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Miklavžev večer 
v srednjeveškem mestu
5. decembra od 15. do 18. ure

Šele zakorakali bomo v veseli december in že nas bo obiskal
prvi od treh dobrih mož - sv. Miklavž. Seveda se ga najbolj ve-
selijo otroci. Po tradiciji je sv. Miklavž otroke obdaroval pred-
vsem s suhim sadjem, jabolki, rožiči in orehi. Pozneje so se za-
čeli pojavljati tudi medenjaki, čokolada in južno sadje. Tisti
poredni so dobili zraven tudi leskovo šibo.

Sv. Miklavž bo letos na Miklavžev večer obdaroval tudi vse
pridne otroke v Škofji Loki, točneje pod Homanovo lipo.
Program bo potekal od 15. do 18. ure.

Z najmlajšimi se boste od 15. do 16.30 lahko udeležili delav-
nice izdelovanja adventnih venčkov ter si ogledali in kupili že
izdelane adventne venčke na stojnici pred kavarno Homan.
Po 16.30 boste lahko prisluhnili Mladinskemu pevskemu zbo-
ru, otroškemu pevskemu zboru Iskrice in ubranim moškim
glasovom Prosvetnega društva Sotočje. 

Ob 16.45 bo na vrsti legenda o sv. Miklavžu, ki bo ob 17.15 v
spremstvu angelov prispel na Mestni trg in nagovoril otroke in
starše. Skupaj z angeli bo otrokom razdelil simbolična darila,
ki mu jih bodo priskrbeli v kavarni Homan.
Sledila bo glasbena igrica ”Čakamo Miklavža” na Loškem odru
ob 17.45. Po igrici bo vsak otrok prejel darilo. Glasbeno igrico
in darila bo, tako kot že vsa leta do sedaj, pripravilo Prosvetno
društvo Sotočje Škofja Loka. Vstop na predstavo je prost. 
Dogajanje na Mestnem trgu bo potekalo pod finančnim 
pokroviteljstvom Občine Škofja Loka. 
Otroci in starši vljudno vabljeni!

Frankovo naselje 68, Škofja Loka: 51 54 250, 041/673 769
Škofjeloška c. 01, na Laborah, v Kranju: 23 63 680, 031/673 769
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Hladni statistični podatki: 
- 30.401 nesreč v prometu v letu 2007, 1.263 hudo telesno poškodovanih, 

293 s smrtnim izidom (www.policija.si); 
- vsak dvanajsti Slovenec je invalid (www.stat.si), več kot 50 odstotkov vseh 

poškodb je posledica padcev (Zdravstveni statistični letopis 2007); 
- rak dojke je pri ženskah v Sloveniji najpogostejši rak 

(www.europadonna-združenje.si). 
- še bi lahko naštevali statistične podatke, ob katerih se globoko zamislimo. 

Paket Generali S.O.S. - nezgodno zavarovanje, ki smo mu dodali 
edinstvena kritja, prilagojena zahtevam sodobnega časa, kot so: 
● nadomestilo za medicinsko nujne operacije, ki so posledica nezgode;
● nadomestilo za bolečine - pri zlomih kosti kot posledica nezgode; 
● progresivna lestvica izplačila invalidnosti 
● ekskluzivno kritje za ženske - edini v Sloveniji

- 5.000 EUR nadomestila v primeru izgube organa zaradi raka, 
- do 5.000 EUR za stroške kozmetičnih operacij zaradi raka na dojki, 
- do 1.000 EUR za stroške pomoči v gospodinjstvu v primeru zdravljenja zaradi 

izgube organa zaradi raka, 
- 1.000 EUR nadomestila v primeru splava kot posledica nezgode.

Nezgodni S.O.S. za seniorje vključuje tudi pogrebnino.
Generali S.O.S. paketno zavarovanje se sklepa za osebe od rojstva 
do 74. leta starosti. 

In kaj vam v AGENCIJI ČELIK nudimo poleg Generali S.O.S. paketa? 
Zagotovljen servis! Vsak dan od 8. do 18. ure, tudi ob sobotah! 

ZAVAROVALNIŠKO 
ZASTOPANJE

LOKALNA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA
B L E G O Š
Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/ 517 06 00, 
fax: 04/ 517 06 05
e-pošta: info@lto-blegos.si
http://www.lto-blegos.si
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Informacije: LTO Blegoš,
Andreja Križnar, 

04/517 06 00, 
www.lto-blegos.si
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e.on Ruhrgas IBU Svetovni  pokal  v  biatlonu

POKLJUKA
1 6 . - 2 0 .  d e c e m b e r  2 0 0 9
POKLJUKA
1 6 . - 2 0 .  d e c e m b e r  2 0 0 9

www.biathlon-pokljuka.com

PROGRAM TEKEM:
Sreda, 16. december 2009: 
uradni trening
Četrtek, 17. december 2009: 
ob 11.15 uri - posamično ženske
ob 14.15 uri - posamično moški
Petek, 18. december 2009:
uradni trening
Sobota, 19. december 2009: 
ob 10.00 uri - šprint ženske
ob 14.15 uri - šprint moški
Nedelja, 20. december 2009:
ob 12.00 uri - zasledovalno ženske
ob 14.15 uri - zasledovalno moški
 

PRODAJNA MESTA VSTOPNIC: Hiša vstopnic v Cityparku in Europarku, Petrol, Kompas, Big Bang, 
E-študentski servisi in ostala pooblaščena prodajna mesta Eventima.
Internetna prodaja: www.eventim.si, klicni center: 01/420-5000

... Za pridne roke smo pripravili veliko 
predlogov za izdelavo daril, adventnih 
venčkov, voščilnic in raznih okraskov. 

... Razveselite sorodnike, prijatelje in 
znance - voščite jim za praznike; 
pripravili smo pestro izbiro voščilnic in 
razglednic, lahko pa pri nas izberete 
material in pripomočke in sami 
naredite unikatne čestitke. 

... Da pa as vsa hitrica ne bo 
preveč zmedla, si vzemit  e čas zase 
in si izberite kakšno knjigo, ki vas bo 
umirila in sprostila ter pripravila na 
praznike.

... Tudi dom pripravite za praznike, 
čakajo vas: svečke za adventni 
čas, prtički za lepo okrašeno mizo, 
pentljice in razne dekoracije. 

... Ste mah za jaslice že nabrali? Jaslične 
figure, ovčke in pastirčke, pa hlevčke … 
Vse to boste lahko izbrali pri nas.

... Ob treh Svetih večerih blagoslavljamo 
dom: kadilo, kadilnica in oglje v 
tabletah vam bodo v pomoč pri tem 
opravilu.

... Pri nas nakupuje tudi sv. Miklavž! 

ob Gimnaziji na Koroški cesti 19 

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

V zlato jesen se počasi tihotapi 

zima, najprej s snežnimi vrhovi  za 

katerimi zvečer ob žareči zarji že 

peče piškote sveti Miklavž, kakor 

radi rečemo. Da pa ne bodo samo 

piškoti, se ustavite v Knjigarni 

Ognjišče v Kranju.

Kjer  boste v miru in v lepem 

prostoru našli kaj zase, izbrali 

darila za prijatelje in svoje 

najdražje. Vabljeni!

St hKjer boste v miru in v lepem
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Uvodnik
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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 93. številke Gorenjskega glasa,
24. novembra 2009. V nakladi 14.000 izvodov jo
dobijo vsa gospodinjstva in imetniki poštnih preda-
lov v škofjeloški regiji brezplačno. Naslednja številka
izide 22. decembra 2009.

L O Č A N K A Zaplešimo z županom

Na naslovnici: Tanja Frelih, skavtinja iz Škofje Loke,
ki nosi luč miru iz Betlehema.
Foto: Gorazd Kavčič 

Med gorenjskimi občinami je bilo območje škofjeloške upravne
enote vedno nekaj posebnega, saj je vselej izstopalo po nizki
stopnji brezposelnosti, stečajev in trdih odpuščanj ni poznalo.
Zato je tukajšnjih ljudem, ki so v ekonomski in socialni krizi iz-
gubili delo in materialno varnost, najbrž še veliko težje. Ko smo
se septembra na centru za socialno delo pogovarjali o gmotnih
in drugih stiskah, zaradi katerih ljudje vse bolj množično priha-
jajo po pomoč, so bili zaskrbljeni nad tem, kaj še lahko prinese
jesen. Ljudje imajo v teh mesecih še večje stroške, povezane s
šolo, kurjavo, kmalu bo svoje terjal še praznični december. Šte-
vilnim družinam je težko, ker jim zmanjka celo za plačilo polož-
nic, kaj šele za praznična darila otrokom, ki bi se v šoli radi tako
kot njihovi bolje situirani in potrošniško srečnejši vrstniki pona-
šali z oblačili priznanih blagovnih znamk, lastnimi mobiteli in
posestjo računalnika. Tako pa so se mnogi prisiljeni hraniti iz
paketov Rdečega križa in oblačiti v Karitasovih skladiščih, med
njimi tudi tisti, ki so imeli do nedavnega še varno službo v sedaj
že propadlem podjetju LTH.

Rešitvi za materialno stisko sta delo in zanj primeren zaslužek.
Za tiste, ki ju (trenutno) nimajo, pa je treba seči po pomoč v dr-
žavno blagajno, vse pogosteje pa tudi k humanitarnim organiza-
cijam. Tudi z dobrodelnostjo je mogoče za silo premostiti kako
stisko in tudi na Škofjeloškem imajo s tem veliko izkušenj. Najbo-
lje se je to pokazalo ob poplavah leta 2007, ko so ljudje množič-
no darovali za tiste, ki jih je prizadela naravna ujma. Nedavni
dobrodelni koncert na nacionalni televiziji, kjer so zbirali denar
za brezposelne in socialno ogrožene, je bil tudi lep dokaz, da
ljudje sočustvujejo s tistimi, ki jih je na najbolj krut način dole-
tela socialna kriza. O tem so pričale konkretne zgodbe, ki so da-
rovalce prepričale, da so izpolnili položnico in znesek na njej na-
klonili manj srečnim od sebe. 

Tak namen ima tudi prvi županov dobrodelni ples, ki ga načr-
tujejo za ta konec tedna. Tovrstna gala prireditev za slovensko
okolje ni nič novega. Poznamo plese lionsov in rotarijancev,
uglednih in denarno ustrezno podkovanih dam in gospodov, ki na
ta način zbirajo denar za izbrane ciljne skupine obdarovancev in
ob katerih se je navadnemu človeku pogosto pojavilo vprašanje,
ali je njihov blišč sorazmeren s količino zbranega denarja, na-
menjenega revnejšim. Ne trdim sicer, da bo takšen tudi loški žu-
panov ples. Če se bo uresničila županova napoved, bo zgolj dru-
žabni in dobrodelni dogodek brez snobizma in elitizma. Kljub
vsemu pa so taki dogodki namenjeni družbeni eliti in ob tem me
vsekakor zanima, ali Škofja Loka z okolico premore dovolj ljudi
z debelejšimi denarnicami (in hkrati dovolj visoko družbeno za-
vestjo), ki so pripravljeni seči v žep in napolniti dvorano Sokol-
skega doma in blagajno, iz katere bodo potem pomagali social-
no šibkim družinam po izboru centra za socialno delo. Organi-
zatorjem želimo, da bi se jim pričakovanja uresničila, predvsem
zaradi tistih družin, ki jim bo po njihovi zaslugi v prazničnem de-
cembru nekoliko lažje pri obvladovanju njihovih stroškov.

Danica Zavrl Žlebir



Najave, karikatura
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Županov dobrodelni ples
Igor Draksler, župan občine Škofja Loka, to soboto, 28. novembra,

ob 19.30 vabi na prvi županov ples v Sokolski dom v Škofji Loki.
Vstopnice za dobrodelni ples (40 evrov) so naprodaj v LTO Blegoš v
Škofji Loki. Informacije: LTO Blegoš (517 06 00, info@lto-blegos.si). 

Dobrodelni božično-novoletni bazar
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto 3. decembra ob 17. uri vabi na

dobrodelni božično-novoletni bazar (semenj). Obiskovalci bodo lah-
ko kupili izdelke učenk in učencev, ki so jih pripravili v sodelovanju
s starši in mentorji. Zbran denar bo šola namenila za šolski sklad
oziroma razne aktivnosti, kot je šola v naravi in podobno. Šolarji va-
bijo, da obiskovalci na njihovem bazarju najdejo primerno darilo za
bližajoče praznike. Prireditev bodo popestrili tudi z gledališkimi
predstavami. Informacije: OŠ Škofja Loka - Mesto (506 00 11,
www.os-sl-mesto.si). 

Škofjeloški grad skozi stoletja
Jože Štukl iz Loškega muzeja bo 3. decembra ob 18. uri predstavil

razvoj grajske stavbe in njene lastnike od začetka 13. stoletja pa vse
do današnjih dni. Mateja Hafner Dolenc iz Občine Škofja Loka bo
predstavila prenovo grajske stavbe v zadnjih letih. Informacije: 
Loški muzej (517 04 00, www.loski-muzej.si). 

Pohod na Sv. Miklavža
Prihodnjo soboto, 5. decembra, Turistično društvo Selca organizi-

ra tradicionalni Miklavžev pohod na Sv. Miklavža, ki bo potekal po
pohodni poti po lovski meji do vrha. Sledil bo ogled cerkvice, v Go-
lici pri znamenju bodo organizatorji poskrbeli za brezplačno malico,

nato pa se bodo pohodniki spustili do Dolenje vasi. Ob Sori se bodo
podali do športnega parka Rovn, ko bo čas za topel obrok. Pohod je
srednje zahteven in traja približno tri ure. Informacije: TD Selca
(Tomaž Habjan, 031/378 751).

Miklavžev večer v srednjeveškem mestu
Prihodnjo soboto bo na obisk prišel prvi od treh dobrih mož - sve-

ti Miklavž, ki se ga bodo najbolj razveselili otroci. Po tradiciji je sv.
Miklavž otroke obdaroval predvsem s suhim sadjem, jabolki, rožiči
in orehi, pozneje so se začeli pojavljati tudi medenjaki, čokolada in
južno sadje. Letos bo obdaroval vse pridne otroke tudi v Škofji Loki,
pod Homanovo lipo. Program bo od 15. do 18. ure, otroci se bodo
lahko udeležili delavnice izdelovanja adventnih venčkov, si ogledali
že izdelane adventne venčke in jih tudi kupili, prisluhnili Mladinske-
mu pevskemu zboru, otroškemu pevskemu zboru Iskrice in ubranim
moškim glasovom Prosvetnega društva Sotočje. 

Ob 16.45 bodo obiskovalci lahko prisluhnili legendi o sv. Miklav-
žu. Le-ta bo ob 17.15 s spremstvom angelov prispel na Mestni trg in
nagovoril otroke in starše. Otrokom bo razdelil simbolična darila, za
katere bodo poskrbeli v kavarni Homan, in jih povabil na ogled gle-
dališke predstave na Loškem odru ob 17.45, ki jo vsako leto organi-
zira Prosvetno društvo Sotočje, ki tudi poskrbi za obdaritev otrok.
Vstop na predstavo je prost. Informacije: LTO Blegoš (Andreja
Križnar, 517 06 00, www.lto-blegos.si).

Decembrski gala ples
Klub študentov Poljanske doline 5. decembra vabi na gala ples z

živo plesno glasbo skupine Pino in Tom. Začeli bodo ob 20. uri v
dvorani Občinskega doma v Gorenji vasi. Informacije: KŠ Poljanske
doline (Mitja Eržen, 031/349 077).                        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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Objave Občine Škofja Loka

Škofja Loka - Junija je občinski svet v
Škofji Loki sklenil, naj občina zaradi velike-
ga vpisa otrok v vrtce najame modularni vr-
tec. V začetku julija so objavili javni razpis,
sredi avgusta je bilo odpiranje ponudb, nato
sklep o izbiri izvajalca in podpis pogodbe za
mobilni vrtec. Gradbeno dovoljenje je bilo
izdano 1. oktobra, 12. novembra pa je bil iz-
veden tehnični pregled. V manj kot poldru-
gem mesecu postavljen vrtec župan občine
Škofja Loka ocenjuje kot rekord.

”Najemnina vrtca za desetletno obdobje
znaša 19.560 evrov na mesec, kar bomo pla-
čevali trimesečno, ostali stroški (projekti, in-
ženiring, pripravljalna dela, zunanja ureditev,
priključki, notranja oprema) pa so znašali
okoli 600 tisoč evrov,” je povedal župan. 16.
novembra so v vrtec že sprejeli otroke, 19.
novembra pa je bilo uradno odprtje. 

Koliko otrok bo v tem vrtcu?
”Trenutno je izdana 101 odločba za sprejem

otrok, v Bibi pa so vzpostavili mešane oddel-
ke, torej v modularnem vrtcu ne bodo le na
novo sprejeti otroci najmlajšega starostnega
obdobja. Naj še dodam, da je od odločitve ob-
činskega sveta o postavitvi modularnega vrt-
ca v juniju do odprtja v novembru minilo pet
mesecev, od pridobitve gradbenega dovolje-
nja do sprejema otrok pa mesec in pol. Takoj
ko je bilo mogoče, smo začeli delati, pridobi-
li smo potrebno dokumentacijo za gradnjo,
izpeljali smo javno naročilo, najdlje je prav-
zaprav trajalo pridobivanje gradbenega dovo-
ljenja. To smo počeli vzporedno, da smo pri-
dobili na času. Ko se je gradnja začela, je bilo
na gradbišču kar okoli 70 delavcev, delali so
vse nedelje in ciljni datum (15. novembra) je
bil dosežen. Nov vrtec je lep, svetel in zračen
in nihče nima več nič proti, da gre za kontej-
nerje, in vsi bi radi imeli otroke prav v njem.” 

Kako se razpleta z zemljiščem na območ-
ju nekdanje vojašnice, kjer bi radi gradili
vrtec?

”Čakamo na pravnomočnost odločbe o ne-
odplačnem prenosu zemljišč s strani pristoj-
nega ministrstva na občino. Obseg zemljišča
za prenos je sicer določen, geodetski postop-
ki pa so tudi že končani.”

Kaj pa že dolgo pričakovano odprtje
športne dvorane na Trati, kjer vas občin-
ska opozicija sprašuje o ”milijonih, ki leti-
jo v nebo” do dveletnih zamud pri gradnji?

”Pričakujem, da bodo izvajalci v teh dneh
prinesli vse papirje za dokončni tehnični pre-
gled, kajti tu tiči razlog za zastoj. Objekt je
zgrajen, napake pri gradnji, ki jih omenjajo v
SDS, pa je treba preveriti in določiti pri teh-
ničnem prevzemu. Največja ironija pa je, da
kritike poslušam ravno od tistih ljudi, ki so bili
vseskozi člani gradbenega odbora in so imeli s
tem vpliv na omenjeno investicijo. Najbolj mi
je žal športnikov in otrok, ki ne morejo upo-
rabljati dvorane. Vendar jih vanj na žalost ne
moremo spustiti, saj ne želim narediti napake,
kot so jo v eni od občin, ko so dvorano začeli
uporabljati, nato pa je bilo vse narobe. Naj še
dodam, da smo kar 1,5 milijona evrov nepov-
ratnih sredstev dobili od države za investicijo,
ker gre za sodobno stavbo, ki bo energetsko
izredno varčna. Dvorana se je že v času, ko je
bila še gradbišče, ogrevala samooskrbno. Zato
pričakujemo tudi precej nižje obratovalne
stroške, uporabili naj bi samo četrtino ener-
gentov kot jih ob klasičnem ogrevanju. To je
za občino seveda zelo pomembno, saj je obči-
na plačnik nastalih stroškov.”

Nekoliko bolj razveseljivo pa je dejstvo,
da ste novembra dobili odločbo za prido-
bitev evropskega denarja za urejanje po-
rečja Sore. Kaj to pomeni?

”S projektom odvajanje in čiščenje odpad-
nih voda v porečju Sore, kjer skupna vred-
nost projekta znaša 29,6 milijona evrov, upra-
vičeni stroški so 24,6 milijona, na podlagi
tega stopnja sofinanciranja znaša od 73 do 80
odstotkov, štiri sodelujoče občine dobimo
različne zneske. Občini Škofja Loka pripada
13,2 milijona evrov, Gorenji vasi - Poljanam
2 milijona, Železnikom 1,6 in Žirem 1,9 mi-
lijona evrov. Prispevek iz evropskega Kohe-
zijskega sklada za ta projekt znaša 85 odstot-
kov, torej 15,9 milijona evrov nepovratnih
sredstev, ostalo pa financirata država in ob-
činski proračun. Za našo občino bo to kon-
kretno pomenilo izboljšanje zbirnega mest-
nega kanala, zbirnega kanala Trata s pripada-
jočimi objekti, gradnjo kanalizacije Puštal
skupaj s spremljevalnimi objekti, gradnjo ka-
nalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Bin-
kelj, Trnje in Vešter, kanalizacijo v naseljih
Godešič in Reteče-Gorenja vas, gradnjo še-
stih razbremenilnikov, treh razbremenilnih in
dveh zadrževalnih bazenov ter sedem črpa-
lišč, gradnjo čistilne naprave Reteče in poso-
dobitev in nadgradnja centralne čistilne na-
prave Škofja Loka. To je resnično velik in za-
hteven projekt, zato sem resnično vesel, da
smo uspeli.”

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka

Modularni vrtec postavljen 
v rekordnem času

Sredi novembra so se v novem vrtcu Biba, sestavljenem iz modularnih enot, že naselili otroci. 
Za občino je to pomembna pridobitev.

Igor Draksler

Na decembrske prireditve bodo Ločani že lahko hodili po obnovljeni brvi.

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

. 
2

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A



Objave Občine Škofja Loka

L O Č A N K A - 7

Kdaj boste v občini Škofja Loka lahko
začeli s konkretno izvedbo?

”Šest let je minilo od tedaj, ko smo projekt
nastavili, do sedaj, ko smo dobili odločbo. To
ne pade kar z neba. Prva faza je bila umestitev
naših razvojnih načrtov v občinski operativni
program gradnje prometne in komunalne in-
frastrukture, ki je bil potrjen tako s strani dr-
žave kot tudi v Bruslju, na podlagi tega pa po-
tem nastanejo konkretni projekti. Vse to sku-
paj je pripeljalo do odločbe, do sedaj pa je
bilo potrebno veliko truda, strokovnosti in
energije vseh udeleženih. Za kar se jim na tem
mestu tudi zahvaljujem. V načrt razvojnih
programov države je uvrščena tudi oskrba z
vodo, za kar država sicer še ni izdala odločbe,
smo pa na dobri poti, da jo pridobimo. Oba
projekta bi radi izvajali hkrati, saj kanalizaci-
ja in vodovod na nekaterih odsekih potekata
vzporedno in bi se s tem izognili dvakratnemu
prekopavanju. Na podlagi izdane odločbe smo
sicer dolžni v šestih mesecih začeti s postopki
javnega naročanja. Upam, da bomo v tem
času že pridobili tudi drugo odločbo.”

Ste že končali dela na železniškem nad-
vozu v industrijski coni na Trati?

”Podvoz pod železnico na Trati je končan,
začasni železniški most je bil odstranjen, v
začetku novembra je bil za dva dni celo za-
ustavljen železniški promet. Izvedena je bila
tudi posebna obtežilna preizkušnja, zatem še
notranji tehnični pregled, tako, da je zadošče-
no vsem pogojem, da železnica lahko novo-
zgrajeni objekt preda v uporabo. Za letos smo
dela končali, na cestni podhod smo položili še
asfalt. Prihodnje leto pa je v načrtu izgradnja
južne povezovalne ceste od Trate do regional-
ne ceste Škofja Loka-Ljubljana, ki se bo na
regionalko priključila s krožiščem.”

Tudi za Poljansko obvoznico ste dobili
odločbo o evropskem denarju, vendar se
pri začetku gradnje kljub temu zatika.
Kakšno je trenutno stanje pri izvedbi te
pomembne investicije?

”Uspešni smo bili pri pogovorih z lastni-
kom zemljišča v Zmincu, ki je odstopil od
pritožbe na trasi obvoznice na 3. fazi, ki od
predora pod Stenom poteka proti Poljanski

dolini. Stvar se je dobro razpletla v oboje-
stransko korist, lastnik zemljišča bo dobil od-
škodnino, mi pa gradbeno dovoljenje za to 3.
fazo, na katerega ta čas še čakamo. Novem-
bra bo objavljen javni razpis za oddajo grad-
benih del za predor in za del ceste v Poljan-
sko dolino. Da pri tem ni več nikakršnih ovir,
nam je potrdil tudi minister za promet Patrick
Vlačič, ki je bil novembra gost svojih stran-
karskih kolegov v Škofji Loki. Z gradnjo teh
dveh faz (izgradnja predora in ceste od pre-
dora do Zminca) bi lahko začeli prihodnje
leto, cesta bi bila lahko dograjena leta 2013.
Pritožba na drugo in četrto podetapo prve
faze se trenutno rešuje na Ministrstvu za oko-
lje in prostor, za tretjo podetapo (krožišče na
Suhi) pa stvar še visi v zraku. Pri sprejetem
lokacijskem načrtu bom vztrajal, saj gre za že
odobrena evropska sredstva, ki jih ne more-
mo postavljati na kocko.”

Kdaj pričakujete začetek obnove Kidri-
čeve ceste mimo avtobusne postaje?

”Pogodba z izvajalcem gradbenih del je
podpisana, lahko bi torej že začeli, pred zimo
naj bi tako opravili pripravljalna dela, spo-
mladi pa naj bi se začela gradbena dela.
Vrednost del je 1,4 milijona evrov, predvide-
ni rok za izvedbo pa 30. junija 2010.”

Ali letos lahko Ločani pričakujejo tudi od-
prtje obnovljene brvi v staro mestno jedro?

”Do konca novembra bo izveden tehnični
pregled, od uporabnega dovoljenja bo odvis-
no, kdaj bomo ljudje spet hodili čeznjo v staro
mestno jedro. Potekajo namreč še zadnja kam-
noseška dela in izdelava ograje. Most bo kam-
nit, odločitev za izbiro trajnih materialov je
smiselna, če želimo, da bo most zdržal več de-
setletij. Ko pa že govoriva o starem mestnem
jedru, naj povem, da sem se sredi novembra
udeležil prireditve Turistične zveze Slovenije,
na kateri je Škofja Loka prejela priznanje za
najlepše staro mestno jedro v državi. 

To priznanje priča o tem, da prebivalci
mestnega jedra, pa tudi skupine, ki skrbijo za
urejenost mesta, dobro delajo in da imamo
dogodke v Škofji Loki dobro organizirane.
Seveda s tem ne mislim, da je že čisto vse
idealno, je pa prav gotovo korak v pravo
smer.”

28. novembra pripravljate županov ples.
S kakšnim namenom?

”V preteklosti je bila večkrat izražena želja,
da bi v Sokolskem domu prirejali tudi plese.
Tako so me sedaj nagovorili, da bo to župa-
nov ples. Z izkupičkom od prodanih vstopnic
naj bi pokrili vse stroške, preostanek pa bo
šel v dobrodelne namene. Prispevali bi druži-
nam, ki so na priporočilo centra za socialno
delo najbolj potrebne pomoči, ne bomo pa jih
javno izpostavljati. Za dobrodelno dražbo
bodo svoje slike prispevali tudi učenci osnov-
ne šole Jela Janežiča. Naj še poudarim, da
gre v prvi vrsti za družaben in humanitaren
dogodek in da ne želimo uganjati nikakršne-
ga elitizma.” 
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Pred zimo so končali tudi dela pri železniškem podvozu.

Za športno dvorano na Trati čakajo, da izvajalci prinesejo dokumente za tehnični pregled.O
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Zaradi občutno povečanega vpisa v loške
vrtce je občinski svet julija letos na izredni
seji sprejel sklep o postavitvi mobilnega naj-
manj osemoddelčnega vrtca za potrebe otrok
prvega starostnega obdobja. Čez poletje so
stekli vsi postopki, od razpisa do izbire izva-
jalca in podpisa pogodbe, jeseni pa so se za-
čela pripravljalna dela. Za postavitev vrtca je
bilo izbrano podjetje Trimo, ki je modularni
vrtec sestavilo v rekordno kratkem času, sre-
di novembra je bil opravljen tehnični pregled,
16. novembra so v vrtec že sprejeli otroke,
19. novembra pa vrtec slovesno odprli ravna-
teljica loških vrtcev Janja Bogataj, župan
Igor Draksler in direktor direktorata za vrt-
ce in osnovne šole na ministrstvu za šolstvo
Boris Černilec. Nastopili so otroci, ki obis-
kujejo novi vrtec Biba, sicer šesto enoto za-
voda Vrtci Škofja Loka, skupaj s svojimi
vzgojitelji in vzgojiteljicami.

Vrtec Biba obsega 876 kvadratnih metrov
neto notranjih površin, 194 kvadratnih me-
trov zunanje terase in zunanja igrišča s skup-
no površino 2.200 kvadratnih metrov, ima
osem igralnic, lastne komunalne priključke,
samostojno kotlovnico, razdelilno kuhinjo in
manjšo telovadnico. Kot smo slišali ob odprt-
ju, so modularne enote nekoliko zunajstan-
dardne in višje od siceršnjih ‘’kontejnerjev’’,
da zadostijo predpisanim standardom za
gradnjo vrtcev. Stavba je nadgrajena z dodat-

no streho in ovita v poseben fasadni ovoj. Za-
htevnejša izdelava je tudi glavni razlog, da je
postavitev vrtca nekoliko zakasnila, kljub
temu pa je bil vrtec postavljen in ustrezno
opremljen v rekordnem času, je povedal žu-
pan Igor Draksler.

S Trimom je Občina Škofja Loka sklenila
najemno pogodbo za desetletni najem vrtca,
najemnina bo znašala 19.560 evrov na me-

sec. Po preteku s pogodbo določene dobe
najema je predvideno, da bo najemodajalec
bivalne enote odstranil. Ostali stroški pri
gradnji vrtca znašajo skupaj 610 tisoč evrov.
Trenutno je zasedenih sedem od osmih od-
delkov vrtca, od tega so štirje oddelki otrok
drugega starostnega obdobja, v treh pa so
najmlajši.
Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Loška Biba je odprta
V Škofji Loki je svoja vrata odprl sodoben modularni vrtec Biba, prvi te vrste na Gorenjskem. 

Novembra so dobili uradno odločbo o evropskem sofinanciranju
komunalne infrastrukture v štirih občinah na Škofjeloškem. Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala od-
ločbe za projekte, ki bodo sofinancirani iz Kohezijskega sklada ozi-
roma evropskega sklada za regionalni razvoj in so del Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko
obdobje 2007-2013.

Eden od teh je s področja okolja in so ga vložile občine Škofja
Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane, nanaša pa se na čiš-
čenje in odvajanje odpadnih voda v porečju Sore. Njegova je ocenje-
na na 29,6 milijona evrov, z uresničitvijo projekta pa bo zgrajeno in
izboljšano dobrih 23 kilometrov kanalizacije, prenovljene bodo štiri
čistilne naprave, v Retečah pa bo čistilna naprava zgrajena na novo.
Na kanalizacijo bo na novo priključenih 8.532 prebivalcev, na vse či-
stilne naprave pa bo - vključno z industrijo in negospodarstvom - na
novo priključenih 9.476 populacijskih enot. Projekt v višini 15,9 mi-
lijona evrov sofinancira kohezijski sklad, izboljšal pa bo življenjske
pogoje prebivalstva, zmanjšal pritisk na naravno okolje, izboljšala se
bo kakovost površinskih in podzemnih voda ter zmanjšalo komunal-
no onesnaženje voda. Preostanek denarja k naložbi prispevata držav-
ni in občinski proračun. Za občino Škofja Loka je delež evropskega
denarja za projekt 13,2 milijona evrov, za Gorenjo vas - Poljane 2

milijona, za Železnike 1,6 in za Žiri 1,9 milijona evrov. Kaj bo v pro-
jektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore pridobila
občina Škofja Loka? Predvidena je nadgradnja kanalizacijskega si-
stema in pripadajočih objektov v dolžini 12,78 kilometra: izboljša-
nje zbirnega mestnega kanala v dolžini 0,92 kilometra, izboljšava
zbirnega kanala Trata (1,57 kilometra), gradnja kanalizacije v Pušta-
lu (2,24 kilometra), gradnja kanalizacije za Godešič in Reteče - Go-
renja vas (5,64 kilometra), gradnja šestih razbremenilnikov, treh raz-
bremenilnih in dveh zadrževalnih bazenov ter sedmih črpališč. Po-
leg tega bo nova čistilna naprava v Retečah za 2400 gospodinjstev,
sedanja centralna čistilna naprava v Škofji Loki (za 45.600 popula-
cijskih enot) pa bo posodobljena in nadgrajena. Kot pravi loška pod-
županja Mirjam Jan Blažič, ki koordinira projekt, je bil v preteklo-
sti na področju komunalne infrastrukture v občini velik zaostanek,
zato si razvojna koalicija v tem mandatu prizadeva za hitrejši razvoj
ključne komunalne infrastrukture. ”V dveh letih in devetih mesecih
nam je uspelo premagati pot do odločbe oz. pridobitve nepovratnih
sredstev kohezijskega sklada EU. S to odločbo pa še ni končana za-
htevna in trnova pot. Prihajamo zopet na novo več ali manj neobde-
lano trdo ledino - razpisna dokumentacija, izbor izvajalcev, gradbe-
na dovoljenja, izvedba in nadzor investicij,” meni Jan Blažičeva. 

Danica Zavrl Žlebir

8 - L O Č A N K A

S slovesnega odprtja novega modularnega vrtca Biba v Škofji Loki
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Štiri občine dobijo evropski denar



Potem ko se je v prejšnji teden v Ljubljani končal tradicionalni filmski
festival LIFFE, bodo v prvem tednu decembra vse poti filmskih 
sladokuscev usmerjene v Škofjo Loko. Občina Škofja Loka namreč v
sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Ruske federacije v Moskvi in ve-
leposlaništvom Ruske federacije v Republiki Sloveniji in Gimnazijo
Škofja Loka v škofjeloškem kinu Sora in v Sokolskem domu prireja 
Teden ruskega filma v Škofji Loki. Festival sodobnega ruskega filma
bo potekal med 1. in 7. decembrom, na njem pa si bodo gledalci lah-
ko brezplačno ogledali šest izbranih filmov, ki jih je finančno podprlo
Ministrstvo za kulturo Ruske federacije. 

Slovesna otvoritev festivala bo v torek, 1. decembra, ob 19. uri v
vhodni avli Sokolskega doma, prvi film, ki bo na ogled, pa bo Petja
na poti v nebesa režiserja Nikolaja Dostala. Gre za zmagovalni film
letošnjega filmskega festivala v Moskvi, film pa je bil sprejet tudi v
spremljevalni program filmskega festivala Pusan Int. Film Festival v
Koreji. Zgodba filma je postavljena v čas Stalina (1953) v oddaljeno
mestece Kandalakše, med okoliške novogradnje in gulage, kjer se
vsakodnevno berejo parole Vse poti vodijo v komunizem in Najbolj-
ši kontrolor kakovosti je vest proletariata. V takšnem depresivno 
revolucionarnem vzdušju odrašča visokorasli Petja, lokalni posebnež
in junak svojega fantazijskega sveta. Pretvarja se, da je policist in 
inšpektor, usmerja promet, in ljudje ubogajo njegove ukaze ...

V prihodnjih dneh bodo sledili še štirje odlični filmi. Film Bolniška
soba št. 6 Karena Šahanazarova je med drugim tudi letošnji ruski
kandidat za tujejezičnega oskarja, komedija Ruska igra režiserja

Pavla Čuhraja je bil lani nominiran za tujejezičnega oskarja, med
številnimi nagradami je najpomembnejša nagrada žirije na Bene-
škem filmskem festivalu. Film Morska deklica režiserke Anne 
Melikjan je fantastična bajka o mladi deklici Alisi z ulic Moskve, ki
se ponaša z nagrado za najboljšo režijo na festivalu neodvisnega 
filma Sundance, je pa tudi zmagovalni film Berlinskega filmskega 
festivala leta 2008. Tu sta še družinska drama Muha režiserja 
Vladimirja Kotta, gimnazijce pa bo navdušil film Štirje taksisti in
pes. Vsi omenjeni filmi bodo v Sloveniji prikazani premierno. 

Festival ruskega filma v Škofji Loki
Med 1. in 7. novembrom bo v Kinu Sora in v Sokolskem domu potekal Teden ruskega filma.

Objave Občine Škofja Loka
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Župan Igor Draksler vabi na 

1. ŽUPANOV DOBRODELNI PLES
Sobota, 28. novembra, ob 19.30 v Sokolskem domu v Škofji Loki.

Ples bo potekal ob ritmih plesne glasbe Mihe Kralja, popestren bo 
z modno revijo veleblagovnice Nama, z nastopi plesne šole Miran dance

ter z dražbo izbranih slik učenk in učencev Osnovne šole Jela Janežiča.

Pogostitev: Hiša kulinarike Jezeršek

Vstopnice lahko kupite na LTO Blegoš, Kidričeva cesta 1a, Škofja Loka. 04/517 06 00, info@lto-blegos.si

Po k r ov i t e l j i :
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Prizor iz filma Petja na poti v nebesa, s katerim se bo 
1. decembra začel Teden ruskega filma.

VRTNARSTVO
STANONIK



Škofjeloške novice
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Na starejše niso pozabili
Med članstvom v Društvu diabetikov Škofja Loka je 60 odstotkov vseh starejših od 65 let, 

62 članov pa je starejših od 80 let.

Škofja Loka - Kot nam sporoča predsedni-
ca društva Silva Žontar, v svojih programih
upoštevajo starejše. Več let pripravljajo sreča-
nja najstarejših (nad 80 let, tiste, ki so ostali
sami ali živijo v domu starejših), na letošnjem
je bila najstarejša udeleženka stara častitljivih
95 let. Oktobra so starejše člane odpeljali na
kosilo v Zg. Lušo, odkoder so se z njimi od-

pravili na sprehod v naravo, nato so ob spro-
ščenem klepetu prisluhnili njihovim bese-
dam. Že septembra so skupino starejših odpe-
ljali v Žalec, kjer so jim v Kani naredili nego
nog in pedikuro. ”Diabetiki vemo, da mora-
mo veliko pozornosti posvetiti ravno stopa-
lom, saj vsaka najmanjša poškodba lahko
povzroči težave, zato je nega izrednega pome-
na,” razlaga Silva Žontar. Novembra in de-

cembra pa obiskujejo še druge člane, starejše
nad 80 let. Obdarijo jih s praktičnimi darili.
”Srečanja z njimi so zelo prijetna, kajti za pol-
no preživetje let, ki jih je namenilo življenje,
je pomembno dobro razpoloženje, družabnost
in pozitiven odnos do njihovih let. 

S srečanji želimo dati starejšim občutek, da
niso sami in jih ne bomo pozabili,” dodaja
Silva Žontar. Danica Zavrl Žlebir

V programih Društva diabetikov
Škofja Loka poudarjajo pomembnost
izobraževalnih programov, da bi posa-
meznik čimbolj spoznal pomen skrbi
za lastno zdravje. Oktobra so tako
pripravili strokovno izobraževanje za
vse člane društva, udeležilo se ga je
145 diabetikov iz Škofje Loke, Selške
in Poljanske doline. Pred začetkom
programa so opravljali meritve krvne-
ga sladkorja in tlaka vsem, ki so to že-
leli. Diabetolog Tomaž Camlek je go-
voril o okvari oči in okvari ledvic, Ja-
nja Car pa je predstavila osnove zdra-
ve prehrane. Navzoči so postavili tudi
številna vprašanja, povezana s psiho-
loškimi težavami diabetikov in proble-
mi, s katerimi se spopadajo v času kri-
ze in materialne stiske. 

Škofja Loka - ”Glede na recesijo smo bili v poletnih mesecih do-
kaj zadovoljni s turistično sezono, saj smo avgusta zabeležili enako
število nočitev kot isti mesec lani,” o letošnji turistični sezoni na
Škofjeloškem pravi Andreja Križnar, direktorica LTO Blegoš. Po
podatkih turističnih delavcev je bila zasedenost letos za približno
petino nižja kot lani. ”Upam, da bo obisk že prihodnje leto zrasel, da
bomo z dodatnimi vsebinami znali privabiti večje število gostov,”
pravi direktorica. 

Novosti je veliko. V sodelovanju z gorenjskimi občinami in Regi-
onalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC) so pred kratkim zaklju-
čili projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem. ”Projekt je us-
pel povezati vse gorenjske občine, vsaka občina pa je v tem projek-
tu izpostavila svojo posebnost, velika dodana vrednost pa je odlična
spletna stran www.slovenian-alps.com, ki jo bo treba sproti nadgra-
jevati in obnavljati z aktualno ponudbo,” meni Križnarjeva. Na sple-
tu pa tudi katalogu so predstavljeni paketi izletov, v njih pa vključe-
ne tudi nekatere novosti. Gorenjska se po novem tujim gostom pred-
stavlja kot območje Slovenskih Alp, Škofja Loka s sloganom Tako
lepa, tako mistična, Poljanska dolina (občini Gorenja vas-Poljane in
Žiri) z Zeleni razgledi v objemu domačnosti, Železniki pa s sloga-
nom Vsak je svoje sreče kovač. 

LTO Blegoš je letos začel izvajati projekt Leader z naslovom Ži-
vahna doživetja Škofjeloškega podeželja, ki je namenjen organiza-

torjem in potencialnim organizatorjem prireditev, s katerim jim olaj-
šajo načrtovanje in izvedbo prireditev (računovodstvo, tehnično va-
rovanje prireditev, javni nastop, pridobivanje sponzorjev ...), v začet-
ku prihodnjega leta pa bodo kupili tudi pokrit oder. LTO projekt iz-
vaja v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka, podprli pa sta ga
občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane. Čezmejni projekt (Slo-
venija - Avstrija) Domača in umetnostna obrt še pripravljajo. Pri
njem bo LTO kot projektni partner okrepil čezmejno sodelovanje in
spodbudil prenos tradicionalnih znanj med generacijami, v nekdanji
pasijonski pisarni na Mestnem trgu pa bo urejen Center domače in
umetnostne obrti.

Za prihodnje leto LTO Blegoš s partnerji pripravlja še en projekt
Leader, ki danes nosi delovni naslov Nordijska hoja. ”Z njim želimo
nadgraditi in vsebinsko dopolniti obstoječe pohodniške poti na Škof-
jeloškem. V TIC Blegoš bomo hkrati uredili center nordijske hoje,
kjer bo na voljo tudi primerna oprema, cilj projekta pa je tudi uspo-
sobitev vodičev,” pojasni Andreja Križnar. V letu 2010 LTO Blegoš
vstopa brez Občine Žiri, ki izstopa iz ustanoviteljstva, zato direktori-
ca upa na posluh preostalih županov pri zagotavljanju splošnih stro-
škov kot tudi pri podpori razvojnih turističnih projektov. ”Želimo de-
lati v dobro občin ustanoviteljic, pričakujemo pa, da nam bodo prišli
naproti in bomo skupaj razvijali turizem,” še pove Križnarjeva.

Boštjan Bogataj

Načrti LTO Blegoš polni turističnih projektov

S srečanja starejših
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Železniki - Na decembrski seji bodo že-
leznikarski občinski svetniki prvič obra-
vnavali proračun za prihodnje leto, ki bo
vreden 12,4 milijona evrov. Pri načrtova-
nju je občinska uprava dala prednost ti-
stim investicijam, ki jih sofinancira Evrop-
ska unija. V letu 2010 v Železnikih priča-
kujejo dobre tri milijone evrov evropskih
strukturnih in kohezijskih sredstev, več o
tem pa župan Mihael Prevc:

”Projekt panoramske ceste, v sklopu katerega
bomo zgradili nov Vrhovčev most in obnovili
1,5 kilometra dolgo cesto od obrata Niko do
Močilarjevega griča, je vreden dobrih 600 ti-
soč evrov, približno polovico denarja bo pri-
spevala EU. Prihodnjo jesen bo zaključena
gradnja širokopasovnega omrežja, za dobre tri
milijone evrov vredno investicijo pričakujemo
2,5 milijona evrov evropskih sredstev, ostalo
pa mora zagotoviti izvajalec Tritel. S projek-
tom urejanja porečja Sore smo vse štiri škofje-
loške občine uspešno kandidirale za evropska
kohezijska sredstva. Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) nam je že poslalo odločbo gle-
de odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V Že-
leznikih bomo povečali zmogljivost čistilne
naprave z 2.000 na 4.500 populacijskih enot in
jo posodobili. Za več kot 2,5 milijona evrov
vredno investicijo pričakujemo 85 odstotkov
evropskih sredstev, izvajati pa jo bomo začeli
leta 2011. Še vedno pa čakamo na odločbo
MOP glede oskrbe s pitno vodo, saj želimo pri-
hodnje leto zgraditi vodohran v Plenšaku, saj
je v sušnih poletnih mesecih zaloga vode v ob-
stoječih rezervoarjih premajhna. Investicija je
vredna 600 tisoč evrov, 85 odstotkov denarja
pričakujemo od EU. Prihodnje leto bomo za
evropska sredstva kandidirali tudi s projektom
ureditve trgov. Za ureditev ‘Placa’ pred cerkvi-
jo sv. Antona in trga pred plavžem si prihodnje
leto obetamo okoli 94 tisoč evrov. Iz tega na-
slova sicer v prihodnjih treh letih pričakujemo
devetsto tisoč evrov, medtem ko je celoten pro-
jekt vreden 1,5 milijona evrov. Država naj bi
nam s sanacijskim programom po ujmi prihod-
nje leto namenila dva milijona evrov, tako da
pričakujemo približno pet milijonov evrov iz
državnega in evropskega proračuna.”

Opozarjali ste, da občinskih cest ne boste
več zmogli tako intenzivno asfaltirati ...

”Tako je. Za pridobitev evropskih sredstev
moramo zagotoviti tudi lasten denar. Letos
smo asfaltirali dobrih devet kilometrov cest,
polovico tega (skoraj 500 tisoč evrov) pa
bomo poravnali šele v letu 2010, saj s Cest-
nim podjetjem Kranj podpisujemo dvoletne

pogodbe. Prihodnje leto bo asfaltiranih pol
manj cest kot v zadnjih letih, okoli štiri kilo-
metre, prednost pa bomo dali lokalnim ce-
stam, v katere bomo vložili dobrih 300 tisoč
evrov. Med drugim bomo uredili povezoval-
no cesto med občinama Železniki in Škofja
Loka, in sicer od Martinj Vrha proti Lenartu
v dolžini enega kilometra. To cesto krajani
Martinj Vrha pogosto uporabljajo za krajšo
pot proti Škofji Loki. Občina bo sofinancira-
la še rekonstrukcijo ceste skozi Log, za iz-
gradnjo komunalne infrastrukture bo prispe-
vala 300 tisoč evrov.”

In katere investicije se obetajo na podro-
čju športa in šole?

”Na področju družbenih dejavnosti bo naj-
večji zalogaj gradnja Športnega parka Dašni-
ca, ki bo stala 480 tisoč evrov. Poleti naj bi bile
športne površine zaključene, okolica, ograje in
razsvetljava bodo prišle na vrsto kasneje. Ve-
lik zalogaj, vreden 317 tisoč evrov, bo tudi do-
končna ureditev mansarde v šoli v Selcih, kjer
načrtujemo knjižnico, multimedijsko učilnico,
sanitarije in dvigalo. Pomembna investicija bo
tudi ureditev parkirišča ob šoli v Železnikih in
pešpoti do športne dvorane, vredna je 120 ti-
soč evrov. Skoraj 50 tisoč evrov pa bo stala
projektna dokumentacija za obnovo PŠ Draž-
goše in gradnjo telovadnice.”

Na seji občinskega sveta je bilo govora o
postavitvi mobilnega vrtca. Boste na ta na-
čin reševali prostorsko stisko v vrtcih?

”Mobilni vrtec je možno hitro zgraditi, fi-
nančno pa vse skupaj ni tako ugodno. Zna se

zgoditi, da bo prihodnjo jesen pred vrati vrt-
ca ostalo za kar dva oddelka otrok, zato smo
v teh dneh aktivno iskali rešitve za omilitev
prostorske stiske. Po številnih analizah in štu-
dijah smo prišli do zaključka, da bi bilo naj-
bolj primerno zgraditi prizidek k obstoječe-
mu vrtcu v Železnikih, s čimer bi pridobili
prostor za dva oddelka. Naročili smo idejni
projekt, na osnovi katerega bomo naredili
terminski plan gradnje, bojim pa se, da bomo
zaradi pomanjkanja denarja v letu 2010 to in-
vesticijo težko izpeljali, bomo pa denar zago-
tovili za izdelavo projektne dokumentacije.
Na vsak način bomo za to investicijo skušali
pridobiti tudi državna sredstva.” 

Bodo do konca leta izbrane najboljše va-
riante za zagotovitev poplavne varnosti in
obvoznico mimo Železnikov?

”Zaenkrat nam z ministrstva za okolje in
prostor niso sporočili, da bi se to odmaknilo.
S krajani smo imeli sestanke glede prestavit-
ve ceste v Ovčjo vas, nad čimer niso bili nav-
dušeni, saj bi nova cesta šla prav po njihovih
vrtovih. Načrtovalci državnega prostorskega
načrta bodo tako pripravili študijo nove ceste
v Ovčjo vas na sedanji lokaciji. Ko bo faza
izbire najprimernejših variant zaključena,
bomo osnutke podrobno prestavili krajanom.
Slednji bodo lahko podali mnenja in pripom-
be, ki jih bodo načrtovalci skušali upoštevati.
V tej fazi je možno še marsikaj spremeniti.
Načrtovalci bodo kar dobro leto pripravljali
projekt za izvedbo, nato pa bodo spremembe
precej težje.” Ana Hartman

Mihael Prevc, župan Občine Železniki

Četrtino proračuna iz Bruslja
V občini Železniki prihodnje leto pričakujejo več kot tri milijone evropskih sredstev.

Prihodnje leto bo ena največjih investicij v Železnikih gradnja Športnega parka Dašnica.
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Najobsežnejše Železne niti doslej
Muzejsko društvo Železniki je na 422 straneh izdalo šesti zbornik Železne niti.

Železniki - Prve Železne niti so luč sveta
ugledale leta 2004, od takrat naprej pa Mu-
zejsko društvo Železniki vsako leto izda nov
zbornik. Minulo nedeljo so v cerkvi sv. An-
tona v Železnikih predstavili že šeste Želez-
ne niti, predstavitev pa so obogatili tenorist
Janez Lotrič, Tone Potočnik z igranjem na
orgle in klavir ter Grudnove šmikle. Novi
zbornik, ki je izšel na 422 straneh, je soobli-
kovalo trideset ljudi, za pripravo pa so pora-
bili več kot pol leta. ”Šeste Železne niti so
nadaljevanje predhodnih zbornikov. Še na-
prej sledimo našemu poslanstvu, da s pri-
spevki ohranjamo kulturno dediščino in ljud-
sko izročilo, pišemo o pomembnih ljudeh iz
Selške doline, dogodkih ... Na ta način skrbi-
mo, da stvari ne gredo v pozabo,” je poudaril
urednik zbornika Primož Pegam.

V novem zborniku so se po besedah uredni-
ka malce bolj osredotočili na ljudi, ki držijo
pokonci vasi, mednje pa zagotovo sodita sli-
kar Miro Kačar iz Sorice in Franc Peternelj
iz Davče. Predstavljeni so tudi maratonec Ro-
man Kejžar, ki se je pred nedavnim poslovil
od tekmovalne kariere, znana ginekologinja
Vida Košmelj, ki je več kot štirideset let
opravljala svoje poslanstvo, najstarejši moški
iz Selške doline, 95-letni Ciril Debeljak iz
Selc, in umetniška družina Ilc iz Selc, ki je

znana po izdelovanju violin. Opisali so živ-
ljenjsko pot domačinke Frančiške Čemažar,
ki je letos v 102. letu starosti umrla v domu v
Celju, prav tako pa so se spomnili pokojne
organistke Marije Lotrič, sicer stare mame
Janeza Lotriča. Mnoge bo nedvomno priteg-
nil prispevek Roka Fazarinca o načrtovanih
ukrepih za zagotavljanje poplavne varnosti v
Železnikih, dodani pa sta še poročili o huma-

nitarni akciji in sanaciji po poplavah. Posebno
poglavje so namenili okroglim obletnicam:
50-letnici rokometa v Selški dolini, 40-letnici
Muzeja Železniki, Muzejsko društvo Železni-
ki, Mešani pevski zbor Domel in Pihalni or-
kester Alples pa so praznovali 30-letnico. Po-
svetili so se podružnični šoli na Bukovici, ki
se ponaša z več kot stoletno tradicijo, ter ple-
su in igram iz Železnikov, opisane so še
Fužinarsko-kovaška pot, skakalnice v Dolenji
vasi in Sorici, za katere je načrte narisal Stan-
ko Bloudek, male hidroelektrarne v občini in
hidroelektrarna sodarske zadruge na Češnjici.
Kot ponavadi je posebno poglavje namenjeno
šoli in uspehom učencev, v poglavju Mladi in
družba pa je zajet večjezični literarni maraton
Mavrica neba 2009. Zbornik je s fotografija-
mi rožic obogatil Aleksander Čufar, s pes-
mimi pa Andrej Demšar.

Izdajo Železnih niti so omogočili muzejsko
društvo in sponzorji, Pegam pa upa, da bo
projekt v prihodnje finančno podprla tudi 
občina. Kot pravi urednik, pa so z mislimi že
pri sedmih Železnih nitih: ”Naša želja je, da
bi vsako leto izšel nov zbornik. Glede na to, s
kakšno zgodovino se ponašajo Železniki, ma-
teriala ne bo zmanjkalo, motivacijo pa nam
dajejo predvsem pozitivni odzivi bralcev.” 

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Obnovili vodovod v Plenšaku
Železniki - V občini Železniki se je letos zaradi krepko okrnje-

nih državnih sanacijskih sredstev sanacija po poplavi močno upo-
časnila, prednostno pa so se lotili obnove javnega vodovoda v
Plenšaku, ki je stala 300 tisoč evrov. ”V poplavah je bila vodovod-
na napeljava povsem uničena, za čimprejšnjo zagotovitev oskrbe s
pitno vodo pa smo nato cevi začasno speljali kar po površju. Zdaj
so vkopane v zemljo, sanirani so tudi obstoječi vodohrani. Poleg
tega je v ujmi uničena dolina Plenšak dobila povsem novo podobo,

struga je prenovljena, za umiritev potoka smo zgradili zadrževalni-
ke in vodne pragove, prestavili smo cesto in obnovili mostove ...,”
je strnil župan Mihael Prevc. A. H.

‘Ne’ programu varnosti
Železniki - Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji konec

novembra zavrnili občinski program varnosti, ker da vsebuje premalo
konkretnih operativnih predlogov in rešitev na področju varnosti v
cestnem prometu in na javnih površinah. Posebna skupina, v kateri se
bodo zunanjemu pripravljavcu Stanetu Mlakarju pridružili še svet-
niki, predstavnik policije ter predsednika Lokalne akcijske skupine in
Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu, mora tako pripra-
viti program s konkretnejšimi rešitvami, potrjen pa mora biti do kon-
ca leta. Po zakonu o občinskem redarstvu morajo namreč vse občine
imeti programe varnosti, s katerimi na podlagi ocene varnostnih raz-
mer v občini podrobneje določijo vrsto in obseg nalog redarstva. ”V
drugih občinah so sprejemali zelo podobne programe varnosti, med
drugim tudi v občini Gorenja vas - Poljane, ki je imela istega priprav-
ljavca kot mi. Nobena tragedija pa ni, ker program ni bil sprejet. V tem
času ga lahko izboljšamo, saj so bili predlogi svetnikov na mestu,” je
po seji dejal župan Mihael Prevc. Kljub temu pa meni, da svetniki ne
bodo na mizo dobili bistveno drugačnega programa, saj bo skupina
pri pripravi vezana na metodologijo, predpisano v zakonu o redarstvu.
”Program bo osnova za delo redarstva, predstavlja predvsem okvir,
samo vsebino pa mu bodo morali dodati redar, policija, SPV ... Sicer
pa program ni ‘zacementiran’, v skladu z zakonodajo ga je treba vsa-
ko leto ovrednotiti in po potrebi prilagoditi,” je dodal Prevc. A. H.Obnovljena dolina Plenšak

Urednik Primož Pegam z novim zbornikom
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Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane

Prihodnje leto tri igrišča
Dela v gospodarski coni Dobje se bližajo koncu, tudi ureditev vrtca v Lučinah 

poteka po terminskem planu.

Gorenja vas-Poljane - Med največjimi
projekti, ki se letos zaključujejo, je komu-
nalno opremljanje gospodarske cone Do-
bje. V delu cone že raste en objekt, zato
smo župana Milana Čadeža vprašali, ali so
dela v coni zaključena:

”Velik del komunalne opreme v coni je že
zgrajen, dokončati pa je treba še utrditev
kamnitih zložb na protipoplavnem nasipu,
dokončno urediti platoje in zgraditi nov levo
zavijalni pas na regionalni cesti ob uvozu v
cono. Zaključek vseh del je predviden v prvi
polovici prihodnjega leta, po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja pa bo cona predana na-
menu. Za zdaj še ni znano, kdaj bodo vsi in-
vestitorji začeli z gradnjo svojih poslovnih
objektov, pričakujemo pa, da se bo cona po
izgradnji komunalne opreme hitro razvijala,
saj je opremljena po vseh standardih, zgraje-
na je tudi povsem nova transformatorska po-
staja, izvedeni bodo vsi ukrepi za zagotavlja-
nje poplavne varnosti. Delovnih mest v obči-
ni primanjkuje, zato bomo na občini storili
vse, kar je v naši pristojnosti, da bi se zapo-
slitvene možnosti v občini izboljšale.”

Na zadnji seji občinskega sveta svetniki
niso potrdili vašega predloga za vzpostavi-
tev sistema pobiranja nadomestila za
stavbna zemljišča. Do sedaj ga v občini ni-
ste poznali, zakaj ste ga predlagali?

”Na našem območju smo še zadnja občina,
ki tega nima urejenega z odlokom. Odločitev
o pripravi pravnih podlag za komunalni pri-
spevek je bila sprejeta že ob ukinitvi zaraču-
navanja priklopnih taks na vodovod in kanali-
zacijo, ki jih po direktivi ministrstva za okolje
in prostor občina že nekaj časa ne smemo za-
računavati. Pri tem posebej poudarjam, da se
po predlaganem odloku komunalni prispevek
ne bo zaračunaval za nadomestne gradnje, saj
smo želeli razbremeniti tiste lastnike hiš, ki so
v preteklosti že prispevali za urejanje cest in
vodovodov. S komunalnim prispevkom se na-
mreč poplačajo prav minula vlaganja v infra-

strukturo, ki so jih graditelji na posameznih
lokacijah že poplačali, novograditelji pa ne,
vendar jih bo po izgradnji hiše uporabljal. Na
zadnji seji občinskega sveta pa smo prejeli kar
nekaj koristnih dodatnih pripomb za izboljša-
vo odloka, ki jih bomo pri pripravi novega
predloga upoštevali.”

Prihodnje leto naj bi zgradili kar tri
igrišča po vaseh v občini. Zakaj tako veli-
ko število, čeprav nekateri ugotavljajo, da
so nekatera že obstoječa prazna?

”Stališča glede vlaganj v športno infra-
strukturo so različna, vsekakor pa prevladuje
argument, da je treba zagotoviti dovolj kvali-
tetnih športnih površin, saj imamo v občini
veliko aktivnih športnih društev. Njihovo de-
javnost želimo podpirati tudi preko zagotav-
ljanja primernih športnih objektov. Prihodnje
leto imamo v načrtu začetek gradnje športne-
ga igrišča na Sovodnju, za kar imamo že pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje, računamo pa
tudi na nepovratni denar. Predvidena je tudi
ureditev otroškega igrišča na Hotavljah (ne-
povratna sredstva že zagotovljena), za igrišča
na Dobravi pa je v prihodnjem letu predvide-
na pridobitev projektne dokumentacije.”

Varstvu najmlajših namenjate kar nekaj
pozornosti, kako napredujejo projekti na
tem področju?

”Nova lokacija v Javorjah je lepo zaživela,
skladno s terminskim planom poteka gradnja
vrtca v Lučinah; nadomestni šolski prostori so že
v celoti urejeni, do konca leta pričakujemo, da
bodo v celoti izvedeni tudi prostori vrtca. Raču-
namo, da jih bomo hitro tudi opremili in prido-
bili uporabno dovoljenje, da bo vrtec lahko fe-
bruarja odprl svoja vrata. Sočasno pripravljamo

projekte za ureditev štirih dodatnih igralnic za
dislocirano enoto vrtca v Gorenji vasi. Skupaj z
vodstvom vrtca in šole ter v sodelovanju z lastni-
kom objekta smo pripravili kvalitetno idejno za-
snovo ureditve, ki bo ustrezala vsem standardom
tudi za varstvo najmlajših otrok. Po terminskem
planu je odprtje vrtca načrtovano z prihodnjim
šolskim letom, saj pričakujemo, da bo tudi takrat
povpraševanje za vpis otrok v vrtec veliko. Naša
občina je na prvem mestu med vsemi slovenski-
mi občinami po številu rojenih otrok.”

Sprejet je program zagotavljanja varno-
sti v občini, vendar redarjev na območju
občine ni. Kaj storiti?

”Redarji in medobčinski inšpektor imajo kar
nekaj pristojnosti, ki jih je mogoče izvajati
tako, kot predpisujejo občinski odloki in poob-
lastila v državnih predpisih. Vsa delovna me-
sta redarjev v inšpektoratu so bila zasedena
šele v preteklem mesecu, zato pričakujemo
skorajšnje povečanje aktivnosti redarske služ-
be v občini. Na občini pa se bomo trudili na-
daljevati zastavljene projekte za izboljšanje
prometne varnosti v občini z rekonstrukcijami
najbolj obremenjenih odsekov v naseljih. Za
ureditvijo odseka skozi Poljane in do šole v
Gorenji vasi ter do blokov na Blatih smo nare-
dili že velik korak naprej. Na vrsto prihaja še
odsek Avhež-Neškova brv, krožišče in v pri-
hodnjih letih obvoznica, odsek od šole v Luči-
nah od kapelice, cesta skozi Javorje, odsek
šolske poti do poljanske šole ter nenazadnje
izboljšanje prometnih ureditev na območju
Sovodnja. Za prihodnje leto imamo v načrtu
ureditev in osvetlitev avtobusnih postajališč na
območju Trebije, Podgore in Lučin.” 

Boštjan Bogataj, foto: Denis Bozovičar

Čadeževa poslanska pisarna
Poslanec Milan Čadež je odprl poslan-

sko pisarno, ki jo je najel preko Držav-
nega zbora pri občini Gorenja vas-Pol-
jane. V (županski) pisarni je dosegljiv
ob ponedeljkih od 13. do 15. ure ob
predhodni najavi po telefonu 031/847-
961. Na isto telefonsko številko je doseg-
ljiv ob ponedeljkih in sredah.

Dela pri urejanju središča Gorenje vasi lepo napredujejo. 
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Volaka - Naključje je hotelo, da sta se Ivan-
ka in France Petrovčič z domačije Pr’ 
Klemen vnovič poročila na isti datum - 21.
novembra. Leta 1959 sta se cerkveno poroči-
la v Gorenji vasi in tudi tokrat je bilo tako.
”Svatba je bila skromna, v stari domači hiši v
Volaki,” nam je povedala Ivanka. Tokrat sta
pripravila svatbo na Hotavljah z 80 povablje-
nimi svati. Izhajata iz velikih družin, France
z Volake, Ivanka z Jazbin blizu Malenskega
Vrha. Oba sta morala kmalu služit. 

Njuni številni družini sta že nakazovali, da
bosta tudi sama želela imeti veliko otrok. Pa
vendar ni šlo tako hitro. Spoznala sta se, ko je
bilo njej 18 let, on jih je štel dvakrat toliko.
”Bilo je na poroki prijateljev. Bila sem druži-
ca, Franc pa priča. Že takrat so naju nagovar-
jali, da bi se morala vzeti,” pove Ivanka. Kar
dve leti je trajalo, da se je France res oglasil
pri njej, razlog je bil seveda banalen: pokazati
je želel slike s poroke, kjer sta oba sodelovala. 

Nato je prihajal enkrat na mesec v Malen-
ski Vrh. ”Malo pogledat,” smeje pove Franc.
Po štirih letih od prvega snidenja in dveh, ko
sta se imela rada, sta se poročila in se naseli-
la v hiši ženinovih staršev v Volaki. ”Jah,
vzela sem ga, ker ni odnehal. To je ljubezen,”
dodaja Ivanka. Franc jih je štel že štirideset
(februarja letos je praznoval 90-letnico), zato
sta kar hitro nadoknadila zamujeno. Jana,
Roman, Marko, Milan, Boris in Andrej so se
rodili v prvih šestih letih njunega zakona,
vsak z enoletno razliko, kasneje pa še Fran-
cka, Franci (že pokojni), Irena in na koncu še

Marija, ki je dve desetletji mlajša od najsta-
rejše sestre. 

Ivanka se je vse življenje ukvarjala s kmeti-
jo, France je polovični delovnik opravil v
bližnjem Marmorju. Več ni zmogel, saj je bil
že od mladosti bolan (tuberkuloza), v zadnjih
letih pa mu zdravje - za njegovo starost - kar
dobro služi. V zakonu sta sezidala novo hišo
in hlev, skrbela za kmetijo. ”Luštno nama je
bilo, čeprav ni bilo vselej lepo,” pove France,
Ivanka pa doda, da mora ljubezen že držati,
če sta toliko časa skupaj. 

Zlata zakonca sta, kljub težavam z zdrav-
jem, srečna in zadovoljna. Vesela sta, da so
otroci zdravi in ju radi obiskujejo, enako
tudi 20 vnukov. ”Na pravnuka še čakamo.
Čeprav je najstarejša vnukinja stara 23 let,
in sem sama pri teh letih imela že dva otro-
ka, pa nič ne kaže na to,” pove Ivanka. Želi-
ta si zdravja in da bi k hiši prišla tudi ‘ta
mlada’. Pomoč pri enajstih glavah družine,
za katere še vedno skrbi tudi Ivanka, bi še
kako prav prišla. 

Boštjan Bogataj

Po dveh letih ji je pokazal slike
Minulo soboto sta si Ivanka in France Petrovčič z Volake po petdesetih letih znova obljubila zvesto.

Na vrsti je le še restavriranje in oprema
Šubičeva hiša v Poljanah je v grobem prenovljena in skoraj 

pripravljena na kulturno dogajanje v Poljanski dolini. Prihodnje leto
bo Občina Gorenja vas - Poljane investirala še v dokončanje restav-
ratorskih del (vhodna in notranja vrata, balkonske in notranje ogra-
je, krušna peč, leseni podi in stropi ...), kupiti oziroma obnoviti 
bo treba notranjo opremo. ”V
štirih prostorih je Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slove-
nije, Restavratorski center odkril
stenske in stropne poslikave, ki
jih bodo restavrirali, kasneje pa
jih bomo namenili spominski
sobi,” nam je razložila Anja
Hren iz občinske uprave.

Klet bo namenjena galerijski
dejavnosti in kiparskim delavni-
cam, urejena bo računalniška
učilnica, na podstrešju (ta doslej
ni bil izkoriščen) bo večnamen-
ski prostor. Hiša je zelo lepo
urejena, po dokončni ureditvi pa

bo upravljavec skupaj z občino (razpis bo kmalu objavljen) določil
tudi vsebino in življenje v njej. Investicija obnove je bila razdeljena
v več faz. Od leta 2006 do letošnjega oktobra so se izvajala grad-
bena dela in restavriranje oken v skupni vrednosti okoli 540 tisoč 
evrov, država je od tega prispevala dobrih 196 tisoč evrov. B. B.

France in Ivanka Petrovčič, zlatoporočenca z Volake, pred domačo hišo
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Žiri - Občinski svet je na zadnji seji žu-
pana in občinsko upravo pozval, da uredi
postopke za izstop iz lastništva oziroma
odproda svoj delež v Lokalni turistični
organizaciji Blegoš. Zakaj so se odločili za
tak korak, je bilo prvo vprašanje za župa-
na Bojana Starmana:

”Glavni problem našega sodelovanja z LTO
Blegoš je, da vidnih rezultatih organizacije 
v Žireh ni bilo. Občinski svetniki so že dlje
časa razmišljali, da bi denar, ki smo ga v 
zadnjih letih izplačevali LTO Blegoš, raje 
namenili žirovskemu turističnemu društvu.
Prihodnje leto naj bi LTO nakazali približno
20 tisoč evrov, kar je visok znesek za našo
občino. Tako bomo raje nekaj več denarja 
namenili Turističnemu društvu Žiri in jih na
ta način spodbudili k razvoju in oživitvi 
ponudbe za obiskovalce v naši občini.”

Pred dobrim mesecem je Upravna enota
Škofja Loka podjetju Deos izdala gradbe-
no dovoljenje za gradnjo doma za starejše.
Stranke v postopku so se pritožile na izda-
jo, ali se dolgotrajno pridobivanje doku-
mentov le premika k zaključku?

”Sosedje, ki so preko Upravnega sodišča do-
kazovali, da jim pripada status stranke v po-
stopku, so tožbo izgubili. Postopek gre naprej,
trenutno ministrstvo za okolje in prostor obra-
vnava pritožbo dveh sosedov, ki sta stranki v
postopku in sta se pritožili na izdajo gradbene-
ga dovoljenja. Odločitev ministrstva pričakuje-
mo do konca leta. Upam, da se bo s tem zgod-
ba pritožb in tožb končala in bo lahko investi-
tor Deos lahko začel s pripravami na gradnjo in
spomladi tudi zaril prvo lopato v Mršaku.” 

Na zadnji seji vas je svetnik Viktor Ža-
kelj v pismu pozval k odstopu, enako tudi
podžupana Marka Mrlaka. Boste odstopi-
li, odpoklicali Mrlaka?

”Ne, o odstopu ne razmišljam. Izvoljen sem
bil na volitvah in bom mandat speljal do kon-
ca. Dejstvo je, da večino svojega županovanja
nisem opravljal poklicno in tudi sedaj je tako.
Svetnik mi marsikaj očita, vse skupaj pa diši
zgolj na politično obračunavanje, ki je leto
pred volitvami povsem nepotrebno. Napove-
dal sem, da se prihodnjih volitev ne bom ude-
ležil, in zato pričakujem manj tovrstnih mani-
pulacij. Boljše bi bilo, da bi skupaj izvedli še
nekaj dobrih in pomembnih projektov v obči-
ni. Želim si konstruktivnega dialoga, ne takš-
nih pisem. Moje delo v Muri je zgolj začasno,
predvidevam, da se bom kmalu vrnil v Žiri.”

Na seji so vas svetniki pozvali k imenova-
nju novega podžupana.

”Zaradi novih obveznosti mene in podžupa-
na Marka Mrlaka sem se na predlog svetnikov
odločil za imenovanje novega podžupana. Po-
leg Mrlaka bo sedaj še Anton Beovič prevzel
del mojih nalog in obveznosti. Pričakujem, da
bo delo sedaj teklo še bolj namazano.” 

Skozi vse leto je že veliko svetnikov pove-
dalo, da bo konec leta odstopilo s svoje
funkcije. Ali pričakujete težave s funkcio-
niranjem občinskega sveta?

”Napovedi odstopov razumem kot osebne
želje in pritiske občinskih svetnikov na sosede,
stranke v postopku, upravno enoto, ministrstva
in sodišče ter tudi javnost po hitrejšem odzivu
in intenzivnejšemu delu pri reševanju zagat z

gradnjo doma za starejše. Ne pričakujem, da
bodo svetniki odstopili, toliko bolj zato, ker so
s kandidaturo sprejeli odgovornost, do konca
mandata pa je manj kot eno leto.”

Z rebalansom letošnjega proračuna ste
na mizo dobili tudi tri predloge za sofinan-
ciranje projektov društev in žirovske žup-
nije. Vse predloge so svetniki zavrnili.

”Občinski svet je predlagal, da se razprava o
teh investicijah prenese v pripravo proračuna
za leto 2010. Če bo le ostalo dovolj denarja 
za nenačrtovane investicije, bodo prošnje za
prihodnji proračun obravnavane prioritetno.”

Projekt gradnje kanalizacije in čiščenja
odpadnih voda v sklopu Urejanja porečja
Sore je bil v preteklih dneh dokončno 
potrjen. Kaj in kdaj boste gradili v Žireh?

”Z odločbo imamo potrjeno gradnjo kanali-
zacije na Dobračevi in Rakulku ter obnovo
čistilne naprave Žiri. Navedeni projekt je

ocenjen na približno tri milijone evrov, od če-
sar bo občina pridobila več kot 2,5 milijona
iz evropskega kohezijskega sklada.”

Občina bo morala torej zagotoviti 600 ti-
soč evrov. Ali je denar zagotovljen v občin-
skem proračunu?

”Investicija je razdeljena v tri leta, torej do
leta 2012, zato ni bojazni, da ne bi uspeli v
prihodnjih dveh letih zagotoviti denarja. Če
bo potrebno, se bomo odpovedali kakšni dru-
gi investiciji.”

Za gradnjo vodovodnega sistema v sklo-
pu projekta Urejanja porečja Sore, ki še ni
potrjen, pa boste morali zagotoviti še do-
daten denar.

”Vladna služba za lokalno samoupravo in
regionalno politiko nam zagotavlja, da bo od-
ločba izdana do konca leta. Mi imamo pro-
jekte pripravljene vključno z gradbenim do-
voljenjem, obnoviti pa nameravamo glavni
vodovod od vodnega zbiralnika do centra Ži-
rov in tlačni vod od črpališča do vodnega zbi-
ralnika. Investicija je ocenjena na 700 tisoč
evrov. Če bo odloča prišla do konca leta, naj
bi jo izvedli v letu 2010 ali 2011.”

Kdaj bo začela obratovati nova zoboz-
dravstvena ambulanta pri osnovni šoli?

”Prostori so v grobem zaključeni, trenutno
vgrajujejo opremo, tako da pričakujem selitev
sedanje ambulante v novo sredi decembra. S
tem bo šola pridobila dodatne prostore, nova
ambulanta pa je primernejša predvsem za obis-
ke občank in občanov, ki niso šolarji. V nove
prostore smo vložili približno 100 tisoč evrov.”

Boštjan Bogataj, foto: Polona M. Baldasin

Bojan Starman, župan občine Žiri

Ambulanta kmalu nared
Župan Bojan Starman ne namerava odstopiti, niti ne verjame v odstope občinskih 
svetnikov. Se agonija s pridobivanjem dokumentov za dom starejših le končuje?

Bojan Starman
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Nova zobozdravstvena ambulanta bo nared do srede decembra.
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Ledinica - Letošnjega spomina na 23. ok-
tober 1943, ko so bile osvobojene Žiri in
ustanovljen prvi narodni osvobodilni odbor
na Gorenjskem, se je na Ledinicah udeležilo
okoli 250 obiskovalcev, ki so prisluhnili pod-
županu Marku Mrlaku, predsedniku žirov-
skih borcev Jožetu Zupančiču in slavnostne-
mu govorniku, poslancu Samu Bevku. 

”Zgodovine se ne more pisati črno-belo in po-
enostavljeno, kot to nakazuje Resolucija Evrop-
skega parlamenta o evropski zavesti in totalita-
rizmu, ki ne upošteva specifičnih zgodovinskih
okoliščin v državah takratne Evrope med vojno
in po njej,” je v nagovoru poudaril Bevk in še:
”Žal so nekateri ta dokument zlorabili za pre-
vrednotenje in zamegljevanje zgodovinskih dej-
stev ... zlorabljajo ga za obračun z zgodovino
ter pod pretvezo izenačevanja fašizma, nacizma
in komunizma opravičujejo sodelovanje doma-
čih izdajalcev z okupatorjem.” 

Poslanec je spregovoril tudi o spopadanju
vlade Boruta Pahorja s finančno-gospo-
darsko krizo in pripravi proračuna za prihod-
nji dve leti: ”Predloga proračuna sta hkrati
naravnana razvojno, protikrizno in varčeval-
no. Za spodbujanje podjetništva in konku-
renčnosti ter za področje visokega šolstva,
znanosti in tehnologije v letu 2010 namenja-
mo 1,1 milijarde evrov ali za okrog 330 mili-
jonov evrov več kot lani.”

Vrnimo se k praznovanju. Občinski ljudski
odbor je pred 56 leti sprejel odlok o razglasit-

vi 23. oktobra za ljudski praznik. Na ta dan
so Žiri po odhodu Nemcev postale prvo
osvobojeno partizansko ozemlje na Gorenj-
skem. Dan prej je nemška vojska odpeljala
naropane čevlje, usnje in čevljarske potreb-
ščine. Kljub temu je v Žireh naslednji dan
zavladalo praznično razpoloženje.

Letošnje praznovanje se je začelo že v go-
stilni Pri Županu, kjer so se zbrali še živeči
borci Jurišnega bataljona pri 31. diviziji, pri-
šli so tudi člani Žirovske čete (skupaj osem

borcev) ter seveda njihovi podporniki. Na
Ledinici so v kulturnem programu sodelo-
vali učenci Osnovne šole Žiri in Pihalni or-
kester Alpina Žiri. Na praznovanju so se ži-
rovski borci za dolgoletno sodelovanje za-
hvalili Bredi Dolenc, Vladimirju Novaku in
Jožici Erznožnik. Praznika Žirov so se ude-
ležili tudi vaščani Velikega Polja (občina
Sežana), ki jih povezuje smrt njihove Miha-
ele Štapin Drine v Žirovskem Vrhu. 
Boštjan Bogataj, foto: Polona M. Baldasin

Spomin na osvoboditev Žirov
Pred leti so v Žireh 23. oktobra praznovali krajevni praznik (v spomin na osvoboditev Žirov), danes pa

spominsko srečanje pripravlja le še krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB.

V dogovoru z Direkcijo bo v središču krožišče
Žiri - Direkcija RS za ceste naj bi v centru Žirov obnovila most čez

Račevo ter uredila semaforizirano križišče, hkrati pa sanirala tudi

vse vpadnice v glavno križišče v centru Žirov. Po predvidenem 
načrtu naj bi delež Občine Žiri pri financiranju ureditve znašal 
dobrih 320 tisoč evrov od skupno 1,5 milijona evrov vrednem pro-
jektu, vendar so svetniki pred meseci na predlog župana Bojana
Starmana odločili drugače.

Razlogov je bilo več, najbolj pa je svetnike in župana v oči 
zbodlo novo urejanje že urejene regionalne ceste skozi mesto in 
semaforizirano križišče. Povedali so, da Žirovci zagotovo ne potre-
bujejo avenije, ampak preusmeritev tranzitnega in tovornega pro-
meta na obvoznico, križišče pred občino in zadružnim domom pa
naj bi preuredili v krožišče. Gregor Ficko, direktor Direkcije, nam
je pred časom povedal, da so zavrnitev dogovorjenega projekta 
enkrat že doživeli: ”Vendar upam, da bomo skupaj z občinsko
upravo in svetniki našli skupno rešitev in denarja ne bomo razporejali
v druge občine.”

Konec prejšnjega meseca se je na občini sestal z vpletenimi in kot
nam je povedal Starman, se je tudi Ficko strinjal z gradnjo manjše-
ga krožišča in novega mostu. ”Na ta način bo prispevek občine bis-
tveno manjši, izvedba pa se bo časovno nekoliko zamaknil. Računa-
mo, da bi aprila lahko podpisali pogodbo o sofinanciranju, v drugi
polovici prihodnjega leta pa bi dela lahko tudi stekla,” je pojasnil
Starman. Novemu predlogu je zeleno luč prižgal tudi občinski svet. 

Boštjan Bogataj, foto: Polona Mlakar Baldasin
Namesto sedanjega križišča v središču Žirov bo prihodnje leto stalo krožišče,
na nov most pa bo (zaradi zahtevnosti gradnje) treba počakati nekoliko dlje.
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Že 60 let o’glasbujejo Loko
Glasbena šola Škofja Loka je s slavnostnim koncertom ob 60-letnici obstoja v Kristalni dvorani Sokolskega
doma dokazala, da ima odlične učitelje in učence, ki bodo svoje mesto o’glasbljevali tudi naslednjih 60 let.

Zvestoba do roba in še čez je že v naslovu skladbe zvestobo glasbeni šoli 
najavil avtor Jaka Strajnar, sicer učitelj tolkal in vodja tolkalske skupine Otroci
Ritmov, so koncert začeli nekoliko drugače.

V družbi ravnatelja Petra Kopača s soprogo so se koncerta udeležili šolski 
minister dr. Igor Lukšič, predsednik Državnega sveta Blaž Kavčič, župan Igor
Draksler, podžupanja Mirjam Jan Blažič, podžupan Klemen Štibelj ...

Glasbena šola deluje na območju celotne nekdanje Loške občine. Iz Žirov se je
predstavil Komorni dekliški zbor DO Žiri. Punce so zapele Ipavčevo Slovenec
sem, mladi solist pa je bil Mark Žakelj.

Mladi violinistki, sestri dvojčici Ana in Kaja Sešek, sta ob klavirski spremljavi
mame Jasne Jan Sešek igrali Šostakoviča, njun oče Armin Sešek pa je 
navdušil z godalnima orkestroma šole, malim in velikim. 

Trinajstletna Lina Voje je na klavir zaigrala tri skladbe: Opolnoči, Skrivnost in
Bratec Tinko, ki jih si jih je napisala kar sama.

Flavtistke iz kvarteta flavt, ki ga vodi učiteljica Karin Garb, tik pred nastopom,
na katerem so očarale z znanim Plesom flavt P. I. Čajkovskega. I. K., foto: G. K.
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Mednarodni cikel 
koncertov se je prijel

Drugo novembrsko nedeljo je bil v cer-
kvi sv. Jurija v Stari Loki zadnji koncert v
letošnjem Mednarodnem ciklu koncertov
z naslovom Glasbeno leto evropskih skla-
dateljev. Predstavili so se štirje ženski zbo-
ri ob spremljavi glasbe skladatelja-roman-
tika Felixa Mendelssohna Bartholdyja, ki
200-letnico rojstva obeležujemo letos. Na
koncertu z naslovom Povzdigni svoj po-
gled h goram so se ob spremljavi orgel
Klemena Karlina predstavili Cerkveni
ženski pevski zbor Andreja Vavkna iz
Cerkelj na Gorenjskem, komorni Ženski
pevski zbor Mens sonora iz Ljubljane,
Dekliški pevski zbor Radost, Godovič ter
domača ženska vokalna skupina Grudno-
ve šmikle. Dogodek v organizaciji članic
vokalne skupine Grudnove šmikle v sode-
lovanju in finančno podporo Občine Škof-
ja Loka je bil del cikla štirih izvedb pro-
grama v štirih različnih mestih. Prvič je bil
koncert izveden v župnijski cerkvi v Vele-
sovem (Adergas), združeni ženski zbor pa
je nastopil še v Idriji in Ljubljani. ”Z Med-
narodnim ciklom koncertov bomo nadalje-
vali tudi prihodnje leto, saj je bil dobro
sprejet. Tako želimo občanom - poslušal-
cem ponuditi drugačno glasbeno izkušnjo,
še posebej ker želimo poleg priznanih do-
mačih glasbenih izvajalcev vključiti tudi
glasbenike naših partnerskih občin,” je po-
vedala Andreja R. Megušar z občine Škof-
ja Loka in dodala, da imajo za naslednje
leto že potrjen koncert Velikega godalnega
orkestra Škofja Loka in godalnega orkestra
iz Carlowa na Irskem, mednarodni festival
pihalnih orkestrov ter mednarodne projek-
te s posameznimi škofjeloškimi pevskimi
zbori. I. K.

Pod mavričnim dežnikom
V četrtek, 10. decembra, Vrtec Škofja

Loka vabi na prireditev Pod mavričnim
dežnikom, ki je namenjena predšolskim
otrokom od tretjega leta starosti. Začeli
bodo ob 17. uri, ko si bodo otroci lahko
ogledali različne dramatizacije, glasbene
pravljice, lutkovne igrice in podobno.
Prireditev bodo pripravile in izvedle
pedagoške delavke in delavci vrtca in
sodelovali v ustvarjalnih delavnicah. In-
formacije: Vrtec Škofja Loka (Majda Pi-
pan, 512 24 62). 

Jerbas domačih v Poljanah
Media butik v sodelovanju z Občino

Gorenja vas-Poljane v nedeljo, 20. de-
cembra, ob 16. uri v telovadnici OŠ Pol-
jane organizira prireditev Jerbas do-
mačih. Informacije: Media butik (Saša
Pivk Avsec, 051/697 736). B. B.

Škofjeloški fantje imajo navado, da se
srečujejo ob jubilejih, pred kratkim pa je
bilo še posebej slovesno na srečanju tistih,
ki so se rodili pred tri četrt stoletja in so
letos proslavljali 75-letnice. Takšnih
Ločanov je trenutno 51, na srečanju, ki je
potekalo Pr’ Godč pri Svetem Duhu, pa se
jih je zbralo 36. Kot so ugotovili, jih je od

praznovanja 70-letnice umrlo pet, drugi pa
se, kljub občasnim boleznim in težavam,
še dobro držijo ter ohranjajo voljo in 
energijo za delo. Malce slabe volje so le
zato, ker upokojenci v času gospodarske
krize večkrat slišijo, da postajajo breme
družbe, čeprav so marsikaj ustvarili.

V. S., foto: Peter Pokorn

Jutri okrogla miza o drogah v Železnikih
Železniki - Uživanje prepovedane droge je precejšen problem tudi v občini Železniki.

”Pomembno se mi zdi, da se je o tej problematiki v našem okolju sploh začelo na glas go-
voriti. Mnogi so namreč pred tem živeli v prepričanju, da drogo jemljejo povsod drugje,
le v Železnikih ne,” ugotavlja predsednik Lokalne akcijske skupine za preprečevanje za-
svojenosti Železniki (LAS) Robert Markelj. LAS bo jutri, v sredo (25. november), ob 18.
uri v predavalnici Osnovne šole Železniki organiziral okroglo mizo na temo odvisnosti in
uživanja drog, na kateri bodo sodelovali predstavniki LAS-a, zdravstva in policije ter star-
ši odvisnikov. Brezplačno bodo delili testerje za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih
drog v telesu. Dan kasneje pa bodo o podobni tematiki govorili v Selcih.               A. H.

Železniki - Župnija Železniki je v sodelo-
vanju z župnijami Selca, Sorica in Bukovšči-
ca drugo nedeljo v novembru pripravila
sedemnajsto dobrodelno tombolo. Pust,
deževen dan je v športno dvorano v
Železnikih privabil okoli šeststo obiskoval-
cev, ki so se potegovali za 780 dobitkov,
glavna nagrada pa je bila slika avtorja Mira
Kačarja iz Sorice. Za preganjanje živčne
napetosti ob žrebanju številk je med premori
skrbel domači ansambel Jeglič, otroke pa je
zabaval čarodej Toni. S tombolo so letos
zbrali 5.400 evrov. Izkupiček so namenili Za-
vodu Zarja, ki je namenjen osebam po nez-
godni poškodbi možganov in njihovim svo-
jcem, porabili pa ga bodo za ureditev dotra-
janih garderob v delovni enoti v Ljubljani.
”Tombola je precejšen organizacijski zalo-
gaj, zato smo zelo hvaležni vsem, ki so po-

magali pri pripravi, in sponzorjem, ki so
darovali dobitke,” je poudarila glavna organi-
zatorka Irma Mediževec.                     A. H.

Dobrodelna tombola 
za Zavod Zarja

S tombolo so za Zavod Zarja zbrali 5.400 evrov. 

Še imajo voljo in energijo
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Hofer odpira trgovino 
v Škofji Loki

Škofja Loka - V četrtek, 26. novembra,
bodo v Škofji Loki odprli novo Hoferjevo
trgovino. Gre za 53. poslovalnico te tr-
govske družbe v Sloveniji, ob odprtju pa za
svoje kupce pripravlja posebno ponudbo
svojih izdelkov po ugodnih, tudi do polovi-
co nižjih cenah, o čemer so gospodinjstva
te dni prejela tudi letake s predstavljeno
ponudbo.       D. Ž., foto: Gorazd Kavčič

Predstavi in koncert 
pri Sv. Duhu

Decembra Krajevna skupnost Sv. Duh
vabi na dve predstavi v kulturni dom. V
soboto, 12. decembra, ob 10. uri vabijo na
ogled otroške predstave Zgodba o smrečici
v izvedbi Studia Anima Medvode (za
abonma Duhec in izven), isti dan bo ob 20.
uri koncert ansambla Bitenc z gostom
Stanetom Vidmarjem. Prihodnjo soboto,
19. decembra, ob 19.30 pa gostuje Ro-
zinteater s predstavo Najemnina ali We are
the nation on the best location. Predstava
je za abonma komedija in izven.     

B. B.

Novoletni koncert 
Radia Sora

Sredi meseca, 14. decembra, Radio Sora
v Kinu Sora organizira dobrodelni novolet-
ni koncert, ki bo ob 17. in 19. uri.
Izkupiček bo namenjen društvu Sožitje
Škofja Loka. Informacije Radio Sora
(Marjan Potočnik, 506 50 50).          B. B.

Prvi županov 
dobrodelni ples

Župan občine Škofja Loka Igor Draks-
ler vabi na prvi dobrodelni ples, ki bo v
soboto, 28. novembra, ob 19.30 v Sokol-
skem domu v Škofji Loki. Ples ob ritmih
plesne glasbe Mihe Kralja bodo popestri-
li modna revija veleblagovnice Nama,
nastopi plesne šole Miran Dance in do-
brodelna dražba podarjenih slik učenk in
učencev osnovne šole Jela Janežiča. Za
pogostitev bo poskrbela Hiša kulinarike
Jezeršek. Vstopnice za dobrodelno prire-
ditev lahko kupite na LTO Blegoš (tele-
fon 04/517 06 60).

Teden ruskega filma 
v Škofji Loki 

Občina Škofja Loka v sodelovanju z
ministrstvom za kulturo Ruske federacije
v Moskvi in veleposlaništvom Ruske fe-
deracije v Sloveniji prireja Teden ruskega
filma v Škofji Loki. Filmski festival so-
dobnega ruskega filma bo od 1. do 7. de-
cembra v škofjeloškem kinu Sora. Gle-
dalci si bodo lahko brezplačno ogledali
šest izbranih filmov, ki jih je finančno
podprlo rusko ministrstvo za kulturo. Fe-
stival bodo odprli 1. decembra ob 19. uri
v Sokolskem domu s filmom Muha reži-
serja Vladimirja Kotta. V naslednjih
dneh se bodo zvrstili še: Palača 6 (Karen
Šahnazarov), Peterček na poti v nebeško
kraljestvo (N. Dostalj), Ruska igra (Pavel
Čuhraj), Rusalka (A. Melikjan) in Štiri
obdobja ljubezni (Sergej Mokrickij). 

Miklavžev večer v 
srednjeveškem mestu 

Loške decembrske prireditve se zače-
njajo z miklavževanjem, in sicer v sobo-
to, 5. decembra, od 15. do 18. ure. Od 15.
do 16.30 bo delavnica izdelovanja ad-
ventnih venčkov, ob 16.30 bodo obisko-
valci lahko prisluhnili Mladinskemu pev-
skemu zboru, otroškemu pevskemu zbo-
ru Iskrice in ubranim moškim glasovom
Prosvetnega društva Sotočje. Ob 16.45
bodo slišali pripoved o sv. Miklavžu, ki
bo ob 17.15 v spremstvu angelov prispel
na Mestni trg in nagovoril otroke in star-
še. Sledila bo glasbena urica čakamo Mi-
klavža na Loškem odru ob 17.45. Po igri-
ci bo vsak otrok prejel darilo. Glasbeno
igrico in darila bo tako kot vsako leto pri-
pravilo Prosvetno društvo Škofja Loka,
za letošnje praznovanje so k sodelovanju
povabili še Lokalno turistično organiza-
cijo Blegoš in gostišče Homan. Finančno
bo praznovanje na Mestnem trgu podprla
Občina Škofja Loka.                      D. Ž.

Gorenja vas - Pred dobrega pol stoletja so
obstajale t. i. ribarske zadruge, po ustanovit-
vi Ribiške družine Poljane leta 1954 pa se je
zgodovina Ribiške družine Visoko Gorenja
vas začela pisati leta 1959. ”Naše delovanje
temelji na članarini in prostovoljnih prispev-
kih, večino pa v obliki rib vlagamo nazaj v
vodo. Takrat so naše, šele ko jih ulovimo, pa
so znova naše,” nam je povedal predsednik
Stane Demšar. Družino danes skupaj z mla-
dimi sestavlja 62 članov, nove pa velikokrat
preplaši delo v družini, saj njihovo delo ni le
lovljenje rib. Minulo soboto so se zbrali na
slavnostni prireditvi ob 50-letnici ustanovitve
družine, se spomnili zgodovine, spregovorili
o prihodnosti in podelili priznanja.

”Smo prvi, ki opazimo onesnaženost vode,
ki ima lahko katastrofalne posledice tudi za
ljudi, vendar se naše delo vse premalo upoš-
teva,” pravi Demšar o delu v družini, katere
člani vsako leto pripravijo tudi očiščevalno
akcijo in opravijo še vrsto drugih del. Največ-
ja težava visoških ribičev je krivolov, največ-
ji krivolovec pa siva čaplja. Najstarejši član
družine je Gregor Jeras, ki je ribič že 49 let,
ob prazniku pa je Ribiška zveza Slovenije

podelila priznanje 1. stopnje Marjanu Šifrar-
ju, plaketo Dušanu Bravničarju, Ribiška dru-
žina Visoko pa je prejela tudi red za ribiške
zasluge I. stopnje.               B. B., foto: T. D.

Sulec je kralj Poljanske Sore

Stane Demšar

naročnine  04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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OŠ Škofja Loka - Mesto se je letos znova
vključila v projekt Medkulturno povezo-
vanje, ki ga koordinira organizacija Aiesec
Kranj. Od začetka oktobra tako na šoli go-
stijo 22-letno praktikantko Thais Oliveira
iz Brazilije. Na šoli bo ostala dva meseca, v
tem času pa bo preko predstavitev, delav-
nic in iger učencem skušala približati raz-
noliko brazilsko kulturo, zgodovino, geo-
grafijo ... Thais je prvič v Sloveniji in tudi
Evropi, našo državo pa si bo, kot pravi,
najbolj zapomnila po čudovitih gorah. 

Zakaj ste se odločili, da pridete prav v
Slovenijo? Ste imeli na izbiro tudi kakšno
drugo državo?

”Lahko bi odšla tudi v drugo državo, a sem
si želela nekaj ‘drugačnega’. Najprej sem ho-
tela iti v ZDA, da bi vadila znanje anglešči-
ne. Nato sem dobila možnost odpotovati v
Slovenijo in ni mi žal, da sem se odločila za-
njo, saj sem spoznala vašo državo, kulturo
...”

Ste prej kaj vedeli o Sloveniji?
”Nekaj malega. Vedela sem, da gre za

majhno državo in da je povezana z nekdanjo
Jugoslavijo. Nato pa sem začela iskati poda-
tke o Sloveniji.”

Ste kdaj slišali za kakšnega znanega Slo-
venca?

”Ne, so mi pa učenci v Škofji Loki poveda-
li, da je pred leti neki Slovenec plaval po
Amazonki.”

Martin Strel.
”Tako je, ampak v Braziliji tega nismo ve-

deli.”
Kako so vaši domači sprejeli odločitev,

da odidete v Slovenijo?
”Ko sem povedala, da bi šla v tujino, so bili

navdušeni, saj so menili, da bo to zame zelo
dobra izkušnja. Dva meseca sem iskala drža-
vo in možnosti, ko pa sem mami povedala, da
grem v Slovenijo, je njeno navdušenje precej
splahnelo. Skrbelo jo je, ker gre za drugačno
kulturo, da bom imela težave zaradi moje
drugačnosti, da me mogoče ne bodo dobro
sprejeli in podobno. Potem so ji predstavniki
Aieseca pojasnili, da je Slovenija dobra drža-
va in tudi sama je nato poiskala informacije o
njej. Verjetno jo je skrbelo tudi zato, ker pred
tem še nikoli nisem bila v tujini. Poleg tega
sem najmlajši otrok in prva, ki je sploh odpo-
tovala iz Brazilije.”

Mnogi Slovenijo zamenjujejo s Slovaško.
Se to dogaja tudi v Braziliji? 

”Ko sem prijateljem in njihovim staršem
povedala za moj odhod v Slovenijo, so me
začeli opozarjati, da je bila tam vojna, neka-
teri so tudi Slovenijo zamenjali s Slovaško ...

Skratka, vse so pomešali. Potem sem jih po-
mirila, da ni tako hudo.” (smeh)

So vas potem Slovenci lepo sprejeli?
”Ne gledajo me čudno, so pa malce prese-

nečeni, ko me vidijo, saj ne srečujejo ravno
običajno temnopoltih ljudi, poleg tega pa je
Škofja Loka majhno mesto. Nekateri me po-
zdravijo, drugi so bolj sramežljivi, večina pa
je zelo prijetnih. Vseeno se mi zdi, da smo
Brazilci malce bolj odprti, več govorimo, če-
tudi imamo težave in nam nekaj ne gre do-
bro, se smejimo in skušamo stvari popraviti,
znano je, da veliko plešemo ...”

Ste morda spoznali kakšen slovenski
ples?

”Ja, poskusila sem plesati polko. Bilo mi je
zanimivo. (smeh) Sicer pa plešem predvsem
sambo.”

V Sloveniji ste si ogledali tudi nekatere
znamenitosti. Kje vam je bilo všeč?

”Všeč mi je Škofja Loka, še zlasti grad in
stari del mesta, povzpela sem se tudi na ne-
kaj okoliških hribov. Naj dodam, da imate
zelo dobro kavo. Spoznala sem tudi Kranj,
stanujem namreč v tamkajšnjem dijaškem
domu, in moram reči, da je lepo mesto. Bila
sem še na Bledu, v Bohinju, Kopru ...” 

Torej ste bili tudi na slovenski obali. Ver-
jetno jo je težko primerjati z brazilsko?

”Na brazilski obali je v zraku nekaj poseb-
nega, medtem ko v Kopru nisem vohala 
ničesar, mogoče zato, ker je tu mrzlo. Opazi-
la sem, da imate na obali veliko skal, v Bra-
ziliji imamo velike valove, pri vas ne ... Sicer
pa mi je bilo zelo čudno iti na obalo v tako
toplih oblačilih, a je bilo pač mrzlo.” (smeh)

Kakšna se vam zdi slovenska hrana?
”Všeč mi je. Rada imam sadje in zelenjavo

in tega imate pri vas dovolj. Pri nas jemo hra-
no z več soli in sladkorja, tako da vi uživate
bolj zdravo hrano. Lahko povem, da sem po-
kusila tudi tiramisu in burek, oboje mi je bilo
všeč.”

V Sloveniji ste videli tudi sneg. V Brazili-
ji ga nimate prav veliko ...

”Včasih zapade na južnem delu Brazilije,
sama pa sem ga v Sloveniji videla in potipa-
la prvič v življenju. Tega sem se zelo razve-
selila, bilo je lepo.”

Kaj vas je v Sloveniji najbolj navdušilo?
”Gore. Zdaj, ko jih je pobelil še sneg, so še

bolj lepe. Zapomnila si bom tudi, da so me v
Sloveniji lepo sprejeli, pa kako čudovito na-
ravo imate ...”

Iz katerega dela Brazilije prihajate?
”Iz jugovzhodnega. Prihajam iz države Mi-

nas Gerais, ki je poznana po kavi in zlatu.
Gre za kar veliko državo, njeno glavno mesto

ima dva milijona ljudi, jaz pa živim v manj-
šem mestu Juiz de Fora s 500 tisoč prebival-
cev.”

Se nameravate vrniti v Slovenijo?
”Razmišljam o tem, sicer pa bi rada nekoč

šla tudi v Afriko in ZDA. Po vrnitvi v Brazi-
lijo se bom v prvi vrsti posvetila študiju. Do-
končala sem že študij angleščine, zaključiti
moram še študij portugalščine, razmišljam pa
tudi o študiju španščine in francoščine. Jezi-
ki me zelo zanimajo, svojo kariero pa vidim
predvsem v povezavi s poučevanjem in pre-
vajanjem. Skušala bom tudi poiskati službo,
morda se bom poročila ...” 

Ali mladi v Braziliji težko dobite službo?
”Ja, veliko mladih je brez dela. Še zlasti je

težko, če nimaš nobenih izkušenj, saj jih vsi
delodajalci zahtevajo, celo za prodajo obla-
čil.”                                       Ana Hartman

Brazilsko študentko očarale gore
Na Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto dva meseca gostijo študentko iz Brazilije. Thais Oliveira je

očarana nad slovenskimi gorami, pri nas pa se je prvič srečala s snegom.
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V naši delavnici izdelujemo pohištvo 
vseh vrst in stilov in se prilagodimo 
željam naročnika. 

Za izdelavo uporabljamo kakovosten 
les, lesne materiale in plošče. 

Pri izvedbi nudimo celoten proces: 
od svetovanja, načrtovanja do 
izvedbe in montaže gotovega izdelka.

Splošno mizarstvo Marko Rant s.p.
Hotovlja 26,4223 Poljane nad Škofjo Loko
Tel./fax: 04/518 55 05, gsm: 031/330 536
www.marko-rant.co.cc

Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe
tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709

e-mail: sencila-asteriks@siol.net

www.asteriks.net

tende-markize: na voljo so standardne,
polkasetne in kasetne tende, platno vam lahko
potiskamo z napisom ali logotipom, odpiranje
ročno ali na električni pogon

komarniki

lamelne zavese, plise zavese
in žaluzije: velika izbira barv  

rolete: nadokenske,
podometne rolete, PVC 
ali ALU, okrogle ali
polokrogle, z integriranimi
rolo komarniki  

rolo garažna vrata
plise zaveseroloji

žaluzije

Seveda pa osnovni namen še vedno ostaja, to
je počitek in nočni mir. Pogoji, da bomo spoči-
ti in vedri prišli iz spalnice, so odvisni od vsa-
kega slehernika. Nekateri morajo imeti poste-
ljo ob oknu, drugi na sredi sobe, spet tretji v
spalnici ne morejo zaspati brez televizije ali ra-
dia, pomembno je tudi dobro ležišče. Kar velja
za nepogrešljivo za enega, bi drugega tako mo-
tilo, da ne bi zdržal niti ene noči ali popoldne-
va. Največkrat pa se mora prav vsak vsaj malo
prilagoditi, najti kompromis med idealnimi in
sprejemljivimi rešitvami. Največkrat naše želje
in potrebe omejuje prostor, pred tem pa seveda
naše finančne zmožnosti. Praktično vsak si na-
mreč želi, da bi bila spalnica v mirnem okolju,
celotno stanovanje ali hiša pa blizu mestnih ali
nakupovalnih središč. Skupek vseh želja je, kot
že zgoraj povedano, skorajda nemogoč. Izjeme
še vedno potrjujejo pravilo.

Spalnica je, za razliko od mladinskih in otro-
ških sob, praviloma namenjena dvema part-
nerjema. Zato bo za dobro počutje obeh treba
upoštevati tudi življenjske navade obeh. Na-
sprotja se privlačijo, zato sta lahko partnerja v
svojih navadah različna, začne se lahko že s
tem, da nekomu ustreza svež zrak, torej poste-
lja blizu okna, drugi pa si zaradi tega hitro pre-
hladi mehur. Ali pa mora en partner zgodaj
vstati in želi zgodaj v posteljo, drugi pa si bo
zvečer prižgal malo svetilko na nočni omarici.
Z neprimerno osvetlitvijo najbrž ne bo spal
nihče! 

Poleg postelje, ki je osnova, so eden najpo-
membnejših delov spalnice tudi omare. Vi-
dez in prijetno bivanje v spalnici je odvisno
tudi od postavitve tega dela pohištva, ki po-
navadi zaseda veliko prostora. Kadar omare
postavimo tako, da se vidijo le sprednje plos-
kve (lica), potem le-te delujejo bolj mogoč-
no. Zato jih ne smemo postaviti ob steno,
kjer se odpirajo sobna vrata, kadar za vrati ni
najmanj 60 centimetrov prostora, saj sicer z
vrati zadevamo v omaro. Predvsem pri manj
prostornih spalnicah je pametno izrabiti celo-
tno višino sobe. Najlažje to dosežemo z
vgradnimi omarami. Priporočamo omare z
drsnimi ali zložljivimi vrati, saj omogočajo
lažji prehod med omaro in ostalim pohiš-
tvom. Omaro lahko uporabljamo tudi kot pre-
grado v prostoru, kar lahko ustvari prijeten,
malce zamaknjen prostor za posteljo.

Takšno pohištvo bo upoštevalo naše želje
oziroma jih bo proizvajalec, postelja bo imela

Spalnice po najnovejši modi
Prostori, ki jih uporabljamo za spalnice, niso skriti in bi vanj lahko

vstopali le gospodarji. V njem je tudi prostor za shranjevanje oblačil. 
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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

naslon za glavo, ki bo morda lesen ali pa si ga bomo omislili oblečene-
ga, tu pa bomo izbrali še barvo in material in podobno. Pri nočni oma-
rici bomo izbrali poličke ali pa predal ali omarico, vznožje postelje in
nočne omarice bo kovinsko ali leseno, izbrali bomo ročaje po naši
volji. Največ vpliva pa bomo imeli pri oblikovanju oziroma načrtova-
nju garderobne omare. Seveda moramo najprej sami vedeti, kaj po-
trebujemo oziroma kako smo navajeni shranjevati oblačila: ali ima-
mo večino stvari zloženih na policah ali jih raje obesimo. Morda ima-
mo v isti omari oblačila, ki jih v tistem letnem času ne nosimo, ali
potrebujemo večdelne omare ali si morda omislimo celo garderobno
sobo. Odločiti se moramo tudi, kakšna vrata bomo izbrali pri oma-
rah. Morda bo najprimernejšo klasično odpiranje ali pa zložljiva vra-
ta. Na zunanji ali tudi na notranji strani je lahko ogledalo, nenazadnje
pa bomo izbrali tudi ročaje.                                   Boštjan Bogataj
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Gorenja vas - ”Kadarkoli me je kdo vprašal, kje sem se učil igra-
nja košarke, sem vedno s ponosom povedal, da je bilo to v Gorenji
vasi,” je na priložnostni prireditvi, ki so jo gorenjevaški košarkarski
delavci organizirali ob 40-letnici igranje košarke v kraju, poudaril nji-
hov najuspešnejši igralec vseh časov Franci Šubic. Franci, ki je med
drugim tresel koš tudi za kranjske in škofjeloške prvoligaše, pa je le
eden izmed tistih, ki so zaslužni, da je košarka najpomembnejši ekip-
ni šport v mladi občini Gorenja vas - Poljane. 

Začetki gorenjevaške košarke namreč segajo v leto 1969. Tistega
leta je po navodilih konstruktorja Jožeta Novaka pravo košarkarsko
tablo izdelal kovač Franc Kokalj iz Podgore. Na pobudo takratnih
gimnazijcev Srečka Trčka, Mirana Ferlana in Janeza Čadeža so
nato košarkarski tabli z obročema pritrdili v dvorano TVD Partizana,
kjer so bile odigrane tudi prve tekme. 

Z izgradnjo telovadnice pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja leta 1971 so
bili tudi boljši pogoji za razvoj športa in seveda tudi košarke. Začelo
se je strokovno delo, prišli so prvi trenerji in nastopi v različnih ligah,
od pionirskih do članskih, od občinskih do slovenskih. 

”Ob jubileju se moram zahvaliti vsem, ki so pomagali pri razvoju,
vsem, ki še danes pomagate in boste poskrbeli, da bo razvoj košarke
v kraju trajal še naprej,” je v slavnostnem nagovoru ob praznovanju
dejal predsednik KK Gorenja vas Tomaž Jenko. Zbrane na slovesno-
sti je pozdravil tudi župan Milan Čadež, ki je poudaril pomembno
vlogo športa in tudi košarke v občini ter košarkarjem še naprej zaže-
lel uspešno delo. Morda kmalu tudi v novi dvorani, ki si jo športniki
v Gorenji vasi že dolgo želijo.                               

Vilma Stanovnik

Košarko igrajo že štiri desetletja
Letos mineva štirideset let od začetkov igranja košarke v Gorenji vasi, jubilej pa 

so proslavili s turnirjem in priložnostno slovesnostjo.

Ob obletnici so v OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi pripravili tudi turnir, na katerem
so se predstavile vse generacije košarkarjev. Foto: Polona Mlakar Baldasin

Škofja Loka - ”Datum tekmovanja letošnjega Pokala Loka, ki so nam
ga določili pri Mednarodni smučarski zvezi, nam sicer ne gre na roke,
saj bo v počitniškem času še teže kot običajno najti prostor za okoli 360
tekmovalcev, trenerjev, spremljevalcev in staršev tekmovalcev, ki jih
tudi tokrat pričakujemo na naši tradicionalni prireditvi. Tako smo v do-
govoru za prenočitve s kar 18 različnimi ponudniki v Škofji Loki, Pol-
janski in Selški dolini, pa tudi v smeri proti Kranju, v Kranju in okolici
ter vse do Medvod in Mednega,” je na eno od zadreg organizatorjev pri-
reditve v zadnjih letih, odkar v Škofji Loki ni več hotela, opozoril dol-
goletni član organizacijskega odbora Gašper Zakotnik, ki skrbi za na-
stanitev blizu tridesetih ekip iz vseh koncev sveta, ki jih tudi letos priča-
kujejo na enem največjih smučarskih tekmovanj za mlade na svetu.

Člani organizacijskega odbora, ki jih zadnja leta vodi Janez Poljanec,
so imeli srečo pri iskanju pokroviteljev, saj je večina še naklonjena mla-
dim športnikom. Tako so tudi že našli glavnega pokrovitelja, ki bo to-
krat Zavarovalnica Triglav. 

Kot je povedal predsednik SK Alpetour Janez Dekleva, pa imajo te
dni v klubu precej dela tudi z organizacijo bližnjega sejma rabljene smu-
čarske opreme, ki bo v prostorih dvorane Poden ta konec tedna, 28. in
29. novembra. Sejem se bo začel v soboto ob 8. uri, končal pa v nedeljo
ob 19. uri. Vstopnina za sejem bo 1 evro, poleg rabljene opreme pa bodo

obiskovalci lahko kupili tudi novo športno smučarsko opremo s sejem-
skim popustom, prav tako pa bo po ugodnejših cenah moč kupiti vozov-
nice za smučišče Stari vrh, kjer naj bi svoje moči merili tudi mladi tek-
movalci na 35. Pokalu Loka.                                    Vilma Stanovnik

Pripravljajo se na že 35. Pokal Loka
Prejšnji teden se je prvič sestal organizacijski odbor tradicionalnega otroškega mednarodnega

smučarskega tekmovanja, ki ga bo Škofja Loka to zimo gostila od 19. do 21. februarja.

V prostorih SK Alpetour se je prejšnji teden na prvi seji zbral organizacijski
odbor 35. Pokala Loka.
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Pred kratkim je na Kapucinskem trgu 8 v Škofji Loki (pri nekdanjem
hotelu Transturist) vrata odprl Frizerski studio Fiona. Vodi ga frizer-
ka z večletnimi izkušnjami Urška Zibelnik, ki prihaja s Sv. Katarine
nad Medvodami. 
Njihova osnovna dejavnost so frizerske storitve za moške, ženske
in otroke, pri tem pa Urška prisega na kakovostne proizvode blago-
vnih znamk Tigi, Schwarzkopf, Carin, Joico in Kemon. Poleg tega
vam nudijo manikuro, gelirane nohte, ličenje, oblikovanje in barva-
nje obrvi ter barvanje trepalnic.
V Frizerskem studiu Fiona sodelujejo tudi s priznano stilistko Moni-

ko Rabzelj - Monnique, maskerko Uršo Vrbančič in fotografom Ja-
kom Babnikom, tako da lahko na enem mestu dobite vse za poro-
ke, maturantske plese in druge slovesne priložnosti. V pripravi je že
njihova skupna spletna stran, kjer boste lahko izvedeli še več o nji-
hovih storitvah. 
Bliža se čas obdarovanj in če ne veste, s čim bi obdarili vaše najbliž-
je, se lahko odločite tudi za darilni bon Frizerskega studia Fiona.
Za zveste stranke so pripravili ugodnosti:
- vsaka deseta moška frizura podarjena
- vsaka deseta fen frizura podarjena.

Dodatne informacije in naročila na telefonski 
številki 041/800 900.

Frizerski studio FionaFrizerski studio Fiona

Kapucinski trg 8, 
4220 Škofja Loka
Tel.: 041/800 900

Novo: Frizerski studio Fiona
Poleg frizerskih vam nudijo tudi nekatere kozmetične storitve. V sodelovanju s priznano stilistko in
maskerko vas bodo v celoti uredili za poroko, maturantski ples in druge svečane priložnosti.

Kljub temu da je žensko perilo očem naj-
večkrat zakrito, igra v življenju ženske že od
nekdaj posebno vlogo. Ne le, da je sveže in
čisto perilo pomemben del vsakdanje higie-
ne, je tudi del obleke, ki pripomore k našemu
dobremu počutju in samozavesti. 

Oblikovalci spodnjega perila se namreč vse
bolj zavedajo, da ženske želimo perilo, v ka-
terem se bomo dobro počutile in hkrati v
njem odlično izgledale. Prav tako se zaveda-
jo, da imajo ženske različnih postav in staro-
sti različne prioritete pri izbiri in nakupu
spodnjega perila. Mlada dekleta namreč pri-
segajo predvsem na zanimive barve in vzor-
ce, raznovrstne kroje ter prijetne materiale
spodnjega perila, medtem ko ženske v kas-
nejših letih prisegajo predvsem na naravne
materiale, udobne kroje ter nekoliko bolj
umirjene vzorce in barve. 

Seveda ob tem ni malo žensk, ki morajo na-
kup spodnjega perila prilagoditi tudi svojemu
življenjskemu slogu ali trenutni življenjski si-
tuaciji. V to skupino spadajo predvsem šport-
nice, tako profesionalne kot tudi rekreativne,

ki želijo takšno spodnje perilo, ki je iz lahke-
ga materiala in jih pri gibanju ne ovira. Prav
tako pa bi v to skupino lahko uvrstili tudi no-
sečnice in doječe matere, ki so jim prav tako
namenjene posebne kolekcije spodnjega peri-
la, med katere spadajo posebno krojene spod-
nje hlačke in nedrčki za dojenje, ki so izjem-
no elastični in izdelani iz naravnih materia-
lov.                                                        Tina

Vroče perilo za hladne dni
Čeprav mlada dekleta prisegajo predvsem na zanimive barve, vzorce in kroje, malce starejše dame 
pa na naravne materiale in udobne kroje, pa imamo vse rade perilo, v katerem se dobro počutimo.
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Avto

Vsestranski italijanski talent
Novi Fiat Doblo bo razvajal s prostornostjo in prilagodljivostjo.

Italijanski Fiat bo še pred koncem leta na
trg poslal novo generacijo križanca med
osebnim avtomobilom in lahkih dostavnim
vozilom, ki tako kot predhodnik nosi ime
Doblo. V primerjavi s prejšnjim modelom
(prodanih je bilo približno milijon vozil) ima
novinec osveženo zunanjost, nove motorje,
nove agregate in vrsto tehničnih sprememb.
Temelji na novi osnovi s podaljšano medosno
razdaljo, večjim potniškim prostorom in kar
790-litrskim prtljažnikom. V potniški izved-
bi se bo lahko peljalo tudi sedem potnikov,
medtem ko bo tovorni Doblo cargo na voljo
tudi s podaljšano in povišano karoserijo. To-
vorni prostor bo lahko sprejel od 3,4 to 4,2
kubičnega metra tovora, ki bo lahko tehtal od
750 do 1.000 kilogramov. Poleg tega bodo
pri Fiatu ponudili tudi šasiji s kabino in krat-
ko ter dolgo medosno razdaljo za enostavne
nadgradnje. 

Novi Doblo bo ob začetku prodaje na voljo
s štirimi motorji, med njimi bo le en bencin-
ski (70 kW/ 95 KM) in trije dizelski (66 kW/
90KM, 77 kW/ 105 KM in 99 kW/ 135 KM).
Kasneje se bo paleti pridružila še različica s

kombiniranim pogonom na bencin in metan
ter še ena različica z dizelskim motorjem in
robotiziranim menjalnikom. Poleg posodob-
ljenega podvozja bodo dosledno in predvid-
ljivo lego na cesti zagotavljale tudi najna-
prednejše elektronske naprave za nadzor sta-

bilnosti, in sicer ABS z napravo za nadzor
zavorne sile EBD ter predvsem ESP v kom-
binaciji s sistemom, ki pomaga pri speljeva-
nju v klancu in bo v tem vozilu del serijske
opreme. Prva vozila bodo na cestah že janu-
arja.  Matjaž Gregorič



26 - L O Č A N K A

Avto

Amarok je vzdržljiv, robusten in obvlada
tudi najzahtevnejše poti. To bo Volkswagen
Amarok lahko dokazal januarja 2010 na naj-
prestižnejšem rallyju na svetu. Znamka
Volkswagen Gospodarska vozila je namerč
postala uradni dobavitelj rallyja Dakar in
novi odprti dostavnik tako na znameniti
vzdržljivostni preizkušnji prevzema vlogo
spremljevalnega vozila. Dvajset Amarokov
bodo uporabljali organizatorji, nadaljnjih
petnajst pa bo na voljo novinarjem in za dru-
ge prevoze.

Na rallyju Dakar, ki bo potekal od 1. do 17.
januarja prihodnje leto, se bodo med drugimi
pomerile tudi štiri ekipe Volkswagen Motor-
sport, ki bodo morale premagati 9.000 kilo-
metrov dolgo pot po Argentini in Čilu. Start
in cilj sta v Buenos Airesu.

Tudi vozila Amarok bodo med rallyjem opra-
vila pravi preizkus vzdržljivosti, saj morajo
prenesti vse obremenitve tega izjemno zahtev-
nega tekmovanja: kot vozila organizatorja za
ogled proge, kot novinarska vozila in kot vozi-
la za transfer ekipe Volkswagen Motorsport.

Volkswagen Amarok se bo javnosti prvič
aktivno predstavil prav med rallyjem Dakar v
Argentini. Prodaja tega modela se bo začela
po zaključku rallyja, najprej v Južni Ameriki

in nato v Evropi. Z njim znamka Volkswagen
Gospodarska vozila tako vstopa v nov seg-
ment.

Matjaž Gregorič

Novinec v vlogi spremljevalca
Volkswagen Amarok bo uradno spremljevalno vozilo na rallyju Dakar.

www.toyota.si

AC Lovše, Jarška cesta 11, 1230 Domžale, (01) 729 9000 
 Cesta Staneta Žagarja 65b, 4000 Kranj, (04) 280 9000 

www.toyota.si

Today
Tomorrow
Toyotawww.toyota.si

Toyota Yaris z bogato serijsko opremo 
že za 8.990 €.

Akcija velja do razprodaje zalog. Slika je simbolična.
Poraba goriva pri kombinirani vožnji: 4,2-7,0 l/100 km. Emisije CO2: 109-164 g/km. 
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Avto

Mednarodna žirija, ki jo je sestavljalo 23 specializiranih novinarjev
evropskih revij o gospodarskih vozilih, je odločila, da naslov evrop-
skega dostavnika leta 2010 (Van of the Year) podeli novemu Nissano-
vemu vozilu NV200. NV200 bo Nissanovo prvo globalno izdelovano
lahko dostavno vozilo, ki bo na voljo v tovornih in potniških izved-
bah. Žirijo je novinec, ki na večino trgov prihaja v prihodnjem letu,
prepričal predvsem s svojo kompaktno karoserijsko zgradbo v pove-
zavi z notranjo prostornostjo. Dolžina je 4,4 metra, kar je primerljivo
z avtomobili spodnjega srednjega razreda, tovorni prostor pa lahko
sprejme do 4,2 kubičnega metra tovora, kar je približno četrtino več
kot primerljiva vozila. 

NV200 so pravkar začeli prodajati na japonskem trgu, v začetku
prihodnjega leta bo na voljo tudi v večini evropskih držav, prav tako

je predvidena prodaja na kitajskem trgu. Tudi proizvodnja bo poteka-
la na različnih lokacijah, za evropske kupce bo skrbela Nissanova to-
varna v britanskem Sunderlandu. 

Pri Nissanu so pred kratkim najavili, da bo na osnovi NV200 nasta-
lo tudi drugo popolnoma električno vozilo te japonske avtomobilske
znamke.  Matjaž Gregorič

Japonec vzel evropsko nagrado
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Studentska

Na Dnevu za strpnost, ki bo tokrat prvič
trajal dva dni, boste deležni koncerta Mačje
godbe (Maček Muri in Muca Maca) in slo-
venske folk atrakcije Terrafolk, božičnega
sejma unikatnih daril in umetnin, otroških
delavnic, digitalnih želja, ure pravljic, dražbe
unikatnih izdelkov ter dveh pozabav.

Tako bo petek, 18. decembra, namenjen
Koncertu za strpnost. K sodelovanju smo po-
vabili mačjo Neco Falk in folk atrakcijo Te-
rrafolk. S koncertom bomo pozvali ljudi k
strpnosti in medsebojnem razumevanju. Po-
sebni gost, ki naj ostane skrivnost, bo zbrane
pozval k strpnosti do sočloveka. Po koncertu
se bo rajanje preselilo v Rdečo Ostrigo, kjer
bo glasbo izbiral DJ Tito.

Sobota, 19. decembra, bo bolj umetniško
obarvana, kajti v času od 9. do 17. ure boste
lahko na Božičnem sejmu unikatnih daril
in umetnin pregledali in tudi kupili izdelke
umetnikov, ki sicer nimajo pravih priložnosti
za prodajo svojih umetnin in daril. Hkrati z
začetkom sejma bodo otroške delavnice,
kjer bodo najmlajši zaposleni do 13. ure.
Vnovič pa se lahko pridružijo dogajanju ob
17. uri, ko bo v Sokolskem domu stekla ura
pravljic.

Zvečer bo najprej v Ateljeju Clobb 
prava dražba umetnin in unikatnih 
izdelkov, nato pa pozabavanje v Rdeči 
Ostrigi. Za dodatne informacije obiščite 
www.gorenjski.kulturnik.si.

Dan za strpnost
Namen dneva za strpnost je spomniti ljudi, kako pomembna 
je strpnost do sočloveka, še posebej v predbožičnem času. 

Sreda, 2. decembra, ob 20. uri (Ostriga)
RISANKE ... VUK (Hrv)  ... LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE (Fr)

Četrtek, 3. decembra, ob 21. uri (Ostriga)
GALERIJA MREŽA - otvoritev razstave fotografa Tomaža Bradeška

Petek, 4. decembra, ob 19. uri (KŠŠ - Blegoš)
NOČNI POHOD NA BLEGOŠ aka CeucPaNarava 
odhod iz pred prostorov KŠŠja (potrebne predprijave)

Petek, 4. decembra, ob 21. uri (Ostriga)
ZaGvišnGodba predstavlja: 
SALAMANDRA SALAMANDRA & FEO IN GORAN UTAN BAND

Sobota, 5. decembra, ob 21. uri (Ostriga)
MINIMAXIMAL - line up: ROBERT G ROY, SOUNDWAVE, LANGUS,
SHABAIN, LENOX SOUL

Nedelja, 6. decembra, ob 20.30 (Ostriga)
POTOPISNO PREDAVANJE: Havaji - predava: Jan Čadež

Torek, 8. decembra, ob 19. uri (MMC Pulsar)
MMCPREDAVALNICA: PREDSTAVITEV GPS TEHNOLOGIJE

Četrtek, 10. decembra, ob 18. uri (Ostriga)
KŠŠ POKER TURNIR

Petek, 11. decembra,
od 17. do 19. ure (Atelje Clobb)
BREZPLAČNA DELAVNICA: IZDELAVA UNIKATNIH VOŠČILNIC

ob 21.30 (Ostriga)
Viva la ostrigarSKA: RED FIVE POINT STAR

Petek, 11. decembra, od 11. do 21. ure (KŠŠ) - KŠŠ VOLITVE

Sobota, 12. decembra, ob 21. uri (Ostriga)
KŠŠ ŽUR: ROARING TWENTIES SWING(ER) ŽUR
Dress code: flapper za ženske, gangster za moške

Nedelja, 13. decembra, ob 20.30 (Ostriga)
SLOVENIA EVSHORT-MOVIE TOUR

Sreda, 16. decembra, ob 20.30 (Ostriga)
POTOPISNO PREDAVANJE: Lov za lepim vremenom
Predava: Janez Bernik

Četrtek, 17. decembra, ob 20.30 (Ostriga)
PUSTOLOVSKI VEČER V OSTRIGI
Večer Adventure race - pustolovskih tekmovanj

Petek, 18. decembra, ob 20. uri
DAN ZA STRPNOST - KONCERT ZA STRPNOST (Mestni trg)
koncert: Mačja godba (Neca Falk) in Terrafolk
AFTER 1.0: DJ TITO (Rdeča Ostriga)

Sobota, 19. decembra, ob 21. uri
DAN ZA STRPNOST
BOŽIČNI SEJEM (Mestni trg)
INTERMEDIJSKA INŠTALACIJA: DIGITALNE ŽELJE (Mestni trg)
DRAŽBA UNIKATNIH IZDELKOV (Atelje Clobb)
AFTER 2.0: HIP HOP VIBE (Rdeča Ostriga)

Nedelja, 20. decembra, ob 20.30
KINO OSTRIGA: ciklus dokumentarnih filmov 6: Lektionen in Fin-
sternis (1992)

Torek, 22. decembra,
PREDBOŽIČNI BOWLING S KŠŠ-jem - dodatne informacije v pisarni KŠŠ-
ja.

Nedelja, 27. decembra, od 16. ure (MMC PULSAR)
GAMERZMANIA: Wii, Xbox, Cod 2,...

OSTRIGIN MARATON 2009

Sreda, 23. decembra, ob 21. uri
JAM SESSION

Četrtek, 24. decembra, ob 20.30
JUNGLE BELLS w. ROOTS IN SESSION 
line up: ROOTS IN SESSION: Pier, Fu, Shine
VIBE DEPARTMENT: Mixxle, Joste, Guapo

Petek, 25. decembra, ob 21. uri
LIVE IN-SANITY X. OBLETNICA
Xmass 10 let mesečnega metal cikla Live in sanity Pri rdeči ostrigi
igrajo: DAMNED SPIRIT DANCE (HU), SABAIUM, KRVNIK

Sobota, 26. decembra,
ob 19.30: LOV NA MEDICO
ob 21. uri: DISCO NIGHT

Nedelja, 27. decembra, ob 21.30
DEMOLITION GROUP

www.ostriga.org, www.pulsar.si, www.ateljeclobb.org, 
www.zavodo.org, gorenjskikulturnik.si 

MKC PRI RDEČI OSTRIGI 
Prireditvenik za december
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Vabilo k sodelovanju 
Atelje CLOBB v sklopu Dneva za strp-

nost prireja Božični sejem unikatnih daril
in umetnin. Sejem bo v soboto, 19. decem-
bra, na Mestnem trgu v Škofji Loki, od 9.
do 17. ure. Namenjen je vsem, ki bi želeli
svoje izdelke postaviti na ogled javnosti,
in vsem, ki v predprazničnem času brska-
te za svojstvenimi darili. Ob 19. uri v pros-
torih Ateljeja CLOBB, na Mestnem trgu
20, sledi dražba vseh neprodanih izdelkov.
Prijave k sodelovanju zbiramo do 14. de-
cembra 2009. Prijave in dodatne informa-
cije na info@ateljeclobb.org ali na 
tel.: 040/867 653.

Humanitarni 
projekt Loška srca

Mladi v Škofji Loki želimo tudi letos
narediti nekaj dobrega, lepega, zato
bomo skušali razveseliti loška srca naj-
mlajših. 

Zavod O v sodelovanju z Dnevnim cen-
trom za otroke in mladostnike v Škofji
Loki, ki deluje v okviru Centra za social-
no delo Škofja Loka, izvaja že drugo leto
zapored humanitarni projekt Loška srca.
Izkupiček te dobrodelne akcije bo name-
njen otrokom in mladostnikom, ki so iz
različnih razlogov prikrajšani za normal-
no družinsko življenje, ter otrokom in
mladostnikom, ki so vključeni v dnevni
center DC W. S pomočjo donatorjev, torej
Vas, bomo polepšali novo leto otrokom in
mladostnikom iz občine Škofja Loka.

Humanitarni projekt Loška srca poteka v
prednovoletnem času od 1. do 31. decem-
bra. Zbrana sredstva bomo podarili otro-
kom in mladostnikom iz rejniških družin,
vzgojnih zavodov in ekonomsko šibkejših
družin v Upravni enoti Škofja Loka ter
otrokom in mladostnikom, ki so vključeni
v Dnevni center za otroke in mladostnike.

Tisti, ki imate željo in moč pomagati, lah-
ko oddate svoje prispevke na 25 lokacijah v
Škofji Loki (lično izdelane škatlice - špa-
rovčki). Za več informacij pa smo vam na
voljo na tel. 031/774 274. S skupnimi moč-
mi nam bo uspelo razveseliti loška srca!



L O Č A N K A - 29

Kronika

Škofja Loka - V začetku novembra so v
Selški Sori na območju Soteske našli mrtve-
ga 25-letnika iz Selc, ki je z osebnim vozi-
lom zletel z regionalne ceste Škofja Loka-
Železniki. Po ugotovitvah policije se je z av-
tomobilom peljal po regionalni cesti proti
Železnikom. V Soteski je v izteku desnega
nepreglednega ovinka zapeljal desno z voziš-
ča, nato pa sunkovito zavil nazaj prek svoje-
ga in nasprotnega smernega vozišča na trav-
nato površino, od koder je vozilo zdrsnilo v
reko. Voznik je v nesreči umrl, v vodi neda-
leč od vozila so ga našli gasilci PGD Škofja
Loka in poklicni gasilci iz Kranja. 

Konec oktobra pa se je na lokalni cesti na
Blegoš smrtno ponesrečil 79-letni domačin. V
jutranjih urah se je z osebnim vozilom peljal iz
Gorenje Žetine proti Javorjam. V ostrem des-
nem ovinku je zapeljal naravnost na travnato
brežino, od tam nazaj na vozišče in preko nje-
ga desno na strmo pobočje, kjer je trčil v dre-
vesi. Po trčenju se je avtomobil prevrnil, ob-
stal spet na kolesih, se po pobočju odpeljal
navzdol in se ustavil na vrtu ob vznožju hriba.
Voznik je umrl na kraju nesreče. 

Huda prometna nesreča se je 4. novembra
popoldne zgodila tudi na regionalni Kidriče-

vi cesti v Škofji Loki, k sreči pa posledice
niso bile tragične. Po poročanju policije je
42-letni voznik osebnega avtomobila vozil
po regionalni iz Škofje Loke proti Železni-
kom. Ko je z vozilom pripeljal do zaznamo-
vanega prehoda za pešce na Kidričevi cesti,
je na njem ob slabi vidljivosti zaradi močne-
ga naliva spregledal 52-letno peško iz Škofje

Loke. S prednjim delom vozila je trčil vanjo,
tako da je padla in obležala na vozišču. Za
poškodovano peško je na kraju nesreče po-
skrbela ekipa iz Zdravstvenega doma Škofja
Loka, nato pa so jo zaradi hudih poškodb z
reševalnim vozilom odpeljali v Klinični cen-
ter v Ljubljano.

Simon Šubic, foto: Denis Bozovičar

Letos že devet mrtvih
V zadnjem mesecu sta se na območju Policijske postaje Škofja Loka zgodili dve prometni nesreči, 

v katerih sta umrli dve osebi. Ceste na Škofjeloškem letos terjale že devet smrtnih žrtev.

V bližini Gorenje Žetine je med prevračanjem umrl 79-letni domačin. 

Rop prodajalne v Škofji Loki
Škofja Loka - Policisti še vedno poizvedujejo za neznanim mo-

škim, ki je 2. novembra okoli 18. ure vstopil v prodajalno na Kapu-
cinskem trgu v Škofji Loki, prodajalki zagrozil z nožem in zahteval
denar. Z nekaj sto evrov v žepih je zbežal v neznano smer. Ropar je
bil po pripovedovanju napadene prodajalke visok od 180 do 185 cen-
timetrov, izredno suhe postave, svetle polti in temnejših oči. Oblečen
je bil v temnejša oblačila - jakno in hlače, na glavi pa je imel kapo z
izrezoma za oči. Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o deja-
nju, da pokličejo na Policijsko postajo Škofja Loka (tel. št. 04/502 37
00), intervencijsko številko 113 ali pa na anonimni telefon 080-1200.

V pol meseca pridržali šestnajst voznikov
Med 5. in 15. novembrom je potekala akcija Alkohol ubija - naj-

večkrat nedolžne. V tem času so policisti voznikom na Gorenjskem
odredili skoraj 1500 preizkusov z alkotestom, od tega je bilo 36 po-
zitivnih. Najvišja izmerjena vrednost je bila dva promila. V času ak-
cije so policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali 16
voznikov, zasegli pa so tudi osebni avtomobil, ki ga je vozil voznik
brez vozniškega dovoljenja, kar je v zadnjem času počel že več kot
trikrat. ”Kljub temu da je akcija alkohol zaključena, bomo s svojimi
aktivnostmi s tega področja nadaljevali, saj rezultati kažejo, da je na
cesti še vedno preveč voznikov, ki se ne zmenijo za druge
udeležence in jih ogrožajo z vožnjo pod vplivom alkohola,” napove-
duje Aljoša Jazbec, policijski inšpektor za varnost cestnega prometa
na PU Kranj. V prazničnem decembru se vam lahko pripeti, da spi-
jete kozarec ali dva alkohola, zato svetujemo, da tedaj uporabite
javni prevoz (taksi) ali drug način, s katerim boste varno prispeli do-

mov. Policija tudi svetuje pešcem, naj za hojo uporabljajo njim na-
menjene površine in poskrbijo za svojo vidnost. Za prečkanje naj
uporabljajo prehod za pešce, kljub temu pa naj svojo namero ned-
voumno nakažejo voznikom in počakajo s prečkanjem toliko časa,
da se vozila ustavijo. V zadnjem obdobju je bilo namreč kar nekaj
prometnih nesreč, v katere so bili udeleženi tudi pešci, ki so jih
vozniki spregledali.  

Praznil počitniške hiše
Sveti Tomaž - Neznani storilec je v začetku novembra vlomil v tri

počitniške hišice na Svetem Tomažu. Pokradel je različne predmete,
skupaj vredne okoli pet tisoč evrov. 

Ponarejen dvajsetak
Gorenja vas - V banki v Gorenji vasi je neka stranka želela na svoj

tekoči račun položiti nekaj denarja, pri štetju izročenih bankovcev pa
je bančni uslužbenec posumil, da eden od njih ni vreden nič, kaj šele
dvajset evrov, kolikor je pisalo na njem. Bankovec je bil namreč po-
narejen. Stranka je policistom pojasnila, da je bankovec prejela pri
nakupu na stojnici centralne tržnice v Ljubljani. Bankovec so zase-
gli in poslali v ekspertizo. 

Po denar in cigarete
Draga - Konec oktobra je nekdo vlomil v gostinski lokal in odne-

sel več zavojčkov različnih cigaret ter štirideset evrov menjalnega
denarja. Skupna gmotna škoda znaša 75 evrov. S. Š.



Izrečeno je bilo, da kdor sprašuje druge za pot do sebe, kupuje vo-
zovnice za vse smeri, razen za pot do sebe. Le vi sami ste tisti, ki ve-
ste, kaj hočete in kaj je tisto, kar vas v življenju resnično osrečuje. 

Srečni datumi: 7., 8. 12.
Dnevi za ljubezen: 20., 23. 12.
Vaša barva: rumena
Loto številke: 4, 5, 6, 10, 19, 27, 32
Misel meseca: Šola za pogum je, da narediš tisto, v kar verjameš.

RIBI 20. februarja – 20. marca

Spopadali se boste s svojimi strahovi. Zavest, da se vam približuje
ljubezen, vas hkrati plaši pa tudi veča željo in hrepenenje. Skrbi,
ki si jih boste delali, bodo odveč. Pri financah se boste spustili na

realna tla.
Srečni datumi: 28., 29. 11.
Dnevi za ljubezen: 17., 18. 12.
Vaša barva: svetlo zelena
Loto številke: 5, 6, 7, 8, 9, 33, 35
Misel meseca: Včerajšnjega dne se ne da spremeniti, jutrišnjega lahko.

VODNAR 21. januarja – 19. februarja

Naveličali ste se že stalnih finančnih kriz, a do sedaj še niste bili
nikoli pripravljeni česa narediti v to smer. Včasih je potrebno upo-
števati nasvete, čeprav se ne zdijo sprejemljivi, a je pač treba. 

Srečni datumi: 15., 20. 12. 
Dnevi za ljubezen: sredina meseca
Vaša barva: temni odtenki
Loto številke: 3, 6, 9, 12, 19, 22, 37 
Misel meseca: Kadar je pred teboj težka naloga, ravnaj, kakor da je nemogoče, da
bi ti spodletelo.

LEV 23. julija – 23. avgusta

Poslovno boste presenečali. 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.

Srečni datumi: 29., 30. 11. 
Dnevi za ljubezen: 10. 12.
Vaša barva: peščena
Loto številke: 1, 4, 8, 9, 12, 26, 28
Misel meseca: Prijazne besede so kratke in lahko izgovorljive, a odmevajo v večnost.

RAK 22. junija – 22. julija

Vse moči boste usmerili k svojemu cilju in ne boste se ustrašili
sprememb, ki vam bodo prihajale naproti. Še ob pravem trenutku
se vam bodo odprle oči in marsikaj bo postalo jasno.

Srečni datumi: 28., 29. 12.
Dnevi za ljubezen: sredina meseca
Vaša barva: temno modra
Loto številke: 9, 10, 11, 13, 27, 29, 31
Misel meseca: Če hočemo zvedeti, ali je voda slana, nam ni treba spiti vsega morja.

KOZOROG 22. decembra – 20. januarja

Polni pozitivne energije in dobre volje boste cel mesec. Ljudje
bodo zaradi tega iskali vašo bližino, vam pa bo to čisto ustrezalo,
saj s komunikacijo nimate težav. Neka oseba vam bo dala lepe

trenutke. 
Srečni datumi: 12., 13. 12. 
Dnevi za ljubezen: 20., 21. 12.
Vaša barva: siva
Loto številke: 1, 3, 4, 5, 23, 27, 28
Misel meseca: Najbolj zaklenjena vrata so tista, ki jih lahko pustimo odprta.

STRELEC 23. novembra – 21. decembra

Poslovno je pred vami zelo uspešen mesec in niz zmag vam bo še
ob pravem času dvignil samozavest, brez katere ste kot rastlina
brez vode. Prijateljski vezi boste dali možnost, da se razvije v

globoko ljubezen.
Srečni datumi: zadnji teden v letu
Dnevi za ljubezen: 13., 16. 12.
Vaša barva: marelična
Loto številke: 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23
Misel meseca: Spoznati moramo druge, da bi spoznali sami sebe.

DVOJČKA 21. maja – 21. junija

Posvetili se boste reševanju nesoglasij v družini in ob tem ne
morete pričakovati pomoči. Pri tem ne smete zanemariti tudi svo-

jih čustev, saj boste vi tisti, ki bi bili na koncu izigrani.
Srečni datumi: 25. 11., 3. 12.
Dnevi za ljubezen: 15., 16. 12.
Vaša barva: oranžna 
Loto številke: 1, 3, 14, 16, 17, 33, 38
Misel meseca: Ognja se ni mogoče dotakniti. Opekline so naše izkušnje.

BIK 22. aprila – 20. maja

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

rejen tudi korak nazaj, ne da bi se tega zavedali.
Srečni datumi: 6., 9. 12.
Dnevi za ljubezen: 26., 30. 11.
Vaša barva: svetlo modra
Loto številke: 5, 6, 8, 11, 12, 36, 38
Misel meseca: Največja napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš strah pred tem, da
bi jo zagrešili.

ŠKORPIJON 24. oktobra – 22. novembra

Že nekaj časa vas daje zaljubljenost in počasi se vas bo polotil
strah, da začarani krog raste in da vam določena oseba več pomeni.
Ni ljubezen samo ljubiti, je tudi nasmeh, objem in zaupanje.

Srečni datumi: zadnji dnevi leta 
Dnevi za ljubezen: 24., 26.12.
Vaša barva: bela in rjava
Loto številke: 1, 6, 7, 14, 17, 34, 35
Misel meseca: Kdor obupa, svoje življenje spremeni v usodo, s katero se sprijazni.

TEHTNICA 24. septembra – 23. oktobra

Zaradi besednega nesoglasja se vam bo vse postavilo na glavo.
Obremenjevali se boste zaradi preteklih dogodkov in vendar na
koncu prišli do rešitve, ki bo v korist vsem. 

Srečni datumi: 27., 28. 11. 
Dnevi za ljubezen: 5., 6. 12.
Vaša barva: zelena
Loto številke: 2, 3, 5, 7, 9, 19, 20
Misel meseca: Če bi bili sami brez slabosti, ne bi toliko uživali, ko jih iščemo pri drugih.

OVEN 21. marca – 21. aprila

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

Srečni datumi: prvi teden v decembru 
Dnevi za ljubezen: 25. 12.
Vaša barva: roza
Loto številke: 8, 9, 10, 25, 17, 18, 30
Misel meseca: Priložnost je življenje zdaj.

DEVICA 24. avgusta – 23. septembra

Horoskop
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Oglasi

Razstava adventnih venèkov

23. do 27. nov.  ob 17.uri

www.tourism-kranj.si

SPREVOD MIKLAVŽA 
5. december 

ob 17.00 uri na Glavnem trgu

Bazar kranjskih malčkov 

10. in 11. december na Glavnem trgu

PRIŽGIMO LUČ
Blagoslov in postavitev 

božičnega drevesa 
27. november 

ob 17.00 uri na Glavnem trgu
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