral
razpravo in ”poslancem” dajal in jemal
besedo ...

”Jemal sem jo le, kadar je bil kdo nestr-
pen ali žaljiv, vendar se to ni pogosto zgo-
dilo.”

Kakšno je bilo temeljno sporočilo
otroškega parlamenta na temo ljubezni
in spolnosti?

”Mladi so pokazali, da o tem veliko
vedo, trezno razmišljajo in so odprti za
razpravo. Ugotavljali smo tudi, da se o tem
še premalo pogovarjamo, zlasti doma s
starši, da sta ljubezen in spolnost še tabu
temi, pogovarjati pa se je treba tudi o sla-
bih straneh, kot so spolne bolezni, AIDS,
spolne zlorabe.”

Koliko zaležejo pobude mladih, ki ste
jih predlagali na otroškem parlamentu?
Ali občinska oblast prisluhne vašim
predlogom z občinskega otroškega par-
lamenta?

”Občino upravljajo odrasli ljudje, glas
mladih pa se premalo sliši. Otrok je veliko,
zato bi bilo treba prisluhniti tudi našim po-
trebam. Prav je, da jih izrazimo še kot
otroci in ne čakamo na polnoletnost.”

Te je sedaj, ko si okusil vodenje parla-
menta, morda zamikala vloga poslanca?

”Biti poslanec se mi zdi zanimivo. Imaš
možnost povedati svoje mnenje in ga
usklajevati z drugimi. Da bi bil poslanec,
pa še ne razmišljam, saj se mi še prav nič
ne mudi.”

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Gorazd Kavčič

Miha je predsedoval parlamentu
Devetošolec Miha Murn iz osnovne šole Ivana Groharja je letos

vodil občinski in zatem še nacionalni otroški parlament. 

Miha Murn na občinskem otroškem parlamentu
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Ikone, božje podobe
V Galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu v Škofji Loki je na ogled razstava z naslovom Iskanje 

nevidnih resničnosti, na kateri ikone razstavlja domačinka Albina Nastran.

Kaj vas je po mnogih letih ljubiteljskega
likovnega ustvarjanja popeljalo do odločit-
ve, da začnete slikati ikone?

”Vedno sem imela pozitiven odnos do sli-
karstva, spremljala sem razstave in se spočet-
ka z njim ukvarjala bolj teoretično kot prak-
tično, saj sem slikala predvsem, kadar mi je
ob družini in službi to dopuščal čas. Po stro-
ki sem sicer diplomirana inženirka lesarstva,
najprej sem bila zaposlena v gospodarstvu,
zadnjih dvajset let pa sem delovala kot profe-
sorica na srednji lesarski šoli v Škofji Loki.
Ko sem bila pred osmimi leti v Kamniku na
razstavi ikon, sem si v trenutku zaželela tudi
sama naslikati ikono.” 

In ste kar začeli ...?
”Seveda sem se najprej lotila temeljitega

študija na temo ikon, ikonopisja, različnih šol
slikanja ikon in podobno. Spoznala sem, da
je to slikarstvo precej različno od običajnega
slikanja, zato sem skoraj dve leti raziskovala
različne tehnike in zgodovinska ozadja tega
slikanja. Najstarejša znana tehnika slikanja
ikon ima zametke že v Starem Egiptu ...” 

Pa vendar, mar niso ikone bolj kot z za-
hodno katoliško cerkvijo povezane s pra-
voslavjem?

”Sploh ne. Tej tezi bi lahko oporekala na
več načinov. Prvič, oboji imamo več kot
1000-letno skupno krščansko tradicijo, saj se
je katoliška cerkev s pravoslavno ločila šele
leta 1054. Tudi, kar se tiče umetnosti, je šel
takrat vzhod svojo pot, držeč se starih princi-
pov v umetnosti, zahodna umetnost pa se je
razvijala naprej, preko romanike, baroka do
danes. Ikonopisje se imenuje zato, ker je bila
takrat večina prebivalstva nepismena in so
bile ikone kot take neke vrsta pisava. Motiv-
no so bile to predvsem podobe matere božje,
Boga, Jezusa, svetnikov, pa tudi svetopisem-
skih zgodb. Na vzhodu se je prav ob strogih
likovnih merilih, ki niso smela odstopati od
ustaljenih form, uveljavilo preslikavanje. Da
se ne bi izgubili osnovna misel in ideja. Po-
znamo tri glavne šole ikonopisja, rusko, gr-
ško in grško-kretsko šolo. Ta vpliv je preko
Balkana segal tudi do nas in lahko rečemo,
da je tudi v Sloveniji nekaj zelo lepih primer-
kov ikon.” 

Kako vi izbirate motive, ki jih pozneje
upodobite kot ikone?

”Na zelo različne načine, bodisi na licu me-
sta, ko ikono opazim v kakšni cerkvi, samo-
stanu ali pa v literaturi, predvsem knjigah.
Recimo, v Valjevu v Srbiji mi je v nekem žen-
skem samostanu padel v oči motiv arhangela
Mihaela, čigar ikona sicer izvira iz srbskega
samostana Hilandar na gori Atos v Grčiji.”

Kako lahko osebno posežete v likovno
delo, ki naj bi bilo predvsem čimbolj podo-
bno izvirniku?

”Nekaj svojega si dovolim tako rekoč v vsa-
ki ikoni. Kaj bo tisto nekoliko drugače, se od-
ločam po svojem notranjem vzgibu, vendar pa
v osnovi ne ruši temeljnih pravil in osnovne
ideje. In med poznavalci so moje ikone že raz-
poznavne kot moje. Menda imajo moje ikone,
liki v njej bolj mili in nežnejši izraz. No, prva
razstava, kjer sem se predstavila, je bila sku-
pinska v minoritskem samostanu na Ptuju.
Razstavljalo nas je šest avtorjev in jaz sem bila
med njimi začetnica. Takrat sem dobila precej
samozavesti, saj sem ugotovila, da se z goto-
vostjo lahko lotim slikanja novih ikon. 

Lani je občina Škofja Loka v pobratenem
Freisingu eno mojih ikon namenila papežu.
Gre za mater božjo, ki sem jo naslikala po
predlogi Luisa de Moralesa. Ta podoba se
med drugim nahaja tudi naslikana na kamni-
ti plošči v našem kapucinskem samostanu,
prav tako pa jo najdemo v cerkvi v Kropi in
sicer kot grafiko.” 

Tudi materiali, s katerimi ustvarjate iko-
ne, so pripravljeni na star način ...

”Vsekakor. Restavratorji te stvari dobro po-
znajo. Uporabljam izključno naravne pig-
mente, sama pripravljam jajčno emulzijo, saj

je zelo pomembno, kakšna ta je in kako jo
mešamo z različnimi pigmenti. Ne uporab-
ljam lepila, ampak staro naravno lepilo, klej,
pri mešanju uporabljam razne krede, za po-
zlato pa 23 karatne zlate lističe. Zelo po-
membna je priprava podlage, saj naredim kar
19 zelo tankih nanosov. Tudi les mora biti
skrbno izbran, ne le posušen, ampak pred-
vsem homogen, brez grč in podobnih napak
... Uporabljam lipo.” 

Tokratna razstava, ki bo na ogled še do
sredine aprila, je namenjena tudi času, ko
v Škofji Loki uprizarjajo Škofjeloški pasi-
jon, tudi vaša osrednja ikona je namenje-
na temu ...

”Upodabljanje pasijona je v ikonopisju zelo
redek pojav. Na ikoni so štiri slike iz prizorov
Jezusovega življenja, oznanjenje, rojstvo,
snemanje s križa in objokovanje.” 

Ostajate pri ikonah?
”Vsekakor. Likovnost me spremlja že celo

življenje, odkar sem v pokoju, imam še več
časa za to. Vsak motiv za ikono vedno skrb-
no pripravim in preštudiram zgodovinsko
ozadje. Z ikonami mi nikoli ni dolgčas. Seve-
da pa se ne branim tudi drugačnega likovne-
ga ustvarjanja. Moja vrata za likovno ustvar-
janje so vedno odprta.” 

Igor Kavčič, foto: Gorazd Kavčič

Preden Albina Nastran začne slikati ikono, vedno razišče vse podrobnosti o njej in vsa zgodovinska in druga
pomenska ozadja.
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Tisoč in več loških pogledov
V Galeriji Loškega gradu bo še ves april odprta razstava Pogledi na tisočletno mesto, na kateri je na

ogled več kot šestdeset fotografij Škofje Loke ob njeni 1000-letnici.

”Pravzaprav je šlo za povsem naključno
najdbo v naših sicer zelo bogatih muzejskih
depojih. Med preurejanjem muzejskega gra-
diva sem našel sveženj črno-belih fotografij,
ki so, kot sem kasneje ugotovil, nastale ob
1000-letnici Škofje Loke in so bile januarja
leta 1974 tudi razstavljene na priložnostni
razstavi,” se spominja kustos Loškega muze-
ja Boštjan Soklič in nadaljuje: ”Bil sem pre-
senečen nad kvaliteto fotografij, ko pa sem
naletel še na imena avtorjev, sem takoj odre-
agiral, poklical izkušenega fotografa in po-
znavalca fotografije, Škofjeločana Petra Po-
korna, ki je delil moje navdušenje.”

Glede na to, da Loški muzej letos praznuje
svojo 70-letnico in bo na neki način skozi
celo leto odpiral svoje bogate muzejske de-
poje, so se odločili pripraviti tudi neke vrste
re-razstavo teh slik Škofje Loke izpred 35 let.
Kot je mnenja Soklič, fotografije poleg njiho-
ve umetniške vrednosti tudi niso izgubile na
aktualnosti in hkrati spadajo tudi v muzejsko
zgodovino. 

”Glavnina fotografij je nastala v drugi po-
lovici leta 1973, ko je nekaj izjemnih sloven-
skih fotografov dvakrat obiskalo Škofjo Loko
in posnelo fotografije za razstavo. Takratni
kustos v muzeju Andrej Pavlovec je očitno
imel afiniteto, da bi prikazal različne pogle-
de na Škofjo Loko, mestno veduto, arhitektu-
ro, okolico mesta.” Tako je k sodelovanju po-
vabil takratne ugledne avtorje, kot so Vlastja
Simončič, Marjan Pfeifer, Janez Kališnik,

Jože Mally, Vladimir Furlan, Milan Ku-
mar, Miroslav Zdovc in Marjan Smerke,
slednja sta danes še edina živa izmed njih in
sta se odprtja razstave sredi marca tudi ude-
ležila. Vsak izmed njih je ustvaril zanimiv
opus slik, ki je na neki način odražal njegov
slog, hkrati pa Škofjeločani v fotografijah
lahko vidijo pogled na njihovo mesto nekoga
od zunaj. Tokratna razstava torej vsebuje 65
originalnih slik osmih vrhunskih slovenskih

fotografov, ki so z različnimi umetniškimi
pristopi, naravnanimi na tisočletno mesto,
vsak na svoj način predstavili Škofjo Loko
leta 1974. ”Razstava ima danes tako umetni-
ško kot čustveno vrednost,” je mnenja Soklič.
Ob razstavi je izšel tudi ličen katalog, ki ga je
uredil Boštjan Soklič, strokovno besedilo pa
je prispeval kustos Mestne galerije Ljubljana
in priznani raziskovalec fotografije, dr. Sari-
val Sosič. Igor Kavčič

Dva še živeča fotografa, avtorja fotografskih pogledov na Škofjo Loko izpred 35 let, Marjan Smerke in 
Miroslav Zdovc / Foto: Tina Dokl

Odlični mladi loški glasbenikiPo enem letu se v Žiri spet vrača 

Jan Plestenjak.
V okviru Klasika Tour bo skupaj s
svojo spremljevalno skupino nastopil
na odru dvorane DPD Svoboda v 
petek, 17. aprila 2009, ob 20. uri. 
Ne zamudite koncerta, ki povsod 
polni dvorane in ustvarja nepozabno
koncertno doživetje. 

Vstopnice v predprodaji 
lahko kupite v Trafiki Kocka v Žireh
ali jih naročite na internetni strani
http://koncerti.anzetov.net. 

Vabljeni! 
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Na 38. tekmovanju mladih glasbenikov, ki
je med 16. in 20. marcem potekalo v Žalcu,
Celju, Velenju in Ljubljani, je nastopilo tudi
nekaj učencev Glasbene šole Škofja Loka
in nekateri izmed njih so se res odlično iz-
kazali. Tako je med kitaristi v kategoriji 1.a
zlato plaketo in 2. nagrado (95,33 točke)
prejel Matic Košir (mentor Denis Kokalj),
med violinisti v 1. a kategoriji sta srebrni
plaketi prejeli Kaja Sešek (92,67 točke) in
Ana Sešek (92 točk), Flora Hawlina pa
bronasto plaketo za 89,33 točke (vsem je
mentor Armin Sešek). Kvartet flavt (Ula
Kenda, Eva Poljanšek, Ana Poljanšek, Kla-
ra Božič) pod mentorstvom Karin Garb je z
91,67 osvojene točke prejel srebrno plaketo,
med organisti v 1.c. kategoriji pa je srebrno
plaketo in 2. nagrado (94,67 točk) prejela
Ana Ažbe in sicer pod mentorstvom Kle-
mena Karlina. Igor Kavčič

Lanski uspeh na tekmovanju v Murski Soboti je
Matic Košir nadgradil še na državnem tekmovanju.



Gorenja vas - Podjetje Hosting je načrt za
oživitev posestva na Visokem pripravilo že
leta 2007, s tem pa so se strinjale tudi občine
solastnice in takrat podpisale tudi pogodbo o
razvojnem investitorstvu. Lani je podjetje
izdelalo še idejno zasnovo s številnimi rešit-
vami in opravilo izjemno delo pri usklaje-
vanju obnove z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine ter na koncu tudi pridobilo njihovo
soglasje. ”Oživitev dvorca Visoko je izredno
ambiciozno zastavljen projekt, ki vključuje
obnovo obeh objektov za turistično ponudbo
najvišje kakovosti, v bližnjem kozolcu bo
urejen zastekljen bazen, na novo pa bo zgra-
jenih 39 apartmajev za dodatne namestitvene
kapacitete,” projekt opiše Milan Čadež,
župan Občine Gorenja vas-Poljane. 

Sedaj projekt oživitve posestva in dvorca z
gospodarskim objektom prehaja v ključno
fazo, ko bo treba poiskati izvedljivo rešitev
za ustanovitev družbe, ki bo investirala v ob-
novo. ”Odločitev bo skupna in jo bodo
morali potrditi vsi trije občinski sveti občin
solastnic (Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka
in Žiri), prav tako je treba počakati na izpel-

javo dolgotrajnih urbanističnih postopkov, ki
so v pristojnosti Občine Škofja Loka,” doda-
ja župan. V projekt bo gorenjevaško-poljans-
ka občina tudi v prihodnosti vlagala veliko
energije, saj se zavedajo pomembnosti ust-
varjanja dodatne turistične ponudbe in pod-
jetniške dejavnosti v občini.

Boštjan Bogataj,
foto: Polona Mlakar Baldasin
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Na potezi so občine
Načrt za oživitev dvorca na Visokem je pripravljen, vendar ga morajo

potrditi občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka in Žiri.

Zakaj mladi potrebujejo dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje?
Z dnem, ko mladim poteče status študenta ali di-
jaka (ob koncu marca so status izgubili nekateri
študentje) in ko se prijavijo na zavodu za zaposlo-
vanje ali se zaposlijo, morajo za svojo zdravstve-
no varnost poskrbeti sami. Obvezno zdravstveno
zavarovanje jim namreč stroškov zdravstvenih
storitev ne bo več krilo v celoti, zato je priporoč-
ljivo, da imajo urejeno dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, ki je smotrno tudi v primerih, 
ko študent dopolni 26 let in si mora glede 
na status sam urediti obvezno zavarovanje (kot
občan). Vzajemna nudi tudi najnižjo premijo
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Kakšni so morebitni stroški?
Stroški za plačila k zdravstvenim storitvam in
zdravilom so lahko zelo visoki, vendar se jim lah-
ko izognejo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja VzajemnaZdravje, s katerim si
zagotovijo, da bo razliko do polne vrednosti
zdravstvenih storitev plačala zavarovalnica.
Ali morda lahko navedete kakšen primer?
Mojca se je poškodovala v prometni nesreči.
Zaradi zloma ključnice je potrebovala oskrbo 
v bolnišnici. Po odpustu je obiskala osebnega
zdravnika, ki ji je predpisal protibolečinska 
zdravila za en mesec. Nato je bila napotena 
v zdravilišče na zdraviliško zdravljenje. Po kon-
čanem zdravljenju je imela kontrolni pregled

pri osebnem zdravniku. S sklenjenim dopol-
nilnim zdravstvenim zavarovanjem se je
izognila doplačilu zdravstvenih storitev v višini
1.278,67 evra.
Kaj pa ponuja vaše novo zavarovanje 
VzajemnaNadomestila+?
V primeru bolezni ali poškodb vam Vzajemna
zagotavlja izplačilo posebnega denarnega 
nadomestila za čas, ko ste na zdravljenju v 
bolnišnici ali v zdravilišču. Z izplačano vsoto 
lahko krijete morebitne stroške višjega stan-
darda bivanja v bolnišnici ali zdravilišču, na 
ta način pa lahko delno nadomestite izpad 
dohodka v tem času.
Kakšna je višina dnevnih nadomestil?
Višina nadomestila v ponujenem zavarovanju
se razlikuje glede na to, ali je zavarovanec v 
bolnišnici ali v zdravilišču, in glede na to, ali je 
v bolnišnici zaradi bolezni, hibe ali poškodbe. 
Kje vas lahko poiščejo prebivalci Škofje Loke
in okolice?
Na voljo smo vam v Kompasovi poslovalnici na
Kapucinskem trgu 8, nasproti avtobusne 
postaje v Škofji Loki in na telefonski številki
04/511-25-20.

Dopolnilno
zdravstveno
zavarovanje 
za mlade 
in zavarovanje 
Vzajemna
Nadomestila+

Matjaž Fajfar, direktor PE Kranj

Projekt oživljanja Tavčarjevega posestva Visoko
čaka na potrditev občinskih svetov občin solastnic. 

Križišče čaka na nov 
občinski praznik

Skoraj dve leti je že minilo od slovesne-
ga odprtja delčka ceste mimo Podlubni-
ka, takrat pa je neurejen ostal uvoz v
Podlubnik II. V vseh tem času gradbeni-
kom ceste (uvoza) v naselje še ni uspelo
dokončati. Še več! Lani jeseni so jo še
prekopali, kar je pomenilo, da je bilo po-
zimi treba z vozili zapeljati še v za silo
zasut jarek, ki je bil večina precej globo-
ka luknja. Prebivalci in obiskovalci Pod-
lubnika, kamor redno vozi tudi lokalni
avtobus, sedaj samo še upajo, da bo kri-
žišče urejeno do letošnjega občinskega
praznika in da na zaključna gradbena
dela ne bo več treba čakati do občinske-
ga praznika pred novimi volitvami. V. S.
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Ob sanjsko službo tudi Ločana 
Za sanjsko službo na avstralskem otoku Hamilton sta se med 44 Slovenci neuspešno potegovala 

tudi Igor Eržen in Matej Kolakovič iz Škofje Loke.

Škofja Loka - V začetku marca so postala
znana imena petdesetih polfinalistov, ki se
jim je med 35 tisoč kandidati iz več kot dve-
sto držav uspelo prebiti v ožji izbor za delo-
vno mesto skrbnika prestižnega avstralskega
otoka Hamilton. Za sanjsko službo, ki jo je
razpisal turistični urad avstralske zvezne drža-
ve Quensland, se je neuspešno potegovalo
tudi 44 Slovencev. Srečneža, ki bo živel v vili
z bazenom in za polletno delo zaslužil 150 
tisoč avstralskih dolarjev oziroma dobrih 70
tisoč evrov, bodo izbrali maja, delo pa bo 
nastopil julija. Med njegovimi glavnimi 
nalogami bo raziskovanje Velikega koralnega
grebena in izdelava bloga, opremljenega s 
fotografijami in filmčki. Kandidati so morali
turističnemu uradu poslati enominutni pred-
stavitveni video posnetek, s katerim so de-
lodajalce skušali prepričati, da so najboljša
izbira.

Za sanjsko službo sta se potegovala tudi
kandidata iz Škofje Loke. ”Prijavil sem se
bolj za šalo, bil bi pa močno presenečen, če
bi me izbrali v ožji izbor. Mislim, da bo na

koncu zmagala ženska,” pravi Igor Eržen,
35-letni jadralni padalec in ekstremni šport-
nik, ki dela v menjalnici. Kot ugotavlja, je
skoraj vseh petdeset polfinalistov iz potenci-
alno močnih turističnih držav, kot so Kanada,
ZDA, Velika Britanija: ”To da slutiti, da
organizatorji točno vedo, kakšnega kandida-
ta hočejo in od kod, kar je tudi razumljivo.”
Na drugi strani 24-letni Matej Kolakovič,
prav tako iz Škofje Loke, meni, da je komisi-

ja naredila odličen izbor. ”Filmi izhajajo iz
zelo dobrih idej in so odlično izvedeni. Ko-
misija bi lahko v službo vzela več kandida-
tov. Prijave sem se lotil z veseljem in bil 
presenečen nad pozitivnim odzivom ljudi.
Verjetno zaradi vsega tega nisem bil kaj 
dosti razočaran. Mislim, da je treba takšne
stvari v življenju obvezno poskusiti,” je pre-
pričan Matej, ki sicer ta čas piše diplomsko
nalogo iz komunikologije. Ana Hartman

Igor Eržen (levo) in Matej Kolakovič nista razočarana, ker sta izpadla iz boja za razvpito sanjsko službo.

Pripravile so se na veliko noč
Kranj - Članice študijskega krožka Naša ustvarjalnost nima

meja pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Gorenjske 
so letošnji krožek končale z izdelovanjem velikonočnega okrasja.
H krožku je letos prihajalo ducat članic, ukvarjale so se z raz-
ličnimi ročnimi deli. Pri velikonočnih okraskih je bila mentorica
Milka Jug iz Škofje Loke. Študijske krožke, ki jih pri medob-
činskem društvu izvajajo že od leta 1996, sofinancira Andragoški
center Slovenije, letos pa so uspeli tudi na razpisu Ljudske 
univerze Jesenice. D. Ž.
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Odločitev o zamenjavi starih oken in izbira pravega
dobavitelja novih oken je pomembna življenjska 
odločitev. Podjetje ALMONT PVC d. o. o., odlikujejo
dolgoletne izkušnje na trgu PVC stavbnega pohištva
ter visoka kakovost izdelkov in storitev. 
Skupina ALMONT ima dolgoletno tradicijo obstoja,
saj je na trgu aluminijskih konstrukcij že petdeset let,
zadnjih deset let pa je prisotna tudi na trgu s PVC
stavbnim pohištvom. V času, ki prihaja, je za kupca
pomembno, da sklene posel z zdravim in stabilnim
podjetjem, kar podjetje ALMONT zagotovo je. 
Okna podjetja ALMONT PVC d. o. o., imajo vse karak-
teristike, ki jih zahteva Ekološki sklad. Ta pa omogo-
ča ugodno financiranje za občane, ki kupujejo nova
okna. Tako si lahko financiranje nakupa njihovih
oken olajšate s pridobitvijo ugodnega kredita Ekolo-
škega sklada. 
Poudarek pri ALMONTU je na kakovosti in širokem
spektru proizvodov, ki jih najdete na enem mestu.
Okna, vrata, zimski vrtovi, ograjni sistemi in drugo. 
Zaradi vse večjih zahtev po zmanjševanju toplotnih 
izgub podjetje ALMONT PVC d. o. o., ponuja tudi 
odlično rešitev za graditelje energetsko varčnih hiš,
kakor tudi druge gospodarne in ozaveščene kupce.

Novi sistem energetsko varčnih oken v primerjavi 
s klasičnim 5-komornim profilom omogoča dodatno
toplotno izolativnost in visoko stopnjo energetske
učinkovitosti (Uw tudi do 0,9 W/m2K). 
Klasična zasteklitev okna podjetja ALMONT zago-
tavlja optimalno zvočno izolativnost 32 dB. Glede
na želje kupca, pa v okna lahko vgradijo tudi 
takšna stekla, ki dosegajo zvočno izolativnost do
45 dB, kar lahko znatno izboljša udobje bivanja v
vašem domu. 
Z izdelki iz njihovega prodajnega programa lahko 
privarčujte energijo in denar ter se uprete tudi hrupu.
V okna lahko vgradijo tudi prezračevalni sistem, ki
omogoča, da se prostori zračijo tudi, kadar so okna 
zaprta, pri čemer skupaj z vami ugotovijo, kaj je za vas
najustreznejša rešitev.
Da bi zadovoljili želje širšega kroga kupcev, ponuja-
jo osnovni sistem pet- oziroma šestkomornega 
profila in trojnega tesnjenja, ki ga odlikujejo odlična
toplotna in zvočna izolacija (U=1,1 W/m2K, Rw=
32 dB) ter zaščita proti vlomu. Petkomorni sistem 
je idealna rešitev za vsako stanovanjsko hišo in 
stanovanjski objekt, saj zagotavlja optimalno kombi-
nacijo med ceno, kakovostjo in obliko. 

Več energije za manj denarja

www.almont.si

KAKOVOST 
IN VARČNOST 
PVC in ALU okna, vrata, zimski vrtovi 
in ograjni sistemi za svet v novi podobi

ALMONT PVC d.o.o.
Slovenska Bistrica - tel.: 02/80 55 700
PE Kranj - Kopališka 2, tel.: 04/20 14 800

Ureditev dvorišč s tlakovci
Gradnja hiše ni enostavna, marsikdo na koncu pozabi na ureditev okolice. 

Pa vendar mora biti tudi dvorišče urejeno.

Po prevzemu družinske hiše, ki so jo zgra-
dili na ključ oziroma so odšli še mojstri, ki so
zaključili z inštalacijskimi in slikopleskarski-
mi deli, ko so položili talne obloge in objekt
že ogrevamo, je čas tudi za ureditev okolice.
Temu delu se sicer lahko malce posvetimo že
med gradnjo, a vendarle večina teh del pona-
vadi počaka na zaključek del na objektu. 

Lepo urejena okolica ni samo estetskega
pomena, ampak tudi povsem praktična reši-
tev. Ob selitvi v novo hišo, ki jo bo obdajala
zemlja in pesek, bomo v novi dom vsak dan
nosili kup umazanije, zato bo imel nekdo še
veliko dela s pospravljanjem. Tudi urejanje
okolice je velika investicija, zato je potrebno
na njo računati že pred gradnjo objekta (naj-
večkrat družinske hiše), koliko bomo za ure-
ditev odšteli, pa je odvisno predvsem od tere-
na in njegovih značilnosti ter tudi od izbire
materiala. 

Velika ponudba tlakovcev
Na slovenskem trgu imamo danes ogrom-

no ponudbe za ureditev okolice objekta. 
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ÈAS JE, DA OSVEŽITE 
VAŠ DOM Z NOVOSTMI
Ob izbiri pohištva Alples vas èaka DARILO!

www.alples.si

 SALON POHIŠTVA DORFARJE
Dorfarje 17, Žabnica
 tel: 04 / 502-19-00

 www.prevc.si

Brezplaèno 
je privlaèno!
Ob nakupu kateregakoli 
alplesovega pohištva v vrednosti 
nad 660 evrov vam Alples podari
veènamenski regalèek Alpi.
Akcija velja v aprilu za prvih 
500 kupcev. 

Obišèite trgovino Prevc v 
Dorfarjih in spoznajte 
pestro ponudbo.

Cenovno ugodni, naravni materiali, ki ne predstavljajo neugodnih
vplivov na okolje in jih investitorji tudi največkrat uporabljajo, so
prav gotovo tlakovci iz betona. Ponudba betonskih izdelkov je da-
nes izredno velika in pestra, vsekakor pa lahko izbiramo med stili.
Med najprivlačnejše še vedno sodi naraven, enostaven in preprost
videz v sivi (kamniti) in rdeči barvi. Poleg tlakovanja dvorišča so
tlakovci dobrodošli tudi pri urejanju poti, dohodov, parkirišč, ureja-
nju ograj ...

Kaj odlikuje dobre tlakovce? 
Zgornja plast tlakovca mora biti iz najčistejšega kremena, ki zago-

tavlja trdnost in odpornost proti mrazi in soli. Druga dobra lastnost je
globinska zaščita tlakovcev. To pomeni, da so odporni proti vdorom
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Z energijo varčujemo od ogrevalnega kotla v
kleti do solarnega sistema na strehi, od upo-
rabe varčnih sijalk, izklapljanja električnih
naprav iz omrežja, do varčne tipke splakoval-
nika WC školjke. Z omenjenimi načini lahko
varčujemo pri energiji, elektriki in vodi na 
celotni površini hiše.
Večje investicije v izboljšanje ogrevalne teh-
nike ali toplotno izolacijo vaše hiše prinašajo
na mesečni ravni majhne prihranke, vendar

lahko na letni ravni govorimo o prihranku 
v tisočih evrih. 
Ustrezna in kakovostna obnova fasade, 
zamenjava oken, izolacija strehe in pod-
strešja, izolacija kleti ter ustrezno prezrače-
vanje so tisti dejavniki, ki v osnovi vplivajo na
varčevanje z energijo, oziroma so predpogoj
za znižanje mesečnih stroškov za energijo. 
Kaj lahko postorimo z 1 KWh električne ener-
gije: skuhamo kosilo za štiričlansko družino,

40 ur poslušamo CD predvajalnik, 7 ur gleda-
mo televizijo, zlikamo 15 moških srajc, skuha-
mo 70 skodelic kave, operemo en stroj perila. 
Ogrevalno obdobje nam povzroča največ
skrbi zaradi visokih mesečnih stroškov. 
Na področju ogrevanja se v zadnjem času
pojavlja vse več tehnoloških rešitev, ki se 
delijo na različne vire in tehnologijo. Za
ogrevanje lahko uporabljamo več različnih
energentov oziroma načinov ogrevanja: 
kurilno olje, zemeljski plin, butan-propan,
elektriko, drva, pelete, toplotno črpalko in
nenazadnje tudi sonce. 

vlage, z njih bomo z lahkoto tudi odstranili
najrazličnejše madeže. Z nakupom takšnih
tlakovcev bo investitor zelo poenostavil vzdr-
ževanje dvorišča. 

Investitorji se odločajo tudi za tlakovanje z
različnimi kamni ali kamnitimi ploščami,
kjer pa je potrebno prej urediti betonsko ploš-
čo, kar investicijo močno podraži. Betonskih
plošč v teh dneh ne moremo položiti, saj
mora biti temperatura pri betoniranju od plus
5 do 30 stopinj Celzija in mora tako ostati še
vsaj nekaj dni po betoniranju. V nasprotnem
primeru lahko voda v betonu zmrzne, led po-
veča volumen. Ko se mraz loti betona med

vezanji, je škoda nepopravljiva, saj se zrah-
ljane strukture ne da več spremeniti. 

Najcenejši material za ureditev dvorišča 
ali poti je asfalt, vendar mora biti podlaga
predhodno urejena s peskom. Dela se lahko
opravijo ročno ali strojno, na ceno pa močno
vpliva predhodna priprava terena in tudi 
finost asfalta. Zunanja temperatura na asfalti-
ranje naj ne bi imela vpliva, res pa je, da
mora biti asfalt ob vgradnji vroč vsaj 70 sto-
pinj Celzija, zato ga izvajalci pozimi ne pola-
gajo. Skorajda pri vseh oblikah urejanja oko-
lice bomo morali urediti tudi robnike dvorišč,
poti, dovozov ... Boštjan Bogataj

VHODNA VRATA  •  NOTRANJA VRATA  •  OKNA
Todra� 11
4224 Gorenja vas

tel.: 04 510 54 00 
fax: 04 510 54 01

info@int-vrata.si
www.int-vrata.si

Izberite
najboljše,
ki traja

Varčevanje z energijo, prihranek pri denarju
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Megušar - les d.o.o.
Stara Loka 45, 4220 Škofja Loka
Proizvodnja in razstavni salon
na novi lokaciji KIDRIČEVA C. 95
(nova obrtna cona)
www.megusar-les.si

● dobava in vgradnja 
protivlomnih vrat 
za hiše in stanovanja

● dobava in vgradnja notranjih vrat
višjega kvalitetnega razreda

● lesena okna
● notranje pohištvo

tel.: 04 515 48 15, fax: 04 515 48 14
e-pošta: jurij.megusar@siol.net

HITRA DOBAVA - UGODNE CENE

ZA BOLJ VAREN DOMZA BOLJ VAREN DOM

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

ADAPTACIJE KOPALNIC
■ SVETOVANJE
■ VODOVODNE INSTALACIJE
■ ZIDARSKA DELA
■ KERAMIČARSTVO

Milan Pugelj s.p.
Hotovlja 34, 4223 Poljane
GSM: 041/541-266
Tel.: 04/510-92-78
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Arhitekt

Drage bralke in spoštovani
bralci, če iščete rešitev za pre-
ureditev vašega stanovanja in
ste v zadregi, nam dobro opiši-
te in skicirajte vaš problem.
Ne pozabite na mere in druge
pomembne podatke, dopišite
tudi vaše želje. V čim večji
meri jih bomo skušali upošte-
vati. Pisma pričakujemo na
naslov: Gorenjski glas, ”za Lo-
čanko”, ARHITEKT, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj.
NASVET JE BREZPLAČEN!

Nov prostor v stari garaži
Zaradi pomanjkanja prostora smo izkoristili tudi prostor nekdanje garaže. 

Ana in Jure iz Škofje Loke urejata prvo
stanovanje v pritličju stanovanjske hiše.
Največi problem je pomanjkanje prostora,
kjer bi uredila dnevni prostor. V njem si
želita udoben trosed, jedilni kot, TV oma-
ro in knjižne police.

Po pregledu tlorisa pritličja in razporeditve
prostorov vama svetujem, da za dnevni prostor
namenite garažo. Tako pridobite nujno potreb-
ni dodatni prostor, za avto pa bo dovolj nad-
strešek pred hišo. Vhod v dnevni prostor osta-
ne enak kot prejšnji vhod v garažo s hodnika.
Ker je bila garaža brez oken, jih sedaj vgradi-

te na mesto, kjer so bila prej garažna vrata. Ob
vstopu v prostor je pod oknom manjša jedilna
miza za štiri, ki jo po potrebi lahko tudi razteg-
nete. V kotu pod oknom je prostor za sobne
rastline. V kotu za vrati se nahaja velika kotna
sedežna garnitura, ki jo lahko uporabljate tudi
za spanje. Na nasprotni steni je nizka omara za
televizijo, na steni pa sestav polic za knjige in
visečih omaric. Pohištvo je izbrano v sloven-
skih in tujih trgovinah. Cena pohištva, ki obse-
ga trosed, jedilno mizo, štiri stole, police za
knjige in omaro za TV, znaša približno 1.700
evrov. Jernej Červek, u. d. i. a.
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Skoraj polovica nakupuje drugod
V Klicnem studiu slepih smo v začetku leta izvedli raziskavo o trgovski ponudbi v Škofji Loki, 

zanimale so nas želje in pričakovanja ljudi. 

V raziskavi je sodelovalo 355 naključno po-
klicanih. Naš sogovornik je bil član gospo-
dinjstva, ki največkrat nakupuje. Tako je bil
delež žensk kar 89-odstoten, polovica je bila
mlajših od 55 let, 43,4 odstotka zaposlenih,
51 odstotkov upokojencev. Polovica sodelu-
jočih za večji nakup odšteje 50 do 100 evrov,
dobra tretjina manj kot 50 evrov in 15 odstot-
kov več kot 100 evrov.

Kar štiri petine Škofjeločanov nakupuje v
Mercatorju, kar je razumljivo, saj druge po-
nudbe ni. Le slaba desetina nakupuje v Spa-
ru, dvajsetina v Lidlu, 2,5 odstotka v Tušu.
Kar 89 odstotkov tistih, ki kupujejo v Merca-
torju, je odgovorilo, da se tako odločajo, ker
je Mercator edini ponudnik oziroma je zanje
to najbližja trgovina.

Zanimivo je, da jih kar 40 odstotkov naku-
puje zunaj Škofje Loke: v Kranju 33,8 od-
stotka, v Ljubljani 3,7 odstotka, nekaj jih je
navedlo Dorfarje, Medvode, tudi Lesce. Mer-

catorjevi kupci najbolj pogrešajo večji naku-
povalni center v Škofji Loki.

Aktualna tema v Škofji Loki je lokacija no-
vih trgovskih centrov, odgovori so pokazali,
da kar štiri petine ljudi meni, da naj bodo na
obrobju mesta, le petina se je odločila za me-
sto. Anketirance smo še vprašali, katerega tr-
govca si najbolj želijo v Škofji Loki. Skoraj
tretjina se je odločila za trgovsko verigo Spar,
29 odstotkov za Mercator, 14 odstotkov za
Tuš, okrog desetine odgovorov sta prejela
Hofer in Lidl. 

Na območju Škofje Loke je trgovska po-
nudba že dolgo slaba, zato smo anketirance
vprašali, kdo je po njihovem mnenju kriv, da
ni velikih trgovskih centrov, ki jih je vsepov-
sod po Sloveniji veliko. Kar dve tretjini jih
meni, da sta odgovorna občina in župan, le
13 odstotkov pa je krivdo pripisalo trgovcem.

Klicni studio slepih
Matevž Pintar

Pri katerem trgovcu največkrat opravljate
večje nakupe živilskih proizvodov? 
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Kdo menite, da nosi največjo odgovornost, da v
Škofji Loki ni bolj pestre trgovske ponudbe? 
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V katerem kraju največkrat kupujete?

59,4%

33,8%

3,7%

1,4%

1,1%

0,3%

0,3%

Škofja Loka

Kranj

Ljubljana

Dorfarje

Medvode

Lesce

Drugo

0% 20% 40% 60% 80%

N=355

Katerega trgovca si najbolj želite v Škofji Loki?
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NUDIMO ZASEBNO VARSTVO OTROK 
V MEDVODAH.
Redno: manjša skupina otrok 
od 1 do 2 leti in pol.

Začasno: po dogovoru, 
popoldansko.

Informacije po telefonu: 040/354 018
Marina Stare s. p., 
Turkova ulica 21, Medvode

Perilo, v katerem boste zacveteli
Za letošnjo modno pomlad so značilni vzorci cvetja, tople barve in zapeljive čipke, vse to pa je moč najti

tudi v kolekcijah spodnjega perila, ki v toplih mesecih večkrat nagajivo pogleda izpod oblačil.

V pomladnih mesecih se pogosto oziramo v
prebujajočo se naravo in občudujemo čudovi-
te cvetove rastlin okoli nas. Meseci, ki so
pred nami, so namreč po mnenju mnogih naj-
bolj pisani, zanimivi ter hkrati sproščujoči.
Prav ti občutki iz narave pa modne oblikoval-
ce spodnjega in spalnega perila pogosto nav-
dihujejo pri njihovem ustvarjanju. 

Tako ni čudno, da so za letošnjo pomladno
kolekcijo značilni predvsem vzorci cvetja, to-
ple barve ter zapeljive čipke. Zelo priljubljeni
v ženskih modnih kolekcijah so tudi navihani
”volančki”, ki spominjajo na cvetove. Med
barvami ženskega spodnjega perila prevladu-
jejo nežne in svetle barve. To so predvsem
bela, nebeško modra ter svetlo roza barva.

Tudi moški kosi spodnjega perila so letošnjo
pomlad na voljo v cvetočih vzorcih, ki so ne-
koliko bolj abstraktni v primerjavi z ženskimi,
a vseeno zelo zanimivi in privlačni. 

Med materiali prevladuje koži zelo prijazen
bombaž z dodatkom elastina, ki omogoča, da
se perilo čim bolj prilega vaši koži. Obliko-
valci spodnjega perila se namreč kljub mod-
nim smernicam zelo dobro zavedajo, da pri
izbiri spodnjega perila še vedno ostaja ključ-
no udobje in sproščenost ob nošenju. Le-ta
pa skupaj z vizualno všečnostjo spodnjega
perila zagotovo predstavlja kriterij, ki vam ga
priporočam, da ga skušate ob nakupu vašega
spodnjega perila čim večkrat upoštevati. 

Tina

NOVA SPOMLADANSKA
KOLEKCIJA

L O Č A N K A - 31

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

Modne spomladanske zasaditve

April je mesec, ko posadimo cvetlična kori-
ta za novo poletno sezono. Ne samo okna in
balkone, primerno mesto je tudi središče vrta
ali konec dvorišča, kjer lahko večji nasad v

korita, postavljena v poljubno obliko, privabi
poglede vsakega obiskovalca. Že posoda in
njena oblika sta lahko paša za oči in dobra
izbira za tlakovane površine. Z njimi dodatno

razgibamo prostor. Z zasaditvami enoletnih
rastlin dosegamo različne barvne učinke, pri
čemer pazimo, da ne naredimo kičastih
skupin. Posadimo rože le v nekaj barvah, ki
jih premišljeno razporedimo. Enake barvne
tone med seboj uskladimo, lahko barvno ali
pa izberemo približno enake barvne odtenke.
Zagotovo ne boste zgrešili s kompaktnimi
strukturnimi rastlinami, ki zapolnijo kotičke
posode.

Zelo modna je zasaditev v kombinaciji lis-
tov in cvetov. Lep učinek naredi skupina
enakih sort, ki delujejo najbolj naravno.
Seveda pri zasaditvi upoštevamo podobne
rastne pogoje. Če je korito postavljeno ob
zid, naj bodo zadaj posajene višje, v sredini
nizke sorte, v ospredju pa viseče rastline. Le
tako bodo vidne vse rastline, taka stopničas-
ta zasaditev naredi tudi najbolj bogat učinek.
Za vse leto cvetoč vrt izberemo sorte rož, ki
cvetijo večji del sezone, ali pa si cvetje sledi
nepretrgoma od aprila do oktobra.

Če posadite enoletnice na gredice, si lahko
omislite geometrijske pravilne vzorce.
Poiščemo barvne nianse, sadike pa sadimo
tesno skupaj, da dobimo cvetočo barvno 
preprogo. Igor Pavlič
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K O  V R T  I N  D O M  Z A Ž I V I T A !K O  V R T  I N  D O M  Z A Ž I V I T A !

Če nimate idej, kako zasaditi vaše balkone, okna ali terase, lahko to za vas opravimo 
v naši vrtnariji, kjer smo pripravili tudi nekaj vzorčnih nasaditev.

K R A N JK R A N J
Kljub spremenljivemu vremenu se je že začela sezona
sajenja balkonskega in okenskega cvetja. Za lažjo odločitev
o letošnji nasaditvi smo vam pripravili akcijske sadike 

pelargonije bršljanke
4,90 € / kultipak

in substrat za balkonske
cvetlice z glino 20 lit. 

3,40 € / vreča
Klasične pelargonije bršljanke prenašajo visoke tempera-
ture, močno sonce in ob pravilni oskrbi cvetijo preko cele
sezone. Čiščenje odcvetelih cvetov je nujno opravilo,
izognemo se mu le pri bršljankah z enojnimi cvetovi. Sorte
s polnjenimi cvetovi postavimo na mesta, kjer so zaščitene
pred dežjem.

Vrtnarija Bantale, tel.: 04/23 17 260
(ob cesti Škofja Loka - Kranj, za naseljem Zg. Bitnje)

Delovni čas: od 8h do 19h, sobota od 8h do 12h
Flora d.o.o., Zg Bitnje 133, 4209 Žabnica,

tel.: 04/23 15 440, fax 04/23 15 441
www.flora.si, info@flora.si

Akcija traja od 1. 4. do 19. 4. oz. do razprodaje zalog. Slika je simbolična, dekorativni material ni vključen v ceno. Cena vsebuje DDV. 



prihranek
Klub Kalia

cena s popustom samo
za imetnike kartice Kalia

40%
 2,16

Univerzalna travna 
mešanica

1 kg
Art: 23880

VRTNI CENTRI KALIA

Kranj, Zlato polje, Bleiweisova 29
Kranj, Cesta talcev 89

redna cena

€ 4,45

prihranek
€ 1,59

20 %

za
vas sije

sonce

VZO
REC

Želite kupovati ugodneje?
Obiščite našo prenovljeno spletno stran 
na www.kalia.si , kjer boste našli veliko 
uporabnih nasvetov in kupon za popust! 

Vsak mesec, vsak teden.

Tkanina za zaščito 
Valentin letna
15 m2 
Art: 84679

redna cena

€ 3,60

Semenski krompir za cvrtje, 
pečenje, kuhanje, solate

1 kg
Art: 20563, 20560, 20640

prihranek
€ 2,99

24 %

Univerzalna zemlja
 za presajanje
in sajenje 
Blumenerde
40 lit 
Art: 43609

redna cena

€ 2,95

redna cena

€ 1,89
Sadika solate 
9 kosov v kultipaku
32114

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od  2. do 30. aprila 2009, oziroma do prodaje zalog. Izdelki 
so iz naše redne 
ponudbe. Posamezna prodajalna ima  v ponudbi akcijske artikle v obsegu svojega prodajnega programa. Pridržujemo si pravico do 
sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in vas prosimo, da nas o njih obvestite na tel. št. 01/ 475 93 51.  Cene vseh artiklov so 
v EUR in vključujejo DDV.
 

Begonija Zmajeva krila
balkonsko cvetje 
Art: 36497

LOCANKA 203 X 271 april indd 1 24 3 2009 13:41:58
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Žiri - Učenci Osnovne šole Žiri so se sredi
meseca z ljudskimi pesmimi in plesom, reci-
tacijami in igranjem na najrazličnejše inštru-
mente predstavili na dobrodelni šolski prire-
ditvi V pomlad s pesmijo in plesom. ”Na ta
način smo staršem in kraju pripravili lep
sprejem pomladi,” pojasnjuje Betka Pišlar, ki
je prireditev in projekt Učenec za učence pri-
pravila skupaj z Janezom Mlinarjem in Moj-
co Miklavčič. Projekt na šoli izvajajo zadnja
štiri leta, z njim pa pomagajo učencem na ta-
borih, šolah v naravi, ekskurzijah in podo-
bno. ”Začeli smo z vključitvijo v projekt

gradnje šole za sirote v Tibetu, kar je bil po-
vod za negovanje dobrodelnosti,” pravi Mi-
klavčičeva. Lani so tako pomagali učencem
iz Železnikov. ”Naše glavno vodilo je, da raz-
vijemo čut solidarnosti in dobrodelnosti pri
učencih,” pa dodaja Mlinar. V njihovem skla-
du Učenec za učence se je nabralo skoraj ti-
soč evrov, v teh dneh pa izvajajo tudi akcijo
zbiranja slikanic za Osnovno šolo Zavratec.
Tamkajšnjim otrokom, ki so zelo blizu žirov-
ski šoli, čeprav v sosednji občini, tovrstnih
knjižic primanjkuje in jih bodo zelo veseli. B.
B., foto P. M. B.

Uspešni na natečaju 
Na trinajsti regij-

ski natečaj na
temo Naravne in
druge nesreče -
klic v sili 112, ki
ga je za osnovno-
šolske in vrtčevske
otroke razpisala
kranjska izpostava
Uprave RS za za-
ščito in reševanje,
je prispelo več kot

140 likovnih in literarnih del. Na njem so
uspešno sodelovali tudi otroci s škofjelo-
škega območja. Med predšolskimi otroki
so za likovne izdelke nagrade prejeli mal-
čki iz Vrtca Agata Poljane: Timotej Šu-
bic (mentorici Alenka Cegnar in Alek-
sandra Justin), Eva Krek (mentorici
Jožica Maček in Tanja Peternel) in
Nejc Šubic (mentorica Jana Kloboves).
V kategoriji učencev druge triade so bili
nagrajeni Gregor Gartner in Žan Triler
(mentorica Irena Frakelj) s podružnične
šole Bukovica ter Aljaž Kozlevčar (men-
torica Majda Kosec) z OŠ Cvetka Golar-
ja Škofja Loka. Za literarno delo sta na-
grado v kategoriji učencev prve triade
prejela Jaka Križaj in Samo Delalut
(mentorica Branka Sušnik) s podružnič-
ne šole Reteče, v kategoriji druge triade
pa so se izkazali štirje učenci OŠ Cvetka
Golarja: Aljaž Kozlevčar, Gašper Triler,
Tina Telban Stoiljkovič in Miha Rolih
(mentorica Majda Kosec).  A. H.

Na ogled izdelki učencev
Železniki - Z razstavo Likovno ustvarja-

nje v različnih tehnikah, ki bo do konca
aprila na ogled na hodniku občine Železni-
ki, tokrat svojo ustvarjalnost predstavljajo
učenci podružnične šole Dražgoše, ki jo v
tem šolskem letu v petih razredih obiskuje
sedemnajst otrok. Razstavili so različne li-
kovne izdelke, kot pravijo, pa zelo radi ri-
šejo, slikajo in oblikujejo razne materiale.
Pogled nedvomno pritegnejo tudi stekle-
ničke upanja, ki so jih izdelali otroci v po-
daljšanjem bivanju. Gre za stekleničke, ob-
lečene v fimo maso, ki so namenjene raka-
vim bolnikom. Akcija se je leta 1999 zače-
la v Ameriki, v Sloveniji pa leta 2006.
Dražgoški učenci sicer svoje izdelke vsako
leto razstavijo tudi na domači šoli, da si jih
lahko ogledajo vaščani.  A. H.

V Škofji Loki znova PUM
Za mlade od 15. do 25. leta, ki so (začasno) pustili šolo ali izgubili službo, PUM - Pro-

jektno učenje za mlade ponuja dodatno izobraževanje, sprostitev in predvsem povrnitev
samozavesti. PUM so v Škofji Loki poznali do pred dveh let, ko se je zalomilo zaradi fi-
nanciranja, danes pa je v skupino vključenih 18 mladostnikov. Vsi v skupino prihajajo
prostovoljno, ostanejo pa največ eno leto. Mentorji Nina, Martina in Boris mladim poma-
gajo pri zaposlitvi in kvalitetnem preživljanju prostega časa, se vseživljenjsko izobražuje-
jo, urejajo formalnosti z različnimi institucijami, delajo na samopodobi in pridobitvi
samozavesti. ”To so mladi, ki želijo uspeti, sicer ne bi prišli k nam. V družbi velja
prepričanje, da so zgube, vendar ni tako. V njih je polno življenja, žal pa so jim pot
prekrižale težave,” pravi Martina in doda: ”Vse težave pa so rešljive.” B. B.

V pomlad s pesmijo in plesom

Aljaž Kozlevčar
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Škofja Loka - Državno računalniško tek-
movanje Z računalniki skozi okna je sredi
marca potekalo že devetič na osnovni šoli Jela
Janežiča v Škofji Loki. Organizatorici tekmo-
vanja sta bili osnovna šola Jela Janežiča in
Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Udele-
žence so pozdravili ravnateljica Marjeta
Šmid, Mija Kordež in Roman Dorn, pred-
sednik organizacijskega odbora, oba iz Zveze
za tehnično kulturo Slovenije. Udeleženci so
tekmovali v znanju in poznavanju programov
Word in PowerPoint. Tekmovanja se je letos
udeležilo 16 šol in 31 učencev tekmovalcev.
Po tekmovanju so si učenci tekmovalci ogle-
dali igrico Vrnitev v preteklost v izvedbi šol-
ske dramske skupine in kasneje preizkusili
svoje spretnosti še v kegljanju (na sliki). Ob

razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj v
novi telovadnici šole sta s svojim nastopom
otroke razveselila člana skupine Čuki, Jože
Potrebuješ in Jernej Tozon. V kategoriji Word
je 1. mesto zasedla Valerija Bombek iz Tretje
osnovne šole iz Slovenj Gradca. Drugo mesto
je zasedel Primož Cafuta iz OŠ Juričevega
Drejčka z Raven na Koroškem. Tretje mesto
sta si delila Ana Japelj iz OŠ Jela Janežiča iz
Škofje Loke in Advan Grbič iz OŠ Poldeta
Stražišarja z Jesenic. V kategoriji PowerPoint
sta si prvo mesto z vsemi osvojenimi točkami
delila Joži Herlah iz OŠ Juričevega Drejčka z
Raven na Koroškem in Tilen Špegel iz Tretje
osnovne šole iz Slovenj Gradca. Tretje mesto
je dosegla Laura Burja iz OŠ Antona Janše iz
Radovljice. D. Ž.

Novo vodstvo društva
Železniki - Na ob-

čnem zboru Turistič-
nega društva Želez-
niki so za novo pred-
sednico izvolili Špe-
lo Pegam. Doseda-
nja podpredsednica
društva, ki je po lan-
skem odstopu Ro-
berta Kuharja za-
časno prevzela vode-

nje društva, je bila edina kandidatka za
predsednico. Bistvenih novosti v delova-
nju društva ne načrtuje. Tako kot lani bodo
tudi letos Čipkarski dnevi razširjeni po ce-
lotnih Železnikih, saj tako prireditev res-
nično diha s krajem, načrtujejo pa tudi
druge tradicionalne prireditve. Najbolj ak-
tivna sekcija društva so klekljarice. ”Vese-
li smo, da imajo klekljarice vse več naro-
čil, za kar se že nekaj časa sistematično
trudimo. Upamo, da se nam bo pridružila
še kakšna nova, zato vse, ki bi se radi na-
učili klekljanja ali pa svoje znanje poglo-
bili, vabimo na brezplačna srečanja Ob
punklu se dobimo, ki bodo v kulturnem
domu do sredine maja potekala vsako sre-
do ob 19. uri.” V društvu upajo, da bodo
čim prej dobili svoje prostore, njihova dru-
ga težava pa je po besedah Pegamove po-
vezana s financiranjem društva: ”Čipkar-
ski dnevi bi si zaradi tradicije in pomena
za Železnike zaslužili samostojno postav-
ko v občinskem proračunu.” A. H.

Gasilski dom še brez 
notranje opreme

Reteče - Gasilci PGD Reteče-Gorenja
vas imajo nov gasilski dom. Odprli naj bi
ga še letos, seveda če bodo zbrali dovolj
denarja za njegovo dokončanje. Zaključe-
na so zunanja dela in dom že kaže pravo
podobo. Lani so naredili fasado, za kar je
brezplačno poskrbela družba Gradišče, d.
o. o., Cerknica, katere lastnik je njihov
nekdanji sokrajan Igor Pogačar. Gasilci
so se za to potezo družbi posebej zah-
valili tudi na letošnjem občnem zboru
društva. Končne podobe pa še nima no-
tranjost doma. Trenutno napeljujejo cen-
tralno ogrevanje, potem pa jih čaka še
opremljanje prostorov.  M. B.

Malčki obiskali galerijo
Otroci iz vrtca Agata Poljane se večkrat podajo na obisk. Pred časom so bili tudi v Ga-

leriji Krvina v Gorenji vasi, kjer so jim na preprost način predstavili različna umetniška
dela. ”Najprej smo spoznali fresko. To je slika na zidu,” so nam razložili malčki. Freska na
Galeriji Krvina prikazuje viteza, ki je premagal zmaja, v notranjosti pa so takoj prepoznali
kip pesnika Franceta Prešerna. Z zanimanjem so opazovali in opisovali slike ter se polni
zanimivih vtisov vrnili v vrtec, kjer je vsak narisal sliko, ki mu je bila najljubša. B. B.

Tekmovanje Z računalniki skozi okna

Špela Pegam
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Stari vrh - ”Naša prireditev, ki smo jo le-
tos organizirali že dvanajsto leto, ni zgolj
tekmovanje, je tudi druženje traških šport-
nih navdušencev. Kljub temu da je bilo vre-
me bolj megleno, pa se je za tekmo prijavi-
lo kar 90 tekmovalcev in tekmovalk. Naj-
mlajša je imela komaj pet let, najstarejši pa
79 let,” je po sedaj že tradicionalni priredit-
vi, ko so jo v Krajevni skupnosti Trata že
pred leti poimenovali kar ”beli dan”, pove-
dal Avgust Hartman, ki skupaj z drugimi
pri komisiji za šport skrbi, da je za udele-
žence tekmovanje vedno dobro pripravljeno,
poskrbljeno pa je tudi za veselo vzdušje ob
progi in druženje po tekmovanju. ”Vedno
nam na pomoč priskoči tudi precej sponzor-
jev, zato hvala vsem, ki pomagate, da se pri-
reditev lahko ohrani,” pravi neutrudni
Gustl, ki je vesel, da na tekmovanje prihaja-
jo Tračani vseh starosti.

Žal je letos zaradi bolezni na tekmi manjka-
la navadno najstarejša smučarka, 85-letna
Angelca Dermota iz Lipice, ki je vse do le-
tos uspešno vijugala med vratci. Tako sta se
na progo najprej podala najstarejša, v katego-
riji tako imenovanih korenin, Slavko Stano-
nik, za njim pa še Anton Oman. Oba sta si-
cer še vedno redna obiskovalca smučišča na
Starem vrhu, v cilju pa je bil na tekmi Stano-
nik malce hitrejši od Omana. Pri koreninah
med 61. in 70. letom je zmagal Roman Ber-
čič, med veterani od 51 do 60 let je bil najhi-
trejši Peter Kalan, v kategoriji možakarjev
od 41 do 50 let je slavil Franci Stanonik.
Absolutni zmagovalec med moškimi je bil
Matej Križaj, ki je seveda slavil tudi v svoji
kategoriji od 31 do 40 let. Zreli fantje v kate-
goriji 16 do 30 let so zmago prepustili (mal-
ce manj slavnemu od soimenjaka) Juretu
Koširju, Jure Krmelj pa se je najbolje odre-

zal pri dečkih v kategoriji od 10 do 15 let. V
najmlajši kategoriji do 9 let je bil najhitrejši
šestletni Martin Križaj.

Med veterankami od 51 do 60 let je slavila
Mimi Jamnik, pri mlajših veterankah se je
prvega mesta veselila Breda Draksler, v ka-
tegoriji gospodičen in gospa od 31 do 40 let
je bila najboljša Darka Krmelj, med rožica-
mi od 16 do 30 let pa je bila najhitrejša Jer-
neja Podviz. Pri starejših deklicah od 10 do
15 let je z najboljšim časom v ženskih kate-
gorijah zmagala Liza Juričan. Med deklica-
mi do 9 let je najhitreje smučala Neža Kr-
melj, pogumno pa se je v tej kategoriji na
progo spustila tudi petletna Jerca Oman, ki
je osvojila peto mesto.

Pomerili so se tudi deskarji, zmage pa sta se
veselila Uroš Doljak med moškimi in Tjaša
Bizovičar med ženskami. 

Vilma Stanovnik

Tračani so imeli beli dan
Smučarski in deskarski navdušenci iz Krajevne skupnosti Trata so na Starem vrhu tudi letos vijugali

med vratci.

Vehar in Štancar prvaka v dvojicah
Prejšnji teden je bilo na balinišču na Trati državno prvenstvo v

balinanju za dvojice. Na njem so se izkazali tudi domači tekmoval-
ci Lokateksa Trate, zlasti pa izkušena Jurij Štancar in Uroš Vehar, ki
sta se prebila v finale in v boju za prvo mesto visoko, s kar 13:0
premagala dvojico Ravbar - Sosič iz ekipe Hrasta. Tako sta osvojila
tudi pokal in naslov letošnjih državnih balinarskih prvakov v dvo-
jicah. V. S.

Loški srednješolci uspešni
Dijaki Šolskega centra Škofja Loka so se udeležili srednješolskega

državnega prvenstva na Rogli. Kot nekategorizirani tekmovalci so
tekmovali v veleslalomu in deskanju. Najbolje se je odrezal Dami-
jan Balažic, ki je zmagal in postal deskarski srednješolski prvak,
Krištof Damjan pa je dobil bronasto kolajno. Miha Kemperle je bil
11., Aleš Kramar pa 13. V veleslalomu je Aljaž Markelj osvojil 7.
mesto, Jernej Eržen 10. in Žiga Bogataj 11. mesto. V. S.

Traški smučarski in deskarski navdušenci se radi srečujejo na belem dnevu na smučišču Kopa na Starem vrhu, tudi letos pa so najboljši dobili zaslužene medalje.
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Brnik - Jure Hafner je kot edini Slovenec
nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu
v deskanju na snegu, ki je potekalo na Japon-
skem. V paralelnem veleslalomu je osvojil
bronasto medaljo. V letošnji zimi pa je 19-
letni Škofjeločan uspešno debitiral tudi na
tekmah svetovnega pokala in deskal tudi na
članskem svetovnem prvenstvu.
Ste razočarani, ker vam ni uspelo ubraniti
zlate medalje?

”Nisem razočaran. Vedno je lažje napadati
kot braniti. Ta medalja mi pomeni enako kot
lanska zlata, predvsem zaradi okoliščin, v ka-
terih sem jo osvojil. Zaradi znanih finančnih
težav sem bil na Japonskem sam, brez trener-
ja, brez servisa. Priključil sem se bolgarski
ekipi. Psihično je bilo vse skupaj zelo napor-
no. Razočaran sem nad odborom za deskanje
na snegu in hkrati ponosen nase, da sem v
takšnih pogojih prišel do brona. Zadnjič sem
se šel avanture, da sem bil sam za vse. Tega
ne bom pozabil. Medalja je bila res prigara-
na.”

Kaj šteje več: bron ali dve uvrstitvi med
najboljšo šestnajsterico v svetovnem pokalu?

”Eno in drugo. Uvrstitvi v izločilne boje sta
mi dali predvsem veliko motivacije za tre-
ning in naslednje tekme. S sezono sem zelo
zadovoljen. Veseli me, da vsako leto napre-
dujem. Mislim, da je bila odločitev, da izko-
ristim priložnost v ekipi za svetovni pokal,
pravilna. Prihodnja sezona bo olimpijska.
Boril se bom za vozovnico za Vancouver, a
bo zelo težko, saj imamo močno ekipo. V
svetovnem pokalu pa se želim redno uvrščati
v finalne boje.”

Del poletnega treninga našega najboljše-
ga deskarja na snegu Roka Flandra je de-
skanje na vodi. Je tudi pri vas tako?

”Ne. Zaenkrat sem preizkusil samo ”wake-
boarding”. Mi je pa reprezentanči kolega Jer-
nej Demšar obljubil, da me bo letos naučil
osnove ”kiteboardinga”. Jernej, čakam na
poziv (smeh).”

Maja Bertoncelj, 
foto: Tina Dokl

Na Japonskem sam za vse
Škofjeločanu Juretu Hafnerju na mladinskem svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu sicer ni uspelo

ubraniti zlata, je pa bron kljub temu veliko vreden.

Polanska banda je najboljša ekipa
Škofja Loka - Z velikim finalom se je sredi marca končala letoš-

nja občinska liga v dvoranskem hokeju, tako imenovanem floorbal-
lu. V tekmi za sedmo mesto sta se pomerili ekipi Šalabajzerji ŠD
Poljane in ekipa ŠD Polycom brloga, boljši pa so bili Šalabajzerji, ki
so zmagali z 20:6. Za peto mesto sta igrali ekipi Outsporta in Športe-
ka, z 10:7 pa so slavili člani ekipe Outsporta. Napeta je bila tekma
med ekipama ŠD Marmor Hotavlje in Veterani, na koncu pa so se
zmage s 6:5 in tretjega mesta veselili člani ekipe Veteranov. V ve-
likem obračunu za naslov prvakov med ekipama Loške joške in
Polansko bando ŠD Poljane pa so bili boljši člani ekipe Polanska
banda, ki so zmagali s 7:3 in dobili zmagovalni pokal. V. S.

Mladi loški rokometaši slavili v Bratislavi
Mladi rokometaši Merkurja so se letos pozimi udeležili močnega

turnirja na Slovaškem ”Bratislava Winter CUP 2009”, kjer je v ka-
tegoriji letnik 1997 igralo pet ekip, ekipa Merkurja pa je zasedla 2.
mesto. V kategoriji mlajših dečkov letnik 1998 in mlajši pa je sode-
lovalo devet ekip, ekipa Merkurja B je osvojila 1. mesto, ekipa
Merkurja A pa 3. mesto. Pri ekipah mlajših dečkov letnik 1997 je bil
za najboljšega vratarja izbran Matic Debeljak, pri ekipah mlajših
dečkov letnik 1998 in mlajši pa je bil najboljši vratar David Vilfan,
najboljši igralec pa Matic Pipp, vsi člani Merkurja. Ekipe, ki so
nastopale na turnirju, so prišle iz Češke, Avstrije, Slovaške in
Slovenije. T. C.

Zmagovalna ekipa občinske lige v floorballu, Polanska banda ŠD Poljane Zmagovalna Merkurjeva ekipa rokometnega turnirja na Slovaškem

Jure Hafner je s svetovnega mladinskega prvenstva
prinesel novo medaljo - tokrat bronasto.
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Škofja Loka - Ajda Rojc je stara 17 let in
prihaja z Dolenje Dobrave, 16-letni Urban
Primožič pa je doma v Škofji Loki. Sta sošol-
ca na Gimnaziji Škofja Loka, kjer obiskujeta
2. letnik - naravoslovni oddelek. Druži pa ju
še nekaj - športno plezanje, ki ga trenirata v
PK Škofja Loka.

Od kdaj trenirata plezanje in zakaj sta
se odločila za ta šport?

Ajda: ”Plezala sem že pred osnovno šolo,
največ v hribih po koreninah in skalah. Z
glasbeno šolo sem treninge začela usklajeva-
ti v 3. razredu. Ker smo plezalna družina, je
bil za začetek treniranja potreben le še po-
budnik in to je bil Filip Kavčič, ki me je je-
seni 2001 povabil s seboj na trening.” 

Urban: ”S plezanjem sem se začel ukvarja-
ti v 3. razredu osnovne šole. Odkar pomnim,
sem se vedno rad ”obešal” po drevesih, tako
da je bilo zgolj še vprašanje časa, kdaj bom
začel trenirati.”

Kaj vama pomeni plezanje?
Ajda: ”Plezanje mi pomeni sprostitev po

šoli, zabavo, druženje s prijatelji, spoznava-
nje novih ljudi, plezalnih smeri v skali, na-
ravnih plezališč. S plezanjem dobiš tudi veli-
ko življenjskih izkušenj, po drugi strani pa
predstavlja tudi obveznost, saj zahteva veliko
samodiscipline, razporeditve časa, organiza-
cijo prevozov, vzponov in padcev in tudi od-
povedovanja. Veliko mi pomenijo tudi tekme,
na katerih se lahko primerjam z drugimi so-
tekmovalkami, vidim, če sem napredovala,
dosegla zastavljen cilj.”

Urban: ”Plezanje mi pomeni sprostitev, za-
bavo, druženje ... Trenutno si težko predstav-
ljam, da ne bi plezal. V obdobjih odmora se
mi dnevi že kar vlečejo, tako da veliko časa
porabim z nepotrebnimi stvarmi.”

Kdo je vajin trener in kolikokrat na te-
den imata treninge?

Ajda: ”Moja trenerka je Katja Vidmar. Tre-
ninge imam štirikrat na teden po dve uri, ve-
činoma na balvanski steni na ‘’Podnu’’. Tek-
me pa imamo čez konec tedna.”

Urban: ”Moj trener je Roman Krajnik, ki
me sedaj trenira že dobri dve leti. V tem ob-
dobju so bili tudi najbolj izraziti napredki pri
samem plezanju. Treniram petkrat na teden
po dve uri.”

Kdo je vajin vzornik?
Ajda: ”Vzornici sta mi Katja in Maja Vid-

mar. Trenirata dve različni zvrsti plezanja,
Maja težavnost, Katja pa balvaniranje. Vsaka
ima svoj način plezanja. Zanimivo je gledati,
na kakšen način se spopadeta s plezalnimi
problemi - smermi ali balvani, ter njun pri-
stop do plezanja.” 

Urban: ”Zelo veliko je dobrih plezalcev, po
katerih bi se zgledoval, vendar pa izstopata
predvsem David Graham in Tony Lamiche.
David Graham mi je všeč, ker živi zgolj za
plezanje, Tony Lamiche pa zaradi njegovega
načina plezanja.”

V kateri kategoriji tekmujeta in vajini
doslej največji uspehi?

Ajda: ”Letos že drugo leto tekmujem v ka-
tegoriji kadetinj. Lansko sezono z dopolnje-
nimi 16 leti sem na državnih tekmovanjih
lahko tekmovala tudi pri članicah. Moj naj-
večji uspeh je bil, ko sem bila lani državna
prvakinja v težavnosti, druga v skupnem se-
števku na balvanih ter 11. na mladinski tekmi
evropskega pokala v Kranju.”

Urban: ”Letos tekmujem v kategoriji kadetov.
Moji dosedanji najboljši uspehi so drugo mesto
na evropskem mladinskem pokalu (EMP) Kranj
2007 kategorija youth B, sedmo mesto v skup-
nem seštevku EMP 2008 kategorija youth A,
prvo mesto med kadeti v skupnem seštevku dr-
žavnega prvenstva 2008 v težavnosti.”

Letošnji cilji?
Ajda: ”Glede državnega prvenstva je cilj

enak kot lani: želim biti na najvišji stopnički,
na svetovnem in evropskem mladinskem pr-
venstvu pa v finalu. Poleg tekmovanj pa si
želim več plezati v naravnih plezališčih, sple-
zati kakšno težko smer tudi v skali in nabrati
čim več izkušenj.”

Urban: ”V letošnji sezoni si želim pred-
vsem čim višjih mest na mednarodnih mla-

dinskih tekmovanjih in pa uvrstitev v člansko
reprezentanco za tekme svetovnega pokala.”

Najtežje preplezane smeri in kje najraje
plezata?

Ajda: ”Lady 7a+ v Bohinski Beli, Slavče-
va 7a v Lutnih Skalah, Zadnji dnevi raja
7a/7a+, Herkules 7a+ v Kotečniku ... v skali
še ne veliko. Smeri so mi zelo všeč v Retov-
ju pri Vrhniki, Ospu, v Mišji peči, Kotečniku
... Sicer pa veliko več treniram na umetnih
stenah.” 

Urban: ”Moja najtežja smer, preplezana z
rdečo piko, do sedaj je Deverse Satanique
8a+ v Franciji, na pogled pa sem svojo naj-
težjo smer preplezal Iron Mike 7c v Avstrali-
ji. Najraje plezam na Primorskem v Mišji
Peči, vendar pa je v tujini še veliko lepih in
zanimivih plezališč.”

Kako preživljata prosti čas? 
Ajda: ”Pozimi deskam na snegu, poleti pa

veliko kolesarim in tečem ter se ukvarjam še
z drugimi sezonskimi športi, kar mi predstav-
lja večino druženja s prijatelji. Občasno za
sprostitev rišem, ustvarjam iz gline in fimo-
mase, tudi fotografiram. Prosti čas najraje
preživljam v zabavni družbi, večinoma z naj-
boljšo prijateljico Saro.”

Urban: ”V prostem času se rad ukvarjam
tudi z drugimi športi. Zelo všeč mi je odboj-
ka. Prav tako si rad pogledam kakšen dober
film in se družim s prijatelji.”

Maja Bertoncelj, 
foto: arhiv plezalcev

Plezala sta že kot otroka
Ajda Rojc in Urban Primožič sodita med najboljše mlade športne plezalce pri nas. Sošolca iz Gimnazije

Škofja Loka imata v tem športu tudi letos visoke cilje.

Ajda Rojc Urban Primožič 
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Ferrari California je kupe-kabriolet z zložljivo trdo streho (odpre in
zloži se v 14 sekundah), ki je lahko dvosedežnik s tradicionalno poličko
prtljažnika, lahko pa ima tudi še dva sedeža v drugi vrsti. Med novite-
tami so izboljšan motor, sedemstopenjski robotizirani menjalnik z ob-
volanskimi ročicami za pretikanje kot v F1, dvojna sklopka, nov sistem
vzmetenja, nov nadzor za sistem pogonskega zdrsavanja in zavore s
karbonsko keramičnimi koluti. Pri oblikovanju je imela pomembno
vlogo tudi aerodinamika s koeficientom zračnega upora 0,32. Osem-
valjni motor iz aluminijeve zlitine, ki je prvi v zgodovini Ferrarijevih
cestnih avtomobilov nameščen spredaj sredinsko, ohranja Ferrarijevo
tipično zgradbo s pravim kotom med obema vrstama valjev. Delovna
prostornina motorja 4,3 litra in moč 338 kW (460 KM) je dovolj za
hitrost blizu 310 km/h in za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v
manj kot 4 sekundah. S specifično močjo 107 konjskih moči na liter de-
lovne prostornine, z največjim navorom 485 Nm pri 5.000 vrtljajih v
minuti, je kar 75 odstotkov moči na voljo že pri 2.250 vrtljajih. Novi os-
emvaljnik ima neposredni vbrizg goriva in variabilno časovno razmer-
je vbrizga in izpuha, kar zagotavlja prepričljive zmogljivosti, vsestran-
ski nadzor ter porabo goriva in izpuste, ki so v skladu z najstrožjimi
standardi. Tudi zaradi omenjenih rešitev je povprečna poraba le 13,1
litra na 100 kilometrov in ima emisijo ogljikovega dioksida 305,6 gra-
ma na kilometer (kombinirani cikel). Tudi zvok Californie so razvili
pazljivo, saj je to ena od poglavitnih značilnosti Ferrarija in pomemb-
no prispeva k užitku pri vožnji. Poseben poudarek ima zaznava zvoka
v kabini tako pri odprti kot pri zaprti strehi, kar zagotavlja prvinski
užitek brez motečih akustičnih učinkov.  Matjaž Gregorič

Športnik z inovativno noto
Ferrari California je zapeljal tudi na slovenske ceste.

Pri nas lahko opravite:
■ tehnični pregled vseh motornih in 

priklopnih vozil
■ podaljšanje veljavnosti prometnega 

dovoljenja
■ registracijo vozil
■ prepise vozil
■ osnovno in kasko zavarovanje vozil

(možnost plačila s plačilnimi 
karticami)

■ homologacijo vozil 
(predelave, uvoz vozil)

■ overitev komisijskih pogodb
■ odjava vozil iz prometa

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

Možnost plačila s karticami

Urnik: vsak dan od 7. do 17. ure, 
sobota od 7. do 12. ure
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Novi Hyundaijev model i20 v spodnjem av-
tomobilskem razredu nadomešča dosedanji
model Getz, zasnovali pa so ga predvsem v
skladu s potrebami in željami evropskih kup-
cev, kar nenazadnje dokazuje razvojni proces
v Hyundaijevem centru v nemškem Rü-
sselsheimu. Z zunanjimi merami (3,94 metra
dolžine) se uvršča v sredino svojega razreda,
kjer mrgoli tekmecev. Hyundai i20 nastopa s
sodobno ukrojeno in mladostno zunanjostjo.
Karoserijski izvedbi sta dve, tri- in petvratna,
razen pri številu vrat drugih oblikovnih razlik
ni. Notranjost je prostorna, prtljažnik z 295
osnovnimi litri, ki ga je mogoče povečati na
1018 litrov, pa je nad razrednim povprečjem.
Voznika čaka sodobno oblikovana, vendar
preprosta armaturna plošča in trikraki volan.
Več kot solidno je poskrbljeno za varnost, za

katero poleg protiblokirnega zavornega siste-
ma skrbijo še štiri varnostne vreče in dve za-
vesi, aktivni vzglavniki ter pri najboljšem ni-
voju opreme tudi elektronski stabilizacijski
program. Seštevek različnih zmogljivosti na-
nese kar sedem motornih možnosti, z vstop-
nim na novo razvitim 1,2-litrskim bencin-
skim štirivaljnikom (53 kW/78 KM), ki mu
sledita še 1,4-litrski (74 kW/100 KM) in 1,6-
litrski (93 kW/126 KM). Dizelska motorja
sta 1,4- in 1,6-litrski, vendar oba z dvema pod-
izvedbama (55 kW/75 KM in 66 kW/90 KM
ter 85 kW/115 KM in 94 kW/128 KM), oba
močnejša bencinska stroja imata lahko tudi
samodejni menjalnik, nivojev opreme je pet,
že osnovni ima ročno klimatsko napravo, naj-
cenejši i20 pa je naprodaj za 9.990 evrov.  

Matjaž Gregorič

Napad v spodnji razred
Hyundai i20 povečuje gnečo v razredu manjših avtomobilov.

Racionalnost na 
sodoben način

Nissan bo v kratkem poslal na
ceste novo lahko dostavno in

potniško vozilo NV200. 

Japonski Nissan, ki se je pri lahkih do-
stavnih vozilih, namenjenih evropskim tr-
gom, doslej naslanjal na partnerski Renault,
je s predstavitvijo novega modela NV200
znova nastopil samostojno. NV200 je sicer
globalno vozilo sodobnega in pod očitnim
daljnovzhodnim vplivom prežetega obliko-
vanja. Dolžina znaša nekoliko manj kot 4,4
metra, tako da se bo uvrstil blizu srednjeka-
tegornikov. Odločitev za hkratno potniško
in tovorno izvedbo bo Nissanu koristila pri
zapolnitvi vrzeli med velikoprostorskimi
avtomobili, hkrati pa nameravajo znamko
bolje utrditi na zemljevidu proizvajalcev
gospodarskih vozil. Novinec bo na voljo v
treh izvedbah, poleg tovorne se bo pojavljal
še v dveh potniških in sicer kot kombinira-
no vozilo in v nekoliko prestižno vozilo. 

Zaradi pogona na prednji kolesi je tovorni
prostor sposoben sprejeti dve standardizira-
ni paleti, sicer pa tovor lahko obsega 4,1 ku-
bičnega metra in tehta do 771 kilogramov.
Nakladalna višina je manjša kot pri nekate-
rih tekmecih, pri potniški različici pa so
razvojniki veliko pozornosti namenili zla-
ganju sedežev. Srednja vrsta se dvakratno
zloži naprej in zadnja dva sedeža ob stran.
Tovorno različico si bo mogoče omisliti
tudi s stekli v drsnih vratih, zadnja vrata so
pri potniških izvedbah dvižna, pri tovorni in
poltovorni pa krilna. V začetku bosta pogo-
nu namenjena 1,6-litrski bencinski motor
(79 kW/108 KM) in 1,5-litrski turbodizel,
sposojen pri Renaultu (63 kW/86 KM).
Oba je Nissan že preizkusil v svojih oseb-
nih avtomobilih.

Matjaž Gregorič

www.gorenjskiglas.si
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Del Revozove proizvodnje v Francijo
Glede na to, da je na evropskem tržišču prišlo do občutnega po-

večanja povpraševanja po modelih twingo in clio II, ki ju izdelu-
jejo v novomeškem Revozu, so pri Renaultu sprejeli odločitev, da
bodo v dolenjski tovarni povečali obseg proizvodnje Twinga, ki
ga izdelujemo izključno v Novem mestu. Ker trenutno v Revozu
ne morejo izpolniti vseh naročil, bo del proizvodnje Clia Storia
začasno preseljen v Renaultovo francosko tovarno v Flinsu. 

V novomeški tovarni z aprilom znova uvajajo polno nočno iz-
meno, da bodo lahko zagotovili polno obratovanje proizvodnih li-
nij. Prevzete količine Clia naj bi v Flinsu zagotavljali od junija do
oktobra. Ta odločitev ne bo spremenila že objavljenega povečanja
obsega proizvodnje v Revozu, ki predvideva, da bo dnevna proiz-
vodnja narasla na 880 vozil. V tovarni so v ta namen začasno že
zaposlili 150 dodatnih delavcev, nekaj jih je prišlo iz sosednje
Adrie Mobil, ki se trenutno sooča s precejšnjim pomanjkanjem
naročil za počitniška vozila. M. G.



42 - L O Č A N K A

ŽELITE, DA VAŠ JEKLENI KONJIČEK OSTANE V FORMI?ŽELITE, DA VAŠ JEKLENI KONJIČEK OSTANE V FORMI?

ZAŠČITA VOZIL PRED RJAVENJEM S PROTIKOROZIJSKIM OLJEM KROWN

OLJE KROWN ZAŠČITI IN MAŽE pokrov motorja,
celoten motor, preprečuje dostop vlage do elektronike 
in el. kablov, tečaje vrat, okvire vrat, stekel in luči, 
ključavnice, anteno, pokrov prtljažnega prostora,

➤ prodira v najtežje dostopne dele vozila in izpodriva
vlago ➤ maže gibljive dele  ➤ ščiti pred rjavenjem
➤ zaustavlja že začeto rjavenje ➤ zmanjšuje stroške

vzdrževanja  ➤ ohranja vozilo varno

POSTOPEK ZAŠČITE JE PO PREDHODNI REZERVACIJI TERMINA OPRAVLJEN

V 1 URI ZA cca 60 - 70 EUR 
TRI KRONE d.o.o., Godešič 53, Škofja Loka 
Tel.: 04/ 51 37 600, www.tri-krone.si

rezervoar za gorivo, blatnike, pragove, dno vozila, 
cevi za zavore, odvode goriva in ročne zavore, okrasne
letve, steno med motorjem in kabino, odbijače z nosilci 

Zaščito opravlja še: Avto Ambrožič, Pungart 2, Ribno pri Bledu, Tel.: 04/57 41 784

Avto

Garminovi mobilni telefoni 
Podjetji Garmin in ASUS sta že začela skupaj razvijati različne

mobilne telefone, ki bodo znani kot Garmin-Asus nüvifone serija.
Podjetji nameravata v letu 2009 na trg poslati več različnih mode-
lov. Naprave Garmin-ASUS nüvifone bodo nadaljevale produktno
vizijo navigirati, komunicirati in povezovati. Originalni Garmin
nüvifone, ki je bil najavljen lani, se bo imenoval Garmin-Asus nü-
vifone G60. V prodaji bo predvidoma že v prvi polovici letošnjega
leta. M. G.

BMW z nižjim dobičkom
Bavarski avtomobilski koncern je lani zabeležil drastičen upad

dobička. Dobiček pred finančnim poročanjem je padel na 921 mi-
lijonov evrov (2007: 4.212 milijonov evrov /-78,1 odstotka). Do-
biček pred obdavčenjem je znašal 351 milijonov evrov (2007: 3.873
milijonov evrov /-90,9 odstotka), medtem ko je bil neto dobiček
330 milijonov evrov (2007: 3.134 milijonov evrov /-89,5 odstotka).
Kljub temu in napovedi zmanjšanja prodaje avtomobilov do 20
odstotkov so pri BMW-ju optimistični. M. G.
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1. aprila ob 20.30
POROČILO-slovenska odprava Karakorum 2008
vstop prost

2. aprila ob 20.30
Odprtje Galerije Mreža, vstop prost

3. aprila ob 21.30
VIVA LA ostrigarSKA, vstopka: KŠŠ in letak 2 evra; ostali 3 evre
Koncert: THE RUDE SKANKERS
CSIZMASKANDUR (Madžarska)

4. aprila ob 22.30
UJEMI RITEM:
GAL GJURIN in GALERISTI, KONCERT ZA SRCE
vstopka KŠŠ 4 evre; ostali 6 evrov

5. aprila ob 20.00
POTOPISNO PREDAVANJE: Iran, vstop prost

8. aprila ob 20.30
OSTRIGINA PREDAVALNICA:
Trst je naš! Boj Slovencev za morje (1848 - 1954)
Predavatelj: dr. Jože Pirjevec, vstop prost

9. aprila ob 20.30
V ŽIVO IN OD BLIZU: Miran Potrč, vstop prost

10. aprila ob 21.00
Chill Pill 99 
Koncert: ANGEL`S PERFECT DREAM release party
vstopka 1 evro

11. aprila ob 22.00
Minimaximal, vstopka: KŠŠ in letak 3 evre; ostali 4 evri

12. aprila ob 20.00
VEČER DRUŽENJA IN ČVEKANJA, vstop prost

15. aprila ob 20.30
TEŽKI JOGING: liga prvakov, vstop prost

16. aprila ob 20.30
Punk pod Slovenci: predstavitev DVD-ja in delovanja
skupine O! KULT, vstop prost

17. aprila ob 21.00
VIBE DEPARTMENT &
DJ VADER & SPEX MC (UK) (ex frontman Asian Dub
Foundation), vstopka; KŠŠ in predprijava na www.vibe.si 
4 evri; ostali 6 evrov

18. aprila ob 21.00
eR eS Kašn ŽUR!?! 
žur ob obletnici 55 let taborništva v Škofji Loki
vstopka 1 evro; taborniki ste pa itak not

19. aprila ob 20.30
DOKUMENTARIA:
Ogled filma: Sicko (Sicko) (r: Michael Moore, ZDA, 2007),
vstop prost 

22. aprila ob 20.30
OSTRIGINA PREDAVALNICA: Narava v času krize, gost
večera: Anton Komat, vstop prost

23. aprila ob 20.30
VEČER MMC PULSAR-ja
Pogled v prihodnost: reportaža s CeBIT-a, vstop prost

24. aprila ob 21.00
ZaGvišnGodba PREDSTAVLJA: Chatte Noire (Škofja
Loka), We can´t sleep at night (Ljubljana), Petrol
(Beograd), vstopka KŠŠ in letak 2 evra; ostali 4 evri

Sobota, 25. aprila, ob 22.30
THE HIP’N’HOUSE NIGHT  
vstopka KŠŠ in letak 3 evri; ostali 4 evre

LINE UP: Hip-hop stage: DJ DADO code.ep, DJ BORKA
code.ep. House stage: DJ SHERIFF, DJ FUNK33, DJ PIS-
LAR

26. aprila ob 20.00
POKER TURNIR, vstop prost 

Več o programu na: www.ostriga.org 
23. aprila ste vabljeni v Rdečo Ostrigo na foto in video repor-
tažo iz sejma. 

MKC PRI RDEČI OSTRIGI 
Prireditvenik za april

ZA
VO

D
 O

, 
ZA

VO
D

Š
K

O
FJ

E
LO

Š
K

E
M

LA
D

IN
E

, 
 M

E
S

TN
IT

R
G

 2
0

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Ekipa MMC Pulsar-ja se je tudi letos
odpravila na hannovrski CeBIT - največji
IKT sejem na svetu. Letos nam je vpogled v
prihodnost informacijske tehnologije
omogočilo 4300 razstavljavcev iz 69 držav,
ki so bili nastanjeni po 29 dvoranah. 

Videli smo veliko novih inovacij in koncep-
tov, ki nam bodo v prihodnosti izboljšale
življenje, ga naredile lažjega ali pa zgolj bolj
zabavnega. Sejem je bil v znamenju okolja
prijaznejšega IT-ja, uporabnikom bolj pri-
jaznih vmesnikov ter zmanjševanje stroškov

in izboljševanje efektivnosti v IT. Videli smo
veliko zaslonov na dotik, Microsoft je spet
navduševal s svojo tehnologijo Surface,
pogrešali pa smo par velikanov, kot so Amd,
Apple itd.  

23. aprila ste vabljeni v Rdečo Ostrigo na
foto in video reportažo iz sejma. 

V mesecu aprilu bomo tudi začeli z novim
tečajem (izbira le tega bo odvisna od zani-
manja), tako da bodite pozorni na novice na
naši spletni strani.Več na www.pulsar.si 

Aljaž Čeru, MMC Pulsar

Pogled v prihodnost:
MMC Pulsar na CeBIT-u

Konferenca o mladinskem 
organiziranju

Ker smo hoteli primerjati delo naše orga-
nizacije z delom sorodnih mladinskih cen-
trov, se seznaniti z njihovo organiziranos-
tjo, projekti, načinom financiranja, z nji-
hovimi odnosi z lokalno samoupravo ter se
na tak način opremiti z novimi znanji, ki so
ključnega pomena za razvoj naše organi-
zacije, smo pod pokroviteljstvom Vele-
poslaništva Združenih držav Amerike v
Ljubljani oziroma sredstev, pridobljenih iz
programa NGO small grants, drugi konec
tedna marca organizirali konferenco o
mladinskem organiziranju. Te so se poleg
naših aktivistov udeležili še predstavniki iz
Kulturnega centra Mostovna iz Nove
Gorice in Mladinskega centra Dravinjske
doline Slovenske Konjice. Kljub temu da
centra vsak na svojem koncu Slovenije
predstavljata vzorčen primer mladinskega
organiziranja, so bili gostje navdušeni nad
našimi aktivnostmi, s katerimi so se lahko
v živo seznanili, in sicer s tečajem slikanja
z Majo Šubic v Ateljeju CLOBB, tečajem
animacije v MMC Pulsar ter s pripravami
na KŠŠ Globetrotter žur v Ostrigi. V zelo
prijetnem vzdušju in okolju smo si izmen-

jali izkušnje s področja organiziranja ter
dela mladinskih organizacij, predvsem pa
vzpostavili temelje za tesnejše sodelovanje
v prihodnosti. V tem okviru smo že prejeli
povabilo na Training course EVS reality, ki
ga v začetku aprila pripravlja MC Dravin-
jske doline. Udeležba nam bo nadvse ko-
ristila, saj v Škofjo Loko po triletnem pre-
moru ponovno uvajamo Evropsko prosto-
voljno službo (EVS). V maju namreč
pričakujemo EVS prostovoljca iz Turčije,
ki bo naslednjih devet mesecev pomagal
pri naši aktivnostih.

Kiparska delavnica v Ateljeju
CLOBB

Atelje CLOBB razpisuje kiparski tečaj
za začetnike pod mentorstvom Tomaža Fur-
lana. Potekal bo vsako soboto od 4. do 25.
aprila od 14.  do 18. ure (4x po 4 ure), ob-
segal pa bo spoznavanje materiala in zgodo-
vine, kiparjenje v glino po mavčnem mode-
lu in ulivanje izdelka v mavec. Tečaj šteje za
OIV ure in služi tudi kot priprava za spre-
jemne izpite ALU. Cena tečaja je 100 evrov,
vključuje pa mentorstvo in material.

Prijave se pobirajo do 2. aprila na
info@ateljeclobb.org ali 040/867 653.

V mesecu aprilu bomo tudi začeli z novim tečajem (izbira le-tega bo odvisna od zani-
manja), tako da bodite pozorni na novice na naši spletni strani. Več na www.pulsar.si 
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Naj živi 1. maj
Zime je konec, pomlad se je začela z lepim sonč-

nim vremenom, hitro pa se bliža tudi čas prire-
ditve ‘’Naj živi 1. maj’’, ki jo organizira Klub štu-
dentov Selške doline. Prireditev poteka že od leta
2003, njen glavni namen pa je počastitev praznika
dela 1. maja, ko na športnem parku Rovn v Selcih
poteka kresovanje z nastopi znanih slovenskih
glasbenih skupin. Poleg prireditve ob dnevu dela se
vsako leto aprila in maja zvrsti tudi lepo število
ostalih zabavno, kulturno, športno in izobraževal-
no obarvanih prireditev, turnirjev, predavanj, de-
lavnic in podobnih dogodkov. 

Letošnje leto se bo prireditev začela že v soboto, 4.
aprila, ob 21. uri, ko nas bodo v kulturnem domu
v Železnikih zabavali člani priljubljene punk-rock
skupine Zablujena generacija. Vsi zainteresirani si
vstopnice v predprodaji lahko zagotovite v prosto-
rih kluba v času uradnih ur, in sicer je cena za čla-
ne KŠSD 4 evre ter za ostale 5 evrov. Na dan prire-
ditve pa bo cena vstopnice ugodnih 6 evrov. Pred
koncertom bo potekalo tudi vpisovanje novih čla-
nov - na novo včlanjeni študentje in dijaki bodo
dobili posebno nagrado. 

Več informacij o klubu in drugih dogodkih na prireditvi:
www.klub-kssd.si ali info.kssd@gmail.com

Škofja Loka - Kriminalisti še
vedno poizvedujejo za neznani-
ma moškima, ki sta 11. marca
oborožena in zamaskirana oropa-
la trgovino Mercator v Groharje-
vem naselju v Škofji Loki. Po
javnosti znanih podatkih sta iz tr-
govine odnesla za tisoč evrov de-
narja.

”Zamaskirana neznanca sta v
sredo ob 17.35 vstopila v trgovi-
no, s pištolo zagrozila prodajalki
na blagajni in zahtevala, da odpre
predalnik blagajne. Ker tega ni
takoj storila, jo je eden od ropar-
jev s pištolo udaril po obrazu. Po-
tem je predalnik blagajne vendar-
le odprla, storilca pa sta iz njega
vzela gotovino in drugo vsebino.
Iz trgovine sta pobegnila peš, z
dejanjem pa sta povzročila za
okoli tisoč evrov gmotne škode,”
je pojasnil Andrej Zakrajšek, ti-
skovni predstavnik PU Kranj.

Eden do roparjev je bil visok
okrog 170 centimetrov, normalne

postave, oblečen pa je bil v sivo
jopico in temno modro trenirko
z belo stransko črto. Na glavi je
imel črno kapo z izrezom za oči
in belima črkama N in Y v čel-
nem delu, nosil je tudi delavske
rokavice. Drugi ropar je bil vi-
sok okrog 180 centimetrov, suhe
postave in kratkih rjavih las, ob-
lečen pa je bil v jopico temno
sive barve in temno modro tre-
nirko. Tudi on je nosil črno kapo
z izrezom za oči in delavske ro-
kavice. Policija poziva vse, ki bi
karkoli vedeli o okoliščinah sre-
dinega ropa, da to sporočijo naj-
bližji policijski postaji ali na te-
lefonski številki 113 oziroma
080 1200. 

Teden dni kasneje pa so policisti
prijeli tatova palet. 18. marca jih
je nekaj po 23. uri neki občan ob-
vestil, da je na parkirnem prosto-
ru v okolici Škofje Loke opazil
sumljive osebe. Tja se je takoj od-
pravila policijska patrulja, a so

neznanci parkirišče že prej zapu-
stili. Policista sta kasneje v Polja-
nah ustavila kombinirano vozilo,
v katerem so našli za okoli tristo
evrov palet, ukradenih z omenje-

nega parkirnega prostora. Zaradi
utemeljenega suma storitve tatvi-
ne so ovadili 28-letnika iz Kranja
in 23-letna Ljubljančana.

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Trgovko s pištolo po glavi
Policija še poizveduje, kdo bi lahko bila roparja, ki sta iz trgovine Mercator v Škofji Loki odnesla tisoč evrov. 

Roparja sta iz blagajne v trgovini Mercator vzela za tisoč evrov gotovine in
druge vsebine. 
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Puštal - V objektu nočnega
kluba na letnem kopališču na Pu-
štalu je prišlo do požara in kas-
neje eksplozije. Objekt se je del-
no porušil. Še pred eksplozijo so
uspeli klub izprazniti skoraj v ce-
loti, po podatkih Policijske po-
staje Škofja Loka pa še vedno
pogrešajo šest oseb. Ker se sumi,
da je šlo za teroristično dejanje,
mora celotno območje najprej
pregledati specialna policijska
enota. Ko ta ugotovi, da nevarno-
sti ponovitve ni, lahko reševalne
ekipe začno s svojim delom. Ga-
silci bodo gasili požar na delu
objekta in pomagali pri reševanju
zasutih v ruševini. Člani Enote
reševalnih psov Škofja Loka ob
pomoči Kluba vodnikov reševal-
nih psov Kranj bodo pregledali
ruševino in poiskali pogrešane
osebe. V pomoč je prispela tudi

enota Nujne medicinske pomoči
Škofja Loka, ki bo pomagala pri
oskrbi ranjenih in poškodovanih.
Po pripovedovanju očividcev je
nekaj ljudi v šoku z opeklinami
odšlo proti reki Sori. Vodniki re-
ševalnih psov morajo pregledati
zrušeni objekt in okolico nočne-
ga kluba ob vodi.

Zgoraj napisano je kratek sce-
narij, po katerem je 24. marca na
letnem kopališču na Puštalu po-
tekala Akcijska vaja Škofja Loka
2009. Rušitev podrtije na kopa-
lišču so namreč reševalne enote
v Škofji Loki na pobudo vodje
Enote reševalnih psov Škofja
Loka Uroša Ovseneka izkoristi-
le za eno redkih skupnih vaj.
”Zadnjo podobno vajo smo izpe-
ljali že pred približno šestimi leti
ob rušitvi Bandaga v Škofji
Loki,” je pojasnil Ovsenek, tudi

koordinator vaje. Na vaji je sode-
lovalo 41 gasilcev iz PGD Škofja
Loka, Trata in Stara Loka, enajst
vodnikov reševalnih psov iz
Škofje Loke in Kranja ter po dva
policista in reševalca iz NMP
Škofja Loka. Na pomoč jim je
priskočilo še šest markerjev in
prav toliko statistov.

Vaja je po prvi oceni Ovseneka
dobro uspela, tudi zato, ker je
pokazala na nekatere pomanjklji-
vosti. ”Največ težav smo imeli s
povezavo med posameznimi po-
veljniki in zasedenostjo kinolo-
škega kanala. V hrupu se včasih
nismo slišali in razumeli, kar bo
potrebno nekako urediti, prav
tako tudi kontakt z drugimi eno-
tami preko zvez,” je povedal Ov-
senek in znova poudaril, da reše-
valne enote potrebujejo več
skupnih vaj. ”Popraviti bo treba

tudi vrstni red alarmiranja enot,
ko gre za pogrešano osebo. Vod-
nike reševalnih psov ponavadi
alarmirajo šele, ko zmanjka idej,
kako naprej,” še dodaja Ovse-
nek, ki se je zahvalil vsem sode-
lujočim ter podjetjema Ari Škof-
ja Loka in Spekter Kranj, ki sta
omogočili izvedbo vaje. 

”Ta vaja je bila za gasilce še po-
sebej zanimiva zato, ker ob priho-
du nismo smeli takoj začeti z ga-
šenjem, temveč smo morali poča-
kati na dovoljenje policistov, ki so
morali prej pregledati območje za-
radi morebitne prisotnosti terori-
stov. Vaja je bila torej tudi test po-
trpežljivosti gasilcev, ki ponavadi
takoj planemo v akcijo,” je po
končani vaji vtise strnil Andrej
Štremfelj, podpoveljnik občinske-
ga gasilskega poveljstva.

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Reševanje pogrešanih iz ruševin
Rušitev podrtije na letnem kopališču na Puštalu so reševalne enote izkoristile za skupno akcijsko vajo. 

Pogrešane osebe so hitro odnesli iz ruševin. V vaji je sodelovalo devet reševalnih psov in njihovih vodnikov.

Gasilci so reševali pogrešane iz ruševin in gasili. Za zdravstveno oskrbo ponesrečenih je bilo poskrbljeno na kraju nesreče. 



Na čustvenem področju boste prišli do točke, ko vam prav nič ne
bo jasno. Na začetku boste iskali odgovore na napačnem mestu,
a na koncu vam uspe najti pravega. Pri naložbah bodite previdni.

Srečni datumi: 14., 15., 16. 4. Dnevi za ljubezen: 15., 17. 4.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 2, 4, 8, 17, 18, 19, 34
Misel meseca: Gram ljubezni ali nekaj gramov prijateljstva odtehta vse bo-
gastvo sveta.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Uresničevati boste začeli finančne načrte. Vzelo vam bo več
časa, kot ste mislili, pa tudi na rezultate bo treba nekaj časa
počakati. Čaka vas kar nekaj romantičnih trenutkov.

Srečni datumi: 31. 3., 10., 11. 4.
Dnevi za ljubezen: dnevi v sredini meseca
Vaša barva: vijolična
Loto številke: 5, 8, 9, 13, 14, 15, 25
Misel meseca: Drevo mora v globino, da lahko zraste v nebo.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

V prihodnjem obdobju boste imeli veliko energije, kar boste s
pridom uporabili. Če se boste odločali o kakšnem sodelovanju,
vam je uspeh neizbežen. Sami s sabo boste kar se da zadovoljni.

Srečni datumi: 30., 31. 3.  Dnevi za ljubezen: zadnji teden v aprilu
Vaša barva: turkizna
Loto številke: 1, 6, 7, 11, 23, 27, 28 
Misel meseca: Moti se, kdor čaka svojo življenjsko priložnost, priložnost je
življenje zdaj.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Pred vami je malce naporen mesec. Nabralo se vam bo več ra-
zličnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremišljeno prela-
gali. V okolju, v katerem delate, boste prišli do zaključka, da

niste vi tisti, ki se morate vedno prilagajati.
Srečni datumi: 25. 3., 22. 4.  Dnevi za ljubezen: 13., 14. 4.
Vaša barva: temno modra   Loto številke: 4, 5, 10, 12, 15, 18, 34
Misel meseca: Razočaranje naj ne bo konec upanja, naj bo še večja moč za
vnovično upanje.

RAK 22. junija – 22. julija

Določene spremembe, katerih ne boste pričakovali, vam bodo
življenje postavile na glavo, kar za nekaj časa. Dolgčas vam ne
bo, obetajo pa se vam tako ali tako same dobre stvari.

Srečni datumi: 22. 3., 5. 4.
Dnevi za ljubezen: 4., 5., 6. 4.
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 2, 5, 10, 15, 16, 27
Misel meseca: Ni skrivnost, kako uspeti, upati in biti srečen, to je skrivnost.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Vsak korak, narejen v tem mesecu, bo skrbno načrtovan, kar
bo sicer zelo zanimivo, saj ste človek, ki uživate v naključjih in
raznih avanturah. Glede financ boste prijetno presenečeni.

Srečni datumi: 20., 28. 4. 
Dnevi za ljubezen: 9., 15. 4.
Vaša barva: barva ciklame
Loto številke: 3, 8, 9, 13, 21, 22, 38
Misel meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je pripravljen na jutrišnji dan.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Pravijo, da sreča raste iz brazd bolečine, ni pa nujno. Pre-
senečenje, ki se vam obeta v bližnji prihodnosti, bo tako veliko,
da kar nekaj časa ne boste mogli verjeti, da se vse to lepo do-

gaja prav vam.
Srečni datumi: 27. 3., 17. 4. Dnevi za ljubezen: sredina meseca aprila
Vaša barva: rumena
Loto številke: 3, 7, 13, 16, 19, 22, 39 
Misel meseca: Ne hranimo življenja z drobtinicami, če imamo celo pogačo.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Pri denarju bodite v tem mesecu še posebno previdni. Investi-
cija, za katero se boste odločali, ne bo tako dobra, kot si boste

mislili. Na čustvenem področju bo zelo očitno, da vam prihaja do velikih do-
brih sprememb.
Srečni datumi: 18., 19. 4.
Dnevi za ljubezen: 6., 16., 17. 4.
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 1, 3, 9, 11, 13, 16, 29 
Misel meseca: Dve življenji ima, kdor zna eno živeti.

BIK 22. aprila – 20. maja

Na vidiku imate odprte težave, ki pa se jim lahko izognete.
Vprašanje bo le v vaši trmi in v kakšni meri boste pripravljeni

sprejeti posledice. Nič se ne ve, morda boste presenetili tudi
sami sebe.
Srečni datumi: 28. 3., 7. 4. 
Dnevi za ljubezen: 19. 4.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 2, 3, 5, 12, 14, 17, 24 
Misel meseca: Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Trudili se boste in tvegali marsikaj, na kar v preteklosti niti ne
bi pomislili. Ker bo šlo za vašo osebno srečo, vam nobena
žrtev ne bo odveč. In sreča tokrat ne gre mimo vas.

Srečni datumi: 1., 2. 4. 
Dnevi za ljubezen: 25., 26. 3.
Vaša barva: modra
Loto številke: 8, 9, 10, 20, 26, 31, 35
Misel meseca: Sreča ne mara ljudi, ki preveč jočejo.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Želeli si boste sprememb, zato boste ujeli vsako priložnost in
obeta se vam cel niz prijetnih dogodkov. Nobena še tako slaba
volja vam ne more tega preprečiti. Darilo vas bo presenetilo.

Srečni datumi: 27., 28. 3.
Dnevi za ljubezen: 8., 9. 4.
Vaša barva: vse rožnate barve
Loto številke: 3, 5, 6, 7, 8, 30, 37 
Misel meseca: V vsakem še tako majhnem koraku je smisel življenja.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Horoskop

46 - L O Č A N K A

V tem mesecu se boste bolj ali manj posvečali družini, oziro-
ma ljudem, ki jih imate radi in jih postavljate na prvo mesto.
Časa boste imeli dovolj. Nekdo vas bo zelo presenetil.

Srečni datumi: 2., 16., 22. 4. 
Dnevi za ljubezen: 10., 11. 4.
Vaša barva: vsi svetli odtenki
Loto številke: 2, 3, 20, 21, 24, 26, 36
Misel meseca: Komur se mudi, nima časa razmišljati, kam gre.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra
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Pristne Žunarjeve mesnine
Suhomesnate izdelke Kmetije Žunar poznajo kupci iz vse Slovenije.

Kmetija Žunar iz Stare Oselice je že dolgo in daleč naokoli poznana po domačih salamah, 
klobasah, suhem mesu ter prekajeni zaseki in ocvirkih. Skladno z razvojem so pred leti

začeli izdelovati tudi poltrajne izdelke (hrenovke in poltrajne salame), skupno se v
zorilnici hkrati suši kar osem ton trajnih mesnih izdelkov. Izdelke ponujajo na 

domači kmetiji, pred več kot desetimi leti so odprli tudi trgovino v Cerknem. 
Meso in mesne izdelke ponujajo tudi na tržnici v Škofji Loki in Kranju, že
od začetka sodelujejo s Kmetijsko zadrugo Škofja Loka, M Sora in 
nekaterimi franšiznimi trgovinami Tuša. Kupci njihove izdelke dobro 
sprejemajo, saj ohranjajo tradicionalno predelavo mesa v izdelke, v katere
ne dodajajo vode, solijo v slanici, prekajujejo pa v klasičnih komorah na

suha bukova drva, kar da izdelkom pristen kmečki okus.
V teh dneh imajo že vse pripravljeno na velikonočne praznike, ko kupcem

ponudijo veliko izbiro prekajenega mesa. Razen naštetih prodajnih mest jih ti
lahko obiščejo tudi na njihovi kmetiji pod Ermanovcem. Pot je asfaltirana in 

dobro označena, do priljubljene izletniške točke in kmetije pa se obiskovalci lahko 
podajo tudi peš. Vabljeni!

Kot jih vidijo ptice
»ALPE-kot jih vidijo ptice« je 

mednarodni projekt, s katerim 

predstavljamo celotno verigo Alp, kot 

izjemni in enkratni geološki, geografski, 

biotski, kulturni ter gospodarski prostor. 

Projekt pokriva celotne Alpe in vključuje 

države: Monako, Francijo, Italijo, 

Švico, Liechtenstein, Nemčijo, Avstrijo 

in Slovenijo.

•  Format: 27 x 37 cm

•  Št. strani: 512

•  Matevž Lenarčič je v treh letih posnel 

100 000 novih fotografij Alp z zraka

•  Besedilo so napisali Janez Bizjak in

 15 vrhunskih strokovnjakov

• Monografija bo izšla aprila 2009 v 

slovenskem in angleškem jeziku
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