
P R I L O G A  G O R E N J S K E G A  G L A S A  Z A  Š K O F J E L O Š K O  R E G I J O
Občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Maj 2009 • Številka 5Leto: XI - ISSN 1408-7103



Kidri~eva ulica 43b

@

INTERSPORT je največja svetovna veriga prodajaln s
športnimi izdelki, septembra pa bo obeležila že deset
let prisotnosti na slovenskem tržišču. V Škofji Loki ga
najdemo tudi v sklopu Mercatorjevega centra na Kidri-
čevi cesti.
S prevzemom visokih standardov blagovne znamke IN-
TERSPORT je tudi slovenskim kupcem na voljo najso-
dobnejša in kakovostna športna oprema priznanih bla-
govnih znamk, ki z najnovejšimi in tehnološko dovršeni-
mi izdelki nagovarjajo milijone kupcev po svetu. Izkuš-
nje mednarodne trgovske mreže nam omogočajo, da
bolje spoznavamo posebne potrebe in želje slovenskih
kupcev in jim ponudimo najnovejšo in najsodobnejšo
športno opremo, skupaj s strokovno opravljenimi storit-
vami in nasveti.

Jedro ponudbe INTERSPORTA so svetovno priznane
blagovne znamke, še posebej pa so ponosni na svoje
ekskluzivne znamke, ki jih kupci tudi v Sloveniji že 
poznajo po dobri kakovosti in
zelo ugodni ceni, med drugimi 
McKINLEY, CRAZY CREEK,
PRO TOUCH in NAKAMURA.
Znamka McKINLEY pa bo letos
obeležila že 25 let razvoja opre-
me, oblačil in obutve za pohod-
ništvo, kampiranje in prosti čas.

www.mckinley.eu

Praznujmo skupaj
McKINLEY

* Blagovna znamka McKINLEY je na voljo izključno  
v prodajalnah INTERSPORT v Sloveniji.
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INTERSPORT - 10 let v športnem tempu

In s kakšnim nakitom so se bahali Kelti? 
Pridite preverit na naše druženje.

13. junija ob 10. uri: 

Jamska umetnost

27. junija ob 10 uri: 

Keltska broška

20. in 21. junija: 

Vikend najboljšega soseda 
- spoznali bomo slovensko pokrajino Kras. 

Vedno pestri v svoji ponudbi
Hipermarket v škofjeloškem Mercatorjevem centru s pestro ponudbo že od začetka privablja
številne kupce. Izbirate lahko med prehrambenim blagom, na oddelku kruha si zaželite pravkar
pečene kajzerice, svoje najdražje razveselite s tortico, pečenega piščanca ali svinjsko kračo
vam bodo ponudili na toploteki, mesnica ponuja veliko izbiro mesa za žar, ravno tako je pester
izbor pri sadju in zelenjavi, na delikatesi se lahko odločite za različne vrste sirov, mesnin priz-
nanih proizvajalcev, že pripravljenih testenin in solat. Po predhodnem naročilu vam pripravijo
tudi narezke, obložene kruhke in sendviče za večje skupine po vaši želji. Na drugem programu
nudijo M-ambient linijo, tekstil, šolski in dekorativni program, za malčke najdete vse od igrač do
oblačil, na voljo pa so tudi gospodinjski pripomočki in darilni program. Trenutno je kupcem na
voljo precej izdelkov poletnega sezonskega blaga, kopalke, kopalne brisače, otroški bazenčki,
poletne igrače. V Mercatorjevem Hipermarketu so znani po rednih akcijah, dodatnih ugodnos-
tih za imetnike kartice zvestobe Mercator Pika, po akciji Pet na dan vsak vikend na oddelku sad-
je zelenjava, torkovih tradicionalnih popustih, četrtkovem popustu za upokojence, poteka pa
tudi akcija zbiranja nalepk za posteljni set Dormeo. Vsak teden ima njihova mesnica tudi vikend
akcije, kar še dodatno popestri ponudbo - traja od četrtka do ponedeljka.

28. - 31. 5.
30% popust
na banane 
in češnje

Prireditve v Mercator Centru Škofja Loka
Nedelja 7. junija, ob 10. uri: 

NODI 

- Nodi je ljubek palček s kapo,
na kateri zvončklja zvonček, je
ljubljenček vseh otrok. S svoji-
mi prijatelji živi in se zabava v
Mestu igrač. Kljubuje poredni-
ma škratoma Dinu in Donu ter
se spoprijema z najrazličnejši-
mi težavami, ki jih reši sam ali
pa s pomočjo bistrega prijatelja
Uhača. 

Svetovni popotniki!

Ste za pravo počitniško avanturo? 
Imamo predlog: vsak teden bomo z našim časovnim
strojem odpotovali na drugi konec sveta in se soočili z
različnimi obdobji bogate zgodovine naših prednikov.
Ideje za prijetnejša druženja bomo črpali iz zakladnice
kulturne dediščine starih ljudstev.

Pripravljeni na vzlet? 
Pripnite varnostne pasove, nadenite potovalna očala in
poletimo novim dogodivščinam naproti. Poletimo
globlje v zgodovino - k začetkom umetnosti pračloveka.
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”PUM.CO” 
odpira svoja vrata

Slabega pol leta je minilo, odkar je PUM znova odprl svoja vrata in
zvabil v svoje vrste vsega skupaj 26 mladostnikov. Nekateri so nas
že zapustili, saj so dosegli svoj cilj ali pa smo skupaj poiskali ustrez-
nejšo strokovno pomoč za njihove stiske, tako da se k nam vračajo
kot redni obiskovalci, ki nam poročajo o svojem napredku ter o tem,
da nas pogrešajo. Spet drugi, tisti najvztrajnejši, najbolj zagreti, z
najvišjimi cilji in željami po osebni rasti, pa skupaj s tremi mentorji in
številnimi zunanjimi sodelavci (inštruktorji, predavatelji, študenti na
praksi in mojstrom Ki-aikida) tvorijo organizem, ki ga poganjajo ideje,
konstruktivna trma in vztrajnost. Da pa naše kuharske mojstrovine,
izdelki iz fimo mase, uspehi na Maratonu treh src v Radencih, nakit,
modne kreacije, prenovljeni prostori, predvsem pa mi, ne bi ostali za
zaprtimi vrati, smo se odločili, da jih na široko odpremo. 
Dan odprtih vrat v začetku prihodnjega meseca, natančneje 4. junija
od 10.30 do 14. ure, bo pravi datum, da nas obiščete, se z nami 
posladkate, pogledate projekcijo slik z dosedanjih projektov, modno
revijo ter naše izdelke s paradno maskoto PUM.CO. Veselilo nas bo,
če si boste dali možnost, da sledite tabli na ograji Centra slepih in
slabovidnih, ali pa tisti, ki vas bo do nas pripeljala iz parka za 
bazenom. Vabljeni vsi, predvsem pa mladostniki med 15. in 25. 
letom, ki se redno ne šolate in niste zaposleni, kajti tokrat imate 
izjemno priložnost, da izveste, kako je pri nas in se nam pridružite.

Mentorji Boris, Nina in Martina

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo
in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2009-
2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve
3.2.: izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na človeku.

Vabimo vas na

7. TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM,
ki bo potekal od 1. do 7. junija 2009.

Želite spoznati, kakšne aktivnosti na področju razvoja
podeželja in turizma izvajamo na Loškem in

kakšne rezultate ob tem dosegamo?

Pridružite se nam na posameznih dogodkih
tradicionalnega Tedna podeželja:

1. 6. 2009: Delavnice peke in izdelave dražgoških kruhkov
2. 6. 2009: Delavnica ´Spoznavanje in nabiranje divje hrane 

v naravi´
3. 6. 2009: Regijska predstavitev ukrepov 

3. osi Program razvoja podeželja 2007-2013 
(ukrepov 322 in 323) za občine na Gorenjskem

3. 6. 2009: Možnosti sofinanciranja lokalnih projektov 
na Loškem 
- Predstavitev razvojnih možnosti znotraj 
LEADER programa
- Predavanje ´Upravljanje financ v društvih 
in nevladnih organizacijah´

6. 6. 2009: Osrednja prireditev s Tržnico kmetijskih 
pridelkov in izdelkov na Mestnem trgu 
v Škofji Loki

7. 6. 2009: Pohod po Čebelarski poti mimo Sv. Urbana

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo!
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Novinarsko sem v škofjeloški občini navzoča šele kaka tri leta
in mi predzgodovina njihovih najbolj perečih težav dotlej ni bila
pobliže znana. Tako sem denimo zgodbo o tem, kako se je zaple-
talo z vnovično uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona, mozaično
sestavila na osnovi pogovorov z različnimi ljudmi, podobno tudi
dogajanja, povezana s Poljansko obvoznico. Obe zgodbi sta že
stari, zadnje leto pa sta predstavljali središče medijskega zani-
manja in če bi me kdo povprašal o ključnih stvareh, ki ta trenu-
tek najbolj značilno označujejo Škofjo Loko, bi izstrelila: Poljan-
ska obvoznica in Škofjeloški pasijon. Kakor sta si med seboj raz-
lični, pa sta se ravno v tem času med seboj usodno prepletli. Ko
so aprila v starem delu mesta potekale uprizoritve Škofjeloškega
pasijona, so za čas predstav zaprli mestno središče in s tem cesto
proti Poljanski dolini, zaradi česar so morali tisti, ki so se v pa-
sijonskem času vozili v dolino, tjakaj po dolgem obvozu čez Sta-
ri vrh. Prebivalci tisočletnega mesta, zlasti Spodnjega trga in
Poljanske ceste, ki najbolj čutijo, da obvoznice še ni, so imeli vsaj
tedaj mir pred neznosnim prometom, ki se mimo njihovih domov
vsak dan pretaka v Poljansko dolino. Vsi drugi pa so imeli raz-
log, da se jezijo, ker Poljanske obvoznice še ni in morajo zaradi
dogodkov v mestu v svojo dolino po dolgi poti. Kot pravijo prire-
ditelji pasijona, sicer pritožb ni bilo in so ljudje zapore potrpež-
ljivo prenašali, marsikdo pa se je neuradno pridušal, naj do pri-
hodnjega pasijona obvoznico vendarle zgradijo. In še majčkena
(prav tako neuradna) posebnost: med obvozom čez hribovito po-
deželje je v blatu kot nalašč obtičal avto, v katerem so gostitelji
prevažali enega od uglednih pasijonskih gostov iz tujine. 

Bodo morali Ločani še dolgo nositi križ zaradi neznosnega pro-
metnega vrveža, ker še ni Poljanske obvoznice, saj je to zanje
svojevrsten pasijon, večdesetletno mučenje brez končnega olajša-
nja? V zadnjih tednih se je zvrstilo več dogodkov, ki morda naka-
zujejo odrešitev. Občinske oblasti so nas namreč obvestile, da so
v zadnjem mesecu dobile odločbo vladne službe za lokalno sa-
moupravo o pridobitvi evropskega denarja, pridobile še zadnja
zemljišča na trasi obvoznice in podpisale že pogodbo z izvajalci
gradbenih del, kar zagotavlja, da se bo gradnja slednjič začela.
Luč na koncu predora (pod Stenom?) naj bi se po njihovih zago-
tovilih pokazala leta 2012. Vnovična uprizoritev Škofjeloškega
pasijona bo leta 2015. Če se bosta uresničili obe napovedi, bo
več kot lepo poskrbljeno na eni strani za prometni in na drugi za
dušni mir Ločanov. Trpljenja ljudi ob in na cesti, po kateri sedaj
poteka promet skozi Škofjo Loko v Poljansko dolino, ne bo več in
lahko se bodo nemoteno posvetili pasijonu kot kulturni in duhov-
ni izkušnji.

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 41. številke Gorenjskega glasa,
26. maja 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo dobijo
vsa gospodinjstva in imetniki poštnih predalov v
škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 30. junija 2009.

L O Č A N K A

Danica Zavrl Žlebir

Ključne besede

Na naslovnici: Stefanija Bojić
Foto: Tina Dokl
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Sedmi teden podeželja na Loškem
Od 1. do 7. junija bo v štirih občinah na Škofjeloškem potekal Te-

den podeželja, prek katerega bodo predstavili razvojne aktivnosti.
Razvojna agencija Sora bo izvedla delavnico izdelave značilnih pe-
kovskih izdelkov, organizirano bo strokovno predavanje na temo pri-
ložnosti na področju kmetijstva v času gospodarske krize, sledila bo
predstavitev aktualnih razvojnih aktivnosti Lokalne akcijske skupine
loškega pogorja ter pohod po Čebelarski poti mimo Sv. Urbana.
Osrednjo prireditev bo predstavljala Tržnica kmetijskih izdelkov in
pridelkov na Mestnem trgu v Škofji Loki, ki bo v soboto, 6. junija
2009, od 8. do 12. ure. Info: Razvojna agencija Sora (Kristina Mi-
klavčič, 506 02 25).

Zaključek programa Zlati sonček
Vrtec Škofja Loka in Zavod za šport Škofja Loka 5. junija organi-

zirata skupni zaključni pohod šestletnih otrok, njihovih staršev in
vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev na Sv. Andreja, kjer bo potekalo
srečanje z znanim škofjeloškim športnikom, animacijski program ter
slavnostna podelitev medalj in priznanj. Info: Vrtec Škofja Loka
(Majda Pipan, 512 24 62). 

Citrarji na Ermanovcu
Tradicionalna, kulturno-zabavna prireditev Srečanje citrarjev bo v

nedeljo, 7. junija, na prireditvenem prostoru pred planinsko kočo na
Ermanovcu. Že 19. ponovitev bo Planinsko društvo Sovodenj začelo
ob 14. uri, citrarji iz različnih krajev Slovenije pa bodo med progra-
mom posamično odigrali dve ali tri skladbe. Info: PD Sovodenj (Bo-
jan Filipič, 040/632 315).

Večjezični literarni maraton Mavrica Neba
Kulturno društvo Scena Železniki v sodelovanju z drugimi kultur-

nimi društvi v soboto, 6. junija, na dvorišču in v galeriji Muzeja Že-
lezniki, z začetkom ob 16. uri organizira Šesti večjezični literarni
maraton Mavrica Neba 2009. K sodelovanju vabijo domače in tuje
literarne ustvarjalce, ki bi se želeli predstaviti, ne glede na to, v ka-
terem jeziku pišejo in kaj pišejo. Ob tem dogodku bodo predstavili
tudi novo revijo za literaturo OtočjeO (www.otocje.si), pripravili de-
lavnico izdelave dražgoških kruhkov, nastopilo bo tudi 10 finalistov
literarnega natečaja v Osnovni šoli Železniki, ki so pisali na temo
Moj prijatelj drevo. Na literarnem maratonu bo postavljena stojnica,
na kateri bo možno razstaviti knjige, jih izmenjevati in tudi prodaja-
ti. Prijave zbirajo do 5. junija, prijava mora vsebovati ime, kontakt,
kratko predstavitev, objave in/ali izdaje. Info: KD Scena Železniki
(Tomaž Šturm, 041/521 456, tomaz.sturm@gmail.com).

Večer slovenskih viž v narečju
V petek, 12. junija, ob 19.30, Radio Sora vabi na Mestni trg v Škof-

ji Loki, kjer bo že 9. večer slovenskih viž v narečju. Predstavili se
bodo številni narodnozabavni ansambli s skladbami v narečju, v pri-
meru slabega vremena pa bo koncert v Športni dvorani Poden. Info:
Radio Sora (Marjan Potočnik, 506 50 50).

Predstavitev mladih glasbenikov
Mladi glasbeniki Glasbene šole Škofja Loka bodo v soboto, 13. 

junija, s svojim petjem in igranjem oživili ulice, trge in atrije stare-
ga mestnega jedra Škofje Loke. Vabijo, da jim prisluhnete na prire-
ditvi Oglasbena Loka. Info: Glasbena šola Škofja Loka, Peter Kopač
(515 53 70).  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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Škofja Loka - V Škofji Loki računajo, da
bodo maja že lahko začeli z gradnjo Poljan-
ske obvoznice od že zgrajenega križišča na
Ljubljanski cesti proti predoru pod Stenom.
Že sedaj pa investitorji gradijo nove trgovine,
posebej živahno pa je gradbišče v novi indus-
trijski coni na Trati. Glede gradnje vrtca v 
nekdanji vojašnici pa še potekajo pogajanja o
prenosu zemljišč, pojasnjuje župan Igor
Draksler.

Kakšne so torej zadnje novice v zvezi z
gradnjo Poljanske obvoznice?

”Podpisana je pogodba za gradbena dela od
zgrajenega križišča na Ljubljanski cesti do
predora, v vrednosti 8,4 milijona evrov z ro-
kom dokončanja 425 dni. Pogodba v sploš-
nem določa, da projekt v 85 odstotkih finan-
cira EU. Računamo, da bomo s koncem maja
že začeli z deli. Pogodba je podpisana med
investitorjema Republiko Slovenijo in Obči-
no Škofja Loka ter izvajalcem gradbenim
podjetjem SCT in partnerjem Cestnim pod-
jetjem Kranj. Naj še povem, da občina Škof-
ja Loka pri izbiri izvajalca ni sodelovala,
tako da smo pri morebitnih insinuacijah gle-
de izbire gradbincev neobremenjeni.”

Na občinskem svetu je bila pred kratkim
živahna razprava o poročilu komisije, ki jo
je občina za uskladitev interesov s civilno
iniciativo in nekaterimi občani imenovala
lansko poletje. Zakaj občina ni upoštevala
kompromisnega predloga komisije glede
rešitev na Suhi?

”Če bi občina upoštevala predlog, ki na Suhi
namesto krožišča predvideva gradnjo nadvo-
za, potem bi to pomenilo vsaj dve leti in pol
odloga, da se spremeni lokacijski načrt. Med
strokovnjaki povedano, pa bi to vzelo vsaj pet
let časa. Ob tem pa bi občina prevzela vse tve-
ganje, da Evropska unija potem ne bi več sofi-
nancirala projekta in da takšen spremenjen na-
črt potem tudi formalno ne bi prišel skozi za-
htevne postopke, saj bi bilo treba znova zbrati
vsa soglasja. To tveganje pa je zaradi visokega
zneska evropskega sofinanciranja preveliko,
da bi si ga občina lahko privoščila.”

Kdaj bo torej (realno) lahko zgrajena
škofjeloška obvoznica? Se bo to zgodilo,
preden bo naslednjič uprizorjen Škofjelo-
ški pasijon?

”Na to vsekakor računamo. Realno gledano
bi z gradnjo po terminskem planu lahko kon-
čali leta 2012, finančno bi stvari zaključili

2013. Glede na to, da je naslednja uprizoritev
pasijona predvidena leta 2015, bi torej mora-
la biti obvoznica nared pred pasijonom. Se-
daj bomo pritiskali na to, da bodo čim prej iz-
dana vsa potrebna dovoljenja za preostale
faze gradnje proti Poljanski dolini, kjer ima-
mo pridobljeno še zadnje zemljišče.”

Ta mesec se je začela razpletati zgodba v
LTH, za katerega je občina predlagala ste-
čajni postopek. Kaj sedaj?

”Občini Škofja Loka je sindikat izročil za-
htevo, da se uvede stečaj, glede na to, da sta
302 delavca že več mesecev brez plač in da
ima podjetje negativen kapital. Da bi delavci
lahko prešli na zavod za zaposlovanje in bi se
jih odvezalo od podjetja. Občina je kot upnik
njihovi želji sledila in vložila zahtevo za ste-
čaj podjetja. Kako se bo stvar razpletla, ne
morem reči, vsi skupaj čakamo na odločitev
pristojnega sodišča. Pričakujemo, da se upra-
va ne bo upirala stečaju in da bo ta postopek
normalno stekel.”

Eno najbolj intenzivnih gradbišč v obči-
ni je v industrijski coni na Trati. Kaj se
dogaja?

”Naša strategija je omogočiti razvoj in na-
stanek novih delovnih mest, zato smo že pred
leti na območju Trate namenili zemljišča za
dve coni, obrtno in industrijsko, od obrti in

industrije namreč živi pretežni del prebival-
stva naše občine. V obrtni coni je narejenih
pet novih zgradb, proizvodnja tam že poteka,
nekateri investitorji pa še pripravljajo grad-
njo. V industrijski coni pa je občina pred
kratkim dokončala gradnjo mostu prek poto-
ka Žabnica in asfaltirala cesto. Dela bomo
nadaljevali junija z železniškim podvozom na
Trati. O tem je bilo v preteklosti sicer precej
dvomov, češ da se to ne da. Vendar se da, ob-
čina pa je za ta namen dala kar precej denar-
ja, pričakuje le nekaj strpnosti krajanov. Z
gradnjo cone smo dali možnost novim inve-
stitorjem, da tam gradijo. Žal nam je, ker go-
spodarska situacija v državi gradnji trenutno
ni najbolj naklonjena. Sicer pa je v coni še
nekaj prostih zemljišč, ki so v zasebni lasti,
in tisti investitorji, ki so pripravljeni vlagati,
so povabljeni na občino, da bomo skupaj ure-
dili ustrezne urbanistične dokumente.”

Pred kratkim je bil v Škofji Loki odprt
prvi večji trgovski center. Kdaj bodo zgra-
jeni preostali, ki so jih nekateri že začeli
graditi na Grencu?

”Pričakujemo, da bosta Hofer in Merkur z
drugimi trgovci svoja centra zgradila do jese-
ni, povem pa naj še, da je sedaj odobrena tudi
arhitekturna zasnova za Lidl, z njimi pa mo-
ramo dogovoriti še komunalne zadeve.

Župan občine Škofja Loka Igor Draksler

Ne želimo tvegati izgube 
evropskega denarja

Za prvo fazo gradnje škofjeloške obvoznice že podpisane pogodbe.

6 - L O Č A N K A
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Igor Draksler

V industrijski coni so dokončali gradnjo mostu čez potok Žabnica in asfaltirali dovozne ceste.
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Trgovine (z Merkurjem prihaja v Škofjo
Loko tudi Tuš) so velikosti, ki ustrezajo hiper-
marketom, kar je za Škofjo Loko ravno prav.”

Gradnja na Grencu je odprla tudi pro-
bleme s krajani. Kako jih rešujete?

”Nobena gradnja ne poteka samoumevno in
tako tudi ne ta na Grencu, kjer si Ločani že-
lijo novih trgovskih centrov. Zahteve, ki so
jih zaradi rekonstrukcije regionalne ceste
predlagali krajani, smo že v veliki meri upoš-
tevali, za ostale pa menim, da bi se z dobro
voljo krajanov na tem koncu tudi dale razre-
šiti, vendar pa vzporedno z samo gradnjo na
Grencu. Za vas Grenc si seveda vsi skupaj
želimo, da bo normalno živela in ne bo pred-
stavljala prehodne vasi za promet v trgovski
center in da bodo tudi tamkajšnji podjetniki
lahko normalno poslovali. Preveč pa je ver-
jetno pričakovati, da ne bi bilo čisto nobene-
ga vpliva. Sicer pa pogajanja o povezovalni

cesti z Grenca proti Trati še vedno potekajo,
rad pa bi poudaril, da je rešitev, o kateri se
pogovarjamo, v največji meri odvisna prav
od nekaterih tamkajšnjih lastnikov zemljišč.”

Občina naj bi na vzhodnem delu nekda-
nje vojašnice gradila nov vrtec, a ima pro-
bleme z brezplačnim prenosom zemljišč z
ministrstva na obrambo na občino. Ste že
blizu dogovora o zemljiščih in s tem sko-
rajšnji gradnji?

”Idejni projekt za nov 12-oddelčni vrtec
imamo izdelan, gradili naj bi sodoben ener-
getsko varčni objekt. V zvezi z zemljišči pa
se še vedno pogovarjamo z ministrstvoma za
obrambo in za šolstvo o možnosti prenosa.
Glede na sedanji potek dogovorov pa smo
lahko optimistični.”

Pasijonske prireditve v Škofji Loki so
končane. Kako ocenjujete uspešnost pro-
jekta? Se je tudi finančno izšel?

”Škofjeloški pasijon 2009 je pri kraju, pri-
pravljamo končno poročilo. Prireditev si je
ogledalo okoli 25 tisoč obiskovalcev, z denar-
jem občine in sponzorjev se je tudi finančno
ugodno iztekla. To so omogočili s svojim
prostovoljnim delom predvsem sodelavci pa-
sijona, brez katerih dogodka zagotovo ne bi
bilo. Na podlagi pridobljenih izkušenj bomo
načrtovali naslednjo uprizoritev, ob čemer
sem prepričan, da je treba s pripravami zače-
ti veliko prej, kot smo letošnjo, saj je po-
membno, da jo primerno vključimo tudi v
mednarodno sceno pasijonskih in ostalih
gledališko-scenskih prireditev. Občina je za
izvedbo pasijona prispevala 200 tisoč evrov,
kar je 40-odstotni prispevek, ves projekt je
stal nekaj manj kot 500 tisoč evrov.” 

Danica Zavrl Žlebir,
foto: Gorazd Kavčič

Pred mesecem dni so v Škofji Loki odprli Mercatorjev hipermarket. Na Grencu raste že prvi trgovski center, Hofer. 

Stara Loka - V Jurjevi dvorani v Stari Loki je bil 8. maja med-
narodni koncert, na katerem so se z izvedbami klasične in moderne
glasbe ter jazza predstavili najboljši učenci glasbenih šol iz Škofje
Loke, pobratenega Freisinga in Celovca (Škofja Loka je pobratena z
občino Sele na Koroškem). Iz Glasbene šole Škofja Loka so
nastopili kvartet flavt (Ula Kenda, Ana in Eva Poljanšek ter Klara
Božič, mentorica Karin Garb), Jazz je kul kvartet pod mentorstvom
Jake Strajnarja v sestavi Alja Bizjak (saksofon), Niko Mir
(pozavna), Juš Gaber (klavir) in Bor Pogačnik (bobni) ter godalni
orkester pod vodstvom Armina Seška. ”Koncert treh glasbenih šol
je bil prijetna popestritev glasbenega dogajanja v našem kraju, zato
upam, da bo do podobnega sodelovanja prihajalo tudi v prihodnje,”
je dejal ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka Peter Kopač. Koncert
so pripravili v sklopu Mednarodnega cikla koncertov, ki ga Občina
Škofja Loka prireja ob letu evropskih skladateljev (Henryja Purce-
lla, Georga Friedricha Händla, Felixa Mendelssohna in Josepha
Haydna). 24. maja je sledil koncert v Uršulinski cerkvi, na katerem
so nastopili Komorni pevski zbor Aeternum, ženska vokalna skupina
Grudnove Šmikle, Janez Jocif (dude) in Domen Marinčič (orgle),
prav poseben dogodek za Škofjo Loko pa bo mednarodni festival pi-
halnih orkestrov (4. julij). Idejna pobudnica cikla Andreja R.

Megušar z Občine Škofja Loka je napovedala, da se bodo dogodki
vrstili vse do novembra, ko škofjeloška glasbena šola praznuje 60-
letnico obstoja.         

A. H., foto: G. K.

Koncert nadarjenih glasbenikov

Jazz je kul kvartet se je prvič predstavil širši javnosti.
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Ob jubileju se vrstijo številni dogodki in
prireditve, ob tej priložnosti pa so oblikovali
priložnostni znak Škofja Loka / Maasmeche-
len, ki ga uporabljajo v vseh načrtovanih ak-
tivnostih in publikacijah. ”Med mestoma
Škofja Loka in Maasmechelen so bili od leta
1995, ko je prišlo do prve pisne pobude o
medsebojnem sodelovanju, in s podpisom Li-
stine o pobratenju leta 1999 organizirani šte-
vilni projekti in aktivnosti - ne samo med
Škofjeločani in Flamci, temveč tudi s sloven-
skimi rojaki. Slovenci, ki živijo v Belgiji se
združujejo v štirih slovenskih društvih, še po-
sebej dejavno pa je Slovensko katoliško pev-
sko in kulturno društvo Slomšek v Maasmec-
helnu. Kot simbol dobrega sodelovanja je
Občina Škofja Loka leta 2000 podelila pod-
županu Jefu Albrechtsu bronasti grb Občine
kot aktivnemu pobudniku in organizatorju
pobratenja med občinama,” je povedala An-
dreja R. Megušar, ki se na občini Škofja
Loka ukvarja z mednarodnim sodelovanjem. 

Junija in julija letos bo ob desetletnici po-
bratenja v Škofji Loki sklop prireditev po-
imenovan kot ”Flamski teden” in prvi teden
septembra ”Loški teden” v Maasmechelnu.
Prva večja dejavnost v Maasmechelnu je bilo
gostovanje nogometnih klubov Ločan in Po-
let na nogometnem turnirju v tem belgijskem

mestu. Nato je aprila na ogled Škofjeloškega
pasijona prišlo okoli 60 ljudi iz Maasmechel-
na. 23. maja pa so Loko obiskali še limburški
lokostrelci, ki so v sodelovanju z Mestnim pi-
halnim orkestrom in Folklorno skupino iz
Škofje Loke pripravili sprevod po starem
mestnem jedru. Gre za skupino petdesetih
mož in žena v srednjeveških oblačilih, ki na-
stopajo kot častna straža pri procesijah, na
različnih praznovanjih in slovesnostih in so
nepogrešljiv del belgijske folklore. Po tradi-
ciji nastopajo z bobni, mušketami, zastavami
in v uniformah. Limburški lokostrelci v Bel-
giji veljajo za pravo tradicijo, njihovi sprevo-
di pa za spektakel, saj so obogateni s števil-
nimi točkami, sodelujoči pa imajo posebne
kostume.

”V okviru t. i. Flamskega tedna v Škofji
Loki bo od 17. do 20. junija organizirana
mednarodna konferenca, na kateri bodo po-
leg uradnih predstavnikov iz Maasmechelna
sodelovali tudi predstavniki iz drugih pobra-
tenih mest ter ostali sodelujoči, tema medna-
rodne konference pa bo trženje naravne in
kulturne dediščine. 19. junija bo odprtje
mednarodne tekmovalne filatelistične razsta-
ve, imenovane MA-GE-LO PHILA 2009,
hkrati pa bodo v tem času obeležili tudi 60-
letnico delovanja Filatelističnega društva
Lovro Košir Škofja Loka,” dodaja Megušar-
jeva. ”1. julija bo sledilo odprtje razstave
flamskih umetnikov v Groharjevi galeriji v
Škofji Loki. Ob tej priložnosti bosta župana
Igor Draksler in Georges Lenssen s podpi-
som listine ponovno potrdila nadaljnje sode-
lovanje med občinama. Kot vsako leto bo na
slavnostni akademiji ob občinskem prazniku
30. junija navzoča uradna delegacija iz 
Maasmechelna. Ob Flamskem tednu bo po-
skrbljeno tudi za mlade, in sicer bodo od 13.
do 20. julija predstavniki mladinskih centrov
iz Maasmechelna skupaj s škofjeloškim 
Zavodom O organizirali številne delavnice,
namenjene mladim.” 

Danica Zavrl Žlebir

Jubilej listine o pobratenju
Letos v Škofji Loki slavijo deseto obletnico pobratenja z belgijskim mestom Maasmechelnom. 

Evropska družina danes, v 21. stoletju, so naslovili tridnevni po-
svet, ki je potekal v Jurjevi dvorani v Stari Loki in v prostorih vrtca
Škofja Loka, s svojimi nastopi pa so ga poživili otroci obeh vrtcev.
Dr. Alojz Snoj, dekan škofjeloške dekanije, Igor Draksler, župan
občine Škofja Loka, Mojca Škrinjar, predstojnica Območne enote
zavoda za šolstvo Kranj, in Lidija Goljat z ministrstva za šolstvo so
posvetu namenili pozdravne besede. Prišli sta tudi evropski poslan-
ki Ljudmila Novak in Ruth Hieronymi, slednja iz Nemčije, ki je
spregovorila o družinski politiki v svoji državi. Ta se je tudi zahva-
ljujoč Evropski uniji spremenila v tem smislu, da imajo starši sedaj
možnost izbire, da lahko dajo otroka v vrtec, kadarkoli in za kolikor
časa želijo, država pa jih s starševskim dodatkom stimulira, da lahko
uspešno delajo v poklicu in imajo hkrati družino. 

O vzgoji za skupnost je govoril tudi priznani strokovnjaki s podro-
čja pedagogike dr. Giuseppe Milan z univerze v Padovi. Naslednje-
ga dne so razpravljali o pedagoških pristopih v predšolski vzgoji, po-
sveta se je udeležil tudi direktor direktorata za vrtce pri šolskem mi-
nistrstvu Boris Černilec. Razpravljali so še Janja Bogataj, direkto-
rica loških vrtcev, Slavi Snoj, vodja vrtca Sončni žarek, in Marko
Primožič, ravnatelj osnovne šole Škofja Loka - mesto. Tretjega dne
pa sta sodelovala strokovnjaka dr. Katarina Kompan Erzar in 

dr. Ezio Aceti s temo Kakor družina tako družba in ob tem govorila
o primerih dobrih praks.

Danica Zavrl Žlebir 
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Teden Evrope posvetili družini
Maja je občina Škofja Loka teden Evrope z mednarodnim strokovnim posvetom namenila družini.

Ob Tednu Evrope je na mednarodnem posvetu družin nastopil tudi ansambel
Nova mladina iz Ljubljane.
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Žiri - Pred meseci so bili občinski svetniki
zelo kritični do sofinanciranja evropskega
projekta Gorenjska panoramska cesta,
vendar so ga na koncu kljub vsemu potrdi-
li. Tokrat so svetniki soglasno zavrnili sofi-
nanciranje projektov Lokalne akcijske sku-
pine loškega pogorja, veliko je bilo tudi na-
sprotovanj švicarskemu projektu Obnovlji-
vi viri energije v Alpskem prostoru. Zakaj
projektov, ki jih sofinancira EU, ne podpi-
rate oziroma ste do njih nezaupljivi, smo
najprej vprašali župana Bojana Starmana:

”Z vašo trditvijo se ne strinjam. Za vse na-
šteto drži, da gre za zelo drage projekte, zato
je smiselno, da se pred pristopom dobro pri-
pravimo in posvetujemo. Kljub pomislekom
so do sedaj občinski svetniki večinoma potr-
dili evropske projekte. Vemo, da bi določene
projekte na lokalnem nivoju lahko gradili ce-
neje, hitreje, z manj administracije in bolj te-
koče, financiranje bi bilo bolj pregledno. Naj
ob tem povem, da pri projektu urejanje ko-
munalne infrastrukture Industrijske cone
Žiri, kjer je občina vložila več kot pol milijo-
na evrov, od države oziroma Evropske unije
še vedno čakamo več kot 200 tisoč evrov.
Obljube pri tovrstnih projektih so na začetku
vedno zelo lepe, realizacija pa se zapleta,
kjerkoli se le lahko. Poglejte le, koliko časa
že pripravljamo dokumente za prijavo na pro-
jekt Ureditve porečja Sore.”

Na zadnji seji so svetniki soglasno zavrnili
sofinanciranje projektov Lokalne akcijske
skupine za razvoj loškega pogorja. Zakaj?

”Občina sodeluje v skupini, ki izvaja tovrst-
ne evropske projekte. Za sodelovanje smo za-
interesirani, štirje projekti, ki so jih pripravi-
li za letos in prihodnje leto, pa očitno pri nas
ne uživajo podpore. Svetniki so ugotovili, da
za našo občino niso zanimivi v meri, da bi v
njih sodelovali.”

Kaj pravite na pobudo enega od svetni-
kov, da že na prihodnji seji sprejmejo
sklep o izstopu iz LAS loškega pogorja?

”O tem bi morali opraviti širšo razpravo.
Menim, da je dobro, da smo vključeni v sku-
pino, saj se mora tudi naše podeželje razvija-
ti, vendar morajo biti jasne tudi naše priorite-
te. To je razvoj žirovskega podeželja, ne pa le
dejstvo, da smo le poleg in to plačujemo.”

Vendar gre v tem primeru le za dobrih
sedem tisoč evrov v dveh letih?

”Za delovanje akcijske skupine na leto od-
štejemo okoli tri tisoč evrov, teh sedem tisoč
pa lahko porabimo za žirovske prioritete.”

Tudi pri švicarskem projektu Obnovljivi
viri energije v Alpskem prostoru so bili
svetniki na začetku proti, skeptični ste bili
tudi vi. Zakaj, če vemo, da je žirovska šola
energetsko potratna in je treba zamenjati
kotel za ogrevanje?

”Problem tega projekta je bil, ker smo na
občini kot nosilcu investicije razpolagali s
premalo podatki. Šele na podlagi jasnih po-
datkov in podanih odgovorov se lahko odlo-
čimo. Svetniki so del odgovorov prejeli na
sami seji občinskega sveta, del je še vedno
ostal nepojasnjen. Gre za investicijo, ki je
vredna čez 600 tisoč evrov, od tega bo mora-
la občina prispevati okoli 200 tisoč evrov,
zato previdnost ni odveč.”

Vendar je ravnatelj povedal, da bi mora-
li samo za menjavo kotla, brez dodatnih
del in dokumentov, plačati vsaj 200 tisoč
evrov. V tem smislu je investicija vedno ra-
cionalna.

”Tovrstnih predračunov na občini nimamo
niti sedaj. Kot rečeno, manjkali so nam števil-
ni podatki. Tudi, na primer, o tem, kako bo vr-
tina za morebitno toplotno črpalko vplivala na
zaloge pitne vode v naši občini. Ali imamo za-
gotovila, da negativnega vpliva na našo vodo
ne bo? Vedno lahko za katerokoli zadevo naj-
demo milijon argumentov za ali proti, pri tem
projektu je tudi zelo pomemben podatek, da je
šola stara in neekonomična, jasno je, da bomo
morali v prihodnosti v nadomestno gradnjo.”

V Žireh ste bili v občinski upravi in
predvsem svetniki vsaj načeloma skeptični
pri projektu Gorenjska panoramska cesta,

pri LAS projektih, do delovanja LTO Ble-
goš, Razvojne agencije Sora in BSC Kranj,
do projekta Obnovljivih virov energije v
Alpskem prostoru, do druge faze gradnje
industrijske cone (parkirišča) ... Kateri
projekt bi brez pomislekov sprejeli?

”Žirovski občinski proračun je bistveno
manjši od proračunov večjih, sosednjih ob-
čin. Posledično je tudi razpoložljivih investi-
cijskih sredstev bistveno manj, razen tega pa
so nekatere sosednje občine tudi slabše raz-
vite in dobijo s strani države bolj ugodne po-
goje sofinanciranja (šole, dvorane, ...). Zato
smo pri velikih investicijah bolj previdni pri
odločitvah, čeprav gre za z evropskim denar-
jem sofinancirane projekte. Kljub nepovrat-
nemu prispevku države ali EU mi težko zago-
tavljamo lastno udeležbo. Težko odgovorim,
kateri projekti bi takoj sprejeli, saj vedno ob-
staja veliko če-jev, mislim pa, da smo v pre-
teklih letih realizirali ogromno projektov na
vseh področjih. To pomeni, da imamo vedno
dovolj politične modrosti za izbiro pravih
projektov.”

Zakaj novi bencinski servis še vedno ne
deluje?

”Upam, da bo tehnični pregled, ki je bil v
petek, pokazal, da so bile odpravljene vse po-
manjkljivosti in bo uporabno dovoljenje izda-
no v teh dneh.”

Ali Stara šola ima uporabno dovoljenje?
”Da. Vsi dokumenti so bili urejeni v začet-

ku meseca.”
Boštjan Bogataj, 

foto: Polona Mlakar Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Skeptični do evropskih projektov
Žirovski občinski svetniki so na zadnji seji z veliko skepse sicer potrdili projekt, 

s katerim bodo energetsko obnovili šolo, zavrnili pa vse projekte za razvoj podeželja.Bojan Starman
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Bencinski servis naj bi tri mesece po izgradnji le začel delovati, dosedanjega pa bodo kmalu zatem podrli.
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Žiri - Ob odprtju tretjih klekljarskih dni so
člani društva Cvetke prikazali delo zadnjega
leta, samostojno se je predstavila Kristina

Slabe - Tinca. Svojo mojstrovino je predsta-
vila tudi Neja Istenič, 14-letna učenka Čip-
karske šole Žiri, ki je s pomočjo računalniško
izrisanega vzorca, izkušene klekljarice in ši-
vilje izdelala slovesno obleko. Za izdelavo je
potrebovala približno šest mesecev. 

Razstave in delavnice so potekale ves zadnji
aprilski teden, na prvi majski konec tedna pa
so bila v sklopu čipkarskih dni tudi športna
tekmovanja za Žirovsko čipko, na zadnji dan
pa tudi klekljarsko tekmovanje. ”V več kot
40-letni zgodovini tekmovanj na Slovenskem
klekljanju ribice niso namenjali pozornosti,
saj gre za izjemno zahtevno prvino, ki zahte-
va veliko znanja. Tokrat morajo klekljarice
pokazati prav znanje ribice in širokega risa,”
nam je povedala Marica Albreht, predsedni-
ca Klekljarskega društva Cvetka.

Izkušene klekljarice so morale pokazati
tako kvaliteto kot kvantiteto, oboje pa je šlo
najbolje od rok Ivi Sobočan, ki zmage ni pri-
čakovala: ”To ni moja tehnika, zato sem toli-
ko bolj presenečena in vesela uspeha. Sem
med starejšimi, zato sem prepričana, da me
bodo že prihodnje leto kolegice prehitele.”
Zmagovalki in tudi organizatorjem je čestital
tudi domači župan Bojan Starman, prav go-

tovo pa je vesel tudi nastopa dveh tekmoval-
cev: Jožeta Galičiča in Jožeta Stanovnika.
Klekljarske dneve v Žireh je letos obiskalo
kar 40 avtobusov, individualnih obiskovalcev
pa organizatorji niso uspeli prešteti.

Boštjan Bogataj

Mojstrovina Neje, zmaga Ivi
Tretji klekljarski dnevi so minili v pozornosti dediščini klekljanja v Žireh, mojstrovini Neje Istenič 

in zmagi Ive Sobočan na prvem klekljarskem tekmovanju.

Letošnji tekmovalci, v prvi vrsti najboljše klekljarice
/ Foto: BB 

Velika mojstrovina Neje Istenič, ki jo je pokazala
njena sestrična Ana Govekar. / Foto: PMB)

Žiri - Žirovski nogometaši, združeni v Nogometni klub Alpina,
bodo na sedanjem igrišču lahko le še do konca prihodnje sezone,
zato se morajo dela začeti vsaj prihodnjo pomlad. 

Občina je lani kupila dovolj zemljišč za ‘utesnjeno’ varianto, ki pa
je svetniki na zadnji seji niso potrdili. Francija Kranjca, direktorja
občinske uprave, smo vprašali, kaj bodo na občini storili, da no-
gomet v Žireh ne bo zamrl: ”Žal mi je, da je občinski svet zavrnil
predlog gradnje nogometnega igrišča na predlagani lokaciji na Polju.
Po predlagani varianti bi bilo igrišče ustrezno oddaljeno od sosed-
njih objektov (50 metrov), razen tega ni potrebno posegati na tuja
zemljišča, nogometno igrišče bi bilo vzporedno s šolskim sta-
dionom. Pri vseh ostalih postavitvah bodočega nogometnega igrišča
so potrebni posegi na zemljišča zasebnikov, razen tega se bistveno
bolj približamo hišam.” 

Lani je občina za potrebe gradnje nogometnega igrišča kupila več
kot 25 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, zato bi morali, po mnenju
Kranjca rešiti žirovske nogometaše. Na seji sta bila prisotna tudi
predsednik kluba Drago Kramperšek in podpredsednik Tomaž Ve-
har. Predsednik nam je pred odločanjem povedal, da mu izbira vari-
ante ni pomembna (druga varianta se razprostira po celotnem Polju,
tu bi ostalo več prostora tudi za bodočo športno dvorano, športni ob-
jekti ne bi bili utesnjeni): ”Mi vemo le, da se bo industrijska cona
čez dve leti širila tudi na naše obstoječe igrišče, zato moramo z deli
začeti vsaj prihodnjo pomlad.” Ali bi na občini lahko odkupili manj-
kajoča zemljišča, smo še vprašali Kranjca: ”Ne, dodatnega denarja

za katerakoli nova zemljišča v občinskem proračunu trenutno ni-
mamo. Po eni strani smo plačali urejanje industrijske cone, zaradi
česar izgubljajo zgolj nogometaši, ki bi jim morali sedaj zagotoviti
pogoje za preživetje.” Ali bodo svetniki o usodi igrišča na Polju
ponovno odločali na prihodnji seji, še ni znano.

Boštjan Bogataj, foto: Polona Mlakar Baldasin

Žirovski nogometaši bodo kmalu ob igrišče, zemljišče za novega je pridobljeno,
investicije pa svetniki niso potrdili.

Igrišče potrjeno na naslednji seji?
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Železniki - Po besedah župana Mihaela
Prevca je gradnja kanalizacije v Selcih ta
čas najbolj zahtevno gradbišče v občini.
Podjetje za urejanje hudournikov PUH iz-
vaja dela v strnjenem stanovanjskem ob-
močju nasproti pokopališča na Klincu.
Več o tem pa župan:

”Potrebnih je bilo precej usklajevanj s kra-
jani, a sem prepričan, da nam bo uspelo traso
kanalizacije uskladiti z vsemi željami in po-
trebami. Dela se izvajajo še na treh sekundar-
nih vodih v Dolenji vasi, za kar smo uspešno
kandidirali za sredstva evropskih strukturnih
skladov. Za lani opravljena dela v Dolenji
vasi podobno kot ostale slovenske občine žal
še nismo dobili evropskega denarja in smo ga
morali založiti. To problematiko smo župani
izpostavili na srečanju s predsednikom vlade
na Brdu. Upamo, da bomo denar čim prej do-
bili, žalostno pa je, da se zatika zaradi biro-
kratskih postopkov. 

Gradnja kanalizacije v Selcih in Dolenji
vasi bo sicer zaključena letos, prihodnje leto
bomo zgradili še čistilno napravo v Dolenji
vasi, na katero bo vezan novozgrajen kanali-
zacijski sistem Selca-Dolenja vas. Počasi pri-
hajamo h koncu enega največjih projektov na
področju varstva okolja v Železnikih, ki smo
ga začeli že pred petimi leti.”

Kje še potekajo gradbena dela?
”Nekaj gradbišč je že odprlo Vodno-gospo-

darsko podjetje Kranj v sklopu izvajanja sana-
cijskega programa. Ta je letos krepko okrnjen,
saj so vodarji dobili 60 odstotkov manj sred-
stev, namesto desetih milijonov le slabih pet
milijonov za območje Gorenjske. Od tega naj
bi polovico namenili za sanacijo vodotokov v
Železnikih, tako da bo VGP nadaljeval z iz-
gradnjo zaplavnih pregrad, urejanjem brežin
in odvozi proda iz strug. V tem trenutku že
urejajo brežine na potoku Češnjica nad Rud-
nim, vesel pa sem, da je med letošnjimi prio-
ritetami tudi ureditev vodotoka Sore v Želez-
nikih od Dermotovega do Dolenčevega jezu.
Kar se tiče cest, pripravljalna dela že potekajo
na občinskih cestah, med drugim na zahtevni
javni poti v Davči v dolžini 2,3 kilometra do
samotne kmetije Majdlc, ki leži visoko pod
Poreznom in je ena najvišje ležečih perspek-
tivnih kmetij v Davči. Priprava omenjene ce-
ste bo stala 150 tisoč evrov. Izvajalce za asfal-
tiranje občinskih cest bomo izbrali vsak čas.
Večja gradbišča so tudi na regionalnih cestah,
h koncu gre rekonstrukcija 1,2 kilometra ceste
v Davčo. Za izvajalca nadaljevanja rekon-

strukcije ceste skozi Log je bilo izbrano Cest-
no podjetje Kranj. Gre za zelo zahteven odsek,
obenem bomo obnavljali tudi kanalizacijo, vo-
dovod, pločnik in javno razsvetljavo, tako da
se bodo ta dela verjetno zavlekla v leto 2010.
Upam, da bo kmalu izbran izvajalec tudi za
nadaljevanje rekonstrukcije ceste Podrošt-So-
rica. Naj dodam še, da je Toplarna, d. o. o.,
pričela z gradnjo toplovoda v Logu.”

So dela stekla tudi v športnem parka
Dašnica?

”Upam, da bo v teh dneh Cestno podjetje
Kranj v športnem parku nadaljevalo z deli.
Odbor za ureditev parka se sestaja tedensko,
dokončno smo uskladili projekt in razpore-
ditve športnih igrišč v parku. Imeli smo tudi
sestanek z krajanom Dašnice, ki je imel pri-
pombe in je izrazil strah pred zmanjšanjem
poplavne varnosti, a smo z njim že uskladili
določene nejasnosti. Zapletov zdaj ne priča-
kujemo več. Naj še dodam, da smo se z agen-
cijo za okolje in prostor dogovorili, da bodo v
sklopu sanacijskega programa po ujmi sani-
rali poškodbe brežin na tem delu.”

Ali bo zaradi usklajevanja projekta v
parku manj športnih igrišč kot je bilo spr-
va načrtovano?

”Ne. V območju atletske steze bodo igrišča
za mali nogomet, odbojko na mivki, košar-

ko, rokomet, skok v daljino in višino ter met
krogle. Otroško igrišče bomo namesto v ob-
močje atletske steze umaknili na brežino
Dašnice, kjer smo prej načrtovali igrišče za
košarko. Otroško igrišče bo vsekakor zase-
dlo manj prostora, kar pomeni manjši poseg
na brežino, kot če bi tja umestili košarkarsko
igrišče.” 

Je po vseh zapletih sploh še možno, da bi
z novim šolskim letom park omogočal
športne aktivnosti?

”Zaenkrat je. Upam, da bosta vsaj igrišči za
rokomet in košarko septembra že služili svo-
ji funkciji, verjetno pa ne atletska steza, na
katero bo treba položiti še tartan, saj je vpra-
šanje, če nam bodo denarne zmožnosti to do-
puščale. Prav tako je vprašanje, ali bosta je-
seni že urejeni tudi otroško igrišče in igrišče
za odbojko na mivki.”

Koliko otrok letos ne bodo mogli sprejeti
v vrtec? Bo dodaten jaslični oddelek v Sel-
cih septembra že odprt?

”Pred kratkim smo dobili informacijo s
strani Osnovne šole Železniki, da naj bi tre-
nutno ostalo še dvajset staršev čakajočih na
vrtec, z dodatnim oddelkom, ki ga bomo ure-
dili do septembra, pa bi zadostili resničnim
potrebam po varstvu predšolskih otrok.”

Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Gradnja kanalizacije v Selcih
Pred kratkim so v Selcih začeli graditi kanalizacijo, projekt pa se bo zaključil prihodnje

leto z gradnjo čistilne naprave v Dolenji vasi.Mihael Prevc

Gradnja kanalizacije v strnjenem naselju nasproti pokopališča v Selcih
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Selca - Sredi maja so gasilci PGD Selca po
dolgih letih prizadevanj prevzeli sodobno ga-
silsko vozilo - cisterno GVC 16/25. Kot je
pojasnil predsednik društva Matija Nastran,
je bil njihov vozni park doslej izredno zasta-
rel: ”Imeli smo 36 let staro cisterno, ki nas je
kar nekajkrat pustila na cedilu. Na srečo je
zatajila samo na vajah in ne na intervencijah.
Precej dotrajan pa je tudi naš kombi za pre-
voz moštva, ki je star devetnajst let.”

Novo vozilo je stalo blizu 233 tisoč evrov,
od tega je PGD Selca z različnimi prireditva-
mi, donacijami podjetij in prostovoljnimi pri-

spevki krajanov zbral 77 tisoč evrov, 156 ti-
soč pa je prispevala Občina Železniki. Župan
Mihael Prevc je poudaril, da se občina dobro
zaveda pomena prostovoljnega gasilstva za
varnost in zaščito ljudi ter da gasilci za svoje
delovanje rabijo dobro opremo. Novo vozilo
je velika pridobitev ne le za selške gasilce,
temveč za vse občane, je prepričan župan.
Dodal je še, da bi bil kakovosten gasilski avto
brez izurjenih gasilcev le kup neuporabne
pločevine in da je treba spoštovati dejavnost,
ki jo člani PGD opravljajo prostovoljno.
Boter novega vozila je zavod za mladinske

dejavnosti Snop. Za prispevek v višini pet ti-
soč evrov so se po besedah direktorja Aleša
Nastrana odločili, da bodo lahko gasilci po-
moč ljudem v stiski izvajali čim bolje. ”Zelo
sem vesel, ko vidim veliko aktivnosti na po-
dročju mladinskega dela, ki se ga je lotilo
novo vodstvo društva. Vsega tega ne bi bilo,
če ne bi prevzeli društva na zdravih teme-
ljih,” je dodal Aleš Nastran. Zbrane sta nago-
vorila še predsednik Gasilske zveze Škofja
Loka Andrej Ambrožič in poveljnik Občin-
ske gasilske zveze Železniki Janez Gasser,
ki je gasilcem zaželel, da bi novo vozilo upo-
rabljali predvsem za vaje in srečanja gasilcev,
veliko manj pa za resne intervencije. Ob kon-
cu slovesnosti, ki so jo z nastopi obogatili
Maja Berce (zapela je slovensko himno),
mladi folkloristi iz Selc in igralci KUD dr.
Janez Evangelist Krek s šaljivo točko o gasil-
cih, je vozilo blagoslovil župnik Damijan
Prošt. Uradnemu delu je sledila še gasilska
veselica s kvintetom Dori.

Gasilke iz Železnikov z največ 
znanja

V sklopu prireditev ob prevzemu novega ga-
silskega vozila je na Rovnu potekalo tudi prvo
Srečanje članic Gasilske zveze Škofja Loka
(GZ). Udeležilo se ga je osemnajst ekip iz GZ
Škofja Loka in ekipa PGD Podblica, ki so se
pomerile v treh vajah, in sicer v vaji razvršča-
nja, vaji s hidrantom in teoriji. Najbolj uspeš-
ne so bile tekmovalke ekipe Alples 1, druga je
bila ekipa Selca 3, tretja pa ekipa Trebija 2.
Po tekmovanju je sledilo družabno srečanje z
Besniškim kvintetom in Nušo Derenda. 

Ana Hartman

Novo vozilo za selške gasilce
Gasilci iz Selc so prevzeli novo gasilsko vozilo - cisterno, ki je zamenjala 36 let staro predhodnico. 

Ob tem je na Rovnu potekalo tudi prvo srečanje članic Gasilske zveze Škofja Loka.

Cesta na Soriško planino spet prevozna
Sorica - Konec aprila je zaradi skalnega podora na regionalno ces-

to Vresje-Sorica padla večja količina skal, zaradi česar so cesto takoj
zaprli za promet. Minuli petek so vzpostavili polovično zaporo, kar
pomeni, da je cesta na Soriško planino prevozna izmenično enos-
merno. Cesto so v celoti zaprli, ker so morali odstraniti skale, ki so
se prikotalile nanjo, poleg tega pa so morali z brežine odstraniti ves
material, ki bi se še lahko usul na cesto. ”Trenutno je v izdelavi pro-
jekt, ki med drugim predvideva namestitev zaščitnih mrež. Načrtu-
jemo, da bodo dela izvedena do letošnje jeseni,” so pojasnili na di-
rekciji za ceste.

Dlje časa zaprta cesta na Soriško planino bi pomenila hud udarec
za turistične kapacitete v občini Železniki, je prepričan župan Mi-
hael Prevc: ”Ta cesta je za razvoj turizma v Železnikih zelo pomem-
bna. Preko Soriške planine so se v našo občino pripeljali številni tu-
risti iz Bohinja, cesta pa je še posebej priljubljena med motoristi.
Obstaja tudi cesta preko Jelovice, ki pa je slabša in je tako turisti ne
uporabljajo.” A. H.

Novo gasilsko vozilo je zamenjalo dotrajano cisterno, ki je selške gasilce večkrat pustila na terenu.

Cestno podjetje Kranj je skale že odstranilo s ceste, v nadaljevanju pa bodo
sanirali brežino nad njo.
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Gorenja vas - V občinah na Škofjeloškem
se lahko pohvalijo z enim največjih narav-
nih prirastkov. Veliko število otrok je za
starše velika radost, po drugi strani pa mo-
rajo občine vsako leto zagotavljati nove
prostore za varstvo. Ali bodo v občini Go-
renja vas-Poljane prihodnje šolsko leto lah-
ko zagotovili varstvo za vse malčke, je bilo
prvo vprašanje za župana Milana Čadeža:

”Trudimo se, da bi sprejeli maksimalno šte-
vilo otrok v naše vrtce, ker se dobro zaveda-
mo vedno bolj zahtevnih služb staršev in tudi
stari straši vedno težje prevzemajo to odgo-
vornost. Zato bomo letos odprli tri nove od-
delke in s tem krepko posegli v naš proračun.
Gre za dva oddelka v Poljanah in enega v Ja-
vorjah, med šolskimi počitnicami se bo zače-
la tudi rekonstrukcija šole v Lučinah, kjer
bomo v prihodnosti uredili en oddelek vrtca.
Tudi za mene v vlogi župana je veliko števi-
lo rojstev v občini radost, kajti najpomemb-
nejše, da s tem poganjamo lastne korenine.
Za te namene nam ni in nam ne bo žal denar-
ja. Na občini se pogovarjamo o gradnji nove-
ga objekta v bližini vrtca v Gorenji vasi.” 

Ali v vaši občini podpirate projekt ener-
getske obnove Osnovne šole Poljane prek
švicarskega projekta Obnovljivi viri ener-
gije v alpskem prostoru?

”Zelo podpiramo vsako sofinanciranje, ki
ga lahko pridobimo s strani Evropske unije
ali kako drugače, še posebej v javne objekte.
Ti kar kličejo po energetski obnovi, še toliko
bolj sem vesel, ko gre za vlaganja v zeleno
energijo. Vedno bomo izkoristili vsakršne
oblike sofinanciranja.”

Kljub gospodarski krizi številni (zasebni)
investitorji čakajo na sprejem prostorske-
ga načrta. Kdaj bodo lahko začeli graditi?

”Pred mesecem smo vso dokumentacijo
predali v končna mnenja na Ministrstvo za
okolje in prostor, jo v tem času tudi dopolni-
li, temu pa sledijo pregledi na številnih in-
stancah. Trudimo se, da bi bili načrti čim hi-
treje sprejeti in takoj po prejemu vseh sogla-
sij z ministrstva za okolje in prostor bomo
odlok predlagali v dokončen sprejem občin-
skemu svetu.”

Ali bi z občinskim odlokom lahko omeji-
li raznovrstnost gradnje v občini, enako
tudi barvo fasad? Nekateri opozarjajo, da
gradnja objektov v Poljanski dolini ni več
avtohtona, barve so agresivne.

”Temu področju bomo morali nameniti več
pozornosti. Arhitektura se je z leti spremi-

njala, na to niti ne moremo več veliko vpliva-
ti in bi težko zahtevali, da bi vsi gradili tako
dobro in lepo, kot gospodar kmetije Matic,
kjer smo imeli zadnjo sejo občinskega sveta.
Novi objekti so lahko še tako lepi, vendar in-
vestitor z barvo fasade vse to nekako iznaka-
zi. Strinjam se, da bi lahko z odlokom dose-
gli, da bi bile barve bolj primerne. Določene
omejitve sicer že poznamo, žal pa jih investi-
torji v nekaterih primerih ne upoštevajo, sa-
mokritično pa priznam, da mi ne izvajamo
kontrole, kar se bo spremenilo.”

Lani začeta investicija v gradnjo ceste,
pločnikov in komunalne infrastrukture do
gorenjevaške šole še ni zaključena. Zakaj?

”Cesta bo do konca urejena še pred pole-
tjem, saj je polaganje finega asfalta po planu
predvideno za konec maja, razlog pa je v kva-
litetni preplastitvi. Želel sem, da bi narava čez
zimo naredila svoje, da se je teren čez zimo
usedel, zato bo fini asfalt na vrsti šele sedaj.
Enako smo ravnali tudi ob obnovi ceste v Pol-
janah in bomo tudi v drugih primerih, kjer je
veliko infrastrukturnih jaškov in ne želim, da
bi nas čez leta ”rukalo” po cesti.”

Šola na Sovodnju bo v začetku prihodnje-
ga meseca praznovala visok jubilej. Ob tej
priložnosti je tamkajšnji občinski svetnik
predlagal, da bi kip Franceta Prešerna z ob-
čine preselili na šolo. Kaj menite o tej ideji?

”Kip Franceta Prešerna je kupila občina, je
posebne vrednosti, saj ga je izdelal prvi slo-
venski akademsko izobraženi kipar Franc
Ksaver Zajec, ki je rojen prav na Sovodnju!

Po mnenju strokovnjakov gre za enega naj-
bolj originalnih portretov slovenskega poeta.
Kip je sedaj v županovi pisarni, ki sem jo
podedoval od prejšnjega župana Jožeta Bo-
gataja in je tudi iz spoštovanja do svojega
predhodnika nisem spreminjal in je niti ne
želim.”

Kdaj bo začel delovati zbirni center za
odpadke v Todražu?

”Odprtje je predvideno v poletnih mesecih
oziroma takoj po izvedbi tehničnega pregle-
da in pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pred
tem pa je zaradi nekaterih sprememb pri iz-
vedbi projekta potrebno pridobiti novo grad-
beno dovoljenje, za izdajo katerega smo
upravno enoto že zaprosili, na njegovo izda-
jo pa še čakamo.” 

Lani jeseni ste upravičencem izplačali
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.
Ali so bili do danes poplačani vsi?

”Vsi, razen 22 primerov, kjer nismo našli
upravičenca oziroma pravnega naslednika.
Zelo sem zadovoljen s potekom postopka, ob
tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil Francu
Žagarju, ki je korektno opravil svoje delo.
Del vračil, ki je ostal občini, bomo namenili
za plačilo davka na dodano vrednost evrop-
skega projekta gradnje širokopasovnega
omrežja, kjer moramo plačati zgolj za davek,
ostalo pa so nepovratna sredstva. Pred dobri-
mi dvajsetimi leti smo v občini pridobivali in
gradili telefonsko omrežje, sedaj gremo s ši-
rokopasovnim omrežjem velik korak naprej.”

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas-Poljane

Trije novi oddelki vrtca
V prihodnjem šolskem letu bodo v Poljanah in Javorjah skupaj uredili tri nove oddelke

vrtca, enega lahko po rekonstrukciji šole pričakujejo tudi v Lučinah.Milan Čadež

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
87

, 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS

Vrtec Agata (na sliki) bo bogatejši za tri oddelke vrtca, razen tega pa bodo tako šolo kot vrtec v prihodnosti
ogrevali z obnovljivimi viri energije.
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Podblegaške novice

V Soro spustili označene sulce
Ribiška družina Visoko-Gorenja vas je v sodelovanju z Zavodom

za ribištvo RS v vodo spustila 50 sulcev, ki so opremljeni s čipom. Z
njihovo pomočjo jim bodo sledili, opazovali njihovo migracijo ter
tudi prirast v celotnem porečju Poljanske Sore. ”S pomočjo vgra-
jenih čipov bomo pot sulca lahko vseskozi nadzirali, s tem pa tudi
krivolovce,” je povedal Janez Demšar, gospodar ribiške družine.
Pričakuje, da bodo z nadzorom lahko ugotovili življenjsko pot sulca,
čeprav vedo, da gre običajno po vodi navzgor - k čistejšim izvirom.
Pri projektu, ki naj bi trajal več let, poleg članov družine intenzivno
sodeluje tudi ribiški čuvaj Matej Rihtaršič. B. B., foto: G. K. 

Vršajn tudi uradno ulica
Občino Gorenja vas-Poljane so lastniki novih stanovanjskih objek-

tov v Vršajnu (tudi Veršanj) spodbudili k imenovanju nove ulice z
enakim imenom. Občinska uprava se je pred imenovanjem ulice
posvetovala s prebivalci nove ulice kot prebivalci Poljanske ulice, ki
živijo na območju Vršajna. Z imenovanjem se ni strinjala le potom-
ka kmetije Vršajnar, saj območje, kjer je nova ulica, v preteklosti ni
nosilo tega imena. Na občini so to preverili v Temeljnem
topografskem načrtu, kjer je razvidno, da pobočje z ledinskim
imenom imenujejo Vršajn. Svetniki so novo ulico, kjer je oziroma bo
po načrtih 17 objektov, soglasno potrdili. B. B., foto: D. B.

Hotavlje - Pred dobrimi šestimi desetletji so
štirje domačini Peter Dolinar, Franc Eržen, Nan-
de Kristan in Andrej Mravlja v hotaveljskem
kamnolomu opravili svoj prvi ‘šiht’ v podjetju
Marmor Hotavlje. Z mislijo na njih in jamskem
pridobivanju Hotaveljčana, so ob vhodu v jamo
odkrili kip sv. Barbare - zavetnice rudarjev -
delo akademskega kiparja Metoda Frlica. 

”Pred 60 leti smo postavili trdne temelje Sku-
pine Marmor Hotavlje, ki danes ni več doma le
na Hotavljah. Ti temelji nam omogočajo gradi-
tev trdne prihodnosti, ki jo vidim v znanju, ino-
vativnosti in zadovoljnih kupcih. Pred 16 leti
so naši kamnarji postali rudarji, kamen smo
začeli podzemno pridobivati, danes pa jim s sv.
Barbaro kličemo srečno,” je povedal Gregor
Žontar, predsednik uprave Marmor Hotavlje.
Župan Milan Čadež je zadovoljen, da toliko 
lepih izdelkov prihaja iz Občine Gorenja 
vas-Poljane: ”V podjetju so dokazali, kaj je
mogoče narediti s trdim delom. Vsem rudar-
jem, ki boste hodili mimo sv. Barbare na šiht,
želim veliko delovne vneme, ob odhodu pa, da
vas bo varovala na poti domov.”

”Lani smo sponzorirali obnovo kipov sv.
Barbare v cerkvi pri Sv. Urbanu in dobili 
idejo o postavitvi kipa zavetnice rudarjev ob
našem vhodu v jamo,” nam je o razlogih za

postavitev kipa po 16 letih rudarjenja povedal
Silvo Pivk, član Marmorjeve uprave. Kot
smo zapisali na začetku, so v kamnolomu 
sprva delali le štirje kamnarji, vmes veliko
več, danes pa so zaradi moderne tehnologije
zopet le štirje. Tehnologija dela diamantne
žice in drugih modernih orodij omogoča, da
ti rudarji opravijo enako količino dela, kot so

jo pred leti 20 kamnarji v enem tednu. Razen
kipa in prikaza dela v podjetju so od srede
maja na ogled tudi razstave mednarodnega
fotografskega natečaja na temo Naš kamen (v
OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas), poslikave v
jami in fotografski ex tempore na temo Naš
hotaveljčan (v tovarniški prodajalni).

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Srečno, hotaveljski rudarji
Rudarji, ki pridobivajo hotaveljski marmor, se od sredine maja ob vhodu v jamo

lahko priporočajo sv. Barbari.

Odkritja kipa sv. Barbare in ogleda podjetja Marmor Hotavlje se je udeležilo veliko število obiskovalcev.
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PETEK, 5. 6. 2009

10. ZLATA VOŠČENKA,
festival narodnozabavne glasbe Besnica 2009  z 
začetkom ob 20. uri pod šotorom v Zg. Besnici pri Kranju
- nastop pevke Mance Špik ob 22. uri

SOBOTA, 6. 6. 2009

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
z otroškimi delavnicami z začetkom ob 15. uri 

NEDELJA, 7. 6. 2009 
z začetkom ob 12.30 

1. MEDNARODNO TEKMOVANJE
HARMONIKARJEV ZA POKAL KRANJA
18. GORENJSKO PRVENSTVO 
HARMONIKARJEV - BESNICA 2009

Prireditev bo pod velikim šotorom, zato nas slabo vreme ne bo zmotilo.

Turistično društvo Besnica in 
KS Besnica vabita pod veliki šotor

pri OŠ BESNICA na 

GLASBENE PRIREDITVE

BESNIŠKA VOŠČENKA

Več informacij vam je na voljo 04 250 3 109, Miha in Milena Sušnik. 
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Venerina pot v Škofji Loki 
SREDNJEVEŠKI DAN - 20. JUNIJ 2009
Mestni trg, Cankarjev trg, travnik pod Škofjeloškim gradom, Škofjeloški grad

Ob 10. uri, Mestni trg
Odprtje Venerine poti 2009

Od 9. do 20. ure, Mestni trg, Cankarjev trg
Srednjeveška tržnica s prikazi starih obrti in živilska tržnica

Od 10. do 20. ure, Mestni trg, Cankarjev trg, travnik pod Škofjeloškim gradom

Spremljevalni program
Fotografska razstava ”Škofjeloški pasijon 2009” v atriju Starega župnišča, razstava Matevža
Maretiča ”V furnir vžgane čipke iz cikla vertikale”, razstava škofjeloških umetnikov, kovnica

srednjeveških kovancev, plesni in glasbeni nastopi, srednjeveški tabor z orožarno, turnir vitezov
na izpadanje pred osrednjim odrom, prikaz lokostrelstva, vklenitev v klado, ustvarjalna 

muzejska delavnica za otroke - Poslikane ženitovanjske skrinje na Loškem, otroška delavnica v
srednjeveškem taboru - izdelava lokostrelske puščice, ščita in lesenega meča, pravljice za otroke

v atriju Rotovža, jahanje ponijev in konjev, glumaške predstave, hodulje za otroške igre, 
srednjeveška kulinarična ponudba ...

Brezplačno vodenje po mestu ob 13. uri izpred TD Škofja Loka na Mestnem trgu.
Enotna vstopnina 1 EUR za vse obiskovalce Loškega muzeja od 10. do 18. ure.

Od 18. do 19. ure, Mestni trg

Osrednji dogodek - Coprniška krvava rihta v Loki
Sojenje Agati Schwarzkobler; po Visoški kroniki dr. Ivana Tavčarja priredil in dramatiziral 

g. Ludvik Kaluža.
V primeru slabega vremena bo gledališka igra na Loškem odru.

Od 20. do 22. ure, Škofjeloški grad
Zvoki grajskih vrtov - ansambel za staro

glasbo Capella Carniola z gosti

Informacije o prireditvi:
LTO Blegoš, Andreja Križnar, tel.: 04/517 06 04, 
andreja.kriznar@lto-blegos.si, www.lto-blegos.si

Občina Škofja Loka
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Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše-Sv.
Duh je praznovalo 90 let obstoja. Jubilej so
proslavili z mašo za gasilce in s slovesnostjo,
na kateri so prevzeli nov gasilski avto in na-
menu predali obnovljen gasilski dom. Oboje
je blagoslovil domači župnik Roman Poljak.
Predstavili so tudi kroniko društva, jubilej so z
nastopom počastili domači kulturniki, posebej
so navdušili najmlajši folkloristi z igro v do-
mačem narečju. Gasilci Virmaš in Sv. Duha,
ki jih sedaj vodita poveljnik Boštjan Ravni-
har in predsednik Igor Juričan, se lahko po-
hvalijo z več dosežki, med zadnje sodi obnova

gasilskega doma, nekdanjega ”doma strojne
skupnosti”, ki so ga pred nekaj leti odkupili od
škofjeloške kmetijske zadruge, sedaj pa posta-
li tudi lastniki zemljišča, na katerem stoji. Z
obnovo so pridobili večnamensko dvorano, ki
jo je treba le še notranje opremiti.

Praznik pa je ponudil priložnost za podelitev
priznanj. Društvena so podelili 26 zaslužnim
članom društva, 6 sosednjim društvom in
organizacijam ter štirim posameznikom, ki
niso člani društva, pa vedno radi priskočijo na
pomoč. Priznanja virmaškim gasilcem in ga-
silkam pa je delila tudi Gasilska zveza Škofja

Loka. Dobili so jih: Jani Jenko, Jure Juričan,
Janez in Peter Triler, Tea Tomšič, Primož Jen-
ko, Marko Kemperle, Boštjan Ravnihar in
Jože Triler. Plaketo je prejel gasilski veteran
Vinko Pivk, zlato plaketo pa je gasilska zveza
namenila PGD Virmaše-Sv. Duh in jo je pre-
vzel predsednik Igor Juričan. Za pomemben
prispevek pri nakupu gasilskega vozila se je
društvo s priznanjem oddolžilo podjetju Knauf
Insulation, ki ga je sprejel direktor Franc 
Žun. Slavljenec, PGD Virmaše-Sv. Duh, pa je
prejelo tudi gasilsko plamenico prve stopnje.

Danica Zavrl Žlebir, foto: M. V. 

Gasilski praznik v Virmašah
Ob 90-letnici PGD Virmaše-Sv. Duh so odprli obnovljeni dom in prevzeli novo gasilsko vozilo.

Selca - Berta in Viktor Bertoncelj iz Selc sta 16. maja praznovala
zlato poroko. ”V zakonu je najbolj pomembna potrpežljivost. Tako
kot vsak par sva se tudi midva kdaj sprla, a se zaradi tega ne smeš
dolgo ‘mulati’, spore je treba čim prej zgladiti,” po petdesetih letih
zakona ugotavljata 70-letna Berta in šest let starejši Viktor. Prepri-
čana sta, da je družino dodatno zbližal tudi skromen način življenja.
”Verjetno bi bili bistveno manj povezani, če bi imeli vsega v izobi-
lju,” menita zakonca, ki sta zlato poroko skupaj z ožjimi sorodniki
in prijatelji proslavila v gostišču v Lajšah. Imata sina in tri hčere ter
deset vnukov in pravnukinjo. Oba sta kruh služila v podjetju Lip,
nato pa v njegovem nasledniku Alplesu, kjer sta pred skoraj dvajse-
timi leti dočakala upokojitev. Danes si čas krajšata z obdelovanjem
vrta in dolgimi sprehodi, najpogosteje gresta do Kališ ali na bližnje-
ga Miklavža, skrbita pa tudi za pet koz in kokoši.

Zlatoporočenca izvirata iz Sv. Lenarta. Berta je otroštvo in mladost
preživela v skromni kmečki družini pr’ Miklovc: ”Očeta sem izgu-
bila med drugo svetovno vojno, mama pa je tako ostala sama s 
petimi otroki. Težko smo se preživljali, vsega je manjkalo.” Tudi
Viktor je imel skromno otroštvo, izvira namreč iz kmečke družine
pr’ Kos z devetimi otroki. Oba se še danes zelo dobro spominjata
simpatičnega srečanja iz najstniških let. ”Našemu mesarju smo zara-
di visokega snega pomagali domov v Stirpnik, vmes smo se ustavi-
li na Bertini domačiji. Usedel sem se k njej, tedaj je imela dvanajst

let, jo objel in rekel, da se bom k tejle punčki še ženit hodil,” se v
smehu spominja Viktor. Svoje besede je štiri leta kasneje začel ures-
ničevati, z dvajsetletno Berto pa se je nato poročil 16. maja 1959,
star 26 let. Civilna poroka je bila v Železnikih, cerkvena pa na Brez-
jah. ”Poroka je bila skromna. Od nas do Luše smo pol ure hodili 
peš, ker ni bilo ceste, da bi prišel avto. Ohceti ni bilo, le večerja za
domače,” pove Berta. Leto dni po poroki sta se preselila v Selca,
kjer sta zgradila hišo. Ana Hartman

Že dvanajstletni je napovedal ženitev

Zlatoporočenca Berta in Viktor Bertoncelj s sinom in hčerami

V imenu Gasilske zveze Slovenije je Jože Derlink podelil PGD Virmaše-Sv. Duh 
gasilsko plamenico, ki jo je prevzel predsednik Igor Juričan.

Slovesen prevzem novega gasilskega vozila v družbi loškega župana Igorja
Drakslerja.
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Reportaža

Ratitovec - V začetku maja so na Ratitovcu
razglasili rezultate akcije Prijatelj Ratitovca v
letu 2008. Normo petnajstih vzponov na to
priljubljeno pohodniško točko je izpolnilo
473 pohodnikov, ki so skupaj opravili več kot
20.400 vzponov. ”Po številu udeležencev lan-
sko leto ni bilo rekordno, ni pa kaj dosti za-
ostajalo za letom 2007, ko je normo izpolnilo
rekordnih 483 planincev, ki so se na Ratitovec
povzpeli 21.490-krat,” je povedal Lojze Lo-
trič, predsednik Planinskega društva za Sel-
ško dolino, ki je akcijo priredilo že devetnaj-
sto leto. Čeprav je akcija rekreativnega znača-
ja, je bilo, kot pravi Lotrič, čutiti tudi nekaj
tekmovalnosti, saj tudi tristo vpisov v enem
letu ni bilo dovolj za uvrstitev med deset naj-
boljših. Prvo mesto so si razdelili Zofka To-
lar s Križne Gore, Marjan Benedik iz Bu-
kovščice in Franc Čufar iz Železnikov, ki so
bili lani na Ratitovcu vsak dan. Priznanja so
podelili tudi štirim pohodnikom, ki so doslej
v okviru akcije opravili okroglo število poho-
dov na Ratitovec: in sicer za tri tisoč vzponov
Bojanu Prezlju iz Podlonka, Sašu Potočni-
ku iz Raven in Zofki Tolar, za tisoč vzponov
pa Janku Ravniharju iz Železnikov.

Zofka: Na Ratitovcu je najlepše
Med najbolj aktivnimi udeleženci akcije je

Zofka Tolar, ki na Ratitovec neprekinjeno
vsak dan hodi že od drugega maja 2004 oz.
že več kot 1.830 dni. ”Tega vnaprej nisem na-
črtovala, saj bi se mi potem gotovo kaj zalo-
milo,” razmišlja Zofka. ”Zame je to postala
vsakodnevna navada. Preprosto se mi zdi, da
moram zjutraj nekaj narediti. Na Ratitovec se
tako ponavadi podam že ob pol šestih zjutraj,
do osmih sem že nazaj,” pove 56-letna upo-
kojenka s Križne Gore in doda, da ji volje še
nekaj časa ne bo zmanjkalo. Dnevne vzpone
na priljubljeno pohodniško točko, ki jo najra-
je osvaja po poti Na Razor, bi ji lahko prepre-
čila le poškodba, bolezen ... Od Ratitovca je
ne odvrnejo niti slabo vreme niti zimske raz-
mere. ”Včasih moraš biti kar malo trmast.
Letos je bilo na Ratitovcu okoli dva metra in
pol snega. Včasih smo gazili, drugič ‘krplja-
li’. Zgodi se, da tako sneži, da na poti nazaj
ne najdeš več sledi vzpona. V zimskih raz-
merah večinoma uporabljamo pot Na Razor,
kjer so sicer nevarni plazovi, a druge preho-
jene poti tedaj ni,” je pojasnila Zofka.

Ta teden bo minilo štirideset let, odkar je
prvič stopila na Ratitovec. V akcijo Prijatelj
Ratitovca je vključena že več kot deset let, v
tem času pa se ji je nabralo okoli 3.150 vzpo-
nov. ”Ta hrib je najlepši. Na poti pogledam
petelinčka ali zajčka, danes sem videla jele-

na ... Ne bi mogla reči, da mi je še kje tako
všeč, pa imam denimo Lubnik pred nosom,”
pove Zofka, ki se zaradi dnevnih vzponov na
Ratitovec že pet let ni odpravila na daljši do-
pust. A kot pravi, zaradi tega ni prav nič pri-
krajšana, saj je morje sploh ne veseli, veliko
raje se poda v hribe.

Marjanov cilj pet tisoč vzponov
”Ratitovec je droga. Če en dan ne bi šel, bi

bil slabe volje,” pravi Marjan Benedik, ki na
ta hrib hodi od leta 1994, ko je naredil 40
vzponov. ”Začel sem predvsem zaradi kondi-
cije, dodatno pa me je potem pritegnilo še
vpisovanje v knjigo,” se spominja. Zadnja
leta je opravil čez 300 vzponov na leto, naj-
več - 366 - pa jih je dosegel lani, ko je bil to-
rej na Ratitovcu vsak dan. ”Ker je bilo pre-
stopno leto in je imelo več dni, sem si zasta-
vil cilj, da se vsak dan povzpnem na Ratito-
vec,” je pojasnil Marjan, ki bo letos dopolnil
39 let. V knjigo na vrhu se neprekinjeno vpi-
suje že več kot 700 dni. Pa ni v tem času ni-
koli zbolel? ”Bil sem prehlajen, kaj hujšega
se te pa ob taki kondiciji sploh ne prime,”
pravi Marjan, ki pa bo zaradi dopusta letos
prenehal z dnevnimi vzponi. Med vsemi ude-
leženci akcije ima skupno največ pohodov -
več kot 4.700. ”Moj cilj je, da čim prej pri-
dem do pet tisoč vzponov, kar se bo najver-
jetneje zgodilo spomladi prihodnje leto.”

Na Ratitovec najpogosteje hodi po poti Na
Razor ali pa na Špičke, ki je zelo strma, zato
se po njej proti vrhu podajo le redki. Marjan,
ki se ta čas pripravlja na Maraton štirih ob-

čin, za pot s Prtovča do Ratitovca in nazaj v
normalnih razmerah porabi približno 50 mi-
nut. ”Letošnjo zimo nisem porabil več kot
uro in pol. Ne gazim in ne ‘krpljam’, pač pa
grem proti vrhu s turnimi smučmi. Zadnjo
zimo sem naštel 136 spustov,” nam je zaupal
in dodal, da imajo v zimskih razmerah pogo-
sto veliko sreče. ”Plazov je ogromno. Pri
vzponu je še vse normalno, ko se vračaš na-
zaj, je pa že vse zasuto.”

Franc: To ti pride v kri
”Če bi mi pred leti kdo rekel, da bom kdaj

vsak dan hodil na Ratitovec, bi mu dejal, da je
neumen,” v smehu pove 48-letni Franc Ču-
far iz Železnikov, ki je bil - tako kot Zofka in
Marjan - lani na Ratitovcu vsak dan. V knjigo
na vrhu se neprekinjeno vpisuje že več kot
560 dni, pred leti pa je imel celo 895 nepreki-
njenih vpisov. Tudi on ponavadi na Ratitovec
hodi s Prtovča na Razor, poleti pozno popol-
dne, pozimi pa nekoliko prej, po službi. Nje-
gov rekord vzpona in spusta znaša 49 minut.

V akcijo Prijatelj Ratitovca je vključen dva-
najst let, prvo leto je bil na vrhu 132-krat.
Doslej se mu je nabralo že preko 3.600 vzpo-
nov. Na vprašanje, ali ne postane dolgočasno
dan za dnem hoditi na isti hrib, odvrne: ”Ne.
To ti enostavno pride v kri. Včasih nimam
volje, a se nazadnje odločim, da kljub vsemu
grem. Največkrat se mi to zgodi pozimi, a
ponavadi potem ni tak problem, saj hodim
popoldne in so bili zagotovo dopoldne že
vsaj trije, štirje pohodniki na vrhu.”

Ana Hartman

Brez Ratitovca bi bili slabe volje
Zmagovalci akcije Prijatelj Ratitovca v letu 2008 so bili Zofka Tolar s Križne Gore, Marjan Benedik iz

Bukovščice in Franc Čufar iz Železnikov, ki so bili lani na Ratitovcu vsak dan.  

Marjan Benedik, Zofka Tolar in Franc Čufar so bili lani na Ratitovcu vsak dan.
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Tradicionalno učenje in izobraževanje v dobi visoko razvite
informacijsko-komunikacijske tehnologije vedno bolj zame-
njuje e-učenje oziroma e-izobraževanje. 

Pred tradicionalnim učenjem in izobraževanjem ima mnogo
prednosti, glavna od njih pa je ta, da ljudje lahko sami odlo-
čate o času, kraju in tempu učenja oziroma izobraževanja in
ga na ta način veliko lažje uskladite z družinskimi in drugimi
obveznostmi.

Tovrstno izobraževanje je lahko tako formalno kot tudi nefor-
malno, in je kot tako primerno za vsakogar; po tej poti se 
lahko izobražujete tako za pridobitev določene izobrazbe, 
kot tudi zgolj za svojo dušo.

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska deluje
spletni portal (http://ucenje.cvzu-gorenjske.si), na katerem 
se nahajajo brezplačna e-gradiva s področja računalništva,
podjetništva, prostega časa, zdravja, usposabljanja za starše, ...

Lahko jih poiščete sami, lahko pa vam pri tem pomagamo.

Če je zadeva pritegnila vašo pozornost in bi želeli več 
informacij o tovrstnem učenju in izobraževanju, vas vabi-
mo, da obiščete eno izmed dveh dislokacij Svetovalnega
središča Gorenjska, ki delujeta v vašem kraju: 

1. Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 
vsak 4. ponedeljek v mesecu od 14. do 17. ure ter

2. Razvojna agencija Sora, d. o. o., Spodnji trg 2, 
vsako 3. sredo v mesecu od 14. do 17. ure.

Poleg tega pa izvajamo tudi mobilno svetovalno službo na 
lokaciji Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizanska 
1, vsako 2. sredo na dva meseca od 10. do 12. ure.

Zaželeno je, da svoj obisk predhodno najavite po telefonu 
04/5 833 805, ali pa nam pišete na tanja.sovulj@siol.net ali 
marija.fermisek@siol.net

”Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”

E-UČENJE in E-IZOBRAŽEVANJE
NUDIMO VAM BREZPLAČNO INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE

Papirnica in knjigarna, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Podružnica Škofja Loka - Papirnica in knjigarna, 
4220 Škofja Loka, Šolska ulica 2, tel.: 04 51 23 305

Vse za šolo v Šolski ulici v Škofji Loki
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Delovne zvezke in učbenike 
prevzamete že po 17. avgustu 2009

v papirnici in knjigarni TOPS.

Velika izbira nahrbtnikov, šolskih torb in drugih šolskih potrebščin: 
■ Nahrbtniki in torbe Seven, Target, Nike

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

■ Risalni bloki, kolaž papir, tempera in vodene barvice, čopiči
■ Ovitki in nalepke za zvezke, nalivna peresa, bombice, lepila

■ Mape z elastiko, mape s 4 luknjami

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

Delovni čas: od ponedeljka do petka: 
od 7.30 do 19.00, ob sobotah: od 8.00 do 12.30

Spoštovani učenci, dijaki in starši!
Spet je leto naokoli, zato vas vabimo, da pri nas naročite 

delovne zvezke in učbenike za naslednje šolsko leto 2009/10.

Obiščite nas, svetovali in pomagali vam bomo!

Delovne zvezke in učbenike
lahko naročite tudi na naši

spletni strani 
w w w . p a p i r n i c a - t o p s . s i
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PREDNAROČILA
Za delovne zvezke in učbenike

BOMO SPREJEMALI
do 28. julija 2009
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Štajnbirt letošnji obrtnik leta
Mesarski mojster Matjaž Miklavč, lastnik Mesarije Štajnbirt iz Škofje Loke, je sredi meseca iz rok

stanovskih kolegov prejel priznanje obrtnik leta 2009.

Mesarijo Štajnbirt je Matjaž Miklavč odprl
leta 1995 in kmalu s kakovostnim mesom in
mesnimi izdelki osvojil kupce iz Škofje Loke
in okolice. Prej so na mestu mesarije izdelo-
vali mlinske kamne in portale, tu je bila tudi
furmanska gostilna. Od tod tudi ime današ-
nje mesarije - Štajnbirt. Lastnik Miklavč naj-
višje stanovske nagrade - Obrtnik leta 2009
- ni pričakoval: ”Vsi letošnji nominiranci so
odlični obrtniki, vsi si zaslužijo nagrado. Sam
je nisem pričakoval, čeprav veliko vlagamo v
izobraževanje in smo pred leti lepo dogradili
in obnovili mesarijo. Naša največja poseb-
nost je, da skoraj vse delo opravimo ročno.”
Mesarija Štajnbirt je bila pred štirimi leti po-
polnoma prenovljena, povečana in opremlje-
na s sodobno hladilno opremo. Prodajalna je
ves čas založena s prvovrstnim mesom.

Najboljše meso 
iz škofjeloških hribov

Matjaž Miklavč je izjemno pozoren na ka-
kovost mesa. Goveje in telečje meso kupuje
izključno pri kmetih iz škofjeloških hribov.
”Gradimo na zaupanju, zato kupujemo le ka-
kovostno meso,” pove lastnik. Tudi svinjsko
meso je slovenskega izvora, občasno pa
dobi meso krškopoljskega prašiča, sloven-
ske avtohtone pasme, iz katerega pripravlja
domače suhe salame, polnjene v naravno
črevo. V mesnici sicer velik poudarek name-
njajo ponudbi svežega mesa, torej govedini,
svinjini, mesu piščanca in purana, v začetku
vsakega meseca ponudbo dopolnijo s sve-
žim žrebičkovim mesom. Pri Štajnbirtu prise-
gajo na tradicionalen okus. Za primer Mi-
klavč pove, da vsi poznamo dober okus juh
naših babic, ki je najbolj odvisen od mesa.
Takšnega ponujajo v njegovi mesariji.

Veliko pozornosti namenjajo tudi suhomes-
natim izdelkom, saj pri izdelavi uporabljajo
samo naravne dodatke (sol, poper, svež če-
sen, brinove jagode, lovorov list). ”Suhe do-
mače salame polnimo le v naravna čreva, kar
je v današnjih časih (pre)velika redkost. Čar
takšnih salam je, da ostanejo sveže in se ne
presušijo. Pomembno pa je tudi dimljenje, ki
sem ga dolgo proučeval, saj sem želel ustva-
riti pogoje črne kuhinje,” pove mesarski moj-
ster, ki je ponosen tudi na suhe domače klo-
base, domačo zaseko, v zimskem času ponu-
di tudi domače krvavice in pečenice. 

Kmalu certifikat za ekološko
predelavo mesa

Matjaž Miklavč je tudi povedal, da bo me-
sarija v kratkem pridobila certifikat za prede-
lavo in prodajo ekološko pridelanega mesa.

”Gre za velik in zahteven projekt, na katere-
ga sem izredno ponosen, saj želim vedno
ponuditi le najboljše meso. Ta je že sedaj v
pretežni meri pridelan po ekoloških standar-
dih, vendar rejci certifikata zaradi dragega
pridobivanja nimajo,” pravi lastnik. Mesarijo
Štajnbirt je vredno obiskati tudi zato, ker v
prodajalni ponujajo le meso in mesne izdel-
ke in nič drugega, kar bi lahko s svojim 
vonjem ‘pokvarilo’ meso. ”Meso je zelo dov-
zetno za razne vonje, ki po mojem mnenju
vplivajo tudi na okus. Zato mi ne ponujamo
drugih izdelkov, razen oglja za žar, ki pa 
vonja ne oddaja. V velikih trgovskih centrih
je seveda drugače,” pojasni Miklavč.

Ta je od leta 2004 mesarski mojster, ki se
zaveda, da za uspešno mesarsko dejavnost
ni dovolj le najboljša oprema obratovalnice,
vzdrževanje visoke stopnje higienske ne-
oporečnosti in zagotavljanje kakovostnega
mesa za predelavo, ampak je zelo pomemb-
na tudi vzgoja in izobraževanje lastnega 
kadra. Večina od desetih zaposlenih se je iz-
obrazila pri njem oziroma z njegovo pomoč-
jo in podporo. Dva izmed njih (poleg Miklav-
ča) imata opravljen tudi mojstrski izpit. ”Ob
tej priložnosti osnovnošolce s starši vabim v
mesarijo, da si ogledajo, kako poteka delo v
mesnici, naš lep poklic in se morda tudi
sami odločijo zanj, saj imajo zagotovljeno
delo,” nam pove obrtnik.

Poznani tudi na prireditvah
So eno hitreje rastočih podjetij v Škofji Loki.

Količina predelanega mesa in prodaja izdelkov

se povečuje. Štajnbirt je s svojo ponudbo 
dobro znano ime tudi na različnih prireditvah,
obletnicah in večjih piknikih. V mesnici imajo
namreč tudi bogato ponudbo za peko mesa
na žaru. Po želji skupinam nudijo v najem ce-
lovito opremo - avtomobil s hladilnikom, meso,
žar in žar mojstra. ”Dejavnost priprave hrane
na prireditvah je v porastu, pa naj gre za sre-
čanja, obletnice ali veselice na prostem, ki so
v zadnjih letih postali bolj priljubljeni od obiska
gostilne,” pravi letošnji nagrajenec Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije.

Mesarija Štajnbirt lastnika Matjaža Miklavča
se nahaja ob začetku škofjeloške vpadnice.
Z drugimi besedami: na glavnem križišču iz
smeri Kranja ali Ljubljane vozniki zavijejo
proti Škofji Loki, nasproti bencinske črpalke
pa levo proti mesnici, nov dovoz je možen
tudi iz Ljubljanske ceste (Pod Plevno). Kupci
se lahko pripeljejo vse do vrat prodajalne.
Tako kot se zadnje mesece širi krog nabave
živine, se širi tudi krog kupcev, ki prihajajo
tudi iz Medvod in Ljubljane. 

Štajnbirt, mesarija, d. o. o., Škofja Loka
Matjaž Miklavč

Kidričeva 22a, 4220 Škofja Loka
T: 04/515 11 00, M: 041/692 808

E: stajnbirt@siol.net

Matjaž Miklavč, obrtnik leta 2009, v domači mesariji Štajnbirt
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Loški umetniki v Freisingu
Od konca aprila in deset dni v maju je v Freisingu razstavljalo 18 članov 

Združenja umetnikov Škofja Loka. Sodelovanje občin Škofja Loka in Freising 
in topel sprejem ljubiteljev umetnosti v tem Bavarskem mestu. 

Združenje umetnikov Škofja Loka, ki letos
praznuje 30-letnico ustanovitve in delovanja
na različnih področjih kulture, se je za uvod v
praznovanje s svojimi člani konec aprila pred-
stavilo v bavarskem mestu Freising, že dolga
leta s Škofjo Loko pobratenim mestom. ”V
okviru mednarodnega sodelovanja smo v pre-
teklosti v tem nemškem mestu uspešno pred-
stavljali naše fotografe, združene v Foto klu-
bu Anton Ažbe, v Freisingu so igrali naši
glasbeniki, tokrat pa smo se odločili predsta-
viti naše likovne ustvarjalce,” je povedala An-
dreja Megušar, svetovalka za mednarodno
sodelovanje pri Občini Škofja Loka, ki je
organizacijsko tudi vodila sam projekt. V so-
delovanju s podobnim nemškim društvom
Kunstverein Freisinger Möhr in obeh občin,
Škofje Loke in Freisinga, so med 28. aprilom
in 10. majem pripravili razstavo likovnih del
članov Združenja umetnikov Škofja Loka. 

”V združenju smo opravili interni razpis,
na katerega se je odzvalo 18 avtorjev, vsak s
po tremi do štirimi za posameznega ustvar-
jalca najbolj reprezentativnimi deli,” je pove-
dal predsednik društva Tomaž Lunder. Velika
galerija, nameščena v nekdanjem zapušče-
nem, zdaj pa popolnoma obnovljenem in
umetniškim dogodkom in razstavam name-
njenem objektu, je več kot deset dni gostila
dela slikarjev, kiparjev in fotografov: Berka,
Mateja Bizovičarja, Barbare Demšar, Rada
Dagarina, Pavla Florjančiča, Metoda Frlica,
Janeza Hafnerja, Jurija Kalana, Barbare Ka-

stelec, Tomaža Lundra, Simona Mlakarja,
Franca Novinca, Agate Pavlovec, Mirne Pav-
lovec, Andreja Perka, Marjana Prevodnika,
Maje Šubic in Nataše Šušteršič Plotajs. ”Za-
hvala za pobudo po naši predstavitvi v Frei-
singu gre nedvomno škofjeloškemu županu,

ki nas je v tem projektu podprl tako moralno
kot finančno, kot kaže, pa se bo naše sode-
lovanje z nemškimi kolegi nadaljevalo tudi 
v prihodnje,” je bil zadovoljen Lunder, ki 
je pohvalil tudi topel sprejem gostiteljev iz 
Freisinga in veliko zanimanje tamkajšnjih
ljubiteljev umetnosti za to razstavo. 

Nekatere izmed ustvarjalcev, Dagarina,
Mlakarja, Bizovičarja in Agato Pavlovec, so v
Freisingu spoznali že lani jeseni, ko so se
predstavili v okviru razstave tamkajšnjega do-
mačega društva, tokrat pa se je nad razstavlje-
nimi deli navduševala še večja množica ljudi.
”Obiskovalci so po razstavi hodili z našim
mini katalogom in prebirali podatke o posa-
meznih avtorjih,” razlaga Lunder, ki se je s še
nekaterimi umetniki udeležil odprtja razstave,
na katerem so spregovorili tudi podžupanja
Škofje Loke Mirjam Jan Blažič in župan 
Freisinga Dieter Thalhammer ter slovenski
generalni konzul v Münchnu Alfred Killer.

Kot je še dodala Megušarjeva, je šlo za 
finančno zahtevnejši projekt, za katerega so
med drugim črpali sredstva tudi iz evropske-
ga projekta ”Sejalec” Leonardo Da Vinci.
Sodelovanje med umetniki obeh sorodnih
društev v Škofji Loki in Freisingu naj bi po-
tekalo tudi v prihodnje, saj se že dogovarjajo
za gostovanje nemških umetnikov v Škofji
Loki. Igor Kavčič

Odprtja razstave v Freisingu so se udeležili tudi škofjeloški umetniki: Andrej Perko, Agata Pavlovec, Barbara
Demšar, Rado Dagarin, Metod Frlic, Tomaž Lunder, Janez Hafner in Peter Florjančič.

Janez Hafner in Andrej Perko pri postavljanju razstave
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Nevesta s skrinjo v zakon 
V Galeriji Loškega muzeja so prejšnji teden odprli razstavo Poslikane skrinje na Loškem. V lani novi

grajski galeriji v kleti je ob 70-letnici Loškega muzeja na ogled tudi filatelistična razstava.

”Kmalu po kresi si je prišla nevesta z oče-
tom ogledovat novi dom. Zmenili so se za
skromno balo: skrinja, kolovrat, nekaj merni-
kov žita in seveda široka zakonska postelja iz
češnjevega lesa. Plevnica, rjuhe, kovter - vse
iz trdega hodničnega platna, vse delo pridnih
Dobretovih deklet. Jurca je bil zadovoljen:
‘Micka, lepše nama bo pod hodničnem kov-
trom kakor grofu in grofici pod židanim!’
Tako je tudi bilo,” je uvodoma k razstavi od-
lomek iz Povesti o Dobretovih avtorja Janeza
Dolenca prebrala avtorica razstave, kustodi-
nja Loškega muzeja Mojca Šifrer Bulovec.
Skrinja je namreč najstarejši in najpomemb-
nejši del notranje opreme evropskega člove-
ka. Iz zaboja s pokrovom, kar skrinja pravza-
prav je, se je skozi stoletja razvila omara,
predalnik, kredenca, uporabljali so jo za
shranjevanje tekstila, živil, listin, denarja 
pa tudi kot klop in posteljo. Tako je ta skriv-
nosten, skrinja namreč skriva, hkrati pa tako
v preteklosti tako vsakdanji del pohištva 
opisala avtorica razstave, ki sicer sodi v sklop

praznovanj ob 70-letnici Loškega muzeja.
Skrinja je na Slovenskem prvič upodobljena
na crngrobski freski Sv. Nedelje iz okoli leta
1460, zato so se v Loškem muzeju odločili,
da koncept razstave prilagodijo predstavitvi
razvoja skrinj od najstarejših skrinj do današ-
njih oziroma tistih iz začetka prejšnjega sto-
letja. Predvsem gre tu za različne načine iz-
delave in poslikave, predstavljene pa so tudi
nekatere najbolj znane delavnice skrinj, ki so
na loškem območju delovale predvsem v 19.
stoletju.

Na ogled je sedemnajst skrinj, med kateri-
mi jih večinoma hranijo v Loškem muzeju,
nekatere značilne primerke skrinj pa so jim
za razstavo odstopili tudi v Narodnem muze-
ju Slovenije in v Slovenskem etnografskem
muzeju. Tako na primer zabojno skrinjo iz
konca 15. in začetka 16. stoletja, pa primerek
tesane skrinje. Večina predstavljenih posli-
kanih skrinj je iz Loškega muzeja, kjer sicer
hranijo 58 ženitovanjskih skrinj iz 17., 18. in
19. stoletja. Med njimi so predstavljene 

delavnice, ki so delovale na Loškem in v
bližnji okolici, od Layerjeve in Šubičeve 
delavnice v Kranju oziroma Poljanah, do
skrinj, ki jih je poslikavala kmečka slikarka
Podnartovčeva Micka iz Selc. Osrednje me-
sto na razstavi ima ženitovanjska skrinja z
balo, ki je po bogati opremi s predali in po-
ličkami edinstvena v Sloveniji. ”Skrinje so
nekaj posebnega, zato, ker so skrivale drago-
cene stvari, pomembne za njihove lastnike,
naj bo to žito ali dota, hrana ali tisto, kar go-
vori o nadaljevanju vrste v posamezni rodbi-
ni ...,” je med drugim dejala ministrica za
kulturo Majda Širca, ki je tudi odprla razsta-
vo, ki bo odprta tja v jesen.

Ob 70-letnici Loškega muzeja so v novi 
galeriji v okviru Loškega gradu člani Filate-
lističnega društva Lovro Košir Škofja Loka
pripravili filatelistično razstavo na temo 
muzejski eksponati in kulturna dediščina, ki
obsega kar 180 razstavnih listov. Filatelisti so
pripravili tudi priložnostni žig in znamko. 

Igor Kavčič

Pri tej skrinji se vse začne. Skrinja s plitvo rezljanim gotskim ornamentom in trapezasto ključavnico je po tipologiji popolnoma podobna skrinji na crngrobski freski
sv. Nedelje. O skrinji iz 15./16. stoletja ministrici za kulturo Majdi Širci razlaga avtorica razstave Mojca Šifrer Bulovec. / Foto: Gorazd Kavčič
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Zgodba je za šest let zaključena
Za nami je letošnji Škofjeloški pasijon, ki je gledalcem na štirih prizoriščih starodavnega mesta ponudil

doživetje pasijonske zgodbe, kakršno je pred tristo leti prav v Škofji Loki zapisal pater Romuald
Marušič in ki je znova presenetil s svojo izpovedno močjo.

Tisoč sodelujočih je odložilo kostume in z
njimi različne vloge iz svetopisemske zgod-
be, ki govori o Kristusovem trpljenju, s kate-
ro so živeli zadnje mesece. ”V imenu organi-
zatorjev se zahvaljujem vsem sodelujočim v
Škofjeloškem pasijonu 2009, saj so prav so-
delujoči bistveno prispevali k uspehu pasijo-
na 2009, saj je sodelovanje na tak način po-
trditev pasijonskih vrednot - pozitivnih življenj-
skih vrednot. To je tisto, kar pasijonsko zgod-
bo še danes dela tako živo,” je ob koncu de-
jala projektna vodja letošnjega pasijona Ro-
mana Bohinc. ”Gre za izjemno manifestaci-
jo ljudskega ljubiteljskega gledališča, ki je za-
živelo predvsem zaradi režiserja Boruta Gart-
nerja. Zahvala velja prebivalcem Škofje Loke,
ki so dober mesec dni živeli ob prizoriščih
pasijona, in prebivalcem Poljanske doline, ki
so se potrpežljivo prilagodili spremenjenemu
prometnemu režimu v času predstav. In hva-
la seveda gledalcem, ki jim je bil pasijon na-
menjen. Za letošnje predstave smo prodali
24 tisoč vstopnic, vsako od njih si je ogleda-
lo tri tisoč ljudi. Na koncu me veseli tudi dej-
stvo, da se bo projekt finančno pokril, za kar
gre prav tako v veliki meri zahvala prostovolj-
nemu delu vseh, od režiserja in organizacij-
skega vodja pasijona do zadnjega statista.”

Kako so pasijon doživljali nekateri njegovi
sodelavci? Andrej Demšar iz Studenega v
Selški dolini je bil z 79 leti verjetno najstarej-
ši med njimi. V prizoru vhoda v Jeruzalem je
bilk apostol, ki je vodil oslička Miška. Oba,
Andrej in Miško, sta že tretjič sodelovala v
pasijonu. ”Osliček je bil isti kot leta 1999 in
2000, a me je letos nekoliko skrbelo, da ne
bi pozabil iti na oder,” na pol v šali pravi An-
drej. Osel je malce samosvoja žival, na hrb-
tu pa mora nositi jezdeca skoraj enake teže,
kot je sam. Vendar se je vse dobro izteklo.
Andrej kljub svojim letom niti pomislil ni, da
ne bi zmogel. ”Ko je bila zadnja predstava,
me je nadomestil brat, jaz pa sem šel med
gledalce. Vendar sem se bolje počutil, ko
sem bil med igralci ...,” je svoje vtise strnil
Andrej Demšar. Močan vtis je na gledalce
pasijona naredila Mija Stopar Tozon, ki je v
prizoru pekla igrala pogubljeno dušo. Tudi
zanjo je bil to že tretji pasijon, vloga pa se je
je zelo dotaknila. ”Smisel tega besedila je,
da za nami ostane le tisto, kar damo drug
drugemu. Pasijon me je obogatil tako s svo-
jo globoko sporočilno močjo, kot tudi zaradi
sodelovanja z mnogimi krasnimi ljudmi, ki so
mi bili blizu po duši. Zelo se me je denimo
dotaknilo sodelovanje s skupino Capela
Carniola pod vodstvom Janeza Jocifa, s ka-

tero sem nastopala v promocijI pasijonu.
Vse to je bilo nekaj lepega, kar človeku daje
moč, da lažje živi naprej,” je zelo čustveno
doživela pasijon Mija. Tudi organizacijski
vodja Tomaž Paulus pravi, da je v osmih
mesecih, kar je sodeloval pri pasijonu, doži-
vel veliko lepih stvari. Ob koncu izraža zado-
voljstvo, da je vsej skupini sodelavcev pro-
jekt dobro uspel. ”To je bila lepa življenjska
izkušnja. V veselje mi je bilo delati, ker je to
potekalo na prijateljski ravni in v medseboj-
nem zaupanju. Nič se nam ni zdelo pretež-
ko, vse je teklo, kot je bilo treba. Sedaj je
pasijon končan. Odkar ga ni, kar nekaj manjka,

toda treba se je ustaviti, potegniti iz izkušnje
vse najboljše in nato iti po svoji poti naprej,”
pravi mladi sodelavec pasijona. Pasijon je
oblikovalo veliko število ljudi. Pomembni so
bili vsi, tudi tisti iz ozadja. Med slednjimi so
bili tudi ljudje iz podjetja za usposabljanje 
in zaposlovanje invalidov Želva. Ljudje z 
motnjo v duševnem razvoju, ki sicer vsako-
dnevno urejajo okolico v Škofji Loki, so 
podobno delo opravljali tudi ob pasijonu. Ob
vsaki predstavi so čistili za konji. Dobili so
posebne kostume. Všeč jim je bilo in so 
bili z veseljem del pasijonskega dogajanja,
je menil njihov vodja Matjaž Hafner.
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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 karakte-
ristike, ki jih zahteva Ekološki sklad. Ta pa omogoča
ugodno financiranje za občane, ki kupujejo nova okna.
Tako si lahko financiranje nakupa njihovih oken 
olajšate s pridobitvijo ugodnega kredita Ekološkega
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 
privarčujete 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, ponujajo
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 kombinacijo med
ceno, kakovostjo in obliko. 

Več energije za manj denarja

www.almont.si

KAKOVOST 
IN VARČNOST

PE Kranj - Kopališka 2, tel.: 04/20 14 800

Škofja Loka - Trditev utemelji z varnost-
jo naložbe: ”Vrednost delnic je v enem
letu v Sloveniji padla tudi za 70 odstotkov,
kar se na področju nepremičnin ne more
zgoditi. V zadnjem času se je močno pove-
čalo povpraševanje po najemu, zato lahko
stanovanje ali hišo oddajaš in dobivaš me-
sečno obresti.” Podobno meni tudi Tho-
mas Krelj iz nepremičninskega podjetja
Fesst: ”Nepremičnino lahko danes kupimo
za dokaj ugodno ceno in jo naprej oddaja-
mo. Povpraševanja je veliko, hkrati pa ob-
resti na vloge v bankah padajo in bodo še
padale.”

Za najem dvosobnega stanovanja mora da-
nes najemnik odšteti 350 evrov in dodati še
stroške. Krelj meni, da je vsaj ob tem poda-
tku naložba v nepremičnino vredna razmisle-
ka. Povpraševanje po najemu je v zadnjih
mesecih večje, ker kupci še vedno špekulira-
jo in čakajo na padec vrednosti nepremičnin,
ker ne dobijo ali ne upajo najeti posojila ali
se bojijo za službo. Kern Egartova meni, da
je za posameznike (s presežkom denarja) naj-
boljša naložba v nepremičnino nakup stano-

Tudi z nepremičninami lahko služimo
”Nakup nepremičnine je še vedno najboljša naložba,” trdi Andreja Kern Egart 

iz nepremičninskega podjetja K3 Kern. 
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ADAPTACIJE KOPALNIC
■ SVETOVANJE
■ VODOVODNE INSTALACIJE
■ ZIDARSKA DELA
■ KERAMIČARSTVO

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

Spalnica ni samo prostor za poèitek.
V trenutku lahko postane delovna soba! 

Omaro s harmonika vrati je mogoèe 
urediti v pregledno garderobno omaro 

ali delovni center. Skrit v omari zavzame 
malo prostra, po konèanem delu pa 

vrata preprosto zaprete in se posvetite 
udobnemu spancu.

ÈAS JE, DA OSVEŽITE 
VAŠ DOM Z NOVOSTMI
Spalnica Balada za lepši spanec!

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

 www.prevc.si

AKCIJSKA PONUDBA

Obišèite salone pohištva PREVC

in izkoristite 

na omaro s harmonika vrati. Akcija 
traja od 7. maja do 15. junija pri 
nakupu spalnice Balada nad 1.300 €

60% popust

www.alples.si

-60%

Mizarstvo Lespo
Pohištvo po meri

KUHINJE ● VGRADNE OMARE 
● NOTRANJA VRATA ●  LOKALI 
● OTROŠKE SOBE ●  PISARNE

Pokorn Janez, s. p., Brode 13, 4220 Škofja Loka 
telefon: 041/341 290
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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

BOEN in TILO parketi, pluta, linolej

PVC podi FLOOR DESIGN

Dobava in montaža ZUNANJIH TERAS

Čistila in premazi za parket, 

pluto, linolej in TERASE

Kutin d. o. o., Golniška c. 63, Mlaka pri Kranju, gsm: 040/316-816 

•  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

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

vanja, ki ga lahko oddajo v najem. Pri pra-
vnih osebah je situacija veliko zapletenejša,
saj je odvisna tudi od dejavnosti podjetja,
znano pa je, pravi: ”Da se danes ne gradi no-
vih objektov. Najprej bomo morali doseči ne-
premičninsko dno, potem se bodo investitor-
ji znova opogumili.” 

Sama bi denar raje vložila v novo stanova-
nje, sicer pa je pri vsaki nepremičnini najbolj
pomembna lokacija nepremičnine. ”Nekatera
naselje so stara tudi 40 let, vendar se stanova-
nja še vedno dobro prodaja,” pravi. Zadnjih
nekaj let, z izjemo lanskega in letošnjega, je
bilo na trgu tudi veliko špekulantov, ki so ne-
premičnino kupili in jo čez čas dražje proda-
li. ”Vsaj pet let tovrstnih poslov ne bo več.
Prav pomanjkanje tovrstnih investitorjev je

ustavilo promet na trgu,” pravi Krelj. Težko
bi se odločil, ali bi raje kupil novo ali starej-
šo nepremičnino. ”Novogradnjo bi morda
kupil od zasebnika, ki je že spustil ceno,
medtem ko veliki investitorji še vedno vztra-
jajo na cenah, ki so jih izračunali pred leti. V
vseh primerih pa bi se za ceno pogajal,” po-
jasnjuje. 

Starejše nepremičnine, še posebej tiste, ki
so bile zgrajene od 70-tih let prejšnjega sto-
letja naprej, niso slabe. Enako kot Andreja
Kern Egart pa tudi Thomas Krelj pravi, da je
najpomembnejša lokacija, v težkih časih pa

so vse bolj pomembni tudi stroški bivanja in
vzdrževanja določenega stanovanja. ”Kupci
veliko pozornosti namenjajo stroškom, torej
so objekti brez dvigal, stanovanje na sončni
strani, z vgrajenimi števci za vodo in delilni-
ki toplote na boljšem,” pravi Krelj. Kljub
temu da so cene nepremičnin nekoliko padle,
pa jih zaradi zaostrenih pogojev financiranja
veliko še vedno ne more kupiti. Ali to pome-
ni nadaljnji padec cen in s tem kratkoročno
slabšo naložbo? 

Boštjan Bogataj,
foto: Gorazd Kavčič



Bralka Mateja iz Škofje Loke želi eno-
sobno stanovanje preurediti v večsobno. Iz
sobe, velike 6 x 3,2 metra, želi urediti dve
ali tri ločene prostore oziroma v otroško in
dnevno sobo ter spalni kotiček.

Veliko in podolgovato sobo sem razdelil na
tri dele in tako pridobil otroško sobo, majhno
spalnico za bralko in dnevni kotiček. Ker ima
soba samo eno veliko balkonsko okno, so
okna v stenah med posameznimi sobami,
tako da ima tudi zadnja soba - mamina spal-
nica delček dnevne svetlobe.

Iz hodnika, kjer je bil prej vhod v prvo
sobo, je sedaj dvoje vrat. Prva vodijo v manj-
šo spalnico za mamo, v njej je zadosti pros-
tora za posteljo, manjšo garderobno omaro
ter police. Sosednja soba, ki je ločena s pre-
delno steno, je za otroka. V predelno steno
med spalnico in otroško sobo je vgrajeno
okno, ki se lahko zagrne z obeh strani. V sobi
je prostor za posteljo, garderobno omaro in
pisalno mizo. Soba je večja od spalnice, saj
mora malčku ostati nekaj prostora za otroško
igro.

Preostali del prvotne sobe ostane za dnevni
kotiček, ki smo ga povezali s kuhinjo in tako
dobili primeren bivalni prostor. V njem bo
manjša kotna sedežna garnitura, manjša oma-
ra za televizijo ter knjižni regal. Pohištvo je
izbrano v slovenskih in tujih trgovinah. Cena
pohištva za dnevni prostor, ki obsega kotno
sedežno garnituro, omaro za televizijo in re-
gal ter dve postelji, je približno tisoč evrov. 

Jernej Červek, u.d.i.a.
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Arhitekt

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

Iz ene tri sobe
Enosobno stanovanje smo preuredili v prijetno stanovanjce za mlado družino.
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Železniki - Na tretji mednarodni ultrama-
ratonski kolesarski dirki okoli Slovenije
(DOS, 1182 km, okrog 15 tisoč metrov vi-
šinske razlike) s startom in ciljem v Postojni
je po pričakovanjih s časom 40 ur in 12 mi-
nut zmagal Jeseničan Jure Robič. V konku-
renci 56 kolesarjev pa je bil tudi 39-letni
Matjaž Torkar iz Železnikov, ki ga je na dir-
ki spremljala osemčlanska ekipa, polovica iz
Domela, kjer je zaposlen tudi sam. Na DOS-
u je nastopil prvič, dirko pa končal predčas-
no, po prevoženih dobrih 900 kilometrih,
okrog 52 urah kolesarjenja.

”Lani sem to ultramaratonsko dirko sprem-
ljal prek interneta, nekaj kilometrov sem se

čisto po naključju tudi peljal za enim izmed
tekmovalcev in bil navdušen. Letos sem se
odločil preizkusiti tudi sam,” je Matjaž
Torkar pojasnil odločitev, zakaj se je podal
na to ekstremno dirko. S kolesarstvom se re-
kreativno ukvarja že vrsto let, udeležuje se
tudi rekreativnih tekmovanj, a tako zahtev-
nega se doslej še ni lotil. ”Zaradi številnih
obveznosti: službe, študija, družine, časa za
priprave, za trening ni bilo veliko. Od nove-
ga leta do starta DOS-a sem na kolesu nare-
dil okrog dvesto ur treninga, prekolesaril šti-
ri tisoč kilometrov. Seveda sem naredil tudi
nočni trening in bil na kolesu skupaj 24 ur,”
je pojasnil. Na dirki mu je bilo najbolje vo-

ziti prav ponoči, ker je bil najbolj mir in ker
ni pihal veter. Med dirko je spal 40 minut.
”Ta taktika ni bila ravno najboljša. Bolje bi
bilo, če bi prve etape peljal hitreje, si nabral
nekaj časovne rezerve in nato malo dlje
spal,” razmišlja danes. 

Dirke okoli Slovenije ni končal. Na časovni
kontroli v Šmarju pri Jelšah so bili za pol ure
prepozni, tudi po spletu nesrečnih okoliščin.
Kljub vsemu razmišlja, da bi se na dirko po-
dal tudi prihodnje leto. ”Morda bom na tej
preizkušnji nastopil še enkrat in jo prvič
skušal tudi končati,” je povedal za konec.      

Maja Bertoncelj

Železniki - Mešani pevski zbor Domel
(MePZ) se je pod vodstvom Franceta Ču-
farja na slavnostnem koncertu ob 30-letnici
predstavil s koroškimi, ljudskimi, idrijskima
ter rusko in istrsko skladbo, ob spremljavi pi-
anistke Katarine Tominec pa so odpeli še
Händlov Canticorum Jubilo, Mozartov Ave
Verum in Zbor sužnjev iz Verdijeve opere Na-
bucco. ”Dvorana je bila povsem polna, žal pa
med občinstvom ni bilo predstavnikov Do-
mela in šole. Po bučnem aplavzu smo na
koncu našemu repertoarju dodali še skladbe
Prelepa je Selška dolina, O slovenska domo-
vina in Po cesti gre en velik mož,” je bila po
koncertu zadovoljna predsednica zbora Ladi
Trojar. Njeni pesmi sta na koncertu brali čla-
nici KUD-a France Koblar Andreja Kenda
in Mateja Markelj, prireditev pa je s solo
nastopom obogatila še Tominčeva, sicer po-
diplomska študentka ljubljanske Akademije
za glasbo.

MePZ Domel je nastal na pobudo tedanje-
ga direktorja Iskre Toneta Rakovca. V 30 le-
tih delovanja so gostovali po številnih sloven-
skih krajih, slovensko pesem pa so večkrat
ponesli tudi izven slovenskih meja; v Sovod-
nje ob Soči in Rupo-Peč v Italiji ter Sele na
Koroškem, na kar imajo prav posebne spomi-
ne. ”Udeležujemo se pevskih srečanj, pojemo
na vseh krajevnih proslavah, letos tudi ob ob-
činskem prazniku, na komemoracijah ob pr-
vem novembru, v domovih za ostarele, na
novoletnih srečanjih Domelovih upokojencev

... Pojemo najrazličnejše slovenske pesmi;
narodne, ponarodele, priredbe, lotevamo pa
se tudi težjih skladb,” je pojasnila Trojarjeva.

Danes zbor sestavlja 22 pevcev, ki se enkrat
na teden srečujejo v prostorih OŠ Železniki.
Deset jih prepeva že vseh trideset let: poleg
predsednice in umetniškega vodje še France
Benedičič, Joža Dolenc, Irena Čufar, Anči
Bogataj, Ivo Jelenc, Janez Mediževec ter
Anica in Janče Habjan. Zasedbo so v prete-

klosti že večkrat neuspešno skušali pomladi-
ti. ”Dvomim, da nam bo zdaj uspelo pridobi-
ti mlajše pevce, saj je pri nas nastal imeniten
zbor Grudnove šmikle. Upam pa, da bomo še
naprej nadaljevali in po naših zmožnostih pri-
pravljali programe za različne proslave in
koncerte. Volja je, glasovi prav tako, čeprav
so tudi že nekoliko ostareli,” je še dodala Tro-
jarjeva. Ana Hartman, 

foto: Igor Mohorič Bonča

Trideset let Domelovega zbora
Mešani pevski zbor Domel je 30-letnico delovanja obeležil s slavnostnim koncertom 

v kinodvorani na Češnjici.

Mešani pevski zbor Domel sestavlja 22 pevcev, deset jih je zboru zvestih že od vsega začetka.

Torkar na dirki okoli Slovenije
Matjaž Torkar iz Železnikov se je letos prvič podal na kolesarsko dirko okoli Slovenije. 

Končal pa jo je predčasno, po prevoženih dobrih 900 kilometrih. 



Letošnji zelo topel maj je povzročil, da so
predvsem zgodnje sorte tulipanov hitreje od-
cvetele in tudi cvetlični grmi so se hitreje
razcveteli. Ne pozabite: narcisam in tuli-
panom ne odrežite listov, dokler se ne po-
sušijo. Na njihovo mesto ali kar med čebulice
pa tja do sredine junija posadimo enoletnice.
To je cvetje, ki bujno cveti vse do pozne je-
seni in nam vrtove odene v pisane barve. Na
izbiro je več vrst enoletnih rastlin: vodenke,
tagetes, petunije, begonije, cinije, astre,
sončnice ..., ki spremenijo vaš vrt v razkošje
barvnih odtenkov. Vedno znova potrjujejo, da
so vredne našega časa in denarja. Hvaležne
so tudi zato, ker ne potrebujejo veliko nege in
vzdrževanja. Mlade, na novo posajene rast-
line je pri presaditvi potrebno redno zalivati,
kasneje pa le po potrebi. Redno odstranjuje-

mo plevel okrog njih, da jih ne preraste. Če
so posajene v bolj revno ali peščeno zemljo,
jih dognojujemo s tekočimi gnojili. Rastli-
nam, ki ne razvijejo lepega semena, odstran-
imo odcvetele cvetove. To storimo tako, da
jim cvet odščipnemo ali odrežemo s škarja-
mi. Jeseni, ko odcvetijo in smo seme za
naslednjo sezono zbrali, rastline populimo in
damo na kompost. Bolne pa zažgemo, da ne
širijo bolezni po vrtu.

Maja je tudi že dovolj toplo, tudi ponoči, da
obnovimo trato. Če imamo v vrtu predel, kjer
nimamo lepe zelenice, jo prekopljemo,
odstranimo staro rušo in na novo potresemo
zemljo in novo seme. Sejemo jo ob nevetrov-
nih dneh in pokrijemo z vrteksom. Redno za-
livamo, da površine čim prej ozelenijo. V
zelo sončnih legah in pod drevesi trata ni
posebej lepa, tam se razraste mah. Take dele
ozelenimo s trajnicami, ki ljubijo senco. Če

imamo v vrtu vrtnice, bodimo pozorni na
prve cvetne popke. Rade jih napadejo uši,
zato skrbimo za hitro ukrepanje. Rododen-
dronom in azalejam, ki v tem času najlepše
cvetijo, dodajamo gnojila in skrbimo, da ne
trpijo pomanjkanja vode.

Da bi se nam iglavci v vrtu preveč ne
razrasli, jim poščipljemo nove mlade poganj-
ke. Obrežemo grmovnice, ki so odcvetele:
forsitija, magnolija. Občutljive vodne rastline
prenesemo v ribnik, saj je verjetnost spom-
ladanskih pozeb mimo. Tudi kaktuse že
lahko prenesemo na prosto in jih najprej za-
lijemo s postano vodo. Če je potrebno, jih
presadimo v večje posode. Občasno dodamo
gnojilo za kakteje.

Sicer se pa v teh lepih majskih dneh lahko
podate na ogled naravnih vrtov v naravi.

Igor Pavlič

Vrt
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BAR VILI
Avtokamp Smlednik 

v Dragočajni
odprto vsak dan od 10. - 24. ure
Ob petkih, sobotah in nedeljah

ocvrte postrvi, jedi z žara, 
sladice ...

Tel. 040/22 19 45
Možnost piknikov 

po predhodnem naročilu!
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KOMISIJSKA TRGOVINA
Z RABLJENO OTROŠKO OPREMO

Donova c. 2, 1215 Medvode
tel.: 01/36 16 126

pon. - pet.: 9.00 - 12.30 in 15.30 - 18.30
sob.: 9.00 - 12.00M
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Popestritev z enoletnicami



prihranek
€ 5,10

37%

za
vas sije

sonce prihranek
€ 3,82

18 %

Mreža za oporo 
kumaram

 velikost 1,2 x 30 m 

prihranek
€ 4,69

21 %

EURYOPS PECTINATUS 
premer  14 cm  
Art: 36596

prihranek
€ 3,19

20 %

Vaba za polže 
Terminator
250 g 
Art: 42292

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 4. do 31. maja 2009, oziroma do prodaje 
zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Posamezna prodajalna ima  v ponudbi akcijske artikle v obsegu svojega pro-
dajnega 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.
 

redna cena

€ 2,99
Sadike paradižnika
6 sadik v platoju
Art: 32110

prihranek
€ 3,69

31 %

 Gnojilo za pelargonije 
Valentin 1 l 

Art: 43560

prihranek
€ 7,90

20%

V ponudbi od 
15. 5. 2009!

VRTNI CENTRI KALIA
Kranj, Zlato polje, Bleiweisova 29
Kranj, Cesta talcev 89

Semenarna Ljubljana, d.d., Dolejska cesta 242 Ljubljana
www.kalia.si

Cvetoče  grmičaste vrtnice
Art: 38471

Univerzalna 
zemlja 
Terra Brill
45 l
Art: 42997
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Oče teorije o evoluciji Charles Darwin bi
bil letos star 200 let, in če bi bil še vedno živ,
bi bilo z njegovo teorijo najbrž nekaj narobe.
Pa ni. Biologi tudi danes njegovo razvojno te-
orijo razvijajo naprej, seveda pa ne manjka
tudi tistih, ki o tem dvomijo. O Darwinu in
njegovem razvojnem nauku pa so zadnje me-
sece intenzivneje razmišljali dijaki Gimnazi-
je Škofja Loka, ki so v okviru projekta ob
praznovanju znanstvenikove obletnice rojstva
pripravili razstavo, za katero so prostor našli
v Galeriji Fara. 

”Pri nas smo bili takoj za obeležitev Dar-
winovega leta, povezali pa smo se tudi z aka-
demsko slikarko Majo Šubic, ki je velika po-
znavalka Darwinovega življenja. Učitelji s
posameznih področij so osnovali ekipe dija-
kov, večinoma iz drugih in tretjih letnikov, ki
so nekaj mesecev krepko delali,” razlaga rav-
natelj Gimnazije Škofja Loka Marijan Lu-
ževič. Z različnih zornih kotov so tako Dar-

wina obdelovali pri biologiji, slovenščini, an-
gleščini, latinščini, geografiji, zgodovini, so-
ciologiji, filozofiji, likovnem pouku in glas-
bi. Pri vsakem predmetu na poseben in edin-
stven način. Sodelovalo je skoraj 60 učencev,
ki pri svojem delu niso ostali zgolj na ravni
osnovnega opisovanja, ampak so se zadeve
lotili zelo študiozno in poglobljeno.

Že celo leto tako pri svojem likovnem delu,
kot v sodelovanju pri podobnih akcijah z
Darwinom ”preživlja” slikarka Maja Šubic:
”Na gimnaziji sem najprej pripravila preda-
vanje o Darwinu, kasneje namignila na nekaj
smernic za delo, predlagala nekaj idej in mo-
ram reči, da sem zelo presenečena, kako do-
bro so tako dijaki kot učitelji opravili svoje
delo. Časopis o projektu bo ostal, tudi ko
bodo sredi junija razstavo podrli.” Na odprt-
ju se je v odlični luči predstavil tudi gimna-
zijski mešani pevski zbor pod vodstvom Ane
Prevc Megušar.                         Igor Kavčič

Loški gimnazijci po DarwinuPoln dan floorballa
Športno društvo Marmor Hotavlje na zu-

nanjem igrišču pri osnovni šoli v Gorenji
vasi organizira tekmovanje v vzdržljivost-
ni igri floorballa. Pomerili se bosta do-
mača ekipa (sestavljena iz štirih podekip)
in gostujoča ekipa (prav tako sestavljena iz
štirih podekip). Info: ŠD Marmor Hotavl-
je (Niko Stržinar, 051/214 751).

Kosci vabijo v Selca
Tradicionalna etnološka prireditev

Kosec vabi bo 14. junija v naravnem do-
mačem okolju, na travniku, pod kozol-
cem. Tekom prireditve bo mogoče videti
prikaz košnje na starodaven način. Poskr-
bljeno bo za zabavo z domačim ansam-
blom, pijačo in jedačo. Info: TD Selca
(Tomaž Habjan, 031/378 751). 

Konjeniki na Visokem
V nedeljo 14. junija, Konjeniški klub Vi-

soko organizira konjeniško prireditev s
spretnostnim jahanjem pri Tavčarjevem
dvorcu na Visokem. Info: Konjeniški klub
Visoko (Marko Luznar, 051/ 412 165). 

Padalci nad Ratitovcem
Vzletno mesto jadralnega tekmovanja

Ratitovec open 2009, ki ga od 18. do 21.
junija organizira Kluba jadralnih padalcev
Krokar, bo na Ratitovcu, pristanek v Stu-
denem (ob glavni cesti Škofja Loka-
Železniki). Organizator bo prijave zbiral
pred tekmo na pristajalnem prostoru. Tek-
movalci morajo biti ustrezno opremljeni,
imeti dovoljenje za jadralnega padalca in
veljavno FAI izkaznico. Info: Klub jadral-
nih padalcev Krokar (Igor Eržen, 040/505
915, www.klub-krokar.si).                B. B.

Ločanka predstavlja

Dijaki so med drugim pripravili tudi kratek skeč z nekaj utrinki z ladje Beagle. Medtem ko je Charles Darwin
tičal v knjigah, so si mornarji čas krajšali s tarokom. 
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letaki  *  zloženke  *  prospekti  *  tiskani oglasi  *  etikete za embalažo  *  logotipi, cgp  *  poslovne vizitke

ciril@grafiko.si

oblikovanje * priprava za tisk

((( 041 261 398
Ciril Eniko s.p. * Dobračevska 23 * Žiri

Škofja Loka - Skupna površina Mercator-
jevega centra na Kidričevi ulici 43b v Škof-
ji Loki meri 3516 kvadratnih metrov, pro-
dajna površina je 1837, Intersport ima pro-
dajne površine 487 in bife meri 97 kvadrat-
nih metrov. Pred trgovskim centrom je 113
parkirnih mest. Mercatorjevi ekipi se je pri-
družilo 15 novo zaposlenih od celotne ekipe
50 zaposlenih v centru, ki so prerazporejeni
iz obstoječih Mercatorjevih trgovin z Go-
renjskega in tudi iz Ljubljane. Novi center,
ki bo odprt od ponedeljka do sobote od 8.
do 20., ob nedeljah pa od 8. do 13. ure, sta
s slovesnim rezanjem traku pred vhodom v
trgovino odprla Peter Zavrl, član Mercator-
jeve uprave in škofjeloški župan Igor
Draksler, direktor Mercatorjevega malo-
prodajnega območja Gorenjske Igor No-
grašek pa je ob odprtju predal donaciji po
2.000 evrov OŠ Jela Janežiča in centru
PUM Škofja Loka. 

Kako so odprtje prve-
ga večjega trgovskega
centra v Škofji Loki
sprejeli občani? Mirja-
na Hajdinjak: ”Doslej
smo po nakupih hodili v
dva trgovska centra v
Kranju, kjer so cene naj-
ugodnejše. Manjše pro-
dajalne, ki jih imamo v
Škofji Loki, me niso pri-
tegnile. Z odprtjem no-
vega Mercatorja bomo
tudi Ločani lahko na
enem mestu nakupili
vse, kar potrebujemo v
gospodinjstvu.” Dam-
jan Palja: ”Sam sicer
ne nakupujem, pač pa se

s tem ukvarjajo starši.
Večinoma nakupujejo v
Kranju, kjer je več izbi-
re. No, sedaj bodo imeli
trgovski center z več po-
nudbe bližje domu, kar
bo pomenilo prihranek
pri bencinu.” Alma:
”Zelo me veseli, da je
končno tudi v Škofji

Loki odprt večji nakupovalni center. Doslej
sem večkrat nakupovala v največjem Mer-
catorju v Kranju, saj imam rada, da je vse na
voljo na enem mestu. No, sedaj bom šla po
nakupih lahko tudi peš. Sem namreč zagre-
ta rekreativka, rada hodim po hribih.” Nada
Kukec: ”Na lastni večji trgovski center v
Škofji Loki smo dolgo čakali. Pohvalno, da
ga sedaj imamo, saj nam po večjih nakupih
ne bo treba vselej v Kranj. Sama sem naku-

povala pretežno v manj-
ših domačih trgovinah,
včasih pa sem šla tudi v
Kranj.” Ludvik Leben,
prejšnji direktor Merca-
torja Gorenjske: ”Zelo
dolgo je trajalo, da je
Mercator začel graditi v
Škofji Loki. Zemljišče
je bilo kupljeno še v
času, ko sem vodil Mer-
cator Gorenjske, sedaj
pa sem že pet let v poko-
ju. Vesel sem, da je
Škofja Loka dobila ta
objekt, in to v času, ko
časi za investicije niso
najbolj ugodni.”        

Danica Zavrl Žlebir,
foto: Gorazd Kavčič

Loka dobila prvi večji trgovski center 
Zadnji aprilski dan je Škofja Loka dobila prvi hipermarket. Ostale, ki jih gradijo na 

Grencu, naj bi dobili do jeseni.

Član uprave Merctorja Peter Zavrl (levo) in župan Igor Draksler sta odprla novi Mercator.

Mirjana Hajdinjak

Damjan Palja

Alma

Ludvik Leben

Nada Kukec
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Konjeniki v Dolenji vasi
V nedeljo, 21. junija, bo v Dolenji vasi

Velika konjeniška prireditev z začetkom
ob 9. uri. Konjeniki bodo preskakovali za-
preke s konji na državnem nivoju. Tekma
je običajno do 15. ure, temu pa bo sledilo
še spretnostno jahanje, predstavitev konj
določenih pasem in predstavitev Ki-
nološkega društva Škofja Loka-Železniki.
Najmlajši bodo na svoj račun prišli v šoli
jahanja, od 17. ure naprej pa bo veselica.
Info: Konjeniški klub Ratitovec-Železniki
(Janez Habjan, 031/624 136).

Veselica z Mambo Kings
Na predpraznični 24. junij Prostovoljno

gasilsko društvo Hotavlje pripravlja veseli-
co s skupino Mambo Kings. Veselica bo na
znanem prireditvenem prostoru. Info: PGD
Hotavlje (Lovro Demšar, 040/353-571).

Vandranje do podružnic 
V sklopu tradicionalnega pohoda in ko-

lesarjenja do podružnic poljanske fare, ki
je letos v četrtek, 25. junija, bodo vandra-
li od gostilne na Vidmu do šestih podru-
žnic poljanske fare (Poljane - Bukov vrh
- Sv. Volbenk - Gabrška Gora - Gora - Sv.
Križ - Volča - Poljane). Pot je primerna
tako za navdušene športnike in rekreativ-
ce kot za vse, ki želijo preživeti dan v le-
pem okolju in uživati v prekrasnih raz-
gledih. Hoje je za osem do deset ur, kraj-
ša varianta (Poljane - Gora - Sv. Križ -
Volča - Poljane) pa traja štiri do pet ur.
Kolesarska tura je zahtevna (dolžina
okrog 40 kilometrov, višinska razlika
skoraj 2.000 metrov), zaradi konfiguraci-
je terena pa je kadarkoli mogoča direktna
vrnitev v Poljane. Info: ŠD Poljane (Leo-
pold Kržišnik, 031/892 895). B. B.

Znova letovanja
Letošnje poletje imajo gorenjski otroci

spet možnost letovanja v poletnih zdrav-
stvenih kolonijah. Vse poletje se v mla-
dinskem letovišču v Pineti pri Novigradu
v štirih izmenah zvrsti prek osemsto otrok
iz vseh gorenjskih občin. Vsako leto letu-
jejo tudi škofjeloški otroci. Podjetje Pine-
sta je že začelo sprejemati prijave za le-
tošnje počitnice. Kakšna je pot? Starši se
z otrokom zglasijo pri izbranem zdravni-
ku, ki izda napotnico, z njo pa se oglasijo
na Centru za socialno delo v Škofji Loki,
kjer bodo sprejeli prijavo za otroke iz lo-
ške in ostalih treh občin na tem območju.
Letujejo namreč otroci z zdravstvenimi
težavami, med njimi je tudi veliko takih s
socialno indikacijo. Največji prispevek, ki
ga starši plačajo za štirinajstdnevno leto-
vanje, je 220 evrov.                        D. Ž.

Hotavlje - Člani Športnega društva Mar-
mor Hotavlje so pripravili sedaj že tradicio-
nalni Slajkatlon, ki poteka v obliki štafete,
v ekipi pa so kolesar, tekač in nosač. Med
prijavljenimi udeleženci trojke izžrebajo,
tako da so letos iz 57 tekmovalcev sestavili
19 trojk. Zanimiv podatek pa je, da je naj-
težja trojka tehtala 276 kg, najlažja 186 kg.
Seveda pa kilogrami niso bili odločilni, na
koncu so najboljša trojka postali kolesar Ja-
nez Križaj, tekač Nejc Štalec in nosač Janez
Debenec, ki so skupaj najhitreje, v času sla-
be ure in pol (1:28,04), opravili kolesarski
vzpon s Hotavelj na Slajko in spust nazaj v
dolino, tek na Slajko in nazaj, za konec pa
je nosač moral na cilj pri koči na Slajki pri-
nesti nahrbtnik s tremi šestorčki piva. Na
drugo mesto so se uvrstili kolesar Izidor
Prevodnik, tekač Štefan Križaj in nosač Bo-
jan Šturm (1:31,20), na tretje pa kolesar Si-
mon Demšar, tekač Tone Alič in nosač
Franc Peternel (1:34,22). Med vsemi tek-
movalci je bil na kolesu najhitrejši Bruno
Debeljak, med tekači je imel najboljši čas
Drago Klemenčič, med nosači pa Gašper
Alič.

”Tekmovanja so se udeležili predvsem
domačini, precej tekmovalcev je bilo iz Pol-
janske doline, iz Škofje Loke in okolice ter
iz Ljubljane. Z udeležbo smo lahko zado-
voljni, saj je prireditev prerasla okvire
prejšnjih izvedb. V prvi izvedbi je namreč
sodelovalo dvanajst, lani pa deset trojk. Je
pa res, da tekmovalci pridejo zlasti zaradi

druženja, zraven pa dodajo še nekoliko tek-
movalnega naboja,” je po prireditvi povedal
predsednik Športnega društva Marmor Ho-
tavlje Niko Stržinar in vse, ki jih zanima
takšno športno druženje, že povabil, da dru-
go leto znova (ali prvič) pridejo kot udele-
ženci ali zgolj kot navijači. 

Vilma Stanovnik

Dražgoše - Z odzivi na igro na prostem
Stari in mladi avtorja Antona Medveda, ki so
jo uprizorili igralci KUD Dražgoše, smo več
kot zadovoljni, pravi režiser Rok Pintar. Se-
dem uprizoritev, eno so zaradi dežja morali
po prvem dejanju prekiniti, si je na jasi za
dražgoško šolo skupaj ogledalo 1.400 gledal-
cev, ta številka pa se je najbrž povečala minu-
li konec tedna, ko so predvideli še dve upri-
zoritvi. ”Gledalci so bili navdušeni. Povedali
so, da se prav vsak lahko vživi v katero od
vlog v igri, ki obravnava problematiko odno-
sov med starimi in mladimi,” je razložil Pin-
tar. Vzdušje v igralski zasedbi je bilo po re-
žiserjevih besedah enkratno. ”Na vajah smo
se veliko nasmejali. Moram reči, da je bil
prav užitek gledati, kako so igralci napredo-
vali od premiere dalje,” je še pojasnil Pintar,

ki ocenjuje, da so v igralskem smislu preko-
sili igro na prostem Sveta Lucija, s katero so
navduševali pred dvema letoma.          A. H.

Odličen odziv 
na igro Stari in mladi 

Na Slajko tekači, kolesarji in nosači

Za skupno zmago so morali s predpisanimi
preizkušnjami najhitreje opraviti tekač, kolesar in na
koncu še nosač.
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Srečanje motoristov 
v Poljanah

Poljane - Vsako leto spomladi na ceste
spet pridejo motoristi, ki jih je tudi v
Sloveniji in na škofjeloškem koncu vse
več. Nekateri se vozijo sami, drugi se
združujejo v klube in skupine, vsem pa je
skupno, da si želijo sezono jeseni za-
ključiti živi in zdravi. K temu bo zagotovo
vsaj malo pripomogel tudi žegenj, ki so ga
drugi majski konec tedna pripravili pred
cerkvijo v Poljanah, domači župnik Jože
Stržaj pa je blagoslovil okoli sto petdeset
motorjev in motoristov. Skupaj so se nato
odpeljali na panoramsko vožnjo, srečanje
pa zaključili z okusno pojedino.         V. S.

Še kdaj smuka na 
Starem vrhu?

Čeprav je bila zadnja smučarska sezona
boljša od prejšnje, pa izkupiček še vedno
ne pokriva vseh izdatkov, zato nova sezo-
na ni zagotovljena. ”Dolgove zaradi inve-
sticije pred dvema letoma smo reprogra-
mirali, vendar obveznosti kljub temu
ostajajo velike, zato imamo pripravljen
tako optimistični kot pesimistični scena-
rij,” je na seji občinskega sveta občine
Gorenja vas-Poljane povedal Matej Dem-
šar, direktor SCT Stari Vrh. Kaj zajema
optimističen scenarij, Demšar ni razkril
(kazalo je, da so bili tako on kot svetniki
skrivnostni, da javnost ne bi izvedela pre-
več), pesimističen pa najbrž pomeni 
stečaj podjetja. ”Podjetje ima ogromen
dolga, ki ga ne moreta rešiti niti dokapita-
lizacijska vložka občin. Prihodnja sezona
je odvisna od pogajanja s Hypom,” je bil
nekoliko bolj neposreden Janez Hrovat,
podžupan in nadzornik STC Stari vrh.
Svetniki so tudi menili, da je bil nakup
šestsedežnice premalo premišljen in pre-
drag, direktor pa jim je odgovoril, da so se
zanj odločili lastniki, torej predvsem svet-
niki obeh občin (lastnica je tudi občina
Škofja Loka). B. B. 

Železniki - Pihalni orkester Alples Želez-
niki letos praznuje 30-letnico delovanja. Ob
tej priložnosti bodo v soboto, 30. maja, ob
19. uri v šotoru na parkirišču pred Alple-
som razvili društveni prapor, predstavili
zbornik ob 30-letnici delovanja in novo
zgoščenko moj3alp, poimenovano po ko-
račnici, ki jo je napisal dirigent Martin Pu-
stinek, vse skupaj pa bodo popestrili še z
jubilejnim koncertom. Sledila bo zabava z

ansamblom Yuhubanda. V nedeljo bo v Že-
leznikih ob 14. uri potekala promenada in
srečanje godb Lukovica, Liboje, Dobrepolje
in Gorje, v šotoru pa bo za zabavo skrbel
ansambel Okrogli muzikanti. Gostili bodo
tudi člane Moto društva oldtimer Naklo, ki
bodo na ogled postavili svoje jeklene ko-
njičke. V nedeljo bo na parkirišču pred Al-
plesom po 10. uri potekala tržnica domačih
izdelkov.        A. H., foto: Mateja Bogataj

Crngrob - V Crngrobu so se sredi maja
znova poklonili žrtvam povojnih pobojev na
tem območju. Med dvesto obiskovalci jih je
bilo okoli 130 s Hrvaškega, kajti v petih gro-
biščih v Crngrobu (leta 2001 sta jih označili
društvi za evidentiranje in ureditev prikritih
grobišč) je veliko žrtev iz sosednje države.
Nedeljsko spominsko mašo je vodil starološ-
ki župnik in škofjeloški dekan Alojzij Snoj,

slovesne maše sta se udeležila tudi vodja sek-
torja za vojna grobišča pri ministrstvu za delo
Marko Štrovs in predsednik komisije za 
evidentiranje povojnih grobišč Jože Peter
Kranjc. Obiskovalci so romali h križem, ki
označujejo mesta povojnih pobojev, in tja
položili cvetje ter prižgali sveče.

D. Ž., 
foto: Gorazd Kavčič

Spomnili so se žrtev povojnih pobojev
Poljanski župnik Jože Stržaj je motoristom in
motoristkam zaželel srečno vožnjo.

Slovesno ob 30-letnici 
pihalnega orkestra

V Železnikih se bodo ta konec tedna zvrstile številne prireditve ob 30-letnici Pihalnega orkestra 
Alples Železniki.
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 Večer slovenskih
              viž v narečju

 9.

ŠKOFJA LOKA

V primeru slabega vremena bo prireditev ob isti uri v Športni dvorani Poden

petek,  12. junij 2009 ob 19. 30 na  Mestnem trguSt
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Generalni pokrovitelj: 

Občina Škofja Loka
Medijski pokrovitelj:

 Organizator: 
 
Škofja Loka 
Soorganizatorja:
GERŽINA VIDEOTON, PRIREDITVE
MEDIA BUTIK

Nastopajo  • KRAJCARJI, Braslovče 
  • MINUTKA, Slovenj Gradec 
  • SIJAJ, Sevnica
  • ORION, Raka 
  • POLJANSKI ŠTEDIENTJE, Poljane
  • MODRI VAL, Koper 
  • KVINTET DORI, Rimske Toplice
  • ans. ROKA ŽLINDRE, Ribnica
  • ZARJA, Tržič
  • TRIO ŠUBIC, Škofja Loka 

Gostje večera    
• ans. IGOR in ZLATI ZVOKI
• TRIO QUARTET 

Voditelja prireditve: Saša Pivk Avsec in Jure Sešek

Deveti večer narečnih viž
Na Mestnem trgu v Škofji Loki bo v petek, 12. junija, ob 19.30 deveti Večer slovenskih viž v narečju.

Na letošnjem večeru narečnih viž, ki ga pri-
reja Radio Sora v sodelovanju z agencijama
Media butik in Geržina Videoton, bo nastopi-
lo deset finalistov. Te je izmed 25 prijavljenih
izvajalcev izbrala strokovna komisija v sesta-
vi Francka Benedik, ki je preverila narečno
ustreznost besedil, in Tomaž Tozon, ki je
ocenil primernost glasbe in melodije.

Komisija je vstopnico za letošnjo prireditev
podelila tudi dvema zasedbama s škofjelo-
škega območja, in sicer zasedbi Poljanski
štedientje, ki bo s skladbo Veselak (David
Mohorič/David Mohorič/Peter Čadež) pre-
stavila poljansko narečje, in mlademu Triu
Šubic, ki je na lanskem festivalu prejel tretjo
nagrado za izvedbo, letos pa bo v loškem na-
rečju odpel skladbo Čbila (Matija Krajnik/To-
maž, Miha, Marjan Šubic). Znova bosta na-
stopila lanska zmagovalca - ansambel Modri
val (Prve maj, Vili Bertok/Bojan Lavrič/Igor
Podpečan, narečje iz Dekanov), ki je prejel
nagrado za najboljšega izvajalca po mnenju
strokovne komisije, in ansambel Roka Žlin-
dre (Prava pamet muore bt, Nataša Klinc Vi-
biralyk/Rok Žlindra/Rok Žlindra, dolenjsko
narečje), lanski zmagovalec po mnenju ob-

činstva. Poleg že omenjenih je preboj na fe-
stival uspel še Krajcarjem (Ku pride huda
ura, Matjaž Vrh-Drago Strojanšek/Drago
Strojanšek/Mišo Melanšek, spodnjesavinj-
sko narečje), Sijaju (Kdu pacajtat zna l’bizn,
Roman Hadjijali/Roman Hadjijali, dolenjsko
narečje), zasedbi Minutka (Cajt je, da se
spuntamo, Adi Smolar/Igor Podpečan/Igor
Podpečan, koroško narečje), ansamblu Za-
rja (Fejst d’kle, Franc Ankerst/Miha Moč-
nik/Miha Močnik, radovljiško narečje), Orio-
nu (Kunči vmukni, Fanika Požek/Toni So-
tošek-Matej Bizjak/Matej Bizjak, belokran-
jsko-ljubljansko narečje) in kvintetu Dori
(Pasja drušna, Franc Juvan/Franc Juvan/Igor
Podpečan, vzhodno gorenjsko narečje).

Na festivalu, ki ga bosta znova vodila izku-
šena Jure Sešek in Saša Pivk Avsec, bodo
podelili tri nagrade strokovne komisije za iz-
vedbo, nagrado občinstva, ki dobitniku pri-
nese tudi prehodni pokal Vandrovčka, ter
nagradi za najboljšo besedilo in izvedbo. Le-
tošnja novost je Vodovnikova nagrada, po-
sebna nagrada, ki jo bo odslej na Večeru
slovenskih viž v narečju v Škofji Loki podelje-
valo Društvo pesnikov slovenske glasbe, za

dolgoletno kakovostno ustvarjanje besedil.
Lani je namreč minilo 150 let od smrti Jurija
Vodovnika, enega najbolj znanih Slovenskih
ljudskih pesnikov. 

V revijalnem delu festivala bosta nastopila
domača vokalna skupina Trio Quartet in pri-
ljubljeni ansambel Igor in Zlati zvoki. Na dan
festivala bo pri Založbi Zlati zvoki izšla festi-
valska zgoščenka. 

V primeru slabega vremena bo deveti večer
narečnih viž potekal v športni dvorani Poden.

Lanski zmagovalci ansambel Roka 
Žlindre in Modri val 
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Škofja Loka - ”Res moram po-
hvaliti svoje varovance, saj so
vse leto pridno trenirali, v red-
nem delu prvenstva niso izgubili
niti ene tekme, na finalnem tur-
nirju v Celju pa so v odločilni
tekmi še zbrali toliko moči in že-
lje po zmagi, da so domačo eki-
po premagali kar za šest golov in
zasluženo postali slovenski prva-
ki,” je bil po vrnitvi domov na-
smejan trener kadetov Merkurja
Robert Bradeško, ki je prepri-
čan, da je uspehu botrovalo prav
dejstvo, da so fantje (stari se-
demnajst let in mlajši) prava eki-
pa, brez izstopajočih posamezni-
kov, pa vendar vsi pripravljeni na
trdo delo. 

”Čeprav smo celo sezono zma-
govali, pa večino tekem nismo
igrali čisto tako, kot smo si žele-
li. Na finalnem turnirju v Celju
nas je poraz za gol z ekipo Gore-
nja malce potolkel, kar se je nato
poznalo tudi še na tekmi z ekipo
Kopra, ki smo jo sicer zmagali
za štiri gole. Na zadnji tekmi
proti ekipi Celja Pivovarne La-
ško pa smo se res zbrali, vedeli
smo, da moramo zmagati vsaj za
tri gole razlike in prav ta zadnja
tekma na koncu sezone nam je
resnično uspela. Zagotovo je bila
to za naše moštvo tekma sezone

in mislim, da smo zasluženo
osvojili naslov prvakov,” je pove-
dal kapetan kadetov Merkurja
Janez Sekirnik, ki se je za roko-
met odločil že v drugem razredu
osnovne šole in vztraja še sedaj.
”Skoraj vsi sošolci smo takrat
začeli igrati rokomet. Jaz sem bil
najprej igralec, sedaj pa sem vra-
tar. Ker hkrati obiskujem škofje-
loško gimnazijo, mi tako ne osta-

ne prida časa za kaj drugega in
se moram zaradi rokometa mar-
sičemu odpovedati. Vendar pa se
splača, naslova državnega prva-
ka pač ne osvojiš vsak dan,” je
zadovoljen kapetan Sekirnik, ki
ne pozablja, da je za zmago za-
služna vsa ekipa. Poleg njega so
člani še: Gašper Hrastnik (na
finalnem turnirju je bil izbran
tudi za najboljšega igralca), Iz-

tok Debevc, Mario Cingesar,
Jan Benedičič, Žiga Bradeško,
Peter Čebron, Jaka Jarc, Nejc
Vertačnik, Jure Dolenec, Le-
nart Bergant, Blaž Bradeško,
Žiga Dolinar, Marko Draksler,
Klemen Brovč, Ian Pintar,
Miha Kozelj Slak in Žiga Pro-
dnik.

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Prvaki znova po 24 letih
Kadeti RK Merkur so z zmago nad ekipo Celja Pivovarne Laško na odločilni tekmi finalnega turnirja

osvojili naslov najboljše kadetske rokometne ekipe, kar je njihovim vrstnikom zadnjič uspelo pred 24 leti.

Škofja Loka - Športna dvorana na Podnu je prejšnji
konec tedna gostila finalni turnir državnega prvenstva v
rokometu za starejše dečke (rojeni leta 1994 in mlajši).
Mladi domači rokometaši Merkurja so na prvi tekmi v
soboto z 21:20 premagali ekipo Krškega, ekipa Celja Pivo-
varne Laško je bila z 21:20 boljša od vrstnikov iz Črnoml-
ja, domačini pa so na zadnji sobotni tekmi s 30:25 prema-
gali ekipo Črnomlja. 

V nedeljo je v boju za tretje mesto ekipa Krškega s 23:17
premagala ekipo Črnomlja, mladi upi iz Celja pa so, po
izenačeni tekmi, štiri sekunde pred koncem zabili odločilen
gol za naslov prvakov, ki ga je tako osvojila ekipa Celja
Pivovarne Laško. 

Mladi domači rokometaši so pred nabito polno dvorano
tako na koncu osvojili drugo mesto in srebrne kolajne,
Gašper Dolenec (RK Merkur) pa si je zaslužil naziv naj-
boljšega vratarja turnirja. V. S., foto: I. N.Starejši dečki RD Merkurja so v domači dvorani osvojili drugo mesto. 

Mladi rokometaši Merkurja so si v letošnji sezoni priborili naslov najboljše kadetske ekipe v Sloveniji.

Štiri sekunde predolga tekma
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Za Alplesove rokometaše šesto mesto
Železniki - Prejšnji teden so se končali obračuni v 1. B držav-

ni rokometni članski ligi za moške. Kljub temu da so Alplesovi
rokometaši v domači dvorani izgubili zadnjo tekmo prosti ekipi
Grosuplja s 23:25, pa so zadovoljni zaključili sezono. Kot novin-
ci v ligi so namreč osvojili šesto mesto. V. S.

Hokejisti vabijo v Poljane
Poljane - Floorball sekcija Polanska banda še do srede, 3. juni-

ja, zbira prijave za četrti ŠvicBol Poljane, ki bo v petek in sobo-
to, 5. in 6. junija, potekal pri Osnovni šoli v Poljanah. Turnir bo
v petek namenjen osnovnošolcem, v soboto pa se bodo med se-
boj pomerile starejše ekipe. Poleg tega bodo pripravili tudi tek-
movanje v spretnosti z žogico, foto natečaj, virtualni bowling,
poskrbljeno pa bo tudi za ohladitev v bazenu in zabavo pozno v
noč. V prednaročilu zbirajo tudi majice z logotipom turnirja. Več
o turnirju in ostalih zanimivih podrobnostih lahko izveste na
www.polanskabanda.si. V. S.

Lep uspeh domačih kegljačev
Škofja Loka - V začetku maja je na kegljišču Poden potekalo

finale državnega prvenstva moških dvojic. Prvaka sta postala
Mariborčana Franc Kirbiš in Rok Ružman s 1246 podrtimi keg-
lji, pred dvojico iz Postojne Vojko Lapanja in Dragan Bugarski.
Izreden uspeh je dosegla domača dvojica Edo Oberstar in Zdeno
Soklič z osvojitvijo tretjega mesta (1211 podrtih kegljev). Deveta
sta bila Srečo Jezeršek in Peter Hafner, 19. pa Franci Celec in
Slavko Hudolin (vsi člani KK Škofja Loka). M. F.

Škofja Loka - Te dni se zaklju-
čuje letošnja prvenstvena roko-
metna sezona, rokometašem škof-
jeloškega Merkurja pa je uspel
poglaviten cilj, obstanek v družbi
najboljših slovenskih moštev.
Tako so zadnje tekme odigrali v
precej sproščenem vzdušju, na
tekmi proti Krki pa so se prejšnji
teden simbolično poslovili od treh
dolgoletnih igralcev: Boštjana
Bitežnika, Boštjana Ficka in do-
mačina Mateja Galofa.

”Rokomet sem začel igrati pri
enajstih letih, v rokometnem krož-
ku. Sedaj imam dvaintrideset let,
eno leto sem izpustil zaradi po-
škodbe, tako da sem igral ravno
dvajset let. To je kar lepa doba, se-
daj pa mislim, da je čas za slovo,
saj imamo vedno več težav s po-
škodbo kolena, gležnja in vseh na-
porov enostavno ne zdržim več,”

je po zadnji tekmi povedal Matej
Galof, ki bo kljub temu imel na
rokometna leta veliko lepih spo-
minov. ”Prvi najlepši je bil, ko
smo fantje pred nabito polno dvo-
rano Poden pri osemnajstih letih
postali slovenski mladinski prva-
ki. Naši mladinci so lani postali
prvaki, kadeti so prvaki letos,
prav tako se v klubu dobro dela z
mlajšimi selekcijami in za prihod-
nost škofjeloškega rokometa me
ni strah,” pravi Matej, ki mu je v
spominu tudi ostalo tudi igranje v
finalu pokala, pa tudi mednarodne
tekme v pokalu EHF in seveda
obračuni v najvišji državni ligi.
”Imam sedemletno hčerko, štiri-
letnega sina in sem komercialist
pri Red Bullu. Vendar na rokomet
ne bom pozabil,” dodaja Matej.

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Slovo ob pravem trenutku
Prvenstvena tekma rokometašev Merkurja proti Krki je bila tudi priložnost za slovo trojice dolgoletnih
rokometašev Boštjana Bitežnika, Mateja Galofa in Boštjana Ficka, kapetan Galof pa je prepričan, da

imajo v mladih dobre naslednike.

Na svoji zadnji tekmi je Matej Galof (na sliki v družbi predsednika RD Merkur
Sreča Barbiča) pomahal navijačem. 
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Pred kratkim je deset najboljših
slovenskih atletov in njihovih tre-
nerjev s predsednikom Atletske
zveze Slovenije Petrom Kukovi-
co podpisalo pogodbe o članstvu
v vrhunski selekciji, s čimer ima-
jo poseben status in finančno po-
moč. 

Med deseterico so metalec kla-
diva Primož Kozmus, tekmoval-
ka v troskoku Marija Šestak, ska-
kalka v daljino Nina Kolarič,
skakalec v višino Rožle Prezelj,
Boštjan Buč, ki teče na 3000 me-
trov z zaprekami, metalka kopja
Martina Ratej, šprinterka na 200
metrov Sabina Veit, metalec kro-
gle Miran Vodovnik ter škofjelo-
ški šprinter Matic Osovnikar ter
tekačica na srednje proge Brigita
Langerholc. 

Brigita ima med atleti poseben
status, saj je morala zaradi no-

sečnosti prekiniti priprave na
novo sezono. 

”Med pripravami v Puli sem se
slabo počutila in dala pregledati
kri. Ker je bila dobra, sem opra-
vila še test nosečnosti in ugotovi-
la, da je to vzrok za utrujenost. Z
možem Urošem sva bila sicer
sprva malo presenečena, saj
otroka še nisva načrtovala in sem
se začela normalno pripravljati
na letošnja največja poletna tek-
movanja, po začetnem šoku pa
sva sedaj oba presrečna. Kaj bo s
tekmovalno kariero, se bom od-
ločila po porodu, sedaj pa imam
v načrtu, da dokončam magisterij
na Fakulteti za družbene vede,”
je ob podpisu pogodbe povedala
simpatična Škofjeločanka Brigi-
ta, ki zadnji dve leti z možem
Urošem živi v Kranju.

Vilma Stanovnik

Matic in Brigita v vrhunski selekciji
Škofjeloška atleta Matic Osovnikar in Brigita Langerholc sta člana vrhunske slovenske selekcije, v kateri

je deset najboljših slovenskih atletov in atletinj.

Škofjeloška olimpijka Brigita Langerholc je s predsednikom AZS Petrom 
Kukovico podpisala pogodbo o članstvu v vrhunski selekciji, letošnjo sezono pa
bo zaradi nosečnosti morala izpustiti.

Gostilna in picerija Origano je aprila znova odprla svoja vrata,
tega pa so se še posebej razveselili zaposleni v bližnjem
Zdravstvenem domu Škofja Loka. Med njimi je nedvomno tudi
Dijana: ”S sodelavko greva po službi v Origano večkrat na pi-
jačo, od hrane pa sem pokusila pico ter gobovo juho in solato
s svežimi bučkami in piščancem. Še zlasti juha in solata sta bili
odlična izbira in ju bom nedvomno naročala tudi v prihodnje.

Gostilno odlikuje tudi hitra postrežba in prijazno osebje, ki je
vedno nasmejano in ob napornih delavnikih nikoli ne pokaže
slabe volje. Doslej imam z Origanom same lepe izkušnje in ni-
mam nobenega razloga, da ne bi še naprej hodila tja.”

Zdravnik Janez Dolenc se, kot pravi, v Origano večkrat
odpravi po napornem delavniku: ”Rečem lahko, da je njihov
jedilnik zelo raznovrsten, najpogosteje pa jem testenine, pice
so krasne, pa tudi sladice so zelo dobre. Postrežba je na zelo vi-
soki ravni.”

Marko iz Škofje Loke prisega predvsem na pice: ”V Origanu
sem pokusil jesensko pico in rečem lahko, da je bila zares okus-
na. Obložena je bila z jurčki, dimljenim sirom ... Tudi osebje je
bilo zelo ustrežljivo, tako da se bom v Origano zagotovo še vrnil.”

Gostje navdušeni nad Origanom
Gostilna in picerija Origano z bogato ponudbo, ki vsebuje okusne pice, testenine, malice, mesne

jedi, solate in sladice, navdušuje svoje goste.

Gostilna in picerija Origano, Stara cesta 17, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/513 40 92
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Gostilno in picerijo
Origano obiščite

tudi vi! 
Odprto imajo vsak

dan od 7. do 22.
ure, ob petkih 

in sobotah pa med
7. in 23 uro.
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Godešič - Tek na Osolnik je potekal 17. maja
in je bil uvodna tekma slovenskega pokala v
gorskih tekih, štel pa je tudi za državno prven-
stvo za veterane. V vseh kategorijah skupaj je
nastopilo nekaj manj kot dvesto tekačev. 

Prvič je na Osolniku zmago s časom 25 mi-
nut in 34 sekund slavil Simon Alič iz Vinharij
nad Poljanami. Njegov tek pa ni bil rekorden.
Najboljši čas (24:08) ima še naprej v lasti
Novogoričan Mitja Kosovelj, ki pa ga letos na
Godešič ni bilo. Drugi na letošnjem Osolniku
je bil dolgoletni rekorder Mariborčan Igor
Šalamun (26:13), najboljši mlajši veteran,
tretji pa Peter Oblak z Dolenje Dobrave pri
Gorenji vasi (26:19). Najhitrejša pri ženskah je
bila Lucija Krkoč (30:31), ki je prav tako za-
ostala za ženskim rekordom. Z neverjetnih 28
minut in 23 sekund ga je leta 2007 postavila
Mateja Kosovelj. Druga je bila tokrat Valerija
Mrak iz Gorenje vasi (31:52), najboljša v ka-
tegoriji mlajših veterank, tretja pa Kaja

Obidič (32:39), najboljša mladinka. Dobro so
tekli tudi ostali tekači s Škofjeloškega. Pri
starejših veteranih je bil tretji Lojze Oblak, pri
starejših veterankah pa prav tako tretja Andre-
ja Sušnik. Pri mladincih je bil drugi Urban
Jereb, pri dečkih pa je zmagal Bor Grdadol-
nik. Za državno prvenstvo veteranov so na
stopničkah stali naslednji tekmovalci s Škof-
jeloškega: 1. Simon Alič, 1. Valerija Mrak, 3.
Katja Rakušček (vsi 35-39 let), 3. Iztok
Avguštin (40-44 let), 2. Andreja Sušnik (45-49
let), 1. Marija Moser (50-54 let), 1. Matej
Mihovec, 3. Cveto Tavčar, 2. Zdenka Gaber
(vsi 55-59 let), 1. Lojze Oblak, 3. Drago Fre-
lih, 2. Urška Bizjak (vsi 60-64 let), 1. Peter
Bertoncelj, 3. Andrej Bertoncelj (oba 65+).
Organizatorji iz ŠD Kondor imajo vsako leto
še posebno kategorijo domačinov. Tudi letos je
bil med njimi najhitrejši Uroš Bertoncelj, s ča-
som 28:10 absolutno dvanajsti. 

Maja Bertoncelj

Polnoletnost teka na Osolnik
ŠD Kondor je osemnajstič organiziralo tek in pohod na Osolnik. 

Simon Alič:
”Glede na konku-
renco, sem zmago
pričakoval. S tem-
pom nisem pretira-
val, nisem se toliko
naprezal kot lani,
lahko bi šel še hi-
treje. Je pa to moj

drugi najhitrejši čas vzpona na Osolnik.
Lani sem bil nekaj sekund hitrejši.”

Peter Oblak:
”Sem zadovoljen.
Tekel sem minuto
bolje od svojega re-
korda. V letošnji se-
zoni, ki je moja
prva v članski kate-
goriji, imam kar vi-
soke cilje, kar med

drugim pomeni uvrstiti se v ekipo za ev-
ropsko in svetovno prvenstvo.”

Valerija Mrak:
”Tekla sem minuto
slabše od svojega
rekorda, čeprav
sem imela na progi
dober občutek.
Pred tekmo sem
večinoma počivala,
ker sem si na teku

trojk v Ljubljani poškodovala kolk in me
boli, kar se je tudi poznalo.”

Uroš Bertoncelj:
”Domača tekma je
vedno izziv in se-
veda je posebna
čast biti najhitrejši
domačin. Glede na
to, koliko treniram,
sem s časom in
uvrstitvijo zadovo-

ljen, čeprav sem za svojim rekordom za-
ostal za skoraj minuto.” 

Najtežji del proge na Osolnik tekače čaka v zadnjem vzponu, ki so ga premagovali tudi (z desne) domačina
z Godešiča Janez Debenec in Tomaž Bobnar ter Janez Špik, ki je tekel za ŠD Sv. Urban.
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Nemški Opel bo na jesenskem avtomobil-
skem salonu v Frankfurtu predstavil novo ge-
neracijo Astre, uradne fotografije in prve po-
datke pa so poslali v javnost že zdaj. Nova
Astra prinaša v svoj razred veliko novosti za
povečanje udobja in varnosti, med drugim
novo mehatronično podvozje, napreden si-
stem prednjih luči, kamero, ki bere prometne
znake, in tehnologijo sedežev z visoko stop-
njo ergonomije. S 4,42 metri dolžine bo v av-
tomobilu več prostora na sprednjih kot na zad-
njih sedežih, tudi po zaslugi sedem centime-
trov daljše medosne razdalje. 

V začetku bo na voljo osem motorjev, ki
ustrezajo emisijskim standardom Euro 5. Vsi,
razen osnovnih motorjev, bodo opremljeni s
šeststopenjskim menjalnikom, prvič pa bo
predstavljen tudi nov avtomatski menjalnik.
Izbor motorjev je sestavljen iz štirih turbodi-
zelskih štirivaljnikov z gibno prostornino od
1,3 do 2,0 litra in z močjo od 70 kW/95 KM
do 118 kW/160 KM. Vsi so opremljeni s fil-
trom za trde delce. Štirje bencinski motorji s
prostornino od 1,4 in 1,6 litra razvijejo od 74
kW/100 KM do 132 kW/180 KM. Novi 1,4
turbo motor z 103 kW/140 KM, ki razvije 14

odstotkov več navora v primerjavi s predhod-
nikom, bo zamenjal 1,8-litrski motor.

Astra je med Oplovimi največjimi uspešni-
cami, saj je vedno zasedala prva tri mesta
najbolj prodajanih kompaktnih vozil v Evro-

pi, v segmentu, ki pokriva 27 odstotkov celo-
tnega avtomobilskega trga. Prodaja Astre po-
meni tretjino prodaje Opla, na leto so jih do-
slej prodali skoraj pol milijona. 

Matjaž Gregorič

Vnovična izstrelitev v ozvezdje
Opel je prikazal prve uradne fotografije nove Astre.

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
■ odjavo 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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Ford je osvežil najmanjši par dostavnikov iz svoje družine. Lepotne
in tehnične prenove sta bila deležna tovorni Transit Connect in pot-
niški Toureno Connect, ki so jima namenili nekaj manjših zunanjih in
notranjih sprememb, ob tem pa je izboljšana tudi varnostna oprema.
Zunanji podobi so oblikovalci skušali nadeti poteze, ki jih imajo For-
dovi osebni avtomobili, kar je najbolje vidno na sprednjem odbijaču,

žarometih in maski hladilnika. Prav tako očitno je spremenjena no-
tranjost, kjer so voziloma namenili povsem novo armaturno ploščo, ki
spominja na enoprostorski model S-Max. Med najpomembnejšimi
novostmi pri varnosti je elektronski sistem stabilnosti. Motorna izbi-
ra je ostala nespremenjena in še naprej temelji na 1,8-litrskem tur-
bodizelskem štirivaljniku s 66 oziroma 81 kilovati (90 oziroma 110
KM). Osvežena Connecta prideta na ceste poleti.

Matjaž Gregorič

Osveženi Ford Transit Connect

Užitkarski in varčni športnik
Volkswagnov najmočnejši štirivaljni dizelski motor sedaj pogan-

ja tudi model Scirocco. Štirivaljnik s tehnologijo skupnega voda,
2,0 litra gibne prostornine in močjo 125 kW (170 KM) razvije za-
vidljiv navor 350 Nm že pri 1.750 vrtljajih. S tem motorjem
doseže Scirocco najvišjo hitrost 222 kilometrov na uro, izpolnjuje
zahteve izpušnega normativa EU 5 in porabi samo 5,3 litra goriva
na 100 km. Za dizelski kupe sta na voljo šeststopenjski ročni men-
jalnik in menjalnik z dvojno sklopko (DSG). M. G.
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Prireditveni prostor pod šotorom ob Hotelu Bor

Petek, 29. maja 2009

Od 21.00 ure dalje zabava za mlade s
priljubljeno skupino KINGSTON.

Sobota, 30. maja 2009

od 14.30 - 17.30 

Kraški dan v Preddvoru in Folklorni festival 
ob 18.00 uri

Slovesno odprtje izgradnje nove 
infrasktrukture naselja Hrib

ob 20.00 uri
Zabavni večer z VESELIMI GORENJCI

Nedelja, 31. maja 2009

ob 17.00 uri
Predizbor za najstarejši že 

40. Festival domače zabavne glasbe Ptuj 2009
V soboto in nedeljo tudi bogata ponudba 

na stojnicah.

VSTOP za ogled vseh dogodkov je PROST.

Dodatne informacije: 
Media butik, d. o. o., media.butik@siol.net,

www.media-butik.si 
051/697-736 (Saša), 051/697-737 (Boštjan) 

ali 041/351-234 (Brane).

medijskI pokrovitelji: sponzorji prireditve:

Gostišče in penzion Stari vrh vas
vabi na kulinarične dobrote iz

krušne peči, kjer boste uživali v lepi
naravi in razgledu, otroci pa boste

uživali na otroškem igrišču.

Vabljeni na jagnjetino, divjačino,
pečenke in meso več vrst,

enolončnice, vegetarijanske jedi,
pečemo pice in več vrst domačega

kruha, pestro izbiro sladic.
Za konec tedna imamo vedno na

voljo tri vrste kosil.

Pri nas lahko organizirate zabavo
za rojstni dan, razne obletnice,

poroko, krst, obhajilo, birmo ...

Rezervirajte si svoj kotiček na tel. 04/51 89 007 ali 041/682 082! Prisrčno vabljeni!
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Sreda, 3. junija, ob 20.30 

LETNI KINO

Četrtek, 4. junija, ob 21.00 

ODPRTJE RAZSTAVE GALERIJE

MREŽA

Petek, 5. junija, ob 22.00 

HIPIJADA 

koncert: DOGHOUSE ROSES (Škotska)

Sobota, 6. junija, ob 21.00 

HARDNIGHT vol. 2

Nedelja, 7. junija, ob 20.30 

VEČER DRUŽABNIH IGER

Carrom - indijski biljard s prsti

Sreda, 10. junija, ob 20.30 

LETNI KINO

Petek, 12. junija, ob 21.00 

PREDSTAVITVENI koncert ob izdaji

plošče: 

DEJAN LAPANJA

Sobota, 13. junija, ob 21.00 

VEČER ob zaključku ZARJINEGA 

FESTIVALA

Nedelja, 14. junija, ob 20.30 

POKER TURNIR

Petek, 19. junija, ob 21.00 

O.B.C. PIKNIK

Več o programu na 

http://www.ostriga.org.

MKC PRI RDEČI OSTRIGI 
Prireditvenik za junij
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Med 9. in 16. majem je bilo v albanskem me-
stu Drač usposabljanje na temo človekovih pra-
vic, ki sva se ga udeležili tudi dve predstavnici
Zavoda O. Usposabljanje je pripravila organi-
zacija Beyond Barriers v okviru programa Mla-
di v akciji, udeleženci pa so prišli iz več držav
Evropske Unije in Balkana. Vsak tovrsten pro-
jekt teži tudi k temu, da bi mladi premostili kul-
turne razlike in v miru zaživeli v skupnosti.
Prav to se je zgodilo tudi v Draču.  

Vtisi in izkušnje iz dežele orla so bili nekaj
povsem drugega, kot sva pričakovali. Res da je
revščina vidna, vendar se dežela razvija - na vsa-
kem koraku raste nova zgradba. Razen neureje-
ne kanalizacije in smoga ulice niso nasmetene,
ljudje so prijazni in odprti, ženske niso zakrite z
rutami in moški ne strašijo z brzostrelkami. 

Usposabljanja te vrste podajajo neformalna
znanja o različnih temah skozi zabavne, a ven-

dar poučne praktične vaje. Najbolj se nama je
vtisnila v spomin delavnica, v kateri smo se
razdelili v tri skupine - vojne begunce, obmej-
no policijo in predstavnike Združenih narodov,
ki so skrbeli za spoštovanje zakonov. Begunci
so skušali prečkati mejo (se s hodnika prebiti v
sejno sobo) in si rešiti življenje, saj je v njihovi
državi divjala vojna. 

Usposabljanje se je odvijalo v letovišču ob
morju, s peščeno plažo in bazenom, tako da
smo se po kosilu lahko večkrat namakali in
pripravljali možgane za popoldanske delav-
nice. To pa je le še dodaten razlog, da si
usposabljanje zasluži odlično oceno. Upam,
da bomo predstavniki Zavoda O imeli prilož-
nost udeležiti se še več podobnih usposab-
ljanj in morda v prihodnosti kakega tudi
organizirati.

Marša in Jelka

Izobraževanje v Albaniji

Samo še mesec nas loči od tega, da se ak-
tivisti in aktivistke Zavoda O odpravimo na
morje, v hribe ali kamorkoli nas bo zanes-
lo, zagotovo pa nekam, kjer si bomo napol-
nili baterije za naslednjo sezono.  

Preden pa damo mišice in možgane na pašo,
bomo v Rdeči Ostrigi pripravili še nekaj ve-
likih in nepozabnih žurov. Eden od njih bo
zagotovo tradicionalna Hipijada, ko se bo Os-
trigin vrt spremenil v zeleno oazo sproščene-
ga vzdušja, svobode in ljubezni. Tokrat se
nam bo na letnem vrtu predstavil znani dvojec
Doghouse Roses, ki bo pripotoval iz daljne
Škotske. Sestavljata ga kitarist Paul Tasker in
pevka Iona MacDonald. Prvič in ekskluzivno
v Rdeči Ostrigi. Pred in po koncertu pa vam
bodo zvočne tripe v ušesa metali že znani Os-
trigini hipijaški DJi (selektorji). 

Še zadnjič v letošnji sezoni pa se bomo v
Ostrigi lahko znoreli v petek, 19. junija, na
tradicionalnem O.B.C. pikniku. Na odrih
tega dobro poznanega škofjeloškega kluba
se bodo zvrstila bolj in manj znana imena z
različnih glasbenih vetrov. Servirali vam
bomo s tremi prizorišči - House, Hip Hop
in Electro floor. Na House flooru vam bo z
glasbo postregel legendarni DJ JOE MON-
TANA poleg njega pa še ANX. Hip Hop
floor bo zapolnil dobro znani slovenski
MC - TRKAJ s podporo DJ Supastarja,
manjši Electro šank floor pa bo voden pod
taktirko treh slovenskih DJev (b.a.f., [f9k],
Ivanhoe), združenih v skupino, ki sliši na
ime Driskoteka. Za dobro počutje se vam
obeta slastni žar in koktajl bar.

Se vidimo konec poletja!

Varovanje meje pred prestrašenimi begunci

Zavod O zaključuje sezono
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Železniki, Škofja Loka - Pri urejanju ple-
zališča v grapi Plenšak pri vasi Prtovč nad
Železniki se je 16. maja smrtno ponesrečil
28-letni Simon Jeram iz Dašnice. Kot so
sporočili iz Policijske uprave Kranj, je skupi-
na plezalcev v plezališču Plenšak urejala in
izdelovala nove plezalne smeri. Ob prihodu
pod plezališče je 28-letnik sam po pešpoti
odšel na vrh, kjer je začel izdelovati varova-
lišče. Pri tem je zdrsnil, in ker ni bil ustrezno
varovan, je padel 45 metrov globoko. Kljub
takojšnji pomoči soplezalcev je zaradi hudih
ran umrl na kraju nesreče. Posredovali so gor-
ski reševalci iz Škofje Loke in dežurna posad-
ka z vojaškim helikopterjem, ki so truplo pre-
peljali v dolino. Tuja krivda je izključena.

Na Kidričevi cesti v Škofji Loki pa je 7.
maja v prometni nesreči življenje izgubila
70-letnica iz okolice Tolmina. Nesrečo je
povzročil 75-letni voznik osebnega vozila,
prav tako iz Tolmina, ki je pri križišču za Pol-
jansko dolino nenadoma zapeljal pred cister-
no. Z osebnim avtomobilom sta se peljala po

regionalni cesti proti Trati. Takoj za križiš-
čem za Poljansko dolino je voznik zavil levo
in pri neprekinjeni ločilni črti prek dveh pro-
metnih pasov zapeljal k dovozu do stanovanj-

ske hiše. Pri tem je spregledal, da je nasproti
pripeljal 27-letni voznik s tovornim vozilom
- cisterno, tako da sta vozili silovito trčili. 

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Padel s plezalne stene
Maja sta se na območju Policijske postaje Škofja Loka zgodili smrtni nesreči v prometu in gorah. 

V silovitem trčenju v Škofji Loki je umrla sopotnica v osebnem vozilu. 

Z lepim vremenom se na cestah poleg
motoristov pojavijo tudi kolesarji. Policija
ugotavlja, da je med njimi precej takih, ki
pozabljajo, da tudi za njihovo vožnjo obsta-
jajo pravila. Zakon o varnosti cestnega pro-
meta tako nalaga kolesarjem, da morajo vo-
ziti po kolesarski stezi oziroma ob desnem
robu vozišča v smeri vožnje, če kolesarske
steze ni. V križišču kolesarji vozijo v na-
sprotni smeri urnega kazalca. Pomembno
pravilo je, da morajo kolesarji na cesti vozi-
ti drug za drugim, razen na kolesarski poti,
kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno,
če širina poti to omogoča. 

Na kolesu je dovoljeno prevažati samo
otroka, mlajšega od osem let, vendar v po-
sebnem sedežu, na kolesu pa morajo biti
tudi stopalke za otrokove noge. Kolesa mo-
rajo imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivo-
sti na sprednji strani kolesa prižgano belo
luč, na zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč.
Na zadnji strani kolesa morajo imeti nameš-
čen tudi rdeči odsevnik, na obeh straneh pe-
dal in bočni strani kolesa pa odsevnike.

Kolesarska čelada je sicer obvezna za ose-
be, mlajše od 14 let, vendar je zelo pripo-
ročljiva za vse kolesarje. Pri kolesarjih, ki

so umrli za posledicami prometnih nesreč v
Sloveniji, je namreč kar v 60 odstotkih
vzrok smrti poškodba glave, saj si lahko ko-
lesar v prometni nesreči usodno poškoduje
glavo že pri hitrosti med dvajset in trideset
kilometri na uro. 

V zadnji letih policija opaža močno pove-
čanje prisotnosti alkohola pri kolesarjih, ki
so udeleženi v nesrečah. Mnogi mislijo, da
so globe za vinjene kolesarje nižje kot za
voznike. Napačno! Višine glob so za vse
enake. Poglejmo še nekaj glob za najpogo-
stejše prekrške kolesarjev. Z 80 evri so kaz-
novani kolesarji, ki se ne vozijo po kolesar-
ski stezi ali ob desnem robu ceste, ki ne vo-
zijo eden za drugim, ki izpustijo krmilo,
dvignejo noge s pedala, vlečejo ali potiska-
jo druga vozila, se pustijo vleči ali potiska-
ti, prevažajo predmete, ki jih ovirajo, in ki
ne uporabljajo luči. Za napačno parkiranje,
s katerim ovirajo druge, je predvidena ka-
zen 40 evrov, enako velja za telefoniranje
med vožnjo. Za vinjenost se višina globe
razteza od 180 do 950 evrov, za prevoženo
rumeno luč je kazen 120 evrov, za prevože-
no rdečo luč pa 250 evrov. 

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Tudi za kolesarje so pravila
Pri kolesarjih, ki so umrli v prometnih nesrečah, je kar v 60 odstotkih vzrok smrti poškodba glave. 

Uporaba čelade je priporočljiva za vse kolesarje,
saj si v nesreči lahko usodno poškodujejo glavo
že pri nizkih hitrostih. 



Na splošno boste imeli v prihodnje veliko volje in energije. Lahko
boste uresničili marsikatero svojo zamisel. Malo se boste zapletli
v romantiki, a s potrpežljivostjo boste našli pravo pot.

Srečni datumi: 30. 5., 12. 6.
Dnevi za ljubezen: zadnji teden v mesecu juniju
Vaša barva: zelena
Loto številke: 3, 5, 6, 29, 11, 13, 29
Misel meseca: S solzami le hranimo svojo nesrečno usodo.

RIBI 20. februarja – 20. marca

V času, ki prihaja, boste imeli večje denarne izdatke. Res, da boste
vse omejili na minimum, a še vedno bo izdatek večji, kot pričakujete.
Obeta se vam praznovanje v zaključeni družbi in razna presenečenja.

Srečni datumi: 28., 29. 6.
Dnevi za ljubezen: 6., 7. 6.
Vaša barva: bela
Loto številke: 10, 13, 15, 18, 28, 30, 37
Misel meseca: Vsak ima svoj košček sveta, kdor to ve, ima ves svet.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

V kratkem času se vam bo razvrstil niz nepričakovanih dobrih do-
godkov. Vedno ni dobro razmišljati z glavo, včasih je pametno
poslušati tudi srce. Na vidiku je daljša pot in z njo novo upanje.

Srečni datumi: 25., 26. 5. 
Dnevi za ljubezen: sredina meseca junija
Vaša barva: rumena
Loto številke: 4, 6, 7, 8, 9, 20, 21
Misel meseca: Svet se dogaja ljudem, ki osedlajo jutro in prehitijo dan.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Ob prejemu neke osebne pošte bodite pazljivi in nikar ne hitite. Če
je ta ljubezen res prava, bo tudi malo počakala. Delovno ne boste
preveč aktivni, a se zato ne boste obremenjevali.

Srečni datumi: 28., 29. 5. 
Dnevi za ljubezen: 10., 11. 6.
Vaša barva: oker 
Loto številke: 6, 9, 11, 13, 17, 18, 19
Misel meseca: Ne hranimo življenja z drobtinicami, vihrajmo z njimi skozi čas.

RAK 22. junija – 22. julija

Vedno manj znate uživati v vsakdanjih drobnih, lepih trenutkih.
Sreča je, le vidite je ne vedno. Vzemite si čas zase in se odpočij-
te. Življenje je lepo in naj ne gre mimo vas, ne da bi to spoznali.

Srečni datumi: 10. 14. 6.
Dnevi za ljubezen: 2., 5. 6.
Vaša barva: rjava
Loto številke: 3, 5, 8, 20, 23, 25, 26
Misel meseca: Brez vere vase težko preskočimo še tako majhen jarek.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Zaradi dobre novice, ki jo boste v kratkem prejeli, boste z lahkoto
ustvarili in dosegli svoj cilj. Dobro premislite, kako boste razpola-
gali z denarjem, saj bi bile posledice na dolgi rok.

Srečni datumi: 15. 6. 
Dnevi za ljubezen: 3., 4. 6.
Vaša barva: rdeča
Loto številke: 1, 2, 6, 11, 12, 22, 32
Misel meseca: Dve življenji ima, kdor zna eno živeti.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Pestro dogajanje na čustvenem področju bo močno vplivalo na
vaš način razmišljanja. Končno se boste začeli zavedati napak, ki
ste jih vedno znova ponavljali. Finančno si boste opomogli.

Srečni datumi: 13., 16., 22. 6. 
Dnevi za ljubezen: cel mesec bo v znamenju ljubezni.
Vaša barva: oranžna
Loto številke: 6, 13, 16, 17, 18, 29, 38
Misel meseca: Sreča je kot blago na tržnici, malo počakaj in cena bo padla.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Reševali boste službene naloge, za katere veste, da se morate
maksimalno potruditi. V svoj čustveni svet boste odprli okno in

presenečeni boste nad lastnimi občutki.
Srečni datumi: 25. 5., 6. 6. 
Dnevi za ljubezen: 17., 18. 6. 
Vaša barva: temnejši odtenki 
Loto številke: 5, 8, 9, 12, 15, 19, 36 
Misel meseca: Nič se ne pozablja počasneje od žalitve, nič hitreje od dobrote.

BIK 22. aprila – 20. maja

Vsak je svoje sreče kovač. To pomeni, da boste morali stvari posta-
viti na svoje mesto. Odločitve, ki so pred vami, vam bodo precej
spremenile potek dogodkov. Pri financah bodite skrajno previdni.

Srečni datumi: 25., 26. 6. 
Dnevi za ljubezen: 2., 5. 6.
Vaša barva: turkizna
Loto številke: 1, 4, 7, 23, 24, 25, 28
Misel meseca: Dajmo jutru svoj nasmeh in vsak dan bo naš.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Na vse načine se boste izogibali različnim skrajnostim in se sku-
šali obdržati v zlati sredini. Večinoma vam bo to uspevalo, zato bo-
ste še kar zadovoljni sami s sabo. Dosegli boste osebni uspeh.

Srečni datumi: 3., 11. 6. 
Dnevi za ljubezen: 23. 6.
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16
Misel meseca: Samo od nas je odvisno, kako preberemo že zapisano usodo.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Večino časa v mesecu boste namenili nabiranju novih moči v kom-
binaciji z veliko počitka in zelo malo razmišljanja. Novice vas bodo
presenetile.

Srečni datumi: 30., 31. 5.
Dnevi za ljubezen: 8., 9. 6.
Vaša barva: rožnata 
Loto številke: 1, 12, 13, 22, 23, 27, 30 
Misel meseca: Kdor je sklonjen k zemlji, ne vidi neba.

OVEN 21. marca – 21. aprila

Horoskop

46 - L O Č A N K A

Iz nič vam bo uspelo vse, oziroma največ, kar se bo dalo, in občutek
zmage bo nepopisno lep. Ste ravno v obdobju, ko vam bo ta potrditev
veliko pomenila. Pričakujte spremembe, ki bodo ključne v vaši usodi.

Srečni datumi: prvi teden v mesecu 
Dnevi za ljubezen: 16., 17. 6.
Vaša barva: modra
Loto številke: 1, 4, 5, 27, 28, 33, 34
Misel meseca: Ključ do sreče je najmanjši, in komur se mudi, ga spregleda.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra



Prijetna kavarna sredi mesta
Bi radi pokusili enega najboljših sladoledov v Škofji Loki? Obiščite Kavarno Vahtnca v starem mestnem

jedru, ki se lahko pohvali z izredno okusnimi slaščicami. 19. in 20. junija lahko v Vahtnci prisluhnete
dalmatinski klapi, v teh dneh pa bosta nad kavarno vrata odprli dve sobi za turiste.

Kavarna Vahtnca, ki so jo po več letih znova
odprli lanskega decembra, predstavlja prijet-
no popestritev doslej dokaj skromne gostin-
ske ponudbe na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Gostje so očarani nad svežo podobo in čudo-
vitim ambientom kavarne, v teh sončnih dne-
vih pa je še posebej prijetno posedeti na ka-
teri od dveh teras. Pred kratkim so dodatno
teraso uredili pred vhodom v kavarno, od ko-
der se odpira slikovit pogled na ‘Plac’. Če si
želite več miru, pa se lahko sprehodite skozi
kavarno do druge terase, ki jo obdajajo pro-
čelja starih meščanskih hiš.

Kavarna se lahko pohvali z izredno okusni-
mi slaščicami, ki jih pripravljajo v Slaščičar-
stvu Hana, med gosti pa je še posebej priljub-
ljena grmada. Naj dodamo, da je možno tudi
naročilo rojstnodnevnih tort različnih oblik, ve-
likosti in okusov. V vročih poletnih dneh se

bodo nedvomno prilegli okusni sladoledi
Carte d’Or, ki jih v Škofji Loki ponujajo le red-
ki, osvežite pa se lahko tudi z naravnim po-
marančnim sokom. Da kavarno spremlja
odlična kava, ni potrebno posebej poudarja-
ti, k njej pa se v jutranjih urah priležeta še rog-
ljiček in jutranji časopis. V Vahtnci ustrežejo
tudi bolj zahtevnim gostom; njihova ponudba
vin je, denimo, zelo široka, poleg klasičnih in
penečih vin pa obsega tudi buteljčna vina.

Za še boljše razpoloženje v kavarni bo v pe-
tek, 19., in soboto, 20. junija, skrbela dalma-
tinska klapa Trio Dalmatino, ki bo dalmatinske
ritme ponesla od mize do mize.

Naj dodamo še, da bosta v teh dneh nad ka-
varno vrata odprli dve turistični sobi, kar je ob
kroničnem pomanjkanju prenočitvenih zmog-
ljivosti v starem mestnem jedru zelo spodbud-
na novica.

Odpiralni čas:
ponedeljek-četrtek: 7.00 - 23.00
petek: 7.00 - 24.00
sobota: 8.00 - 24.00 
nedelja: 8.00 - 23.00

Z Gorenjskim glasom 
na sladoled v Vahtnco

Nagradno vprašanje: 
”Kaj pomeni ime Vahtnca?” 
Vsi pravilni odgovori, ki bodo na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na 
koticek@g-glas.si prispeli najkasneje do torka,
5. junija, bodo sodelovali v žrebanju za 2 brez-
plačni kepici sladoleda v novi kavarni Vahtnica
v Škofji Loki.Petindvajset nagrajencev bo
kupon za brezplačen sladoled dobilo po pošti,
njihova imena pa bodo objavljena v Goren-
jskem glasu v petek, 9. junija.

Ločanka predstavlja
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