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www.prevc.si
Akcija traja do 29. 2. 2020.

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

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

Arabeska, spalnica 
vaših sanj.
Igriva, dovršena, 
elegantna.

-20% 
akcijski 

popust

Talaso Strunjan
Sončen zaliv zdravja

Odpočijte si in zadihajte 
s polnimi pljuči.  
• Z veselim avtobusom na oddih (7 noči): že od 278,00 EUR dalje.
• Obvladajmo stres (5 noči s tretmaji): 637,00 EUR
• Healthy Ageing, za daljše in boljše življenje (5 noči s tretmaji): 596,00 EUR

08 20 50 300 | booking@terme-krka.eu |www.terme-krka.si

Svet savn s 7 savnami in 

velik bazen z ogrevano 
morsko vodo.
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Pri delu resnično uživa
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Svojo novinarsko kariero ste 
začeli na Radiu Sora. Česa se 
najraje spominjate iz tega ob-

dobja?
V lepem spominu imam celotno 

takratno obdobje, torej čas srednje-
šolskih let. Na Radiu Sora smo takrat 
začeli ustvarjanje srednješolske od-
daje Tretji štuk Podna. Spominjam 
se super ekipe kolegov, mentorjev, 
urednikov in novinarjev z radia, pa 
vzdušja in želje po ustvarjanju. To 
je bila super odskočna deska, česar 
se takrat mogoče niti nisem zave-
dal, zdaj pa vem, da je bilo to idealno 

okolje za začetek kariere v medijih. 
Omogočili so nam namreč delo v 
pravem medijskem okolju, obenem 
pa so nam dovolili, da smo uresniče-
vali lastne ideje, ter nas pri tem zelo 
korektno in profesionalno usmerjali.

 Med študijem vas je novinarska 
pot zanesla tudi v Burundi. Kako je 
vašo novinarsko kariero zaznamo-
vala ta izkušnja?

Za projekt, ki je povezoval mlajše 
novinarje iz srednje- in vzhodno-
evropskih držav z bolj izkušenimi 
novinarji iz podsaharskih držav, 
sem izvedel prek kolegice na radiu. 
Vsekakor se mi je zdela zanimiva 
priložnost in to je bila zame najbolj 
izstopajoča mednarodna izkušnja, 
ni bila pa edina. Vsaka taka izkušnja 
je pomemben profesionalni grad-
nik, saj imaš priložnost pogledati v 
drugo okolje, iti na teren in naveza-
ti neposredne stike, tako da je bila 
to pomembna tako življenjska kot 
profesionalna šola. Na terenu dobiš 
informacije od primarnih virov in 
tako si lahko ustvariš najboljšo sliko 
resničnosti. V Burundiju videne bre-
zizhodnosti in revščine ne bom po-
zabil. Za tak položaj pa ob zavedanju 
konteksta tudi nikoli ne bom mora-
listično vzvišeno krivil tamkajšnjih 
prebivalcev.

 Zelo hitro ste postali prepoznaven 
glas Vala 202. Kako vam je uspelo 
tako hitro prodreti – samo talent in 
trdo delo verjetno nista dovolj?

Na Radiu Sora sem začel delati že 
pri šestnajstih, sedemnajstih letih 
in vedno sem iskal neke izzive; že v 
srednješolski oddaji nismo poročali 
le o tem, kaj se dogaja na gimnaziji, 
ampak nas je zanimalo tudi dogaja-
nje okrog nas. Kot ekipa smo bili od-
prti, zvedavi, zanimalo nas je druž-

beno-politično dogajanje; čutili smo, 
da nismo zgolj individuumi, ampak 
da smo del skupnosti, in se zato naj-
brž zavedali tudi lastne odgovorno-
sti, tako državljanske kot novinar-
ske. In potem sem tudi nadaljeval v 

tej smeri. Sledil sem stvarem, ki so 
me veselile. Pri delu dovoljkrat obču-
tim zadovoljstvo, resnično uživam. 
Mogoče je to skrivnost uspeha.

 Zelo mladi ste prevzeli funkcijo 
odgovornega urednika. Kakšna je 
starostna struktura vašega uredni-
štva, so vaši podrejeni večinoma 
starejši od vas?

Odgovorni urednik sem postal 
pri 33 letih in ta čas sem v uredniški 
ekipi najmlajši, je pa precej sodelav-
cev Vala 202 seveda tudi mlajših.
Zelo mladi ste si torej naložili veliko 
odgovornost. Odločitev za to najbrž 
ni bila lahka oziroma enostavna? 

Občutek odgovornosti je bil in je 
zelo prisoten. Večkrat ga občutim 
kot izjemno breme, kar je naporno, 
po drugi strani pa človek na ta način 
ostaja prizemljen. Zato sem si vzel 
dolgo časa za razmislek, končno 
odločitev pa sem sprejel na podla-
gi občutka, da pri tem ne bom sam, 
ampak se bom vedno lahko zanesel 
na ekipo. Glede starosti pa – leta 
so samo številka. Pomembneje se 
mi zdi, kaj in kako si že počel, česa 
si sposoben, kakšne ideje in vizijo 
imaš, kako strasten si pri svojem 
delu.

 Katero je vaše osnovno vodilo pri 
vodenju ekipe in snovanju uredni-
ške politike?

Moje prvo vodilo je ne biti bedak. 
Pomembno je zavedanje, da nisem 
najpametnejši človek v kolektivu. 
Trudim se poslušati druge, obenem 
pa biti odločen, ko je treba. Trudim 
se delovati ekipno, iskreno in stra-
stno ter se iz dneva v dan dokazova-
ti z lastnim delom. Pri snovanju ure-
dniške politike pa je moje osnovno 
izhodišče biti najboljši radio v Slove-
niji oziroma na splošno biti med naj-
bolj izstopajočimi mediji. Verjamem, 
da lahko kakovostne vsebine posre-
dujemo tudi na sodoben, poslušljiv 
in poslušan način. To seveda ni 
enostavno, ne le zaradi nacionalnih, 
temveč tudi globalnih medijskih 
okoliščin. Kar pa je tudi ogromen iz-
ziv, ki nas žene naprej.

Pri delu resnično uživa

Odgovorni urednik 
Vala 202, Škofjeločan 
Nejc Jemec, se je v svet 
radijskega novinarstva 
podal že kot srednješolec 
na Radiu Sora, zelo 
hitro pa je potem postal 
prepoznaven glas Vala 
202, ki mu še vedno 
predstavlja okolje, 
znotraj katerega se lahko 
profesionalno uresničuje 
in raste.
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 Veliko ljudi radio uporablja za ku-
liso, ko počnejo kaj drugega. Kako pa 
vi poslušate radio?

Zdi se mi, da sem grozen poslu-
šalec, saj znam trzniti na najmanjšo 
napako – pri produkciji, izbiri sogo-
vornikov, instrumentalov, pri teži-
šču posamezne teme ... kar je seveda 
profesionalna deformacija. Po drugi 
strani se trudim postaviti v vlogo 
zgolj poslušalca, in ne urednika. Zato 
večkrat čim bolj neobremenjeno pos-
lušam Val 202 in tudi druge postaje, 
da sem seznanjen z dogajanjem na 
slovenski radijski sceni. Predvsem 
pa zaradi svojih življenjskih navad 
veliko poslušam radio »za nazaj«. 
Uporabljam namreč javni prevoz in 

sem zato naročen na množico pod-
kastov. Navadil sem se poslušati vse-
bine v času, ko mi to ustreza, recimo 
na vlaku ali med rekreacijo. To je lah-
ko super oblika porabe časa, lahko se 
naučiš česa novega, slišiš zanimive 
ljudi ... Na ta način se ti svet odpira 
kot pri prebiranju knjig, le da zraven 
počneš še kaj drugega.

 Kaj vas najbolj privlači pri radiu 
kot mediju in mu torej ostajate zves-
ti skoraj vso svojo profesionalno ka-
riero?

Najbrž najprej to, da nikoli ni-
sem imel pretiranih težav povedati 
stvari na približno artikuliran na-
čin. Pomemben vidik, da ostajam 
zvest radiu, je tudi samo okolje Vala 

Zelo hitro je postal prepoznaven glas Vala 202.

Pri snovanju uredniške 
politike pa je moje 
osnovno izhodišče biti 
najboljši radio v Sloveniji 
oziroma na splošno biti 
med najbolj izstopajočimi 
mediji. Verjamem, da 
lahko kakovostne vsebine 
posredujemo tudi na 
sodoben, poslušljiv in 
poslušan način.
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202, ki omogoča in spodbuja krea-
tivnost. Ves čas se mi ponujajo nove 
priložnosti. Počel sem že marsikaj, 
od pokrivanja olimpijskih iger v Lon-
donu do vodenja jutranjega progra-
ma, intervjujev z nedeljskimi gosti 
in ustvarjanja lastnih oddaj, in sicer 
tako poglobljeno novinarskih kot tudi 
ironičnih. Spekter nalog je izjemno 
obširen. Najbrž je to razlog, da sem 
toliko časa vztrajal in bom tudi še 
naprej, saj se mi zdi, da se ob tem lah-
ko profesionalno uresničujem in ras-
tem. Obenem pa si tega dela ni težko 
osmisliti. Prvo jutranje vprašanje 
zato običajno ni, kaj mi je tega treba.

 Radio po eni strani prinaša široko 
prepoznavnost, saj vaš glas doseže 

stotine ljudi, kljub temu pa vam na 
ulici zagotavlja anonimnost. Je tudi 
to poseben čar radia?

O tem nikoli nisem pretirano 
razmišljal; je pa res, da je že nekaj 
časa vizualna komponenta precej 
pomembna tudi na radiu – naj bo to 
s spletnimi stranmi, z naslovnicami 
podkastov ali družabnimi omrežji. 
Razlika s televizijo je sicer še vedno 
očitna, ni pa več tako, kot je bilo vča-
sih. Še vedno pa se moramo potrudi-
ti, da sporočilo prenesemo predvsem 

z besedami in zvokom, ne s sliko 
oziroma gestikulacijo ali estetskim 
videzom. Na podlagi zvoka si sliko 
v glavi ustvarijo poslušalci sami. Če 
kaj, je to poseben čar radia.

 Se kdaj zgodi, da vam ali sogovor-
niku zmanjka besed in nastopi mu-
čna tišina? Se je na to mogoče prip-
raviti vnaprej?

Pri delu v živo je sploh na začetku 
prisotna ta bojazen. A če se posto-
pno razvijaš in sprejemaš zahtev-
nejše naloge, se naučiš tudi priprave 
na take situacije in se znaš pravilno 
odzvati. To ni samoumevno, tega ne 
dosežeš z danes na jutri, a prek na-
biranja izkušenj prek drugih nalog in 
opravil pridobiš sposobnost odziva-
nja na take stvari. A tudi če ne izpade 
vedno idealno, po mojem s tem ni nič 
narobe, saj delamo »živ radio«. Nis-
mo roboti, smo ljudje. Pri delu v živo 
moraš biti pripravljen na vse, nič te 
ne sme presenetiti, kar pa je lažje reči 
kot udejanjati. Je pa tudi res, da ima-
mo nadpovprečno sposobne sodelav-
ce, zato se to ne dogaja prav pogosto.

 V oddaji Prigode, ki so se začenja-
le s stavkom: A veš, kaj se mi je zgo-
dilo? so poslušalci z vami delili ne-
navadne osebne zgodbe. Kaj najbolj 

nenavadnega pa se je doslej zgodilo 
vam?

Ko sem še delal na Radiu Sora, 
me je poklical predstavnik enega 
od lovskih društev in me vprašal, 
ali bi vodil neko njihovo prireditev. 
Takrat s tem nisem imel še nobenih 
izkušenj, ampak domneval sem, da 
me je najbrž slišal po radiu in si me 
zato predstavljal v tej vlogi. Obljubil 
sem mu, da bom razmislil. Za nasvet 
sem se obrnil na takratno kolegico 
Moniko Tavčar, ki je imela s tem več 

izkušenj, nato pa sem ga poklical 
in privolil. A ko me je povprašal, če 
bi mogoče lahko zraven povabil še 
očeta in bi skupaj še kaj zaigrala in 
zapela, mi je postalo jasno, koga ima 
v mislih, zato sem mu povedal, da 
harmonike pa še ne znam igrati in 
naj raje pokliče Nejca Jemca. In to ni 
bilo edinkrat, da so me zamenjali z 
nekdanjim sokrajanom, ki mu je ime 
Nejc Jemc, ne Jemec, tako da zdaj 
že vem, kako moram odgovoriti. Ali 
pa bi se mogoče moral naučiti igrati 
harmoniko (smeh). 

 Radio je preživel tako pojav televi-
zije kot svetovnega spleta. Kako pa 
vidite prihodnost radia?

Po en strani tako, da pokrivamo 
najbolj odmevne dogodke v živo, da 
delamo avtentičen, živ radijski pro-
gram, pri čemer imajo pomembno 
vlogo interaktivnost, glasba, šport, 
razvedrilo in družbeno aktualno do-
gajanje, po drugi strani pa da ponuja-
mo tako zelo kakovostno produkcijo 
vsebin, da jih bodo poslušalci poiska-
li in poslušali na zahtevo, torej za 
nazaj, kjerkoli in kadarkoli jim bo to 
ustrezalo. In se na ta način izobrazili, 
slišali tehtna in relevantna mnenja, 
si širili obzorja in se tudi zabavali.

Zelo hitro je postal prepoznaven glas Vala 202.

Sledil sem stvarem, ki so me veselile. Pri delu dovoljkrat 
občutim zadovoljstvo, resnično uživam. Mogoče je to 
skrivnost uspeha.
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Jože Štukl

Govorimo o velikih količinah 
kakovostnega namiznega 
posodja oziroma zbirki Lo-

ška slikana meščanska keramika, 
v kateri so oblikovno zastopani raz-
lični tipi krožnikov, latvic, skled ter 
pladnjev. Gre za namizno posodje, 
ki predstavlja tedanje navade pri 
prehranjevanju in hkrati tudi način 
serviranja hrane.

Vse posode so bile izdelane na 
lončarskem vretenu in bogato okra-
šene s tehniko vrezovanja oz. gra-
viranja. To okrasje je tudi bogato 
obarvano. Najdemo pa tudi posode, 
kjer so se omejili le na slikan okras. 
Vse posode so bile nato še prevleče-
ne z brezbarvno glazuro in ponovno 
žgane. Med barvami, ki so se upo-

Zakladna 
najdba 
keramičnega 
posodja

Vsi prebivalci starega 
mestnega jedra Škofje 
Loke ne le poznamo, 
ampak tudi zahajamo 
v hišo številka 9 na 
Mestnem trgu, v kateri 
je trgovina Mercator. 
Malokdo pa ve, da je 
bil na dvorišču te hiše 
leta 1972 pri zaščitnih 
arheoloških raziskavah 
poleg drugih bogatih 
najdb odkrit tudi zaklad 
keramičnega posodja.

Pročelje hiše Mestni trg 9, na katere dvorišču je bil odkrit zaklad, zbirka Loška slikana 
meščanska keramika. / Foto: Jože Štukl

Leta 1972 so na dvorišču hiše Mestni trg 9 potekale zaščitne arheološke raziskave.  
/ Foto: Jože Oman
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Krožnik Loške slikane meščanske keramike 
z letnico 158(?) – zadnje številke ni  
mogoče razbrati - hrani Loški muzej Škofja 
Loka. / Foto: Jože Štukl

Krožnik Loške slikane meščanske  
keramike z geometričnim in rastlinskim 
motivom, hrani Loški muzej Škofja Loka.  
/ Foto: Jože Štukl

Skodelica Loške slikane meščanske 
keramike z živalskim motivom – golob, hrani 
Loški muzej Škofja Loka. / Foto: Jože Štukl

rabljale za poslikavo, so zastopane 
štiri osnovne barve: zelena, modra, 
rumena in rjava. Še večjo barvno pe-
strost pa so lončarji pridobili z me-
šanjem osnovnih barv.

Motivika zajema izbor predstav 
iz rastlinskega sveta, kjer zasledimo 
liste, vitice, cvetove, razne plodove 
in podobno. Med živalsko motiviko 
so pogosti prikazi ptičev, rib in pe-
telina. Najštevilnejši in zdaleč naj-
bogatejši pa so geometrični motivi. 
Posebnost predstavljajo veliki kro-
žniki z vrezanimi letnicami in posa-
meznimi črkami abecede. Krožnik 
z upodobitvijo ženskega doprsja v 
profilu lahko uvrstimo med repre-
zentančne kose slikane keramike, ki 
je služila tudi obdarovanju ob najra-
zličnejših priložnostih.

Preprosti ljudje so se oskrbova-
li le z najosnovnejšim, za domačo 
rabo nujno potrebnim posodjem iz 
bližnjih lončarskih delavnic, med-

tem ko so bili posvetna in cerkvena 
gospoda ter bogatejši meščani zalo-
ženi tako s preprostim kuhinjskim 
kot tudi bogato okrašenim namiz-
nim posodjem. To se je ločilo glede 
na dragocenost in bogastvo orna-
menta na posodje za vsakodnevno 
rabo in tisto, ki je služilo odličnejšim 
priložnostim in so ga prinesli na 
mizo le ob posebnih slovesnostih, 
praznikih ali ob obisku uglednih 
gostov. Namen takšnih predstavitev 
dragocenega poslikanega posodja 
je bil narediti vtis na gosta in hkrati 
poudariti gospodarsko moč in druž-
beni položaj lastnika. Drug namen 
luksuzne keramike je bilo obdaro-
vanje. Iz pisnih virov je znano, da so 
se ob rojstvu, krstu, sklepanju zarok, 
pogodb, ob porokah in obiskih ug-

lednih gostov obdarovali z dragoce-
nim posodjem.

Proti koncu 15. stoletja se je dvig-
nil standard slovenskih meščanov. 
To se odraža v arhitekturi, kjer je pri-
hajalo do številnih prezidav v smislu 
udobnejšega in lepšega bivališča in 
tudi pri uporabi različnih prestižnih 
predmetov. V opremi stanovanja je 
domače prebivalstvo sledilo novo-
stim in modi, ki je veljala v širšem 
srednjeevropskem prostoru. Slikana 
keramika postane v tem času modni 
krik, zato je bila zelo zaželena dobri-
na. Škofja Loka je bila s trgovskimi 
potmi, ki so potekale preko obeh do-
lin, močno povezana s severno Itali-
jo. Poleg trgovcev z blagom so priha-
jali po teh poteh tudi tuji mojstri in 
z njimi nove tehnologije ter izdelki. 
Med njimi tudi lončarji, saj je bilo 
poleg drugih zahtev učno potovanje 
v tujino pogoj za opravljanje mojstr-
skega izpita pri vsakem cehu. 

Glede izvora Loške slikane me-
ščanske keramike lahko z veliko 
verjetnostjo trdimo, da je bila izdelek 
domačih lončarjev, in ne uvoz. V na-
činu okraševanja in v motivih pogos-
to opazimo sorodnost s sočasnimi 
severnoitalijanskimi keramičnimi 
izdelki. Seveda pa vse ostaja zgolj na 
nivoju sorodnosti. Glede izvedbe in 
kombiniranja motivov ter okrasa je 
Loška slikana meščanska keramika 
nekaj posebnega. Tudi glede na moč-
no škofjeloško lončarsko tradicijo, ki 
je izpričana v virih že pred uradno 
ustanovitvijo lončarskega ceha leta 
1511 in ne nazadnje glede na veliko 
količino odkritega posodja domne-
vamo, da gre za izdelke domačih lon-
čarjev, čeprav narejene pod vplivom 
razvitejših lončarskih središč. 

Loška slikana meščanska keramika – kakovostno namizno 
posodje, namenjeno serviranju hrane, je bila produkt domačih 
loških lončarskih delavnic 16. in prve polovice 17. stoletja.



Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: arhiv MDC Blok

V pogovoru z Nejcem Nova-
kom, koordinatorjem in vod-
jem Bloka, smo se ob začetku 

leta ozrli na lanske projekte, pri če-
mer se je naše prvo vprašanje nana-
šalo na poslikavo bližnjega podhoda. 
Povedal nam je, da so potem, ko so 
ustvarili poslikavo, vedeli, da so na-
redili nekaj izjemnega, da pa jih je 
tolikšen odziv vseeno presenetil: 
»Slike podhoda so preplavile družab-
ne medije, številni občani so nam 
čestitali tudi osebno. Zato je tudi s 
strani Občine Škofja Loka, ki je tudi 
ustanoviteljica Bloka, prišla pobuda 
za poslikavo preostalih podhodov, 

pri čemer smo podhod pri dvorani 
Poden že poslikali, čaka pa nas še 
eden.« 

Novak je poudaril, da je poleg 
aktivne udeležbe v lokalnem okolju 
in izražanja kreativnosti bistvo teh 
poslikav, da želijo z mladimi ustva-
riti nekaj trajnejšega, kar nagovarja 
mimoidoče. Zato si za vsak podhod 
izberejo novo sporočilno misel, ki jo 
predstavljata poslikava in slogan. 
Le-ta sta »Ves svet je tvoj« in »Pojdi 
v pravo smer, svet = lep«. S poslika-
vo v Podlubniku pa so preko silhue-
te senc, ki jih osvetljujejo mobilniki, 
želeli opozoriti na trenutno najbolj 
alarmantno vedenjsko zasvojenost 
z mobilnimi tehnologijami. »Dejstvo 
je, da živimo v času, ko je slehernik 
prilepljen na enega od ekranov. Zato 
poleg tega, da redno izvajamo delav-

Vsak v sebi skriva potencial

Obiskali smo Mladinski dnevni center Blok v 
Frankovem naselju, katerega delovanje finančno 
podpira Občina Škofja Loka. V njem mlade 
spodbujajo k zaupanju v lastne potenciale.

Blokovci s potujočo telovadnico, ki jo bodo oplemenitili z uličnim delom
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Vse preveč je tistih, ki ne 
vedo, kaj bi s sabo, kajti 
vsi sistemi in starši so se 
osredotočali le na njihove 
šibkosti, neznanje in 
pomanjkljivosti.

nice o nekemičnih odvisnostih, kjer 
se pogovarjamo o trikih, s katerimi 
sami sebe odvrnemo od prekomerne 
uporabe mobilnikov, delamo tudi na 
tem, da mladim nudimo alternativo. 
Se pravi, če že morajo nekam bulji-
ti, naj bo to bralnik, ki nadomešča 
knjigo, saj ne seva modre svetlobe in 
spodbuja bralne navade.« 

Ogromno časa namenijo pripravi 
programskih vsebin, s katerimi ne 
žugajo po nezdravih navadah, pač 



Poslikana 
podhoda sta 
požela veliko 
pozitivnih odzivov.
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pa jim ponudijo drugačno možnost. Največ dejavnosti 
je tistih, ki mlade spodbujajo h kreativnosti, kritičnemu 
mišljenju in gibanju. Ker dejavnosti ves čas nadgrajuje-
jo, bodo tako potujočo telovadnico, ki predstavlja mobil-
ni poslikan voziček s številnimi športnimi rekviziti, s 
katerimi iščejo načine rekreacije po okoliški površinah, 
v letošnjem letu oplemenitili z uličnim delom. »Ulični 
projekt tako ne bo namenjen izključno našim udeležen-
cem, ampak vsem mladim iz lokalnega okolja. Njegov 
glavni namen se je mladim približati spontano v nepo-
srednem okolju, kjer veljajo njihova pravila in navade, 
ter jih motivirati za organizirano preživljanje prostega 
časa z bogatim izborom športnih aktivnosti v okviru 
našega programa,« je poudaril Novak. 

Že od odprtja odlično sodelujejo z OŠ Cvetka Golarja, 
saj se ta nahaja v njihovi neposredni bližini. Ravnateljica 
šole Karla Krajnik je tako povedala, da z njimi uspešno 
že vrsto let sodelujejo na številnih področjih. Na njih se 
obrnejo v primeru potrebe po učni pomoči, prav tako pa 
tudi, kadar vedo, da učenci potrebujejo strukturiran po-
poldanski prosti čas. Dosedanje izkušnje so pokazale, da 
taka vključitev otrok pripomore k njihovemu napredku. 
Omenila je tudi dobro sodelovanje na področju prosto-
voljnega dela domačih in mednarodnih prostovoljcev.

Ravno sodelovanje z mednarodnimi prostovoljci 
mladim pomaga premagati strah pred govorjenjem tuje-
ga jezika. Novak je povedal, da se jim kar naenkrat odpre 

zavedanje, da je 'OK' govoriti z napakami in je skrajni 
čas, da se znebijo strahu pred nepopolno komunikacijo. 
V Bloku pa izvajajo tudi tečaje tujih jezikov, ki jih obvla-
dajo prostovoljci. 

Velik poudarek namenjajo temu, da bi mladi postali 
aktivni na tistem področju, ki jih veseli. »Že res, da če 
nekomu ne gre matematika, da jo je treba usvojiti, a le 
toliko, da zvozi brez 'popravca'. Bolj bistveno od tega je, 
da je treba ves fokus usmeriti tja, kjer je nekdo dober. 
To ga bo namreč pripeljalo do tistega veselja, ko se bo 
na svojem področju začel izpopolnjevati, da bo v njem 
uspel.« 

Novak je za konec poudaril tisto, čemur najbolj sle-
dijo, in sicer iskanju dobrega v mladih, njihovih talentov 
in osebnega poslanstva. Meni namreč, da je vse preveč 
tistih, ki ne vedo, kaj bi s sabo, kajti vsi sistemi in starši 
so se osredotočali le na njihove šibkosti, neznanje in po-
manjkljivosti. Tako kar na enkrat nič več nima smisla, 
veselja in strasti, ki je bistvena, da nekdo uspe v življe-
nju. Zaključujemo torej z njegovim razmišljanjem: »Rad 
delam z mladimi, ker vsakdo od njih v sebi skriva neki 
potencial, neko iskro. In ni boljšega občutka, ko nekdo 
uspe in vem, da za tem stojim z ekipo, ki mu je odprla pot, 
da se je našel. Ker sem že po naravi vztrajen, mi je to delo 
izziv, v katerem sem se našel, zato se veselim vsakega, ki 
se na novo vpiše k nam, saj prinaša s sabo novo zgodbo, 
katere del postanemo blokovci.«
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Klavdija Škrbo Karabegović  
Foto: Gorazd Kavčič

Še dobro leto nas loči od ponov-
ne uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona. Kaj je do zdaj nareje-

nega in ali vse poteka po zastavlje-
nih načrtih?

Škofjeloškega pasijona se že iz-
redno veselimo. Verjamem, da je to 
priložnost za nadgradnjo vrhunske 
organizacije te edinstvene kulturne 
prireditve. Postavljena je organiza-
cijska ekipa z vodjo na čelu, izbran je 
režiser, tako da se počasi vse kocke 
zlagajo, kot je treba. Predvsem se že 

lotevamo promocije, želimo si čim 
več domačih obiskovalcev, seveda 
tudi mnogo tistih iz tujine, pa tudi, 
da k samemu projektu pritegnemo 
veliko sponzorjev. 

 Takšen več dni trajajoč dogodek 
pa zahteva tudi zadovoljivo preno-
čitveno zmogljivost. Na Spodnjem 
trgu se je že odprl en objekt, še en 
se bo kmalu, oba sta zelo lična in se 
odlično vklapljata v staro mestno je-
dro. Ali je realno pričakovati, da bo 
do takrat obnovljen tudi hotel?

Veseli me in čestitam obema in-
vestitorjema na Spodnjem trgu, da 
sta se lotila prenove starejših objek-
tov in v njih uredila res lepe nove 

kapacitete. Prepričan sem, da Škofja 
Loka potrebuje še veliko več tovr-
stnih prenočitev in da bomo s tem 
obrnili neko novo stran v knjigi tu-
rizma v našem mestu.

Na območju hotela smo dosegli 
rešitev, ki začasno ureja zemljiška 
razmerja, kar je omogočilo, da se je 
investitor lotil začetka obnove. A 
vendar moramo še dokončno dolo-
čiti funkcionalna zemljišča, kar pa, 
žal, traja že skoraj devet let. Res si 
želim, da bi sodišča delovala hitreje, 
določila funkcionalna zemljišča, ker 
bo potem veliko lažje določiti med-
sebojna razmerja in imeti dobre so-
sedske odnose. Ravno zato težko na-
povem, ali bo obnova do uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona zaključena.

 Ko pa že govoriva o obnovah in 
vsebini objektov; že dolgo se nis-
va dotaknila Starološkega gradu. 
Kakšne so realne možnosti, da ta v 
kratkem zaživi s primerno vsebino? 
Kaj se dogaja na tem področju in ko-
liko pravzaprav na to lahko vpliva 
sama občina?

Občina ima pri Starološkem gradu 
zelo omejen vpliv, pravzaprav zaveza-
ne roke, saj je lastnica gradu država, 
ki ga že nekaj časa neuspešno pro-
daja. Najbolj bi si želel, da bi v gradu 
dobili neko javno državno vsebino, 
program, ki bi ga upravljala država, 
koristi pa bi imela tudi Škofja Loka. 

 Ponovno ste se lotili obiska po kra-
jevnih skupnostih. Katere ste do zdaj 
obiskali? Kaj je namen obiskov in 
kakšne so ugotovitve?

Ob začetku mandata sem si za-
dal, da vsako leto sproti obiščem 
prav vse krajevne skupnosti in si z 
vodstvi krajevnih skupnosti na te-

Obiski po krajevnih skupnostih

Župan tudi v tem letu obiskuje krajevne skupnosti. Skupaj z vodstvom  
si na terenu natančneje ogleda izvedene projekte lanskega leta, pogovorijo  
pa se še o prioritetah za naprej.

Tine Radinja na slovesnosti v Dražgošah



renu pogledam, kaj bo narejenega v 
tekočem letu. Letos sem že obiskal 
krajevne skupnosti Reteče, Podlub-
nik, Kamnitnik, Trata, Bukovica - 
Bukovščica, Log in Zminec.

Ključno je to, da skupaj z vodstvi 
krajevnih skupnosti pogledamo, kaj 
je bilo narejenega v prejšnjem letu, 
saj se tudi zaradi naravnih in ne-
predvidenih dogodkov včasih priori-
tete hitro zamenjajo. 

Vloga in pomen krajevnih skup-
nosti v naši občini se bo še krepila 
skozi projekt Naša Loka oziroma sk-

o zi uvajanje participativnega prora-
čuna. Krajevne skupnosti bodo letos 
imele na voljo precej več sredstev za 
to, da izvedejo projekte, ki mogoče 
niso infrastrukturni, ampak bo šlo 
denimo za ureditve vaških jeder, ur-
banih središč naselij … V tem oziru 
zelo računam na njihovo pomoč in 
podporo. Svojo pripravljenost sodelo-
vati pri projektu so že izrekli, zdaj se 
pa pripravljamo na izvedbeno fazo.

 Odprt je razpis za rekonstrukcijo 
brvi v Brodeh. O kako visoki investi-
ciji je govora?

Skrajni čas je, da se vzposta-
vi nova brv, ki je bila poškodovana 
v poplavah leta 2014. Brv bo imela 
razpon 46 metrov in jo primarno 
urejamo zato, da bo lahko preko nje 
potekala kolesarska in pešpot med 
Gabrkom in Brodemi. Širina je dobra 
dva metra, sama konstrukcija mostu 
bo kovinska, pod in ograja pa bosta 
oblečena v hrastov les. Skupna vred-
nost investicije je 240 tisoč evrov.

 Resda gre za državno investicijo, 
pa vendarle, kdaj naj bi se lotili izde-
lave krožišča na Lipici?

Država je krožišče na Lipici oblju-
bila. Mislim jih držati za besedo. Po 
najhitrejšem možnem planu bo kro-
žišče končano v letu 2021. 

 V kakšni fazi pa se nahaja rekon-
strukcija ceste na Godešiču?

Tudi to je državni projekt, ki je v 
planu za letos. Vesel sem, da nam 
je uspelo streti ta oreh in pridobiti 
vsa potrebna zemljišča, tako da se 
zdaj odvija še zadnja faza priprave 
na izvedbo. Glede na to, da so zago-
tovljena sredstva, verjamem, da bo 
šel projekt hitro v fazo realizacije in 
bomo dobili varno rešitev za cesto 
skozi Godešič.

Na Spodnjem trgu je vrata odprl nov hotel.

Jutri, 12. februarja, bo Občina Škofja Loka na široko odprla 
svoja vrata. Sprejem obiskovalcev bo potekal v glavni 
pisarni, to je Loški hiši na Mestnem trgu. Sledil bo ogled 
prostorov občinske uprave, nato pa predstavitev dela in 
nalog občine, občinskega sveta in župana. Predstavili bodo 
tudi uspešno izvedeni projekt Vrtec Kamnitnik ter aktualne 
in načrtovane investicijske projekte. Župan in predstavniki 
občinske uprave bodo na voljo za morebitna vprašanja. Za 
ogled škofjeloške občine bosta na voljo dva termina, prvi ob 
9.15 in drugi ob 11.15.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Gasilsko poveljstvo Občine Ško-
fja Loka sestavlja osem pro-
stovoljnih gasilskih društev, 

in sicer Škofja Loka, Trata, Stara Loka, 
Virmaše - Sv. Duh, Bukovica, Reteče - 
Gorenja vas, Gosteče in Godešič.

Kot je poudaril poveljnik Gasil-
skega poveljstva Tomaž Ažbe, je bilo 
letu 2019 v Občini Škofja Loka naj-
manj dogodkov in posledično inter-
vencij v zadnjih desetih letih. Poleg 
tega nas v tem letu ni prizadela no-

bena naravna ujma. Število požarnih 
intervencij je glede na leto 2018 upad-
lo kar za polovico. »Ali je vzrok požar-
no-varnostna ozaveščenost občanov, 
dobra preventivna dejavnost gasilcev 
ali drugi spleti okoliščin, je težko reči. 
Šele čez nekaj let bomo lahko ugoto-
vili, kakšno je stanje na področju po-
žarne varnosti,« je še povedal Ažbe.

Kljub temu pa je bilo kar nekaj 
požarov, na katerih je sodelovalo 
večje število gasilcev in kjer je bila 
tudi večja materialna škoda. Sta pa 
bila v poletnem času med nevih-
to dva udara strel v stanovanjska 

objekta, ki sta se na srečo končala 
le z začetnim požarom in precejšnjo 
materialno škodo. 

V primerjavi z letom 2018 pa se je 
lansko leto povečalo število posre-
dovanj po prometnih nesrečah.

Ažbe se je v nadaljevanju zahva-
lil vsem, ki na kakršenkoli način po-
magajo za dobro delovanje gasilskih 
društev. Posebej pa je omenil težavo, 
da pri mladih ni zanimanja za gasil-
sko dejavnost, a prav oni bodo tisti, 
ki bodo v prihodnosti predstavljali 
temelj gasilskih društev, zato veliko 
vlagajo v promocijo.

Upad števila 
požarov

Poveljnik Gasilskega 
poveljstva Občine  
Škofja Loka Tomaž  
Ažbe je občinskim 
svetnikom predstavil 
poročilo o delu poveljstva 
v lanskem letu.

Število požarnih intervencij je lani glede na prejšnje leto upadlo kar za polovico. Fotografija je 
simbolična.

Klavdija Škrbo Karabegović

Leto 2019 je bilo z vidika na-
ravnih in drugih nesreč dokaj 
mirno. Kljub temu so težave 

povzročala neurja, močna deževja in 
skalni podori. Na posameznih obmo-
čjih je zato nastala škoda ali pa se je 

stanje že povzročene škode poslab-
šalo do te mere, da je bilo treba takoj 
izvesti interventna dela. 

Da v letu 2019 na območju naše 
občine kljub navedenim izrednim do-
godkom ni nastala večja gmotna ško-
da, je veliko pripomogla preventivna 
dejavnost. V preteklih letih in tudi v 
letu 2019 so bile po naravnih nesrečah 
iz občinskih in nepovratnih državnih 

sredstev izvedene strokovne sanaci-
je škode na občinski infrastrukturi, 
plazovih in usadih, s strani države 
pa tudi na nekaterih vodotokih. Prav 
tako je ARSO že nekaj dni pred priha-
jajočimi obilnimi padavinami izdal 
ustrezna opozorila. Zato so lahko pra-
vočasno izvedli določene namenske 
preventivne ukrepe in bili v priprav-
ljenosti za takojšnje ukrepanje.

Sorazmerno mirno leto

Kot je v poročilu za lansko leto dejal poveljnik Civilne zaščite za škofjeloško 
občino Nikolaj Kržišnik, je bilo leto 2019 sorazmerno mirno.
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Občina Škofja Loka

OBVESTILO O RAZPISU JAVNE DRAŽBE 
ZA PRODAJO GRADBENE PARCELE

Občina  Škofja Loka je na spletni strani in na oglasni deski 
objavila javno dražbo za prodajo gradbene parcele, v ob-
močju OLN Kamnitnik I, v površini 538 m2.
Javna dražba bo potekala v torek, 25. februarja 2020, 
ob 13.30 na sedežu Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 
Škofja Loka, v sejni sobi financ nad Sokolskim domom.
Besedilo javne dražbe in obrazci za sodelovanje so do
s topni na spletni strani občine, na naslovu https: www 
skofjaloka.si/objava/239676.

Datum: 3. 2. 2020
Župan 

Tine Radinja l.r.

Občina Škofja Loka 

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine  
Škofja Loka objavljen:

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2020
(kontakt: Irena Studen, 04/51 12 313, in Majda Luznar, 
04/51 12 702).
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.
si pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne  
Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 11. 2. 2020
Tine Radinja l.r  

ŽUPAN
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S sončno elektrarno lahko dolgoročno znižate strošek ele-
ktrike ali z njo celo zaslužite. Vas zanima, kako? Območna 
obrtnopodjetniška zbornica Škofja Loka v sodelovanju s 
Suncontract energetsko tržnico in Medpodjetniškim izo-
braževalnim centrom Škofja Loka vabi na dogodek “Kako 
znižati strošek elektrike za vaš posel – S soncem do pr-
ihrankov’”. Brezplačni dogodek bo potekal danes ob 16. uri v 
predavalnici Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

S soncem do prihrankov

Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Direktor Tomaž Trobiš je povedal, da so izvedli del 
investicij v infrastrukturo, energetske naprave in 
opremo za zasneževanje, a je treba nadaljevati z 

zamenjavo še drugega dela neučinkovite opreme. Samo 
z delno sanacijo črpališča Kopa porabijo denimo za dvaj-
set odstotkov manj energije, poleg tega pa so nižji tudi 
stroški vode. A tudi ta investicija, žal, ob tako topli in 
deževni zimi ne more rešiti sezone. »Sezona 2019/2020, 
ki se je začela klavrno, se nadaljuje tudi v januarju. Upa-
mo, da bo februarja drugače,« je dejal Trobiš. Tako so na 
zadnji dan januarja zabeležili le trideset smučarskih dni. 
Bistveno manjši obisk je tudi na drugih slovenskih smu-
čiščih. »Vsi nemočno gledamo v nebo in vabimo goste, ki 
jih ni,« je še dodal Trobiš, ki upa, da jim do konca sezone 
uspe zagotoviti vsaj šestdeset obratovalnih dni.

Sicer pa družba še vedno izkazuje obveznosti do up-
nikov, ki jih postopno sanirajo. Do nekdanjih zaposlenih 
nimajo nobenih odprtih terjatev.

V razpravi, ki je sledila, so svetniki govorili predvsem 
o poletni sezoni, pri kateri pa so glavna ovira zapleti z 
nekaterimi lastniki zemljišč. Strinjali so se, da je za ra-
zvoj podjetja treba poiskati strateškega partnerja in ure-
diti odnose z lastniki zemljišč.

Nemočno gledajo  
v nebo
Direktor Smučarsko turističnega 
centra Stari vrh Tomaž Trobiš je 
občinskim svetnikom predstavil 
medletno poročilo družbe.

Na smučišču Stari vrh lahko letos le nemočno gledajo v nebo.
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za najlepšo otroško 
pravljico Škofje Loke
1. nagrada: 1200 EUR, izdaja pravljice v obliki knjige ter 30 brezplačnih izvodov
2. nagrada: 500 EUR, 3. nagrada: 300 EUR
Več o natečaju: www.skofjaloka.si, rubrika Novice in objave/ Razpisi, javna naročila, natečaji 
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ANDREJ ŠTREMFELJ 
Komunalno ekološka lista

JELKA DAGARIN 
SDS

Pred dobrim letom sem prvič vstopil v politiko. Po 
upokojitvi sem razmišljal, da lahko družbi še nekaj pri-
spevam, saj v taki obliki to počnem kot prostovoljni gasi-
lec skoraj 40 let in v tem času še 35 let kot poklicni gasi-
lec, večji del kot vodja izmene in intervencij. 

Tako sem tudi v svojem predvolilnem programu na-
vedel predvsem štiri področja. To so starejši, slepi in 
invalidi v našem okolju in njihova varnost, promet in 
prometna varnost, požarna varnost, ekologija in varstvo 
okolja. Z vsemi temi področji sem se srečeval na svoji 
poklicni poti. 

O teh in tudi drugih temah bom še naprej opozarjal in 
spraševal na občinskem svetu, čeprav se srečujem s poiz-
kusi diskreditacije, ampak mi znanja, pridobljenega skozi 
poklicno in prostovoljno pot, ne morejo odvzeti. 

S Centrom slepih, slabovidnih in starejših v Stari Loki 
sem v stikih že od leta 1983, ko sem kot takratni gasilski 
tehnik izdelal oceno ogroženosti. Tudi danes pomagam 
pri razvoju požarne varnosti. Ta objekt predstavlja v tem 
okolju povečano tveganje, zato ga na mojo pobudo gasil-
ska enota Stara Loka tehnično varuje kot dodatni ukrep. 
Prizadevamo pa si tudi urediti prepotreben dodatni dovoz 
za gasilska vozila in odvoz v primeru evakuacije več kot 
220 stanovalcev. Tu bom skupaj z odgovornimi vztrajal 
dalje. Pogrešam pa boljše sodelovanje občine, saj ji odgo-
vornost nalaga tudi 21. člen Zakona o lokalni samoupravi. 

Ko sem vstopal v politiko, so mi tisti, ki me poznajo, 
svetovali, naj tega ne počnem, ker to ni zame. Pričako-
val sem nekaj nenormalnega, ampak je stanje še slabše 
tudi v strokovni službi. Pogrešam obljubljeno projektno 
delovanje. Vse preveč prevladuje ideologija nad stroko 
in dobrimi rešitvami. »Strokovne službe« na občini se 
premalo pogovarjajo na terenu, delujejo kot oblastniki ali 
lastniki, čeprav občina ni d. o. o, s. p. ali d. d. Zavedati bi 
se morali, da so servis občanom. To sem občutil v enole-
tnem predsedovanju KS. Če bi vsi, politika in strokovna 
služba občine, delovali za iste cilje in bi napore usmerili 
v iskanje rešitev, in ne v spodbijanje »nasprotnika«, bi bili 
lahko bogata in urejena občina.

Ja, politika je drugačen svet, da ne uporabim drugač-
nega izraza, samo nisem prepričan, če je to pravi način 
gospodarjenja z davkoplačevalskim denarjem.

V tem mandatu sem prvič med občinskimi svetniki, kot 
članica Odbora za urejanje prostora, varstvo okolje in preno-
vo pa delujem že drugi mandat. V tem mandatu tudi prvič 
sodelujem kot članica v svetu Krajevne skupnosti Trata.

Sem žena in mati štirim odraslim fantom ter babi 
štirim prisrčnim vnukinjam. Zaposlena sem v večjem 
zasebnem projektivnem podjetju, kjer se tudi profesio-
nalno srečujem s prostorsko problematiko in zakonodajo 
na tem področju.

S svojim delovanjem v občinskem svetu, občinskem 
odboru in svetu krajevne skupnosti poizkušam posredo-
vati občinski upravi in strokovnim občinskim službam 
svoje predloge in predloge svojih sokrajanov za izboljša-
nje našega življenjskega prostora, vendar moram prizna-
ti, da ni vedno lahko »biti slišan«.

V naši občini je že nekaj storjenega na področju proble-
matike staranja prebivalstva – Program kakovostnega sta-
ranja, ki v večji meri zajema starejše, ki so zdravi, mobilni 
in se lahko udeležujejo raznih aktivnosti in dejavnosti za 
ohranjanje fizične in umske vitalnosti. O onemoglih, bol-
nih, ki jih je vedno več in niso vključeni v institucionalne 
ustanove in varstvo, pa je premalo rečenega in storjene-
ga. S prostovoljci se izvaja program »starejši za starejše« 
z obiskovanjem in pomočjo na domu. Občina sofinancira 
storitve »pomoč na domu«, ki jo izvaja služba Centra sle-
pih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Vendar je na tem 
področju močna kadrovska podhranjenost. Potrebno bi bilo 
vključiti in motivirati tudi zasebne izvajalce teh storitev, 
uporabnikom pa pomagati s sofinanciranjem.  

Občinska uprava z županom na čelu se je odločila, da 
bo pristopila k izvedbi participativnega proračuna: občina 
nameni del proračuna (en odstotek dvoletnega občinske-
ga proračuna) za izvedbo projektov na predlog občank in 
občanov. Sredi januarja 2020 smo imeli predstavniki kra-
jevnih skupnosti (predsedniki, podpredsedniki in člani 
svetov KS) posvet in predstavitev možne izvedbe takega 
načina financiranja predlogov, ki bi bili po krajevnih sku-
pnostih tudi večinsko izglasovani. Zato spodbujam vse, ki 
imajo predloge, naj se odzovejo pozivu občine, ki bo izve-
den v februarju 2020, ter se odzovejo in sodelujejo s svoji-
mi idejami, kako izboljšati lokalno okolje. Morda bo ravno 
njihov predlog projekta izglasovan in tudi izveden.
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ČAROBNI SVET, zasebni vrtec, d. o. o., PE MIKUJČKI, Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj                      www.carobni-svet.com  

Vrtec, kjer so  
otroci nahranjeni  

s srebrno žlico

V zadnjem času je slišati veliko negativnega o dogajanju na 
področju vrtcev ali tako imenovanih varstev na črno, kot 
so bili Kengurujčki. Kadar se zgodijo taki neljubi dogodki, 
trpimo posledično vsi vrtci, saj starši izgubljajo zaupanje. 
V skrbeh so še zlasti starši, ki se prvič srečajo z odhodom 
svojega otroka v vrtec. A treba se je zavedati, da so v vsaki 
panogi ljudje, ki so izjemno profesionalni, pa tudi taki, ki 
jim za profesionalne standarde ni mar. Tako je na vseh pod-
ročjih življenja, ne samo na področju predšolske vzgoje, 
zato je strah pred odhodom v dober vrtec povsem odveč.
Najbolj pravilno je, da bi se starši udeležili dnevov odprtih 
vrat vsakega vrtca, saj tako lahko začutijo utrip in energijo 
vrtca, se pobliže spoznajo z osebjem vrtca in si ustvarijo 
vtis, ali bi bil ta vrtec pravi za njihovega otroka. V Čarobnem 
svetu vsako leto ob koncu šolskega leta opravimo anoni-
mno anketo, ki je edina prava pokazateljica zadovoljstva 
staršev, saj starši lahko iskreno napišejo svoje mnenje brez 
zadržkov. Po anketi o zadovoljstvu je Čarobni svet z oce-
no odlično ocenilo 88 odstotkov staršev, osem odstotkov 
staršev je zadovoljstvo izrazilo z oceno prav dobro, le štirje 
odstotki pa z oceno dobro. Na naš rezultat vpliva predvsem 
to, da je Čarobni svet majhen vrtec s poudarkom na otro-
cih, in ne na projektih. Gre za holističen pristop do otroka. 

Ker imamo majhen mlad kolektiv, ki v osnovi zelo dobro 
deluje, smo sami otrokom najboljši vzor dobrih medoseb-
nih odnosov. Starši so vsak dan seznanjeni z dogajanjem 
v vrtcu; vzgojiteljice se vsak dan srečajo s starši ob priho-
du ali odhodu otrok domov, jim povejo, kako je bilo z ot-
rokom in kaj so počeli. V neposredni bližini imamo veliko 
zanimivih kotičkov in institucij, ki jih lahko obiskujemo – 
knjižnico, otroški park Pungert, kanjon reke Kokre, banko ... 
Da, otroke peljemo tudi na izlet v banko, kjer se seznanijo 
z denarjem. Vsako šolsko leto, ko pripravimo letni delovni 
načrt na podlagi kurikula za javne vrtce, kjer prepletamo 
različna področja, od gibanja, jezika, umetnosti do narave, 
družbe in matematike, dodamo še kakšno inovativno me-
todo za izboljševanje komunikativnega razvoja otrok. Tako 
uporabimo tudi metode NTC za razvoj motoričnih sposob-
nosti, ki obenem spodbujajo samostojnost in krepijo otro-
ške zmožnosti in sposobnosti. Vedno izhajamo iz otroka in 
delamo v njegovo korist.
V vrtcu čarobni svet skrbimo za veselo, varno in čisto oko-
lje. Naša oprema je iz pravega lesa in visoke kakovosti ter 
primerna posameznemu starostnemu obdobju. Vsi naši 
vzgojitelji imajo kljub mladostnemu videzu večletne izkuš-
nje in opravljen tečaj prve pomoči. Prav tako uporabljamo 



različne pripomočke, ki pospešujejo razvoj motorike, dnevno 
otrokom ponujamo svežo prehrano, ki jo za nas pripravljajo v 
Vrtcu Orehek, na voljo imamo tudi vse diete. Naše vzgojitelji-
ce imajo zelo očitno strast do dela z otroki ter so občutljive za 
potrebe in počutje otrok. Ravno tako so zelo entuziastične in 
prijazne ter so se sposobne spoprijeti z morebitnimi težavami 
zelo mirno.
Staršem na oglasni deski vedno prikažemo načrt poteka dela 
za tekoči mesec, starši pa lahko dnevno dogajanje spremljajo 
prek portala za starše, kjer objavljamo slike otrok v skladu z 
njihovimi dovoljenji. Portal je namenjen le našim strankam in 
ni viden širši javnosti. Tako letno ustvarimo od tisoč do dva ali 
celo tri tisoč slik, ki si jih starši lahko shranijo za spomin.

Čarobni svet, zasebni vrtec, d.o.o.
Dir. Nataša Maletič

Mnenja staršev:
Več kot leto in pol je naš Aleks član čudovitega vrtca Ča
robni svet! Aleks z velikim veseljem in navdušenjem vsak 
dan hodi v vrtec. Predvsem bi rada pohvalila izredno 
prijazne vzgojiteljice, ki vedno z nasmehom sprejmejo 
otroke. Prav tako pohvala direktorici, ki se trudi za nepre
stane izboljšave v vrtcu ter je vedno pripravljena poma
gati in podati informacije. Dan malčkov je vsak dan dru
gačen, saj vrtec izvaja različne aktivnosti, od sprehodov 
do igre na igralih, predstav, ustvarjanja in še marsičesa 
drugega. Vrtec je izjemno urejen in prijeten. Naš Aleks je 
v vrtcu srečen, zato sva tudi oči in mamica sproščena, ko 
se zjutraj odpraviva v službo. Suzana Jovanovič
 
Prišel je čas, ko bova svojo punčko morala predati v dru
ge roke. Kljub temu da se ne poslavljamo dokončno, saj k 
vam prihaja še naš mali vragec, bi izkoristila priložnost za 
nekaj besed. Hvaležna sva vam, da ste najini Petji ustvarja
li čarobni svet, v katerega se je z dneva v dan rada vračala. 
Svet, v katerem je sproščala svojo igrivost, razvijala svoje 
talente, pridobivala nova znanja, raziskovala različna 
področja in ob vsem tem zelo uživala. Hvala za vso vašo 
pozornost in ljubezen, ki je je bila deležna. Vsekakor po
stavljate visoke kriterije in močno upam, da jim bosta novi 
vzgojiteljici lahko sledili. Jaša Krč in Anja Markovič
 
Z vrtcem Čarobni svet smo zelo zadovoljni. Prijaznost in 
profesionalnost osebja je na najvišji ravni, kar se odraža 
tudi v nasmehu najinega zadovoljnega otroka. 
Dijana Pejašinovič, mamica 13-mesečne Mile
 
Že prve dni Evinega vrtčevskega bivanja sem vedela, da je 
Čarobni svet drugačen in da je predvsem srčen. Uvajanje 
v vrtec je za starše in za malčke stresno … S cmokom v 
grlu sem pred letom in pol vstopila v to obdobje. Vendar 
me je zaradi vzgojiteljic, ki so mojo hčerkico vsako jutro 
pričakale z objemom in poljubčkom, ta občutek tesnobe 
kmalu zapustil in za to sem jim res neizmerno hvaležna. 
Poleg topline in domačnosti ima Čarobni svet tudi pester 
program – vsakodnevno ustvarjajo, barvajo kamenčke, 
pečejo piškote, sadijo rože, obiskujejo mestno knjižnico, 
hodijo na dolge sprehode, imajo razgiban urnik in že od 
samega začetka spodbujajo otroke pri samostojnosti  
(hranjenje, pitje iz kozarca, oblačenje, obuvanje ... ). Eva mi 
že v garderobi pokaže svoje nove izdelke, risbice, okraske 
na stenah ... Med vožnjo domov pa rada pripoveduje o 
svojih prijateljih iz vrtca in o dogodivščinah tistega dne. 
Vesela sem, da sem Evo vpisala ravno v Čarobni svet, ker je 
prav taksen – čaroben.  Vesna Kajtazovič, mamica EveČAROBNI SVET, zasebni vrtec, d. o. o., PE MIKUJČKI, Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj                      www.carobni-svet.com  
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Mateja Rant, foto: arhiv šole

Letošnjo Informativo je po po-
datkih organizatorja obiskalo 
več kot 25 tisoč obiskovalcev. 

Tudi letos je sejem izobraževanja in 
poklicev mladim na enem mestu po-
nudil raznolike informacije o izobra-
ževanju doma in v tujini, štipendijah, 
nastanitvah v času izobraževanja in 
prvi zaposlitvi ter druge informacije, 
ki so povezane z vprašanjem kam in 
kako naprej. 

Več kot 170 razstavljavcev je 
predstavilo več kot 250 različnih 
izobraževalnih programov. Dobro 
obiskan je bil po besedah ravnatelja 
višje strokovne šole Šolskega centra 
Škofja Loka Igorja Hanca tudi njihov 
razstavni prostor, saj so v dveh dneh 
razdelili okrog 350 predstavitvenih 
brošur. »Mladi, ki so se ustavili pri 

našem razstavnem prostoru, so lah-
ko iz prve roke dobili informacije, kaj 
jim ponujamo v naših izobraževal-
nih programih,« je razložil Hanc in 
dodal, da so pri osnovnošolcih opazi-
li, da jih je še veliko neodločenih gle-
de prihodnjega izobraževanja, bolj 
izdelano sliko o tem, kaj želijo početi 
v prihodnje, pa so imeli dijaki, ki so 
se zanimali za vpis v višjo strokovno 
šolo. »Prihodnje dijake so tako zani-
male tudi povsem osnovne stvari, 

r e c i -
mo kje se sploh nahaja naša šola, 
kakšne programe ponujamo, kako je 
videti pouk, kako poteka praktično 
izobraževanje in podobno.« Prihod-
nji študenti pa so iskali podrobnosti 
o študiju na njihovi šoli, predvsem 
jih je zanimalo, kakšen je obseg 
praktičnega izobraževanja. »Praktič-
no izobraževanje pri nas predstavlja 
pomemben del šolanja, skozi prak-
tično izobraževanje pogosto najdejo 
tudi temo za diplomsko nalogo in 
mogoče celo prihodnjo zaposlitev,« 
je razložil Hanc in dodal, da se jim 
zdi pomembno tudi poudariti, da se 
svet ne konča v Škofji Loki, saj imajo 
vedno možnost še nadaljevati študij. 
»Prek izobraževanja v tujini v okviru 
programov Erasmus+ pa našim di-
jakom in študentom ponujamo tudi 
možnosti za osebnostno rast in ra-
zvoj,« je še dodal Hanc. 

Pritegnili veliko zanimanja

V sklopu 12. Informative je svoje programe na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi predstavil tudi Šolski 
center Škofja Loka.

Razstavni prostor Šolskega centra Škofja Loka na letošnji Informativi 

Na letošnji 12. Informativi  
je več kot 170 razstavljavcev 
predstavilo prek 250 
različnih izobraževalnih 
programov.
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VEČ KOT GIMNAZIJA ZA BODOČE  
INŽENIRKE IN INŽENIRJE

Strokovna tehniška gimnazija Šolskega centra Kranj je več kot 
gimnazija, saj poleg kakovostnega gimnazijskega programa di-
jakom ponuja tudi možnost poglabljanja znanja na strokovnih 
področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva. Na-
menjena je fantom in dekletom, ki imajo radi naravoslovje in jih 
zanimajo tehnična področja ter moderne tehnologije. Strokovna 
tehniška gimnazija letos praznuje že svojo 20-letnico delovanja, 
kar so nedavno obeležili z odprtjem fotografske razstave z naslo-
vom 'Song o mladosti'. Med nekdanjimi dijaki Strokovne tehniške 
gimnazije ŠC Kranj so številni uspešni inženirji, piloti, podjetniki, 
profesorji, ekonomisti, glasbeniki, učitelji, doktorji znanosti ... 

Na tehniški gimnaziji dijaki skozi inovativne metode in oblike dela 
lahko pridobivajo znanja in kompetence, s katerimi lahko uspeš-
no nadaljujejo izobraževanje na višji ravni in so se sposobni soo-
čati z izzivi sodobne družbe, pri čemer imajo precej hitro možnost 
pokazati svojo inovativnost in tehniško znanje tudi v praksi ter si 
že v času šolanja ustvarjajo številne karierne priložnosti. Ravnate-
ljica mag. Lidija Goljat Prelogar je ob tem povedala: »Naši dijaki so 
zelo inovativni; veliko jih že inženirsko razmišlja, snuje, sestavlja 
ter preizkuša svoje inovacije. Poleg tega se z veseljem vključujejo 
tudi v projekte, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost.« 
Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj je vključena tudi v na-
cionalni projekt Podjetnost v gimnaziji, katerega cilj je razviti 
kompetenco podjetnosti in samoiniciativnosti pri dijakih z med-

predmetnim povezovanjem in sodelovanjem z okoljem ter širšo 
skupnostjo. Dijaki so si za projekt izbrali področje svetlobnega 
onesnaževanja, pri čemer povezujejo znanje splošnih in strokov-
nih predmetov. Dijaki so takoj na začetku naleteli na problem, ko 
so želeli meriti spekter vidne in UV-svetlobe, za kar bi potrebovali 
spektrometer, ki pa je lahko precej draga naprava. Inovativni dijak 
tretjega letnika Kristjan Komloši je tako predlagal izdelavo lastne-
ga spektrometra. Pri tem je zasledoval naslednje cilje: natančno 
merjenje spektra vidne, infrardeče in UV-svetlobe, primernost za 
delo na terenu (oz. delovanje na akumulator), nizka cena (torej 
primeren za izdelavo v šolah) in uporaba novih tehnologij (3D-ti-
skanje ohišja, povezava z mobilnim telefonom). V kratkem času je 
Kristjanu uspelo sestaviti delujoč spektrometer, ki ga še naprej iz-
popolnjuje s pomočjo sošolcev. Pri pouku strokovnih predmetov 
bodo dijaki Strokovne tehniške gimnazije skupaj izdelali še dva 
spektrometra, ki jih bodo uporabljali za meritve na terenu. 
Strokovna tehniška gimnazija se je v tem šolskem letu pridružila 
projektu Inženirke in inženirji bomo!, ki združuje priznane inženir-
ke in inženirje, vrhunske menedžerje, predstavnike startup pod-
jetij in različne prodorne ter ustvarjalne posameznike. Osrednja 
aktivnost projekta so dogodki, ki se izvajajo na vodilnih sloven-
skih gimnazijah. Oktobra 2019 se je prvi tak dogodek odvijal tudi 
na tehniški gimnaziji, ki se je organizacije dogodka lotila na mal-
ce drugačen način, saj je na prvo mesto postavila dosežke svojih 
inovativnih dijakov, ki so predstavili svoje izdelke oz. inovacije. 
Na dogodku Inženirke in inženirji bomo! je Strokovna tehniška 
gimnazija ŠC Kranj kot prva slovenska gimnazija predstavila tudi 
pilotno izvedbo senčenja inženirjev v podjetjih. Senčenje je ob-
lika izkustvenega učenja, kjer dijak opazuje inženirja, je njegova 
senca in mu sledi ter ga opazuje, s čimer pridobi boljše razume-
vanje inženirjevega dela ter znanj in veščin, ki jih za svoje delo 
potrebuje. Senčenja so se udeležili trije dijaki Strokovne tehniške 
gimnazije, in sicer Aljaž Medič, ki je bil v Iskratelu, Miha Meglič, ki 
je dan preživel v podjetju Iskraemeco, in Matija Demšar v Lotrič 
Meroslovju. Dijaki so bili z izkušnjo zelo zadovoljni in jo priporo-
čajo tudi ostalim.
Drage devetošolke, dragi devetošolci, postanite del naše 
uspešne zgodbe tudi vi!
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DIFA, d.o.o., je hitro razvijajoče se družinsko proizvodno 
podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot naslednik obrtne de-
javnosti iz leta 1967. Osnovna dejavnost podjetja je tlačno 
litje in obdelava ulitkov iz cinkovih in aluminijevih zlitin za 
potrebe avtomobilske industrije, svojim kupcem pa nudi 
podporo v celotni verigi od predrazvoja posameznih delov 
ter podsklopov do konca trajanja projekta.

ZAPOSLUJEMO:

VZDRŽEVALEC-ELEKTRIČAR (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
 diagnosticiranje in odpravljanje električnih okvar, 
 izdelava in popravilo električnih inštalacij, 
 kurativno in preventivno vzdrževanje strojev in naprav,
 sodelovanje s tehnično podporo iz tujine,
 sodelovanje pri projektih. 

KAJ NUDIMO 
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta s poskusno 
dobo 3 mesece, možnost podaljšanja za nedoločen čas. 
Delo v mladem kolektivu in stimulativno plačilo. 

Prošnje sprejemamo samo v elektronski obliki 
na e-naslov: zaposlitev@difa.si.

Mateja Rant, foto: arhiv šole

V sklopu sejma Informativa konec januarja je pote-
kalo tudi nacionalno tekmovanje SloveniaSkills, 
ki ga organizira Center RS za poklicno izobraže-

vanje. Tekmovalci so se pomerili v osmih različnih pa-
nogah. Vstopnico za tekmovanje Euroskills, ki bo jeseni 
potekalo v Gradcu v Avstriji, si je z zmago v kategoriji 
stavbno pohištvo prislužil tudi dijak Srednje šole za le-
sarstvo (ŠC) Škofja Loka Andraž Rožanski.

Svoje spretnosti so mladi tekmovalci ob podpori men-
torjev preizkušali v panogah aranžerstvo, cvetličarstvo, 
slikopleskarstvo, kamnoseštvo, mehatronika, informacij-
sko-komunikacijska tehnologija ter pohištveno in stavb-
no mizarstvo. Tudi na ta način želijo poskrbeti za ugled 
poklicev v javnosti. »Tekmovanje je namenjeno mladim 
od 18. do 25. leta. Našo šolo so zastopali trije dijaki v dveh 
kategorijah, to je v stavbnem in pohištvenem mizarstvu,« 
je razložil ravnatelj Srednje šole za lesarstvo Milan Štigl. 
Najbolj so se seveda razveselili prvega mesta Andraža Ro-
žanskega, ki je tako dobil priložnost svoje znanje prikazati 
tudi na evropskem tekmovanju. Izkazal se je še dijak dru-
gega letnika programa mizar Ognjen Dević, ki je osvojil 
prav tako odlično tretje mesto. »Dijaki naše šole so na tem 
tekmovanju vedno med najboljšimi,« je ponosen Štigl.

Vstopnica za evropsko tekmovanje

Na letošnjem izbornem tekmovanju SloveniaSkills je v kategoriji stavbno 
mizarstvo zmagal Andraž Rožanski iz Srednje šole za lesarstvo Šolskega  
centra (ŠC) Škofja Loka. 

Na tekmovanju SloveniaSkills je v kategoriji stavbno mizarstvo zmagal Andraž Rožanski iz Srednje šole za lesarstvo ŠC Škofja Loka.



Na Gimnaziji Franceta Prešerna, kjer se dijaki šolajo 
v treh programih: gimnaziji, ekonomski gimna-
ziji in športnem oddelku ekonomske gimnazi-
je, se že vrsto let trudimo ustvariti takšne pogoje 
dela, da mladi razvijajo ustvarjalnost na različnih 
področjih, zato ni naključje, da naši dijaki dosegajo 
vrhunske rezultate v športu, znanosti, umetnosti … 

V preteklosti so se na naši gimnaziji šolali številni 
dobri športniki. Podobne možnosti izobraževanja 
kot športniki imajo tudi glasbeniki, likovniki, foto-
grafi, raziskovalci ... Pri pridobivanju umetniških 
izkušenj dijaki sodelujejo s priznanimi umetniki. 
Slikarji Likovnega društva Kranj so nam podarili že 
več stalnih razstav. Slikarju Klavdiju Tutti smo hva-
ležni za didaktično donacijo likovnih del, ki je prva 
didaktična likovna zbirka na srednji šoli. V no-
vembru 2019 smo zaokrožili zbirko, ki je nastajala 
več let, in imeli sklepno prireditev. Z obiskom nas 
je počastila tudi državna sekretarka Ministrstva za 
izobraževanje in šport Martina Vuk in župan MO 
Kranj Matjaž Rakovec. Odlična umetniška zbirka je 
zbrana na 1500 kvadratnih metrih hodnikov naše 
šole, v njej je zastopanih skoraj štirideset umetni-
kov in več kot sto umetniških del. 

Na hodnikih šole in v šolski galeriji ne razstavljajo 
svojih del samo uveljavljeni umetniki, ampak se s 
svojimi likovnimi deli predstavljajo tudi dijaki, ki 
se z likovno umetnostjo srečujejo neposredno, v 
okviru delavnic, ki jih na šoli vodijo umetniki. 

Naši nekdanji dijaki so zato danes uveljavljeni sli-
karji in fotografi. Suzana Brborović je ena najper-
spektivnejših mladih slikark, ki svojo kariero na-
daljuje v Leipzigu. Tudi nekdanji dijak Ciril Jazbec 
je eden najboljših slovenskih dokumentarnih fo-
tografov, je redni fotograf svetovne izdaje revije 
National Geographic Magazine in prvi Slovenec, 
ki objavlja v mednarodni različici te med fotografi 
zelo cenjene revije. Podobne poti ubira tudi uspe-
šna fotografinja Katja Bidovec, ki se je nad foto-
grafijo navduševala že v srednji šoli. V četrtem le-
tniku smo na šoli razstavili njene prve fotografije. 
Katja za svoje fotografske dosežke prejema presti-
žne nagrade in sodeluje s priznanim slovenskim 
fotoreporterjem Arnejem Hodaličem. 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna je po zaslugi aka-
demskega slikarja Klavdija Tutta in njegovih kole-
gov, likovnikov iz vse Slovenije, celo Evrope, pa tudi 
fotografov, skozi leta in z vztrajnostjo nastala naša 
dnevna soba umetnosti, ki je edinstven primer, 
kako umetnost približati mladim generacijam.

Na GFP prva didaktična likovna zbirka na srednji šoli

Akademski slikar Klavdij Tutta na odprtju didaktične razstave



Marija Volčjak, foto: Samo Mlejnik

Kvartet Tamino je v soboto, 18. 
januarja, v kleti vse bolj zna-
ne škofjeloške gostilne Pr' 

Pepet pripravil glasbeno-gastronom-
ski večer. Starodavna obokana klet 
se je izkazala kot akustičen in zra-
čen koncertni prostor, le vstopnice 
so hitro pošle, saj je klet majhna. Po 
pričakovanju je bilo občinstvo mla-
do, kar pripoveduje o priljubljenosti 
klasične glasbe v Škofji Loki. 

Kvartet Tamino sestavljajo flavtist 
Luka Železnik, violinistka Ana Julija 
Mlejnik, klarinetistka Urša Zupan 
in violončelist Sebastian Bertoncelj. 
Vsi štirje so mladi, vendar že dokaj 
uveljavljeni glasbeniki, ki nastopa-
jo na domačih in tujih odrih. »Nova 
zasedba, s povsem novim zvokom, 

je nastala v iskanju novih zvočnih 
možnosti in v prepletu goreče želje po 
skupnem muziciranju,« je povedala 
violinistka Ana Julija Mlejnik. 

S povsem novim zvokom so pre-
oblekli Mozartovo Čarobno piščal, 
dragulj operne literature, ki je že 
dvesto let na rednem sporedu naju-
glednejših opernih hiš po vsem sve-
tu. Glasbeno zgodbo so nam prib-
ližali na zelo zanimiv način, ki pri 
nas še ni v navadi. Glasbo so strnili 

v tri sklope: uvod, zaplet in razplet, 
vsakega so napovedali s pripovedjo 
in nam tako približali vsebino ope-
re.  

Princ Tamino iz Mozartove opere 
Čarobna piščal je prispodoba pleme-
nitega človeka z ideali in vrednotami. 
V Čarobni piščali gre skozi številne 
preizkušnje in se kali v pogumu in 
čisti, nesebični ljubezni. Prav te vrline 
in vrednote so tudi mladim glasbeni-
kom blizu, zato so za kvartet izbrali 
njegovo ime. 

Tri glasbene sklope so spremljali 
štirje gastronomski hodi, dobesedno 
hodi, saj smo se vsakič po stopnicah 
podali v pritličje, kjer nam je Janez 
Ferlan postregel s prigrizki in vinom. 
Priznani gastronom je izbral vino in 
jedi, ki so se podale Mozartovi glasbi, 
in tako glasbeni dogodek zaokrožil v 
celostno in izjemno prijetno doživetje.

Čarobni koncert
Mladi glasbeniki so nam domiselno približali princa Tamina iz Mozartove 
Čarobne piščali, po katerem se nova glasbena skupina imenuje.

Kvartet Tamino sestavljajo (od leve proti desni): flavtist Luka Železnik, violinistka Ana Julija Mlejnik, klarinetistka Urša Zupan in violončelist 
Sebastian Bertoncelj.

Kvartet Tamino je nastal 
v iskanju novih zvočnih 
možnosti in v prepletu 
goreče želje po skupnem 
muziciranju.
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Mateja Rant, foto: Tina Dokl

V Škofji Loki se dobro živi; že nekaj let je to tudi izmer-
jeno in vedno se radi pohvalimo, da se po različnih 
kriterijih kakovosti življenja vsako leto uvrščamo 

med prvih deset občin v Sloveniji. To je vaša zasluga,« je 
zbrane v Vrtcu Kamnitnik na ponovoletnem sprejemu na-
govoril župan Tine Radinja, ki občino vidi predvsem kot 
povezovalni člen med gospodarstvom, javnimi institucija-
mi in nevladnimi organizacijami. Tako gradijo skupnost 
in zagotavljajo, da vsi projekti izhajajo iz potreb ljudi in go-
spodarstva ter vseh, ki ustvarjajo v mestu.

Preteklo leto je župan označil kot zanj posebno leto, 
saj je imel »prvo leto čast voditi občino«. Večina projek-
tov, ki so jih končali lani, je bila po njegovih besedah še 
posledica dela prejšnje občinske uprave in nekdanje-
ga župana Mihe Ješeta. Kronski primer teh investicij je 
prav Vrtec Kamnitnik, je poudaril Radinja, ki predstavlja 
največjo investicijo občine v zadnjih desetih letih na po-
dročju družbenih dejavnosti. »Pomeni pridobitev za vse 

in je naložba v našo prihodnost.« Poleg dokončanja že 
zastavljenih projektov je lani veliko pozornosti usmeril 
še v iskanje sinergije med različnimi akterji na področju 
politike in gospodarstva ter med vsemi, ki želijo ustvar-
jati v mestu. »Letos imamo tako skupno priložnost, da 
ustvarjamo nove velike zgodbe in projekte v našem ma-
lem mestu.« Med večjimi izzivi v prihodnosti je poudaril 
področje mobilnosti, saj občani za premikanje po mestu 
še vedno najpogosteje uporabljajo osebni avto. »Zato bi 
radi omogočili boljše kolesarske povezave, varnejšo kole-
sarsko infrastrukturo, izposojevalnice koles in vozila, ki 
bi zagotavljala javni promet na drugačen način.« Še letos 
bodo dokončali novo knjižnico na Trati, za katero verjame, 
da bo nov kulturni center za velik del mesta, pripravljajo 
se tudi na gradnjo nove osrednje knjižnice, pri čemer naj 
bi letos dokončali nakup stavbe Nama, da bo v celoti v lasti 
občine. Kot novost je omenil še participatorni proračun, ob 
infrastrukturnih izzivih pa se je dotaknil tako imenova-
nih mehkih vsebin – dogodkov in prireditev, ki prinašajo 
v mesto življenje. Pri tem je posebej omenil bližajočo se 
uprizoritev Škofjeloškega pasijona v prihodnjem letu ob 
tristoti obletnici prvega zapisa pasijona. 

Pred novimi velikimi zgodbami

Predstavnike podjetij, javnih zavodov in drugih institucij ter društev in 
nevladnih organizacij v občini je na letošnjem ponovoletnem sprejemu  
župan Tine Radinja gostil v novozgrajenem Vrtcu Kamnitnik.

Ponovoletni sprejem je župan Tine Radinja letos gostil v novem Vrtcu Kamnitnik.
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Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Johana Purgar je 22-letnica, ki pri-
haja iz Krivega Brda, živi pa v Zmincu. 
Njeno življenje je močno prepleteno z 
glasbo.

 Glasba je tema najinega pogovora. Kaj 
vam pomeni? 

Na kratko lahko povem, da si ne 
predstavljam, kakšno bi bilo moje življe-
nje brez glasbe. Zame je to čudovito pre-
živet čas. Ob glasbi se sprostim, hkrati 
pa sem neskončno hvaležna, da lahko 
s svojimi nastopi razveseljujem druge 
ljudi.

 Kdaj in kako se je začelo?
Tako kot prve besede in korake ot-

roci običajno naredijo doma, se je tudi 
moje prepevanje začelo v domači ko-
palnici. Glasba me je spremljala na vsa-
kem koraku. Oče je veliko prepeval tako 

doma kot na različnih nastopih z zbori. 
Pri šestih letih sta me starša vpisala v 
glasbeno pripravnico v Škofjo Loko in 
od takrat me vseskozi spodbujata na 
moji glasbeni poti.

 Kako je potekala vaša glasbena pot?
Po glasbeni pripravnici se je nadalje-

vala z učenjem klavirja prav tako v glas-
beni šoli v Škofji Loki. Končala sem šest 
let klavirja. Hkrati sem pela pri cerkve-
nem zboru v naši župniji in se navdušila 
nad petjem. Eno leto sem na petje hodila 
v zasebno glasbeno šolo v Rakovniku, k 
prof. Marjanu Trčku, kasneje pa sem se 
vrnila v Glasbeno šolo Škofja Loka, in 
sicer k prof. Saški Kolarič, ter pri njej 
zaključila pet let solo petja. Neskončno 
sem ji hvaležna za vso spodbudo, trud 
in vero vame – tudi takrat, ko sem bila 
prepričana, da ne zmorem. Pod njenim 
mentorstvom sem se udeležila nekaj 
tekmovanj, kot sta tekmovanje mladih 

Življenja si ne predstavlja brez glasbe

Johana prihaja iz Krivega Brda, živi pa v Zmincu.

Johano Purgar 
glasba spremlja  
že od otroštva. Poje, 
igra na klaviature, 
kitaro, orgle, usede 
se tudi za bobne.  
Je članica Ansambla 
dveh dolin in Dua 
Poročni trenutek.

Ne predstavljam si življenja 
brez glasbe. Zame je to čudovito 
preživet čas. Ob glasbi se 
sprostim, hkrati pa sem 
neskončno hvaležna, da lahko 
s svojimi nastopi razveseljujem 
druge ljudi.
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Gorazd Porenta  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
www.drevesnica-porenta.com

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH G
or

az
d 

P
or

en
ta

 n
.d

.d
.k

.

slovenskih glasbenikov Temsig in mednarodno tekmo-
vanje Lev Mirski v Osijeku. Mojo željo, da bi se preizku-
sila na sprejemnih preizkusih na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, je sprejela odprtih rok in mi tako pomagala, da 
sem se pripravila po najboljših močeh. In uspelo je. Glas-
beno akademijo sem obiskovala eno leto. V istem letu pa 
smo se na vajah začeli srečevati štirje, ki se danes ime-
nujemo Ansambel dveh dolin. Poleg mene so to še Sašo 
Benedičič, Peter Debeljak in Peter Kovač. Osredotočila 
sem se na to zvrst glasbe in prenehala obiskovati Akade-
mije za glasbo, ki žal v Sloveniji ponuja le klasično zvrst 
petja. Leto kasneje sva s fantom Petrom začela prepevati 
še na porokah kot Duo Poročni trenutek.

 Se še spomnite svojega prvega nas topa?
Dobro se ga spomnim. Bil je v glasbeni pripravnici, le 

za starše. Solo sem pela pesmico z naslovom Polžek je 
gospod. 

 Sedaj veliko nastopate ... Kje vse vas lahko slišimo?
Slišite me lahko na veselicah in različnih odprtih do-

godkih, kjer nastopamo z ansamblom, ali pa na kakšni 
poroki.

 Zapeli ste tudi na slavnostnem koncertu ob 70-letni-
ci Glasbene šole Škofja Loka. To je bil drugačen nastop, 
kot jih imate običajno. V kateri glasbeni zvrsti se najbolje 
počutite?

Tako je. Na tem koncertu sem pela Solvegino pesem 
iz suite Peer Gynt. To je klasična zvrst glasbe, ki sem se 
je učila v glasbeni šoli. Vseeno se nekoliko bolje počutim 
v zabavni zvrsti glasbe, torej v ansamblu in petju na po-
rokah.

 Igrate tudi kitaro.
Kitaro sem se naučila spotoma – v gimnazijskih letih 

– in jo igram le na porokah. V glasbeni šoli sem se pre-
izkusila tudi v igranju orgel. To znanje mi pride še kako 
prav na cerkvenih porokah. Včasih se usedem še za bob-
ne. Te poleg klaviatur igram pri ansamblu.

 Kakšni so vaši glasbeni cilji, želje?
Glavni cilj je glasbo v svojem življenju v čim večji 

meri obdržati tudi v prihodnje in ob njej vedno uživati. Če 
je nastopov preveč, se hitro lahko zgodi, da glasba izgubi 
svoj čar, in tega si ne želim.

 Zanimiva je siceršnja vaša izobraževalna pot. Po gim-
naziji ste se odločili, da boste frizerka?

Moja pot je res nekoliko drugačna. V gimnazijskih le-
tih sem rada frizirala, tako prijateljice v internatu v Želi-
mljah kot bližnje … In tako se po končani gimnaziji nisem 
vpisala na fakulteto kot drugi, ampak na prekvalifikacijo 
za pridobitev poklica frizer. Med tednom, ko ni nastopov, 
friziram. 

 Kaj sicer še počnete?
Posti čas najraje izkoristim v družbi s fantom Petrom. 

Rada kuham, grem na obisk k domačim. Sicer pa mi ob 
natrpanem urniku ne preostane veliko prostega časa.

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

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti
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Mateja Rant

Na Turizmu Škofja Loka so ob-
likovali pet poročnih pake-
tov, v okviru katerih si lahko 

pari ustvarijo svoje poročne zgodbe 
na način, kot jim najbolj ustreza. To 
je lahko poroka v intimnem vzdušju 
v Žigonovi hiši ali razkošna grajska 

poroka, omogočajo pa tudi »pobeg« v 
objem čudovite narave na Visokem.

V okviru Mestne poroke si par za-
obljube izmenja v eni lepših dvoran 
v Škofji Loki, to je v poročni dvora-
ni v Žigonovi hiši. »Vajina poročna 
pravljica se lahko v njej začne v bolj 
intimnem krogu, a slovesno in v pra-
vem meščanskem vzdušju,« obljub-
ljajo na Turizmu Škofja Loka. Poroč-
ne zaobljube si lahko pari izmenjajo 

Poroka 
pred kuliso 
tisočletne 
lepotice

Škofja Loka ponuja 
številne prikupne 
kotičke, kjer si lahko 
mladoporočenci v 
zavetju tisočletnega 
mesta ali pa v objemu 
neokrnjene narave 
prisežejo večno zvestobo.
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 Pisatelj Ivan Tavčar je napisal veliko
lepih zgodb, najlepšo pa je spisalo prav
njegovo življenje z ženo Franjo. Dovolita,
da Tavčarjevo pero pomaga spisati srečen
začetek tudi v zgodbi vajinega zakona.

Na začetku   vaju skupaj pred svati nagovori
gospodar visoškega posestva,sam Ivan Tavčar,
ki pospremi svate k obredu civilne poroke v
poročno dvorano v dvorcu ali na izbrano mesto
v njegovi zeleni okolici.
 
Ob edinstveni glasbeni spremljavi si izmenjata
zaobljubi in prstana, sreči v zakonu pa po
obredu nazdravita s pristno medico izpod
Blegoša. Ob slovesu prejmeta spominsko
darilo, tesno povezano z zgodbo resničnega
zaljubljenega para Ivana Tavčarja in njegove
žene Franje.

Narava v okolici dvorca je lahko pravi
navdih za poroko na prostem, v objemu
okoliških gričev in gozdov, s pogledom na
zgodnjebaročno cerkev sv. Volbenka. 

Čarobnost Tavčarjevega dvorca doživita s
poroko v čudoviti poročni dvorani z bogatimi
stropnimi in stenskimi poslikavami ob zvoku
nežne poročne melodije.

Po civilni poroki se lahko s svati na prostoru  pred
 dvorcem ali pod kozolcem zadržite tudi dalj časa  in 
poskrbite za poročno kosilo . 

Informacije in prijave:
Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja
Loka,
 T: 04 51 70 600, M: 051 427 827
E: info@visitskofjaloka.si , www.visitskofjaloka.si,
www.poljanskadolina.com 

 Vajin najlepši dan kronajta s čarobnostjo
Tavčarjevega dvorca na Visokem, v objemu
neokrnjene narave Poljanske doline.

 Poroka na Visokem je možna vsako soboto od
aprila do oktobra. Prijave so obvezne najmanj
30 dni pred poroko.
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w w w.zlatarst vositar.com I  GSM:  041 616 301

Popusti se med seboj ne seštevajo.

KRANJ

Ljubljanska cesta 34C, Kranj 

tel: 04/ 287 22 33
kranj@spanatura.si        SpaNatura

SPA NATURA
SVET LEPOTE IN DOBREGA POČUTJA

AKCIJA TELO
PREOBLIKUJTE POSTAVO,
ZMANJŠAJTE OBSEG!

Revolucionarna nega, ki združuje 3 
tehnologije: led foto terapijo, termo 
stimulacijo in elektro stimulacijo.

Ugoden paket 6 obiskov
2x tedensko: 

PROMO CENA =298,35€
(Redna cena=398,50€)

Rezultat zagotovljen.
POKLIČITE ZA BREZPLAČEN POSVET. 

AKCIJA PEDIKURA
PROMO CENA =26€
(redna cena =39€)

Ponudba velja do vključno 31.03.2020.

Kranjčanka_1-3_02-2020.indd   1 05.02.2020   12:56:44

še na vrtu Žigonove hiše s pogledom 
na čudovito okolico mestnega jedra. 
Večno zvestobo si mladoporočenca 
lahko obljubita tudi na gradu. »Če bi 
grajski zidovi govorili, bi nam zna-
li povedati veliko zgodb. Najlepše 
med njimi bi bile tiste o zaljubljenih 
parih, ki prihajajo tja potrjevat zve-
stobo drug drugemu,« pare k poroki 
na gradu, kjer svoja imena zapišejo 
v grajsko poročno knjigo, vabijo na 
Turizmu Škofja Loka. Zaročenca in 
svate sprejme paž, ki usmerja poro-
ko, po končanem obredu v grajski 
poročni dvorani pa mladoporočenca 
še nazdravita s penino. Poročiti pa se 
je mogoče tudi zunaj grajskih zidov, 

v senci mogočnih dreves pred staro-
davno Škoparjevo hišo. V Turizmu 
Škofja Loka obljubljajo »butični po-
ročni obred ob spremljavi ptičjega 
petja in rahlega vetriča«. 

Nekaj posebnega je tudi poroka 
na dvorcu Visoko v objemu neokr-
njene narave Poljanske doline, ki je 
mogoča vsako soboto od aprila do 
septembra. Pred dvorcem par s svati 
nagovori sam gospodar visoškega 
posestva, Ivan Tavčar, ki potem sva-
te pospremi k obredu civilne poroke 
v poročno dvorano v dvorcu. Prsta-
na si mladoporočenca izmenjata 
ob glasbeni spremljavi citer, sreči v 
zakonu pa po obredu nazdravita s 
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pristno medico izpod Blegoša. »Narava v okolici dvorca 
pa je lahko pravi navdih za poroko na prostem, v objemu 
okoliških gričev in gozdov, s pogledom na zgodnjebaroč-
no cerkev sv. Volbenka,« je še ena od možnosti, ki jo nu-
dijo v okviru porok na Visokem, kjer si poročni par lahko 
omisli tudi »šrango« – poročni običaj, pri katerem mora 
ženin izkazati kar nekaj pogajalskih spretnosti in se tudi 
malce potruditi za dovoljenje, da lahko nevesto odpelje k 
poroki. 
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Poroka v poročni dvorani Tavčarjevega dvorca  .  Poroka na prostem 
Dodatna ponudba: Tradicionalna šranga  .  Poročna karikatura

Informacije in prijave:  Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka
T: 04 517 06 00  .  M: 051 427 827  .  info@visitskofjaloka.si  .  www.visitskofjaloka.si

foto: Lucija Kavčičfoto: Jana Jocif

Grajska poroka  .  Mestna poroka 
Poroka na mestnem vrtu  .  Poroka na grajskem vrtu
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Suzana P. Kovačič

Vsak poročni šopek je unika-
ten. Pa naj gre za klasičen 
bidermajer z vrtnicami, po-

tonikami, ranunkulami ali hortenzi-
jami. Ali pa za zadnja leta aktualen 
boho in vintage poročni trend, kjer 
so poročni šopki bogatejši, skuštra-
ni in z veliko zelenja. Pomembno je 
imeti pred očmi nevesto, njen stil, 
njen značaj,« je povedala Mira Šubic, 
vodja cvetličarne Flora v Škofji Loki. 
Kot je poudarila, je absolutno v tren-

du letos modra barva, pri cvetju pa 
še vedno prevladujejo pastelne bar-
ve (vsi odtenki rožnate, marelične, 
krem barve). Mira Šubic je povzela še 
nekaj letošnjih trendov, ki izstopajo: 
»Happy Bloom – v ospredje postavlja 
enostavnost stvari, oblike so meh-
ke in transparentne; prevladujejo 
pudrasto rožnati toni, krem in ma-
relični. Poudarek je na mehkobi, ki 
nas umirja in sprošča. Golden city – 
trend izhaja iz industrijskega okolja. 
V ospredju so gladke, jasne linije, ve-
liko je zelene barve z dodatkom zlate 
in kovinski detajli. Summer Safari 
– navdih so poiskali v Afriki. Veliko 

je izdelkov iz ratana, v ospredju so 
zemeljske barve in naravni materi-
ali; pri cvetličnih dekoracijah se na 
primer uporablja pampaška trava. 
Ocean Club – stil, ki slavi svobodo 
in neodvisnost, poudarek je na brez-
mejnem prostoru. Dodatki so razne 
lesene ribe, venčki iz školjk, naravne 
pletene košare. Barve so sveža svetlo 
modra v kombinaciji z belo in krem 
ter trendovsko koralna.« Cvetličarna 
Flora v Škofji Loki je ime s tradicijo, 
lani so praznovali petdesetletnico.

Tudi mojster floristike Tomaž 
Spaans iz cvetličarne Spaans v Ra-
dovljici je povedal, da so v trendu še 

Vsak poročni šopek je unikaten

Pomlad je posvečena ljubezni. Prav v dneh, ko se tema umika dnevu, se veliko 
parov začne pripravljati na največji dogodek na skupni poti – poroko.  
Zelo pomembna je tudi prava izbira poročnega šopka ...
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OZ. 20 € ZA POSAMEZNO          
      PODROČJE TELESA

FOTONA  
LASER 

Iz hvaležnosti, da smo bili davnega leta 
1999 PRVI salon v SLOVENIJI, ki je 
začel izvajati laserske postopke, danes 
omogočamo VSEM, ki imajo željo po 
trajni odstranitvi dlačic, pomlajevanju ..., 
da si to lahko uresničijo.

MOJCA ZAPLOTNIK JAMNIK

Medicinsko Estetski Center Studio Ma                                                                                                      
Marija Zaplotnik Jamnik, s.p.

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj
04 202 67 94

www.studioma-kozmetika.si

45 €Fotona
HUDO DOBRE CENE

Z MEDICINSKIM LASERJEM

vedno naravni šopki v vintage stilu. »Vse bolj so moderne 
garden roses, sorte David Austin. To so angleške vrtnice, 
vzgojene zunaj, imajo veliko večjo glavo ter zelo dišijo. 
Garden roses David Austin se v poročni šopek kombini-
rajo z liziantusi, veronico, orhidejami in tudi večno mo-

dernimi potonikami,« je predstavil Spaans. Letos bodo šli 
tudi v modo skandinavskega stila poročnih šopkov. »To 
so zelo čiste linije v enem tonu. Lahko je več vrst cve-
tja, a barva šopka je samo ena.« Novost je, da imajo tudi 
družice šopke, seveda naj bodo ti (vsaj) pol manjši, kot 
je nevestin. »Večji poudarek se daje namiznim dekora-

cijam, manjša pa je okrasitev avtomobilov. Vse cvetlične 
okrasitve (v cerkvi, na avtu, namizne ...) pa izhajajo ozi-
roma se smiselno nadaljujejo iz nevestinega poročnega 
šopka,« je še nekaj smernic povzel Tomaž Spaans in do-
dal, da postajajo zelo modne vrtne poroke, ki potekajo v 
intimnejšem vzdušju. Na teh porokah so v ospredju tudi 
lepo cvetlično okrašeni oboki.

Pomembno je pred očmi imeti nevesto, njen stil, njen značaj.
/ Foto: Čebron

Poročni šopek je lahko klasičen bidermajer 
z vrtnicami, potonikami, ranunkulami ali 
hortenzijami. V zadnjih letih sta aktualna 
trenda boho in vintage, kjer so poročni 
šopki bogatejši, “skuštrani” in z veliko 
zelenja. Morda se nevesta odloči za modo 
skandinavskega stila poročnega šopka ... 



Zgornje Bitnje 32, Žabnica, Tel.: 05 994 73 74
Odprto: torek-sobota: od 10. do 23. ure, 

nedelja, prazniki: od 10. do 22. ure
Razvoz hrane na dom. 

StrahincStrahinc
Gostilna in picerija

• malice 
• pice iz krušne peči

• nedeljska kosila
• žlikrofi

• jedi na žlico
• hišne specialitete iz krušne peči 
(telečja lička, Valvasorjev zrezek)

Prijeten ambient za zaključene družbe do 50 oseb.

... in še in še!

Nudimo vam:

Strahinc
GOSTILNA IN PICERIJA

Sprejemamo 
                   naročila  
    za praznovanja in   
          srečanja
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Zgornje Bitnje 32 
Žabnica 
T: 05 994 73 74 
GSM: 031 435 543

Odprto: 
ponedeljek od 10. do 14. ure, 
torek–četrtek od 10. do 23. ure, 
petek in sobota od 10. do 24. ure, 
nedelja od 10. do 22. ure

Ombolo v testu:
 svinjski zrezek, pršut, čebula, sir
 piščančji zrezek, čebula, sir, suhi paradižnik
 svinjski zrezek, sir, čebula, jurčki, kisla smetana
 piščančji zrezek, sir, čebula, rukola, tartufata

Catering
Pice iz krušne peči
Malice in kosila

Strahinc

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO  

PREMOŠA 1 l

12,49 EUR 

PARADIŽNIK  
BIO V KOŠČKIH 
PODRAVKA  
400 g

0,55 EUR 
OLJE OLJČNO EXTRA 
DEVIŠKO SPERONI 1l 

4,27 EUR

POSODA CHAFING GN 9 l ALPEKS      35,25 EUR 
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Samo Lesjak, foto: Tone Štamcar

Tomaž Furlan, intermedijski umetnik, kipar in re-
stavrator, se je v slovenskem in mednarodnem 
umetniškem prostoru uveljavil kot avtor, ki se na 

inovativen ter duhovit način ukvarja z aktualnimi raz-
merami v sodobni družbi. V svoja dela vnaša izkušnje 
klasičnega kiparstva ter jih prepleta v različne interme-
dijske in konceptualne projekte.

Razstava Zajtrk na jutranjem vlaku II. je njegov naj-
novejši projekt, ki je nastal lani in je bil v svoji prvi izdaji 
predstavljen v Galeriji Škuc v Ljubljani, v Groharjevi ga-
leriji pa ga avtor nadgrajuje. Razstavo je zasnoval pose-
bej zanjo in jo prilagodil tudi škofjeloškemu prostoru, iz 
katerega sam izhaja in ki ga je v času, ko je tu še živel in 
ustvarjal, sooblikoval v umetnika, kot ga poznamo da-
nes. 

Avtorja ter njegov projekt je predstavila umetno-
stna zgodovinarka Barbara Sterle Vurnik. Furlanovo 
ustvarjanje združuje področja skulpture in objekta, vi-
dea, performansa in ambientalnih postavitev. Njegovo 
umetniško raziskovanje osvetljuje mnoge teme in plasti 
družbene dinamike, zlasti pojem dela, pri tem pa izha-
ja tudi iz lastne izkušnje opravljanja različnih delavskih 
vlog. V svojih delih načenja vprašanje avtomatizacije ter 
robotizacije družbe, obenem pa ironizira stanje družbe, v 
kateri postajata človek in stroj vse bolj identična. V raz-

stavljenem projektu Furlan razmerje gibanja in delovne-
ga procesa razširi na polje migracij, meje, potovanja po 
prostoru in času, prehajanja iz intimnega v javni pros-
tor in obratno. Štiri razstavljena dela delujejo kot postaje, 
razporejene v dramatičnem loku, kjer napetost postopo-
ma narašča do futurističnega vrha zgodbe. Projekt po-
nuja doživetje zgodbe o novem mobilnem človeku tega 
časa, obenem pa Furlan ostaja zvest sebi in na subtilen 
način prevprašuje vrednostni sistem sodobne družbe.

Zajtrk na jutranjem vlaku

V Galeriji Ivana Groharja je do konca marca na ogled samostojna intermedijska 
razstava najnovejšega umetniškega opusa Tomaža Furlana.

Neskončno potovanje: Tomaž Furlan v Groharjevi galeriji 

V sredo, 12. februarja, ob 17. uri bo potekalo 
vodenje po razstavi, 18. marca ob 18. uri pa  
bo še pogovor z umetnikom.
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Garažni decet sestavlja deset pevcev iz okolice Škofje Loke. Pojejo predvsem slovenske ljudske pesmi. Ujeli smo jih sredi januarja na 29. Ponovoletnem koncertu tamburaške skupine Bisernica iz Reteč, kjer so nastopili kot gostje. Ker so imeli po koncu koncerta neodložljive opravke, na fotografiji trije člani manjkajo. P. K. / Foto: Peter Košenina

ČIVKARIJE 35 

Lions klub Škofja Loka je v polni dvorani na Trati pripravil 
tradicionalni dobrodelni koncert, na katerem so s skupnimi 
močmi priskočili na pomoč mnogim v stiski in marsikomu 
pričarali nasmeh na obraz. Na odru so navdušili Policijski 
orkester, Eva Černe in Vlado Kreslin ter prikupna povezovalka 
prijetnega večera Monika Tavčar – vsi kot vedno polni pozitivne 
energije. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Vse videno na razstavi 40+ ... skozi čas in naprej ... 40 let Združenja 
umetnikov Škofja Loka (ZUŠL) si je moč ogledati v katalogu, ki ga v 
rokah držijo predsednica ZUŠL Agata Pavlovec, članica Barbara Demšar 
in kustos Loškega muzeja Boštjan Soklič. M. L. / Foto: Tina Dokl 

Ekipa Kamnitnik, kuharice in kuharji s svojimi pomočniki in 
pomočnicami (Damjana Šušteršič, Maja Puconja, Manica Vidmar, 
Gabrijel Šesek, Anita Gačnik, Mirjana Lovrič, Maja Šestanovič, Darja 
Šubic, Nuša Iglič, Simon Zarnik, Nina Kavar, na sliki z ravnateljico 
Vrtca Škofja Loka Janjo Bogataj) vsak dan skuhajo kosila za devetsto 
otrok in sto sedemdeset zaposlenih. Znajo pa kuhati tudi za posebne 
priložnosti, kar so dokazali na sprejemu župana Tineta Radinje, ki je 
bil letos prav v Vrtcu Kamnitnik. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

V Škroparjevi hiši na grajskem vrtu potekajo v izvedbi Kulturnega 
društva Grable pripovedovalski dogodki za odrasle, imenovani 
Pripovedke ob peči. Anja Kocman, Karla B. Rihtaršič in Petra Čičić so januarja pripovedovale o junakinjah. M. L. / Foto: Tina Dokl 

Čivkarije.
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Odlične pustne krofe, donutse in muffine 
dobite v vaših najbližjih trgovinah v  
Medvodah, Škofji Loki , Kranju, Tržiču, 
Komendi in Ljubljani.

Vilma Stanovnik

Naša moška floorball reprezentanca je prejšnji te-
den nastopila v Frederishavnu na Danskem, kjer 
se je udeležila kvalifikacij za svetovno prvenstvo. 

»V naši podskupini so nastopali še Švedi, Poljaki in Ukra-
jinci. Po uvodnem, tesnem porazu s Poljaki s 6 : 5 smo 
zasedli tretje mesto v podskupini in se potem borili za 
končno peto mesto,« je povedal selektor, Škofjeločan Go-
razd Tomc. »Ko smo odhajali na kvalifikacije, smo vedeli, 
da bo najpomembnejši obračun za nas na uvodni tekmi s 
favoriziranimi Poljaki. Z borbeno igro smo v zadnji minu-
ti rezultat izenačili. Imeli smo celo priložnost za zmago, a 
sta slovaška sodnika sprejela več nerazumnih odločitev 
in poskrbela, da so Poljaki zadeli za zmago,« je po vrnitvi 
domov povedal Gorazd Tomc in dodal, da želi pohvaliti 
igralce za veliko borbenost in zavzetost, pa tudi navijače, 
ki so bili njihov šesti igralec.

Reprezentanca je nastopila v postavi: Sašo Bizjak, 
Tevž Bohinc, Anže, Burnik, Luka Časar, Jani Dolenec, 
Blaž Kavčič, Roki Korošec, Robi Košir, Tadej Kožuh, Matej 
Mesec, Lovro Oblak, Luka Peklaj, Žan Petrič, Luka Podob-
nik, Miha Pustavrh, Simon Ržek, Luka Stanonik, Anže 
Šneberger, Blaž Tomc in Gašper Triler.

Za reprezentanco 
peto mesto
Slovenska reprezentanca v floorballu 
se je iz Danske vrnila s petim mestom.

Slovenska reprezentanca v floorballu na pripravljalni tekmi v dvorani 
Poden
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MERCATOR CENTER MEDVODE 
TRGOVINA SPODNJE-PERILO.SI 
(1. nadstropje)
Medvoška cesta 3, 
1215 Medvode 
info@spodnje-perilo.si
051 225 512

PIŽAME IN SPALNE SRAJCE

Akcija traja do razprodaje zalog!

12.99€

-50%

od 4,99€

ODPIRALNI ČAS 
Pon-Pet:  9.00 do 19.00
Sobota :   8.00 do 13.00 

Nedelja in prazniki zaprto.

7,79€

BOMBAŽNI NEDRČKI BREZ KOSTI

VELIKOSTI: A-F

NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!

6,49€

-50%

Oblikovanje: 

dolge spodnje majice 
100% bombaž
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Ekipa rokometašev Urbanscape Loka je tudi letos osvojila memorial 
Jožeta Galofa. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri Smučarskem klubu Alpetour se, kljub velikim teža-
vam s pomanjkanjem snega, pripravljajo na 45. Pokal 
Loka, tekmovanje za smučarke in smučarje med 12. 
in 15. letom starosti. Odprtje bo ta petek, 14. febru-
arja, začelo pa se bo ob 18. uri na Trgu pod Loškim 
gradom. V soboto in nedeljo bodo tekme na Starem 
vrhu. Razglasitev zmagovalcev v veleslalomu bo v 
soboto ob 19. na Trgu pod Loškim gradom, v nedeljo 
pa po zaključenem slalomu na Starem vrhu. V. S.

Konec tedna Pokal Loka

Vilma Stanovnik

Rokometno društvo Urbanscape Loka je pripravilo 
tretji turnir v spomin na dolgoletnega trenerja in 
funkcionarja ter športnega zanesenjaka Jožeta 

Galofa. Bil je tudi častni član Rokometne zveze Slovenije, 
umrl pa je decembra leta 2014. Prvi memorialni turnir so 
pripravili leta 2018, drugega lani, tretjega pa minuli me-
sec. Poleg domačih igralcev RD Urbanscape Loka sta na 
turnirju sodelovali še ekipi RD LL Grosist Slovan iz Lju-
bljane in RK SVIŠ Ivančna Gorica. Na koncu so, tako kot 
v prvih dveh izvedbah, spominski pokal dvignili domači 
rokometaši. Ločani so nato odigrali še pokalno tekmo z 
ekipo Dobove ter izgubili z rezultatom 35 : 33. Tako so iz-
padli iz pokalnega tekmovanja, sedaj pa jih čaka boj za 
čim višje mesto v državnem prvenstvu.

Pokal je ostal doma

Ekipa Urbanscape Loka je tudi letos 
osvojila memorial Jožeta Galofa.
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Suzana P. Kovačič

Kozmetični proizvodi, prisotni na 
tržišču, morajo biti varni. Vseeno 
se lahko zgodi, da se pri njihovi 

normalni in predvidljivi uporabi pojavijo 
različni neželeni učinki, kot so na primer 
draženje kože, srbenje in rdečica, pa tudi 
bolj resni, kot so alergične reakcije, zača-
sna ali stalna nezmožnost za delo, hospi-
talizacija ... opozarjajo na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Neželeni 
učinki se lahko pojavijo zaradi vsebnosti 
določenih snovi, onesnaženja ali preveli-
ke izpostavljenosti nekaterim sestavinam. 
Enako se neželeni učinki lahko pojavijo pri 
tetoviranju in trajnem ličenju (reakcije, ki 
niso del običajnega postopka celjenja). Ob 
kakršnihkoli resnih težavah obiščite svo-

jega zdravnika, svetuje NIJZ, ki v Sloveniji 
vzpostavlja sistem kozmetovigilance. Če 
ste ob uporabi kozmetičnega proizvoda (ali 
pri tetoviranju oziroma trajnem ličenju) 
izkusili neželene učinke, prosijo, da izpol-
nite vprašalnik, ki je dosegljiv na spletni 
strani NIJZ. Morda boste preprečili podob-
ne izkušnje pri drugih uporabnikih in pri-
pomogli k izboljšavi izdelkov. Izpolnjene 
vprašalnike bodo analizirali in uporabili za 
oceno vzrokov neželenih učinkov. Zbrane 
informacije bodo, po potrebi, posredova-
li pristojnim službam. Kot še sporočajo iz 
NIJZ, bodo na ta način izboljšali zaščito 
potrošnikov in oseb, ki so s kozmetiko pro-
fesionalno v stiku, pripomogli k izboljšanju 
varnosti teh izdelkov in okrepili izmenjavo 
informacij med uporabniki in proizvajalci 
ter pristojnimi institucijami v državi in šir-
še v Evropski uniji. 

Kozmetovigilanca

V Sloveniji se 
vzpostavlja 
sistem 
kozmetovigilance,  
to je spremljanje  
vseh (ne samo 
resnih) neželenih 
učinkov 
kozmetike.  
V sistem bodo 
vključili tudi 
neželene učinke  
pri tetoviranju in  
trajnem ličenju.

Erotična trgovina

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

POPESTRITE VALENTINOVO
  Z IZVIRNIMI EROTIČNIMI
         DARILI IZ NAŠE
                PONUDBE
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Zahtevnost:        // Čas priprave: 45 min 

V okviru omenjenega pro-
jekta so zbrali več kot 
sto receptov, na podlagi 

katerih so s pomočjo etnologinje 
Bože Grafenauer in kuharskega 
mojstra And reja Goljata obliko-
vali izbor jedi, ki so zanimive še 
danes, pri čemer so jih nadgra-
dili in prilagodili okusom sodob-
nega časa.

Med temi jedmi je tudi lo-
ška mešanica, ki je veljala za 
beraško jed. »Vrsto let je v Loki 
beračenje veljalo za poklic, 
zato so beračiti smele samo 
osebe, ki so bile vpisane v se-
znamu beračev. Loški berači 
so tako lahko vsak petek obi-
skovali lokale in stanovanja, 
po 'opravljenem delu' pa so se 
zbrali pri kapucinskem samo-
stanu, kjer jim je pater kuhar 
razdelil loško mešanico in kos 
črnega kruha,« pojasnjujejo v 
zvezi z receptom in dodajajo, 
da čeprav je bila mešanica be-
raška jed, so jo radi jedli tudi 
meščani, le bolj bogato so jo 
zabelili. 

Sestavine:

• 30 dag ješprenja 
• 30 dag rjavega fižola 
• 1 kg kisle repe in kislega zelja 
• 10 dag masti 
• 6 dag bele moke 
• 20 dag čebule 
• 2 stroka česna 
• sol, mleti poper 

Loška mešanica

Nadaljujemo predstavitve receptov za tradicionalne loške jedi, ki so jih v okviru 
projekta Okusi loškega podeželja zbrali na Razvojni agenciji Sora. Tokrat smo 
izbrali loško mešanico.

Priprava: Namočen fižol skuhamo. Zelje in repo operemo s hladno vodo (če sta 
prekisla) in ju skupaj z ješprenjem skuhamo. Posebej na masti prepražimo na 
lističe narezano čebulo, dodamo moko in jo svetlo rumeno prepražimo. Na kon-
cu dodamo sesekljan česen, da zadiši, stresemo na napol odcejeno zelje in repo, 
premešamo ter dodamo odcejen kuhan fižol. Gostoto urejamo s fižolovo vodo ali 
vodo od zelja ali repe, solimo, popramo, dobro premešamo in ponudimo s kloba-
sami ali mesom.

Foto: arhiv Razvojne agencije Sora
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Proizvajalci avtomobilskih 
barv stalno analizirajo trende 
in s tem predvidevajo, kate-

re barve bodo imele ključno vlogo 
v prihodnosti avtomobilskega trga. 
Tako je Basf pred kratkim objavil 
rezultate raziskave priljubljenosti 
in zastopanosti barv na avtomobil-
skem trgu v letu 2019. Na vrhu pri-
ljubljenosti že nekaj časa ostaja bela 
barva. Ni važno, kje se boste vozili, 
v Evropi, Ameriki ali Aziji …, povsod 
prevladuje največ belih vozil. Gleda-
no statistično je na svetovnem trgu 
39 odstotkov vseh avtomobilov bele 
barve, največ v Aziji, kjer je bele bar-
ve vsak drugi avto, v Evropi in Ame-
riki pa vsak tretji. V enakem deležu 
skupaj si sledijo črna, siva in srebr-
na barva, preostalih 22 odstotkov pa 
predstavljajo ostale barve, od tega 
največ modra (devet odstotkov) in 
rdeča (sedem odstotkov). Akromat-
ske barve (bela, črna in toni sive) v 
Evropi predstavljajo 77 odstotkov 

trga, beli in srebrni barvi v Evropi 
delež rahlo pada, siva pa delež ohra-
nja. Vidno je zrasla priljubljenost bež 
barve. Za sivo, srebrno in črno barvo 

Kakšne barve je vaš avtomobil?

Večina prisega na belo barvo.

se odločajo kupci večjih vozil, kupci 
manjših vozil pa se pogosteje odlo-
čajo tudi za druge barve, večinoma 
za rdečo, rumeno in modro, čeprav 
tudi v tem segmentu še vedno pre-
vladuje bela barva. 

Slovenski kupci sledijo evrop-
skemu okusu, drži pa tudi, da je vo-
zilo v beli barvi najugodnejše, saj je 
druge barve treba doplačati, pravijo 
prodajalci. V mnogih primerih pa ne 
gre le za to, katera barva avtomobila 
nam je všeč (čeprav je to poglavitno), 
ampak je pametno upoštevati tudi, 
kako bo barva avtomobila vplivala 
na njegovo vrednost čez nekaj let, 
ko ga boste želeli prodati. Da bo av-
tomobil ostal zanimiv tudi čez deset 
let, je najbolje, da izberete črno, belo 
ali sivo barvo. Ostale barve avtomo-
bila boste težje prodali. Prodajalci 
pravijo, da se bistveno težje proda-
jajo rdeči, modri, rumeni ali oranžni 
avtomobili. Ko vozilo kupuje ženska, 
je barva skoraj vedno na prvem 

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KONCESIONAR

VZAMEJO SI  
ČAS  

ZA NAS

Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN plus ali MyCITROËN 
za podjetja in pripadajočih ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si. Slika je 
simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v vsebini in ponudbi.
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tehnika in izbira motorja. Tudi ko avto kupuje par, barvo 
določi ženska.

Barva odraža osebnost lastnika
Psihologija izbire barv avtomobila je presenetljivo 

dognana. Če naj verjamemo, so vozniki belih avtomobi-
lov individualisti in romantiki, z belim avtomobilom se 
želimo predstaviti kot sveži, mladi, moderni, v koraku 
s časom in trendi. Črna je barva moči, prestiža in ele-
gance, na cesti vzbujajo vtis avtoritete in nadzora. Črna 
barva kaže na disciplinirane, trdne ljudi z močno voljo 
in lastnim mnenjem. Ljubitelji srebrnih avtomobilov so 
praktični, večinoma so poslovneži. Srebrna je precej nev-
tralna barva, praktični del te barve je, da se umazanija 
skorajda ne vidi, pa tudi v tem, da se ve, da se ga bo ver-
jetno kasneje dalo lažje prodati. Siva ni tako izrazita, ni 

tako vpadljiva, je pa še vedno elegantna barva. Ljudje, ki 
izberejo sive avtomobile, so dostojanstveni, tradicionalni 
in zreli. Ne marajo sprememb, če nekaj funkcionira, tega 
ne želijo spreminjati. Rdeča barva odraža ambiciozno in 
energično osebo, ki kliče po pozornosti. Voznik rdečega 
avtomobila je na cesti bolj energičen, vozil bo hitreje, pre-
hiteval in vsekakor težje čakal, ko je zastoj. Modra barva 
avtomobila kaže na inteligentne, odgovorne ljudi, na ka-
tere se lahko zanesete. Modra barva namreč odseva pri-
jaznost, domačnost in družinsko življenje. Torej, kakšna 
bo barva vašega novega avtomobila?

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

Večina še vedno prisega na klasične barve, 
avtomobilski proizvajalci pa  
napovedujejo vzpon drznejših barv, kot so 
rumena, zelena, oranžna, rjava ...
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FEBRUAR

Do 13. 2.  Galerija na hodniku Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka
Slikarska razstava Nade Golob Pignatari:  
V pričakovanju pomladi
04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

11., 18. in 25. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja v Škofji Loki, 10.00–12.00
Predavanje: Ljudska dediščina z Dušico Kunaver
Apolonijo Kandus, 040 477 640, apolonija@zavodo.org

11. 2.–21. 3.  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 18.00
Petruška: odprtje razstave rokodelke Petre Vengar
04 511 2460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

11. 2.–4. 3.  Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka
Razstava ob 20. Mednarodnem tekmovanju smučanja 
po starem
Brane Tavčar, 031 416 345, tavcar.brane@siol.net 

11. 2.–4. 3.  Okno Loške hiše, Mala galerija
Razstava: Povabilo na 45. Pokal Loka 
Peter Pokorn, 041 540 810, peter.pokorn@gmail.com 

11. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 19.00
Torkov večer s knjižnico – Strokovno predavanje: 
Čiščenje nereda znotraj in zunaj nas
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

12., 19. in 26. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, 10.00–11.00
Igrarije s knjigo za otroke od 1. do 6. leta
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

12. 2.  Galerija Ivana Groharja, 17.00
Javno vodstvo po razstavi Zajtrk na jutranjem vlaku II.
04 517 04 00, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

12. 2.  Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.15
Delavnica CANVA: sami oblikujte privlačne grafične 
rešitve za svoj posel
Jana Šifrar, 04 50 60 220, jana.sifrar@ra-sora.si 

12. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji 
Loki, 17.00–18.30
Hormonska zmeda in kako se iz nje rešiti s prehrano
Apolonijo Kandus, 040 477 640, apolonija@zavodo.org

12. 2.  Mladinski dnevni center BLOK, Frankovo naselje  
68, 17.00
Multikulti BLOK: pogovor z beguncem iz Sirije
Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

13. 2.–12. 3.  Galerija na hodniku Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka

Fotografska razstava: Krekenavski narodni park
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

13. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 16.00
Razgibajmo možgančke: reševanje kviza za 
osnovnošolce
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

13. 2.  Kapela Puštalskega gradu, 18.00
Moj prvi Glasbeni vrtiljak: javni nastop učencev prvega 
razreda Glasbene šole Škofja Loka
Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

13. 2.  MKC Pri Rdeči Ostrigi, 19.00
Javni sestanek za revijo Osmišljevalokalnik
Urban Pirc, 040 834 883, urban@zavodo.org

14., 21. in 28. 2.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 
17.00–18.30
Gledališki tečaj za otroke
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

14. 2.  Trg pod gradom, Škofja Loka, 18.00
45. Pokal Loka: Otvoritvena slovesnost
Janez Dekleva, 041 609 892, janez.dekleva@gmail.com  
www.sk-alpetour.si, www.pokal-loka.si

14., 21. in 28. 2.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 
19.00–21.00
Gledališki tečaj za odrasle
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

14. 2.  Pobočje pod Loškim gradom, Škofja Loka, 19.00
45. Pokal Loka: Paralelni slalom
Janez Dekleva, 041 609 892, janez.dekleva@gmail.com,  
www.sk-alpetour.si, www.pokal-loka.si

15. 2.  Cankarjev trg, Škofja Loka, 8.00–12.30
Izmenjevalnica u EkoLok
Anja Fabiani, 040 673 381, fabianianja@yahoo.com

15. 2.  Smučišče Stari vrh, 9.30
45. Pokal Loka: Tekma v veleslalomu
Janez Dekleva, 041 609 892, janez.dekleva@gmail.com,  
www.sk-alpetour.si, www.pokal-loka.si

15. 2.  Loški oder Škofja Loka, 10.00
Super Brina: abonma Zamorček in izven
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850, 041 730 982

15., 22. in 29. 2.  MKC Pri Rdeči Ostrigi, 10.00–12.00
Otroške ustvarjalne delavnice v Ostrigi
Urban Pirc, 040 834 883, urban@zavodo.org

15. 2.  Trg pod gradom, Škofja Loka, 15.45–17.30
45. Pokal Loka: Pokal Ciciban
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Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom: IZBERI 
SVOJE DARILO, ki je bila objavljena v Ločanki, 14. januarja 
2020 in prejmejo darilni bon trgovine BALDRIJAN KRANJ v 
vrednosti 20 EUR so: Marjeta Pečnik iz Medvod, Poldka Arh 
iz Zgornje Besnice in Ivanka Černigoj iz Križ. Nagrajenkam 
čestitamo!

Jurij Svoljšák, 031 677 898, kozinovi@gmail.com  
www.sk-alpetour.si, www.pokal-loka.si

15. 2.  Trg pod gradom, Škofja Loka, 19.00
45. Pokal Loka: Razglasitev rezultatov veleslaloma
Jurij Svoljšák, 031 677 898, kozinovi@gmail.com  
www.sk-alpetour.si, www.pokal-loka.si

16. 2.  Smučišče Stari vrh, 9.30
45. Pokal Loka: Tekma v slalomu
Janez Dekleva, 041 609 892, janez.dekleva@gmail.com  
www.sk-alpetour.si, www.pokal-loka.si

17.–21. 2.  Telovadnica OŠ Škofja Loka-Mesto, 7.30–16.00
Zabavne počitnice: Celodnevno počitniško varstvo
Katrin Kopač, 031 362 157, dpm.skofjaloka@gmail.co  
www.dpm-skofjaloka.si

17.–21. 2.  Telovadnica OŠ Škofja Loka-Mesto, 9.30–12.30
Dobimo se ob pol desetih: Brezplačne počitniške triurne 
aktivnosti za otroke od 1. do 7. razreda
Katrin Kopač, 031 362 157, dpm.skofjaloka@gmail.co  
www.dpm-skofjaloka.si

17.–20. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 10.00–11.30
Zimska računalniška šola: za osnovnošolce od  
4. do 9. razreda 
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 2.  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 17.00–20.00
Tečaj pletenja rokavic in nogavic
04 511 2460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

18. in 25. 2.  Rokodelski center DUO Škofja Loka,  
17.00–19.30
Tečaj ročnega pletenja sedežnih mrež iz ratana za 
Thonetov stol
04 511 2460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

18. 2.  Krajevna knjižnica Trata, 19.00
Bralni krožek: Knjigosnedke
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

19. 2.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji 
Loki, 16.00–18.00
Šahovske delavnice z mojstrom Leonom Mazijem
Apolonijo Kandus, 040 477 640 , apolonija@zavodo.org

19. 2.  Muzejska dnevna soba Loškega muzeja, 18.00
Predavanje dr. Aste Vrečko: Društva umetnikov in 
njihova vloga v družbi
04 517 04 00, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

20. 2.  Familija, Mestni trg 38, 16.30–18.00
Brezplačna šola za starše
Dr. Martina Guzelj, 040 379 983, familija.si@gmail.com

20. 2.   Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 17.30
Ustvarjalna delavnica za otroke od 4. leta dalje:  
Mali pingvin
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

21. 2., 28. 2.  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 17.00–20.00
Tečaj pletarstva
04 511 2460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,

22. 2.  Kulturni dom Sv. Duh, 19.30
Gledališka predstava: Resno moteni (za abonma in izven)
041 915 955, abonma@sv-duh.si, www.sv-duh.si

25. 2.  Vrtec Najdihojca, 16.30 in 17.00 – začetek sprevoda
Trg pod Gradom – pustno rajanje
Pustni sprevod in veselo pustno rajanje
*V primeru slabega vremena: Dvorana Vrtca Škofja Loka, enota 
Kamnitnik 
Jelka Jelovšek Srebot, 040 334 475, dpm.skofjaloka@gmail.com, 
www.dpm-skofjaloka.si

25. 2.  Loški oder, 18.00
Pustni koncert: javni nastop učencev Glasbene šole 
Škofja Loka
Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

26. 2.  Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.15
Delavnica Produktna fotografija: veščine fotografije 
izdelkov
Jana Šifrar, 04 50 60 220, jana.sifrar@ra-sora.si

26. 2.  Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
Pripovedke za odrasle v Škoparjevi hiši: Boleča sreča
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

28. 2.  Mladinski dnevni center BLOK, Frankovo naselje 68
14.00–19.00
Odprtje fotografske razstave Razsvetljenih
Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

V članku z naslovom Novi primeri ošpic v Škofji Loki 
v januarski Ločanki smo objavili napačno fotografijo 
ošpic, za kar se opravičujemo. Uredništvo

Popravek
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 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Nič ne grešita 
 Župnik pri spovedi na Godešiču:

»Lenka, kol'k si stara?«
Lenka: »Šestnajst.«
»Maš fanta?«
»Mam ja, gospod župnik.«
»A kaj grešita?« 
»Ne gospod župnik, zmeraj zadeneva.« 

Kumarice in banane
 Zakaj si kumarice pripovedujejo vice o 

bananah?
Ker mislijo, da so banane blondinke. 

Beljak in Jajce 
 Učitelj vpraša Janezka: »Kakšna je razli-

ka med Koroško in Bosno?«
Janezek odgovori: »Na Koroškem je Beljak, 
v Bosni pa imajo celo Jajce.«

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka bodo danes, 11. februarja, ob 18. uri odprli razstavo MAMA: zgodba o odraščanju in čudovitih trenutkih 
materinstva, na kateri bo svoje delo predstavila Petra Vengar, ki ustvarja pod imenom Petruška. Petruške so pravljična bitja, ki nastajajo v 
tehniki suhega polstenja. Volna kot vsestranski material je namreč pri Petri Venger tudi medij za umetniški izraz. / Foto: arhiv Rokodelskega 
centra DUO Škofja Loka
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VODNAR 
21. januar–19. februar

pred vami je pozitivno obarvano obdobje 

stanja, bo šlo vse po planu in brez panike.

RIBI 
20. februar–20. marec

Prav nikomur ne boste dovolili, da vam 

verjeli.

BIK 
22. april–20. maj

Neki dogodek vas bo prisilil, da boste 
 

same po sebi. Vendar temu ni tako. 

energije.

 
21. maj–21. junij

Da bi se komu podrejali ali se strinjali z 

boste morali stati za svojimi besedami, 

zadovoljni. Ostanite taki, kot ste, kajti v 
takšni vlogi boste vedno  zmagovalec.

RAK 
22. junij–22. julij

svojimi tegobami. Ne gre za to, da ne 

najboljše delujete. V delovnem okolju 

DEVICA 
24. avgust–23. september

razumel, saj ko pridete do zidu, ga ne 

pomen, kot se kdo zaveda. Padle bodo 

zazdele manjše in postale tudi rešljive. 

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Stojite v ozadju in ste opazovalec 

da niste opazni, ampak se motite. 
Postavljeni boste v vlogo, ko bo vaša 
beseda glavna in bo od vas odvisen 

vas bo na novo oblikovala. Niste navajeni 
pozornosti, ampak vam bo godila, zato se 
ne boste upirali.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

pazljivi in ne pretiravajte, saj vsi okoli 
sebe potrebujemo ljudi. Vedno nam vsi 

ljubezni boste postavili nove mejnike in 

neugodnemu vremenu.

STRELEC 
23. november–21. december

eni strani minusi, na drugi pa plusi. 

poslušajte tudi svoje srce, kajti tam se 

zmaga vam bo dala ogromno nove 

KOZOROG 
22. december–20. januar

bodo od vsepovsod obdajali, zato se ne 

si vzemite misel, da ste tako in tako 

lepi novicami in seveda z dogodki, ki 
temu sledijo.

OVEN 
21. marec–21. april

manjše zadrege med prijatelji, ki ne 

nad vsem okoli vas.

LEV 
23. julij–23. avgust

travnik, ki je vedno bolj zelen. Kar nekaj 

bo le vaša. Ne pozabite pa, da je dom 
vedno tam, kjer je srce. Skrbelo vas bo 

bo vse uredilo.



46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: dvakrat svinčnik Gimnazije Škofja Loka in knjižna 
nagrada Gorenjskega glasa

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 petka, 28. februarja, 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.



w
w

w
.l
e
s
3
p

lu
s
.s

i 
  
  
w

w
w

.m
a
s
iv

n
i-

p
o

d
i.
s
i 
  
  
w

w
w

.r
a
zr

e
zi

p
o

m
e
ri

.s
i

Sl
ik

e 
so

 s
im

b
o

lič
n

e.
 P

ri
d

rž
u

je
m

o
 s

i p
ra

vi
co

 d
o

 s
p

re
m

em
b

e 
te

h
n

ič
n

ih
 p

o
d

at
ko

v 
in

 c
en

, k
i b

i b
ili

 z
ar

ad
i m

o
re

b
it

n
ih

 t
is

ka
rs

ki
h

 a
li 

d
ru

gi
h

 n
ap

ak
 

n
a 

te
j s

tr
an

i n
ap

ač
n

o
 n

av
ed

en
i. 

P
ro

m
o

ci
js

ke
 c

en
e 

 v
el

ja
jo

 z
a 

d
o

lo
če

n
e 

m
at

er
ia

le
, o

d
 8

.2
.2

0
2

0
 d

o
 2

9
.2

. 2
0

2
0

 o
zi

ro
m

a 
d

o
 o

d
p

ro
d

aj
e 

za
lo

g.
 P

o
p

u
st

i s
e 

m
ed

 s
eb

o
j n

e 
se

št
ev

aj
o

.

Le
s 

3
 p

lu
s 

d
.o

.o
.,

 J
e

le
n

če
va

 1
, K

ra
n

j -
 IB

I C
EN

TE
R

T:
 0

4
0

 4
1

8
 2

5
1

, 0
4

 2
0

4
 2

7
 1

4
E:

 le
s3

p
lu

s@
gm

ai
l.

co
m

Le
s 

3
p

lu
s

vi
n

il 
za

 le
p

lj
e

n
je

 -
 

n
at

u
re

ic
h

e
 u

lt
ra

m
at

t

vi
n

il 
n

a 
H

D
F 

p
lo

šč
i -

n
at

u
re

ic
h

e
 u

lt
ra

m
at

td
eb

el
in

a
 9

,8
 m

m
sp

o
d

n
ja

 p
la

st
  i

zo
la

ci
js

ka
 p

lu
ta

d
eb

el
in

a
 6

,5
 m

m
1

0
0

%
 v

o
d

o
o

d
p

o
rn

e 
p

lo
šč

e
s 

sp
o

d
n

jo
 p

la
st

jo
 -

 „
h

yd
ro

so
u

n
d

“ 
 p

o
d

lo
g

a
, 

ki
 r

ed
u

ci
ra

 z
vo

k 
d

o
 2

0
 d

B

P
R

O
M

O
C

IJ
SK

E 
C

EN
E 

vi
n

il 
p

lo
šč

 L
IC

O
vi

n
il 

h
yd

ro
 -

 n
at

u
re

ic
h

e
 u

lt
ra

m
at

t

1
3

,9
0

 €
/m

2

3
0

,9
0

 €
/m

2

2
7

,9
0

 €
/m

2



 

NOVO KOPALNICO
ČAS JE ZA VAŠO

Prenovljen 
oddelek 
kopalnic

WC KOMPLET 4 V 1 
 "SOLIDO COMPACT"

Primeren za suho montažo, 
varčno dvokoličinsko splakovanje, 
WC s samodejnim splakovanjem. 
Vključno z nosilnima vijakoma za 
pritrditev WC-školjke.
Št. art.: 1293851 
239,99 €

UMIVALNIK  
"RIVER STONE"

Ročno klesan, vsak kos 
je unikat. Primeren za 
notranjo in zunanjo  
uporabo. Brez armature. 
Št. art.: 1288869 
169,99 €

TREND

Več informacij na  

obi.si/storitve/izris-kopalnice
NAČRTOVANJE NA PRVEM MESTU

S strokovnim svetovanjem do najboljše rešitve.

Pri pripravi izrisa upoštevamo mere vaše  
kopalnice ter vaše obstoječe stavbne  
elemente (zidove, stene, strehe) in stavbno 
pohištvo (okna, vrata, strešna okna).  

V končni izris vključimo vaše želene  
sanitarne elemente, poljubne barvne  
kombinacije stenskih ali talnih ploščic,  
prejmete pa tudi natančen popis materiala.

Nudimo vam celovit 3D izris kopalnice, pripravljen po vaših načrtih in željah. 

OSEBNO SVETOVANJE  
PRILAGOJENO VAŠIM ŽELJAM

PO VAŠIH MERAH PRIPRAVLJEN 
3D IZRIS KOPALNICE

OBI Kranj

O
B

I D
.O

.O
., 

JU
R

Č
K

O
VA

 C
E

S
TA

 2
2

6
, L

JU
B

LJ
A

N
A




