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Loške novice so pri lo ga 72. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, 10. septembra 
2019, izšle so v na kla di 25.000 iz vo-
dov, prejela so jih vsa gospodinjstva 
v ob či ni Škofja Loka, priložene so Go-
renjskemu glasu. 
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• Zakorakali smo v september in za 
nami so počitnice. Kako ste zado-
voljni s poletnim utripom v Škofji 
Loki?
Letošnji poletni utrip je v marsičem 
presegel že tako visoka pričakovanja, 
tako po številu obiskovalcev iz drugih 
krajev Slovenije, tujih turistov in seve-
da po obisku dogodkov, ki smo jih or-
ganizirali predvsem za naše občanke 
in občane. Prejšnji konec tedna smo 
zaključili Festival Pisana Loka, imeli 
smo več kot petnajst koncertov, deset 
drugih dogodkov in gledaliških pred-
stav ter otroških delavnic in skoraj 
vsi dogodki so bili nabito polni. Torej, 
resnično smo lahko zadovoljni z le-
tošnjim poletnim utripom v našem 
mestu.
• Kljub počitniškemu vzdušju pa 
gradbišča niso počivala. Kaj in ko-
liko se je naredilo v času največje 
gradbene sezone?
Preko poletja so gradbinci zavzeto de-
lali predvsem na obnovi lokalnih cest. 
Poleg tega pa smo do začetka pouka 
obnovili prav vse šolske stavbe z in-
vesticijskim vzdrževanjem, torej ti-
sto, kar je bilo najbolj potrebno in je 
že nekaj časa čakalo na obnovo, zato 
da bodo šolske stavbe še bolj prijetne 
in energetsko učinkovite ter varne. 
Poleg tega smo obnovili tudi nekaj do-
trajanih igralnic v vrtcih in kuhinjo 
v vrtcu Najdihojca. Seveda daleč naj-
večja investicija pa je gradnja novega 
vrtca Kamnitnik v stari vojašnici, ki 
je preko poletja izjemno dobro pote-
kala in bo kmalu dokončana. V krat-
kem je predviden zaključek prenove 
dela Kidričeve ceste, zaključili pa smo 
obnovo ceste v Groharjevem naselju; 
v zaključni fazi je tudi obnova ceste 
okoli Novega sveta, ki je bila resnič-
no zelo dotrajana. Do konca oktobra 

je predviden zaključek del na cesti 
Ševlje–Bukovščica, kjer gradimo štiri 
nove mostove. Do takrat bo šolski pre-
voz potekal nekoliko drugače, vendar 
bomo poskrbeli, da bodo vsi učenci 
lahko pravočasno prišli k pouku.
• Kaj pa čaka občinski svet in občin-
sko upravo v jesenskem času?
Občinski svet svojo prvo sejo začenja 
12. septembra. Na seji bo kar nekaj od-
lokov, ki na primer prinašajo manjše 
novosti na področju predšolske vzgoje, 
ker moramo v razvid dodati nov vrtec, 
zato da bo vrtec izpolnjeval tudi for-
malne pogoje. Popravljamo odlok o 
pokopališki službi. Dolgotrajnejše od-
ločitve, ki bodo na seji, pa so poveza-
ne z organizacijo gospodarskih javnih 
služb na področju okolja, kjer bomo 
odločali o spremenjenem načinu or-
ganizacije in izvajanja, da bi bile še 
bolj učinkovite in prijazne okolju, pa 
tudi cenovno ugodne.
• Ali vam je uspelo izbrati izvajalca 
geodetskih in premoženjsko-prav-
nih storitev v zvezi s pridobitvijo ze-

mljišč za projekt protipoplavne ure-
ditve območja Poljanske Sore?
Rok za oddajo ponudb se je iztekel 
19. avgusta. Prejeli smo dve ponudbi, 
vendar še nismo sprejeli dokončne 
odločitve o izboru izvajalca. Pričakuje-
mo, da bo odločitev znana v teh dneh. 
Projekt je sicer v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, kar pa je veza-
no tudi na ureditev lastniških razmer. 
Izbrani izvajalec za izvajanje geodet-
skih storitev bo organiziral predstavi-
tev projekta širši javnosti in predsta-
vitev, kako bo potekal odkup zemljišč 
za projekt protipoplavne ureditve.
Projekt se res nekoliko zamika, saj je 
ta relativno enostaven postopek izbire 
izvajalca, ki bo izvedel geodetske sto-
ritve, trajal vsaj tri mesece predolgo, 
ker se na prvi razpis ni nihče javil, in 
smo že konec poletja. A sedaj smo že 
bolj optimistični.
• Konec meseca je bil zaključen tudi 
razpis za zamenjavo stavbnega po-
hištva in izvedbo izolacije podstrehe 
na Loškem gradu. Ali je bil izbran  

Iz pisanega poletja v aktivno jesen
Poletni utrip je poskrbel za lepo število turistov in obiskovalcev številnih dogodkov. 
Gradbišča so delala s polno paro in s takšnim tempom nadaljujejo tudi jeseni.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da bo na spletni strani Občine 
Škofja Loka od 2. 9. do 2. 10. 2019 objavljen naslednji:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov  

in plesalcev – Jobstov sklad 2019
(kontakt: Petra Mohorič Peternelj, 04/ 51 12 336).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.
si pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine 
Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 26. 8. 2019
 Tine Radinja, l.r.
 ŽUPAN

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

izvajalec in ali bo z izolacijo podstrehe Loški grad prido-
bil tudi kaj več prostora?
Tudi ta razpis se je iztekel ravno konec avgusta. Do kon-
ca septembra bomo izbrali izvajalca. S to investicijo bomo 
predvsem izboljšali izolacijo objekta in s tem uporabnost 
podstrehe, ki jo bo potem možno uporabiti za potrebe Lo-
škega muzeja, s čimer bo možna boljša organizacija celo-
tnih prostorov muzeja.
• Podaljšali pa ste javni razpis za sofinanciranje naje-
mnin pritličnih poslovnih prostorov v starem mestnem 
jedru. O kakšnih zneskih govorimo in kakšen je odziv 
najemnikov?
Razpis je bil objavljen že v začetku pomladi, poleti pa smo 
ga podaljšali in bo odprt do porabe sredstev. Od skupnih 
23 tisoč evrov smo dvanajstim upravičencem dodelili so-
financerska sredstva v višini dobrih enajst tisoč evrov, za 
ostala neporabljena sredstva pa smo dobili vloge še štiri-
najstih vlagateljev. Torej približno šestdeset odstotkov vseh 
lokalov se je javilo na ta razpis in tudi število odobrenih 
vlog je na ravni lanskega leta. Tudi v lanskem letu smo ta 
razpis podaljšali, kar pomeni, da je skoraj celo leto odprt. 
Mislim, da je ukrep dobro zaživel, da spodbuja in predvsem 
ohranja pestro ponudbo v starem mestnem jedru.
• Župani zahodne regije ste zahtevali več sredstev za 
občine. Na ministra za javno upravo in slovensko vlado 
ste naslovili tovrsten poziv. Kakšna so vaša pričakovanja 
od tega poziva?
Naše glavne aktivnosti po pravičnem financiranju občin 
usmerjamo preko Skupnosti občin Slovenije in tudi z Mi-
nistrstvom za javno upravo se dogovarjamo, pozivamo, 
protestiramo, spodbujamo preko Skupnosti občin Sloveni-
je. Problem, ki ga vidim sam, je, da so sredstva izpogaja-
na, ne pa določena glede na obveznosti občin. Ker so na 
izračunano vrednost, ki jo je Računsko sodišče izračunalo 
že slabi dve leti nazaj, še vedno prenizke. Ker občine pri-
stanemo na nižjo povprečnino, ki sploh ne pokriva obve-
znih in osnovnih nalog, zajedamo investicijske fonde. In 
to strukturno neravnovesje moramo odpraviti, ker zastaja 
siceršnji razvoj občine zaradi stvari, na katere nimamo 
vpliva. Vlada se pogaja s sindikati ali spremeni zakonoda-
jo in za občine to avtomatično pomeni več stroškov; mi pa 
te stroške lahko samo pokrijemo iz sredstev za razvoj in 
posledično ne moremo graditi, planirati in razvijati okolja, 
v katerem živimo.
Mi smo za rešitev, ki jo je predlagalo Računsko sodišče; 
izračunajo se stroški in toliko sredstev natanko moraš 
dobiti. 
• Začeli ste urejati knjižnico na Trati. Kdaj bo ureditev 
zaključena in kaj bodo krajani z njo pridobili?
Verjamem, da bodo krajani s tem pridobili veliko več kot 
samo novo knjižnico. To bo kulturni center in center za 
srečevanja za celotno sosesko, kajti lega v pritličju in nova 
ureditev to omogočata. Trenutno smo v zaključni fazi izbi-
re izvajalca del, in ko bo ta izbran, bo knjižnica končana 
v relativno hitrem času, vsekakor pa še letos. Gradbeno 
dovoljenje smo namreč že pridobili.

• Že dolgo se nisva dotaknila stanovanjske politike. Ko-
liko stanovanj vam je uspelo oddati v letošnjem letu?  
Kaj sledi? Kdaj bodo na voljo bivalne enote na Trati?
Od zadnjega javnega razpisa smo v najem oddali deset sta-
novanj in pričakujemo, da bomo do konca leta oddali še 
vsaj tri. 
Za bivalne enote na Trati smo pridobili gradbeno dovolje-
nje in smo tudi v zaključni fazi izbire izvajalca. Obnova bo 
trajala kar nekaj časa, saj je zahtevna. Želimo tudi, da je 
objekt lično in celostno urejen. Računamo, da bo urejen do 
konca leta. Celotna stavba bo relativno fleksibilna glede na 
potrebe. Namreč v zadnjem času smo zaznali večjo potrebo 
po nastanitvah za mame z otroki in temu bo celotna stav-
ba prilagojena. Ne bodo to torej klasične bivalne enote ozi-
roma samske sobe. Kar nekaj enostarševskih družin ima-
mo, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo dobiti 
občinskih stanovanj. In verjamem, da smo dovolj bogata 
občina, da bomo poskrbeli za to, da nihče ne bo spal zunaj. 
Z ureditvijo te stavbe in z dogovorom z Rdečim križem, ki 
bo skrbel za upravljanje stavbe, mislim, da bomo dobro po-
skrbeli za najhujše stanovanjske stiske.
• Vodja uprizoritve Škofjeloškega pasijona za leto 2021 
Jakob Vrhovec svojo funkcijo opravlja že dva meseca. 
Kakšni so vaši prvi vtisi glede sodelovanja z občino?
Jakob Vrhovec se je pridružil občinski ekipi na začetku po-
letja. Njegova naloga je, da organizacijsko izpelje Škofjelo-
ški pasijon. Ocenjujem, da se je resno lotil dela; da je pri-
nesel nova znanja in da bo s tem še izboljšal samo izvedbo 
pasijona. Pripravil je že finančni in organizacijski plan, ki 
bosta šla v sprejem na občinski svet.
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Športno-preventivna prireditev, ki jo 
organizira Lokalna akcijska skupina 
za preprečevanje zasvojenosti in pote-
ka pod okriljem Športne unije Sloveni-
je, bo letos prerasla v regijski dogodek. 
Prireditev bodo namreč kot vsako leto 
oblikovala športna društva ter lokal-
ne organizacije, letos pa bodo med 
povabljenimi tudi športna društva iz 
gorenjske regije.
Dopoldanski del bo namenjen osnov-
nošolskim in vrtčevskim otrokom. 
Predstavili jim bodo različne špor-
tne panoge in delo mladinskih ter 
družbeno koristnih organizacij. Po-
poldanski del od 16. do 19. ure bo na-
menjen širši populaciji za promocijo 
športa, športne aktivnosti in zdrave-
ga življenja. Poskrbljeno bo tudi za 
zabavni program, vse prisotne bo-
sta zabavala in k aktivnostim vabi-

la maskoti Vihra in Športko; oder bo 
namenjen glasbenikom; lahko boste 
ustvarjali na kreativnih in lutkovnih 
delavnicah itd.
Akcija je zasnovana kot predstavitev 
aktivnih lokalnih organizacij s podro-
čja športa in mladine ter pomembnih 

akterjev v občini, z namenom pro-
mocije zdravega in aktivnega načina 
življenja, predstavitve dejavnosti dru-
štev in klubov ter povezovanja lokal-
nih akterjev s poudarkom na medge-
neracijskem sožitju.

Prireditev se bo odvijala v duhu prilo-
žnosti za aktivno preživljanje proste-
ga časa, druženja, zdrave zabave in 
povezovanja. »Menimo, da je vsakr-
šno športno udejstvovanje tesno pove-
zano z vrednotami, kot so vključeva-
nje, solidarnost, tolerantnost, ekipni 

duh, zato je šport pomembno okolje, 
v katerem potekata vzgoja in izobra-
ževanje,« je povedala organizatorka 
projekta Sabina Gabrijel.
V primeru dežja bodo prireditev pre-
stavili na 19. september.

Z vetrom v laseh
V torek, 17. septembra, bo v športnem parku za OŠ 
Ivana Groharja potekala tradicionalna, osma po vrsti, 
prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Predavanja z aktualno tematiko, ki 
tradicionalno privabijo lepo število 
obiskovalcev, predvsem staršev, bodo 
potekala v predavalnici škofjeloške gi-
mnazije. Sklop treh predavanj bo 24. 
oktobra odprla Anka Patru, psiholo-
ginja, partnerska in družinska tera-
pevtka in mediatorka, ki bo na pod-
lagi konkretnih primerov iz prakse 

spregovorila, kako ravnati v čustveno 
zahtevnih dialogih, kako obvladati 
konflikt in ohraniti lep odnos.
Dne 21. novembra bo Blaž Koritnik, 
docent na katedri za nevrologijo 
Medicinske fakultete v Ljubljani in 
predsednik Slovenskega društva za 
nevroznanost Sinapsa, pripravil pre-
davanje o tem, kaj moramo vedeti o 
možganih otrok in mladostnikov. Na-
loga učiteljev, staršev in širše družbe 

je skrb za razvoj otroških možganov, 
kar v digitalni dobi ni najlažja nalo-
ga. Pomembno je, da se zavedamo, da 
se možgani ves čas spreminjajo, da se 
njihove funkcije ob ustreznih spod-
budah iz okolja izboljšujejo, ob po-
manjkanju spodbud ali pod vplivom 
negativnih dejavnih pa se lahko tudi 
poslabšujejo.
Ustanoviteljica in direktorica Inštitu-
ta za sodobno družino Manami Ivana 
Gradišnik bo na zadnji dan meseca ja-
nuarja odprla vedno aktualno temati-
ko, kako živeti z najstnikom, o mejah, 
konfliktih in osebni govorici. Mnogi 
konflikti med starši in pubertetniki 
uplahnejo, če se starši ravnajo po na-
čelih interakcije, o katerih bo govora 
na predavanju. Ta načela prav tako 
pomagajo postaviti temelj za trajno za-
upljivo razmerje med starši in otroki.

Vabljeni na odlična predavanja
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti Škofja Loka v sodelovanju z loškimi 
osnovnimi in srednjimi šolami ponovno organizira 
paket zanimivih predavanj.
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Akcija je zasnovana kot predstavitev aktivnih lokalnih 
organizacij s področja športa in mladine ter pomembnih 
akterjev v občini z namenom promocije zdravega in 
aktivnega načina življenja, predstavitve dejavnosti društev 
in klubov ter povezovanja lokalnih akterjev s poudarkom na 
medgeneracijskem sožitju.
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Škofja Loka je mesto z dolgo brado. Nikakor pa ne sme-
mo pozabiti, da navkljub tisočletni zgodovini to ne po-
meni, da v mestu ne odzvanja otroški smeh, da se ne 
sliši 'tapkanja' žog po igriščih ter da ni mladih.
Časi se spreminjajo, z njimi pa tudi obseg šolskih ob-
veznosti, še posebej visokošolskih. Zato je nadvse po-
membno, da ima mlada oseba priložnost, čas in pro-
stor za udejstvovanje in osebno rast izven formalnega 
ustroja šolskega sistema. Mesto ima več kot 40-letno 
tradicijo združevanja študentov za njihovo blaginjo in 
aktivno preživljanje prostega časa. Obenem imamo 
Ločani tudi eno izmed največjih mladinskih organiza-
cij na Gorenjskem, ki v sklopu svojih projektov, bodisi 
podprtih z občinskimi ali evropskimi sredstvi, že dvaj-
set let ponuja dodano vrednost kulturnega izobraže-
vanja, udejstvovanja ter neformalnega izobraževanja, 
navsezadnje pa tudi zabavo.
Torej imamo v Loki vse?
Škofja Loka je ena izmed prvih občin, ki se ponaša s 
certifikatom Mladim prijazna občina. Ne samo zaradi 
študentov in mladinskih delavcev, tudi zaradi podpore 
občine. Ključno za certifikat, ki se letos obnavlja, je, da 
smo mladi pridobili informacije o ukrepih, ki že obsta-
jajo, od subvencij do različnih pravic ter informacije o 
neformalnem delu mladinskih organizacij. Za obnovi-
tev le-tega je potrebno pokazati znaten napredek. Nih-
če si ne želi živeti v občini, ki izgubi tak status.
Torej, kaj vidim kot izziv na mladinskem področju v 
Loki.
Za mlade v Loki je relativno dobro poskrbljeno, pri če-
mer je za to potrebno veliko dela, znanja, volje in česa. 
Če želimo za mladino skrbeti še bolje, pa je nujno, da 
ponujamo nove storitve, pomoč mladim družinam, 
študentom, iskalcem zaposlitev in stanovanj ter mla-
dim, ki želijo ustvarjati in soustvarjati lokalno okolje. 
Pomembno je, da se vsi zavedamo, da je treba na tem 
področju veliko postoriti, stopiti skupaj, poskrbeti za 
novo infrastrukturo, programe, stanovanja in podpre-
ti mlade družine ter ustvariti mesto še za naslednjih 
tisoč let. Za tiste, ki prihajajo za nami. 
Ustvarimo dolgoročno spodbudno okolje za škofjelo-
ško mladino že danes.
To je moja zaveza.

Tisočletno mlado mesto

MIHA PETERNEL, 
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Dopusti so se končali, začelo se je novo šolsko leto, v 
Škofji Loki pa vse po starem. Naša lepotica, tisočletno 
mesto, naj bi bila magnet za turiste. Pa se vprašam, ali 
je to res? Dnevno se vozim mimo parkirišča pri bivšem 
Tehniku in gledam turiste, ki kampirajo na asfaltu pri 
svojih avtodomih, in druge turiste z avtobusi, ki s seboj 
vozijo celo gasilske mize in klopi, da si po ogledu naše-
ga mesta napolnijo prazne želodce. Očitno ne znamo 
poskrbeti niti za kulinarično ponudbo, kako bomo po-
tem gostom ponudili kaj dodatnega. V mestu so zgolj 
tri gostilne, pred drugo svetovno vojno pa jih je bilo čez 
dvajset. V Škofji Loki bi se morali po mojem mnenju 
najprej vprašati, ali sploh želimo turiste, potem pa bi 
bilo treba tudi kaj konkretnega narediti v tej smeri. Od 
turizma, kakršnega poznamo sedaj, prav veliko ni-
mamo, saj je ponudba preskromna ali je praktično 
ni. Ljudi je treba zadržati v mestu dalj časa, potem 
od takih turistov tudi kaj ostane. Vendar jim je se-
veda treba tudi kaj ponuditi, če ne so le vsakoletna 
statistika, s katero se bahamo. Večina turistov, ki pri-
dejo v Škofjo Loko, se sprehodi skozi mesto, naredijo 
kakšno fotografijo za spomin in odidejo. Pustijo kve-
čjemu smeti, v najboljšem primeru pa se ustavijo v 
kakšnem lokalu na kavici. Parkirišče pri bivšem Teh-
niku bi bilo treba urediti s primerno infrastrukturo 
za avtodome in tam parkirane avtobuse s stranišči in 
tuši, prav tako bi lahko za parkiranje avtobusov tudi 
zaračunali. Povsod po svetu se v turističnih krajih 
parkirišča zaračunavajo, prav tako pa tudi stranišča, 
le pri nas mislimo, da mora biti vse zastonj. Glede na 
renomirani Loški muzej na gradu z bogato tradicijo 
mislim, da je premalo izkoriščen potencial. Obiska je 
premalo, to pa predvsem zaradi oteženega dostopa. 
Kar nekaj let je že minilo, odkar sem predlagal, da 
bi uredili dostop na grad vsaj za mamice z vozički in 
invalide, pa je ostalo samo pri moji ideji, pobuda pa 
je romala v pozabo. 
Vse seveda ni slabo, so tudi svetle izjeme, ki vlivajo 
vsaj kanček optimizma, in tukaj mislim predvsem na 
lastnike na Spodnjem trgu, ki so kvalitetno prenovili 
kulturni spomenik in bodo obogatili ponudbo z butič-
nim družinskim hotelom, ter na gostilno na Pepeto-
vem klancu, ki se je dobro prijela, in to predvsem s 
kulturnimi dogodki, ki dopolnjujejo njihovo ponudbo.

Turistična Škofja Loka,  
zaspana Trnuljčica

GREGOR HOSTNIK, SDS
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Eden od časovno in finančno največjih zalogajev je bila ob-
nova fekalne in meteorne kanalizacije z zadrževalnikom 
in vodovodom po Ljubljanski cesti. Dela so začeli lanskega 
avgusta in jih zaključili letošnjega maja. Zgradili so 440 
metrov fekalne in 400 metrov meteorne kanalizacije, nov 
vodovod v dolžini 130 metrov ter armiranobetonski zadr-
ževalnik dimenzije 350 kubičnih metrov, s čimer je omo-
gočeno kontrolirano odvajanje meteornih voda v potok 
Sušica. Temu je sledila še ureditev zgornjega ustroja ceste, 
torej nosilna in obrabna plast asfalta v dolžini 450 metrov. 
Celoten projekt je znašal 550 tisoč evrov.
V skoraj zaključni fazi je tudi rekonstrukcija Kidričeve ce-
ste v dolžini 260 metrov od Lipice do Odeje, potekajo na-
mreč zgolj še manjša dela. Pričakovati je bilo, da se bo 
država sočasno lotila ureditve krožišča na Lipici, a je ta 
projekt zamaknjen v naslednje leto. Na omenjenem odse-
ku so uredili tudi novo kolesarsko povezavo. Gradnja je po-
tekala po planu, kot zanimivost pa velja povedati, da so de-
lavci enkrat naleteli na granato, ki je bila nato strokovno 
odstranjena. Projekt je ocenjen na dobrih 460 tisoč evrov.
V drugi polovici avgusta je bila zaključena rekonstrukcija 
odseka ceste v Groharjevem naselju v dolžini 170 metrov, 
kjer je bila prigrajena tudi meteorna kanalizacija. V teh 
dneh bo zaključena dolgo pričakovana rekonstrukcija ce-
ste na Novem svetu v dolžini 200 metrov. Na tem mestu 

bo poleg ureditve odvodnjavanja in novega asfalta doda-
tno urejena tudi optika. Obe investiciji, tako v Groharjevem 
naselju kot na Novem svetu, znašata 50 tisoč evrov.
Julija so se lotili rekonstrukcije in širitve štirih dotrajanih 
mostov na relaciji Ševlje–Bukovščica. Zaključek del je pred-
viden v drugi polovici oktobra. Za to zahtevno investicijo 
bo treba odšteti približno 250 tisoč evrov. Velika in dolgo 
pričakovana pa je tudi investicija v rekonstrukcijo ceste 

Obnova lokalnih cest
V spomladanskih in poletnih mesecih so na občinskih cestah gradbeni stroji brneli 
s polno paro. Nekateri projekti so zaključeni, nekateri pa bodo do konca leta.

Rekonstrukcija Kidričeve ceste v dolžini 260 metrov je  
v zaključni fazi.

Dolgo pričakovana rekonstrukcija ceste na Novem svetu naj bi 
bila zaključena v kratkem.O
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU

za izbor programov v okviru festivala Loka v snegu 2019,
božično-novoletnih prireditev, ki se bodo izvajali  

v Škofji Loki.
(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312, jana.fojkar@skofjaloka.si).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je bila 
z dnem 22. 8. 2019 objavljena na spletni strani Občine 
Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi in 
javni natečaji.

Datum: 22. 8. 2019
 Tine Radinja, župan
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Po uspešno iz-
vedeni zbiralni 
akciji letošnjo 
pomlad organiza-
torji vabijo še na 
jesensko okolj-
sko-ekološko ak-
cijo ''E-cikliraj!'': 

mobilno zbiranje odpadne električne in 
elektronske opreme, ki bo v soboto, 28. 
septembra, od devete do trinajste ure na 
Kapucinskem trgu v Škofji Loki nasproti 
glavne avtobusne postaje. Akcijo skupaj 
organizirajo Loška komunala, ZEOS in 
Občina Škofja Loka.

E-cikliraj

proti Staremu vrhu na odseku Jakov 
kot–križišče Lenart. Investicija zaje-
ma rekonstrukcijo ceste v dolžini 600 
metrov, torej ureditev odvodnjavanja, 
drenažo, menjavo ustroja, preplasti-
tev ter ureditev opornega zidu med 
vodotokom in cesto. Zaključek 180 ti-
soč vredne investicije je predviden v 
mesecu novembru.
V teku pa je še nekaj drugih investicij: 
rekonstrukcija odseka ceste Zminec–
Sv. Petra Hrib v dolžini stotih metrov, 
ureditev ceste s parkiriščem in dvori-
šče na igrišču Godešič, obnova vodo-
voda in ceste v Podlubniku v dolžini 
stotih metrov, v pripravi je sanacija 
temelja brvi v Dolu po poplavah itd. Na relaciji Ševlje–Bukovščica bodo obnovili štiri mostove. / Foto: Davor Prelogar

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA
Strokovni odbor za izvedbo Škofjeloškega pasijona
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01
E: obcina@skofjaloka.si, www.skofjaloka.si

Strokovni odbor za izvedbo Škofjeloškega pasijona objavlja

JAVNI POZIV 
ZA IZBOR REŽISERJA  

ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA 2021 (m/ž)

Besedilo javnega poziva ter pogoji in navodila za prijavo so objavljeni na spletni 
strani Občine Škofja Loka, pod Novicami in objavami, Javnimi razpisi in javnimi 
natečaji, na povezavi https://www.skofjaloka.si/objava/211239. 

 Strokovni odbor za izvedbo  
 Škofjeloškega pasijona
 Mag. Miha Ješe, predsednik
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Prva ekskurzija na temo Od sena do 
senenih mlečnih izdelkov bo pote-
kala 21. septembra; udeleženci pa 
bodo spoznali inovativne rešitve pri 
sušenju sena, se seznanili z vpli-
vom pašne reje na predelavo mleka 

itd. V soboto, 28. septembra, pa bo 
ekskurzija pravzaprav zaokrožena 
slika spoznavanja od nasadov in sa-
dovnjakov do sadnih izdelkov. Tako 
se bodo prisotni seznanili z vzdrže-
vanjem in rezanjem sadnega drevja, 
raznovrstnim predelovanjem sadja, 
trženjem itd.

Zanimiv ogled uspešnih kmetij s pri-
meri dobrih praks je brezplačen ter 
namenjen trenutnim in potencialnim 
kmetovalcem ter vsem, ki jih omenje-
na tematika zanima in prihajajo iz ob-
čin škofjeloške upravne enote. Število 
mest je omejeno, prijaviti pa se je treba 
na Razvojni agenciji Sora.

Septembra dve strokovni ekskurziji
Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja v okviru projekta sodelovanja 
Odprta vrata kmetij v mesecu septembru vabita na dve strokovni ekskurziji. 
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Nova stanovanjska soseska se bo na-
hajala na robu mestnega središča na 
območju nekdanjih Dolenčevih vrtov. 
Na gradbeni parceli je predvidena 
gradnja štirih stanovanjskih stolpi-
čev in dveh manjših poslovno-stano-
vanjskih objektov s skupno dvoetažno 
podzemno parkirno garažo, s celotno 
zunanjo, prometno, komunalno in 
energetsko ureditvijo. Novo stano-
vanjsko sosesko bo sestavljalo 96 sta-
novanj, štirje poslovni prostori in pod-
zemna garaža s kapaciteto za dobrih 
dvesto osebnih vozil. 
Pred začetkom gradnje je investitor 
naročil analizo trga. Kot so nam spo-
ročili, je ta pokazala izredno pozitivne 
rezultate in je bila eden od pogojev za 

začetek gradnje. Kdaj naj bi stroji tudi 
dejansko zabrneli in kdaj se bo moč 
vseliti v prva stanovanja, pa v tem 
trenutku še niso znali odgovoriti. Več 
informacij naj bi bilo znanih v roku 

enega meseca. Zato pa je na spletni 
strani investitorja možno pogledati 
tlorise in predvidene cene stanovanj 
ter neobvezujoče stanovanje tudi re-
zervirati.

Gradnja na Dolenčevih vrtovih
Podjetje Investicijska družba Dolnov namerava na Dolenčevih vrtovih zgraditi 
stanovanjsko sosesko s približno stotimi stanovanji.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se pod okriljem 
Evropske komisije vsako leto odvija med 16. in 22. septem-
brom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izva-
janju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem 
prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa. 
Gre za ozaveščanje ljudi in predvsem spreminjanje sodob-
ne miselnosti pri navezanosti na pretirano uporabo avto-
mobila. S tem pripomoremo k izboljšanju zdravja, razvoju 
mest po meri pešca in kolesarja ter večji kakovosti bivanja 
na splošno.  
Zadnji dan je že tradicionalno namenjen obeležitvi Dneva 
brez avtomobila. V Škofji Loki ga bodo obeležili 21. septem-
bra na Trgu pod gradom. Ta dan bo med osmo in dvanaj-
sto uro potekala promocija prometne varnosti in javnega 
prometa ter dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Predstavljen bo pohvale vreden projekt Pešbus, 

predstavili se bodo tudi policija, gasilci, reševalna služba 
itd. Lahko boste brezplačno pregledali in tudi popravili 
svoja kolesa; si izposodili električno kolo in preizkusili v 
simulatorju vožnje motorja in prevračanja. Za najmlajše 
pa bo zagotovo zanimiva tudi poučna predstava o neve-
dnem prvošolčku v prometu, ki se zagledan v svoj telefon 
spotakne in zaleti v policistko. Vsekakor zanimiv in pou-
čen dan tako za najmlajše kot tudi starejše, ki smo svojim 
otrokom zgled.

Gremo peš
Občina Škofja Loka že deveto leto zapored 
obeležuje Evropski teden mobilnosti. 
Letošnje geslo tedna je ''Gremo peš!''.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje podjetni-
štva na Loškem vabi na predavanje o poslovnih pogajanjih. De-
lavnica, ki jo bo vodil Aleksander Albert - Alex Gregorič, je brez-
plačna, saj jo financirajo občine škofjeloške upravne enote, a je 
potrebna prijava na Razvojni agenciji Sora. Na delavnici, ki bo 
potekala 23. oktobra, boste več izvedeli o fazah pogajalskega 
procesa, kakšna je razlika med pogajanjem in prepričevanjem, 
kaj so psihološke taktike in kako ravnati, kako se pogajati o 
ceni, kako ravnati s čustvi itd.

Tehnike in strategije poslovnih 
pogajanj
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10. 9.–29. 9.
Vpis Koncertnega Kristalnega abonmaja in Otroškega 
glasbenega abonmaja »Umetnost otrokom« 2019/2020
Dosedanji abonenti: od 10. do 15. septembra 2019
Novi abonenti: od 17. do 29. septembra 2019
Pri blagajni Sokolskega doma Škofja Loka, v času uradnih ur 

Petek, 27.9., ob 19.00
Koncert ob 200-letnici rojstva Clare Schumann

Sokolski dom je v času razstav odprt: 

od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure

ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure

ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in 
od 17. do 19. ure

Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA SEPTEMBER 2019
RAZSTAVE
Območna likovna razstava JSKD Škofja Loka in 
Slikarski klub Škofja Loka 
Razstavi sta na ogled do 17. 9.  

Sreda, 18. 9., ob 19.00
Odprtje razstave 50 let Muzeja Železniki in 40 let Muzejskega 
društva Železniki
Razstava bo na ogled do 16. 10. 

Petek, 20. 9., ob 19.00
Odprtje EUROPHILE 2019, Mednarodne fi latelistične razstave
Razstava bo na ogled: 
v petek, 20. 9., od 17. ure naprej, 
v soboto, 21. 9., od 9. do 19. ure, 
v nedeljo, 22. 9., od 9. do 15. ure.

Torek, 24. 9., ob 18.00 
Odprtje razstave »Dediščina mesta« 
Razstava bo na ogled do 16. 10. 

Razstava nastalih likovnih izdelkov Male Groharjeve 
kolonije 2019 in izbranih del 2018
Razstava bo na ogled od 27. 9. do 16. 10.

Razstava JSKD Škofja Loka

Aco Bišćević

Peter Klepec

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Vpis koncertnega Kristalnega abo-
nmaja in otroškega abonmaja Ume-
tnost otrokom v Sokolskem domu bo 
za dosedanje abonente potekal od 10. 
do 15. septembra, za nove abonente pa 
od 17. do 29. septembra.
Kristalni abonma bosta 9. oktobra z 
odkrivanjem slovenske tradicionalne 
zapuščine odprla Boštjan Gombač in 
Janez Dovč. Sledil bo koncert različ-
nih izvajalcev ob 70-letnici domačina, 
priznanega slovenskega skladatelja 
Petra Kopača; nato pa še v letošnjem 
letu klavirski recital Jasminke Stan-
čul. Na glasbeno popotovanje skozi 
čas nas bo popeljal Darko Karaji. Fe-
bruarja se obeta še en virtuozen večer, 

naslovljen Med nebom in zemljo. Iz 
kraja nedoumljivega trpljenja in eksi-
stencialne groze pa prihaja Glasba za 
Ravensbrück, ki jo bodo na svojstven 
način predstavile pevke vokalne sku-
pine Galina.
Za sklep tokratnega glasbenega po-
potovanja nas bo razveselil poseben 
koncert iz koncertnega cikla znotraj 
Kristalnega abonmaja, naslovljen 
Mladi Ločani. Tokrat bo mladi Lo-
čan Aco Biščević skupaj z izjemnima 
svetovno uveljavljenima glasbenima 
virtuozoma, Ireno Grafenauer in Ma-
tejem Bekavcem, nastopil na odru So-
kolskega doma.
Abonma izbranih umetniških vse-
bin za najmlajše pa svoja vrata od-
pira 19. oktobra z baletno predstavo 

La Fontainove basni, ki nam bo skozi 
tri zgodbe razkrila vedno aktualne 
nauke. Najrazličnejša glasbila, note 
in čarobne tone bomo spoznavali v 
družbi Dina in njegovega prijatelja 
Tonija. Decembra se bo na oder So-
kolskega doma spustila Zvezdica za-
spanka. Izvedeli bomo, kakšnih lum-
parij se učijo male čarovnice ter kaj 
se zgodi, ko čarovnica z neba ukrade 
zvezdo. Ko se želva Vaska po oklepu 
popraska je predstava, ki nam bo 
razkrila, da so prav prijatelji tisti, ki 
nam pomagajo premagati tudi naj-
težje izzive. Številne izzive pa mora 
premagati tudi junak slovenske 
ljudske pravljice Peter Klepec, ki se 
zoperstavi močnejšim in hudobnim 
vrstnikom.

Vabljeni k vpisu abonmajev
Tudi letos so se organizatorji potrudili in pripravili vsebinsko raznolik in 
kakovosten Kristalni ter Otroški abonma.
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MATEJA RANT

V šolske klopi na štirih škofjeloških 
šolah in njihovih podružnicah je letos 
prvič sedlo 279 učencev, dva več kot v 
preteklem šolskem letu. Največ prvo-
šolcev imajo v Osnovni šoli (OŠ) Škofja 
Loka-Mesto, in sicer 95, v OŠ Cvetka 
Golarja je v šolske klopi prvič sedlo 88 
učencev, v OŠ Ivana Groharja 58 in v 
OŠ Jela Janežiča devet. V Podružnični 
šoli (PŠ) Reteče so dobrodošlico pod 
šolsko streho prvič izrekli 17 učencem, 
PŠ Bukovica bo obiskovalo deset prvo-
šolcev, v PŠ Lenart in PŠ Bukovščica pa 
so se razveselili po enega prvošolca.
V šolah so se potrudili, da je bil prvi 
stik s šolskimi prostori in zaposleni-
mi v šoli za prvošolce nadvse prijeten. 
Že po tradiciji jih na ta dan obiščejo in 
jim namenijo nekaj spodbudnih besed 
tudi predstavniki občine. Prvošolce in 
njihove starše je nagovoril župan Tine 
Radinja, ki sta ga spremljala še pod-
župan Robert Strah in Sabina Gabri-
jel z oddelka za družbene dejavnosti, 
koordinatorka Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Ško-
fja Loka, o varnosti v prometu pa jih 
je poučila še višja policistka Policijske 
postaje Škofja Loka Jana Cankar. Prvo-
šolčkom so ob tej priložnosti razdelili 
tudi odsevne trakove in knjižice Varno 
v prometu z rumenim balonom.

S PESMIJO V NOVO ŠOLSKO LETO

Obiske po osnovnih šolah je župan s 
svojim spremstvom začel v Osnovni 
šoli Jela Janežiča, kjer imajo letos de-
vet prvošolcev, sicer pa so po besedah 
ravnateljice Marjete Šmid v njihovi 
šoli prvič sprejeli skupaj dvajset otrok. 
"Želim vam lep prvi šolski dan in naj 
bodo naslednji prav taki," je prvošol-
ce in njihove starše nagovoril Tine 
Radinja in nadaljeval: "Upam, da so 
bile počitnice prijetne in ste si nabrali 
moči za novo šolsko leto, v katerem 

se boste naučili veliko novega." Ver-
jame, da bodo v OŠ Jela Janežiča de-
ležni vse potrebne podpore in jim bo 
zagotavljala okolje, v katerem se bodo 
razvijali in rastli. Ob tem se je zahva-
lil vodstvu šole in vsem zaposlenim 
za njihovo veliko poslanstvo, ki ga 
opravljajo vsak dan pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami. "Tako otrokom 
omogočate, da se vsak dan naučijo kaj 
novega in v življenju dosežejo največ, 
kar lahko." Naloga občine pa je poskr-
beti za prijetne šolske prostore in oko-
lico šole ter varne šolske poti, je dodal 
župan. Za večjo vidnost v prometu so 
jim razdelili rumene balone. "Prišli ste 
v čudovito šolo, vaša naloga pa je, da 
tu najdete prijatelje, da se boste imeli 
lepo in da boste stkali posebne vezi s 
svojimi učitelji, saj bo to popotnica za 
vse življenje," jim je nekaj spodbudnih 
besed namenila tudi Sabina Gabrii-
jel. Pozdravila jih je še policistka Jana 
Cankar, ki jim je obljubila, da jih bo 
čez kakšen mesec, ko se bodo že dobro 
navadili šolskih prostorov, znova obi-
skala, da se bodo skupaj odpravili po 
šolskih poteh in se pogovorili o varno-

sti v prometu. Starše pa je pozvala, naj 
bodo v prometu zgled svojim otrokom. 
Na pot v svet črk in številk bosta le-
tošnje prvošolce pospremili učiteljici 
Tonka Klemenčič in Nika Košmelj ob 
pomoči varuhinj Nataše Orešnik in 
Mojce Močnik. "Otroci so imeli učite-
ljici možnost spoznati že v preteklem 
šolskem letu, saj sta jih redno obi-
skovali v vrtcu. Tako poskrbimo, da 
je prvi šolski dan čim bolj prijeten in 
čim manj stresen," je razložila Marje-
ta Šmid in dodala, da so ta srečanja, 
ki jih pripravljajo z otroki v razvojnem 
vrtcu, izjemnega pomena tudi za uči-
telje, saj na ta način še pred vstopom 
v šolo spoznajo otroke in njihove po-
sebnosti. Spodbudne besede, ki jim 
jih je namenil župan s svojim sprem-
stvom, so pomagale premostiti zače-
tno zaskrbljenost, ki spremlja tako 
velik dogodek, kot je prvi šolski dan. 
Za sproščen vstop v svet učenosti pa 
so poskrbeli tudi z glasbo. Učiteljica 
Nika Košmelj je v roke prijela kitaro 
in skupaj so zapeli pesmice, ki so jih 
vsi poznali. Prvi šolski dan so jim po-
lepšali še s sladkim priboljškom, ki so 

Prvič v šolskih klopeh
Dobrodošlico v svet učenosti je vsem prvošolčkom v osnovnih in podružničnih 
šolah v občini Škofja Loka na prvi šolski dan zaželel tudi župan Tine Radinja.

Prvi šolski dan v OŠ Jela Janežiča
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 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.

Če ne začneš,  
ne moreš končati.

	 SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI IN NPK:
 PREDŠOLSKA VZGOJA, EKONOMSKI TEHNIK, GASTRONOMIJA
	 TRGOVEC,	BOLNIČAR	–	NEGOVALEC,	ADMINISTRATOR
	 SOCIALNI	OSKRBOVALEC	NA	DOMU,	KNJIGOVODJA,	RAČUNOVODJA

	 BREZPLAČNI	RAČUNALNIŠKI	IN	JEZIKOVNI	TEČAJI:	
	 ZA	ZAPOSLENE	IN	BREZPOSELNE,	S	KONČANO	NAJVEČ	SREDNJO	ŠOLO

	 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM:
	 INKLUZIVNA PEDAGOGIKA (PRIJAVE DO 18. 9.)

 Informacije: www.lu-skofjaloka.si

Ravnatelj OŠ Ivana Groharja Marko Primožič je vsakemu 
prvošolcu v znak dobrodošlice podal roko. 

Drugošolci so svoje naslednike razveselili z igrico Muca 
Copatarica.

ga postregli ob malici. Delo se je nato v šoli nadaljevalo po 
urniku, kdor je želel, pa se je ta dan lahko domov odpravil 
že po malici, je še dejala Marjeta Šmid.

PRVOŠOLCE RAZVESELILI Z IGRICO

Slovesno je bilo na prvi šolski dan tudi v drugih škofjelo-
ških šolah. Ravnatelj OŠ Ivana Groharja Marko Primožič je 
vsakemu prvošolcu v znak dobrodošlice stisnil roko, prvi 
šolski dan pa so jim polepšali tudi njihovi predhodniki, to-
rej učenci drugega razreda z igrico Muca Copatarica. Rav-

natelj je prvošolcem zaželel, da bi radi prihajali v šolo in 
da bi se v njej dobro počutili. "Upam, da se boste dobro ra-
zumeli s sošolci in učitelji, bodite tudi čim bolj vedoželjni." 
Župan je ob tem poudaril, da se bodo v šoli dobro počuti-
li, če bodo sklepali nova prijateljstva in si pomagali med 
sabo. Uspešen začetek šolskega leta je zaželel tudi učitelji-
cam in se jim zahvalil za predanost, s katero pristopajo k 
svojemu poklicu in ob tem iščejo tudi nove poti pri pouče-
vanju otrok. "Zdaj ste postali veliki in tako se boste morali 
vesti tudi v prometu," pa jih je še opozorila Jana Cankar. 
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IZREDNO IZOBRAŽEVANJE 
Vpis v šolsko leto 2019/20

Šolski center Škofja Loka 
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka  

04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

INFORMACIJE: 04/506 23 72 (srednja šola),  
04/506 23 62 (višja šola) in www.scsl.si 

	  inženir strojništva
  inženir lesarstva

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA

INFORMATIVNI DAN: 11. 9. 2019 od 15. do 17. ure,  
Podlubnik 1b, pisarna 235 (II. nadstropje)

  

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
	  oblikovalec kovin – orodjar
	  avtoserviser
	  avtokaroserist
	  inštalater strojnih inštalacij
	  strojni mehanik
	  mizar
	  tapetnik

       POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
	  strojni tehnik
  avtoservisni tehnik
	  lesarski tehnik

Možnost obročnega plačevanja in možnost sofinanciranja šolnin 
(Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).

MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Pred začetkom novega šolskega leta so v škofjeloških 
šolah tudi letos izvedli nekatera večja in manjša inve-
sticijsko-vzdrževalna dela, s katerimi so izboljšali funk-
cionalnost in energetsko učinkovitost ter poskrbeli za 
trajnostne ekološke rešitve na šolskih in vrtčevskih 
objektih. Končuje se tudi gradnja novega sodobnega 
Vrtca Kamnitnik.
V OŠ Ivana Groharja so preuredili osrednji vhod v šolo 
na razredni stopnji. Z vgradnjo novih drsnih steklenih 
vrat in zožanjem obstoječega vetrolova so pridobili pro-
stor za nov kabinet za učitelje. Dokončali so sanacijo 
dotrajanih razvodov ogrevanja in tako končali projekt 
sanacije ogrevanja v učilnicah, ki so ga začeli lani. 
Učenci tretjih razredov so se razveselili novih garderob-
nih omaric, v šoli so zamenjali tudi nekaj dotrajanih 
oken. V OŠ Škofja Loka-Mesto so zamenjali strešne ku-
pole in luči v večnamenskem prostoru šole, nov strop z 
novimi lučmi so dobili tudi v jedilnici. Na novo urejajo 
še električne inštalacije v šolskem objektu. V pripravi so 
tudi projekti za nadzidek OŠ Jela Janežiča. V enoti Cici-
ban Vrtca Škofja Loka so objekt vrtca priklopili na javno 
kanalizacijo, tako da so greznico ukinili in jo sanirali. 
V enoti Najdihojca pa so izvedli celovito obnovo kuhinje 
in ene igralnice.

NOV VRTEC DO KONCA LETA

Za vrtec Kamnitnik bodo v prihodnjih dneh na škofje-
loško upravno enoto oddali potrebno dokumentacijo 
za pridobitev uporabnega dovoljenja, so napovedali na 
občini. "Po opravljenem tehničnem pregledu objekta 
vrtca pa lahko računamo, da bo novi vrtec namenu 
predan do konca leta," so še pojasnili in dodali, da je 
nov vrtec zgrajen po najsodobnejših trajnostnih grad-
benih in energetskih standardih in je umeščen v lepo 
zeleno parkovno okolje Kamnitnika. "Objekt vrtca se 
razprostira na območju, velikem deset tisoč kvadratnih 
metrov, od tega zunanje zelene površine in igrišča ob-
segajo pet tisoč kvadratnih metrov površin." Vrtec ima 
dve etaži, iz obeh pa so omogočili neposredni izhod brez 
stopnic v zeleno okolje parka. Gradbena in ureditvena 
dela znotraj objekta in zunanje ureditve so že skoraj v 
celoti končali. Ta čas izvajajo še zadnje montaže ele-
ktričnih in strojnih instalacij, montažo lesene fasade 

Šole med počitnicami »polepšali«
Še pred začetkom pouka so v šolah končali nekatera nujna investicijska in 
vzdrževalna dela, ki so bila skupaj vredna okrog 265 tisoč evrov. Na območju 
nekdanje vojašnice končujejo gradnjo enega najsodobnejših vrtcev v Sloveniji in 
Evropi za 330 otrok.
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041/ 915 955 ORGANIZATOR: KD SIMBA

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE: Resno moteni
MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ: Njofra
MG LJUBLJANSKO: Dragi, doma sem!
PROSPOT: Nune v akciji
SSG TRST: Resnica

PROGRAM PLUS 
SITI TEATER: Predstava za vsako priložnost 
HELENA BLAGNE: Koncert

                                      Vpis abonmajev od 11. 9. 2019.

GLEDALIŠKI ABONMA
KOMEDIJA 2019/20

KULTURNI DOM SV. DUH
www.sv-duh.si
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in lesenih oblog znotraj objekta ter 
zaključno montažo vseh elementov v 
kurilnici. Skoraj v celoti so končana 
tudi zemeljska in obrtniška dela pri 
urejanju okolice, predvsem otroške-
ga igrišča ob vrtcu. V vrtcu bo skupaj 
15 oddelkov, in sicer šest za nižjo sta-
rostno obdobje, sedem za višje staro-
stno obdobje in dva razvojna oddelka. 

Skupaj bodo lahko sprejeli 330 otrok, 
za katere bo skrbelo šestdeset zapo-
slenih, so navedli na občini. V njem 
bo tudi centralna kuhinja za pripra-
vo 1200 obrokov dnevno tudi za ostale 
enote vrtca v občini.
"Objekt novega vrtca bo eden najso-
dobnejših vrtcev v Sloveniji in Evropi 
in bo predstavljal osrednji objekt ozi-

roma matično enoto Vrtca Škofja Loka 
ter bo zagotavljal najvišjo raven vrtče-
vskega varstva za prihodnje generaci-
je otrok," so še poudarili na občini in 
dodali, da nov vrtec obenem predsta-
vlja začetek celovitega urbanistične-
ga, funkcionalnega in programskega 
(pre)urejanja območja nekdanje voja-
šnice v Škofji Loki.

Končuje se gradnja vrtca Kamnitnik. 

MATEJA RANT

Za organizirano varno vsakodnevno pešpot v šolo, tako ime-
novani pešbus, so poskrbeli tudi v Škofji Loki. Pešbus je orga-
nizirana vsakodnevna pešpot v šolo po vnaprej predvidenih 
šolskih poteh po rednem urniku v spremstvu odrasle osebe. 
Namenjen je otrokom, ki od šole niso oddaljeni več kot štiri 
kilometre, obenem pa so jih doslej v šolo vozili starši. V okvi-
ru projekta so predvideli sedem prog in nato na željo staršev 
dodali še eno. S pešbusom se je tako mogoče v šolo odpraviti 
na naslednjih relacijah: Tavčarjeva ulica–Kamnitnik–Parti-
zanska cesta–OŠ–Novi svet in Nad Plevno–Potočnikova–Par-
tizanska cesta–OŠ–Novi svet; Pod Plevno–Koširjeva cesta–
zdravstveni dom–Tehnik–OŠ–Novi svet in Stara cesta–pod 
zdravstvenim domom–Tehnik–OŠ–Novi svet; Puštal–Spo-
dnji trg–Mestni trg–OŠ–Novi svet; Poljanska cesta–Grajska 
pot–Mestni trg–OŠ–Novi svet in Poljanska cesta–Kopališka 
ulica–Mestni trg–OŠ–Novi svet ter Groharjevo naselje–Cesta 
talcev–Partizanska cesta–OŠ–Novi svet. Otroke bodo na poti 
v šolo spremljali starši oziroma stari starši otrok ter prosto-
voljci, in to v vsakem vremenu, je razložila koordinatorka pro-
jekta na občini Sabina Gabrijel in dodala, da v okviru projekta 
otroke in starše nagovarjajo k spremembi ustaljenih navad z 
namenom širjenja zavedanja o trajnostni mobilnosti. Pešbus 
bodo organizirano, torej v okviru občinskega sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu, izvajali do 21. septembra.

V šolo s pešbusom
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IGOR KAVČIČ

Na enak datum kot pred osemdese-
timi leti, 27. avgusta, takrat v mestni 
hiši 'na plac', zdaj na dvorišču Loškega 
gradu, kjer muzej domuje zadnjih pet-
deset let, ni manjkalo ne sorodnikov 
ne prijateljev in ne znancev. Tokrat je 
bil torek, ob rojstvu nedelja. Kdo ve, 
morda je bilo vzdušje tistega dne še 
nekoliko naelektreno, v pričakovanju, 
ali bodo obiskovalci z videnim zado-
voljni ali ne. Na rojstnem dnevu je bilo 
tokrat vedro in sproščeno, kar je na 
neki način tudi dokaz, da so člani ce-
hovskega društva in pobudniki muzeja 
pa tudi vsi zbiralci in darovalci prvih 
muzejskih predmetov pred osemdese-
timi leti v svojem vizionarstvu vendar-
le uspeli. Če bi se vsi ti, tako nekdanji 
snovalci kot obiskovalci muzeja, danes 
sprehodili po Loškem muzeju, njego-
vih zbirkah, se udeleževali številnih 
razstav, predavanj, delavnic in drugih 
dogodkov, bi bili še kako ponosni.  
Ali kot je v pozdravnem nagovoru ugo-
tavljal škofjeloški župan Tine Radinja: 
"Naš muzej je bil res nekaj posebnega 
– bil je prvi lokalni muzej v banovini, 

ki se ni naslonil na zbirko kakega za-
sebnika – in je bil namenjen predvsem 
zbiranju in ohranjanju lokalno po-
membnih predmetov. Muzejske zbirke 
so materializirana substanca (lokalne) 
skupnosti – kolikor se ta pusti ujeti. 
Prikazujejo tisto, kar imamo posebne-
ga, dragocenega, na kar smo ponosni 
in kar želimo v vseh časih pokazati 

mestu in svetu." Dr. Pavle Blaznik je 
pred osemdesetimi leti na dan odprtja 
muzeja poudaril, da je muzej v življe-
nje priklicala ljubezen do rodne grude. 
Poudaril je trojno poslanstvo muzeja: 
reševati zgodovinske predmete, poma-
gati, da bodo ljudje v njem doživljali 
našo bogato preteklost in krepiti v na-
rodu samozavest. 

Ne pepel, ogenj ga vodi naprej 
Rojstnodnevna zabava Loškega muzeja je, kot se za čilega osemdesetletnika 
spodobi, minila v obujanju spominov na preteklost ob najboljših željah za 
prihodnost v krogu tistih, ki imajo slavljenca radi.

V Loškem muzeju so ob jubileju podelili devet spominskih zahval. / Foto: Tina Dokl

Pred začetkom rojstnodnevne zabave je vse na pravem mestu. 
Vodja praznovanja obletnice Marija Demšar, direktorica Saša 
Nabergoj in moderatorka Jana Jenko. / Foto: Tina Dokl

V ožji in širši ekipi Loškega muzeja: fotografinja Branka Timpran, 
kustosinja Biljana Ristić, hišnik Boris Kranjc in zunanja sodelavka 
Simona Žvanut / Foto: Tina Dokl



Zasedba Moon Time Quartet v sestavi Dejan Mesec (tenor 
saksofon), Leon Pregelj (klaviature), Toni Humar (bas kitara) 
in Jaka Strajnar (bobni) je z džezovskimi vibracijami publiko 
popeljala v otroška leta Loškega muzeja. / Foto: Tina Dokl
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Od prvih prostorov muzeja na starem rotovžu, ki so bili 
menda pred tem namenjeni treznjenju, in prvih nekaj 
nad 900 predmetov, ki so predstavljali prve zbirke, se je 
muzej po drugi svetovni vojni preselil v Puštalski grad, 
leta 1959 pa dobil svoje mesto na Loškem gradu, kjer je še 
danes. Muzej danes hrani neprecenljivo bogastvo, med 
drugim malo manj kot 26.000 predmetov, stalno ima 
postavljenih devet zbirk na Loškem gradu, tri na Visoški 
domačiji in eno v Dražgošah. Veliko zbirk še čaka na nove 
možnosti razstavljanja.  
V osrednjem dogodku večera je direktorica Saša Nabergoj 
v imenu Loškega muzeja ob 80-letnici podelila devet spo-
minskih priznanj društvom, institucijam, sodelavcem in 
posameznikom za sodelovanje in njihov doprinos k de-
lovanju in promociji muzeja v preteklih letih. Prejeli so 
jih Muzejsko društvo za vse delo, vloženo v nastanek in 
rast Loškega muzeja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v 
Škofji Loki, za dolgoletno sodelovanje in strokovno podpo-
ro pri raziskovanju, Združenje umetnikov Škofja Loka za 
dolgoletno kreativno sodelovanje in Odbor za muzej športa 
v Škofji Loki za sodelovanje pri pripravi muzejske zbirke 
Šport na Loškem. Priznanja so prejeli tudi trije sodelavci 
Loškega muzeja: Mira Kalan za 40-letno delo v pedagoški 
službi muzeja, Mojca Šifrer Bulovec za strokovno delo pri 
pripravi nominacije enote Klekljanje čipk v Sloveniji za 
vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kul-
turne dediščine človeštva in Jože Štukl za strokovno delo 
pri pripravi nominacije enote Škofjeloški pasijon za vpis 
na isti seznam. Spominski zahvali sva prejela tudi Meri 
Bozovičar za srčno prostovoljno delo v Loškem muzeju in 
avtor tega članka Igor Kavčič za odlično novinarsko delo.
Kako danes vidijo Loški muzej in kako pogosto priha-
jajo vanj, smo povprašali nekatere izmed prejemnikov 
priznanj. Muzealci so bili seveda nedvoumni. "Letos de-
cembra bo štirideset let, odkar delam v Loškem muze-
ju, in včasih imam občutek, da sem tu tako rekoč doma. 
Ko se bom upokojila, bom najbrž pogrešala ta odmik od 
vsakdanjega sveta, kar muzej zagotovo je," je dejala Mira 

Kalan. Mojca Šifrer Bulovec je v muzeju od leta 1995 in pra-
vi: "Delo v muzeju je nekaj čudovitega, še posebej, če ti je 
omogočeno delati, kar znaš, in v tem še uživaš." Arheolog 
Jože Štukl v Loškem muzeju deluje že dvajset let. "Ko sem 
šel študirat arheologijo, sem si srčno želel delati v doma-
čem kraju. Lahko rečem, da je bilo na področju arheologije 
na Loškem v zadnjih letih veliko narejenega, kar mi je v 
ponos. Posebno, ker gre za moj domači kraj, kjer poznam 
okolico, hribe, vasi, ljudi, domačo govorico."
"Zame je Loški muzej prostor srečevanj s preteklostjo, se-
danjostjo in prihodnostjo. Rad prihajam v muzej, ogledam 
si večino razstav, pripeljem pa tudi goste iz tujine. Letos so 
bili to gosti iz Argentine, nasledniki enega od ustanoviteljev 
muzeja Tineta Debeljaka," je povedal Aleksander Igličar, ki 
je priznanje prejel v imenu Muzejskega društva, vodja Zgo-
dovinskega arhiva Ljubljana, enote Škofja Loka, Judita Šega 
pa je ob priznanju dejala, da z muzealci pogosto sodeluje: 
"Loški muzej ima odlično ekipo, vodstvo in zaposlene, ki 
vedo, kaj in kako v muzeju delovati. Želim jim še veliko 
dobrih razstav in dobrih prispevkov, hkrati pa sem prepri-
čana, da se nam za prihodnost muzeja ni bati."
Drži. Tudi zato, ker, kot rada poudari direktorica Nabergoje-
va, v muzeju ne hranijo pepela, ampak ogenj, ki je tlel skozi 
stoletja. Naj ta še dolgo gori in greje naša um in duha.

LJUBITELJSKI ABONMA
SEZONA 2019/2020

KD LOŠKI ODER
Avtorski projekt po Feydeaujevi predlogi:

STRASTI, LAŽI IN MAČEK V ŽAKLJU (glasbena komedija)
Režija: Milan Golob

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Laurent Ba�e:

RESNO MOTENI (komedija)
Režija: Jernej Kobal

KD JANEZ JALEN NOTRANJE GORICE
Joseph Kesselring:

ARZENIK IN STARE ČIPKE (komedija)
Režija: Gojmir Lešnjak Gojc

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Oscar Wilde:

IDEALEN SOPROG (komedija)
Režija: Dejan Spasić

DRUŠTVO G. A. D.
Rene Clair:

ČUDNI IZMISLEK NEBES (komedija)
Režija: Gregor Geč

CENA ABONMAJA
ODRASLI                                         50 EUR
UPOKOJENCI                                 45 EUR
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MAŠA LIKOSAR

Evropski festival folklore in ljudskih 
pevcev ter godcev Europeade je eden 
največjih tovrstnih festivalov v Evro-
pi, ki se vsako leto odvije v drugem 
evropskem mestu. Letošnji festival, ki 
je potekal od 17. do 21. julija, je gostilo 
nekaj manj kot devetsto kilometrov 
oddaljeno nemško mesto Franken-
berg, ki se po površini in številu pre-
bivalcev lahko primerja s Škofjo Loko. 
Člani društva Rovtarji so se festivala 
letos udeležili že enajstič, tokrat pa 
so se jim prvič pridružili nekdanji 
župan Občine Škofja Loka Miha Ješe 
in skupina ljudskih pevcev in godcev 
Suha špaga. Na festivalu je bilo letos 
pet tisoč folkloristov, pevcev in godcev 
oziroma 219 skupin iz 23 evropskih dr-
žav, ki cenijo vrednote povezovanja, 
sodelovanja, prostovoljstva, druže-
nja in predvsem izmenjave izkušenj 

na etnografskem področju in podro-
čju folklornega petja in plesa evrop-
skih držav. Slovenske barve sta poleg 
Rovtarjev zastopali še dve skupini – 
združene skupine Čebelice, Klasek in 
Fantje z vasi z Izlak ter Zarja z Grosu-
pljega.
Skupine so se z individualnimi nasto-
pi v treh dneh predstavljale na ulicah 
in trgih središčnega dela mesta, kjer 
je bilo postavljenih deset manjših pri-
zorišč in dve večji, velika arena ter 
glavni oder. Ob točno določeni uri so 
imele na enem od prizorišč načrto-
van nekaj manj kot tridesetminutni 
ulični nastop. "Smo edina skupina, ki 
je predstavljala starodobno kolesarje-
nje in smučanje. Številni gledalci so 
prvič videli, kako so se nekoč mazale 
smuči, in sicer s starim železnim li-
kalnikom oziroma 'pegleznom', kot 
mu pravimo, na žerjavico, iz katerega 
se je pokadil dim – in to se je marsi-

komu zdelo zelo fascinantno, kar so 
pokazali z glasnim aplavzom, bliska-
vicami fotoaparatov in vriskanjem. 
Tudi naša starodobna kolesa so požela 
veliko občudovanje. Vedno pa se tudi 
potrudimo, da kar najbolje predsta-
vimo Slovenijo in naše mesto Škofja 
Loka," je pojasnil predsednik Društva 
Rovtarji Branko Tavčar in dodal: "Vseh 
19 nas je spalo v enem razredu – in 
lahko si mislite, da smo ponoči poslu-
šali simfonije smrčanja in vzdihova-
nja. Dan smo začeli z 'umivanjem zob' 
s posebno tekočo 'pasto', da ti niso bili 
kosmati. Zajtrkovali smo v jedilnici 
šole, kosili in večerjali pa smo v veli-
kem šotoru ob glavni areni, kjer sta se 
odvijali tudi otvoritvena in zaključna 
slovesnost. Poleg bogatega glasbene-
ga in plesnega doživetja smo začutili 
tudi utrip mesta Frankenberg. V pro-
stem času smo si ogledali lokalne 
znamenitosti, nekateri smo zaplavali 
v bližnjem bazenu, drugi so tkali prija-
teljstva z domačini oziroma predvsem 
domačinkami." Ulični nastop je pope-
strila štiričlanska skupina Suha špa-
ga, ki je bila tokrat v nekoliko prirejeni 
zasedbi: dva stalna člana in dva, ki sta 
se skupini pridružila za to priložno-
sti – Domen Bertoncelj in Gašper Hri-
bernik. Predstavili so se z značilno in 
zanje prepoznavno ljudsko glasbo. "Iz-
stopamo z edinstvenimi instrumenti, 
predvsem s škafom oziroma smučar-
skim basom in 'ribežnom'. Piko na 
i dodata harmonika in klarinet. Na 
vsakem uradnem nastopu smo zai-
grali deset pesmi, med njimi najbolj 
znane Po rit jo udar, Ko prsti zasrbijo 
in Snežni valček," je pojasnil član Suhe 
špage Boštjan Križaj in dodal: "Najbolj 
mi bodo ostali v spominu tisti neura-
dni nastopi, ko smo kar tako na ulici 
za dobro voljo zaigrali slovensko naro-
dno-zabavno in ljudsko glasbo in pri-
vabili mimoidoče, ki so na naše viže 
zaplesali in z nami zapeli."

Rovtarji na festivalu folklornega petja in plesa
Julija se je devetnajstčlanska delegacija Društva Rovtarji, med njimi tudi nekdanji 
župan Občine Škofja Loka Miha Ješe, udeležila 56. festivala Europeade.

Rovtarji na 56. festivalu Europeade 
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Osrednji in najbolj pompozen dogodek festivala Europea-
de je bila sobotna parada, ko so se skupine sprehodile od 
zgornjega trga, po ulicah mesta vse do osrednjega prizo-
rišča festivala. Paradnike je spremljalo večtisočglavo ob-
činstvo, ki je dogodku dodalo posebno sproščeno in še bolj 
veličastno noto. Žal je veličasten dogodek prekinila huda 
nevihta s točo, ki je četrtini skupin onemogočila slavno-
stni sprehod po paradni poti. Naši Rovtarji so imeli sre-
čo v nesreči, saj so prikorakali ravno do podvoza, kamor 
so se varno zatekli in ostali suhi. Pred parado so se Miha 
Ješe, Branko Tavčar in Anton Ravnikar udeležili tudi spre-
jema skupin pri županu mesta Frankenberg in predsedni-
ku mednarodnega komiteja Europeade Rüdigerju Hessu. 
Miha Ješe mu je podaril knjigo Škofjeloški pasijon, v za-
meno pa so dobili zastavo gostujočega mesta. "Doživetje je 
bilo izjemno. Prijetno sem bil presenečen nad redom, ure-

jenostjo in čistočo, četudi je bilo prostovoljcev na samem 
festivalu samo sto. Po končani aktivnosti na prizoriščih ni 
bilo sledi o predhodnem pestrem dogajanju," je dejal Ješe.
Ko so se Rovtarji vrnili domov, so na koledarju takoj ob-
krožili 5. avgust 2020, datum 57. festivala Europeade, ki bo 
potekal v Litvi.

Največ pozornosti pritegne parada, ko se vse sodelujoče skupine 
sprehodijo po ulicah mesta. 

Rovtarji in Suha špaga so se predstavili s kolesarjenjem in 
smučanjem po starem ter slovensko ljudsko glasbo.

Člani skupine Suha špaga – dva stalna, Boštjan Križaj in Dejan 
Križaj, ter dva, ki sta se skupini pridružila za to priložnost – 
Domen Bertoncelj in Gašper Hribernik Pretecimo ga!

Sobota, 12. oktobra 2019 
ob 9.30, Glavni trg v Kamniku
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

V juliju in avgustu je TIC Škofjeloško 
območje obiskalo približno 2500 obi-
skovalcev. "Od tega jih je bila slaba 
polovica tujcev, med katerimi so bili 
na prvem mestu Francozi, sledili so 
Španci, Italijani, Nemci in Angleži," 
sta pojasnili Andreja Križnar in Jana 
Kuhar iz TIC-a in dodali, da so 1. julija 
odprli prenovljen Turistično informa-
tivni center v starem mestnem jedru 
Škofje Loke, ki je bil prav tako množič-
no obiskan – v osrednjih poletnih me-
secih so zabeležili 6307 obiskovalcev. 
"Ta podatek potrjuje, da v zgodovin-
sko Škofjo Loko prihajajo individual-
ni gostje, ki gredo neposredno v staro 
mestno jedro in v TIC-u povprašujejo 
po praktičnih napotkih," pravita sogo-
vornici, ki opažata, da si turisti želijo 
ogledati predvsem srednjeveško me-
sto jedro in pohajkovati po škofjelo-
ških hribih. "Sprašujejo tudi po prak-
tičnih informacijah, kot na primer 
kje parkirati in okusiti lokalno hrano. 
Zanimajo se za kolesarske poti in raz-
gledne točke na Škofjeloškem."
V sodelovanju z agencijo Nea Culpa je 
TIC vzpostavil nov turistični produkt 
Arts & Delights Tour. "Vsako soboto v 
juliju in avgustu so se gostje iz Ljublja-
ne, skupaj z našim vodnikom, poda-
li na pustolovščino od srednjeveških 
skrivnosti do sodobne ustvarjalnosti 
Škofje Loke, čebelarjev in sirarjev Po-
ljanske doline. Gostje so lahko izbi-
rali med dvema možnostma – celo-
dnevno vodeno turo, ki je vključevala 
tako Škofjo Loko in Poljansko dolino, 
ali poldnevno turo, ki je vključevala 
Škofjo Loko in prosto popoldne v me-
stu. Vodenje je bilo zagotovljeno tudi 
v angleškem jeziku," pojasnjujeta 
ter nadaljujeta: "Veseli smo, da smo 
z novim turističnim produktom na 
Škofjeloško privabili turiste, ki so obi-

skali prestolnico in si za kakšen dan 
zaželeli še doživetja zelenega podeže-
lja, se srečati s prijaznimi domačini 
in okusiti lokalne dobrote. Projekt, ki 
smo ga letos zastavili pilotno, želimo 
nadaljevati in ga okrepiti tudi v priho-
dnjih letih."
V TIC-u so z letošnjo sezono zelo zado-
voljni. "Veseli nas, da domačini opaža-
jo, da je v mestu veliko turistov, ki se 
razgledujejo, fotografirajo in se krep-

čajo v kavarnah. Naj pa poudariva, da 
naša želja ni graditi na povečevanju 
števila gostov, pač pa si prizadevamo, 
da bi gostje, ki v Škofji Loki in okoli-
ci običajno preživijo dva dneva in pol, 
ostali dlje časa in posledično tudi več 
potrošili. Zato je pomembna ponudba 
turističnih produktov in povezovanje 
med turističnimi ponudniki s celotne-
ga škofjeloškega območja," sta sklenili 
Andreja Križnar in Jana Kuhar. 

Turistična sezona primerljiva z lanskoletno 
Glede na obisk v Turistično informacijskem centru (TIC) Škofjeloško območje, ki 
deluje pod okriljem Razvojne agencije Sora, je bila letošnja turistična sezona v 
Škofji Loki primerljiva z lansko zelo uspešno sezono. 

Belgijska turista Alexandra Buslaina in Vedo Marchal je navdušilo bogato kulturno in 
zgodovinsko doživetje, ki ga ponuja Škofja Loka ter okoliška neokrnjena narava. 

Turistično informativni center v starem mestnem jedru Škofje Loke, ki so ga odprli  
1. julija, je v poletnih mesecih obiskalo več kot šest tisoč obiskovalcev. 
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"Z izvedbo letošnjega festivala smo 
nadvse zadovoljni. Dobro zasnovan 
program je znova poskrbel za dober 
obisk na vseh prireditvah," je bila ob 
izteku festivalskega dogajanja, ki je 
v desetih dneh prinesel kar šestnajst 
različnih dogodkov, zadovoljna koordi-
natorica kulturnih prireditev na Občini 
Škofja Loka Jana Fojkar. Zadnje dneve 
avgusta so s svojimi nastopi polepšali 
tako klasični glasbeniki kot vrhunski 
izvajalci popularne glasbe, Škofjo Loko 
so v pisane barve odele še različne 
predstave, delavnice in druge priredi-
tve, tudi za najmlajše. Zato se je župan 
Tine Radinja zahvalil vsem društvom 
in posameznikom, ki pomagajo obliko-
vati program. "Festival s svojo vsebino 

izraža dušo pisane Loke, ki je že od nek-
daj umetniška, kreativna in vedra."
Razprodan je bil že prvi koncert v sklo-
pu festivala, na katerem sta se z ne-
katerimi svojimi največjimi uspešni-
cami predstavila Zala Kralj in Gašper 
Šantl, ki sta Slovenijo letos zastopala 
na izboru za pesem Evrovizije. Dobro 
obiskana je bila tudi fotografska de-
lavnica, nastale izdelke pa je še vedno 
mogoče občudovati v kavarni Vah-
tnica. Množico ljudi je na Mestni trg 
zvabila atraktivna komedija Počivajte 
v miru, ki je po besedah Jane Fojkar 
poskrbela za odlično popestritev ne-
deljskega dogajanja v mestu. Trije po-
grebniki, mojstri svojega poklica, so 
se namreč svojih storitev lotili kar na 
ulici. Koncertni program so v sklopu 

zaključka Bralnice nadaljevali Uršula 
Ramoveš in fantje in Jazbecove grape 
na vrtu Sokolskega doma, ki so ga po-
slušalci napolnili do zadnjega kotič-
ka. Pevski zbor Sankofa pa je zbrane 
na Cankarjevem trgu s pesmijo pope-
ljal na glasbeno potovanje po Afriki. 
Sankofa združuje Afričane, živeče v 
Sloveniji, njihove potomce in prijate-
lje. Stare tradicionalne afriške pesmi 
oživljajo na nov, sodoben način. S svo-
jim koncertom pa so nunsko cerkev 
napolnili mladi škofjeloški glasbeni-
ki, ki so nastopili skupaj z orkestrom 
Amadeo. 
Za pravi spektakel je kot vedno po-
skrbela vokalna zasedba Perpetuum 
Jazzile, čeprav so morali zaradi slabe 
vremenske napovedi njihov nastop 
z Loškega gradu prestaviti v športno 
dvorano na Trati. Po besedah Jane Foj-
kar je okrog 1300 poslušalcev prisluh-
nilo njihovemu izboru skladb in aran-
žmajev, ki so tokrat črpali izključno iz 
slovenske glasbene zakladnice. V za-
dnjih dveh dnevih festivala so postre-
gli še z dvema koncertnima "poslasti-
cama", koncertom kultne elektronske 
alter rokovske zasedbe Borghesia in 
koncertom dua Silence.
"Za pravo festivalsko vzdušje smo le-
tos poskrbeli tudi tako, da smo vsak 
dan pripravili vsaj dva dogodka, in to 
želimo ohraniti tudi v prihodnje," je 
pojasnila Jana Fojkar in obljubila, da 
se bodo še naprej trudili za pester pro-
gram, namenjen najrazličnejšim pu-
blikam, od najmlajših do najstarejših.

Pisana poletna 
doživetja
Festival Pisana Loka je 
tudi letos staro mestno 
jedro Škofje Loke oživel 
s pestrim naborom 
glasbenih in drugih 
dogodkov za vse okuse in 
vse generacije.

Za pravi spektakel je kot vedno poskrbela vokalna zasedba Perpetuum Jazzile v športni 
dvorani na Trati. / Foto: Gorazd Kavčič

Obiskovalce Mestnega trga je navdušila atraktivna komedija Počivajte v miru. 
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LUFt, ki ga kulturno umetniško društvo z enakim imenom 
že sedmo leto zapored pripravlja vsak mesec od maja do 
decembra, bo tokrat v znamenju jubileja. To bo namreč že 
štirideseti LUFt po vrsti. Poleg umetniške tržnice, ki se bo 
na 32 stojnicah na Cankarjevem trgu odvijala med 9. in 17. 
uro, bodo tudi na septembrskem LUFtu ponudili še pester 
spremljevalni program. V središču spremljevalnega pro-
grama bo tokrat Maček Muri s svojimi prijatelji, saj bo za-
živelo tudi Mačje mesto z mačjo banko, mačjo pošto, ma-
čjim zaporom, salonom lepe Muce Mace in podobno. Ob 
15. uri bodo na Mestnem trgu uprizorili predstavo Maček 
Muri išče kroniko. Program septembrskega LUFta bodo po-
leg tega popestrili še z delavnico risanja mandal ob 10. uri.
Prvi LUFt so pripravili junija 2013. "Naš glavni namen je bilo 
popestriti dogajanje v mestu ter v mesto pripeljati umetni-
ke in rokodelce, ki bi svojo ponudbo unikatnih izdelkov po-
stavili ob bok izdelkom iz tradicionalnih trgovin," je razlo-
žila Tina Vidovič, ki skupaj z Matejo Štruc že vsa leta skrbi 
za organizacijo loškega umetniškega festivala. Sprva je bil 
poudarek bolj na tržnici unikatnih izdelkov in izmenjavi 
oblačil, sčasoma pa so vse večji poudarek namenjali spre-
mljevalnemu programu, da bi tako privabili obiskovalce. V 
okviru LUFta so se obiskovalci med drugim učili plesati fla-
menko, fotografirati in vihteti kuhalnico, prirejali so tudi 
likovne delavnice, organizirali 'zelemenjavo', pripravljali 
otroške likovne in športne delavnice ter različne koncer-

te. V letu 2015 so programu dodali ulično gledališče Ana 
Desetnica, ki je LUFt obiskala kar dvakrat, julija in decem-
bra. Ana Desetnica je zdaj postala že stalnica LUFta, saj ga 
obišče vsaj enkrat letno, običajno v juliju. Na LUFtih znajo 
poskrbeti tudi za lačne želodčke, saj se jim je nekajkrat že 
pridružil FERFUD, nekaj LUFtov je spremljala tudi Grajska 
gostija s pestro ponudbo kulinaričnih dobrot. Kot obljublja 
Tina Vidovič, se bodo tudi v prihodnje trudili, da bo ponud-
ba na stojnicah ostala raznovrstna, prav tako pa bodo še 
naprej skrbeli za pester spremljevalni program.

Jubilejni LUFt z Mačkom Murijem
Tretjo soboto v septembru se bo na Cankarjevem trgu odvijal jubilejni, že 
štirideseti loški umetniški festival LUFt. Umetniško tržnico bodo ob tej priložnosti 
popestrili z Mačjim mestom.

Tina Vidovič in Mateja Štruc

MATEJA RANT

V Zdravstvenovzgojnem centru, ki delu-
je v okviru Zdravstvenega doma Škofja 
Loka, bodo v septembru v sodelovanju 
z OŠ Škofja Loka-Mesto in Škofjeloškim 
orientacijskim klubom znova pripravili 
Preizkus hoje na dva kilometra.
Preizkusa se lahko udeležijo odrasle 
osebe, stare 19 let in več, ki jih zani-

ma, kakšna je njihova telesna pri-
pravljenost in kakšna je raven tele-
sne dejavnosti, ki koristi njihovemu 
zdravju glede na rezultate testiranja. 
Udeležencem bodo namreč po opra-
vljenem preizkusu hoje na dva kilo-
metra ponudili informacije o njihovi 
telesni pripravljenosti ter jim na pod-
lagi tega oblikovali nasvet za zdravju 
prijazno telesno dejavnost. Udeležen-

cem priporočajo udobna športna obla-
čila in obutev, s seboj naj imajo tudi 
plastenko vode. Na ta način, verja-
mejo v Zdravstvenovzgojnem centru, 
naj bi udeleženci pridobili motivaci-
jo za spremembo gibalnih navad in 
za vključitev v nadaljnje poglobljene 
zdravstveno-vzgojne delavnice glede 
na njihovo ogroženost, obolelost in 
prisotne dejavnike tveganja.

Preverili bodo telesno pripravljenost
Na stadionu v športnem parku OŠ Škofja Loka-Mesto se bo 19. septembra ob 17. uri 
mogoče udeležiti preizkusa hoje na dva kilometra.
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Eden od partnerjev v projektu Med-o-
-vita je bil tudi LAS loškega pogorja, v 
okviru katerega so pri projektu sode-
lovali Čebelarsko društvo (ČD) Škofja 
Loka, Društvo Sožitje za pomoč ose-
bam z motnjami v duševnem razvo-
ju, Loški muzej in Razvojna agencija 
Sora. V dveh letih, kolikor je približno 
trajal projekt, so vzpostavili učno če-
belarsko pot, oblikovali program za 
osebe z motnjami v duševnem razvo-
ju na temo zeliščarstva in razvili turi-
stični paket Postani čebelar za en dan, 
vrhunec pa je predstavljalo nedeljsko 
odprtje muzejske zbirke Tle se špeglaj-
te lenuhi, po tej mali, marni muhi! v 
Domu čebelarjev v Brodeh.
Zbirka prikazuje življenjsko okolje 
kranjske sivke, podrobno predstavi čla-
ne čebelje družine in čebelje produkte 
ter načine, kako čebele in človek pri-
dejo do njih. Kustosinja zbirke Mojca 
Šifrer Bulovec skozi zbirko opozarja na 
pomen čebele pri opraševanju rastlin 
ter njeno ogroženost zaradi onesna-
ževanja in klimatskih sprememb, pa 

tudi njeno vlogo v slovenski kulturni 
dediščini. "Ne gre za klasično muzejsko 
postavitev, ampak je zbirka zasnovana 
interaktivno. Življenje čebele in njeno 
delo v panju predstavlja tudi z ilustra-
cijami in drugimi sodobnimi pristopi," 
je pojasnila Katarina Sekirnik iz Roko-
delskega centra DUO Škofja Loka, ki je 
skrbel za koordinacijo projekta. S tem 
so vzpostavili temelje širšega sodelova-
nja med Loškim muzejem Škofja Loka 
in ČD Škofja Loka, saj se zavedajo, da je 
način slovenskega čebelarjenja ter če-
belarstvo s kranjsko čebelo nepopisna 
kulturna in naravna dediščina in tako 
eden od turističnih potencialov Slo-
venije. Skozi projekt se je razvilo tudi 
sodelovanje čebelarskega društva in 
Društva Sožitje, v okviru katerega nji-
hovi varovanci skupaj z učenci OŠ Jela 
Janežiča skrbijo za zeliščni vrt pred če-
belarskim domom v Brodeh. Osebam z 
motnjami v duševnem razvoju so tako 
omogočili dodatno možnost udejstvo-
vanja in vključevanja v družbo.

V Rokodelskem centru DUO so sku-
paj s čebelarji razvili tudi turistični 
program Postani čebelar za en dan. 
"Program je namenjen manjšim sku-
pinam, ki pod vodstvom izkušenega 
čebelarja v čebelnjaku od blizu spo-
znavajo skrivnostno življenje čebel in 
opravila v panju," je razložila Katari-
na Sekirnik. Z namenom promocije 
čebelarstva med otroki in mladino 
pa so nastale še sestavljanke s če-
belarskimi motivi. V sklopu projekta 
so pripravili tudi brošuro o uporabi 
medu v kulinariki, v kateri so zbrali 
stare recepte z medom. Z jedmi, ki so 
nastale po teh receptih, so se minu-
lo soboto predstavili na sejmu čebe-
larstva v Rabcu, ki so se ga udeležili 
po srečanju s projektnimi partnerji v 
Labinu. "Petra Plestenjak Podlogar je 
prikazala peko loških kruhkov, obi-
skovalcem smo ponudili še orehove 
štruklje z medom in kranjsko kloba-
so z medenim hrenom," je razložila 
Katarina Sekirnik.

Promocija čebel in čebelarstva
Z zaključnim srečanjem v Labinu minulo soboto in nedeljskim odprtjem muzejske 
zbirke v Domu čebelarjev v Brodeh se je iztekel dveletni projekt Med-o-vita, cilj 
katerega je bil med drugim predstaviti čebelarstvo skozi turistični produkt.

Dom čebelarjev v Brodeh je bogatejši za muzejsko zbirko Tle se špeglajte lenuhi, po tej 
mali, marni muhi!

V sklopu projekta je nastala tudi učna 
čebelarska pot.
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V Sokolskem domu so letos zaznamo-
vali stoto obletnico začetka gradnje 
doma. Z dobršnim delom zgodovine 
te stavbe je povezan tudi pevski zbor 
Lubnik, saj so jo njegovi člani obranili 
pred dokončnim propadom, ko so se 
leta 1989 samoiniciativno lotili obno-
ve povsem zanemarjenih prostorov, 
v katere si je že utiralo pot rastlinje z 
vrta. Po končani obnovi, ki so jo pro-
slavili s koncertom ob dvajsetletnici 
pevskega zbora Lubnik, so dvorano na 
predlog takratnega vodje zbora tudi 
na novo poimenovali. Njen novi blišč 
naj bi se namreč odražal tudi skozi 
ime Kristalna dvorana. 
"Želim, da se ohrani spomin na naša 
prizadevanja za nastanek tega po-
membnega škofjeloškega kulturnega 
hrama. Zavedam se namreč, da se 
skozi zgodovino marsikaj izgubi ali 
počasi utone v pozabo," je opozoril 
Tomaž Tozon. Ob tem se mu zdi po-
membno poudariti, da se za obuditev 
zgodovinskega spomina na obnovo 
Kristalne dvorane nikakor ni odločil, 
da bi poveličeval lastne zasluge oziro-
ma zaradi lastne slave. "O mojih uspe-

hih na glasbenem področju namreč 
pričajo številna visoka priznanja, med 
njimi tudi najvišja državna, ki sem jih 
prejel za svoje delo." Želi si pa, da bi se 
tudi prihodnje generacije spominjale 
ljudi, ki so z lastnimi rokami pripo-
mogli, da je Škofja Loka dobila to veli-
častno dvorano. Prepričan je namreč, 
da bi nekateri najraje pozabili na to, 
kar po njegovem dokazuje tudi opu-
ščanje imena Kristalna dvorana, saj 
se vedno bolj uporablja zgolj poime-
novanje Sokolski dom. 

ISKALI USTREZEN PROSTOR  
ZA KONCERTE

Tomaž Tozon je leta 1972 začel sodelo-
vati z oktetom Jelovica in v nekaj letih 
so dosegli zavidljivo raven, s tem pa 
se je večalo tudi zanimanje za njihove 
nastope. "Ob tem pa sem ugotovil, da 
Škofja Loka nima primernih prostorov 
za tovrstne kulturne prireditve." To je 
prišlo še bolj do izraza v času, ko je 
osnoval pevski zbor Lubnik, pri kate-
rem je število članov hitro naraslo na 
več kot šestdeset. Zato so intenzivno 
začeli iskati prostor, ki bi lahko spre-
jel tudi večje število poslušalcev. "Edi-
ni dve primerni dvorani za tovrstne 

nastope v Puštalskem gradu smo na-
mreč napolnili že samo člani zbora," 
se je namuznil Tozon in pojasnil, da 
je v tistem času prišlo do sodelovanja 
z Osnovno šolo Ivana Groharja, kjer so 
lahko zagotovili malo večji prostor za 
njihove koncerte, tam so imeli tudi 
vaje. "A to, da Škofja Loka nima pri-
merne koncertne dvorane, mi ni dalo 
miru, zato sem še naprej 'nadlegoval' 
vsakokratnega župana, da bi bilo v 
Škofji Loki treba razmišljati o gradnji 
ustrezne dvorane. Trdno sem namreč 
prepričan, da mesto s tisočletno tra-

Ime Kristalna dvorana se izgublja
Tako ob stoti obletnici začetka gradnje Sokolskega doma, v zgodovino katerega je 
močno vpet tudi pevski zbor Lubnik, ugotavlja dolgoletni vodja zbora Tomaž Tozon.

Tomaž Tozon

Koncert ob dvajsetletnici pevskega zbora Lubnik v prenovljeni dvorani / Foto: osebni arhiv
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dicijo brez kulturnega hrama nima 
prave vsebine."
Tako mu je sčasoma prišlo na uho, da 
v Škofji Loki obstaja zanj "skrita" dvo-
rana, saj ni mogel slutiti, kaj se skri-
va za pročelji starih hiš na Mestnem 
trgu. "Obenem se mi je ponudila prilo-
žnost, da si ta prostor ogledam, kar pa 
je bilo zame precejšen šok. Dvorana 
je bila popolnoma uničena, v njej so 
bili kupi smeti, polomljenih omar in 
razbitega stekla, z vrta pa so vanj pro-
dirale veje tamkajšnjih dreves," je svoj 
prvi vtis strnil Tozon. Na vrtu pa se je 
ob veličastnem pogledu na strehe hiš 
v starem mestnem jedru vseeno zave-
del, da bi z izgubo tega prostora izgu-
bili tudi po njegovih besedah sanjsko 
priložnost dobiti prekrasen prostor za 
kulturno dejavnost. "Do takrat sem 
prepotoval mnoge kontinente in na-
stopal v številnih dvoranah, a kaj tako 
prisrčnega in enkratnega sem imel le 
redko priložnost videti," je izrazil svojo 
očaranost nad spečo in zanemarjeno 
"lepotico" sredi mesta. Zato se je odlo-
čil storiti vse, da bi Škofjeločani spre-
gledali, kakšen biser izgubljajo. 

SKUPEN PROJEKT Z GLEDALIŠČNIKI

"Vsaj pet županov sem poskušal pre-
pričati, da bi uredili koncertno dvora-
no, a so me odpravili z raznoraznimi 
izgovori," je pojasnil in dodal, da so se 
pojavili še nasprotni interesi, in sicer 
da bi prostore Sokolskega doma na-
menili za knjižnično dejavnost. "Sla-
ba tolažba zame je bila tudi, da se s 
podobnimi težavami kot naš zbor 
srečujejo loški gledališčniki, ki prav 

tako iščejo ustrezne prostore za svojo 
dejavnost." Kljub temu se je pridružil 
ideji, da bi loško gledališče preuredili 
v večnamenski prostor. "Na skupnem 
sestanku, na katerem je bil prisoten 
celo arhitekt, ki je pripravljal pro-
jekt za novo gledališko dvorano, smo 
se dogovarjali tudi o tem, kaj bi bilo 
treba storiti za boljšo akustiko. A žal 
mojih predlogov niso upoštevali v za-
dostni meri." Po končani obnovi je na 
ogled povabil tudi violončelista Mi-
loša Mlejnika in oktet Jelovica, da bi 
dvorano skupaj preizkusili. "Povsem 
smo obnemeli nad popolno akustično 
zgrešenostjo tega prostora, ki za moj 
okus ni primeren niti za gledališče," je 
razložil Tozon.

Njegov boj za koncertno dvorano se 
je tako nadaljeval. Ob petnajstletnici 
zbora v letu 1994 so do zadnjega kotič-
ka napolnili cerkev sv. Jurija, dvakrat 
jim je uspelo razprodati tudi dvorano 
Slovenske filharmonije v Ljubljani s 
502 sedežema. "Na koncert v Ljublja-
no smo povabili tudi takratnega ško-
fjeloškega župana Igorja Drakslerja in 
prvega predsednika slovenske vlade 
Lojzeta Peterleta. "Po ovacijah ob kon-
cu koncerta smo se vsi trije srečali 

pred Slovensko filharmonijo, kjer sta 
mi čestitala za uspešen nastop. Ker je 
Draksler vedel, da se nameravam po-
sloviti od zbora, mi je v zameno, da ga 
vodim vsaj še pet let, obljubil adapta-
cijo dvorane v Sokolskem domu. Oba 
sva držala obljubo," se posmeje Tozon. 
Obnove dvorane so se člani zbora lo-
tili kar z lastnimi rokami z dragoce-
nimi prispevki sponzorjev. "Občina se 
namreč ni pretirano izkazala pri ob-
novi, so se pa zato toliko bolj nekateri 
naši člani, med katerimi velja posebej 
omeniti Toneta Hafnerja in Staneta 
Šoparja, ki sta med obnovo praktič-
no vse dneve in celo noči preživljala 
v dvorani." Treba je bilo umakniti vso 
šaro, ki se je nabrala skozi leta, ko je 
bila dvorana zapuščena, obenem pa 
na novo urediti električno napeljavo. 
Poskrbeli so še za ureditev vrta, kjer je 
bil tudi vhod v dvorano. 

DVAJSETLETNICO PRAZNOVALI  
V NOVI DVORANI

Sočasno so začeli iskati tudi novo ime 
za dvorano, ki je iz dneva v dan dobiva-
la lepšo podobo. "Želel sem se izogniti 
političnim konotacijam in pokazati, 
da ta dvorana res pripada vsem, zato 
sem jo po izkušnjah iz tujine poime-
noval Kristalna dvorana. To se mi je 
zdelo edino primerno ime za dvorano 
v mestu, kot je Škofja Loka, torej me-
sto s posebno patino, ki izraža neko 
čarobnost, eleganco in mehkobo." Ime 
je želel še poudariti z dekorativnimi 
elementi v notranjosti dvorane. "Po 
vsej Sloveniji sem iskal primerne le-
stence, ki sem jih na koncu vendarle 
našel v Slovenski Bistrici, kamor sem 
jih šel nato sam iskat." Umetniški pri-
dih pa so dvorani nadeli s slikami, ki 
so jih v dogovoru z eno od škofjeloških 
prodajnih galerij razstavili po stenah. 
"Prepričan sem, da je bila takrat dvo-
rana mnogo lepša, kot je zdaj po za-
dnji obnovi," se s kančkom nostalgije 
spominja Tozon. Dvajsetletnico zbora 
so tako lahko v velikem slogu prazno-
vali v povsem obnovljeni dvorani. Ob 
tej priložnosti jih je na odru nagovoril 
tudi župan Igor Draksler in se jim za-
hvalil za ves vloženi trud, s svojo pri-
sotnostjo pa jih je počastil tudi Lojze 
Peterle.

Kristalna dvorana danes / Foto: Primož Pičulin

Pevskemu zboru Lubnik je 
posvečena knjiga Moj Lubnik 
avtorice Antonije H. Križaj, 
kronistke zbora, ki je zapisala 
številne podrobnosti iz 
zgodovine zbora.
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V športnem parku v Zmincu je zadnjo avgustovsko sobo-
to vsako leto zelo živahno, saj v Športnem društvu Utrip 
v sodelovanju z nekaterimi drugi društvi otrokom z raz-
ličnimi aktivnostmi pričarajo nepozabno zabavo. Največje 
zanimanje je tudi tokrat vladalo za oviratlon, na katerem 
so sodelovale cele družine. Prireditveni prostor je tako po 
besedah Gorazda Šorna iz športnega društva Utrip letos že 
skoraj "pokal po šivih".
"Za oviratlon je bilo prijavljenih kar 265 otrok, ob tem pa 
se je treba zavedati, da jih na poti čez ovire pogosto spre-
mljajo tudi starši ter bratci in sestrice," je razložil Gorazd 
Šorn. Tako so letos še okrepili ekipo pri zmajevem letu, kot 
imenujejo "adrenalinski" spust po vrvi, za otroke pa so v 
sodelovanju s Slovensko vojsko pripravili tudi nov izziv s 
simulatorjem streljanja. Škofjeloškim jamarjem so letos 
priskočili na pomoč še jamarji iz Gorenje vasi, prav tako 
so lokostrelstvo okrepili z ekipo iz Železnikov. "Poleg tega 
smo poskrbeli za še dodatno okrasitev proge." Na trasi ovi-
ratlona, ki je dolga približno kilometer, udeležence poleg 
že omenjenega zmajevega leta med drugim čakajo še spe-
ča kača, pajkova mreža, skok v brezno, pustolovščina med 
duhovi, spopad z ognjem in podobno. Kot poudarja Gorazd 
Šorn, oviratlon ni tekmovalne narave, ampak je poudarek 
na druženju in graditvi vezi oziroma zaupanja med starši 
in otroki. Zato prav vsak na koncu prejme tudi priznanje.
Čakanje na vstop na traso oviratlona so otrokom tudi letos 
krajšali z ustvarjalnimi delavnicami in drugimi zanimivi-

mi dejavnostmi. Na voljo so imeli napihljiva igrala in raz-
lične animacije ter strateške igre, zabavali so se lahko tudi 
ob spuščanju po drči ali risanju s kredami, omogočili so 
jim še spoznavanje gasilskih veščin in lokostrelstva. Otro-
kom je ob tem ponagajal berač, ki je kradel po prizorišču, 
a so ga štirje vojaki s pomočjo otrok ujeli in ga zaprli v 
ječo. Kasneje so ga uklenili v "okove sramu", v katerih so ga 
otroci "osvežili" z vodnimi balončki. Popoldne je za zabavo 
poskrbel čarovnik Edo, namesto tekme s poganjalci pa so 
tokrat pripravili igre brez meja – v dve smučki so bili vpeti 
trije člani ekipe, ki so morali čim bolj ubrano premikati 
noge, da so uspešno prišli do cilja. Pri izvedbi programa 
so jim tudi letos na pomoč priskočili gasilci iz PGD Trata, 
člani Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka, ta-
borniki iz Rodu svobodnega Kamnitnika, Kulturno društvo 
Loški oder in Športno društvo Partizan.

Oviratlon z rekordno udeležbo
V Športnem društvu Utrip so konec počitnic otrokom tudi letos polepšali z otroško 
prireditvijo Živ žav, v okviru katere pripravijo tudi vse bolj priljubljen oviratlon.

Za oviratlon je vsako leto več zanimanja.

Zmajev let

Otroci so se med drugim lahko preizkusili v lokostrelstvu.
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"Veselje, smeh, razposajenost, požrtvovalnost, nova prija-
teljstva in še bi lahko naštevali … Vse to je med 7. in 13. 
julijem na poseben način krasilo naš kraj in mu dalo tisto, 
na kar smo že dvanajst let izjemno ponosni, oratorij Sveti 
Duh," je v nekaj besedah letošnje dogajanje strnila ena od 
voditeljev oratorija Ana Mir, ki se je ob tem zahvalila tudi 
letošnjima duhovnima voditeljema, patru Mihu in sestri 
Mariji Ireni.
Letošnji junak oratorija je bil Peter Klepec in tudi geslo je to-
krat udeležencem oratorija pomenljivo sporočalo, da imajo 
moč. "In res smo se te moči nalezli prav vsi," je poudari-
la Ana Mir in v ospredje postavila ekipni duh, ki je vladal 
tako med animatorji kot otroki. Ta jim je prišel prav tudi 
pri izpolnjevanju nalog, ki so jih prinašale velike igre. Med 

drugim so izdelovali slovenske zastave, se preizkusili na 
spretnostnih poligonih, gradili cerkvice, iskali animatorje 
in skrite predmete s pomočjo koordinat in aplikacije Goo-
gleMaps ter še mnogo drugega. "Posebno veliko igro smo 
izvedli kar v sklopu letošnjega oratorijskega izleta, v okviru 
katerega smo obiskali kraško regijo, in sicer smo si za cilj 
izbrali hrib Slivnica nad Cerkniškim jezerom," je razložila 
Ana Mir. Čeprav Slivnica slovi tudi kot čarovniška gora, pa 
s čarovnicami po njenih besedah niso imeli težav, za kar 
so poskrbeli otroci, ki so izvrstno opravili naloge, ki so jih 
čakale ob poti. "Še bolj pa so nas navdušili s spodobno hojo, 
za katero so bili na vrhu hriba nagrajeni z lokalno speciali-
teto – slastnimi palačinkami." Prava atrakcija so vsako leto 
vodne igre, pri katerih je letos po zraku med zaključno bit-
ko "frčalo" približno dva tisoč balončkov, za konec pa so za 
prijetno osvežitev poskrbeli še gasilci, je razložila Ana Mir. 
Ob velikih igrah so otrokom oratorij popestrili še z drugimi 
vsebinami. Med drugim so vsak dan pripravili igrico, skozi 
katero so odkrivali poglavja iz življenja Petra Klepca. Otroci 
so se razveselili tudi številnih gostov, še posebno obiska po-
licistke. V zabavnem programu so si z zanimanjem ogledali 
delo moškega frizerja, v različnih spretnostih pa so se lah-
ko preizkusili tudi na raznovrstnih delavnicah.
Ob zaključku oratorija so kot vedno medse povabili tudi 
starše. "Skupaj smo preživeli čudovit sobotni dan. Začeli 
smo ga s sveto mašo, nadaljevali z zabavnim programom, 
nato pa so sledile ločene kateheze za otroke in za starše." 
Na sobotni veliki igri so se otrokom pri izpolnjevanju na-
log pridružili tudi starši, na zaključni prireditvi pa niso 
pozabili niti na tradicionalni skeč, ki je letos postregel z 
umetniško uprizoritvijo sinhronega plavanja, je razložila 
Ana Mir. Oratorijsko dogajanje so tudi letos zaokrožili s pi-
knikom in prijetnim druženjem. 

Peter Klepec letošnji junak oratorija
Pri Svetem Duhu so dvanajsto leto zapored pripravili oratorij, ki je tokrat potekal 
pod geslom Imaš moč. Kljub temu da so morali spremeniti datum in lokacijo 
oratorija, se jim je tudi letos pridružilo okrog šestdeset otrok.

Letošnji udeleženci oratorija pri Svetem Duhu

Otroci so se zabavali ob izpolnjevanju različnih nalog.
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Zadnja hokejska sezona je bila za Maja Tavčarja res raz-
burljiva. Začel jo je v dresu kranjskega Triglava, končal pa 
čez lužo v Bostonu, kamor so ga povabili v mlado ekipo 
Boston Junior Bruins. Lani decembra je kot član mlade slo-
venske reprezentance nastopal na svetovnem prvenstvu 
divizije I (skupina B) do 20 let v poljskem Tychyu, kjer so 
naši hokejski upi zmagali in se uvrstili v skupino A. 
Za nameček je 19-letnega Maja spomladi, ko se je vrnil iz 
Amerike, čakal še zaključek šolanja, saj je bil dijak četrtega 
letnika računalništva v Šolskem centru Kranj. Tako se je 
moral najprej usesti pred knjige in končati četrti letnik, 
nato pa ga je čakala še matura. Oboje mu je uspelo po na-
črtih in poleti se je na ledeni ploskvi znova pridružil naši 
mladi reprezentanci, avgusta pa je treniral tudi v doma-
čem klubu v Kranju. Kajti konec meseca ga je znova čakala 
pot čez lužo v Boston. Še prej sva se s simpatičnim Škofje-
ločanom dogovorila, da pove nekaj o svojih izkušnjah.

Škofjeločan Maj Tavčar hokej igra v Bostonu
Konec avgusta se je mladi škofjeloški hokejski reprezentant Maj Tavčar znova podal 
čez lužo v Boston, kjer se želi izkazati in nabrati izkušnje za nadaljevanje kariere.

Maj Tavčar se je poleti udeležil priprav naše mlade hokejske 
reprezentance do dvajset let.

 

 

 

 

 v Medvodah v novi teniški dvorani 
 neverjetno velik odziv v prvem letu  
 zdrava rekreacija in dobra zabava 

 
ZIMSKA TENIŠKA ŠOLA 

ODRASLIH 
(oktober-april) 

 
ŽE OD 40€/MESEC 

 
Predstavitvena brezplačna treninga bosta v septembru:  

 24.9.2019 ob 20.00 
 26.9.2019 ob 20.00 

v novi teniški dvorani 
za Jedrom 
(Cesta ob Sori 15) 

 
 Več informacij: 

 www.tenis-medvode.si 

 070 797 940 (Primož) 
 040 493 910 (Tajda) 

  

 

 pridruži se že več kot 90 otrokom v teniški šoli 
TK Spin Medvode 

 vpis poteka v septembru, z vadbo pričnejo takoj 
ob vpisu in poteka skozi celo leto 

 organiziramo prevoze otrok na treninge 
 teniške loparje dobite pri nas 

 

 

 

 

 

Brezplačne urice bodo v septembru:  

 10.9. in 17.9.ob 17.30 
 12.9. in 19.9. ob 18.00 

na zunanjih teniških igriščih, 
v primeru dežja v novi dvorani. 

 

      Več informacij: 

        www.tenis-medvode.si 

 041 827 303 (Kaja)
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ASA NAKLO d.o.o., T: 04 27 70 800
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kolesarske čelade  
& športna in modna očala

rolerji & kotalke & skiroji & e-skiroji

kolesarska oblačila  
& kolesarske rokavice

• Konec lanskega leta ste prvič od-
šli od doma, saj ste dobili povabilo iz 
Bostona. Kakšna izkušnja so bili za 
vas prvi trije meseci povsem hokej-
skega življenja?
"Igral sem v ligi NCDC v Bostonu. Lah-
ko povem, da je to res kvalitetna liga 
za mlade hokejiste. Fantje, od katerih 
jih je nekaj že zaključilo srednjo šolo, 

nekaj pa še ne, se želijo čim bolj iz-
kazati, saj jih ves čas opazujejo tako 
imenovani skavti. Bistvo te lige je na-
mreč, da postaneš čim boljši igralec in 
nato dobiš čim boljšo ponudbo za ko-
lidž. Če si res dober, lahko dobiš polno 
štipendijo, saj so kolidži v Ameriki res 
zelo dragi. Tisti manj dobri namreč 
dobijo le delno plačilo kolidža. Zato se 
vsi želijo izkazati."
• Ste že dobil kakšno ponudbo?
"Ko sem lani konec leta odhajal v Bo-
ston, o ponudbi za naprej sploh še 
nisem razmišljal, saj sem doma obi-
skoval zadnji letnik srednje šole in 
čakala me je tudi matura. Zelo sem 
vesel, da mi je, potem ko sem se po 
treh mesecih vrnil domov, uspelo 
nadoknaditi snov ter uspešno opra-

viti tako četrti letnik kot potem še 
maturo. Tudi kako se bo razpletala 
moja kariera, si nisem upal načr-
tovati. Ko sem šel iz Amerike proti 
domu, nisem vedel, ali se bom vrnil 
tja ali bom šel kam drugam, čeprav 
mi je trener že takrat povedal, da 
me je z veseljem pripravljen v ekipo 
sprejeti tudi v novi sezoni. V ligi NCDC 
namreč lahko nastopam še dve sezo-
ni, potem bom prestar, saj sem rojen 
leta 2000. Ker sem spet dobil ponud-
bo za Boston, sem se odločil, da se 
vsaj za to sezono vrnem tja."
• Kjer v Bostonu živite?
"V prejšnji sezoni sem živel pri soi-
gralcu oziroma pri njegovi družini. So 
res super družina, težko bi si zamislil, 
da bi me lahko bolje sprejeli medse. 
S soigralcem sva skupaj hodila na 
treninge, tekme, v fitnes ... Ker je ta 
soigralec zamenjal ekipo, grem sedaj 
živet k drugemu soigralcu in upam, 
da bo ravno tako super, čeprav stanu-
je dlje od dvorane in se bova morala 
kar nekaj časa voziti na treninge. Mi 
je pa trener obljubil, da mi bo skušal 
najti stanovanje in avto, da bom bliže 
hokejski dvorani."

• Kaj pa študij?
"V Kranju sem se vpisal na Fakulteto 
za organizacijske vede. Kaj bom sku-
šal narediti na daljavo, več, ko se bom 
spomladi vrnil domov. Ker še ne vem, 
ali se bom drugo leto vrnil domov ali 
bom ostal v Ameriki in tam dobil tudi 
štipendijo ali pa morda igral kje v 
Evropi, težko delam dolgoročne načr-
te. Me pa zelo zanima študij menedž-
menta v športu."
• Kdaj pridete prvič znova domov?
"V decembru imamo svetovno prven-
stvo do 20 let v Belorusiji in upam, da 
bom dobil dovoljenje kluba, da takrat 
pridem domov na priprave. V Ameriki 
namreč zelo cenijo to, da nekdo igra 
za svojo reprezentanco. To je zanje ve-
lika čast in upam, da ne bo težav."

Konec avgusta se je Maj Tavčar vrnil  
v Ameriko.

"Ko sem šel iz Amerike proti domu, nisem vedel, ali se bom 
vrnil tja ali bom šel kam drugam, čeprav mi je trener že takrat 
povedal, da me je z veseljem pripravljen v ekipo sprejeti tudi 
v novi sezoni. Ker sem spet dobil ponudbo za Boston, sem se 
odločil, da se vsaj za to sezono vrnem tja."

MAJA BERTONCELJ

Telovadec Sašo Bertoncelj iz Gorenje vasi 
pri Retečah je september začel z zmago 
na tekmi svetovnega pokala v športni 
gimnastiki v Mersinu v Turčiji. Najboljši 
je bil na njegovem paradnem orodju, na 
konju z ročaji. Po zdravstvenih težavah 
se je tako uspešno vrnil na tekmovanja. 
Predvsem je zadovoljen, da je naredil 
dve dobri vaji in potrdil, da je tako fizič-
no kot psihično dobro pripravljen za na-
daljevanje. Telovadce čaka še vrhunec 
sezone. "V prihodnjih dveh tednih imam 
v načrtu dve tekmi svetovna pokala na 
Madžarskem in v Franciji, nato pa odhod 
na svetovno prvenstvo v Nemčiji. Zatem 
bom nastopil na nekaj tekmah nemške 
gimnastične lige, za zaključek pa konec 
novembra še na zadnji letošnji tekmi sve-
tovnega pokala v Nemčiji," je konec pre-
teklega tedna pojasnil Sašo Bertoncelj.

Zmaga  
Saša Bertonclja
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Te dni se je za rokometne prvoligaše 
začela nova sezona, mnogim nadobu-
dnim rokometašem in rokometaši-
cam pa bodo v lepem spominu ostale 
letošnje počitnice, ki so jih preživeli v 

rokometni šoli Jureta Dolenca v Pulju. 
Tudi za 30-letnega slovenskega re-
prezentanta Jureta, ki se je z družino 
že vrnil v Španijo, je bilo delo z mla-
dimi nova prijetna izkušnja. "Skupaj 
z Rokometnim društvom Urbansca-
pe Loka smo zelo zadovoljni z drugo 
izvedbo rokometne šole. Letošnjega 

kampa se je udeležilo 78 otrok, 15 več 
kot v lanski prvi izvedbi. Ponosni smo, 
da večina otrok prihaja iz Škofje Loke 
in ostalih delov gorenjske regije. Na ta 
način želimo, da bi se otroci v naši re-
giji še bolj zaljubili v rokomet in šport 
nasploh," je povedal Jure Dolenec in 
pojasnil, da je bilo letos v kampu kar 
nekaj otrok, ki rokometa sploh še niso 
začeli trenirati. 
"Upam, da se kdo od njih v naslednjih 
letih odloči pridružiti loški rokometni 
šoli," je povedal Jure, ki se zaveda, da 
je prav loška rokometna šola ena naj-
boljših v državi. 

BREZ MOBILNIH TELEFONOV

Organizatorji so ugotavljali, da je ve-
dno več zanimanja za rokomet tudi 
med dekleti, ki jih je bilo letos na 
kampu bistveno več kot lani. "Mislim, 
da so otroci obeh spolov in vseh sta-
rosti na kampu uživali. Verjamem 
pa, da je bilo za njih vse skupaj tudi 
naporno. Trudimo se, da z različnimi 
dejavnostmi čim bolj zapolnimo dne-
ve. Naj povem, ob tem ne dovolimo 
uporabe mobilnih telefonov. Te lahko 
uporabljajo samo zvečer, da se javijo 

Rokometne počitnice z reprezentantom
Škofjeloški rokometaš Jure Dolenec, ki igra v španski Barceloni, se vsako poletje 
rad vrača domov, skupaj s svojim prvim klubom pa zadnji dve leti skrbi, da mladi 
še bolj vzljubijo rokomet in se tudi kaj koristnega naučijo.

V drugi izvedbi se je rokometne šole Jureta Dolenca udeležilo kar oseminsedemdeset otrok. 

bike – ski – running
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HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT

POPUST 15%

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0
YAMAHA 500Wh

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0
YAMAHA 500Wh

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0 
YAMAHA 500Wh
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V bronasti ekipi tudi Meta
Meta Dagarin na evropskem prvenstvu v tako imenovanem adventure racingu 

Jure Dolenec

Fo
to

: a
rh

iv
 M

et
e 

Da
ga

rin



32 | REKREACIJA

IZBIRATE LAHKO PREKO 1500 
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

VELIKA IZBIRA SONČNIH OČAL
NA GORENJSKEM

BREZPLAČNI OKULISTIČNI PREGLED
VIDA OB NAKUPU OČAL!

Smo strokovnjaki za športna očala z deoptijo.

IZBIRATE LAHKO PREKO 1500 
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

VELIKA IZBIRA SONČNIH OČAL
NA GORENJSKEM

BREZPLAČNI OKULISTIČNI PREGLED
VIDA OB NAKUPU OČAL!

Smo strokovnjaki za športna očala z deoptijo.

IZBIRATE LAHKO PREKO 1500 
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

VELIKA IZBIRA SONČNIH OČAL
NA GORENJSKEM

BREZPLAČNI OKULISTIČNI PREGLED
VIDA OB NAKUPU OČAL!

Smo strokovnjaki za športna očala z deoptijo.

AKCIJSKA PONUDBA 
KONTAKTNIH LEČ

Nudimo vam tudi:
Bralna, bifokalna in progresivna očala.
Pregled za vozniški izpit.
Pregled za kontaktne leče.
Velik izbor kontaktnih leč.

Kontaktne leče 
Acuvue Oasys 

17,90 €

POSKRBITE TUDI ZA VAŠE NAJMLAJŠE

Kontaktne leče 
Air Optix
14,90 €

Kontaktne leče 
Options premier

13,90 €

Kontaktne leče 
Clariti 1-day

20,90 €

Kontaktne leče 
Tru eye

20,90 €

Z našimi strokovnjaki do
novih očal.

Do novih korekcijskih očal z napotnico
vseh okulistov v Sloveniji.

MAJA BERTONCELJ

Škofjeločani so tudi letos nadaljevali z dobrimi uvrstitva-
mi na triatlonu jeklenih v Bohinju, ki velja za eno najtež-
jih vzdržljivostnih preizkušenj. 
Ajda Radinja iz ŠD Vaitapu je v ženski konkurenci zmaga-
la že šestič zapored, pred njo pa je tekmovanje zaključilo 
le trinajst moških. »Moj cilj je vsako leto predvsem priti 
do cilja. Sem zadovoljna. Triatlon je odlična prireditev. 

Težko je iti, ker je zahteven, še težje pa je, če te ni zraven, 
če nisi del tega krasnega vzdušja," je povedala Ajda, ki je 
navijala tudi za svojega brata, škofjeloškega župana Tine-
ta Radinjo, ki je prav tako uspešno opravil z veslanjem po 
Bohinjskem jezeru, kolesarjenjem do Pokljuke in tekom 
do Vodnikovega doma na Velem polju. V ženski konku-
renci je bila na stopničkah še ena Škofjeločanka, Neža 
Osovnikar, tretja skupno, druga v svoji starostni katego-
riji. Tudi njen oče Ljubo, oba tekmujeta za ŠD Osovnikar, 
je bil znova jekleni, tretji v kategoriji. 
Škofjeločani so bili na stopničkah tudi med štafetami. 
V moški konkurenci so člani štafete ŠD Kondor Godešič 
v postavi Jože Hafner, Sandi Jugovic in Uroš Bertoncelj 
zmagali v svoji kategoriji in bili skupno četrti, Cince ma-
rince Barbara Svoljšak, Tanja Potočnik in Aleksandra Jen-
strle so bile med ženskimi štafetami druge.

Ajda že šestič jeklena
Ajda Radinja je bila v ženski 
konkurenci znova nepremagljiva na 
triatlonu jeklenih v Bohinju.

Škofjeločanki na stopničkah triatlona jeklenih v Bohinju: Neža 
Osovnikar (levo) v družbi svojih treh otrok in Ajda Radinja (v 
sredini)
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Določbe glede fasad v občini Ško-
fja Loka vsebuje Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu. "Odlok vsebuje 
določbe glede barve fasade, uporabe 
materialov, arhitekturnih elementov 
na fasadi oziroma členitve fasade, kot 
tudi omejitve pri izvedbi vzdrževalnih 
del na fasadi objekta, kot je na primer 
namestitev klimatskih naprav. Določ-
be glede barve fasade so natančneje 
določene za stanovanjska območja 
in območja centralnih dejavnosti," 
je povedala mag. Kristina Onufrija iz 

Oddelka za okolje, prostor in občinsko 
redarstvo Občine Škofja Loka. Dovolje-
na je uporaba svetlih ter barv v spek-
tru različnih zemeljskih tonov. Dopu-
stni so fasadni poudarki v močnejših 
barvnih tonih do 25 odstotkov fasa-
dne površine. Prepovedana je uporaba 
barv, ki so v prostoru izrazito moteče 
in neavtohtone, kot so citronsko ru-
mena, vijolična, živo oziroma travni-
ško zelena, živo, temno oziroma tur-

kizno modra ... Barva fasade mora biti 
usklajena z barvo strehe, t. i. cokla in 
stavbnega pohištva in mora biti dolo-
čena že v projektu za pridobitev grad-
benega dovoljenja. 
"Za posamezna območja stanovanj-
ske gradnje velja, da so fasade lahko 
ometane ali obložene z naravnim ka-
mnom ali lesom. V primeru obloge z 
lesom morajo biti vsi leseni deli enako 
pobarvani, medtem ko plastične fasa-

Kričeče barve 
fasad niso  
dovoljene
V občini Škofja Loka je 
z odlokom prepovedana 
uporaba barv na fasadah, 
ki so v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone, 
kot so citronsko rumena, 
vijolična, živo zelena ... 
Barva fasade mora biti 
usklajena z barvo strehe, 
podzidka in stavbnega 
pohištva in mora biti 
določena že v projektu 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Barvna lestvica dopušča oziroma z občinskimi odloki dovoljuje le določene odtenke 
fasad. 

Tudi pri vzdrževalnih delih 
na objektu (za katere ni 
treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja), kamor sodi 
prenova fasade, je v občini 
Škofja Loka treba upoštevati 
predpisana določila glede 
barve fasade.

zaposlitev@aktiva.si

ZAPOSLUJEMO 
NOVE SODELAVCE

ŠIRIMO SE

AV_Karierni_Lokalni-Sotocje_Zgornjesavc-Loske-novice.indd   1 22. 08. 2019   14:44:39
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Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE

PLINSKO OLJE

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

dne obloge niso dovoljene. Kjer gre za 
območje kulturne dediščine, kot je v 
Škofji Loki staro mestno jedro, se bar-
va fasad določi po barvni študiji, ki jo 
izdela pristojna služba za varstvo kul-
turne dediščine. V praksi to pomeni, 
da se na območjih pod spomeniškim 
varstvom barva fasade določi skupaj 
s predstavniki pristojnega Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine," je poja-
snila Kristina Onufrija. V podeželskih 

naseljih so dovoljene izjeme na fasadi 
za objekte, ki imajo v naselju posebno 
vlogo, kot je na primer gasilski dom, 
objekti za kulturne dejavnosti in drugi 
objekti z večjim simbolnim pomenom. 
Na njih so možne tudi poslikave. 
Tudi pri vzdrževalnih delih na objektu 
(za katere ni treba pridobiti gradbe-
nega dovoljenja), kamor sodi prenova 
fasade, je treba upoštevati predpisana 
določila glede barve fasade. Kot je še 

dejala Kristina Onufrija, v zadnjih le-
tih na občini ni bilo ločenih pobud po 
sprejetju odloka, ki bi posebej določal 
ureditev fasad.

RAZUMEVANJE ARHITEKTURE  
IN PROSTORA
Mag. Maja Avguštin iz kranjske ob-
močne enote Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije se kot kon-
servatorska svetovalka z obnovo fasad 
redno srečuje, pri tem pa tudi z njiho-
vo estetiko. Povedala je: "Uporaba živo 
pisanih barv na fasadah je v bistvu 
stara in ji na meščanski arhitekturi 
sledimo že od 16. stoletja naprej. Se-
veda pa so takrat naravno pridobljene 
žive barve uporabili zgolj za določene 
estetske poudarke, ki so hišo ustrezno 
estetsko nadgradili. Nikoli niso hiše 
enotno od vrha do tal pobarvali z živo 
barvo. Ta nekvalitetni pristop, ki kaže 
popolno odsotnost razumevanja arhi-
tekture in prostora, v katerem živimo, 
se je v slovenskem prostoru razmah-
nil pred približno desetimi leti, ko so 

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 915 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.264 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2019.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2019-183x94mm-SL-Hartman-B.indd   1 6/06/19   12:36
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V ŠKOFJI LOKI, SPODNJI TRG 36 
OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE ZA PSE IN MAČKE  

KUPON - 10 % 
VELJA ZA CELOTNI 
ENKRATNI NAKUP  

IZDELKOV. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ODREŽI IN PRINESI!

–10 % 
MAČJI  
PRASKALNIKI 
POPUST NA VSE MAČJE 
PRASKALNIKE IN SOBNA 
PRASKALNA DREVESA

    –10 %              
HRANA ZA RIBE 
FLAMINGO 

POPUST NA HRANO ZA 
AKVARIJSKE RIBE 

DRUGI IZDELKI  
PO UGODNIH CENAH,  
KI JIH PRIPOROČAMO.  
–10 %  VSA OPREMA  

ZA ŠOLANJE PSOV 
(klikerji, igrače, povodci)  

–15 %  VSE KERBL IGRAČE  
ZA PTICE

ŽELITE IMETI AKVARIJ? 
UREJEN IN URAVNOVEŠEN TROPSKI AKVARIJ VAM BO V SPROSTITEV, 
UŽITEK IN PONOS VAŠEGA STANOVANJA.
V NAŠEM PROIZVODNEM OBRATU VAM:
-  IZDELAMO KVALITETEN AKVARIJ PO VAŠIH ŽELJAH,
-  PRIPRAVIMO IN OPREMIMO Z VSO POTREBNO OPREMO
-  NASELIMO Z RAZNOBARVNIMI TROPSKIMI RIBAMI             
-  NUDIMO BREZPLAČNI AKVARISTIČNI TEČAJ,                      
-  NAUČIMO VAS RAVNANJA S TROPSKIM AKVARIJEM,      
-  IZROČIMO VAM PODROBNA PISNA NAVODILA                     
-  VEDNO SMO NA RAZPOLAGO ZA NASVET IN POMOČ                                            

PRI NAS  
DOBITE TUDI:
- Male živali
-  Akvarijske in ribniške ribe
-  Izdelujemo akvarije, aqua-

-terarije, terarije 
-  16 vrst kvalitetne  

hrane za pse in mačke

VSA OPREMA 
ZA DIHURJE 

 –10 % 
–10% N&D (PM) 12 kg
Medium&Maxi  Ovca&Borovnica
59,95 € = 53,96 €
VRHUNSKA HRANA BREZ ŽIT,  
60%  MESA, 40% SADJA IN  
ZELENJAVE (BUČA)

potekale obširne prenove v sklopu 
energetskih sanacij in pridobivanja 
sredstev iz Eko sklada. Največkrat je 
šlo za prenove v lastni režiji, nekaj pa 
je bilo tudi novogradenj. Pri tem velja 
omeniti nekatere neustrezne obnove 
fasad večstanovanjskih objektov, ki s 
svojo neustrezno barvno podobo kazi-
jo slovenski prostor. Na srečo je večina 
občin težave zaznala in so, skladno s 
svojimi pristojnostmi, ukrepale v ob-
činskih prostorskih načrtih, ki so se 
izvajali v zadnjih letih. "Večina občin 
ima v svojih členih za arhitekturno 
oblikovanje objektov največkrat nave-

deno, da naj oblikovanje fasad (novih) 
izhaja iz lokalne tradicije, da naj se 
pri izboru barv za fasade upoštevajo 
lokalno značilne barve oziroma naj se 
uporabijo svetlo pastelni toni zemelj-
skih barv. Ponekod je tudi eksplicitno 
navedeno, da vsiljive in izstopajoče 
oziroma kričeče barve niso dovoljene. 
Kljub temu sama še nisem zasledila 
primera, da bi občina kakega investi-
torja sankcionirala zaradi neustrezno 
izbrane barve fasade," je povedala Av-
guštinova.

PO NASVET K STROKOVNJAKU

Na Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine so se s težavami pri izboru barv 
srečevali predvsem pred leti, danes pa 
se marsikateri investitor že zaveda, 
da močne in neprimerne barve ne so-
dijo v neko tradicionalno in zaščiteno 
okolje. "Prav tako je danes povsem ja-
sno, da močni barvni toni na fasadah 
obledijo, postanejo lisasti in se hitre-
je umažejo, zato se investitorji danes 
sami odločajo za svetle tone oziroma 
povsem belo barvo fasade. Vsekakor 

pa se še vedno najde kakšen, ki meni, 
da je hišo treba prebarvati z njemu 
najljubšo barvo. Pri tem je treba pove-
dati, da je bil marsikdo potem povsem 
šokiran nad intenzivnostjo barve, ki jo 
je izbral, saj je barvo izbral na podlagi 
majhnega vzorčka, ki mu je bil všeč 
v trgovini. Svetujemo, da investitorji 
prepustijo izbor barve strokovnjakom 
oziroma dokončno izberejo ustrezen 
ton na podlagi večjih barvnih vzorcev 
na sami fasadi. Prav tako naj se ozrejo 
tudi po okolici in si ogledajo mojstrsko 
izbrane barvne kombinacije na objek-
tih kulturne dediščine. Situacija se je 
marsikje vendarle izboljšala. K temu 
je pripomogla tudi sodobna arhitek-
tura, ki bolj kot na uporabi kričečih 
tonov temelji na kvaliteti oblikovanja 
arhitekture in uporabi naravnih ma-
terialov in barv. Nemalokrat se tudi 
zgodi, da nas pokliče kak investitor, ki 
sicer nima objekta, ki bi bil kulturno-
varstveno zaščiten, želi pa si nasvet v 
zvezi z oblikovanjem in barvno podo-
bo fasade. Sama jim vedno z veseljem 
svetujem," je sklenila Maja Avguštin.

"Situacija se je marsikje 
vendarle izboljšala. K temu 
je pripomogla tudi sodobna 
arhitektura, ki bolj kot na 
uporabi kričečih tonov temelji 
na kvaliteti oblikovanja 
arhitekture in uporabi 
naravnih materialov in barv." 
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  Nekdanji župan Škofje Loke Miha Ješe se je v tem poletju 'zaposlil' v 
največjem slovenskem podjetju, kot radi rečemo za tiste, ki se upokojijo. Kot 
uspešen župan se je pred dnevi na zabavi ob 80-letnici Loškega muzeja pokazal 
tudi kot zelo pripraven – recimo za nošenje stolov za obiskovalce. Ne, Mihu tudi 
v 'penziji' zagotovo ne bo dolgčas. I. K. / Foto: Tina Dokl

  Letos sta ob okrogli obletnici 
pobratenja med občinama 
Škofja Loka in Maasmechelen 
v Belgiji župana Tine Radinja 
in Raf Terwingen slovesno 
podpisala zahvalno listino. 
Ko se je uradni del dogodka 
prevesil v manj formalnega, pa 
sta mlada župana v maniri svoje 
generacije naredila tudi prisrčen 
selfi. D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič

  Poletna razglednica iz 
Loke, s terase Pr’ Pepet. 
Nedeljska sončna jutra 
se počasi poslavljajo. A 
res počasi, saj je jesen še 
lahko lepa, pa tudi zima 
ima svoj čar. Edino, kar 
bo za nekaj časa izginilo, 
bodo kratki rokavi in 
kratke hlače; nasmehi 
bodo ostali. A ker čas 
hitro mineva, bo tudi novo 
poletje tu, kot bi mignil.  
A. B. / Foto: A. B.

    V Ljubljano prihaja 2. ART Expo, ki ga 
organizira Zavod Atelje Art Murn International 
(AAMI), ki je del skupine AAMI Corporation, 
katere predsednik Miha Murn ima loške 
korenine. Pravi, da bo drugi Expo še večji in 
boljši od prvega, odvijal pa se bo od 12. do 16. 
septembra na Gospodarskem razstavišču ter na 
spremljevalni lokaciji, v BTC Cityju. Predstavilo 
se bo približno tristo domačih in tujih 
ustvarjalcev, zvrstilo pa sedemdeset različnih 
dogodkov. Na fotografiji: Daša Podržaj, 
zaposlena pri organizatorju, Miha Murn in Nuša 
Smolič, predsednica ART Expa komisije, ki je 
tudi sodelovala pri idejni zasnovi Expa. A. B.  
/ Foto: A. B.
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    Pred začetkom novega šolskega leta je publicist in 
slovenist Aljoša Harlamov v Sokolskem domu v okviru 
Bralnice prihodnjim maturantom na izviren način predstavil 
literarna dela maturitetnega izpita za slovenščino 2020: 
Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski in Hlapci avtorja Ivana Cankarja. M. L.  
/ Foto: Tina Dokl

  Na začetku poletja je svoje delo začel vodja 
Škofjeloškega pasijona 2021 Jakob Vrhovec. Najprej se je v 
kapucinskem samostanu predstavil pasijonski srenji, ki ga 
je toplo sprejela, že ta teden pa bo s predlogom finančne 
konstrukcije pasijona stopil pred občinske svetnike. D. Ž.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

    Bliža se 43. festival Popevka, kjer bomo lahko srečali tudi Tomaža 
Hostnika. Nastopil bo z Vudlenderji, občinstvu pa se bodo predstavili 
s pesmijo Kam bi šla. Je tudi avtor besedila in glasbe omenjene pesmi, 
aranžma pa je delo Matije Krečiča. Mladeniča s Suhe smo videli in slišali 
na zadnjih Melodijah morja in sonca MMS 2019, poznamo pa ga tudi kot 
učitelja klavirja in po duu Drajnarjuva vampa, ki ga sestavljata skupaj z 
bratom Jernejem. A. B. / Foto: A. B.

 Andraž Gartner iz Reteč je mlad pevec, ki deluje pod umetniškim 
imenom Canegatto, njegova glasba pa se razpenja med svingom, 
popom, klasiko in šansonom. Prisluhnili smo mu lahko tudi na 
Poletni noči na Soriški planini, ko so na odru pod zvezdami, 
v objemu gora, obiskovalci prisluhnili znanim zimzelenim 
melodijam. Na fotografiji: Andraž Gartner in Maja Berce tik pred 
nastopom, ko sta zapela v duetu. A. B. / Foto: Tina Dokl

    Priljubljena skupina Perpetuum Jazzile je 
poskrbela za vokalno ekstazo s koncertom na Trati, 
kjer so obiskovalce razvajali s svojimi največjimi 
uspešnicami. Na odru so zablesteli vse članice in 
člani zbora, tudi simpatična pevka Monika Avsenik, 
ki je – tokrat brez narodne noše – znova upravičila 
sloves skupine ter svoje glasbene družine. S. L.  
/ Foto: Gorazd Kavčič 
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Franšizna trgovina SPAR partner Čadež Škofja Loka se razteza na 
428 kvadratnih metrih površine in ima moderno podobo trgovin 
SPAR. Prostori so bili prenovljeni in posodobljeni v pičlih dvajse-
tih dneh, v njih pa bo za prijetno nakupovalno vzdušje skrbelo 
osem zaposlenih. Kot je na odprtju pojasnil finančni direktor SPAR 
Slovenija Jure Petkovšek, je to že 22. trgovina SPAR partner, ki bo 
delovala pod samostojnim vodstvom partnerja. "Ponosni smo, da 
v osrčju dežele Kranjske, v centru Škofje Loke odpiramo SPAR fran-
šizno trgovino, ki bo bolj priročna in dostopna krajanom, ki živijo 
in se gibajo v centru. Trudili se bomo, da bo prijetna za nakupova-
nje," je dejal Petkovšek.  
Franšizna trgovina SPAR partner Čadež svojim obiskovalcem po-
leg širokega izbora živilskih izdelkov priznanih blagovnih znamk 
ter izdelkov blagovne znamke SPAR ponuja tudi dnevno sveže 
sadje in zelenjavo slovenskih pridelovalcev, kruh in peciva ter 
oddelek svežega mesa in mesnih izdelkov, kjer bodo v ponudbi 
tudi izdelki mesarstva Čadež, ki je v Škofji Loki prisotno že od leta 
1998. "Poudarek dajemo lokalnim proizvodom domačih dobavi-
teljev, poleg tega pa tudi pripravljeni in polpripravljeni hrani," je 
dejala direktorica podjetja Čadež Tonja Čadež, ki se nadeja, da bo 
obisk v prihodnosti enak ali še večji kot prvi dan obratovanja, ko 
se je že pred odprtjem pred Namo zgrnila večstoglava množica 
radovednih obiskovalcev. 
Trak trgovskih prostorov sta Tonja Čadež in Jure Petkovšek prere-
zala skupaj z županom Občine Škofja Loka Tinetom Radinjo, ki je 
ob tej priložnosti dejal: "Nekdanja veleblagovnica Nama je dobila 
novo vsebino, ki bo sicer namenjena temu, čemur je že do sedaj 
bila – kakovostnim nakupom in trgovski dejavnosti v centru me-

sta." Občani Škofje Loke so novega ponudnika trgovskih storitev 
v centru Škofje Loke pozdravili z navdušenjem in zadovoljstvom. 
"V centru ni bilo mesta, kjer bi lahko opravili kvaliteten in poceni 
nakup, zato me izredno veseli, da je vrata odprla franšizna trgovi-
na Čadež pod okriljem SPAR Slovenije," je dejala Zlata Brauc z Go-
steč, Škofjeločan Franc Porenta pa je dodal, da je trgovina dobro 
založena in bo tu dobil vse, kar dnevno potrebuje. Za gurmansko 
razvajanje obiskovalcev ob odprtju nove trgovine je poskrbel tek-
movalec kuharskega šova Masterchef Slovenija Bojan Bešter.

Nova franšizna trgovina SPAR partner Čadež 
Minuli četrtek je podjetje Čadež v Škofji Loki v pritličnih prostorih Name odprlo svojo  
že drugo franšizno trgovino pod okriljem SPAR Slovenija.

V novo franšizno trgovino SPAR partner Čadež so prvi 
zakorakali Tonja Čadež, Jure Petkovšek in Tine Radinja.
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Samo iz najokusnejšega domačega mesa, 
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin),
brez umetnih barvil in brez alergenov.

Jezerska šunka - kmečki pršut
Telečji mesni sir

Suhi svinjski hrbet - laks kare
Žar klobase

Ruska solata
Eko suha domača salama

Hrenovke v naravnem ovoju

Domača gorenjska zaseka
Prekajeni svinjski hrbet - laks kare

MESNICE ČADEŽ: Škofja Loka, SPAR partner Čadež (v pritličju NAME) | Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež Jesenice, 
Cesta Cirila Tavčarja 6. Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.                   www.mesarstvo-cadez.si
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D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

NAJUGODNJEŠA FINANCIRANJA ZA NOVA IN RABLJENA VOZILA.

NEPREMAGLJIVA
KAKOVOST

s popustom 

do 3.500 €
že od 

13.990 €
s popustom 

do 7.500 €
že od 

17.690 €

SYM

SEZONSKO
ZNIŽANJE

MOTOORNIH KOLESORNIH KOLES

MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

starodobnikov v Polju pri Vodicah, ki
ga organizira Moto klub Mak Vodice,
je privabil sto šestdeset starodobnih 
vozil iz cele Slovenije in tujine. Poleg 
avtomobilov znamk Renault, Merce-

-
rodobne motorje, gasilska vozila in

še kolesarji na starodobnih kolesih. 
"Avtomobili starejšega letnika imajo 

za razliko od današnjih, ki so vsi ena-

-
nivec, ki ima v lasti tri starodobnike 

prišel z modelom 914 letnik 1971. Ma-
rija Gregorc iz MK Mak Vodice je poja-
snila, da med ljubitelji starodobnikov 
ne gre za tekmovanje ali postavljanje, 
kdo ima najstarejšega ali najlepše 

nazadnje pa tudi spoznavanju doma-
-
-

Da se vozilo lahko uvrsti med staro-
dobnike, mora biti staro vsaj trideset

let, poleg tega mora ohranjati svojo 
-
-

deli. "Starodobnik se kljub rednemu 
servisiranju postara in opeša," je zau-

Vespa letnik 1959, in še dodala, da se
ljubiteljstvo do vozil starejšega letnika 

strast do starodobnikov in nadaljevali
skrb zanje in s tem tudi pripomogli k

-
mobilizma," je sklenila sogovornica.

Starodobniki imajo dušo
'Fičo' marsikomu obudi spomine na mladost. Starodobno vozilo mora ohranjati prvotno avtentično podobo.
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Prvi teden v septembru je kot vedno 
v znamenju novega šolskega leta in s 
tem veliko otrok, ki so kot pešci udele-
ženi v prometu. Vozniki moramo biti 
še posebej pozorni prve septembrske 
dni, ko se na pot podajo prvošolci, saj 
so najmanj izkušena in ranljiva sku-
pina. Otroci so kot prometni udeležen-
ci zelo nepredvidljivi, ne poznajo vseh 
prometnih predpisov in si jih včasih 
razlagajo po svoje, poleg tega pa težje 
pravilno ocenijo hitrost in oddaljenost 
bližajočega se vozila. Raziskave kaže-
jo, da otroci na prometne nevarnosti 
reagirajo v povprečju trikrat poča-
sneje kot odrasli. Prečkanje ceste je 
za otroka veliko zahtevnejše, kot se 
zdi odraslim, zato je nujno, da otroka 
naučimo izbirati najvarnejša mesta 
za prečkanje ceste, da se vedno ustavi 

pred robom pločnika, da bo znal opa-
zovati promet in presojati, kdaj lahko 
prečka cesto – če je mogoče takrat, ko 
se ne približuje nobeno vozilo. Najpo-
membnejše pri hoji ob cestišču je, da 
vedno hodimo po levi strani vozišča, 
tako da gledamo v smeri vožnje vo-
zil. Tako vidimo prihajajoče vozilo in 
se mu pravočasno umaknemo, tudi 
če nas voznik spregleda ali vozi ne-
pravilno. Le izjemoma, če je tako res 
varneje, hodimo ob desnem robu ce-
stišča. Svetlobni odsevniki na šolskih 
nahrbtnikih, svetla oblačila in varno-
stni telovnik v fluorescentnih barvah 
bodo poskrbeli za vidljivost in s tem za 
večjo varnost. Z odsevnimi površniki 
bodo prvošolčki vidni avtomobilistom 
že na 150 metrov, v temnih oblačilih 
šele na razdalji 45 metrov. 

Šola je spet tu
Vstop otroka v osnovno šolo je pomemben življenjski mejnik.

Rumena rutica – od leta 1982 obvezna za 
otroke v mali šoli in prvošolčke – danes za 
prvo- in drugošolce

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

www.aclovse.siCorolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

T O  J E  

»Zakon o pravilih cestnega prometa zato  
predpisuje, da otrok, mlajši od sedmih let, ne 
sme samostojno sodelovati v prometu, ampak 
mora biti v spremstvu odrasle osebe.«

Osem zlatih pravil za varno hojo v šolo:
•  prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno 

rutico in kresničko skozi celo šolsko leto,
•  otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s kateri-

mi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši,
•  otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot 

je varnejša in kako ustrezno varno ravna na nevarnej-
ših mestih,

•  otrok hodi po pločniku, če ni pločnika, ob levem robu 
cestišča, da opazi nasproti vozeča vozila,

•  cesto otrok prečka samo na označenem prehodu za 
pešce ali pri zeleni luči na semaforju,

•  pred prečkanjem se otrok ustavi na robu ter z dvignje-
no roko nakaže, da želi prečkati, nato pa vedno preveri 
(levo–desno–levo), ali je pot prosta,

•  tudi starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter 
upoštevanje prometnih predpisov ter naj ne uporablja-
jo mobilnega telefona v prometu,

•  otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbi-
mo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih 
udeležencev v prometu.
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1. 9.–18. 9. • Sokolski dom, Uradne ure Sokolskega doma

OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA JSKD ŠKOFJA LOKA

Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

1. 9–18. 9. • Sokolski dom, uradne ure Sokolskega doma

RAZSTAVA SLIKARSKEGA KLUBA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

5. 9.–3. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 
(brez odprtja)

RAZSTAVA ILUSTRACIJ ZVONKA ČOKA: ENCI BENCI NA KAMENCI 4

Informacije: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 04 511 25 00  
info@knjiznica–skofjaloka.si

10. 9.–12. 9. • V pisarni gledališča, KD Loški oder, Spodnji trg 14, 
Škofja Loka, 10.00–12.00 in 17.00–19.00

VPIS ABONMAJEV 2019–2020 (NOVI ABONENTI)

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 730 982  
gledalisce@kd–loskioder.si

10. 9.–15. 9. • Sokolski dom Škofja Loka (pri blagajni Sokolskega 
doma Škofja Loka), uradne ure Sokolskega doma Škofja Loka

VPIS OTROŠKEGA GLASBENEGA ABONMAJA UMETNOST OTROKOM V 
SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA – DOSEDANJI ABONENTI, KI ŽELIJO 
OBDRŽATI SEDEŽ

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si  
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

10. 9.–15. 9. • Sokolski dom Škofja Loka (pri blagajni Sokolskega 
doma Škofja Loka), uradne ure Sokolskega doma Škofja Loka

VPIS KONCERTNEGA KRISTALNEGA ABONMAJA V SOKOLSKEM DOMU 
ŠKOFJA LOKA (DOSEDANJI ABONENTI)

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si,  
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

11. 9. • Kulturni dom Sv. Duh, 10.00–12.00 in 15.00–17.00

VPIS GLEDALIŠKEGA ABONMAJA ZA NOVE ABONENTE

Informacije: abonma@sv–duh.si, 041 91 59 55

16. 9. • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 
2, Škofja Loka, 17.00–19.15

USPOSABLJANJE: VLOGA PODJETNIKA PRI PRIPRAVI  
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA PODJETJA – PREDAVATELJICA:  
MAG. NATAŠA PUSTOTNIK. PRIJAVE SO OBVEZNE.

Informacije: Jana Šifrar 04 50 60 220, jana.sifrar@ra–sora

17. 9.–29. 9. • Sokolski dom Škofja Loka (pri blagajni Sokolskega 
doma Škofja Loka), uradne ure Sokolskega doma Škofja Loka

VPIS KONCERTNEGA KRISTALNEGA ABONMAJA V SOKOLSKEM DOMU 
ŠKOFJA LOKA (VPIS NOVIH ABONENTOV)

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si,  
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

17. 9.–29. 9. • Sokolski dom Škofja Loka (pri blagajni Sokolskega 
doma Škofja Loka), uradne ure Sokolskega doma Škofja Loka

VPIS OTROŠKEGA GLASBENEGA ABONMAJA UMETNOST OTROKOM V 
SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA – VPIS NOVIH ABONENTOV

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si  
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

17. 9. • Športni park za OŠ Ivana Groharja, Podlubnik, 16.00–19.00  
(v primeru dežja 19. 9.)

VETER V LASEH 2019 

Informacije: info@knjiznica–skofjaloka.si, Loški muzej Škofja Loka  
04 517 04 00, info@loski–muzej.si

18. 9. –16. 10 • (odprtje: 18. 9. ob 19.00), preddverje Sokolskega 
doma Škofja Loka

50 LET MUZEJA ŽELEZNIKI IN 40 LET MUZEJSKEGA DRUŠTVA  
ŽELEZNIKI

Informacije: Rudi Rejc, 041 75 34 71

18. 9. • Miheličeva galerija v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki, 19.00

BLAZNIKOV VEČER – POGOVOR Z GOSPO MERI BOZOVIČAR,  
AVTORICO KNJIGE KRVAVA ZARJA

Informacije: Aleksander Igičar, aleksander.iglicar@mdloka.si

20. 9.–22. 9. • Galerija Sokolskega doma Škofja Loka 

EUROPHILA 2019, MEDNARODNA FILATELISTIČNA RAZSTAVA

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
ROVI POD STARIM 

KRANJEM5
OKTOBER

SOBOTA

www.visitkranj.com
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– v petek, 20. 9., od 17. ure naprej,
– v soboto, 21. 9., od 9. do 19. ure,
– v nedeljo, 22. 9., od 9. do 15. ure.

Informacije: Srečko Beričič, 031 41 26 90 , srecko.bericic@yahoo.com

21. 9. • dopoldanski del ob 10.30, popoldanski del od 16.00 do 20.00, 
Center Škofje Loke – Trg pod gradom, Mestni trg, pred blagovnico Nama

11. FESTIVAL PIHALNIH ORKESTROV LOKA JO PIHA 2019

Informacije: Robert Novljan, 041 703 158, mpo.skofjaloka@gmail.com, 
robert.novljan@gmail.com

21. 9. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 9.00–17.00

LOŠKI UMETNIŠKI FESTIVAL LUFT UMETNIŠKA TRŽNICA

Informacije: Tina Vidovič, festival.luft@gmail.com, 031 20 83 38

21. 9. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 15.00–17.00

LOŠKI UMETNIŠKI FESTIVAL LUFT: MAČJE MESTO  PREDSTAVA MAČEK 
MURI IŠČE KRONIKO IN DELAVNICE V MAČJIH KOTIČKIH

Informacije: Tina Vidovič, festival.luft@gmail.com, 031 20 83 38

24. 9.–16. 10. • Odprtje: 24. 9. ob 18.00, Galerija Sokolskega doma 
Škofja Loka

DEDIŠČINA MESTA

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si

25. 9. • Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE Z NAMI PRAZNUJEJO

Informacije: Loški muzej Škofja Loka, 04 517 04 00, info@loski–muzej.si

26. 9. • Ulice in trgi Škofje Loke

POGOVORI SE Z MENOJ – EVROPSKI DAN JEZIKOV

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 50 60 222  
jerneja.lotric@ra–sora.si

27. 9.–16. 10. • Mestni trg in Sokolski dom Škofja Loka

MALA GROHARJEVA KOLONIJA, USTVARJALNI DAN Z RAZGLASITVIJO 
NAGRAJENCEV IN RAZSTAVAMI, LIKOVNE DELAVNICE IN RAZSTAVA

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457  
agata.pavlovec@sokolskidom.si, Janez Jocif, janez.jocif@jskd.si

27. 9. • Mestni trg in Sokolski dom Škofja Loka, 9.00–17.00

MALA GROHARJEVA KOLONIJA – USTVARJALNI DAN

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si, Janez Jocif,  
janez.jocif@jskd.si

27. 9. • Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 16, 19.00

KONCERT OB 200. OBLETNICI ROJSTVA CLARE SCHUMANN

Informacije: Klemen Karlin, 031 36 03 69, info@gsskofjaloka.si

27. 9. • Loški oder Škofja Loka, 20.00

RANKO BABIĆ: KRIZA SREDNJIH LET

Informacije: Loški oder, 041 73 09 82

28. 9.–12. 10. • OŠ Škofja Loka-Mesto, 8.20 do 12.50

RAZVEDRILO IN UMETNOST, PROJEKTNI TEDEN

Informacije: Elizabeta Proj, elizabeta.proj@ossklm.si

28. 9. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 9.00–12.30

IZMENJEVALNICA U EKOLOK

Informacije: Anja Fabiani, 040 673 381, fabianianja@yahoo.com

28. 9.–12. 10. • Mestno jedro, 9.00 do 12.00

SPREHOD PO ŠKOFJI LOKI Z UPORABO MOBILNE APLIKACIJE

Informacije: jela.janezica@os-jela-janezica.si

28. 9. • Loški oder Škofja Loka, 10.00

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE – BINA ŠTAMPE ŽMAVC:  
MOJCA POKRAJCULJA

Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,  
gledalisce@kd–loskioder.si

30. 9. • Rokodelski center DUO, Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00

ROKODELSKA DELAVNICA: IZDELAVA DRAŽGOŠKIH KRUHKOV,  
Z MOJSTRICO ALENKO LOTRIČ

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič 04 50 60 222, 
jerneja.lotric@ra–sora.si

14. 22. in inin in15. 23. 16. 24. 
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Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 40 degustacijskih točk

www.visitkranj.si



44 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 3 x bon za tri pranja avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu OMV Škofja Loka, Kidričeva cesta 23a.
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 četrtka, 19. septembra 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

branko.malesic@rival-vts.si 
T: 040 26 60 11

zoran.lakicevic@rival-vts.si 
T: 040 55 00 55

Naša osnovna naloga je vam omogočati varno in mirno 
življenje. Varujte se tudi sami in sodelujte s sosedi. Bodite 
pozorni na neznance, predvsem tiste, ki ne spadajo v vaše 
okolje. Ne odpirajte vrat neznancem, še posebej otroci naj 
nikoli ne odpirajo vhodnih vrat. Pokličite policijo, če v svo-
jem okolju opazite sumljive osebe, ki si ogledujejo bodoče 
tarče. V dnevnih časopisih sem že večkrat prebral, kako je 
takšno sodelovanje vodilo do prijetja nepridipravov. 

Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto ograjo okoli svoje 
posesti, vhodna vrata opremite s prečno zaporo oz. vgradi-
te protivlomna vrata, na kletna okna rešetke ali varnostne 
folije, ipd. mehansko zaščito. 

Vgradite alarmne naprave: zaznava gibanja, loma stekla, 
tresenja vrat ali sten, panik tipka, magnetni kontakti na 
vratih in oknih in tudi požarni senzor (kuhinja, kurilnica). 
Alarmno centralo povežite z našim varnostno nadzornim 
centrom. Oboroženi intervencijski varnostniki so ves čas 
na terenu in na pomoč v primeru alarma pridejo v nekaj 
minutah. 

Varovanje ljudi in premoženja s kakovostnimi varnostni-
ki in intervencijskimi enotami, ki se odzivajo na sprožene 
alarme na Gorenjskem zagotavljamo za več kot 1.000 sta-
novanjskih hiš, turističnih objektov, proizvodnih podjetij, 
izobraževalnih ustanov, stavb državne uprave in objektov 
posebnega pomena za državo. 

Varovanje javnih prireditev je dejavnost, ki jo z marlji-
vimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodilna ekipa 
jo intenzivno izvaja od leta 1995. Poleg stotin glasbenih 
koncertov, športnih prireditev, prireditev v Cankarjevem 

domu, smo bili tudi načrtovalci in jedro zasebnega varova-
nja pri obisku Garija Kasparova, Luciana Pavarottija in Billa 
Clintona v Ljubljani, 

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih izvajamo s 
kulturnim in razumevajočim pristopom do obiskovalcev 
ter uspešno varujemo več nočnih lokalov, klubov, barov in 
drugih zabavišč.
Izdelam vso potrebno dokumentacijo iz veljavne Uredbe o 
obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prire-
ditvah. 

Zaposlitvene možnosti. Vabimo vas, da se nam pridružite 
na delovnih mestih: varnostnik, intervencijski varnostnik in 
varnostnik prevoznik gotovine. 
Tisti, ki še nimate NPK varnostnik/ca, se lahko kakovostno 
usposobite na Zavodu Karnika, http://karnika.si/ in potem 
z vlogo na MNZ pridobite službeno izkaznico, ki jo rabite 
za delo..

Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna me-
sta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k 
temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje in kar se 
da učinkovito.
Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premo-
remo, nam to omogočajo. Menim, da je motivacija k delav-
nosti in ustvarjalnosti prava pot k uspešnemu osebnemu in 
kariernemu razvoju vsakega varnostnika. 

Vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte za sodelovanje 
ali svetovanje pri varovanju.

Branko Malešič, pomočnik direktorja

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana 
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana 
T: 01 520 71 50F: 01 520 71 68 
info@rival-vts.si, www.rival-vts.si

SODELUJTE Z NAMI!
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Na dane razmere ne smete gledati preveč 
realistično. Marsikaj se skriva v drob-
nem tisku oziroma se skriva v očeh in 
videli boste le, če boste pozorni. Zaradi 
nepričakovanih novic se vam obeta velik 
uspeh, zaradi katerega boste dobre volje. 
Na svoj notranji čut polagate premalo po-
zornosti, prisluhnite mu.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Približujejo se vam romantični trenutki, 
po katerih hrepenite že celo večnost. V 
tem obdobju bodite zelo previdni pri de-
narnih zadevah, saj se boste še vedno 
hoteli izmikati dejstvu, da je denarnica 
bolj prazna, kot si priznate. Res je, da 
nam ni lepo samo ob lastni sreči, ampak 
tudi takrat, ko k sreči pomagamo drugim.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Nekomu ste preveč zaupali. V šoli življe-
nja se vedno učimo. V poslu se bodo kre-
sala mnenja. Dali boste vse od sebe, tako 
da se lahko veselite zmage. Energije bo-
ste imeli dovolj. Čustveno ste se preveč 
umaknili. Sami ste si vzeli nekaj, kar vam 
v resnici največ pomeni. Nikar ne posve-
čajte pozornosti mnenju okolice.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Nepričakovan zaplet z osebo, ki vam ve-
liko pomeni, vas bo za nekaj časa odma-
knil od želje in pričakovanja. Zadeve, ki 
so v resnici čisto preproste, se vam bodo 
zapletle. Kar nekaj časa boste iskali pra-
ve odgovore in jih tudi našli. Včeraj je že 
preteklost. Pomemben je ta trenutek, ko 
se gradi prihodnost. 

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Sedaj je končno pred vami pozitivna pre-
lomnica, ki jo boste do konca izkoristili. 
Zaradi izboljšanja denarnega stanja bo-
ste zelo navdušeni in zato boste dobre 
volje. Uresniči se vam stara želja in vse 
ostalo, kar je s tem povezano. Imeli boste 
čudovito priložnost, da spoznate, kje de-
late napake, in zato bo razočaranj vedno 
manj. 

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Da bo razočaranje manjše, izkoristite 
svoj smisel za humor. Vse je za nekaj do-
bro. Kljub običajnim blokadam, ki so nuj-
no zlo v vašem poslu, boste dobro razpo-
loženi. V koncu meseca boste praznovali 
osebno zmago. Naučite se uživati čisto v 
vsakem trenutku življenja, ne pa da išče-
te malenkosti.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Čeprav si boste želeli le malo miru, se bo-
ste znašli v situaciji, ko bo le od vas od-
visno, kam se premakne tehtnica. Iskali 
boste različne razloge in sami sebe imeli 
za žrtev. Pravi razlog pa bo lenoba. Res je, 
da vsega naenkrat ne moremo imeti, a to 
ne pomeni, da so vaše želje nemogoče. Z 
vztrajnostjo je mogoče vse.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

V ljubezni se vam bodo zadeve precej 
izboljšale in na spremembe boste dobro 
pripravljeni. Odpirale se vam bodo nove 
možnosti za dodatni zaslužek. Ker denar-
ja vedno primanjkuje, želje pa so velike, 
se ne boste dolgo časa odločali. Postavi-
li boste meje sebi in drugim ter si s tem 
polepšali dneve. Sebe morate imeti naj-
raje. 

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Odločili se boste za nekaj. Ker nimate 
pravega razloga, iščete odgovore, na ka-
tere je nemogoče odgovoriti. Kljub manj-
šim preprekam boste zadovoljni. Obeta 
se vam denar, ki vam bo prišel zelo prav 
in ravno v pravem trenutku. Uresničevati 
boste začeli stare sanje, hkrati s tem pa 
boste tudi duhovno rasli.

RAK 
22. 6.–22. 7.

V ljubezni boste končno začeli ukrepati. 
Prehiteva se tudi po desni strani. Poslov-
no se vam bodo odprle poti, ki se nana-
šajo na stare zadeve. Če se boste znali 
izogibati starim napakam, lahko računa-
te na uspeh. Čas, ko čakate, da se vam 
uresničijo sanje, lahko izkoristite tako, 
da sami sebi naredite lepo. Vsak dan.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Čustveni odnosi se bodo končno spro-
stili in zavel bo nov veter. V čim krajšem 
času boste hoteli rešiti težave in napake 
iz preteklosti. Dobili boste zelo dobre 
novice na račun finančne naložbe, ki vas 
obremenjuje že lep čas. Nikar si ne na-
lagajte preveč obveznosti, če že vnaprej 
veste, da ne boste zmogli. 

RIBI
20. 2.–20. 3.

V ljubezni se vam obeta več nepričako-
vanih presenečenj. Tehtali boste med 
pametjo in čustvi. Nesoglasje se bo v 
družinskem krogu sprožilo zaradi financ. 
Poslušajte samo sami sebe. Vse preveč 
pozornosti ste posvečali nepomembnim 
stvarem, zato ste svoje želje zatrli in niti 
ne veste več, kaj je tisto, kar si pravza-
prav želite.



velik izbor keramičnih ploščic
za kopalnico, za zunanjo in notranjo uporabo
dogovorite se lahko tudi za polaganje
načrtujemo in izdelamo kopalnice v celoti
izdelamo 3D izris kupljene keramike

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.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si Les 3 plusVSE NA ENEM MESTU

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. 
Akcijske cene veljajo od 5.9.2019 do 30.9. 2019 oziroma do odprodaje zaloge. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popusti veljajo za označene artikle v trgovini.
Cene so z 22% ddv-jem.

Panelni parket Haro 539800
hrast markant 4000 prestige 

permadur - mat lak
dim. 1000x120x10 mm€ 25,90/m2

-10%
na keramične ploščice



JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

23.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...




