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Lepše rastline 
z manj zalivanja

S slovenskim znanjem  
do boljših rezultatov
V zadnjem obdobju lahko tudi na slovenskem 
trgu dostopamo do kakovostnih rešitev na 
področju naravnih dodatkov rastni zemlji. Eden 
takih izjemno učinkovitih dodatkov so tudi 
zelene kocke Urbanscape (Green Cubes). Gre 
za kocke proizvedene iz vulkanskih kamenin, 
ki so v celoti naravnega izvora, primerne za 
gojenje različnih rastlin.  Kocke, vmešane v 
zemljo v razmerju vsaj 1:5 (20 % kock),  
bodo zemljo rahljale in hkrati odlično 

zadrževale vodo, ki jo bo rastlina črpala po 
potrebi. Vlakna vpijejo sedemkratno količino 
vode glede na svojo težo ter jo postopoma 
sproščajo, zato je poraba vode in v njej 
raztopljenih hranil manjša. Posledično 
je potreba po zalivanju manjša, zaradi 
izboljšanega zračno – vodnega režima tal pa 
bo rastlina lahko razvila močnejše korenine 
ter večje število poganjkov in socvetij. Zelena 
masa rastlin bo tako večja.

Rastline potrebujejo za svojo rast ustrezno rastno podlago,  
ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega 
gojenja v zemlji so dobro uveljavljeni tudi že drugi sistemi 
gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in 
drugih materialih kot samostojni rastni medij ali kot dodatek.

Lepše rastline 
z manj zalivanja

Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka  •  T:  04/51 14 101  •  E -pošta: urbanscape@knaufinsulation.com
www.grow-at-home.com

Uporabo kock priporočamo za: sajenje posodovk v večja korita,  gojenje lončnic, 
zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice, za izboljšanje lastnosti tal.

1.
Preprosta uporaba 
Vmešajte zelene kocke v zemljo v razmerju 1:5 
(1/5 kock zmešajte s 4/5 zemlje). Mešanico 
dajte v lonček ali korito.

2.
Običajna oskrba 
Posadite ali posejte vaše rastline v 
pripravljeno mešanico in dobro zalijte. 
Zelene kocke prekrijte z zemljo.

3.
Manj zalivanja 
Zelene kocke počasi sproščajo vodo, 
ki jo rastline porabljajo skladno s 
svojimi potrebami.

Kako uporabiti kocke Urbanscape?

Izdelki Urbanscape 
zagotavljajo optimalno 
vlažnost in zračnost 
v zemlji ter s tem 
omogočajo:

• Močnejši in bolj razvejan 
koreninski sistem.

• Več cvetov.
• Večjo zeleno maso rastlin.
• Povečano število socvetij.

• Z njihovo uporabo se 
podaljšajo intervali  
med zalivanji tudi  
za do 50 odstotkov.

• Presežna voda se shrani in 
sprošča postopoma, zemlja 
pa ostane lahka  
in zračna.

• Izdelke Urbanscape 
preprosto zamešamo  
v zemljo; s tem se  
ustvarijo odlični pogoji, 
ki rastlinam zagotavljajo 
zračnost in potrebno  
vlago  
za boljšo rast.

• Izdelki Urbanscape  
so okolju prijazni.

• Z izdelki Urbanscape 
varčujemo z vodo in 
pomagamo ohranjati  
naš planet.

okolju 
prijaznoboljša rast

enostavna 
uporaba

manj 
zalivanja

Zakaj uporabiti 
kocke 
Urbanscape?

Zelene kocke krepijo koreninski sistem (Primer 
rastline gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke večajo število socvetij (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke vzpodbujajo rast  (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbasncape) 

do 50%manjzalivanja!

URBANSCAPE-članek 203x270 mm-Urbano vrtičkanje Zelene kocke.indd   1 22/02/2018   16:30



NAPOVEDNIK | 3 

Loške novice
REVIJA O OBČINI ŠKOFJA LOKA I LETNIK 4 I ISSN 2386-1002 I LOKALNA NOVICA JE KRALJICA

5

M
aj

 2
01

8 
 I

Interes za nakup hotela

S pešbusom do šole

Prihaja keltski  
Crescendo 

Spomin na godeškega 
rodoljuba

Loški strelci so najboljši

Na naslovnici: Lidija Debelak
Foto: Tina Dokl

5Loške novice

Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca:  
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

Ko mer ci a listka: 
Mateja Žvižaj, T: 04 201 42 48

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk:  
Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če

Raz nos:  
Poš ta Slo ve ni e, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj, 
T: 04/201-42-00, F: 04/201-42-13, 
E-pošta: info@g-glas.si. 

Mali ogla si: T 04/201-42-47. 

De lo vni čas:  
po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek   
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to

Loške novice so pri lo ga 39. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 15. maja 2018,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 
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• Objavili ste razpis za izdelavo hi-
drološko-hidravlične analize s kar-
tami poplavne in erozijske nevar-
nosti. Ka tero območje to zajema in 
kdaj lahko na podlagi analize priča-
kujemo tudi ukrepe?
"Gre za zelo zahtevno zadevo. Sesta-
vili smo operativno delovno skupino, 
v kateri so predstavniki vseh petih 
občin s porečja reke Sore. V začetku 
meseca maja smo pregledali pogo-
je oziroma zahteve, ki jih moramo 
urediti. Hidravlična študija bo obde-
lala območje vseh treh Sor, se pravi 
Selške, Poljanske in skupne Sore. Na 
teh območjih je že veliko narejenega, 
vendar pa ni še celostne analize, ki 
bo pravzaprav pokazala, kaj je dejan-
sko treba storiti in kako zaščititi tiste 
predele, kjer Sora poplavlja. Nekateri 
deli so že narejeni, se pravi območje 
Gorenje vasi, Poljan, območje Škofje 
Loke od Puštalskega jezu do suškega 
mostu. Če gremo potem po Selški Sori, 
je projektiranje protipoplavne zaščite 
Železnikov že končano. Končan je tudi 
del zaščite Podna. Po Sori navzdol pa 
je v teku velika izgradnja protipoplav-
ne zaščite spodnjega toka Sore pred 
izlivom v Savo. S tem bodo Medvode 
zaščitene. Za vse ostalo oziroma za 
pritoke, ki jih je tudi treba urediti, pa 
je potrebna izdelava celostne študije. 
To za Občino Škofja Loka konkretno 
pomeni zadrževalnik v Viršku, ob-
delavo Bodovljske grape, Hrastnice, 
Sopotnice in Prifarškega potoka ter 
zadrževalnik na Praprotnem. Konec 
leta, ko bo študija predvidoma zaklju-
čena, bomo lahko rekli, da bomo dobi-
li celostno sliko poplavne ogroženosti, 
in računam, da bomo na podlagi tega 
lahko kvalitetnejše izvedli tudi proti-
poplavne ukrepe v Škofji Loki."
• Kot ste omenili, so za protipoplav-
no zaščito Puštala že narejeni načrti, 

ki pa že nekaj časa čakajo na reali-
zacijo. Kdaj lahko pričakujemo, da 
bodo zabrneli stroji na tem obmo-
čju?
"Moram reči, da država tu ni odigrala 
svoje vloge. Že julija lani smo se dogo-
vorili, da nam bodo pripravili odzivno 
študijo. Preveriti morajo naše projek-
te. Upam, da bo do poletja to narejeno 
in da bomo jeseni začeli z izvedbo vsaj 
prvega dela protipoplavnih ukrepov.
Glede na to, da zadeva že toliko časa 
traja, smo se odločili, da bomo v Pu-
štalu še letos uredili parkirišče za av-
todome. Postajališča namreč ne more 
biti, ker je območje še vedno poplavno 
ogroženo. Pripravili bomo vse potreb-
no za infrastrukturo, tudi za kanali-
zacijo, vodovod in elektriko; vendar pa 
dokler ne bo narejena protipoplavna 
zaščita, se bomo morali zadovoljiti s 
parkiriščem. Predvidoma bo eno naj-
lepših parkirišč v Sloveniji, kasneje 
tudi postajališč. Naj omenim, da ima-
mo pri bencinskem servisu Logo po-
stajališče z vso potrebno infrastruk-
turo. Računamo, da se bo v kratkem 
nekaj premaknilo pri Puštalskem 

mostu nasproti mlekarne, kjer je tudi 
predvideno parkirišče. Konec leta naj 
bi tako imeli kar dve parkirišči in eno 
postajališče za avtodome."
• Naj ponovimo vprašanje, ki ga 
vsake toliko časa izvlečemo iz nafta-
lina in ki zelo zanima naše občane: 
kaj je novega na področju ureditve 
nekdanjega hotela Transturist?
"To je zadeva, ki je nekako stalnica v 
mojem mandatu, s tem, da smo se 
letos premaknili z mrtve točke. Pri 
meni sta bila dva interesenta, ki se 
zanimata za nakup, a je tu problem 
še vedno sodna odločba glede funk-
cionalnega zemljišča, ki še ni doso-
jeno. Upam, da jo bodo letos na našo 
urgenco vzeli v razsodbo, ker zadevo 
je treba razrešiti na tak ali drugačen 
način. Osebno menim, da bi morala 
biti razsodba zelo enostavna. Glede 
na to, da je hotel nekoč bil v družbe-
ni lasti, se lahko zelo jasno vidi, ali je 
bilo pri lastninjenju to funkcionalno 
zemljišče lastninjeno ali ne. Če je bilo 
lastninjeno, potem je zadeva nespor-
na, potem je to pač privatizirano. Če 
pa ni bilo lastninjeno, potem je pač 

Interes za nakup hotela
Obstaja resen interes za nakup nekdanjega hotela Transturist, a je pred tem  
treba razrešiti problem funkcionalnega zemljišča.
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javno dobro. V lanskem letu smo že naredili odmero, ki 
zaradi plombe na sodišču še ni izvedena. In tisti trenu-
tek, ko bomo dobili sodno odločbo, bomo lahko to odmero 
udejanjili in funkcionalno zemljišče, brez katerega hotel 
ne more funkcionirati, prodali novemu ali pa sedanjemu 
lastniku. V glavnem, z občinske strani in tudi s strani la-
stnika obstaja volja, tudi dogovor je bil dosežen, zdaj pa 
morajo sodni mlini svoje zmleti. No, in interes je tudi pri 
kupcih. Leto 2021, ko bo ponovna uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona, se zelo hitro približuje in takrat mora biti hotel 
že obnovljen oziroma urejen."
• Ponovno pa ste odprli razpis za sofinanciranje naje-
mnin v starem mestnem jedru. Kolikšen znesek temu 
namenjate in ali ste že opazili kakšen učinek tega ukre-
pa?
"Tako kot lani tudi letos sofinanciramo najemnine v sta-
rem mestnem jedru. Upravičenci so lahko obstoječi in pri-
hodnji najemniki pritličnih poslovnih prostorov, ki bodo 
v do sedaj praznih poslovnih prostorih (prostor prazen 
eno leto pred objavo tega javnega razpisa) opravljali go-
spodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo 
ali jo bodo sklenili v letu 2018. Na podlagi lanske realiza-
cije imamo letos na razpolago 23 tisoč evrov. Glede na to, 
da je bil lansko leto prvi tovrstni razpis, ugotavljamo, da 
smo zaustavili zapiranje obstoječih lokalov. V lanskem 
letu smo pridobili tri nove najemnike praznih poslovnih 
prostorov. Prav tako v zadnji polovici leta zaznavamo po-
večano povpraševanje po poslovnih prostorih v starem 
mestnem jedru."
• Kolikšen znesek običajno namenjate občanom za 
subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunal-
nih čistilnih naprav (MKČN)? Koliko občanov na leto se 
v povprečju odloči za takšno investicijo?
"V proračunu Občine Škofja Loka vsako leto namenjamo 
za sofinanciranja gradnje MKČN deset tisoč evrov, v pov-
prečju pa se prijavijo štirje prosilci na leto. Nobena letna 
kvota še ni bila izkoriščena. V primeru, da bo, jo bomo pa 
povečali.
Na bolj zgoščenih aglomeracijah imamo narejene projekte 
za izgradnjo malih kanalizacijskih sistemov. Najdlje smo 
v Ševljah in upam, da bomo v letošnjem letu projekt reali-
zirali. Projektantu je bilo izdano naročilo za izdelavo pro-
jekta z vsemi potrebnimi dovoljenji. Seveda je pa potrebno 
aktivno sodelovanje občanov, ki se morajo dogovoriti, kje 
bo potekala trasa, in pridobiti vsa potrebna soglasja. Brez 
teh soglasij pač ni mogoče graditi. Gradili pa bomo na po-
doben način, kot smo gradili drugo infrastrukturo.
Sicer pa imamo narejene idejne projekte na vseh omenje-
nih aglomeracijah, ki smo jih že pred štirimi leti predsta-
vili krajanom. To je unikum v Evropi, ker se je samo Slo-
venija obvezala, da bo oskrbela s čistilnimi napravami vse 
aglomeracije tudi pod dva tisoč prebivalci, kar je seveda 
velika zaveza. Časovno mislim, da je ne bi bilo treba opre-
deliti. Je pa po drugi strani zelo dobrodošla, saj se moramo 
zavedati, da čistimo svojo naravo in svoje vode, ne evrop-
skih. Ko se vozim na pevske vaje z vlakom do Radovljice, 

opažam, da je Sava tako modra, kot je še nisem videl, in 
se res prijetno počutim. Imamo izredno čiste vodotoke, in 
če naredimo še protipoplavno zaščito, saj so kanalizacijski 
sistemi v glavnem zgrajeni, lahko mirno rečemo, da smo 
za svoje zanamce poskrbeli. Zdaj pa moramo v Loki poskr-
beti še za kvalitetno zdravstvo, kvalitetno staranje in pa 
seveda, da bo gospodarstvo čim dlje imelo sedanji zagon."
• Kolikšen odsek vodovoda v Podlubniku je treba še ure-
diti in kdaj to sledi?
"V Podlubniku urejamo vodovod sistematično. Začeli smo v 
lanskem letu. Po koncu največjih investicij novogradenj so 
na vrsti obnove. Obnove so predvidene na treh območjih; 
prvo sta Frankovo in Hafnerjevo naselje. Slednje je v glav-
nem že urejeno, Frankovo naselje deloma tudi, čakamo še 
obnovo ceste južno od policijske postaje. Potem pride na vr-
sto Pod Plevna, kjer bomo vodovod urejali v dveh ali treh 
fazah. Tam je treba urediti tri ulice, kar bo narejeno v pri-
hodnjih dveh letih. Vzporedno pa poteka tudi obnova vodo-
vodov v Podlubniku, ki so svojo dobo prestali in so dotrajani. 
V lanskem letu smo uredili najbolj akutni del, v letošnjem 
letu je že skoraj urejena druga etapa; v naslednjih treh letih 
pa računamo, da bomo dokončali celotno obnovo. 
Vzporedno pa je treba misliti tudi na male sisteme. Tam 
imamo kar nekaj težav, ker je zaradi neodzivnosti oziroma 
sploh nasprotovanja nekaterih uporabnikov vode v vaseh 
odstopil upravnik teh malih vodovodov. Zato se trenutno 
posamično dogovarjamo z vodovodnimi odbori, kako za-
devo urediti, in računam, da nam bo razen na dveh me-
stih v letošnjem letu uspelo priti do dogovora. Problem 
pa je v Hrastnici (Sv. Barbara), kjer je sistem popolnoma 
neustrezen in je bila izgradnja nepravilno vodena, ter v 
Pevnem, kjer pa se občani ne morejo zediniti med seboj. V 
skrajnem primeru bo to prevzela občina, ampak upam, da 
bo prišlo prej do dogovora. Če bo stvar prevzela občina, to 
pomeni izgradnjo novega vodovoda in plačilo komunalne-
ga prispevka ter upravljanje s strani koncesionarja, torej 
Loške komunale."
• Kaj se je v zadnjih dveh mesecih dogajalo na reševa-
nju prostorske in kadrovske stiske zdravstvenega doma?
"Študijo o najprimernejši lokaciji zdravstvenega doma 
mora, predno bo šla v potrditev občinskemu svetu pred-
vidoma meseca junija, skupaj pregledati delovna skupina, 
ki je bila določena, in vodstvo občinske uprave. Ko bomo 
zares poenotili stališča oziroma ko bomo vedeli, katera je 
najboljša lokacija, potem bom to lokacijo predlagal v po-
trditev občinskemu svetu. Posledično pa to pomeni, da 
bomo v poletnih mesecih pripravljali razpis za idejni pro-
jekt realizacije tega zdravstvenega centra. Bistvo pa je, da 
je možna fazna izgradnja in da lahko v letu 2020, 2021, ko 
bo zaključena gradnja vrtca, zastavimo gradnjo prve faze 
nove zdravstvene postaje. To pa hkrati pomeni, da gradnja 
knjižnice pride na vrsto za gradnjo prve faze zdravstvene-
ga centra. Pomembno pa je, da imamo zagotovljen pro-
stor za knjižnico, ker samo v tem primeru lahko uredimo 
zahodno krilo komande v nekdanji vojašnici za potrebe 
medgeneracijskega centra." 
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Hrvaško kulturno umetniško društvo 
Komušina iz Škofje Loke je v sodelo-
vanju z Občino Škofja Loka in skupaj s 
partnerji iz petih različnih držav pri-
dobilo nepovratna sredstva iz progra-
ma Evropa za državljane za organiza-
cijo mednarodne konference na temo 
prihodnosti manjšinskih organizacij 
v Evropski uniji. Pri projektu so poleg 

udeležencev iz Slovenije sodelovali še 
gostje iz Latvije, Madžarske, Bolgari-
je, Italije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in 
Hercegovine.
Glavni cilj projekta je bil med različ-
nimi deležniki spodbuditi razpravo o 
prihodnji vlogi manjšin v EU, izme-
njati različne primere dobrih praks iz 
različnih evropskih držav, vzpostaviti 
dejavnosti za krepitev manjšinskih or-
ganizacij ter najti način, kako izkori-

stiti obstoječe prednosti in zmogljivosti 
manjšin ter jih spodbuditi k dejavne-
mu sodelovanju v lokalnih skupnostih. 
Programu, ki so ga zaokrožili zani-
mivi govorci, kot so dr. Boštjan Žekš, 
dr. Zoran Stančič, dr. Dragan Matić 
in številni drugi, je posebno noto dal 
tudi kulturni program. Sodelujoči so 
namreč predstavili avtohtona ročna 
dela, na koncu pa so piko na i postavi-
le še folklorne skupine. 

Manjšinske organizacije o svoji prihodnosti
V Škofji Loki je potekala mednarodna konferenca na temo prihodnosti 
manjšinskih organizacij v Evropski uniji.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Predsednik škofjeloškega SPVCP Ro-
bert Strah je predstavil preteklo delo-
vanje s poudarkom na lanskem letu, 
dotaknil pa se je tudi načrtov za na-
prej.
Stalno delovno telo SPVCP je tehnič-
na komisija SPVCP, ki ima posebne 
pristojnosti na področju proučevanja 
varnosti cestne in prometne infra-
strukture ter skrbi za obravnavo po-
membnejših nalog s tega področja. 
Tehnična komisija je tako od svoje-
ga konstituiranja novembra 2011 do 
danes obravnavala in predlagala več 
kot 200 konkretnih ukrepov v obliki 
sklepov, ki so neposredno povezani s 
problematiko na področju prometne 
varnosti in cestne infrastrukture. 
Delo tehnične komisije je večinoma 
terensko in strokovno orientirano k 
reševanju področne problematike, ki 
jo na občinske službe in SPVCP posre-
dujejo občani ter krajevne skupnosti. 
Občinski oddelek, pristojen za pro-
metno infrastrukturo in varnost v 
cestnem prometu, strokovno obrav-

nava ter v okviru pristojnosti in na-
log občinske uprave realizira sklepe 
tehnične komisije.

PROMETNA VARNOST

V letu 2017 se je v Občini Škofja Loka 
zgodilo 199 prometnih nesreč, kar je 
za 10,6 odstotka več kot v letu 2016, 
ko se je zgodilo 180 prometnih nesreč. 
Poglavitni vzroki za prometne nesre-
če so nepravilna stran oziroma smer 
vožnje, neupoštevanje pravil o pred-
nosti, neustrezna varnostna razdalja 
in neprilagojena hitrost, ki obenem 
vplivajo tudi na nastanek prometnih 
nesreč s težjimi posledicami.
Vseh kršitev pravil cestnega prometa 
je bilo v lanskem letu 1605 (lansko leto 
966). Med najpogostejše kršitve sodi-
ta prekoračitev hitrosti in neuporaba 
varnostnih pasov. Enako kot na dr-
žavni ravni je opazna problematika 
uporabe prenosnega telefona med vo-
žnjo (124 zabeleženih kršitev). 
Poleg policije izvaja meritve hitrosti 
tudi občinsko redarstvo, in sicer na 
podlagi strokovne opredelitve pro-

blematičnih odsekov lokalnih cest in 
območij, kjer so v prometu posebej 
izpostavljeni pešci in kolesarji. Pred-
nostne lokacije za izvedbo meritev hi-
trosti predlaga SPVCP. 

PLAN DELA

SPVCP bo tudi v letošnjem letu nadalje-
val z utečenimi preventivnimi akcija-
mi, ki so usmerjene k osrednji lokalni 
problematiki in ciljnim skupinam na 
področju prometne varnosti. Prav tako 
se bodo trudili realizirati čim več skle-
pov tehnične komisije, kot so ureditev 
pločnikov, prometne signalizacije, pre-
hodov za pešce ipd. – vse z namenom 
večje varnosti v prometu.
»V sodelovanju s Policijsko postajo 
Škofja Loka bomo posebno pozornost 
še naprej namenjali preventivi in 
vzgoji na področju šibkejših udeležen-
cev v cestnem prometu, kot so pešci in 
kolesarji. Posebna pozornost in števil-
ne aktivnosti bodo potekale na podro-
čju šolskih poti in umirjanju hitrosti 
vozil v območjih naselij,« je o načrtih 
povedal Strah.

Številni ukrepi za večjo prometno varnost
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) organizira in vodi 
preventivne dejavnosti ter skrbi za vzgojo udeležencev v cestnem prometu.

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a



OBČINSKE NOVICE | 7 
O

bč
in

a 
Š

ko
fja

 L
ok

a,
 M

es
tn

i t
rg

 1
5

, 
Š

ko
fja

 L
ok

a

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Po površini majhna, a po gostoti prebivalstva izredno 
strjena KS. Kako in kje vas krajani dobijo ter s kakšnimi 
težavami se obračajo na vas?
"Uradne ure imamo ob sredah med 8. in 16. uro v prostorih 
škofjeloške občine. Krajani se lahko v tem času s problemi 
in predlogi oglasijo v pisarni, vsakodnevno pa sem dose-
gljiv tudi po telefonu. Podobno kot v drugih KS so po navadi 
to vprašanja v zvezi z izvajanjem zimske službe, vzdrževa-
njem cest, javne razsvetljave ali kanalizacije. Veliko sode-
lujemo na terenu z občinskimi strokovnimi službami in 
izvajalci del in se trudimo pomagati krajanom."
• Katere večje projekte in investicije ste izvedli v prete-
klem obdobju?
"V preteklem obdobju smo večino sredstev namenili za as-
faltiranje lokalnih cest in ureditev komunalne infrastruk-
ture. Tako smo uredili celotno Koširjevo cesto, del Parti-
zanske ceste, del Potočnikove ulice pri Pahovcu, del naselja 
pod Plevno, pred leti Demšarjevo cesto. Obnovili smo tudi 
stopnice in pešpot od Tehnika do Zveze borcev, ogradili 
otroško igrišče. Na leto dobimo 53 tisoč evrov in z občino 
skušamo najti skupen jezik glede investicij. Poleg obnove 
cest velja iz preteklega obdobja omeniti še obnovo brvi čez 
Sušico, pri katerem sta sodelovali še KS Trata in občina; 
nadalje prispevali smo za ureditev parkirišč pred osnovno 
šolo in pri Plantariču ob Sotočju, posodabljali javno razsve-
tljavo itd."
• Kakšne pa so želje in načrti za naprej?
"Še letos bomo uredili kanalizacijo in zadrževalnik na 
Ljubljanski cesti na odseku od Sinta do mosta na Sušici. 
V naslednjem letu pa bi radi uredili dotrajano vodovodno 
omrežje v naselju Pod Plevno. V nadaljevanju si želimo 
ureditve protipoplavne varnosti na območju reke Sore, na-
tančneje ob Sotočju ter ob Sorški cesti. Načrti so v reviziji 
in računamo na potrditev. Prav tako čakamo na severno 
obvoznico, ki bo močno razbremenila Partizansko cesto. 
Ob izgradnji infrastrukture za novi vrtec smo lahko lepo 
videli, kaj pomeni zaprtje Partizanske ceste in kako potre-
bujemo obvoznico, saj so bili zastoji vse od Soteske pa celo 
do Sv. Duha. Severna obvoznica bi razbremenila predvsem 
Kidričevo in Partizansko cesto. Upamo, da se realizacija ne 
bo tako dolgo vlekla kot pri južni obvoznici."
• Poleg standardnih nalog pa se vaša KS ukvarja tudi s 
takšnimi dejavnostmi, ki vam prinašajo prihodke.
"Res je. Naša KS izvaja plakatiranje na območju mesta, vsa-
ko drugo sredo v mesecu organiziramo mesečni sejem, tr-

žimo opremo za prireditve, ob četrtkih in sobotah pa orga-
niziramo tržnico kmetijskih pridelkov v Šolski ulici. Večji 
del prihodkov namenimo za ureditev sejemskega prosto-
ra in izgradnjo nove tržnice, precej pa jih vlagamo tudi v 
krajevno infrastrukturo, tako da imajo od tega dela koristi 
tudi krajani. Zemljišče in obstoječo tržnico je občina pred 
leti prodala investitorju za namen izgradnje poslovno-tr-
govskega centra in podzemnega parkirišča, v okviru kate-
rega bi bila v pritličju tudi 800 kvadratnih metrov velika 
tržnica. Že leta 2005 smo začeli urejati prostore v nekdanji 
vojašnici za začasno tržnico v času izgradnje v velikosti 
približno 500 kvadratnih metrov. Ker pa je v zadnjem času 
investicija v Šolski ulici vse manj verjetna, smo začeli po-
spešeno urejati prostore v vojašnici. Tržnica, ki bo imela 
na voljo še 900 kvadratnih metrov zunanjih površin, bo 
res izjemna in računamo, da bo v novih prostorih zaživela 
že letošnjo jesen."
• No, letošnja jesen pa je tudi volilna. Ali boste ponovno 
kandidirali v svet KS?
"Član sveta KS sem že od leta 1994, od leta 2002 dalje pa 
sem predsednik. Rad nekaj dobrega storim za naš kraj in 
ni mi žal prostovoljno opravljenih ur. Pohvaliti moram 
tudi odgovorno delo svetnikov v svetu KS, brez katerih bi 
težko dosegali zastavljene cilje. Med nami vlada pozitivna 
in ustvarjalna energija. Na volitvah kandidiramo s podpisi 
podpore krajanov, in če bomo zbrali dovolj podpore, bomo 
kandidirali tudi letošnjo jesen."

Tržnica kmalu na novi lokaciji
V Krajevni skupnosti (KS) Kamnitnik, katere predsednik je Franc Gider, že od leta 
2005 urejajo prostore v nekdanji vojašnici, kamor naj bi se predvidoma jeseni 
preselila tržnica s Šolske ulice.

Predsednik Krajevne skupnosti Kamnitnik Franc Gider
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Gre za izredno zanimiv projekt, za ka-
terega je občina z Ministrstva za okolje 
in prostor pridobila 4500 evrov sredstev 
in ki ga na nekaterih šolah po Sloveni-
ji že s pridom uporabljajo. Na kratko, 
s pešbusom se učenci v šolo odpravijo 
peš v organiziranih skupinah po do-
mišljeno začrtanih poteh in stalnem 
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s 
svojimi sošolci in v spremstvu odrasle 
osebe, starši pa niso več obremenjeni z 
jutranjim razvažanjem. 
»Otroci so že zjutraj na zraku, spod-
bujamo medgeneracijsko sodelovanje 
ter učimo varnosti v prometu,« je več 
prednosti projekta predstavila Sabina 

Gabrijel s škofjeloške občine. Sodelo-
vati nameravajo z Društvom upoko-
jencev Škofja Loka, Večgeneracijskim 
centrom Gorenjske, enota Škofja Loka 
ter starši in starimi starši, ki tudi si-
cer spremljajo otroke v šolo. 
S pridobljenimi sredstvi bodo natisnili 
brošure, postavili table z urami odho-
dov, opremili bodo prostovoljce itd.
»K aktivnosti nas je spodbudil interes 
OŠ Škofja Loka - Mesto. V šolo priha-
jajo učenci z različnih smeri in po 
prometno razgibanih poteh. Vsekakor 
množično z avtomobili, kar povzroča 
večjo prometno obremenjenost me-
stnega središča ter posledično manj-
šo varnost vseh udeležencev, pa tudi 
večje onesnaževanje okolja. Ideja šole, 

z veliko podpore občine, je, da začne 
večji delež otrok v šolo spet prihajati 
bolj aktivno, torej peš, s čimer se bodo 
krepili njihova telesna kondicija, sa-
mostojnost in koncentracija sledenja 
pri pouku,« je pojasnila Gabrijelova.
Na šoli so tudi ugotovili, da kljub pri-
poročilom učenci izbirajo manj varne 
ali celo nevarne poti. Z organiziranim 
spremstvom v okviru pešbusa pa bi 
učencem predvsem prve triade poka-
zali primernejše poti.
Projekt bodo vpeljali že zadnja dva te-
dna v juniju, nato pa z njim nadaljeva-
li septembra. Pešbus bodo organizirali 
na naslednjih lokacijah: Tavčarjeva 
ulica–Potočnikova ulica–Kamnitnik–
šola; Suška cesta–Pod Plevno–Stara 
cesta–šola; Puštal–šola ter Podpulfer-
ca–Poljanska cesta–Grajska pot–šola.
Predvidevajo, da se bo v projekt vklju-
čilo do 50 otrok; kot je za konec deja-
la Sabina Gabrijel, pa si želijo, da bi k 
projektu pristopile tudi druge škofje-
loške osnovne šole.

S pešbusom do šole
Škofjeloška občina bo skupaj z Osnovno šolo Škofja 
Loka - Mesto začela izvajati projekt Pešbus.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V preteklem letu so dela in naloge re-
darjev izvajali trije redarji, administra-
tivna opravila v zvezi z načrtovanjem 
in spremljanjem dela ter postopki fi-
nančne izterjave pa je izvajal koordi-
nator. Terenski nadzor so izvajali med 
tednom tekom celega dneva, ob sobo-
tah, občasno pa so bili izvedeni tudi 
nočni nadzori in nadzori ob nedeljah. 
»Potreba po delu v nočnem času, pole-
ti pa tudi ob nedeljah in praznikih, se 
vedno bolj izkazuje, saj je očitno, da je 
kršitev pravil mirujočega prometa v 
teh obdobjih precejšna,« je poudarila 
Bernikova. V lanskem letu je bilo na-
bavljeno tudi novo električno vozilo 
Renault Zoe, izključno za potrebe re-
darstva.

V letu 2017 je opazen znaten porast števi-
la aktivnosti v primerjavi z aktivnostmi 
v preteklih obdobjih. »Povečanje števila 
ugotovljenih kršitev lahko pripišemo 
kadrovski okrepitvi redarstva in pove-
čani pozornosti strokovnemu delu ter 
organizacijskim ukrepom. Ugotavlja-
mo tudi trend zmanjševanja števila 
ugovorov in zahtev za sodno varstvo, 
kar pripisujemo izboljšani komunika-
ciji s kršitelji. Povečalo se je tudi število 
izdanih opozoril, kar je odraz preven-
tivne dejavnosti redarstva,« je pojasnila 
Bernikova.
Pregled podatkov o kršitvah za obdobje 
2013–2017 kaže trend upadanja kršitev 
hitrosti, ki jih ugotavljajo z rednimi 
mesečnimi meritvami. »Trend lahko 
ocenimo kot pozitiven in potrjuje pre-
ventivni namen teh ukrepov,« je do-

dala Tatjana Bernik. Tako so denimo v 
lanskem letu zabeležili 275 prekrškov 
prekoračitve hitrosti, leto poprej pa kar 
482. Je pa zato v obravnavnem obdobju, 
zlasti v letu 2017, opazno povečanje ugo-
tovljenih kršitev mirujočega prometa, 
kar je po besedah Bernikove posledica 
povečanega nadzora parkirišč, pločni-
kov, parkirnih mest za invalide in pre-
hodov za pešce. Lansko leto so na tem 
področju zabeležili skoraj 2800 prekr-
škov, leta 2016 pa pod tisoč. Skupno šte-
vilo ugotovljenih prekrškov torej raste, 
kar je posledično zaznati tudi v prihod-
ku proračuna. 
Nadaljevali so tudi prakso meritev osne 
obremenitve tovornih vozil in v lan-
skem letu zabeležili eno kršitev ter iz-
rekli globo v višini 800 evrov. V letu 2017 
pa so izdali tudi 16 odredb za odstranitev 
zapuščenih vozil, odpeljana so bila štiri 
vozila, v večini primerov pa so lastniki 
vozilo odstranili sami v roku treh dni.
V sodelovanju s Policijsko postajo Ško-
fja Loka so začeli z uvajanjem mešanih 
patrulj, ki so v določenem delu dneva 
izvajale skupen nadzor javnih površin. 
Loški redarji pa so v lanskem letu so-
delovali tudi v več preventivnih akcijah.

Število prekrškov raste
Vodja oddelka za okolje in prostor na škofjeloški 
občini Tatjana Bernik je delo redarstva v preteklem 
letu označila za uspešno.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

»Označena parkirna mesta so v dnevnem času namenjena 
izključno kratkotrajnemu parkiranju, kar tako tamkajšnjim 
stanovalcem kot lastnikom in uporabnikom lokalov, trgovin 
in drugih javnih storitev omogoča ustrezno dostopnost do 
vseh storitev, stanovalcem pa omogoča ustrezno upravljanje 
vseh bivanjskih potreb,« so sporočili s škofjeloške občine.
Na Spodnjem trgu in na Studencu je tako kot do sedaj do-
voljeno kratkotrajno parkiranje le na območju oziroma 
parkiriščih, ki so zarisana z modro črto. Omejitev najdalj-
šega dovoljenega časa enkratnega parkiranja na teh ob-
močjih je dve uri. Izven označenih parkirnih con parkira-
nje ni dovoljeno.
Omejitve veljajo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro 
ter ob sobotah med 7. in 13. uro. 
»Dopolnitev režima parkiranja gre v smeri večje prilagoditve 
gospodarskim dejavnostim in javnim storitvam, ki so locirane 
na Spodnjem trgu in na Studencu, da jim v delovnem času s 
parkirnim režimom omejenega kratkotrajnega parkiranja za-
gotovimo lažjo dostopnost in ustrezno izmenjavo vozil, hkrati 
pa se na navedenem območju izven tega časa omogoča par-
kiranje brez časovne omejitve,« pravijo na Občini Škofja Loka.
Stanovalci Spodnjega trga imajo, tako kot doslej, možnost 
celodnevnega parkiranja na parkirišču pri Tehniku, pri če-

mer letna parkirna dovolilnica stane sto evrov. Občinsko 
redarstvo bo izvajalo nadzor od 15. maja dalje. Predpisana 
globa za nepravilno parkiranje oziroma za kršitev po 2. od-
stavku 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa znaša 
40 evrov ter za kršitev po 21. točki 4. odstavka 65. člena 
istega zakona 80 evrov.

Razširitev območja kratkotrajnega parkiranja
Na Spodnjem trgu in na območju Studenca so razširili območje omejenega 
kratkotrajnega parkiranja.

Na skici so z modro barvo označena vsa območja omejenega 
kratkotrajnega parkiranja na območju Spodnjega trga in 
Studenca.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Letošnje zelene aktivnosti so začeli z akcijo mobilnega zbi-
ranja odpadne električne in elektronske opreme v mesecu 
aprilu. Organizatorji so bili prijetno presenečeni nad odzi-
vom, zato razmišljajo o ponovitvi akcije.
Trajnostne aktivnosti, ki bodo v okviru krovnega okoljske-
ga gibanja Loško je ekološko letos potekale skozi vse leto, so 
se nadaljevale maja s tradicionalnim urbanim sprehodom 
Jane's Walk, ki je tokrat potekal pod naslovom 'Reka v mestu'. 
Posebno pozornost bodo letos namenili učinkoviti rabi 

energije v javnih zavodih, saj kot je dejala vodja oddelka 
za okolje in prostor na škofjeloški občini Tatjana Bernik, 
samo tehnični ukrepi niso dovolj, temveč je treba primer-
no izobraziti tudi zaposlene.
Junij bo namenjen zbiranju odpadnega jedilnega olja v go-
spodinjstvih. »Jedilno olje sicer ni nevaren odpadek, a če z 
njim nepravilno ravnamo, je lahko nevaren. Naša želja je, 
da ljudi spodbudimo k bolj vestnemu zbiranju tega odpad-
ka,« je povedala Bernikova. Naslednji pereč problem, in 
sicer na nivoju cele države, so po mnenju sogovornice od-
padne sveče, zato bodo temu namenili posebno pozornost. 
»Kampanja Ministrstva za okolje, žal, ne zadošča, saj se je 
uporaba sveč povečala. Gre za odpadek, ki vsebuje plasti-
ko, vosek, kovinske in včasih tudi elektronske dele, zaradi 
česar je recikliranje oteženo. Osnovni namen 1. novembra 
je spomin na pokojnike, kar lahko izražamo na različne 
načine, zato nameravamo v jesenskem času na to temo 
izvesti več aktivnosti,« je pojasnila Bernikova.
Projekt Loško je ekološko pa se bo septembra 'združil' s pri-
reditvami ob evropskem tednu mobilnosti, ki bodo letos 
potekale pod sloganom 'Združuj in učinkovito potuj'.

Zelene aktivnosti
Pod sloganom Loško je ekološko že 
sedmo leto zapored potekajo trajnostne 
aktivnosti s poudarkom na varovanju 
okolja.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

VABILO NA PREDAVANJE UROŠA MACERLA Z NASLOVOM

 ''Čigavo je OKOLJE, v katerem živimo?''
Predavanje bo v torek, 22. maja 2018, ob 19.00  

v Sokolskem domu, Mestni trg 16–17, v Škofji Loki.

Uroš Macerl je ekološki kmetovalec ter borec za čisto in 
zdravo okolje v Zasavju in je dobitnik prestižne Goldma-
nove okoljske nagrade za leto 2017. Nagrada velja za naj-
večje svetovno priznanje okoljskim aktivistom, vsako leto 
jo podelijo okoljskim junakom z vsake od šestih naselje-
nih celin. 
To zanimivo predavanje in pričevanje Uroša Macerla po-
teka v okviru trajn(ostn)ega ekološko-okoljskega projekta 
''Loško je ekološko''.

Jernej Tavčar, PR Služba Občine Škofja Loka

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA
Kabinet župana

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01, E: obcina@skofjaloka.si 

U: www.skofjaloka.si

Datum: 9. 5. 2018

OBVESTILO
Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje projektov varo-
vanja kulturne dediščine v občini Škofja Loka za leto 2018.
Občina Škofja Loka že od praznovanja svoje 1000-letnice 
dalje sistematično usmerja in spodbuja obnovo kulturne 
dediščine, tako v starem mestnem središču kot na po-
deželju. Pomembna oblika spodbud je namenska nepo-
vratna finančna pomoč lastnikom pri izvedbi kakovostne 
obnove enot nepremične kulturne dediščine na območju 
občine Škofja Loka.

S sofinanciranjem projektov varovanja kulturne dedišči-
ne v občini Škofja Loka želimo omogočiti obstoj vrednot 
dediščine, njeno uporabo in s tem ohranitev nepremične 
kulturne dediščine. Sofinancirane bodo obnove enot ne-
premične kulturne dediščine, vpisane v Register nepre-
mične kulturne dediščine, ki je dostopen na spletni strani 
Ministrstva za kulturo: http://rkd.situla.org/.

Vabimo vas, da si na občinski spletni strani pod zavih-
kom Novice in objave > Razpisi, javna naročila, nateča-
ji … oziroma na povezavi: http://www.skofjaloka.si/ 
razpis/136989 ogledate objavljeno razpisno gradivo.

Rok za prijavo na razpis je sreda, 30. maj, do 17. ure. O 
prispelih vlogah bo odločala strokovna komisija na po-
dlagi meril, določenih v razpisu.

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z razpisom se 
lahko obrnete na Oddelek za okolje, prostor in občinsko 
redarstvo (ga. Barbara Pokorn, tel. 04/ 51 12 342).

Jernej Tavčar, PR Služba Občine Škofja Loka 

Občina Škofja Loka je s Trgom pod gradom in otroškim igriščem 
Zamorc sredi aprila sodelovala na arhitekturno-nepremičnin-
skem festivalu Odprte hiše Slovenije. Omenjeni festival za nekaj 
dni širši javnosti odpre in predstavi zanimive objekte. Tako je Trg 
pod gradom in otroško igrišče Zamorc predstavil arhitekt Robert 
Potokar iz arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar. Na ogled je pri-
šlo nekaj zainteresirane javnosti, predvsem domačinov. Z zani-
manjem pa se je predstavitve udeležilo tudi nekaj predstavnikov 
Ajdovščine, kjer se prav tako dogaja temeljita prenova mesta.

Trg pod gradom na festivalu
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je v sodelovanju z Zavarovalnico Tri-
glav in podjetjem Sipronika na nevarnem cestnem odseku 
na lokalni cesti v Gostečah postavila prikazovalnik hitrosti 
»Vi vozite«. Na ta način bodo poti osnovnošolskih otrok ter 
drugih pešcev odslej varnejše. Prikazovalnik je del vseslo-
venskega projekta Skupaj umirjamo promet.
Nevaren cestni odsek je že umeščen v »cono 40« in od vo-
znikov zahteva nižjo omejitev hitrosti. S prikazovalnikom 
hitrosti bo še dodatno poskrbljeno za varnost. Omenje-
na lokalna cesta v Gostečah je namreč poleg tranzitnega 
osebnega prometa obremenjena še s prometom za zbirni 
center Draga. Prikazovalniki hitrosti opozarjajo voznike na 
primerno hitrost vožnje, hkrati pa shranjujejo in obdelu-
jejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu 
www.vi-vozite.si, na spletnih straneh občine in na mini 
računalnikih v šolskih avlah. Kot v večini primerov se je 
tudi na Gostečah pokazal pozitiven učinek postavitve pri-
kazovalnika hitrosti, saj se je že občutno znižal delež pre-
hitrih voznikov, in sicer za 15 odstotkov.

Umirjajo promet
Konec aprila so na Gostečah postavili 
prikazovalnik hitrosti in že po tednu 
dni se je delež prehitrih voznikov 
zmanjšal za 15 odstotkov.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Poleg omenjenega cilja je bil cilj projekta, ki ga je sofinancirala 
Evropska unija iz programa Erasmus+, tudi navezovanje sti-
kov z mladimi iz različnih kultur in okolij. Pri projektu so na-
mreč sodelovali še mladi iz Romunije, Francije in Portugalske.
Lani so obiskali Francijo, letos pa jih je pot vodila na Portugal-
sko, kjer so gostitelji predstavili svojo izkušnjo s sprejemanjem 
migrantov iz Sirije in Sudana. Po pogovoru so mladi prišli do 
zaključka, da tudi migranti morajo imeti voljo do vključitve v 
novo družbo, in ne samo čakati, da se družba prilagodi njim.
Kot je dejala Sabina Gabrijel s škofjeloške občine, ki je bila 
koordinatorica projekta pri nas, so na Portugalskem pred-
stavili svojo ne tako oddaljeno izkušnjo z begunci, ki jih 
je Škofja Loka sprejela v nekdanji vojašnici med vojno na 
Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

Mladi iz vseh štirih držav so sestavili listino o strpnosti, ki 
jo lahko katerakoli institucija, ki dela z mladimi, uporabi 
za pogovor na temo strpnosti, sprejemanja drugačnosti in 
tolerance. Kot zanimivost pa velja povedati še to, da so si 
zamislili in ustvarili namizno družabno igro, katere raz-
reševanje nalog poteka v kontekstu boljšega sobivanja v 
družbi. Družabna igra, ki bo tudi naprodaj, bo sprva nare-
jena v jezikih sodelujočih držav, kasneje pa tudi v ostalih 
evropskih jezikih.

Mladi o strpnosti
Deset dijakov škofjeloške gimnazije 
je na Portugalskem sodelovalo pri 
projektu, katerega cilj je pri mladih 
prebuditi senzibilnost do nestrpnosti.

Družabna igra z delovnim naslovom: EUROPE – FRee SPace 
(z inicialkami sodelujočih: Francija + Romunija + Slovenija + 
Portugalska)
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V stik s francoskimi učitelji so v šoli 
prišli prek francoskega inštituta. 
"Slovenski osnovnošolski otroci po 
mednarodnih raziskavah presegajo 
francoske vrstnike, predvsem v zna-
nju tujih jezikov, branju in računa-
nju, zato jih je zanimalo, s kakšnimi 
pristopi se učna snov podaja pri nas," 
je razložila učiteljica francoskega in 
slovenskega jezika v OŠ Škofja Loka - 
Mesto Tanja Potočnik. V Sloveniji so 
jih gostili na štirih šolah, med njimi 
tudi na OŠ Škofja Loka - Mesto. Po be-
sedah Tanje Potočnik so v tem videli 
priložnost za nova poznanstva, ki bi v 
prihodnje privedla tudi do izmenjave 
učencev z obeh šol.
Francoske učitelje je sprejela ravnate-
ljica Doris Kužel, vključili pa so jih tudi 
v učni proces, pri katerem so aktivno 
sodelovali. Prisotni so bili pri urah 
francoščine od 7. do 9. razreda ter pri 
angleščini v 1., 3., 5., 6. in 9. razredu. 
"Pri pouku slovenščine v 9. a smo učen-
ci in učitelji izpeljali slovensko-fran-
cosko-angleško debato o obeh šolskih 
sistemih. Učenci so govorili angleško, 
sama sem prevajala v francoščino, saj 
so francoski učitelji lažje razlagali v 
svojem maternem jeziku," je pojasni-
la Tanja Potočnik. Zadnji dan obiska v 
šoli so jih osmošolci, ki sodelujejo pri 
izbirnem predmetu sodobna priprava 
hrane, povabili v kuhinjo na pokušnjo 
jedi, ki jih učenci z mentorico Katarino 

Peternelj pripravljajo za tekmovanje. 
"Francoski učitelji so bili pozitivno pre-
senečeni in očarani nad našo šolo," je 
poudarila Tanja Potočnik in dodala, da 
so ugotovili kar nekaj razlik med na-
šim in francoskim šolskim sistemom. 
Francoske šole so recimo varovane 
z ograjo, učenci razredne stopnje pa 
hodijo domov v spremstvu staršev ali 
starih staršev, nikoli sami. Copatov v 
šoli ne poznajo, pouk pa poteka v dveh 
delih, saj imajo vmes dveurni odmor 
za kosilo. "Francoski učitelji bi takoj 
ukinili popoldanski pouk," je poudarila 
Tanja Potočnik. Obenem v francoskih 
šolah nimajo organizirane malice, za 
šolsko kosilo pa morajo učenci odšte-
ti vsaj pet evrov. Angleščino učence 
do 11. leta poučujejo učitelji razredne-
ga pouka, ki pa po besedah Tanje Po-
točnik večinoma nimajo primernega 
znanja angleščine. Naši otroci imajo 
po njenem prepričanju tudi to pred-
nost, da so prek filmov in televizijskih 
oddaj vsakodnevno v stiku z anglešči-
no, medtem ko so v Franciji vsi filmi 
sinhronizirani. "Med gosti je bila tudi 
petnajstletna hči ene od učiteljic; izja-

vila je, da njeno znanje ne dosega niti 
ravni naših četrtošolcev in da jo je iz-
redno sram."
Goste so v naših šolah navdušili tudi 
pisani šolski hodniki in svetle učilni-
ce, predvsem pa način podajanja učne 
snovi z manj frontalnega pouka in ve-
čjo aktivnostjo učencev, je še razložila 
Tanja Potočnik. "Celotno šolo in pro-
store prvega razreda na Novem svetu 
so jim razkazali učenci Nuša Rajniš, 
Tara Drobnjak, Lana Primožič in Vid 
Zorko, ki so goste navdušili s svojo od-
prtostjo, sproščenostjo in iskrenostjo, 
predvsem pa brezhibnim znanjem an-
gleščine." Tudi Tanja Potočnik je ome-
njene učence pohvalila, da so nalogo 
opravili zavzeto in odgovorno. Sama 
je po končanem dopoldanskem delu 
v šoli francoske učitelje popeljala še 
na ogled Škofje Loke. "Pred prihodom 
v Slovenijo so komaj kaj vedeli o naši 
deželi. Polni vtisov in lepih spominov 
bodo ime naše šole in srednjeveške-
ga mesta ponesli na sever Francije in 
močno si želimo, da bi tja nekega dne 
odpeljali tudi naše učence," je končala 
Tanja Potočnik.

V šoli ne poznajo copat ...
Med 23. in 25. aprilom so v Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto gostili skupino 
dvanajstih učiteljev z osnovne šole iz mesta Lille na severu Francije.

V OŠ Škofja Loka - Mesto so konec aprila gostili skupino učiteljev iz francoskega  
mesta Lille.

»Francoski učitelji so bili 
pozitivno presenečeni in 
očarani nad našo šolo,«  
je poudarila Tanja Potočnik  
in dodala, da so ugotovili  
kar nekaj razlik med našim  
in francoskim šolskim 
sistemom.
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Dan šole so v OŠ Ivana Groharja za-
znamovali na prav poseben način, saj 
so v šolo povabili tudi starše svojih 
učencev. Lahko so spremljali pouk v 
razredu svojega otroka in se udeležili 
tudi drugih dejavnosti, ki so jih ob tej 
priložnosti pripravili v šoli. Ravnate-
lja Marka Primožiča veseli, da so se 
starši predvsem v prvih dveh triadah 
odzvali v velikem številu, le staršev 
otrok zadnje triade je bilo bolj malo.
"Prikazali smo jim zelo različne in pe-
stre ure pouka, pri katerih uporablja-
mo različne metode dela in načine 
poučevanja," je pojasnil Primožič in 
dodal, da so posebno pozornost name-
nili angleščini kot neobveznemu izbir-
nemu predmetu v prvem razredu ter 
kot obveznemu predmetu v drugem in 
tretjem razredu. "To je namreč novost, 

ki smo jo uvedli pred nekaj leti," je po-
jasnil Primožič. Staršem so predstavili 
še svoj uspešen projekt Gozdoljub, ki ga 
letos izvajajo v 1. razredu, in razisko-
valne naloge, s katerimi so letos sode-
lovali na gorenjskem srečanju mladih 
raziskovalcev. Nato so odprli še razsta-
vo fotografij o Plečnikovih delih skozi 
objektiv učitelja Janeza Beguša, ki so 
nastale kot podpora raziskovalni nalo-
gi, ki jo je pripravljala njihova učenka. 
Druženje s starši so končali s tekmami 
v odbojki med ekipami staršev, učen-
cev in učiteljev šole.
Na ta dan je izšla tudi nova številka 
šolskega glasila Macesni, ki si so jo 
lahko starši ogledali in odnesli do-
mov, je razložil Primožič in dodal, da 
je dan odprtih vrat potekal tudi na po-
družničnih šolah. Na podružnični šoli 
v Bukovici so ga zaokrožili s priredi-
tvijo Pozdrav pomladi.

Starše povabili v šolo
V OŠ Ivana Groharja so ob dnevu šole v začetku aprila 
staršem odprli vrata šole, da so si lahko ogledali pouk 
v razredu svojega otroka in se vključili še v druge 
dejavnosti.

Ob dnevu šole so k pouku povabili tudi starše.

V Mladinskem dnevnem centru Blok so 
sredi aprila začeli s projektom "potujoče 
telovadnice". "Gre za poseben voziček, ki 
smo ga ideji primerno okrasili in opremili 
z vso možno športno opremo," pojasnju-
jejo blokovci in dodajajo, da bodo ome-
njeni voziček vsak torek in petek med 17. 
in 19. uro pripeljali na športno igrišče 
za OŠ Cvetka Golarja. Na ta način želijo 
spodbuditi in motivirati mlade iz lokal-
nega okolja, ki niso nujno udeleženci 
njihovega centra, h kakovostnemu in or-
ganiziranemu preživljanju prostega časa 
z bogatim izborom športnih aktivnosti 
na zunanjih športnih igriščih pod nadzo-
rom športnega pedagoga. Na voljo so jim 
najrazličnejši športni pripomočki, prek 
katerih lahko spoznavajo različne športe, 
utrjujejo osnovna športna znanja in razvi-
jajo temeljne gibalne sposobnosti. Vsi, ki 
si želijo aktivnega preživljanja prostega 
časa na svežem zraku v družbi vrstnikov, 
tako lahko izbirajo med široko paleto 
športnih pripomočkov, od košarkarskih, 
odbojkarskih, nogometnih in drugih žog 
do loparjev za badminton in speedmin-
ton ter frisbijev, balinčkov in celo vrvi za 
hojo.

Blokova potujoča  
telovadnica

V Glasbeni šoli Škofja Loka vabijo k vpisu 
novih učencev za prihodnje šolsko leto. 
Sprejemni preizkusi za individualni pouk 
inštrumentov in petja bodo potekali v sre-
do, 23. maja, od 16. ure dalje v Puštalskem 
gradu tudi za otroke iz občine Gorenja vas 
- Poljane, od 17. ure dalje pa v Osnovni šoli 
Železniki. V četrtek, 24. maja, od 17.30 
dalje bodo preizkuse pripravili v glasbeni 
učilnici Osnovne šole Žiri. Sprejemni pre-
izkus za skupinski pouk baleta bo potekal 
v sredo, 30. maja, od 16.30 dalje v dvorani 
za aerobiko v Športni dvorani Poden. Pri-
jave k sprejemnemu preizkusu zbirajo do 
ponedeljka, 21. maja, prijavnica pa je do-
stopna na spletni strani in v tajništvu šole. 
Za skupinski pouk predšolske glasbene 
vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice 
ni sprejemnega preizkusa, v tajništvu šole 
je treba le izpolniti vpisni list.

Vpisujejo nove učence
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Na državnem tekmovanju v znanju 
angleščine se je Nuša Rajniš pomerila 
z 240 sotekmovalci in na koncu osvo-
jila 30. mesto, ki ji je prineslo zlato 
priznanje, pri francoščini pa je med 54 
sodelujočimi zasedla 10. mesto, je po-
jasnila njena mentorica pri francošči-
ni Tanja Potočnik. Pri angleščini je bila 
njena mentorica Nika Benedik. Kot 
pravi Nuša Rajniš, jo jeziki zanimajo že 
od nekdaj. Pri angleškem jeziku nova 
znanja in besedišče usvaja prek glas-
be, branja knjig, tako poezije kot proze, 
ter preko filmov in televizijskih serij. 
Znanje francoščine poglablja pred-
vsem pri pouku, včasih tudi ob branju 

francoske poezije. Nuša Rajniš je pri-
znala, da se ji za nobeno tekmovanje 
ni bilo treba posebej pripravljati, zna-
nje večinoma utrjuje sproti z rednim 
delom in pozornim poslušanjem. 
Francoščino si je kot izbirni predmet 
izbrala v 6. razredu, ker se ji zdi lep in 
melodičen jezik ter je vedno bolj prilju-
bljen tako v Evropi kot v ostalih delih 
sveta. Zelo rada bere in pri tem izbira 
predvsem knjige v angleščini. Šolanje 
se je odločila nadaljevati na Gimnazi-
ji Ledina v Ljubljani, razmišlja tudi o 
učenju še enega romanskega jezika, in 
sicer italijanščine. "Nuša kljub jezikov-
nemu talentu ostaja skromna in srč-
na učenka. Sošolci jo obožujejo, nikoli 
se ne želi izpostavljati ali se pohvaliti s 

svojimi dosežki," jo zato pohvali Tanja 
Potočnik in doda, da v razredu skrbi za 
dobre odnose in medsebojno sodelo-
vanje. "Sošolci pravijo, da jih nasmeji 
s svojo sproščenostjo in smislom za 
humor." 

Nadarjena za tuje jezike
Nuša Rajniš iz OŠ Škofja Loka - Mesto je na državnem 
tekmovanju v znanju angleščine osvojila zlato 
priznanje, v znanju francoščine pa srebrno priznanje.

Nuša Rajniš

Sem Viktor Zadnik, profesor glasbe, predsednik 
OO DeSUS v Škofji Loki. Bil sem 30 let ravnatelj 
Glasbene šole na Vrhniki, 11 let član predsedstva 
EMU (evropske zveze glasbenih šol), član  
različnih komisij pri Ministrstvu za šolstvo in 
šport Republike Slovenije. V svojem programu 
bom zagovarjal medgeneracijsko sodelovanje, 
ureditev razmer v kulturi in šolstvu, varstvo 
voda in okolja in ureditev statusa bodočih  
upokojencev, saj so zaradi trenutne zakonodaje 
prikrajšani pri upokojitvi.
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Kandidatka za poslanko stranke SLS  

Darija Jamnik 
Volilna enota 1, volilni okraj 8 (Škofja Loka I)

Pogumno stopam naprej,  

saj hočem pomagati ustvariti državo,  

ki bo ljudem dovolila, 

da si z lastnim delom omogočijo  

lepo, dostojno ter varno  

življenje!

12
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Ženski pevski zbor Rož iz Šentjakoba v Avstriji. Ob tem, da 
je profesor glasbene pedagogike magister zborovskega dirigi-
ranja, obiskuje tretji letnik orkestrskega dirigiranja v Celov-
cu. Po tem, ko je na začetku maja z gimnazijskim zborom in 
Crescendom uspešno nastopil na območnem srečanju in se 
z njima uvrstil na regijsko srečanje, se zdaj s „crescendovci“ 
zavzeto pripravlja na junijski koncert keltske glasbe.

NA VRSTI SO IRSKE IN ŠKOTSKE PESMI

„Irske pesmi so me pred leti navdušile na neki delavnici v 
Franciji. Pesmi so zanimive in spevne ter s seboj prinašajo 
zgodbe, na neki način njihovo ljudsko dediščino. Všeč mi 
je njihov jezik, pa tudi sam način izvajanja teh pesmi z in-
strumentacijo vred. Ko sem z idejo prišel na plan v našem 
glasbenem društvu, smo se odločili k sodelovanju povabiti 
tudi skupino Beer Belly, kjer so bili takoj za,“ idejo za tokra-

tni veliki koncert pojasnjuje Žiga Kert. V program se bodo 
tako ob zboru vključili z nekaj pesmimi.
Pod naslov Zvoki keltske zemlje so v Crescendu povabili še 
nekaj solistov vokalistov, med drugim Tajdo Jovanović, Tanjo 
Klančnik, Lauro Kmetič in Tilna Lotriča, na dude bo igral Janez 
Jocif … Skupaj se bo v zboru, orkestru in z gosti predstavilo 
okrog sto nastopajočih. „Aranžmaje so za nas napisali Gašper 
Jereb, Tom Varl, Peter Novak Smolič in Andrej Misson. V studiu 
Primoža Grašiča pa smo že posneli tudi napovednik za kon-
cert s komorno zasedbo iz orkestra. Naj dodam, da so stilsko 
podobo koncerta pripravili mladi iz ekipe Arrano production.“
Naj za povabilo na koncert zapišemo še nekaj znanih 
skladb, ki jih bo prvi junijski dan slišati na Loškem gradu: 
Orinoco Flow, Amazing Grace, Danny Boy, Drunken Sai-
lor, Molly Malone, Whiskey in the Jar pa glasba iz filma 
Poslednji Mohikanec, Scotland the Brave … Več kot dovolj 
razlogov, da si začetek poletja naredimo irski.

Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve.

TVOJ glas odloča!

ZAKAJ KANDIDIRAM?

MOJE SPOROČILO VAM

Spremljajte me na

mag. MARKO POGAČNIK

Spremljajte me na

mag. MARKO POGAČNIK

19

Pod vlado Mira Cerarja in koalicije 
strank SMC, Socialnih demokratov 
in Desusa je Slovenija izgubila  
štiri leta priložnosti. Slovenija 
potrebuje spremembe. Prepričan 
sem, da je program stranke SDS 
tisti, ki lahko zagotovi razvoj  
Slovenije in boljše življenje  
Slovenk in Slovencev.

SDS je v mandatu 2004–2008 dokazala, da zna  
uspešno in kakovostno voditi državo. Prepričan sem, da 
je Sloveniji treba vrniti vrednote slovenske pomladi,  
upravljati državo v skupno dobro ter ustvariti novo 
kakovost življenja. Kot poslanec se bom v prvi vrsti 
zavzemal za višji neto razpoložljivi dohodek državljank 
in državljanov, vendar ne z dodatnim obremenjevanjem 
gospodarstva, temveč z znižanjem davčnih obremenitev 
in trošarin. Samo močno in konkurenčno gospodarstvo 
lahko zagotovi stabilno in učinkovito socialno politiko.
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Preizkus hoje na dva kilometra so pripravili v Zdravstveno-
vzgojnem centru, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma 
Škofja Loka, v sodelovanju z OŠ Škofja Loka - Mesto in Ško-
fjeloškim orientacijskim klubom. Preizkus je bil namenjen 
vsem odraslim, starim med 20 in 65 let, ki so želeli preve-
riti svojo telesno zmogljivost, še posebno pa tistim, ki ima-
jo prekomerno telesno maso ali pa so nezadostno telesno 
dejavni, je razložila Mojca Žargi iz Zdravstvenovzgojnega 
centra. Na posebni stojnici so obiskovalce seznanjali tudi s 
preventivnim programom Svit, ki je namenjen preprečeva-
nju raka na debelem črevesu in danki. 

Tokratnega preizkusa hoje na dva kilometra se je udeležilo 
okrog štirideset ljudi, starih od 40 do 80 let, v prihodnje pa 
bi si po besedah Mojce Žargi želeli še višjo udeležbo. "Udele-
ženci so pridobili informacije o svoji telesni pripravljenosti, 
obenem pa tudi motivacijo za spremembo gibalnih navad 
in za vključitev v nadaljnje poglobljene zdravstvenovzgojne 
delavnice glede na ogroženost," je razložila Mojca Žargi. V 
Zdravstvenovzgojnem centru Škofja Loka namreč v sodelo-
vanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvajajo 
številne preventivne programe. Za to skrbi strokovna ekipa, 
ki jo sestavljata diplomirana medicinska sestra in diplo-
mirani fizioterapevt s specialnimi znanji, v prihodnje se bo 
ekipi priključil tudi psiholog. Izvajajo svetovalne programe 
tako za otroke in mladostnike kot za odrasle, pa tudi pro-
gram priprave na porod in starševstvo. Preventivna preda-
vanja in delavnice za otroke in mladostnike potekajo v vseh 
vrtcih in osnovnih šolah v občinah Škofja Loka, Gorenja vas 
- Poljane, Žiri in Železniki, pa tudi v srednjih šolah. 
Program Svetovanje za zdravje, ki je namenjen odrasli 
populaciji od 19. leta dalje, po besedah Mojce Žargi obsega 
dvanajst obravnav, od tega štiri temeljne delavnice in osem 
poglobljenih delavnic oziroma individualnih svetovanj. V 
okviru temeljnih delavnic udeleženci pridobijo informa-
cije o pomenu zdravega življenjskega sloga, lastni telesni 
pripravljenosti, bioloških dejavnikih tveganja in njihovem 
vplivu na nastanek kroničnih bolezni ter spoznajo osnov-
ne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne teh-
nike sproščanja. Poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice 
pa prinašajo znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu 
za zdravje, poglobljeno oceno lastne telesne pripravljeno-
sti, pri čemer postopno po individualnem programu pove-
čujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne 
navade, udeleženci pa prejmejo tudi strokovno podporo 
in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za 
spreminjanje prehranskih in gibalnih navad. V omenjenih 
delavnicah dobijo tudi podporo pri spoprijemanju z depre-
sijo, tesnobo in stresom ter skupinsko in individualno sve-
tovanje za opuščanje kajenja.

Želeli bi si še višjo  
udeležbo
Na občinskem preizkusu hoje na dva 
kilometra, ki so ga aprila pripravili  
v športnem parku Osnovne šole Škofja 
Loka - Mesto, je svoje zmogljivosti  
preverilo okrog štirideset občanov.

Preizkusa hoje na dva kilometra se je aprila udeležilo okrog 
štirideset občanov.

www.visitkranj.com

INNER CIRCLE

BIG FOOT MAMA

RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI

OPERA V DVEH DEJANIH

1. 6.

10. 6.

28. 6.

PETEK ob 21h

NEDELJA ob 21h

20. 6.
SREDA ob 20.30h

ČETRTEK ob 21h

GLASBENI SVET SHERLOCKA 
HOLMESA

POKLON DNEVU DRŽAVNOSTI

Žiga Brank, Petar Milić Nuška Drašček
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Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!
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Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!

KRST • OBHAJILO                    BIRMA • POROKA

MATEJA RANT

Počitnice bodo otroci lahko preživeli v družbi izkušenih 
animatorjev v okviru treh programov, to je Zabavne poči-
tnice ter Dobimo se ob pol desetih – Škofja Loka in Dobimo 
se ob pol desetih – Trata. 
Zabavne počitnice je ime za plačljivo počitniško varstvo, 
ki ga bodo v Škofji Loki izvajali vsak dan od 26. junija do 
31. avgusta med 7.30 in 16. uro in je namenjeno otrokom 
od 1. do 3. razreda, pojasnjujejo pri DPM Škofja Loka in do-
dajajo, da so za ta program obvezne prijave, saj je števi-
lo mest omejeno. Zjutraj se bodo otroci zbrali na igrišču 
za odbojko pri OŠ Jela Janežiča v Podlubniku, kjer imajo 
na voljo igrišča za odbojko na mivki in pokrit prostor za 
prostočasne dejavnosti, v bližini je tudi zunanje igrišče OŠ 
Ivana Groharja in dostop do Sore. V primeru dežja in hla-
dnih juter se bodo dobivali v telovadnici v OŠ Škofja Loka 
- Mesto. Cena dnevnega varstva znaša 60 evrov na teden 
za otroka in je omejeno na dvajset otrok. Cena vključuje 
varstvo, program, obiske delavnic, kosilo ter dopoldansko 
in popoldansko malico, so razložili pri DPM Škofja Loka, 
pri zgodnjih prijavah, in sicer do deset dni pred začetkom 
dejavnosti, pa starši lahko računajo na deset evrov popu-
sta. Za vsak teden se je sicer treba prijaviti najkasneje do 

četrtka teden prej. Dopoldneve bodo otrokom popestrili z 
risanjem in namiznimi družabnimi igrami, nato pa se 
bodo pridružili otrokom v okviru programa Dobimo se ob 
pol desetih. Po kosilu in počitku bodo lahko uživali ob po-
slušanju glasbe in zgodb, kopanju, športnih dejavnostih in 
družabnih igrah.
Dejavnosti v okviru programa Dobimo se ob pol desetih – 
Škofja Loka pa so brezplačne in bodo potekale prav tako 
vsak dan od ponedeljka do petka od 26. junija do 31. avgu-
sta, in sicer med 9.30 in 12.30. Namenjene so otrokom od 
1. do 7. razreda, prijave niso obvezne. Na Trati se bodo v 
telovadnici OŠ Cvetka Golarja dobivali od 26. junija do 27. 
julija med 9.30 in 12.30. Dejavnosti bodo organizirali in vo-
dili animatorji DPM Škofja Loka, ob določenih dnevih pa 
tudi zaposleni v Knjižnici Ivana Tavčarja, na Škofjeloškem 
gradu, rokodelci Centra DUO, zaposleni v Razvojni agenciji 
Sora in Večgeneracijskem centru Gorenjske ter drugi.

Skrbijo za pestre  
počitnice
V Društvu prijateljev mladine (DPM) 
Škofja Loka bodo tudi med letošnjimi 
poletnimi počitnicami poskrbeli, da 
otrokom ne bo dolgčas.

V tednu vseživljenjskega učenja se bo na Tržnici znanja 19. maja 
na Mestnem trgu v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka 
kot območnim koordinatorjem prireditev na dveh stojnicah 
predstavilo tudi društvo U3. Pod sloganom Življenje dodaja-
mo letom bodo predstavili svoj program za prihodnje študijsko 
leto. Za popestritev bodo zaigrale Loške orglice, na saksofonu 
bo nastopil Primož Lah, za zabavo pa bodo poskrbele še kan-
triplesalke društva U3. Pripravili bodo tudi razstavo glinenih iz-
delkov ter predstavitev izdelave glinenih in klekljanih izdelkov 
ter risanja in slikanja z akvarelom. Svoj program za prihodnje 
študijsko leto bodo nato predstavili še pred njihovimi prostori 
na Partizanski cesti 1 v sredo, 13. junija. Mentorica Sasa Chen 
bo predstavila učenje kitajskega in italijanskega jezika, Jasna 
Kejžar pa angleškega in nemškega jezika. Nina Naliny Meglič bo 
predstavila slikarsko šolo.

Življenje dodajajo letom
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S tradicionalno prireditvijo Romual-
dov dan v Škofji Loki so tretjo soboto v 
aprilu končali letošnje Dneve Škofjelo-
škega pasijona. Letos so se obiskovalci 
podali na voden ogled po Romualdovi 
poti oziroma poti Škofjeloškega pasi-
jona in vstopili v kapucinski samo-
stan, v katerem hranijo neprecenljivo 
materialno kulturno dediščino, med 
drugim izvirni rokopis Škofjeloške-
ga pasijona. "Obenem nam predajajo 
živi ogenj duhovnega izročila Škofje-
loškega pasijona," je poudarila koordi-
natorka Škofjeloškega pasijona Agata 
Pavlovec.
V okviru Dnevov Škofjeloškega pa-
sijona se je od 9. marca do 21. aprila 
odvila vrsta dogodkov, namenjenih 
najrazličnejši publiki – od delavnic 
in razstav do pasijonskega koncerta 
in predstavitve Pasijonskih doneskov. 
Odprli so tudi novo Pasijonsko sobo, 
ki predstavlja osrednji informacijsko-
-predstavitveni prostor Škofjeloškega 
pasijona, je razložila Agata Pavlovec. 
Od takrat na stenah nove Pasijonske 
sobe poteka tudi podpisovanje vseh 
sodelujočih na dosedanjih uprizori-
tvah Škofjeloškega pasijona, ki jih je 
bilo po oceni Agate Pavlovec okrog dva 
tisoč. Škofjeloški pasijon so predstavili 
tudi v zgibanki, ki je doslej izšla v an-
gleškem in nemškem jeziku, v priho-
dnje naj bi jo prevedli še v hrvaški in 
italijanski jezik. V sodelovanju s turi-
stičnim društvom so izdali še brošuro 
o Romualdovi poti, ki je namenjena 
obiskovalcem Škofje Loke, ki ne upo-
rabljajo pametnih telefonov. Ponovno 
so oživili tudi Facebook stran Škofje-
loškega pasijona in poskrbeli za pro-
mocijo Škofjeloškega pasijona v Italiji 
in na Hrvaškem. V Špetru Slovenov 
so namreč odprli razstavo Albine Na-
stran v duhu Škofjeloškega pasijona, 

ki ga je podrobneje v svojem predava-
nju predstavil Pavel Florjančič. Na Hr-
vaškem pa so se v Mariji Bistrici udele-
žili Vodičkega festivala žudija oziroma 
čuvarjev božjega groba. "Dvajset na-
stopajočih se je predstavilo s prizorom 
Grešna duša iz zadnje uprizoritve pa-
sijona, ki jo je režiral Milan Golob," je 
razložila Agata Pavlovec. 
Za zaključek Dnevov Škofjeloškega 
pasijona so pripravili Romualdov dan 
v Kapucinskem samostanu z gosto-
ma, dramskim igralcem Gregorjem 
Čušinom in duhovnikom Karlom 
Gržanom, ki je na začetku svoje du-
hovniške poti nekaj časa deloval tudi 
pri loških kapucinih. Gregor Čušin je 
predstavil svoj avtorski pasijon, ki ga 
je posodobil in aktualiziral, Karel Gr-
žan pa je spregovoril o Kristusovem 
pasijonu v ljudeh, ki jih srečujemo. Na 
podlagi lastne izkušnje ob smrti oče-
ta je zbranim svetoval, da se soočijo 
s svojimi strahovi. "Ko me kaj priza-
dene, grem vedno pred križ. Gorje na-
mreč, če se v stiski osamiš. Križ zame 
pomeni, da nismo sami, ob njem do-

bim moči, da zmorem naprej." Zato po 
njegovem krščanstvo ni teorija, am-
pak odrešujoče izkustvo. Dotaknil pa 
se je tudi aktualnih družbenih proble-
mov. "Ljudje bi morali narediti vse, da 
bi bila družba tako pravična, da nam 
ne bi bilo treba 'zbirati zamaškov'. To 
se mi zdi nedopustno." Nevzdržnost 
današnjih razmer ga je vodila do 95 
tez, pribitih na vratih svetišča kapita-
lizma za osvoboditev od zajedavskega 
hrematizma. "Z njimi sem želel prika-
zati globalno prevaro, saj hrematistič-
ni koncept danes obvladuje svet in to 
je treba razkrinkati." Hrematizem vidi 
kot obliko družbene ureditve, v kateri 
večina ljudi služi za peščico izbran-
cev. Zato je po njegovem treba obudi-
ti nauk ekonomije, katere temeljno 
poslanstvo je skrb za slehernika. Na 
koncu se je dotaknil še Škofjeloškega 
pasijona. "Smo ljudje zgodb in prika-
zati Boga na ta način se mi zdi zelo 
pomembno," je poudaril in dodal, da 
ob pripovedovanju zgodbe odrešenja 
vsem želi tudi veliko notranjega od-
rešenja.

V gosteh pri bratih kapucinih
Za zaključek Dnevov Škofjeloškega pasijona so v kapucinskem samostanu 
pripravili Romualdov dan, v okviru katerega so loški bratje kapucini odprli  
vrata samostana. 

Za zaključek Dnevov Škofjeloškega pasijona so pripravili Romualdov dan v Kapucinskem 
samostanu, na katerem so gostili tudi duhovnika Karla Gržana (skrajno levo).
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Letos mineva sto let od upora slovenskih vojakov v Juden-
-

pripravili jutri, prav na dan stote obletnice ustrelitve gode-
-

-
-

Dogodkom pred stotimi leti v Judenburgu bodo v Muzej-

-
-

-
njen, zato je od leta 1915 dalje delal kot sprevodnik pri tran-

vojne, kar je bila verjetno še dodatna spodbuda, da je prido-
-

-
jo izpopolnjevale tiste vojaške enote, ki so v bojih utrpele ve-

Loka in dodaja, da je bila leta 1918 avstro-ogrska vojska iz-

splošno pomanjkanje, ki je netilo nemir in nezadovoljstvo 
-
-

vodstvom Antona Hafnerja in njegovih somišljenikov sodi
med tista velika dejanja prve svetovne vojne, ki so napove-
dovala konec vojne, razpad habsburške monarhije in osvo-
boditev slovenskega naroda izpod nemškega gospostva, so 

Spomin na godeškega rodoljuba

Spominsko obeležje Antona Hafnerja v Aleji zaslužnih Ločanov
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Projekt Cvetko ima talent se je v 
Osnovni šoli Cvetka Golarja pod vod-
stvom učiteljev Jasne Camlek, Kle-
mentine Tominšek in Andreja No-
vljana odvijal peto leto zapored. Gre 
za zabavno prireditev, na kateri lahko 
učenci prikažejo svoje raznolike talen-
te oziroma spretnosti, od petja, plesa 
in igranja na inštrument do imitacije 
in podobno. Ob tem so v šoli posebno 
ponosni, da je omenjeni projekt postal 
tudi nacionalni Unescov projekt, saj z 
njim širijo sodelovanje, strpnost in 
sprejemanje drugačnosti. Predstavili 
so ga tudi drugim šolam po Sloveni-
ji in zmagovalci posameznih šol so 
se na zaključnem dogodku v Športni 

dvorani Trata na odru pridružili učen-
cem OŠ Cvetka Golarja.
V prvem, tekmovalnem delu finalne 
prireditve se je po besedah pomočnika 
ravnateljice Andreja Novljana pomeri-
lo sedem posameznikov oziroma sku-
pin, ki so se izkazali v polfinalu. Nasto-
pili sta dve solo pevki, mažoretka, duet 
učenk na harmoniki in saksofonu, trio 
s ksilofonom, bobni in klavinovo, pa 
tudi dve glasbeni skupini. Ocenjeva-
la jih je štiričlanska komisija, ki so jo 
sestavljali devetošolka Minka Triler, 
predstavnica staršev Mateja Pogačnik, 
učiteljica Vanja Jordanov in mentor 
skupine Jazz je kul bend Jaka Strajnar. 
Najbolj jih je s svojim petjem navdu-
šila petošolka Anja Demšar, ki si je za 
nagrado prislužila obisk Družinskega parka Stari vrh. "Tekmovanja Cvetko 

ima talent sem se ponovno udeleži-
la zato, ker zelo rada prepevam. Moja 
vzornica je Karol Sevilla, to pa zato, ker 
je vedno vesela in ima rada pisan slog, 
tako kot jaz," je pojasnila Anja Demšar 
in dodala, da ima rada tudi šport, njen 
najljubši je karate. Igra pa tudi violino.
V drugem delu prireditve so poleg 
učencev OŠ Cvetka Golarja nastopili 
tudi zmagovalci šol, ki so sodelovale 
v projektu Unesco ima talent, in sicer 
OŠ Jožeta Krajca Rakek, OŠ Leona Štu-
klja Maribor, OŠ prof. dr. Josipa Ple-
mlja Bled, OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid, OŠ Cirila Kosmača Piran in OŠ 
Cirkovce. Za konec je nastopila skupi-
na Jazz je kul bend. 

Žirijo najbolj navdušila Anja Demšar
V Športni dvorani Trata se je konec aprila odvijala finalna prireditev projekta 
Cvetko ima talent, na kateri se je pomerilo sedem posameznikov oziroma skupin.

V Športni dvorani Trata se je konec aprila odvijala finalna prireditev projekta Cvetko ima 
talent. / Foto: Andreja Tarfila

Pomerilo se je sedem posameznikov oziroma skupin. / Foto: Aina Novinc

Zmagovalka Anja Demšar 
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www.visitskofjaloka.si
04/ 517 06 00

www.enostavnoprijatelji.si
www.facebook.com/zavodenostavno.prijatelji

Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka Organizatorji 
prireditve:      

Občina Škofja Loka

Sponzorji:

Zavod Enostavno Prijatelji
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

V okviru projekta Korak k sončku učenci četrtih razredov 
spoznavajo delo in življenje oseb s posebnimi potrebami. 
Obiskali so nekaj ustanov ter se srečali z otroki in odraslimi, 
ki imajo različne motnje v telesnem ali duševnem razvoju, 
ob tem pa spoznavali, kako se prilagajajo in usposabljajo 
za življenje. Osebe s posebnimi potrebami in ljudi, ki se po-
klicno ukvarjajo z njimi, so povabili tudi v šolo. Svoje vtise s 
teh obiskov so učenci strnili na zaključni prireditvi projekta 
Korak k sončku.
V drugi polovici šolskega leta so po besedah koordinatorke 
projekta Korak k sončku v šoli Mateje Mohorič sodelovali z 
otroki iz razvojnega vrtca in se igrali športne igre z učenci 
OŠ Jela Janežiča. Ogledali so si, kako poteka delo v Varstve-

no delovnem centru Škofja Loka in v Centru Sonček v Kra-
nju. Obiskali so jih gluhi iz društva Auris, Metka Pavšič pa 
jih je popeljala v svet slepih. "Benjamin Žnidaršič in Vojko 
Gašperut sta nas navdušila za slikanje z usti, pravo košar-
karsko tekmo pa so nam pripravili košarkarji iz Društva 
paraplegikov Gorenjske," je razložila Mateja Mohorič. 
Na zaključni prireditvi se je učencem pridružila slepa pev-
ka Patricija Raztresen, ki je zapela dve svoji pesmi. Eva Pir-
nat z Downovim sindromom je kot vedno občinstvo nav-
dušila s spektakularnim plesom, ob koncu pa so zbrane z 
igranjem na Orffove inštrumente razveselili še slabovidni 
otroci iz Centra Iris. "Vso prireditev so nas spremljali še 
pravljični junaki iz pravljice Veveriček posebne sorte in 
osebe iz dela Čudo, ki smo ga brali," je pojasnila Mateja 
Mohorič in dodala, da so ob koncu ugotavljali, da drugač-
nost bogati naše življenje in da je pomembno le vztrajati. 

Drugačnost bogati 
naše življenje
V večnamenskem prostoru OŠ Cvetka 
Golarja so konec aprila pripravili 
prireditev ob zaključku projekta Korak 
k sončku. 

V večnamenskem prostoru OŠ Cvetka Golarja so konec aprila 
pripravili prireditev ob zaključku projekta Korak k sončku.
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Lidija Debelak je doma s Podpulfr-
ce, družino pa sta si z možem Vitom 
ustvarila v Gorenji vasi, kjer tudi živi-
jo. Tam Lidija ustvarja, v osemnajstih 
letih, odkar se je odločila, da delo so-
cialne delavke zamenja za umetniško, 
pa so jo spoznali številni ljubitelji tako 
tradicionalnih kot sodobnih motivov. 
Tako tudi ni čudno, da so se mnogi od 
njih zbrali prejšnji torek na odprtju 
nove razstave v Rokodelskem centru 
DUO v Škofji Loki, ki jo je Lidija poi-
menovala Barvito s tradicijo. Na njej 
namreč predstavlja svoje delo, v kate-
rem spretno prepleta ljudsko izročilo 
in sodobno rokodelsko ustvarjalnost.  
"Že kot otrok sem uživala pri ustvarja-
nju. Delala sem nakit pa tudi izdelke 
iz posušenih trav in drugih materia-
lov. Od očeta sem si v delavnici več-
krat izposojala barve in risala po raz-
ličnih stvareh. Kljub tem veselju sem 
se odločila za študij socialnega dela, 
po diplomi pa sem pet let kot socialna 
delavka delala v begunskem centru v 
Škofji Loki. Ko sem ostala brez službe 
in je šel sin Lenart v šolo, sem imela 
spet več časa in začela sem ustvarja-
ti. Najprej sem začela delati na starih 
bobrovcih oziroma strešnikih. Svoje 
izdelke sem dala oceniti Janezu Bo-
gataju in njegova dobra ocena me je 
spodbudila, da odprem svojo obrt. 
Na začetku je bilo težko, saj ne trgu 
nisem bila poznana. Sedaj pa lahko 
rečem, da sem zadovoljna in da se s 
svojim delom lahko tudi preživljam," 
pravi Lidija Debelak, ki v svojem delu 
resnično uživa. "Najraje naredim kaj 
novega. Ko dobim idejo, komaj ča-
kam, da vidim, ali mi je uspelo tako, 
kot sem si zamislila. To je največji iz-
ziv in tudi največja nagrada za moje 

delo," razmišlja Lidija, ki jo mnogi 
poznajo po domiselnih izdelkih z upo-
rabo čipke. Svoj navdih namreč išče v 
ljudski umetnosti, v malem loškem 
kruhku, lesenih intarzijah ročno iz-
delanih skrinj, ljudskem slovstvu in 
verovanju. 
"Za reliefe, kombinirane s slovensko 
klekljano čipko, sem dobila certifikat 
in izdelki s čipko predstavljajo velik 
del mojega ustvarjanja. Vendar sem 
ugotovila, da čipka ni primerna prav 
za vse, in sedaj delam tudi marsikaj 
drugega. Kupce imam tako rekoč po 
vsem svetu. Prodajam v Avstralijo, 
Rusijo, Japonci in Izraelci pa imajo 
na primer zelo radi moje sove. Mar-
sikaj naročajo po spletu, veliko pa 
imam tudi strank, ki prihajajo kar k 
meni domov. Sicer pa s svojimi izdel-
ki oskrbujem več kot dvajset trgovin, 
od galerij do turističnih društev. Za 
slovenske kupce so najbolj zanimivi 

angelčki, narodni motivi, nageljčki in 
ptički, tujci so navdušeni zlasti nad iz-
delki, kombiniranimi s čipko, pisani-
mi mucami, sovami, zelo pa so iska-
na drevesa življenja in ljubezni," pravi 
Lidija Debelak, ki še vedno zelo uživa v 
svojem ustvarjanju. 
"V zadnjem času delam tudi večje sli-
ke, kjer kombiniram vzorce in barve. 
Te slike so velik izziv, saj imam rada 
simetrijo in novosti. Vsak dan sem 
hvaležna, da lahko delam to, kar rada 
delam, in da je s tem moč tudi preži-
veti. Ko delam, sem rada sama, vesela 
pa sem, ko pridejo stranke in lahko 
poklepetamo o marsičem," dodaja Li-
dija, ki ji ni žal, da je delo socialne de-
lavke zamenjala za umetniško. "Rada 
delam z ljudmi, znam jih poslušati. 
Vendar mi za poklicem socialne de-
lavke ni žal, saj ugotavljam, da je pri 
tem delu vedno več dela s papirji kot 
ljudmi," še pravi Lidija Debelak.

Lidija je obarvala tradicijo
Do začetka junija si v Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki lahko ogledate 
glinene reliefe Lidije Debelak, ki predstavljajo estetsko stičišče tradicije in 
sodobnosti, Lidija pa pravi, da po osemnajstih letih ustvarjanja še vedno išče nove 
ideje, ki so njen največji navdih.

Lidija Debelak uživa v svojem delu, še do 2. junija pa se z razstavo predstavlja v 
Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki.
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Pred kratkim se je za člansko moško ekipo škofjeloškega 
LTH Castingsa končala letošnja sezona, ki jo v klubu oce-
njujejo kot uspešno. 
Ob dveh izkušenih košarkarjih, ki štejeta 37 in 32 let, je 
namreč imel trener Jaka Hladnik v ekipi večinoma mlade 
fante, med katerimi je z naskokom najstarejši košarkar 
štel 22 let.

V prvem delu sezone so na 22 tekmah slovenske drugoli-
gaške konkurence zabeležili trinajst zmag in si zagotovili 
mesto v Ligi Nova KBM za obstanek, kjer so se borili za 
vrnitev med elito slovenske klubske košarke. 
Med posamezniki je izstopal 19-letni Ljubljančan David 
Kralj, ki je bil s povprečjem 27,6 dosežene točke na srečanje 
z naskokom najboljši strelec Lige Nova KBM za obstanek. 
Odlična sezona pa je tudi za leto dni mlajšim Škofjeloča-
nom Timom Sočakom, ki je, ob dobrih predstavah v vsej 
sezoni, postal najboljši strelec zaključnega turnirja naj-
boljše osmerice pri mladincih. 
Po pričakovanjih sta v skupini šestih ekip prvi dve mesti 
zasedla Zlatorog Laško in Hopsi Polzela, ki sta si tako zago-
tovila mesto med elito za prihajajočo sezono, Škofjeločani 
pa so zadovoljni s tremi zmagami. 
»V celotni sezoni smo imeli ogromno težav s poškodbami, 
tako da lahko na prste ene roke naštejem tekme, na kate-
rih smo nastopili v popolni postavi. A fantje so dokazali, 
kaj se da doseči s trdim delom in pravo mero želje,« je po-
vedal trener Hladnik, ki je prepričan, da je pred ekipo lepa 
prihodnost.

»Ekipa je ob svoji mladosti rasla iz kroga v krog in v dru-
gem delu sezone dokazala, da bi se lahko konkurenčno ko-
sala tudi med elito. Verjamem, da bodo fantje v nadaljeva-
nju kariere še opozorili nase," je še povedal Jaka Hladnik. 
Trener Hladnik ob koncu sezone prav tako ni pozabil na 
zahvalo pomočniku Irisu Dumenčiču, upravi za zaupanje, 
za opravljeno delo pa tudi ostalim delavcem v klubu. 
Tudi mlajše selekcije v KK Škofja Loka imajo za seboj uspe-
šno sezono. Kar nekaj igralcev mladinske selekcije LTH Ca-
stingsa je redno treniralo tudi za člansko moštvo, kar se je 
precej poznalo pri napredku tako posameznih igralcev kot 
tudi mladinske ekipe v celoti. 
Kadeti so bili do zadnjega v igri za preboj na zaključni tur-
nir najboljše slovenske osmerice, tudi starejši pionirji pa 
so pod taktirko Jake Šiberleta v 1. SKL beležili dobre rezul-
tate. 
Dekleta, ki so pod vodstvom Jaka Hladnika, Martina Ko-
žuha in Petra Hartmana nastopala pod imenom Ines, so 
prav tako izpolnila cilje, predvsem pa veseli podatek, da 
je vpisov v škofjeloško košarkarsko šolo iz leta v leto več.

Košarkarji so zadovoljni s sezono
Kljub mladosti si je članska ekipa škofjeloškega LTH Castingsa zagotovila igranje v 
ligi Nova KBM za obstanek, kjer varovanci Jaka Hladnika niso razočarali.

V loškem košarkarskem klubu so zadovoljni z minulo sezono, tudi 
s predstavami članske moške ekipe, ki bo še naprej igrala med 
drugoligaši. / Foto: arhiv kluba
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S pomočjo inovativnega, 
dvostopenjskega gretja 
InTemp bodo vaša stopala 
v smučarskem čevlju suha 
in topla. InTemp zagotavlja 
zračenje in preprečuje 
pregrevanje stopal.

NOVI SMUČARSKI  

ČEVLJI Z GRETJEM. 

Lahek in zračen čevelj Iris

NOVI SMUČARSKI  

ČEVLJI Z GRETJEM. 

NOVI SMUČARSKI  

ČEVLJI Z GRETJEM. 

www.alpinashop.si

Event membrana s tehnologijo 4dry  

učinkovito odvaja vlago skozi milijone  

mikroskopskih por. Zgornji material diha in  

ohranja vodoodbojnost. VCP vložek  

in Vibram podplat zagotavljata udobje  

in dober oprijem. 

MAJA BERTONCELJ

Po uvodnih kolesarskih pripravah v Novigradu je za člani 
ŠD Koloka že nov večji projekt. Na začetku maja so končali 
7. Extreme tour. Pot jih je ponovno vodila po jadranski ma-
gistrali vse do Črne gore s ciljem na Lovčenu. Traso, dolgo 
skoraj sedemsto kilometrov, so prekolesarili v treh dneh.

LOVČEN S ČUDOVITIMI RAZGLEDI

Na pot iz Škofje Loke so odšli z dvema avtodomoma, se 
peljali do Novega Vinodolskega, kjer je bil start prve etape. 
Po 245 kilometrih so bili na cilju v Grebaštici. Od tam so 
se drugi dan znova podali na 245 km dolgo traso do Zato-
na, nekaj kilometrov pred Dubrovnikom, tretji dan pa jim 
jih je preostalo še 170 od Zatona do Kotarja na Lovčen in 
nazaj v Kotor. "Bilo je lepo, a naporno. V treh dneh smo 
prekolesarili 660 kilometrov, premagali sedem tisoč vi-
šinskih metrov. Imeli smo tudi nekaj neugodnega vetra, 

nekaj dežja, večinoma pa lepo vreme. Za konec je sledil 
zahteven vzpon na Lovčen. Trasa ponuja čudovite razgle-
de. Iz nič se dvigneš na več kot 1500 metrov nad morjem. 
Vzpon je dolg 35 kilometrov. Ko po treh dneh prideš v cilj, 
si rečeš, da je bilo zadnjič, a trpljenje je kmalu pozabljeno, 
ostanejo le lepi spomini," je povedal Uroš Selak. Poleg njega 
so kolesarili še Pavle Pečelin, Sandi Jugovic, Blaž Bergant, 

Kolesarili v Črno goro
Za člani Športnega društva Koloka je 
sedmi Extreme tour.

Jerneja Podviz in Tomaž Jelovčan sta bila v spremljevalni ekipi, 
osvojila pa sta tudi Lovčen. / Foto: arhiv društva
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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure

ŠIROKA  

IZBIRA

PIVO HEINEKEN 

OGLJE LAIS 

VSE ZA PIKNIK 
NA ENEM MESTU:

      ČEBULA 

MILO LUXOR 
1 l / 2,39 EUR

VISOKA KAKOVOST
DETERGENT ZA ROČNO 
POMIVANJE POSODE 

NIZKE 

CENE

Brane Kalan, Andrej Draksler in Izidor
Prevodnik. Spremljala sta jih Jerneja 

tudi kolesarila in se prav tako lahko 

so bili na koncu veseli, da se je kole-

PRIHODNJE LETO KOLESARJENJE IZ 
ŠKOFJE LOKE V BEOGRAD

-

v kraju Bakar pri Reki. Letos z izjemo

-
le. Kilometre so nabirale tudi v Istri.

-
-

-

rekreativnih prireditvah.
Načrte imajo že tudi za naslednje leto, ko naj bi jih Extreme tour 
vodil iz Škofje Loke v Beograd.
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Več kot petdeset strelk in strelcev iz 
vseh koncev Gorenjske se je zbralo na 
pokrajinskem tekmovanju društev 
upokojencev (DU) Gorenjske, ki ga je, 
ob pomoči Strelskega društva Škofja 
Loka in Strelskega društva Kopačevi-
na, organiziralo Društvo upokojencev 
Škofja Loka. Strelke so tekmovale na 
strelišču Osnovne šole Cvetka Golarja 
na Trati, strelci pa na strelišču stare 
vojašnice v Škofji Loki. »Tekmovanje 
je dobro uspelo, najbrž pa je to zadnje 
v tukajšnjih prostorih, ki se bodo po-
rušili, novi pa bodo namenjeni vrtcu,« 
je povedal predsednik Društva upo-
kojencev Škofja Loka Miro Duić, ki je 
skupaj s koordinatorjem športa v dru-
štvu Ivanom Hafnerjem podelil poka-
le in kolajne najboljšim.
V ženski konkurenci so si največji 
pokal prislužile domače tekmovalke 
Ivanka Prezelj, Frančiška Demšar Me-
sec, Nevenka Mandarić Orehek in Ma-
rija Sovinc, ki so zmagale pred strelka-
mi DU Naklo, DU Kamnik, DU Jesenice 
in DU Tržič. Tudi v ekipni moški kon-
kurenci so bili najboljši domači strelci 
DU Škofja Loka, ki so nastopili v po-
stavi Janko Demšar, Milenko Štimac, 
Boris Vodopivec in Franc Prezelj. Sku-
paj je nastopilo devet moških ekip, po-
leg zmagovalcev pa so pokal za drugo 
mesto osvojili strelci DU Kamnik, za 

Loški strelci  
so najboljši
Prejšnji teden je Društvo 
upokojencev Škofja Loka 
pripravilo pokrajinsko 
tekmovanje v streljanju 
s serijsko zračno puško, 
domači strelci pa so bili 
najboljši tako v ženski kot 
moški ekipni konkurenci 
ter osvojili prehodni 
pokal.

Zmagovalna ekipa škofjeloških strelk in strelcev s predsednikom komisije za 
rekreacijo, šport in gibalno kulturo pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske 
Francijem Pretnarjem, koordinatorjem športa pri DU Škofja Loka Ivanom Hafnerjem in 
predsednikom DU Škofja Loka Mirom Duićem

tretje mesto pa strelci DU Jesenice. V 
posamični konkurenci je med člani-
cami zmagala članica domače ekipe 
Ivanka Prezelj, drugo mesto je osvojila 
Kamničanka Marija Hribar, tretja pa 
je bila domačinka Frančiška Demšar 
Mesec. V moški konkurenci si je zla-
to medaljo pristreljal Kamničan Pavel 

Serša, drugo mesto je posvojil doma-
čin Janko Demšar, tretje pa član DU 
Dovje Mojstrana Franc Rabič. Ob kon-
cu tekmovanja je predsednik komisije 
za rekreacijo, šport in gibalno kulturo 
pri Pokrajinski zvezi DU Franci Pre-
tnar podelili še prehodni pokal ekipi 
DU Škofja Loka.

Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije?
Spletna stran: http://www.al-anon.si/
E-pošta: info@al-anon.si

Kranj, Bleiweisova 16, v prostorih RKS
sreda 19:30 – 21:30, prvo sredo ob 20:00 skupaj z AA
sobota 19:00 – 21:00, prvo soboto ob 19:00 skupaj z AA

Kranj, Škrlovec 2, Mladinski center
ponedeljek 19: 0 – 21:00, odrasli otroci alkoholikov
petek 19:00 – 21:00
Info: 040/731-712 ali 040/884-073
Škofja Loka, Cankarjeva 13 (prostori župnišča)
torek 19:30 – 21:00
Info : 041/268-643

Družinske skupine

Al-Anon
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S kolesom na vlak
Kolesarji, ki iščemo nove kolesarske poti in doživetja, navadno prevažamo kolesa 
z avtomobili. Pa bi jih tudi z vlakom?

Kaj je lepšega kot, da se na lep sončen dan odpravimo na 
izlet s kolesom na drugi konec Slovenije in se že zjutraj 
»naložimo« s kolesom na vlak. Na naše kolesarsko izho-
dišče se bomo pripeljali spočiti, brez iskanja parkirišča in 
brez skrbi, da bomo na kakšni stranski poti s parkiranim 
avtom zaprli pot traktoristu. Kolesarjenje bo tako prije-
tnejše, bolj sproščeno in lahko tudi bolj veselo, še zlasti če 
bomo kolesarili po Goricah in Brdih.
Pa s prevozom kolesa z vlakom pri nas ni tako preprosto. 
Naše železnice, na žalost, niso prav prijazne tovrstnim pre-
vozom in ne sledijo čedalje večjemu povpraševanju.  Poseb-
nih vagonov za kolesa je zelo malo, vagoni niso prilagojeni 
za prevoz koles,  za povrh pa so vozni redi zelo neprimerni. 
Na primer, vlak z vagonom za prevoz koles iz Ljubljane pro-
ti Kopru odide ob 9.43, iz Kopra pa se vrača ob 14.45. Odločno 
prezgodaj, če želite opraviti kolesarsko turo in se ob koncu 
okrepčati v kakšni dobri gostilni.
Največ kolesarjev uporablja vlak med Novo Gorico in Je-
senicami. Vlake so na tej progi malo preuredili za prevoz 
koles, vendar premalo,  posebnega  vagona za prevoz koles 

pa sploh ni, in če malo špekuliramo, ste odvisni od sreče 
oz. zasedenosti vlaka. Vlakovno osebje vam prevoz kolesa 
lahko tudi zavrne, če bi kolo oviralo ali motilo potnike 
v vlaku in če je nevarnost, da kolo umaže ali poškoduje 
sedeže. Predstavljate si, da vam je zjutraj uspelo pripeljati 
se v Novo Gorico, čez dan prekolesarite Brda in uživate,  
zvečer pa ostanete s kolesom na postaji, ker je vlak za-
seden. Tudi če predpostavimo, da se to skoraj ne zgodi, 
ostaja dejstvo, da se vam to lahko zgodi.  
Na spletni strani Slovenskih železnic nas obveščajo, da 
z vlakom lahko prepeljete le spremljana kolesa. Pomeni, 
da mora potnik potovati z istim vlakom kot kolo, pri pre-
vozu pa preda največ eno kolo. Potnik kolo sam naloži, 
pazi nanj med prevozom in ga sam tudi razloži. Nalaga-
nje in razkladanje kolesa ni enostavno  in  tisti, ki ste že 
kdaj rinili s kolesom skoraj meter visoko na vlak in ob 
tem morali naložiti še kolesa ženskega dela kolesarske 
ekipe, že veste, o čem govorimo, zato bi bilo nujno več 
narediti tudi za lažje in hitrejše natovarjanje koles.
Pri prevozu bodite pazljivi, da ima vlak oznako za prevoz 
koles, če tega ni, se raje prej pozanimajte, kako je s pre-
vozom. Cena prevoza kolesa po slovenskih železnicah je 
enotna za vse razdalje in velja za cel dan 3,4 evra. Dnevna 
vozovnica velja za neomejeno število prevozov z veljavno 
vozovnico za potnika.
Povpraševanje potnikov po prevozih s kolesi se veča in pri-
čakovali bi, da bi vsaj v času turistične kolesarske sezone 
Železnice kapacitete povečale. Interesna združenja s podro-
čja kolesarstva in prometa so Slovenskim železnicam že po-
šiljala pobude, da se poveča številko vlakov in kapacitet za 
prevoz koles. Zapisali so, da bi lahko obstoječe vagone v času 
turistične sezone preuredili tako, da bi omogočali prevoz 
vsaj desetih koles. V nedavnem javnem razpisu Slovenskih 
železnic za nakup novih vlakov so zapisali, da mora ime-
ti garnitura prostor za prevoz vsaj petih koles. Če vlakovna 
garnitura sprejme 200 in več potnikov, je to zelo malo.

etapa

Velika izbira koles v Škofji Loki,
Prodaja in servis

na novi lokaciji na Kidričevi cesti 29  
v Škofji Loki (Stari dvor).

www.etapa.si I t: +386 40 893 007 I e: info@etapa.si
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A2U ŠENČUR  T: 04 29 27 200     www.a2u.si

Varujemo
  vaše zdravje.

-
-
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1. KOLESARSKA POT JESENICE– 
RATEČE (28 KM) 

-

-

-

-

2. KOLESARSKA POT RADOVNA 
(KRNICA–ZGORNJA RADOVNA, 16 KM) 

-

-

-
-

-

-

-

-

Pet najlepših kolesarskih poti po Slovenĳi
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3. SOLKAN–PLAVE (9,3 KM)

Zanesljivo ena najlepših in slikovitih kolesarskih poti, ki so 
jo uradno odprli šele nedolgo nazaj, poteka po desnem bregu 
Soče, med Plavami in Solkanom. Je del daljše kolesarske po-
vezave med Novo Gorico in Predelom. Trasa je bolj primerna 
za starejše otroke, ki imajo s kolesarjenjem že nekaj izkušenj, 
saj je treba za dostop do poti iz Solkana prečkati prometno 
cesto, premagati nekaj večjih vzponov in klančine v enem od 
podhodov pod železniško progo. Vozite se ob reki, kjer lah-
ko uživate v pogledu na znameniti solkanski most, in naprej 
proti hidroelektrarni Solkan pri Prilesjah in do Plav. Večjih 
urejenih počivališč ob poti ni. Vračate se lahko po isti poti ali 
pa naložite kolo na vlak. 

4. BOHINJSKA BISTRICA–BOHINJSKO JEZERO–SR. VAS 
(11 KM, CEL KROG 15 KM)

Poteka od Bohinjske Bistrice do jezera oz. Stare Fužine in po 
zgornjem delu doline naprej do Srednje vasi. Pot nas pelje 
mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti Bohi-
nja, zato nas bo z ogledi ali kopanjem v jezeru zaposlila za 
ves dan. Najprimerneje je, da začnemo kolesariti na vstopni 
točki kolesarske poti v Bohinjski Bistrici. Iz Bohinjske Bistri-
ce se odpeljemo po glavni cesti proti Bledu, mimo bencinske 
črpalke, prečimo Savo Bohinjko in takoj za njo zavijemo levo. 
Pot je položna in primerna za vsakogar. Premagati moramo 
le en krajši klanec, za katerim se spustimo proti Stari Fu-
žini. Označena kolesarska pot ne gre prav do jezera, zavije 
desno in se nadaljuje do vasi Studor in naprej čez travnike 
do Srednje vasi, kjer se pot zaključi. Na izhodišče v Bohinjski 
Bistrici se lahko vrnemo po isti poti, lahko prek Senožete, 
ali pa po glavni cesti skozi Bohinjsko Češnjico mimo Jereke.

5. POREČANKA (TRST–POREČ, 130 KM)

Znamenita pot Porečanka (Parenzana) je speljana po nek-
danji ozkotirni železniški progi med Trstom in Porečem. 
Pot je znana tudi pod imenom "Pot zdravja in prijateljstva". 
Če jo vzamete kot športni izziv, jo lahko prevozite v enem 
dnevu, priporočamo pa, da se prepustite naravi, ogledom in 
kulinaričnim užitkom in jo prevozite v dveh ali treh delih. 
Slovenski del poti (Koper–Izola–Portorož–Sečovlje–mejni 
prehod Dragonja) je asfaltiran in dobro označen, hrvaški 
(Dragonja–Markovac–Buje–Grožnjan–Livade–Motovun–
Vižinada–Višnjan–Poreč) je manj urejen, z makadamski-
mi odseki in neosvetljenimi predori, zato vzemite s seboj 
lučko ter pribor za krpanje zračnice. Ne pozabite osebne 
izkaznice za prečkanje meje. Na družinsko kolesarjenje se 
podajte po slovenskem delu Porečanke, ki je manj zahte-
ven in bolje urejen. Dobro izhodišče so Jagodje pri Izoli, od 
koder imate v smer proti Portorožu in mejnem prehodu 
Dragonja ali pa v smer proti Kopru in Dekanom približno 
enako, 14 kilometrov. Pot proti Portorožu je speljana skozi 
dva osvetljena predora, ki bosta še posebno pritegnila naj-
mlajše kolesarje. Pot je primerna tako za kolesarjenje kot 
za hojo ali sprostitveni tek. 

www.avp-rs.si
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Žar – na oglje ali plin?
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Pa ostanimo pri izbiri plinskih oziroma žarov na oglje. "Med 
ljubitelji peke na žaru so zelo pogosta živahna razpravljanja, 
kateri žar je boljši, plinski ali žar na oglje. A dejstvo je, da 
imajo oboji žari vrsto prednosti in nekaj slabosti. Vsak moj-
ster žara se mora sam odločiti, kaj mu je pomembno, in na 
podlagi svoje odločitve izbrati pravi žar," pravi Pešec, ki bo z 
nasveti v nadaljevanju morda komu olajšal izbiro.

PRAKTIČNOST

Plinski žar je zmagovalec v tej kategoriji. Prihrani nam vsaj 
pol ure časa, ki bi ga porabili za vžiganje briketov ali oglja. 
Čiščenje je lažje, saj nimamo pepela, stalnega spremljevalca 
peke na žarih na oglje. Vzdrževanje temperature na plinskih 
žarih je preprosto, medtem ko vzdrževanje temperature na 
žarih na oglje zahteva nekaj znanja in predvsem kakovo-
stno kurivo.

POGOSTOST UPORABE

Plinski žar je cenejši za uporabo (cena peke glede na pora-
bljeno oglje ali plin). Ker je žar hitro pripravljen, ga upora-
bljamo večkrat tedensko, idealen je za hitro pripravo obro-
kov, žar na oglje pa uporabljamo bolj za piknike.

OKUS HRANE

Gurmani hrane, pečene na žaru, plinskim žarom očitajo, da 
plin kot gorivo ne oddaja dima, zato na plinu pečeno meso 
nima tiste prave arome žara. To je sicer res, vendar obstajajo 
lesni sekanci, ki jih lahko dodamo v plinski žar, in s tem 
ustvarimo dim in pravi okus žara. "Večji problem plinskih 
žarov je vlaga – plin vsebuje približno 30 odstotkov vlage, ki 
med izgorevanjem plina izhlapi in vlaži hrano, ki jo pečemo. 
Pri veliki večini pek to ni problem, saj ne potrebujemo visoke 
temperature. Če pa smo ljubitelji hrustljave skorje na zrez-
kih, je oglje boljša izbira. Žari na oglje razvijejo večjo tempe-
raturo, potrebno za hitro zakrknjenost mesa in posledično 
za pravi okus in videz zrezkov," še pravijo pri Kralju žarov.

INVESTICIJA V ŽAR

Pri nakupu moramo pomisliti na strošek samega žara, stro-
šek posamezne peke, življenjsko dobo žara in dodatno opre-
mo. Strošek peke je vezan na gorivo – najcenejša je peka na 
plinskih žarih (0,2–0,6 evra, odvisno od števila gorilnikov). 
Pri žarih na oglje navadno uporabljamo brikete (2–4 evre na 
peko ob izbiri kakovostnih briketov).

Nasvet za pečenje: Meso marinirajte vsaj nekaj 
ur pred pečenjem, če pa je možno, že večer prej. 
Do peke meso pustite v marinadi. Ne pecite ga 
na premočnem ognju, poskušajte se tudi držati 
pravila, da meso na eni strani pečete približno 
60 odstotkov časa, nato ga obrnete in na drugi 
strani pečete še preostalih 40 odstotkov časa.
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� Kar pogosta je dilema, ali izbrati 
lesena ali PVC-okna. Kako je z vzdr-

"Izbira med PVC- in lesenimi okni je
danes predvsem stvar okusa – materi-

-

-

-
ni material in kot tak ugodno prispeva 

-

senemu oknu v primerjavi s tistim iz

-
matskimi vplivi, za katere je les, kljub

-
-

krivna maska iz aluminija deluje mo-

�

-

Prihranek pri energĳi s pravilno vgradnjo oken

Adriana Žnidar

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Pohištvo za prijeten dom. 
Si ga želite tudi vi?

Dodatni 

5% popust

NA VSE POHIŠTVO 
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stvo, da danes v večini kupci izbirajo 
trislojno zasteklitev zaradi prihranka 
energije, saj je zaradi večje debeline ste-
kla manjša toplotna izguba, zaradi iz-
boljšane zvočne izolacije pa manj vpliva 

zunanjega hrupa. Kondenzacijo – pojav, 
ki se nam v domovih večkrat pojavi 
predvsem ob zamenjavi stavbnega po-
hištva – odženete z rednim prezračeva-
njem. Najpomembnejši razlog trislojne 
zasteklitve pa je v eko doprinosu, saj s 
tem zmanjšate ogljični odtis in s tem 
pripomorete k ohranjanju narave."
• Kaj svetujete v zvezi s čiščenjem 
steklenih okenskih površin?
"Redno čiščenje in vzdrževanje po-
daljšata življenjsko dobo. Če je na po-
vršini stekla kakršnakoli etiketa, jo 
previdno odstranite. Pri tem ne upo-
rabljajte orodja, s katerim bi lahko po-
škodovali steklo. Površino stekla re-
dno čistite z večjo količino čiste vode 
z malenkostjo kisa ali špirita oziro-
ma z običajnimi čistili za steklo. Pri 
izrazitejši umazaniji med čiščenjem 
pogosteje zamenjajte umazano vodo s 

čisto. Uporabljajte samo mehke gobi-
ce, krpe iz jelenove kože, čistilne krpe 
in brisalce za steklo brez silikona, ki 
so popolnoma brez nečistoč oziroma 
tujkov. Betonsko ali cementno mleko, 
omet in malto nemudoma previdno 
očistite z veliko količino čiste vode. Tr-
dovratnejšo umazanijo, kot so kaplji-
ce barve ali katrana oziroma ostanki 
lepil, očistite s čistilnim bencinom 
ali acetonom. Ostanke cementa, sledi 
silikonskih gladilnih sredstev ali po-
dobnih trdnih nečistoč lahko odstra-
nite s pomočjo običajnih neabraziv-
nih čistil za steklokeramične kuhalne 
plošče, skupaj s fino industrijsko je-
kleno volno tip 00 ali finejšo. Previ-
dno uporabljajte alternativna čistila. 
Zlasti v območju robov izolacijskega 
stekla lahko sestavine čistil poškodu-
jejo tesnilne mase in silikonske fuge."

Posebnost t. i. Zero Sash oken je krilo 
okna, ki je brez vidnega okvirja, v celoti 
iz stekla, tako da je tudi kljuka vgrajena v 
steklo.

»Sodobna okna z vsemi svojimi lastnostmi dosegajo izjemne 
rezultate energetske učinkovitosti, pogosto pa se lahko 
zatakne pri vgradnji. Okno ne bo dosegalo pričakovanih 
učinkov, če ne bo pravilno vgrajeno.«

Vse za varen in topel dom 

ALARMNI sistem Ajax -v 2017  
NAGRADA ZA NAJBOLJŠI BREZŽIČNI
ALARMNI SISTEM NA SVETU  

ZA VAREN DOM STOPITE V STIK Z NAMI IN SI ZAGOTOVITE 10% POPUSTA V MESECU MAJU.  jure@alarm-sistemi.si   041 362 224 ali 040 773 055 
V naši ponudbi imamo tudi vrhunske IR panele UDEN-S. Več o panelih na spletni strani www.irogrevanjeprostora.si oziroma nas obiščite v našem
salonu na Zoisovi 1, Kranj (nasproti sodišča). 

Brezžični alarmni sistem Ajax nudi popolni varnostni nadzor v vašem objektu. Zagotavlja varen dom in je izredno enostaven za uporabo. Odlikuje
ga vrhunski dizajn vseh elementov sistema. Izbira detektorjev in montaža je enostavna in hitra in ne zahteva nobenih inštalacijskih posegov v
prostoru. Uporabniku alarmni sistem Ajax omogoča nastavitev sistema in odpravljanje napak na daljavo. Stanje sistema in vklop / izklop le tega se
izvaja preko aplikacije ali montirane tipkovnice. V primeru vloma uporabnik dobi obvestilo preko aplikacije, SMS sporočila ali klica.  

BREZ DRAGIH INŠTALACIJ 
INOVATIVNA TEHNOLOGIJA 
NADZOR PREKO MOBILNE APLIKACIJE 
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MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

GSM 051 306 250
http://hisnadela.amf.si
e pošta: b.ursic@amf.si

Donova cesta 4, MEDVODE

IZDELAVA LESENIH TERAS IN BALKONOV

• Pri vas sem zasledila tudi t. i. Zero Sash okna, ko je 
krilo okna brez vidnega okvirja. Kdo se odloča zanje?
"Zero Sash je posebna linija stavbnega pohištva, znotraj 
katere so okna, balkonska drsno-dvižna vrata, steklene za-
steklitve ali fasade in vhodna vrata. Gre za prestižno linijo, 
ki je plod našega lastnega razvoja in za katero smo dobili 
priznan patent. Posebnost je krilo okna, ki je brez vidnega 
okvirja, v celoti iz stekla, tako da je tudi kljuka vgrajena v 
steklo. Za to linijo je značilna minimalistična oblika, ve-
like steklene površine z emajliranim črnim steklom. Pri 
Zero Sash nam je uspelo združiti ekskluziven dizajn sku-
paj z odličnimi tehničnimi lastnostmi, sklepali nismo niti 
kompromisov pri varnostnih komponentah. Pri vhodnih 
vratih tako govorimo recimo o vratih, ki so v celoti iz črne-
ga emajliranega stekla, tak je tudi okvir vhodnih vrat. Za 
to linijo se odločajo predvsem kupci novogradenj oziroma 
vsi tisti, ki želijo pri stavbnem pohištvu nekaj več. Precej 
jih izvažamo v Avstrijo, Švico, tudi na Japonsko." 
• Nekaj o zagotavljanju energetske učinkovitosti oken 
ste že povedali, imate izračunan kak primer, kakšen je 
lahko prihranek z nakupom oken?
"S pomočjo računalniškega programa lahko izračunamo 
približen prihranek energije ob zamenjavi stavbnega po-
hištva. Podatki, ki jih je treba določiti, so približni in od-
visni od trajanja dobe ogrevanja, navad stanovalcev glede 
ogrevanja in prezračevanja ... Pri vnosu se morajo vnesti 
konkretni podatki, in sicer o kraju, kjer stoji objekt, da se 
izračunajo povprečne dnevne stopinje hlajenja in ogreva-
nja, upoštevati je treba uporabo klimatske naprave in njeno 
moč. Brez podatka, kakšno gretje bo/je v stavbi, ne gre, zato 
je pomembno vedeti, kakšna je/bo stopnja učinkovitosti 
ogrevanja v odstotkih in kakšna je trenutno cena na eno-
to. Vnesti je treba tudi površino oken, ki se obračunava na 

kvadratni meter celotne okenske površine. Navesti je treba 
Uw-vrednost obstoječih oken in Uw-vrednost načrtovanih 
oziroma novih oken. Po vseh potrebnih vnosih podatkov se 
izvede izračun in predloži rezultat o prihranku energije."
• Kaj je bistveno pri montaži novih oken? 
"Sodobna okna z vsemi svojimi lastnostmi dosegajo izje-
mne rezultate energetske učinkovitosti, pogosto pa se lah-
ko zatakne pri vgradnji. Okno ne bo dosegalo pričakovanih 
učinkov, če ne bo pravilno vgrajeno. Dobra montaža mora 
zagotoviti trajno zaščito pred vremenskimi vplivi, zrakote-
snost med stiki, toplotno in zvočno zaščito. Pri nas vgra-
dnjo načrtujemo skupaj s stranko, saj se zavedamo, da je 
kakovost odraz natančnosti in pozornosti, posvečene vgra-
dnji vse do najmanjšega detajla. Začne se že pri svetovanju 
in izmeri in se nadaljuje pri izdelavi okna ter na koncu pri 
montaži, ki mora biti strokovna. Pri vgradnji se zgleduje-
mo po smernicah Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZGS) in 
po smernicah RAL, ki jih uporabljajo v Nemčiji in Avstriji. 
Pri taki vgradnji se uporablja sistem vgradnje s tesnjenjem 
fuge med oknom in objektom v treh ravneh. Velja predvsem 
načelo »znotraj tesneje kot zunaj«. Montaža se določa gle-
de na skupek kriterijev, ki jim ta mora zadostiti. Pri vsem 
tem pa je najpomembnejša prava izbira materialov, da so 
kupcem na voljo dokazila o njihovih lastnostih in da so ti 
certificirani. Naše podjetje je že vrsto let prejemnik Znaka 
kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje ZGS, in smo prvi 
proizvajalci oken, ki smo to nagrado sploh dobili. Prejme-
jo ga le izvajalci, ki znatno odstopajo od povprečja in znajo 
vgraditi stavbno pohištvo v skladu z vsemi pravili stroke."
• Se izbira in montaža vogalnih oken bistveno razliku-
jeta od klasičnih oken?
"Pri vogalnih zasteklitvah je treba paziti na natančnost pri 
izmerah in nato še pri montaži samega elementa. Zelo po-
membno je načrtovanje spoja stekla na steklo, saj se mora 
zagotoviti tesen spoj, da kasneje ne pride do pojava kon-
denza na notranji strani stekla. Pri kotnem stiku stekla so 
pomembne tudi posebnosti pri naročanju samega stekla: 
zunanja stekla na stiku imajo obvezno emajliran rob, zu-
nanje steklo z zamikom mora biti obvezno kaljeno …"

»Najpomembnejši razlog trislojne zasteklitve 
je v eko doprinosu, saj tako zmanjšate ogljični 
odtis in s tem pripomorete k ohranjanju 
narave.«
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5 km letanja  čez naravne prepreke

KONDORJEV LET 
9. junij 2018
Godešič, na Produ

Info in prijave:
031 748 598
www.kondorjev-let.si@kondorjevlet

Medijski pokrovitelj:
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   Trije ugledni možje, glasbeniki in ravnatelji Glasbene šole Škofja 
Loka so pred dnevi v Sokolskem domu uživali na že tradicionalnem 
Letnem koncertu glasbene šole, na katerem so se predstavili šolski 
orkestri in solisti. Peter Kopač, pianist in skladatelj (na levi), je tudi z 
uspehi na mednarodnem področju šolo vodil med leti 2006 in 2017, 
temelje glasbene šole, kot jo poznamo danes, je med leti 1982 in 2006 
postavljal Valentin Bogataj (na desni), med njima pa je odlični orglavec 
Klemen Karlin, ki od letošnjega leta razmišlja in deluje v prid prihodnosti 
mladih glasbenikov Škofje Loke in obeh dolin. I. K. / Foto: Andrej Tarfila

  V Škofja Loki se je 
konec aprila s svojim solo 
stand up nastopom želel 
ustaviti Klemen Bučan, a 
mu ni uspelo: Gorenjska 
naveza, kot je poimenoval 
šov, je odpadla. Obiska 
odra Sokolskega doma se 
je znani Gorenjec veselil, 
saj bi bil to prvi solo 
nastop po sedmih letih. 
Gorenjska naveza se tako 
"nadaljuje" v Ljubljani 
konec maja, na Gorenjsko 
pa se vrača ponovno 
jeseni.  A. B.  
/ Foto: Andrej Tarfila

   Na vrtu Loškega puba je pred prvomajskimi 
prazniki koncertiral Magnifico. V treh dekadah je 
priljubljeni pevec močno zaznamoval slovensko 
kulturo, nedavno pa prejel tudi žaromet za glas 
leta 2017. Lani decembra je bil njegov veliki koncert 
v ljubljanskih Stožicah razprodan, a tudi na vrtu 
Loškega puba ni manjkalo njegovih oboževalcev, 
obiskovalcev in ljubiteljev njegovih besedil ter 
glasbe. A. B. / Foto: Andrej Tarfila

  Kranjska Gora je gostila tretji Mednarodni kulinarični 
festival Kranjska Gora 2018. Tudi letos so pripravili posebno 
večerjo pod Alpami. Na njej so sodelovali trije kuharski 
mojstri, med njimi pa so pripravo glavne jedi zaupali 
Slovencu, kuharskemu mojstru Gregu Rozmanu. Grega 
poznamo iz gorenjske restavracije Lambergh, spremljamo 
pa ga lahko tudi v vlogi televizijskega kuharskega mojstra. Je 
pa imel Grega v kuhinji tokrat zanimiv izbor svojih kuharskih 
pomočnikov, med katerimi nekatera imena ravno tako 
poznamo. Tako so mu pri pripravi pomagali Davor Družinec, 
Martin Blejec in Janko Kržišnik. A. B. / Foto: A. B.

  Včasih smo imeli viktorje, sedaj sijejo žarometi. Tokrat 
televizijskega prenosa dogajanja v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma ni bilo, rdeča preproga in sprehod 
po njej ter fotografiranje pa sta ostala. In tu smo srečali 
tudi Jana Plestenjaka, ki je bil letos nominiran za žaromet 
za glas leta 2017 in njegova pesem Jaz že vem, zakaj za 
pesem leta 2017. A. B. / Foto: A. B.
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S 5 LETI JAMSTVA ZA

12.990 €*

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.1.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 30.4.2018.

peugeot.si

 Akademski slikar Franc Novinc je zagotovo eden najbolj 
znanih Godešanov današnjega časa. Slikar z zavidljivim likovnim 
opusom, tudi prejemnik Nagrade Prešernovega sklada in v 
preteklosti tudi dolgoletni profesor na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, bo letos jeseni dopolnil 
80 let. Slikarju v čast je v Galeriji Prešernovih nagrajencev v 
Kranju na ogled pregledna razstava njegovih del z naslovom Z 
barvo v srce stvari. A ne le z barvo, tudi z motivi, ki jih Novinc v 
svojih delih obravnava, odhaja tja, kjer je doma njegovo srce: na 
poljih, dobravah, gozdovih, močvirjih ob Sori in na nočnem nebu 
Godešiča in okolice. I. K. / Foto: Igor Kavčič

  Na prvi letošnji Kranski kuhni je gostoval tudi Tomaš 
Javurek, zmagovalec enega od kulinaričnih šovov Gostilna išče 
šefa. Mimogrede nam je zaupal, da je šel letos januarja na svoje 
in ga lahko najdete v gostilni Kozolec v Spodnjih Bitnjah. Tokrat 
je obiskovalcem Kuhne ponudil na izbiro in okušanje svinjska 
rebrca, tortiljo s piščancem, pečen krompirček in sladki burger. 
A. B. / Foto: A. B.
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O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017

ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS

35DO CENEJE
%

IZBRANI ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI 

KONCESIONAR

citroen.si

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

Tudi pranje avtomobila zahteva svoje znanje. Največ na-
pak delamo, ker peremo na vročem soncu in uporabljamo 
preveč agresivna sredstva. Prav tako smo premalo pozorni 
na gobico, s katero čistimo avto. Pogosto nam pade iz rok 
in če s tako gobico nadaljujemo pranje avto odrgnemo in 
lahko naredimo nepopravljivo škodo. Avto seveda peremo 
od zgoraj navzdol in ga po pranju temeljito obrišemo, da 
odstranimo vse vodne kapljice. Kuhinjska čistila za pranje  
niso primerna, ker vsebujejo preveč snovi za razmaščeva-
nje in ta z avta odstranijo tudi voske in UV-zaščitna sred-
stva, ki delujejo zaščitno na lak. Poleti se karoserija avta 
segreje tudi do 80 stopinj Celzija, zato se na vozilo mrčes 
dobesedno zapeče in ga je z navadno gobico težko očistiti. 
Tudi ptičji iztrebki niso povsem nedolžni, priporočamo, da 

jih čimprej odstranite. Iztrebki vsebujejo sestavine, ki na-
žirajo lak, in ni malo primerov, ko je treba avto celo pre-
lakirati.
Pranje doma je najceneje, vse več pa avtomobile vozimo 
v avtopralnice, zlasti pozimi, ko druge možnosti skorajda 
nimamo. Pranje pozimi je še bolj pomembno, ker se na 
avtu, poleg  umazanije, nabereta še sol in pesek. Eden bis-
tvenih razlogov za zimsko pranje  v avtopralnici je  pranje 
podvozja avtomobila, ki je zaradi soli in peska najbolj na 
udaru. (Kot zanimivost naj zapišemo, da je v Nemčiji, zara-
di onesnaževanja okolja in porabe vode,  avto prepovedano 
prati doma.)
Avto v pralnici morda ne bo opran tako temeljito, bo pa  
opran hitro in v določenih primerih bolj kakovostno. V 

Operi me!
Vsi proizvajalci avtomobilov za ohranjanje kakovosti laka priporočajo pogosto 
pranje avtomobila. Dobro negovan avto je tudi več vreden in ga lažje prodamo, 
zato ne spreglejte teh nekaj napotkov.
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

avtopralnicah namreč uporabljajo posebne šampone za 
čiščenje trdovratnih madežev od insektov, zaradi iztreb-
kob in smole. Kakovostne avtopralnice nimajo krtač iz 
poletilena, ki naj bi puščale sledi na avtomobilskem laku, 
ampak uporabljajo posebne »softech« trakove. To tehnolo-
gijo priporoča tudi nemški avtoklub ADAC. Gre za plošča-
te spuž vaste trakove, ki se napijejo vode in so zelo nežni 
pri pranju avtomobila. Eno takšnih modernih avtopralnic 
najdete tudi na škofjeloškem OMV servisu, kjer uporablja-
jo tudi posebno tehnologijo »Raintech«, ki dodatno ščiti 
barvo in pospešuje odtekanje deževnice z avta. Voskanje 
avtomobila je zaželeno, saj dodatno ščiti lak. Voskanje se 
priporoča na vsakih pet ali deset pranj. 
V zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo samopostrežne av-
tomatske avtopralnice. Razlogov je več: avto operete sami,  
pralnica nima zaposlenih in je lahko odprta tudi 24 ur na 
dan, manj je čakalnih vrst in končno je pranje za uporab-
nika cenejše. Poleg pralnega avtomata imajo samopostrež
ne avtopralnice še sesalnike za čiščenje notranjosti vozila, 
v tujini pa pogosto še avtomate za nakup krp in papirja za 
čiščenje ter razpršil za nego notranjosti.
In končno so tu še zagovorniki ročnih avtopralnic, ki pou
darjajo, da je ročni način pranja najbolj optimalen. Pri ta-
kem načinu pranja je temeljitost čiščenja odvisna od vas 
samih, v vsakem primeru pa pravijo, da je to boljše za  lak, 
saj se ta, ne glede na izbiro krtač, v avtomatskih avtopral-

nicah bolj poškoduje. Nekatere ročne avtopralnice celo 
opuščajo uporabo gobic, ker naj bi se v njih zadrževali delci 
peska in prahu. Gobice nadomeščajo s čistilnimi preparati 
in tehnikami. V izjemnih primerih si pomagajo s posebni-
mi rokavicami, ki se pogosto menjajo. Verjetno tudi drži, 
da je ročno pranje primernejše za avtomobile črne barve, 
ker so na črni barvi bolj opazne sledi , ki nastanejo pri pra-
nju v avtomatski avtopralnici.



42 | PRIREDITVE

maj 2018

15. 5. • Osnovna šola Škofja Loka - Mesto, Učilnica M5, Šolska ulica 1, 
Škofja Loka, 12.15–14.30

PEČEMO PO RECEPTIH NAŠIH BABIC

Informacije: Marjeta Kavčič, Klara Kovačič, Urška Guzelj Štajer, tel: 04-506-
00-28, E-naslov: urska.guzelj-stajer@ossklm.si, http://www.ossklm.si/

15. 5. • športno igrišče za OŠ Cvetka Golarja, vsak torek in petek 
17.00–19.00

BLOKOVA POTUJOČA TELOVADNICA

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

16. 5. • Osnovna šola Škofja Loka - Mesto, Učilnica P1, Šolska ulica 1, 
Škofja Loka, 12.55–13.40

NAŠ VSAKDANJI PRAVOPIS

Informacije: Kristina Strnad, Urška Guzelj Štajer, Tel: 04-506-00-28, 
E-naslov: urska.guzelj-stajer@ossklm.si, http://www.ossklm.si/

16. 5. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 4220 Škofja 
Loka, 17.00

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, www.ooz-skofjaloka.si,  
ooz.sk.loka@siol.net

16. 5. • Mladinski oddelek knjižnice Ivana Tavčarja, 18.00

TEDEN MLADINSKEGA ODDELKA: GLEDALIŠKA PREDSTAVA: TRIJE 
SNEŽAKI

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com, 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

16. 5. • Mladinski oddelek knjižnice Ivana Tavčarja, 19.30

TEDEN MLADINSKEGA ODDELKA: OTROŠKA SPEVOIGRA KRESNIČEK 
(RADOVAN GOBEC) 

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 5. • Park v bivši vojašnici, poleg skladišča Rdečega križa, 
15.00–18.00

IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640

17. 5. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

9. ŠOLSKI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: info@gsskofjaloka.si, www.gsskofjaloka.si

17. 5. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 18.00

TEDEN MLADINSKEGA ODDELKA: KDO JE VIDKU NAPRAVIL SRAJČICO 
– LUTKOVNA PREDSTAVA IN ROKODELSKA DELAVNICA POLSTENJA S 
KATARINO SEKIRNIK IN KATKO ŽBOGAR

Informacije: 04 511 25 0, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 5. • Loški oder, Spodnji trg 14, Škofja Loka, 20.00

PEVSKO-BRALNA UPRIZORITEV PTIČKI BREZ GNEZDA

Informacije: Andrej Šubic, 041767398, andrejsubic@siol.net

18. 5. • Mestni trg Škofja Loka, 12.00

MATURANTSKA ČETVORKA

Informacije: Ana Prevc Megušar, 041 959 667, ana.megusar1@guest.arnes.si

18. 5. • MDC BLOK, 13.30

GASILEC NA OBISKU

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

18. 5. • Starološki trg, pred Marijino kapelico, 14.00–17.00

STAROLOŠKA TRŽNICA

Informacije: Nika Mohorič, 041 515 950, lonka@staraloka.si

18. 5. • Atelje AMUSE, Cankarjev trg 6 (za cerkvijo), Škofja Loka, 16.30

DELAVNICA POLSTENJA (FILCANJA) POSOD – 3D-POLSTENJE

Informacije: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu,  
www.amuse.si, FB@AMUSEbyAnjaMusek

18. 5. • vsak petek: Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, od 
17.30 do 18.45 otroci, od 19. do 21. ure odrasli

GLEDALIŠKI TEČAJ

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

18. 5. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 18.00

TEDEN MLADINSKEGA ODDELKA: SKUPINSKA CAJON DELAVNICA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

18. 5. • Kapela Puštalskega gradu, 19.30

SCHUBERTIADA: VEČER SAMOSPEVOV FRANZA SCHUBERTA

Informacije: info@gsskofjaloka.si, www.gsskofjaloka.si

19. 5. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 4220 Škofja 
Loka, 9.00

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, www.ooz-skofjaloka.si,  
ooz.sk.loka@siol.net

19. 5. • Mestni trg 34, pred DUO centrom, 9.00–12.00

TRŽNICA ZNANJA NA TVU 2018 Z MATIJO HIRŠENFELDERJEM IN PETRO 
PLESTENJAK

Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
FB: Rokodelski center DUO Škofja Loka

19. 5. • Mestni trg, Škofja Loka, 9.00–12.00

ŽIVLJENJE DODAJAMO LETOM

Informacije: Borjana Koželj, 064 23 35 35

19. 5. • Dom čebelarjev Brode, 9.00–17.00

MED-O-VITA: SREČANJE ČEBELARJEV V ŠKOFJI LOKI

Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, 
FB: Rokodelski center DUO Škofja Loka
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19. 5. • Škofja Loka, Mestni trg, 9.00–12.00

TRŽNICA ZNANJA 

Informacije: Nina Triller Albreht, 04 506 13 30,  
nina.triller-albreht@guest.arnes.si

19. 5. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 9.00–18.00

FESTIVAL LUFT

Informacije: Tina Vidovič, 031 208 338, festival.luft@gmail.com

19. 5. • Kapucinska cerkev sv. Ane v Škofji Loki, 19.30

LETNI KONCERT MPZ ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jožica Žnidaršič, telefon 051 344 119,  
mail: jznidarsic@gmail.com

21. 5. • Galerija F. Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka, 19.00

TOP POGOVORNI VEČER Z USPEŠNIMI MLADIMI PODJETNIKI

Informacije: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,  
www.ooz-skofjaloka.si, www.ooz-skofjaloka.si (obvezne prijave)

22. 5. • ŠENT DNEVNI CENTER ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 38,  
4220 Škofja Loka (II. nadstropje), 9.30

DELAVNICE ZA KREPITEV ČUSTVENEGA ZDRAVJA

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

22. 5. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska ulica 6, Škofja 
Loka, 10.00–12.00

UPORABA RAČUNALNIKA IN MOBILNIH NAPRAV PRI ISKANJU,  
REZERVACIJI IN PODALJŠEVANJU GRADIVA IN IZPOSOJI E-KNJIG

Informacije: Neža Hribernik, 04 51 125 00,  
neza.hribernik@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

22. 5. • Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 15.00

PREDSTAVITEV PROGRAMA MDC BLOK, MDC BLOK

Informacije: Nejc Novak, 040326165, nina@familija.eu

22. 5. • Inkubator in coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, 
Škofja Loka, 17.00

SVETOVANJE ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE: GREMO MI NA SVOJE!

Informacije: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,  
www.ooz-skofjaloka.si, www.ooz-skofjaloka.si

23. 5. • PUM-O, Mestni trg 39, Škofja Loka, 11.00

KARIERNI PREBOJ

Informacije: Saša Košenina, Nina Zakotnik, 040 533 131,  
nina@familija.eu

23. 5. • PUM-O, Mestni trg 39, Škofja Loka, 17.00

KAJ VSE SO NAM ZAMOLČALI O PREHRANI

Informacije: Zvonka Labernik, 040 954 909,  
nina@familija.eu

23. 5. • Sokolski dom, Mestni trg 16–17, Škofja Loka, 18.00

ODPRTJE TRADICIONALNE RAZSTAVE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV  
ŠOLSKEGA CENTRA ŠK. LOKA IN PODELITEV NAGRAD OOZ ŠKOFJA 
LOKA

Informacije: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,  
www.ooz-skofjaloka.si, www.ooz-skofjaloka.si, 

24. 5. • Mestni trg 39, Škofja Loka, 11.00

PREDSTAVITEV TERAPEVTSKEGA DELA S POSAMEZNIKI, DRUŽINAMI 
IN PARI, PUM-O

Informacije: dr. Martina Guzelj, 040379983, nina@familija.eu

24. 5. • Loški oder, 18.00

LETNI NASTOP BALETNEGA ODDELKA GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: info@gsskofjaloka.si, www.gsskofjaloka.si.  
Vstop prost

24. 5. • Miheličeva galerija v Kašči, 19.30

LETO 2018 – ZADNJE LETO PRVE SVETOVNE VOJNE IN UPORA  
SLOVENSKIH VOJAKOV V JUDENBURGU  

Informacije: Aleksander Igličar, 041 384 020,  
aleksander.iglicar@mdloka.si

24. 5. • Inkubator in coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, 
Škofja Loka, 19.30 

DOBIMO SE V COWORKING CENTRU LOKOMOTIVA ŠKOFJA LOKA 

Informacije: 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,  
www.ooz-skofjaloka.si, www.ooz-skofjaloka.si

25. 5. • Šola za lesarstvo Škofja Loka, Kidričeva 59, 4220 Škofja Loka, 
17.00

ZAŠČITA LESA Z IZDELKI SILVAPRODUKT, D. O. O.

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, www.ooz-skofjaloka.si,  
ooz.sk.loka@siol.net

25. 5. • KSA 19, razstava na prostem ob 19. obletnici skejtparka v 
Škofji Loki, Skejtpark v bivši vojašnici, Škofja Loka, 20.30

KESA 19, RAZSTAVA NA PROSTEM OB 19. OBLETNICI SKEJTPARKA V 
ŠKOFJI LOKI

Informacije: Goran Grgić, 040 366 378, drustvo.kesa@gmail.com

26. 5. • OŠ Škofja Loka - Mesto, športni park, 9.00

FLO(FIT LETNA OLIMPIJADA) OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO

Informacije: Elizabeta Proj, 04 506 00 34, elizabeta.proj@ossklm.si

30. 5. • Stadion Škofja Loka za OŠ Škofja Loka - Mesto, 16.00–20.00

10 KROGOV ZA 10 NASMEHOV

Informacije: Li-An Kozmelj, 04 506 00 27,  
li-an.kozmelj@guest.arnes.si

www.gorenjskiglas.si



44 | HOROSKOP

OVEN 
21. 3.–21. 4.

Odrekali se boste lastnim željam, da bi 
le lahko pomagali prijatelju. Trud, ki ga 
boste vložili v delo, bo terjal svoj davek, 
saj vas bo delo precej izčrpalo. A kar ste 
obljubili, boste tudi dokončali. Prava 
sprostitev bo na vrsti na koncu. Zato brez 
skrbi. S postavljenim vprašanjem boste 
načeli zanimivo razpravo v družbi. 

LEV 
23. 7.–23. 8.

Dogovor med vami in osebo, s katero po-
slovno sodelujete, bo obrodil bogate sa-
dove. Delovno uspešnost boste prenesli 
tudi v zasebno okolje in pustili bližnjim, 
da spoznajo vašo najboljšo različico. Pre-
jeli boste odlično novico, ki se je boste 
razveselili. In spet bo pred vami veselo 
načrtovanje. Pred vami je lep čas.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Lahkotno boste opravljali vse naloge, ki 
vam jih bodo namenili. Našli boste čas 
tudi za prijatelje, pa čeprav v zadnjem 
hipu. Močno vam bo ugajalo druženje 
in razigrano dogajanje. Hrepenenje po 
nečem nedosegljivem bo v vas vzbujalo 
občutek nelagodja. Za boljše počutje se 
boste zelo nagradili. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Naj vas hitri rezultati na delovnem mestu 
ne zavedejo. Za izboljšavo finančnega 
stanja bo treba še nekaj dela, odrekanja 
in vztrajnosti. Ljubezensko življenje bo 
pestro, saj boste z lahkoto izražali svoja 
čustva. Če se nameravate odpraviti na 
izlet, bodite previdni in varnost dajte na 
prvo mesto. 

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Po nepotrebnem boste nervozni in si oči-
tali stvari, na katere nimate vpliva. Obču-
tek, da bi lahko naredili več, vas bo nekaj 
časa še spremljal. Po temeljitem pogovo-
ru boste znali pogledati tudi z drugega 
zornega kota. Tekanje za opravki vam bo 
vzelo nekoliko več prostih dni kot po na-
vadi. Večkrat boste presenečeni.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Na delovnem mestu se boste stežka osre-
dotočili. Bolje se boste odrezali v zabav-
nem dnevu dela. Ljudje, ki jih boste go-
stili, se bodo v vaši družbi dobro počutili. 
Izžarevali boste milino in sproščenost, ki 
bo v ljudeh vzbujala občutek sprejetosti. 
Ljubljena oseba vas bo obdarila in zelo 
boste presenečeni. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Dejavnost, ki ste se je lotili, bo v vaše 
življenje prinesla svež veter. Srečanja in 
dogovarjanja z ljudmi vam bodo šla do-
bro od rok. Tudi pri poslu boste tokrat 
imeli srečo. Skratka, dela ne bo zmanjka-
lo. Neprijetna situacija, v kateri se boste 
nenadoma znašli, bo v vas vzbudila dolo-
čena vprašanja. Vse gre prav.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Da bi prikrili svoje občutke, se boste za-
tekli k vam precej neljubi rešitvi. Prisilje-
ni boste prikrojiti resnico, vendar se bo-
ste težko zadrževali. Ko se boste odprli, 
boste deležni podpore in razumevanja. 
Skupni jezik boste našli z ljubljeno ose-
bo, saj se bosta tokrat strinjala v marsi-
katerem pogledu. Denar pride.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Kljub naporu, ki ga boste vložili za do-
sego zastavljenega cilja, se bo zdelo, da 
je vse zaman. Pomanjkanje motivacije 
vam lahko zelo škodi. Dobro premislite, 
kaj ste si zadali, in nikar ne postavite na 
kocko vsega vloženega truda. Rezultati 
se šele prebujajo, uspelo vam bo! Bodite 
pripravljeni.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Ravnovesje znotraj vas ne bo ravno naj-
boljše in lahko se zgodi, da kljub svoji 
miroljubnosti pridete v konflikt. Z vsemi 
močmi boste zagovarjali svoje stališče in 
ne boste se pustili prepričati o naspro-
tnem. Počitek vas bo zbistril in postavil 
na realna tla. Iskrena izpoved določene 
osebe vas bo očarala. Veseli boste.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Zavedate se, da bi dneve lahko bolje 
izkoristili. V vas se bo prebudil delovni 
elan, ki vam bo dal zagon in olajšal za-
četne priprave. Pošteno boste zavihali 
rokave. Sledovi preteklosti vam ne bodo 
privoščili mirnega spanca. Da bi si raz-
jasnili situacijo, imate le eno možnost. 
Samo vi veste, katero. Pohitite.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Veliko potrpljenja bo v vas in dovzetni 
boste za vsa mnenja. Negativno prepri-
čanje znanca vas ne bo razžalostilo, pač 
pa spodbudilo k razmišljanju. Posvetili 
se boste stvarem, za katere prej nekako 
niste našli pravega časa, in našli novo 
strast za seznam stvari, ki bi se jih še radi 
naučili ali doživeli.



Les 3 plus d.o.o.
Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14
E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani
napačno navedeni. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 26.4.2018 do 26.5. 2018 oziroma do odprodaje zalog.

AKCIJA LAMINATOV 
                       VSE NA ENEM MESTU - LES 3 PLUS

Laminat Haro 526652
highland hrast, 7 mm

14,96 €/m2

11,97 €/m2

Laminat Kaindl 44375TC
beton perlgrau, 8 mm

20,11 €/m2

17,49 €/m2

Laminat Kaindl K4420RI
hrast ev. classic,  8 mm

14,07 €/m2

11,90 €/m2

Laminat Kaindl 37444
hrast larino, 8 mm

9,15 €/m2

4,90 €/m2

Laminat Haro 526676
hrast alpski, 8 mm

18,29 €/m2

12,80 €/m2

Laminat Kaindl 34308AT
bor, 8 mm

12,93 €/m2

10,90 €/m2

zaključne letvice in podloge

Les 3 plus

Laminat Kaindl K4350RS
hrast pleno,  8 mm

14,07 €/m2

11,90 €/m2

Les 3 plus d.o.o.
Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14
E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani
napačno navedeni. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 26.4.2018 do 26.5. 2018 oziroma do odprodaje zalog.

AKCIJA LAMINATOV 
                       VSE NA ENEM MESTU - LES 3 PLUS

Laminat Haro 526652
highland hrast, 7 mm

14,96 €/m2

11,97 €/m2

Laminat Kaindl 44375TC
beton perlgrau, 8 mm

20,11 €/m2

17,49 €/m2

Laminat Kaindl K4420RI
hrast ev. classic,  8 mm

14,07 €/m2

11,90 €/m2

Laminat Kaindl 37444
hrast larino, 8 mm

9,15 €/m2

4,90 €/m2

Laminat Haro 526676
hrast alpski, 8 mm

18,29 €/m2

12,80 €/m2

Laminat Kaindl 34308AT
bor, 8 mm

12,93 €/m2

10,90 €/m2

zaključne letvice in podloge

Les 3 plus

Laminat Kaindl K4350RS
hrast pleno,  8 mm

14,07 €/m2

11,90 €/m2

Les 3 plus d.o.o.
Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14
E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani
napačno navedeni. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 26.4.2018 do 26.5. 2018 oziroma do odprodaje zalog.

AKCIJA LAMINATOV 
                       VSE NA ENEM MESTU - LES 3 PLUS

Laminat Haro 526652
highland hrast, 7 mm

14,96 €/m2

11,97 €/m2

Laminat Kaindl 44375TC
beton perlgrau, 8 mm

20,11 €/m2

17,49 €/m2

Laminat Kaindl K4420RI
hrast ev. classic,  8 mm

14,07 €/m2

11,90 €/m2

Laminat Kaindl 37444
hrast larino, 8 mm

9,15 €/m2

4,90 €/m2

Laminat Haro 526676
hrast alpski, 8 mm

18,29 €/m2

12,80 €/m2

Laminat Kaindl 34308AT
bor, 8 mm

12,93 €/m2

10,90 €/m2

zaključne letvice in podloge

Les 3 plus

Laminat Kaindl K4350RS
hrast pleno,  8 mm

14,07 €/m2

11,90 €/m2



46 | NAGRADNA KRIŽANKA

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov

Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket

Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si
Nagrade: 3-krat praktična nagrada 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 30. maja 2018, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Vabimo vas, 

da nas v soboto, 19. maja 2018, med 9. in 12. uro 

obiščete na dnevu odprtih vrat 

prenovljenih proizvodnih prostorov na lokaciji 

Trata, Kidričeva cesta 66, Škofja Loka. 

    

www.domel.com

Pod strokovnim vodstvom si boste ogledali Domelove proizvodne oddelke 

in se seznanili z možnostmi novih zaposlitev, štipendiranj, ...

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com




