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Kontakt:

Osnovna šola: 
Tina Dragovan 
e-pošta: tina.dragovan@lu-skofjaloka.si
tel: 04/506 13 20

Srednješolski programi: 
Nina Salobir
e-pošta: nina.salobir@lu-skofjaloka.si
tel: 04/506 13 30

POMLAD JE ČAS ZA PREMISLEK,
JESEN JE ČAS ZA ZAČETEK!

Vabimo k vpisu!

Osnovna šola za odrasle:
Šolanje je brezplačno. 
Začetek v septembru 2023.

Predšolska vzgoja (enoletni
poklicni tečaj ali štiriletni
program SSI)
Tehnik računalništva (enoletni
poklicni tečaj)
Ekonomski tehnik (SSI in PTI)
Bolničar-negovalec (SPI)

Srednješolski programi:

Več inform
acij

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.
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.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 16. 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.

BRISAČE PAP.  
VELVET EXTRA 2 SL  

2/1 DEN GLOBAL 

2,38 EUR 

TUNA RIO MARE  
80 g X 4 

5,39 EUR

SIR EDAMEC 40% 
WEIDEGLUCK,  

1 kg

7,39 EUR

MLEKO TRAJNO  
BERTI  

3,5% mm, 1 l 

1,03 EUR

TOAL. PAP.  
VELVET, 3 SL  

BELI 8/1, 150 l  
DEN GLOBAL 

3,04 EUR

TOAL. PAP. VELVET,  
3 SL BELI 8/1, 200 l,  

DEN GLOBAL 

4,14 EUR

TEST. SVEDRI  
DEL CASTELLO, 500 g

0,70 EUR

0,70 EUR
TEST. PERESNIKI  

DEL CASTELLO, 500 g
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priloga 21. številke Gorenjskega glasa, 14. marca 2023, izšla je v nakladi 25.000 izvodov, prejela so jo vsa gospodinjstva v 
občini Škofja Loka, priložena je Gorenjskemu glasu.

Janja Bogataj
Foto: Tina Dokl
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Mandat za sedemnajst življenj
Janja Bogataj / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Kako ste doživljali obdobje vode-
nja Skupnosti vrtcev Slovenije, ki je 
bilo zahtevno že z vidika prilagaja-
nja epidemiji covida-19?

To obdobje je bilo dejansko zelo 
zahtevno in mi je tudi kot predse-
dnici Skupnosti vrtcev Slovenije 
predstavljalo velik izziv. Mnogi rav-
natelji so se takrat obračali name 
s prošnjami oziroma pobudami za 
pomoč, obenem sem bila vez med 
pristojnim ministrstvom in stroko. 
Veliko je bilo različnih okoliščin, ki 
bi lahko bistveno poslabšale kako-
vost predšolske vzgoje, zato sem se 
zelo trudila, da se to ne bi zgodilo. 
Pred kovidom smo se v slovenskem 
prostoru veliko pogovarjali pred-
vsem o kakovosti vrtcev, v obdobju 
kovida pa se je spet začelo govoriti o 
varstvu otrok. Nas in strokovnjake s 
področja predšolske vzgoje je ta ter-
minologija zelo zmotila, saj v vrtcih 
počnemo vse kaj drugega, to ni le 
varstvo.

ͰͰ Fokus se je torej premaknil s ka-
kovosti oziroma poslanstva vrtcev 
na zgolj varovanje otrok, kot je bilo 
to pred desetletji. To je velik korak 
nazaj?

Že takoj ob vzpostavljanju siste-
ma urejene predšolske vzgoje se so 
vrtce takoj začeli povezovati z vzgo-
jo in izobraževanjem. Zato me je zelo 

presenetilo, kako hitro smo naredili 
korak nazaj in se je besedišče o va-
rovanju otrok tako hitro prijelo. V 
vrtcih vedno poteka pedagoško delo, 
saj so z otroki strokovno usposoblje-
ne vzgojiteljice, prostor in oprema 
sta po meri otrok, prav tako didaktič-
na sredstva ter celotna programska 
oprema in struktura.

ͰͰ V svojih nastopih ste vedno delo-
vali zelo strokovno, umirjeno in pre-
mišljeno. Si pa ni težko predstavlja-
ti, da je bilo to obdobje v vrtcih kar 
precej turbulentno?

Za vsakim nastopom v medijih 
je bilo v ozadju že veliko dogovar-
janj in pogajanj ter iskanja pravih 
napotitev, pa tudi težke komunika-
cije z drugimi ravnatelji in občinski-
mi strukturami, predvsem pa skrbi 
staršev. Veliko se je spremenilo tudi 
za zaposlene – svoje zdravje so mo-
rali izkazovati z različnimi dokazili, 
izvajali smo testiranja  ... Zato je bil 
velik izziv, tudi da smo kot kolektiv 
ostali sodelovalni, konstruktivni, 
pozitivni  ... Bilo je zelo težko, veliko 
je bilo neprespanih noči, sploh ko 
se je začelo uvajati testiranje, je bilo 
prisotno veliko nemira.

ͰͰ Kot predsednica Skupnosti 
vrtcev Slovenije ste postali zelo pre-
poznavni. Vam je bilo to kdaj odveč?

Za predsedovanje se nisem od-
ločila samoiniciativno, k temu me 
je nagovarjal upravni odbor skup-
nosti vrtcev, saj sem bila zadnje tri 
mandate ena aktivnejših članic. Ob 
začetku predsedovanja je bila moja 
vizija usmerjena predvsem v pove-
zovanje med strokovnimi delavci, 
izboljševanje pedagoške prakse, 
premike na področju kakovosti in 
normativov; v središče sem želela 

res postaviti otroka in stroko. Ta zelo 
optimistična vizija se je s kovidom 
porušila. Po drugi strani pa smo se 
prav v obdobju kovida znotraj skup-
nosti vrtcev še intenzivneje pove-

zali, postali smo močan sogovornik 
tudi odločevalcem, naša skupna 
stališča sem večkrat pojasnjevala v 
državnem zboru in državnem svetu. 
Ta vloga se je po tej plati zelo okrepi-
la, kar je pozitiven doprinos kovida. 
Še vedno smo vključeni v vse raz-
prave glede spremembe zakonodaje 
in postali smo zelo aktiven sogovor-
nik na vseh področjih.

ͰͰ V zadnjem času je bilo najpogo-
steje poudarjeno vprašanje pomoč-
nic vzgojiteljic. Je tu kaj novega?

V določenem delu se je njihov 
položaj uredil, čeprav se mi sedanja 
pot ne zdi prava, pomočnice vzgoji-
teljic bi morale biti prepoznane kot 
zelo prenizko ovrednotene strokov-
ne delavke v vrtcih. Njihovo delo je 
še vedno podcenjeno, še vedno so na 
minimalni plači, tega tudi vsa nap-

Mandat za sedemnajst življenj

Mateja Rant

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj je konec lanskega leta zaključila 
petletni mandat predsednice Skupnosti vrtcev Slovenije. Kljub pričakovanjem, 
da bo sprejela nov mandat predsednice, je vodenje skupnosti vrtcev predala 
naslednici, sama pa se bo s svojim znanjem in vplivom trudila prispevati k 
sistemski ureditvi najbolj perečih stvari na področju predšolske vzgoje.

Pred kovidom smo se v 
slovenskem prostoru veliko 
pogovarjali predvsem o 
kakovosti vrtcev, v obdobju 
kovida pa se je spet začelo 
govoriti o varstvu otrok. Nas 
in strokovnjake s področja 
predšolske vzgoje je ta 
terminologija zelo zmotila, 
saj v vrtcih počnemo vse kaj 
drugega, to ni le varstvo.
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redovanja v nazive ne bodo uredila. 
Že v preteklosti sem opozorila, da bi 
bilo treba najprej urediti izhodiščne 
plačne razrede, da bi bilo napredova-
nje v nazive res odraz visoko kako-
vostnega strokovnega dela. Zdaj pa 
bomo z nazivi reševali plače stro-
kovnih delavcev, kar se mi ne zdi 
primerno.

ͰͰ Sedanja predsednica Silvija Ko-
močar je ob zaključku vašega man-
data dejala, da ste imeli 17 življenj, da 
ste lahko opravili vse, kar ste zajeli v 
poročilu ob zaključku mandata …

In tako nekako je res bilo. Ko sem 
članstvo seznanila, da ne bom kan-
didirala za nov mandat, sem čuti-
la razočaranje. Glede na odziv sem 
ugotovila, da se je kar nekako samo-
umevno pričakovalo od mene, da bi 
nadaljevali po poti, ki sem jo zastavi-
la. Malce sem se res »spogledovala« 
s tem, a menim, da je bilo pet let tako 

intenzivnega dela dovolj. Sem pa kot 
podpredsednica še vedno desna roka 
sedanje predsednice, ostajam člani-
ca upravnega odbora. Ta čas poteka v 
slovenskem prostoru tudi kurikular-
na prenova in priprava Nacionalne-
ga programa, v katerega sem močno 
vpeta in bom svoje moči usmerila v 
to, da bom poskušala s svojim zna-
njem in vplivom pripomoči, da se ne-
katere stvari sistemsko uredijo.

ͰͰ V kakšni »kondiciji« ste nasle-
dnici prepustili Skupnost vrtcev 
Slovenije?

Skupnost vrtcev Slovenije po 
mojem mnenju uživa velik ugled v 
javnosti. Pred odhodom s funkci-
je predsednice sem naročila tudi 
revizijski pregled, ki je ugotovil ko-
rektnost poslovanja. Postali smo 
prepoznavni pri zakonodajalcu, v 
času mojega mandata smo pridobili 
precej novih članov. Naši uporabniki 

so na enem mestu dobili ogromno 
informacij in podpore ter usklajenih 
stališč.

ͰͰ V nagovoru članov ob zaključku 
mandata ste poudarili, da so za vami 
težki časi, v katerih je stroka z neod-
zivnostjo botrovala škodljivim ukre-
pom, ki jih danes v vrtcih močno 
občutite. Kateri ukrepi na področju 
predšolske vzgoje so pustili največje 
posledice?

Najbolj se pozna pri odnosih. Pe-
dagoško delo poteka tako kot v pre-
teklosti, še vedno pa je čutiti previ-
dnost, ki jo je v medsebojne odnose 
vnesel kovid, tudi pri sodelovanju s 
starši. Povečala se je tudi uporaba 
digitalnih tehnologij in iskanje sti-
kov prek tega. Trudimo se odpirati 
vrata našega vrtca, organiziramo 
šolo za starše in predavanja, a ni 
pretiranega odziva, raje iščejo infor-
macije po drugih poteh.

ͰͰ Kot poudarjate, je kakovost pred-
šolske vzgoje še vedno na visoki, 
celo zavidljivo kakovostni ravni, a 
bi se stroka, nato pa tudi politika, 
morali odzvati na spremembe in 
potrebe današnje predšolske vzgoje. 
Kateri so torej ključni izzivi, ki vas v 
prihodnje čakajo na področju pred-
šolske vzgoje?

Kakovost je res na zavidljivi ravni, 
čeprav se prav dolgo ne bomo mogli 
več pogovarjati o tej kakovosti. Izzivi, 
ki nam jih je prineslo zadnje obdob-
je, narekujejo znižanje normativov. 
Narašča število otrok s posebnimi 
potrebami, s čustveno vedenjskimi in 
zdravstvenimi težavami, vedno več 
je otrok priseljencev, ki prav tako zah-
tevajo posebno pozornost, pa tudi ot-
rok ločenih staršev in otrok, ki jim je 
eden od staršev umrl. To so izzivi, ki 
jih zelo intenzivno naslavljamo, zato 
se že pripravlja ustrezna zakonodaja. 
Opažam tudi, da pedagoške fakultete 
ne opravijo v zadostni meri svojega 
pedagoškega poslanstva in strokov-
nih delavcev ob zaključku študija ne 
opolnomočijo, da bi bili kos izzivom, s 
katerimi se potem srečujejo v praksi.Že od otroštva je želela postati »tovarišica«, kot so takrat rekli vzgojiteljicam. / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ V zadnjih letih je vse več odlože-
nih šolanj, ko starši odlašajo z vpi-
som otrok v prvi razred in s tem po-
daljšujejo čas, ki ga preživijo v vrtcu. 
Kaj je po vašem poglavitni razlog za 
to?

Vrtec predstavlja urejeno okolje, 
družini nudi podporo, ker je otrok 
preskrbljen – poskrbljeno je za obro-
ke, počitek, dejavnosti, druženje  ... 
Šola tako zagotovo prinese nekaj več 
skrbi in odgovornosti, ki se prene-
se na otroka. Ob tem opažam, kako 
starši vedno manj zaupajo otrokom 
in odgovornost prevzemajo nase, 
namesto da bi se zavedali, da otrok 
zmore, da je sposoben. Obenem pa 
ga vpisujejo na različne dodatne de-
javnosti, kjer pričakujejo, da bo us-
pešen, aktiven in bo dosegal rezulta-
te. Po eni strani ga torej dojemajo kot 
najbolj nadarjenega posameznika, 
po drugi strani mu pa tega ne priz-
najo. Otrok to čuti.

ͰͰ Kaj dodatno leto v vrtcu pomeni 
za otroka?

To zagotovo ne pomeni neke 
spodbude, razen če stroka ugotovi, 
da bi v tem letu lahko še kaj prido-
bil, načeloma pa se dolgočasi, saj 
je program pripravljen za otroke do 
šestega leta, običajno so mu že tudi 
stoli in mize premajhni. Otrokom je 
treba zaupati – tudi če kdaj ni us-
pešen, ni s tem nič narobe, otrok se 
mora v procesu učenja srečati tudi 
z neuspehom. Če se bo s tem srečal 
šele kot odrasla oseba, ima lahko že 
najmanjši neuspeh hude posledice.

ͰͰ Kako poteka sodelovanje s starši 
v vašem vrtcu? Imate občutek, da se 
starši bolj vpletajo v vaše delo kot v 
preteklosti?

S starši v našem vrtcu že ves čas 
izjemno lepo sodelujemo, posku-
šamo se takoj odzivati na njihove 
pobude in želje in stiske rešujemo 
sproti. Je pa res, da so njihova priča-
kovanja precej drugačna kot v prete-
klosti – od uvajanja otrok v vrtec do 
spremljanja otroka v vrtcu. Mnogo 
več je nezaupanja, morda tudi pre-

laganja odgovornosti, v smislu: kar 
nam doma ni uspelo, bodo nadok-
nadili v vrtcu – recimo navajanje 
na samostojno hranjenje, odvajanje 
od pleničk, samostojno oblačenje  ... 

Tudi govor in jezik sta zelo šibka. 
Velik problem postaja odvisnost od 
digitalnih tehnologij.

ͰͰ Opaziti je, da res s srcem op-
ravljate ta poklic. Kaj je vas osebno 
vodilo, da ste se odločili zanj?

Že v vrtcu sem vedela, da želim 
delati kot »tovarišica«, kot smo tak-
rat rekli vzgojiteljicam. Potem me 
je vso življenjsko pot spremljal ta 
pedagoški zagon in strast do dela z 
ljudmi, zlasti z otroki. Resnično mi 
je mar za slehernega človeka.

ͰͰ Kako pa »odklopite« od nenehne-
ga živ žava v vrtcu oziroma kako se 
sprostite po koncu delovnika?

Odklopim nikoli, ves čas se čutim 
povezano z vrtcem, tako da tudi v 
prostem času nabiram material, ki ga 
uporabljamo pri delu v vrtcu. Baterije 
pa si napolnim s športom, rada imam 
adrenalin – potapljam se, smučam, 
kolesarim, z možem sva tudi motori-
sta ... To so moje strasti, ki jih imam 
res rada in jih poskušam uravnotežiti 
s profesionalnim življenjem.

Ves čas se čuti povezano z vrtcem in tudi v prostem času nabira material, ki ga uporabljajo pri 
delu v vrtcu. / Foto: Tina Dokl

Opažam, kako starši vedno 
manj zaupajo otrokom in 
odgovornost prevzemajo 
nase, namesto da bi se 
zavedali, da otrok zmore, da 
je sposoben. Obenem pa ga 
vpisujejo na različne dodatne 
dejavnosti, kjer pričakujejo, 
da bo uspešen, aktiven in 
bo dosegal rezultate. Po 
eni strani ga torej dojemajo 
kot najbolj nadarjenega 
posameznika, po drugi strani 
mu pa tega ne priznajo. Otrok 
to čuti.
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Loška predmestja

Škofja Loka ima štiri historična predmestja, ki ležijo v neposredni mestni 
okolici. Ker danes njihovih poimenovanj večina Ločanov ne pozna več, jih bomo 
podrobneje predstavili.

Srednjeveško mesto Škofja Loka 
je nastalo pod gradom na so-
točju Selške in Poljanske Sore. 

Zaradi dodatne varnosti je bilo obda-
no še z jarkom in obzidjem, skozi ka-
tero je v mesto vodilo pet vrat, utrje-
nih s stolpi z lesenimi ostrešji. Mestni 
jarek je danes zasut, delno je viden le 
še v bližini Poljanskih mestnih vrat 
ob Dagarinovi hiši. Nanj pa spominja 
tudi ime »na Grabnu«, kot se imenuje 
klanec, ki povezuje Mestni in Spodnji 
trg. Mestno obzidje je z novim vekom 
izgubljalo pomen in postajalo ovira 
pri širitvi mesta. Zato so se leta 1789 
odločili, da ga dokončno opustijo. Me-
stna vrata so prodali na javni draž-
bi, stolpe, v katerih so bila, pa podrli. 
Tako je mesto lažje zadihalo. Toda že 
pred opustitvijo mestnega obzidja so 
v okolici Škofje Loke začela nastajati 
predmestja.

Južno od Poljanskih mestnih 
vrat se začenja predmestje Karlovec, 

ki je tudi upodobljeno na veduti Ško-
fje Loke Valentina Gappnigga iz leta 
1697 in leto kasnejši (1698) votivni 

sliki iz Sopotnice. Karlovec se je delil 
na Zgornjega in Spodnjega. Zgornje-
mu so rekli tudi Poljansko predme-

Jože Štukl

Zaradi dodatne varnosti 
je bilo mesto obdano še z 
jarkom in obzidjem, skozi 
katero je v mesto vodilo 
pet vrat, utrjenih s stolpi z 
lesenimi ostrešji. Mestni 
jarek je danes zasut, delno 
je viden le še v bližini 
Poljanskih mestnih vrat ob 
Dagarinovi hiši.

Hiše v loških predmestjih do leta 1941; priloga Knjige hiš v Škofji Loki I.
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stje zaradi prehoda v Poljansko dolino, Spodnjemu vse do 
lepega znamenja pa Oslovska ulica. Leta 1930 je Spodnji 
Karlovec postal Karlovška ulica, zgornji Karlovec pa Po-
ljanska cesta, katere ime se je ohranilo tudi po vojni. Med 
drugo svetovno vojno so Karlovško ulico preimenovali v 
Badgasse oziroma Kopališko ulico, kot so jo poslovenili po 
letu 1945. Na koncu Karlovca ob vhodu v Poljansko dolino 
je stalo kamnito stebrasto kužno znamenje, ki so ga pred 
2. svetovno vojno ob razširitvi ceste odstranili. Prodano je 
bilo lastniku vikenda na Kuclju pri Poljanah.

Predmestje Trata leži zahodno od Zgornjega Karlov-
ca, na pobočju nad sedanjo Poljansko cesto. Ime je dobilo 
od trat, livad in vrtov, ki so se nekoč razprostirali prav 
do vrha Kranclja in Štangrufa. Središče predmestja je 
bilo pri križu, takoj za današnjim odcepom od Poljanske 
ceste, konec naselja pa pri drugem križu pri Kržajovšu. 
Trata se je v tlorisu najlepše ohranila od vseh loških 
predmestij. Leta 1930 so jo preimenovali v Grajska pot.

Vzhodno od Karlovca in Spodnjega trga na ozkem 
prostoru ob Poljanski Sori in sotočju leži predmestje 
Studenec. Ime je dobilo po studencu, ki danes napaja 
vodnjak pri Taborniškem domu ob Poljanščici. Razpro-
stira se vzhodno od ceste, ki poteka od današnjega Ko-
pališča pod Spodnjim Karlovcem vse do Kisovca (nek-
danje Jegorovo predmestje 29, danes Fužinska ulica 15). 
Od tod se predmestje nadaljuje na obeh straneh ceste, 
vse do Selških mestnih vrat. Dalje gre meja med Spod-
njim trgom in Studencem po trasi nekdanjega mestnega 
obrambnega jarka mimo Gasilskega doma do klavnice. 
Ime je predmestje obdržalo do leta 1930, ko so ga preime-
novali v Fužinsko predmestje, po drugi svetovni vojni pa 
v Jegorovo predmestje. Tako poimenovanje se je obdrža-
lo vse do leta 1994, ko so z odlokom predel ob Gasilskem 
domu preimenovali v Studenec, predel od Spodnjih 
mestnih vrat do Kopališča pa v Fužinsko ulico.

Požar v Kapucinskem predmestju leta 1837 in na Studencu leta 1839, 
upodobljena na votivni sliki; hrani Loški muzej

Votivna slika iz Sopotnice iz leta 1698, na kateri je lepo vidno 
nastajanje predmestja Karlovec in Kapucinskega predmestja; hrani 
Loški muzej

Mestno obzidje je z novim vekom izgubljalo 
pomen in postajalo ovira pri širitvi mesta. 
Zato so se leta 1789 odločili, da ga dokončno 
opustijo. Mestna vrata so prodali na javni 
dražbi, stolpe, v katerih so bila, pa podrli. 
Tako je mesto lažje zadihalo. Toda že pred 
opustitvijo mestnega obzidja so v okolici 
Škofje Loke začela nastajati predmestja.

Zadnje v nizu predstavljamo Kapucinsko predme-
stje. Leži na levem bregu Selščice, severno od mesta in 
Selških vrat. Ime je dobilo po Kapucinskem samostanu, 
ki so ga tu zgradili med letoma 1707 in 1713. Pred pri-
hodom kapucinov se je ta predel imenoval Pred Selški-
mi vrati. Najstarejša naselbinska jedra Kapucinskega 
predmestja so bili, podobno kot na Studencu vodni po-
goni, mlini, kovačije in mestne pristave. Še v 18. stoletju 
je bilo nestalno naseljeno. Ob odsotnosti izrazitega cen-
tra je bila največja koncentracija poselitve okrog kapu-
cinske cerkve in Kamnitega mostu in ob levem bregu 
Selščice. V 19. stoletju se je predmestje širilo, povsem 
novo podobo pa je dobilo v 60. letih 20. stoletja. Tedaj so 
na Novem svetu zgradili naselje stanovanjskih blokov, 
ki je dobilo ime po hiši in pristavi (Najbelt), ki so ju po-
drli, stali pa sta na današnjem parkirišču pred Merca-
torjem. Danes je staro prvotno Kapucinsko predmestje 
razdeljeno na Kapucinski trg, Novi svet in Šolsko ulico, 
v širšem smislu pa bi sem sodili še Cesta talcev, Parti-
zanska in Stara cesta.
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Kako parkiramo in kaj si v prihodnje želimo

Pred kratkim je bila Občina Škofja Loka skupaj z Medvodami izbrana za pilotno 
območje, v katerem se bo izvedel postopek priprave parkirne politike oziroma 
priprave nacionalnih smernic za parkirno politiko na ravni mest in občin.

Na loški občini odgovorni ugo-
tavljajo, da se podobno kot 
v drugih mestih srečujejo z 

izzivi, kako vzpostaviti dostopne in 
konkurenčne prometne razmere za 
zmanjšanje negativnih vplivov mo-
tornega prometa na okolje ter prebi-
valce in prebivalke.

»Srečujemo se s povečano dnev-
no mobilnostjo z osebnimi avtomo-
bili znotraj občine in med občinami. 
Osebni avtomobili so večino časa 
parkirani in zasedajo dragocen 
prostor, ki bi ga lahko bolj učinkovito 
in pravično uporabili tudi za druge 
namene. Tradicionalno prizadeva-
nje za več parkiranja na javnih in 
zasebnih zemljiščih privabi še več 
avtomobilov, kar ustvarja prome-
tne zastoje ter povzroča izpuste in 
poslabšuje kakovost bivanja,« pra-
vijo in dodajajo, da mesta svoje pro-
račune obremenjujejo s stroški za 
zagotavljanje in upravljanje parkir-
nih prostorov, medtem pa zmanjkuje 
sredstev za kakovosten javni pros-
tor in infrastrukturo, za površine za 
pešce in kolesarje ter za delovanje 
javnega potniškega prometa. Tudi 
zato Ministrstvo za okolje, podnebje 
in energijo želi okrepiti zavedanje o 
pomenu in možnostih izvajanja ak-
tivne parkirne politike, zato je raz-
pisalo projekt, imenovan Trajnostna 
parkirna politika, priprava nacional-
nih smernic, strokovnih podlag in 
nacionalne parkirne platforme.

Ker v proces priprave parkirne 
politike želijo v čim večji meri vklju-
čiti javnosti in vse pomembne delež-

nike, torej stanovalce in stanovalke, 
ponudnike in ponudnice storitev in 
večje zaposlovalce, izobraževalne 
ustanove in druge, bodo organizira-
li javne razprave z delavnicami na 
temo, kakšno je parkirno stanje da-

nes in kakšne parkirne ureditve si 
želimo. Zadnja bo potekala razprava, 
na kateri bodo predstavljeni rezulta-
ti in predlog parkirne politike v obči-
ni Škofja Loka.

Izdelovalci parkirne politike, Re-
gionalna razvojna agencija Ljubljan-
ske urbane regije, Inštitut za politike 

prostora in Ljubljanski urbanistični 
zavod, so že začeli delati, kar po-
meni pridobivati obstoječe podatke 
in oblikovati ožje in širše delovne 
skupine. V marcu in v aprilu se bo 
izvajala analiza stanja, ko bo tudi iz-

vedena javna razprava o izkušanjih 
ključnih deležnikov in percepciji 
parkirnega stanja v javnosti. V maju 
in juniju bodo skupaj oblikovali vizi-
jo, cilje in pripravili nabor ukrepov. 
Predlog parkirne politike bo javno 
predstavljen v začetku poletja, pred-
vidoma konec junija.

Vilma Stanovnik

Parkiranje v Škofji Loki bo zgled za pripravo parkirne politike. / Foto: vilma stanovnik

»Cilj je zagotoviti dostopen in konkurenčen prometni sistem 
z novo vključujočo parkirno politiko in parkirnimi režimi 
v občini Škofja Loka, kar bo lahko zgled tudi za druga 
primerljiva mesta,« pravijo na loški občini.
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Dela se nadaljujejo
Od prejšnjega tedna se nadaljuje 
prenova Kidričeve ceste v Škofji Loki.

O bčina Škofja Loka kot investitor in podjetje KPL 
iz Ljubljane kot izvajalec nadaljujta rekonstruk-
cijo Kidričeve ceste. Delo bo potekalo fazno od 

bencinskega servisa Petrol do Kmetijske zadruge in kas-
neje naprej na območje Železniške postaje Škofja Loka. 
Zaključek vseh del je predviden najkasneje do konca 
letošnjega junija. »Gradnja poteka fazno s polovično in 
občasno popolno zaporo ceste. Podobno kot lansko leto 
bo najprej zaprta južna in nato severna stran ceste s 
pločnikom. Dostop do vseh objektov bo zagotovljen. Za 
čas, ko bo zapora prometa neposredno pred točno dolo-
čenim objektom oziroma priključkom, se bo v dogovoru 
z izvajalcem dostop usklajeval sproti,« pravijo na občini 
in dodajajo, da bo na območju, kjer bo delna zapora ceste, 
promet potekal samo v smeri železniške postaje. V smeri 
središča mesta promet iz smeri železniške postaje ne bo 
možen. Uporabljal se bo obvoz čez križišče Lipica.

Od prejšnjega tedna pa do preklica oziroma najka-
sneje do 31. julija bo ob gradnji kolesarske povezave Ško-
fja Loka–Virmaše za vse avtobuse od železniške postaje 
do središča mesta obvoz skozi Frankovo naselje (Stara 
cesta–železniška postaja–Suha) na regionalno Ljubljan-
sko cesto do Starega dvora z začasnim postajališčem v 
Frankovem naselju (nekdanji bar Omega). V smeri sre-
dišča bosta ves čas gradnje ukinjeni avtobusni postaja-
lišči Stari dvor – Frankovo naselje (Mercator center) in 
Trata MD (Avto Krka tehnični pregledi).

Vilma Stanovnik

Prenova na Kidričevi cesti se nadaljuje. / Foto: vilma stanovnik

Obveščamo vas, da je na spletni strani  
Občine Škofja Loka objavljen

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE  
ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2023

Vsebina razpisa je na voljo na spletni strani  
Občine Škofja Loka, pod rubriko Razpisi,  

naročila, namere.

Številka: 012-0002/2022
Datum: 10. 3. 2023

 mag. Melita REBIČ, predsednica 
 komisije za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja
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Obveščamo vas, da je na spletni strani  
Občine Škofja Loka objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov varovanja kulturne  

dediščine v občini Škofja Loka za leto 2023. 

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Obči-
ne Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko Novice in 

objave: Razpisi, javna naročila, natečaji.

Datum: 2. 3. 2023                                       Tine Radinja, župan
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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 2023

(kontakt: dr. Katja Prevodnik, 04/ 51 12 323).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija  
sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka  

www.skofjaloka.si pod rubriko Razpisi.

Datum: 10. 3. 2023                                      Tine Radinja, župan
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Tretja faza prenove Kidričeve ceste
Začela se je tretja faza prenove Kidričeve ceste. Potekala bo mimo Kmetijske 
zadruge do železniške postaje. »Dobili bomo obojestransko varno kolesarsko pot in 
rekonstruirali precej nevarno križišče pri železniški postaji,« pove župan Tine Radinja.

ͰͰ Sredi tretjega meseca leta 2023 smo. Kako ste do zdaj 
zadovoljni z delom občinske uprave in občinskega sveta?

Občinski svet in njegova delovna telesa so že prišli na 
»delovno temperaturo«. Moji občutki so zelo dobri, ima-
mo skupne cilje in pričakovanja o načinu dela. Z začet-
kom novega mandata pa vidim tudi priložnosti za izbolj-
šave in nove načine dela v občinski upravi. Spremembe 
še pripravljamo in želimo v prihodnjih mesecih postaviti 
nove načine sodelovanja med županom, občinsko upra-
vo in občinskim svetom.

ͰͰ Zima, ki se bo počasi iztekla, nam sicer ni naklonila 
veliko snega, a vendar sta bili prireditvi, ki sta na Lo-
škem zelo znani, izpeljani: Pokal Loka in Smučanje po 
starem. Ste zadovoljni z udeležbo?

Pokal Loka in Smučanje po starem sta dve tradicio-
nalni prireditvi, ki nas razveseljujeta v zimskih mesecih. 
Zelo sem vesel, da nam je kljub pomanjkanju snega us-
pelo izpeljati Smučanje po starem na zaplati snega pod 
gradom, čudovito prireditev, ki v mesto prinaša veliko 

dobre volje. Organizatorji povabijo tudi ljubitelje in ljubi-
teljice smučanja po starem iz drugih slovenskih krajev in 
tudi iz tujine. Za Pokal Loka pa vemo, da je drugo največje 
smučarsko tekmovanje na svetu. Super se mi zdi, da se 
ga je letos spet dalo izpeljati na Starem vrhu in da je bil ta 
tekmovalni vrvež tudi v Škofji Loki.

ͰͰ Tudi maškare so v Škofjo Loko privabile veliko ljudi, 
tako med pustnim koncem tedna kot na pustni torek …

Letošnja izvedba pustnih dogodkov v Škofji Loki je 
bila res pestra in zabavna. Tako na pustno soboto kot na 
pustni torek so mesto preplavile maske. V soboto so priš-
li tudi kurenti, ki so preganjali zimo in prinašali dobro 
voljo, tako na Mestnem trgu kot v nekdanji vojašnici in 
v Centru slepih, slabovidnih in starejših, kjer so obiska-
li oskrbovanke in oskrbovance doma. Zdi se mi, da so 
pustna rajanja pomagala, postaja topleje, zvončki poga-
njajo, pomlad je vse bliže.

ͰͰ Pomlad je torej praktično pred vrati, začela se je tre-
tja faza obnove Kidričeve ceste. Kako bo potekala obno-
va, kako bo z dostopom do objektov, kateri del bo najprej 
zaprt?

Tretja faza prenove Kidričeve ceste se začenja v teh 
dneh. Potekala bo mimo Kmetijske zadruge do železni-
ške postaje, dobili bomo obojestransko varno kolesarsko 
pot, rekonstruirali bomo precej nevarno križišče pri že-
lezniški postaji. Kot veste, pa Direkcija RS za ceste gradi 
težko pričakovano krožišče v Lipici. Verjamem, da bodo 
čez poletje že končali dela in bomo namesto semaforja 
dobili novo, moderno krožišče.

Vsa tovrstna gradbišča in posegi pa zahtevajo dobro 
koordinacijo na eni in veliko potrpljenja na drugi strani. 
Tudi v času lanske obnove na tem območju se je z dobro 
organizacijo in potrpljenjem izkazalo, da se da. Ne gre 
pa brez prilagajanja, zato vse občanke in občane prosim 
za razumevanje. Dostopnost bomo omogočali, zato naj 
bodo pozorni na oznake. Ko bo projekt zaključen, bomo 
vsi zadovoljni. 

ͰͰ Kako poteka obnova Loškega gradu?
Loški grad trenutno čaka na daljše obdobje višjih tem-

peratur. Potem se bodo lahko spet začela dela na severni 
fasadi, ki bodo zaokrožila celovito prenovo fasade. Trenu-
tno dela potekajo v notranjosti gradu, prenavljajo in nad-
grajujejo muzejske prostore, predvsem na podstrešju. Vse 
gre v smeri, da bo nekje v juniju grad celovito prenovljen.

Klara Mrak

Škofjeloški župan Tine Radinja / Foto: Gorazd kavčič
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ͰͰ Vse lepšo podobo dobiva tudi 
nekdanji hotel Transturist? Je zna-
no, kdaj bomo dočakali težko priča-
kovano odprtje?

Investitor zdaj s hitrim tempom 
nadaljuje prenovo. Po njegovih bese-
dah bo v nekaj mesecih spodnji del 
zaživel kot poslovno-javni program. 
Seveda pa si želimo, da bi tudi na-
stanitveni del hotela čim prej odprl 
svoja vrata in bi z njim še nadgra-
dili turistično ponudbo naše občine. 
Predvidoma se bo to zgodilo do kon-
ca leta.

ͰͰ Občina Škofja Loka je bila sku-
paj z Medvodami izbrana za pilotno 
območje, v katerem se bo izvedel 
postopek priprave parkirne politike 
oziroma priprave nacionalnih smer-
nic za parkirno politiko na ravni 
mest in občin. Predlog bo sicer javno 
predstavljen že v začetku poletja. Za 
kakšen predlog gre in kaj bi prispe-
val k loški parkirni politiki?

Z Občino Medvode smo bili izbra-
ni za izvajanje pilotnega projekta 
parkirne strategije, kar je super. S 
parkirišči namreč lahko pozitivno 
vplivamo tudi na oblike trajnostne 
mobilnosti. Ti sistemi se morajo do-
polnjevati na način, da spodbujajo 
tudi čim bolj okolju prijazno premi-
kanje po mestih. V Škofji Loki ima-
mo sicer že od vedno cilje, da parkir-
no strategijo podpiramo, podpiramo 
tudi dejavnosti v starem mestnem 
jedru, da se lahko čim bolj razvijajo 
in da mesto živi. V Škofji Loki ima-
mo veliko različnih parkirišč, od 
popolnoma brezplačnih do takih, 
kjer je brezplačno parkiranje možno, 
vendar časovno omejeno. S parkirno 
strategijo želimo natančno razdelati, 
koliko jih je in kakšne so nove potre-
be v zvezi s parkiranjem.

ͰͰ Tudi v Škofji Loki so se v luči 
varčevanja z energijo v večernem 
in nočnem času začeli izklopi javne 
razsvetljave. Kako se nanje odzivajo 
Ločanke in Ločani?

Na nekaterih predelih od polnoči 
dalje izklapljamo dele javne razsvet-

ljave že kar nekaj časa. V večini so 
odzivi prebivalcev in prebivalk dob-
ri. Skupaj s krajevnimi skupnostmi 
pa moramo narediti optimalen na-
čin izklapljanja, prilagoditi infra-
strukturo, da bo mogoče izklapljanje 
na svetilko natančno. Tako bo lahko 
tistih nekaj ključnih delov vsakega 
naselja, vsake vasi malo, a vendar 
dovolj razsvetljenih. In da bomo ve-
čino luči, ki vplivajo tudi na osvetli-
tev neba ponoči in na svetlobno one-
snaženost, znali čim bolj smotrno 
izklapljati in posledično tudi čim 
bolj varčevati z energijo. Odzivi ob-
čank in občanov so večinoma dobri, 

najboljši v delih od Podlubnika do 
Groharjevega naselja, Partizanske 
ceste in Novega sveta, medtem ko 
pa moramo v nekaterih vaških na-
seljih še preurediti infrastrukturo 
oziroma drugače organizirati nočno 
izklapljanje svetilk. Morda lahko kot 
zanimivost dodam, da je več pritožb 
na nočno svetenje v spalnice kot na 
izklope. Prav tako pa je zanimivo 
tudi, da nas občanke in občani prav 
hitro opomnijo, če je pri neki svetilki 
prišlo do okvare. Seveda jo skušamo 
karseda hitro odpraviti.

ͰͰ Stanovanjska problematika je 
večni problem večine občin. Koliko 
najemnih stanovanj ima trenutno v 
lasti škofjeloška občina? Je trenutno 
kaj praznih?

Občina ima trenutno v lasti dves-
to stanovanj. Skoraj vsa namenjamo 
najemnicam in najemnikom, neka-
tera pa je treba obnoviti. Za določena 
stanovanja smo obnovo že naročili, 
za nekaj od njih moramo še narediti 
finančno konstrukcijo. Kmalu bomo 
pripravili nov razpis, na katerega se 
bodo lahko prijavili vsi, ki bi jih na-
jem naših stanovanj v prihodnjem 
obdobju zanimal. Zagotovo so potre-
be večje od ponudbe, zato vsako leto 
dodamo kakšno stanovanje, seveda 
kolikor je v naši moči.

Nekdanji hotel Transturist dobiva vse lepšo podobo. / Foto: Gorazd kavčič

»Morda lahko kot 
zanimivost dodam, da je več 
pritožb na nočno svetenje v 
spalnice kot na izklope. Prav 
tako pa je zanimivo tudi, da 
nas občanke in občani prav 
hitro opomnijo, če je pri neki 
svetilki prišlo do okvare. 
Seveda jo skušamo karseda 
hitro odpraviti.«
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Najpomembnejša je zgodnja obravnava

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov od novega leta deluje v 
prostorih nekdanjega Tehnika. Strokovno pomoč nudijo tako otrokom kot tudi 
njihovim staršem.

Center za duševno zdravje ot-
rok in mladostnikov (CDZOM) 
od novega leta deluje v prosto-

rih nekdanjega Tehnika v Škofji Loki.
Prizadevajo si za preprečevanje, 

pravočasno ukrepanje, učinkovito od-
pravljanje duševnih težav in motenj 
ter preprečevanje njihovih posledic. 
Strokovno podporo in pomoč nudijo 
tako otrokom, mladostnikom kot tudi 
njihovim staršem. »Sprejemamo otro-

ke in mladostnike do 18. leta starosti, 
se pa zavzemamo, da bi glede na dolge 
čakalne dobe vzeli tudi starejše otro-
ke z napotnico, izdano pred njihovim 
18. letom. Obravnavamo tudi posame-
znike brez napotnice. V sklopu centra 
lahko obravnavamo osebe do 23. leta 
starosti, vse starejše naj bi obravnaval 
center za duševno zdravje odraslih, 
ki je v Škofji Loki tudi v načrtu,« pove 
vodja centra Polona Žgajnar.

»Okrog šeststo otrok mesečno 
je pri nas, nekateri pridejo samo 
enkrat, večina večkrat. Velikokrat 
usmerjajo iz šol – npr. zaradi uč-
nih težav in absentizma, večinoma 
usmerjajo pediatri, tudi na priporo-
čila šole, nekateri pridejo tudi samo-
iniciativno ali na pobudo staršev,« 
razloži vodja centra Polona Žgajnar, 

ki se zaveda, da starši včasih težko 
vidijo spremembe. A naj bodo pozor-
ni na spremembe v vedenju: lahko 
se pojavijo npr. težave s spanjem, 
prehranjevanjem, nerazpoloženost 
otroka, ko se otrok ne druži več to-
liko kot prej. Nekateri morda to pri-
pišejo razvojnemu obdobju, a žal ni 
nujno tako.

Klara Mrak

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je v prostorih nekdanjega Tehnika. 
/ Foto: Gorazd kavčič

»Okrog šeststo otrok 
mesečno je pri nas, nekateri 
pridejo samo enkrat, 
večina večkrat. Velikokrat 
usmerjajo iz šol – npr. zaradi 
učnih težav in absentizma, 
večinoma usmerjajo 
pediatri, tudi na priporočila 
šole, nekateri pridejo tudi 
samoiniciativno ali na 
pobudo staršev.« Spomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja Očistimo našo Loko bo v 

soboto, 25. marca, od 8. do 13. ure. »To je priložnost, da lahko v dobri druž-
bi naredimo nekaj zase in za okolje, v katerem delamo in preživljamo svoj 
prosti čas. K sodelovanju vabimo vse aktivne posameznike in posameznice 
v krajevnih skupnostih občine, različnih društvih in izobraževalnih ustano-
vah,« so zapisali na občini. Na dogovorjenih zbirnih mestih bodo ločeno zbi-
rali odpadke z javnih površin. »Prosimo vas, da po svojih močeh zagotovite, 
da bodo na dogovorjenih zbirnih mestih različne frakcije odpadkov ločeno 
odložene in pripravljene na odvoz, ki ga bo izvedlo Javno podjetje Komuna-
la Škofja Loka,« še sporočajo in dodajajo, da akcija ni namenjena odvozu 
kosovnih odpadkov niti odvozu zelenega obreza. Lokacije zbirnih mest za 
odlaganje odpadkov najdete na občinski spletni strani.

Očistimo našo Loko
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Začeli so se Dnevi Škofjeloškega pasijona
Ponovna uprizoritev Škofjeloškega pasijona je bila sicer predvidena za predlani, 
a je bila zaradi epidemije covida-19 odpovedana. Predvidoma bo naslednja 
uprizoritev čez dve leti ali najkasneje v letu 2026.

Letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona bodo zaživeli 
v polnem dogajanju. Program, ki vsebuje kar 16 do-
godkov, je na novinarski konferenci minulo sredo 

predstavila koordinatorica prireditve Ema Nunar iz jav-
nega zavoda 973. Kot je pojasnila, je bil prvi dogodek že 
na prvo marčevsko nedeljo, ko se je začel križev pot po 
podružničnih cerkvah Župnije Poljane.

Osrednji del dogajanja se začenja v soboto, 18. mar-
ca, ko bodo v Nunski cerkvi v Škofji Loki postavili pa-
sijonske jaslice, ki predstavljajo prizore Jezusovega 
trpljenja. Dne 20. marca bo pater Andraž Arko predstavil 
filme o Kristusovem pasijonu iz časov nemega filma, 22. 
marca pripravljajo Pasijonski koncert, 25. marca bodo v 
crngrobski cerkvi na ogled postavili razstavo likovnih 
uprizoritev prizora pasijonskega cikla s fasade cerkve.

Eden izmed osrednjih dogodkov je vsako leto Pasi-
jonski dan. Ta bo v četrtek, 30. marca, na njem pa bodo 
predstavili nove Pasijonske doneske. Na ta dan bodo 
odprli tudi pasijonsko razstavo; tokratna bo posvečena 
obnovljeni kostumografiji in scenografiji Škofjeloškega 
pasijona. Dan zatem bo sledil Pasijonski večer v Stari 
Loki, ko bodo domači igralci, pevci in glasbeniki skupaj 

z gostujočimi pasijonci iz Poljan in Železnikov oživili iz-
brane prizore Škofjeloškega pasijona.

Pestro dogajanje se obeta pred cvetno nedeljo. V so-
boto, 1. aprila, bodo na Mestnem trgu pasijonske delav-
nice za izdelavo butaric, rož iz krep papirja, barvanje 
pirhov in oblikovanje gline, med drugim bo moč okušati 
postne jedi. Na Cankarjevem trgu bodo loški skavti izde-
lovali butaro velikanko.

Šestega aprila bodo v cerkvi sv. Martina v Poljanah 
člani tamkajšnjega kulturnega društva kot apostoli so-
delovali pri obredu velikega četrtka. Na veliki petek bo 
po središču Škofje Loke potekal križev pot. Na praznič-
ni ponedeljek bo velikonočni koncert v Selcih. Za konec 
bodo bratje kapucini 14. aprila pripravili predavanje o pa-
sijonskem sporočilu, 22. aprila pa še tradicionalni Romu-
aldov dan z dnevom odprtih vrat samostana in vodenim 
ogledom knjižnice, kjer hranijo znameniti Škofjeloški 
pasijon.

Na novinarski konferenci so poudarili tudi pomen 
vpetosti Škofjeloškega pasijona v mednarodne poveza-
ve. Kot je povedal koordinator te mednarodne vpetosti 
Jože Štukl iz Loškega muzeja, je Škofjeloški pasijon z 
vpisom na Unescov seznam nesnovne kulturne dediš-
čine postal dediščina celotnega človeštva. »To ni več 
vaška veselica in temu primerno se je treba obnašati. 
Jaz si prizadevam in si bom še naprej prizadeval, da bi 
Škofjeloški pasijon postal nekaj prestižnega, nekaj, kar 
bi si ljudje želeli videti v čim večjem številu; in da bodo 
vstopnice že vnaprej razprodane. Želim si, da bi to posta-
la zares butična zadeva.«

Klara Mrak

Koordinator mednarodne vpetosti Škofjeloškega pasijona Jože Štukl 
iz Loškega muzeja in koordinatorica Dnevov Škofjeloškega pasijona 
Ema Nunar iz javnega zavoda 973 / Foto: klara Mrak

Osrednji del dogajanja se začenja v soboto, 
18. marca, ko bodo v Nunski cerkvi v 
Škofji Loki postavili pasijonske jaslice, ki 
predstavljajo prizore Jezusovega trpljenja. 
Pater Andraž Arko bo 20. marca predstavil 
filme o Kristusovem pasijonu iz časov 
nemega filma, 22. marca pripravljajo 
Pasijonski koncert.
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MARIJA DEMŠAR
Tine Radinja in Prijatelji Loke

POLONA DOBROVOLJC
SDS

Po enomandatnem premoru sem ponovno izvoljena 
v občinski svet. V svetniški skupini se že vrsto let zavze-
mamo za Škofjo Loko – prijazno mesto. Občino poleg 
mestnega jedra predstavljajo tudi primestne in vaške 
krajevne skupnosti. Dobro sodelovanje krajevnih skup-
nosti z občino je ključnega pomena, saj so le na ta način 
bolj opažene potrebe posameznikov oziroma občanov v 
različnih sredinah. V prejšnjem mandatu je bil uveden 
participativni proračun, za katerega menim, da je zelo 
dobrodošel. Posamezne krajevne skupnosti na ta način 
lahko predlagajo in izboljšajo določene pomanjkljivosti, 
ki jih opazijo le pri njih. Posamezni krajani odločajo o 
prioriteti reševanja določenih izboljšav v njihovi sredini.

V programu Liste Prijatelji Loke je navedeno, da bo v 
tem mandatu participativni proračun izveden dvakrat.

Omenim naj tudi področje kakovostnega staranja v 
našem mestu s spodbujanjem programov. Že dlje časa 
delujejo informativni in izobraževalni centri za starejše. 
Prav tako se ustanavlja medgeneracijski center. Za sta-
rejše ljudi, ki so v še zadovoljivi življenjski kondiciji, je 
aktivnosti veliko.

S starostjo telo postaja bolj krhko, ranljivo in sčasoma 
se zmanjšuje sposobnost poskrbeti zase. Starejši postaja-
jo nesamostojni in odvisni od ljudi, ki jih obkrožajo, od so-
rodnikov, sosedov, organizirane službe pomoči na domu, 
od institucionalnega varstva. Reševanje tegob starostni-
kov je kompleksna zadeva, odvisna od primanjkljajev 
posameznika ter pripravljenosti in zmožnosti okolice pri 
tej pomoči. Človek ne živi kot posameznik, odvisen od 
svojih sposobnosti, temveč zavedno ali nezavedno tudi 
od življenja sorodnikov ali sobivajočih. Prav ta sodobni 
čas pa starostnikom povzroča kar nekaj težav. Problem 
jim lahko predstavlja že komunikacija z zdravstvenimi 
ustanovami, saj niso vešči sodobne računalniške komu-
nikacije. Dostopnost do institucij je prav tako problema-
tična, saj gibalno ovirani starostniki težko zmorejo daljše 
relacije peš.

Osnovna komunikacija s starimi ljudmi je večkrat 
potrebna posebne pozornosti. Zelo pogosto so prisotne 
motnje sluha, vida, spomina ... Sami navajajo, da so zara-
di nepopolne komunikacije večkrat prezrti. Postojmo in s 
spoštovanjem prisluhnimo njihovim modrim besedam.

Moje ime je Polona Dobrovoljc. Sem mati treh otrok, 
v Škofjo Loko sem se priselila pred osmimi leti in jo v 
trenutku vzljubila. Naziv občinska svetnica je zame po-
polnoma nov.

Priselila sem se iz Ljubljane in sem bila zelo presene-
čena in navdušena nad prijaznostjo in domačnostjo tu-
kaj v Loki, čuti se večja povezanost prebivalcev in res se 
redko pripeti, da te mimoidoči ne pozdravi (meni osebno 
to veliko pomeni, še posebej v okolju, kjer živimo jaz in 
moja družina).

Ko sem se odločila za aktivno sodelovanje na občin-
skem področju, nisem niti točno vedela, kaj pričakovati 
ter kaj vse to zajema. Ampak moram priznati, da sem s 
svojo odločitvijo zelo zadovoljna.

Kljub svoji (še) neizkušenosti vem, da bom pripomo-
gla s pogledom s svoje strani, saj sem edina mlada mami 
v občinskem svetu, poleg tega pa se mi poraja kar nekaj 
novih idej. Ker prihajam iz šestčlanske družine, sem na-
vajena sodelovanja in pogovorov. Situacijo znam gledati 
iz različnih zornih kotov oziroma razumeti pogled druge 
osebe. Doštudirala sem na fakulteti za družbene vede, 
smer obramboslovje, kar mi je dalo malo podlage v poli-
tični smeri in delovanju naše države.

S politično stranko SDS lepo sodelujemo in redno raz-
pravljamo o problematikah na občinski in državni ravni, 
saj konec koncev slednja vpliva tudi na občinski nivo. Za 
našo občino si želim, da bi vsi bivali v harmoniji in kljub 
nesporazumom, ki neizbežno pridejo povsod, znali pris-
luhniti drug drugemu. Da bi bili ponosni na našo dedišči-
no in jo ohranjali, pa kljub temu korakali s časom naprej.

Program oziroma fokus naše stranke skozi ta mandat 
je predvsem na vzpostavitvi novega zdravstvenega cen-
tra, razvoju podeželja, celostni obnovi starološkega gradu 
za namen glasbene šole in oživitev pasijonske tradicije, 
ki je bila zadnja leta zaradi izrednih stanj ukinjena. Prav 
tako bo letos potekala prenova mestnega trga in za nas, 
stanujoče tukaj, bo še zelo pestro, vendar se neizmerno 
veselim novega videza. Stremimo k popestritvi turistič-
no-rekreacijske ponudbe z novim bazenom in obnovo 
kopališča v Puštalu in rešitvi prometnih zagat z novimi 
kolesarskimi povezavami, predvsem pa s povezavo na 
avtocestni križ.
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Spomin na padle talce še živi
Za Kamnitnikom je potekala slovesnost v spomin petdesetim ustreljenim 
talcem in štirim partizanom, ki so zgoreli v Veštrskem mlinu.

Februarja je minilo 79 let od tragičnega dogodka, ko 
so za Kamnitnikom umorili petdeset talcev. »Deve-
ti februar se je vse do danes vtisnil v spomin prebi-

valcem na škofjeloškem območju in prebivalcem celotne 
Gorenjske,« je številne zbrane spomnil slavnostni govor-
nik Branko Celar, med drugim veteran vojne za Slovenijo, 
državni odlikovanec, nekdanji uslužbenec Ministrstva 
za notranje zadeve ter član Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska.

Na slovesnosti, ki jo že vrsto let pripravljata Občina 
Škofja Loka in škofjeloško Združenje borcev za vrednote 
NOB, so se žrtvam poklonili tudi s polaganjem vencev in 
kulturnim programom.

Vilma Stanovnik

Branko Celar je zbrane za Kamnitnikom spomnil na prelomnice naše 
zgodovine. / Foto: Tina Dokl



vode in kar 46.337 m3 očiščene od-
padne vode). 

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto
2022:
KPK 96,18 %, BPK5 97,85 %, celotni
dušik 93,32 % in celotni fosfor 91,59
%. Vsi spremljani parametri so bili
skladni z okoljevarstvenim dovolje-
njem (OVD). 
V letu 2022 se je na CČN ŠKL
očistilo 1.349.614 m3 odpadne vode
in obdelalo 12.034 m3 odpadnega
blata.

ODPADNA VODA V RETEČAH,
GORENJI VASI-RETEČE IN NA
GODEŠIČU
Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v naseljih Godešič, Reteče
in Gorenja vas-Reteče odvaja v javno
kanalizacijo (ID: 10891), se čisti na
Čistilni napravi Reteče (krajše ČNR),
ID: 1970, zmogljivosti 2.400 PE, ki je
mehansko–biološka čistilna naprava, z
aerobno stabilizacijo blata, ki se zbira
v zalogovniku, ter nato odvaža v
obdelavo na CČN ŠKL. 

Učinki čiščenja ČNR za leto 2022:
KPK 93,46 %, BPK5 96,82 % in celotni
dušik 72,75 %. Vsi spremljani para-
metri, razen amonija pri drugi meritvi
obratovalnega monitoringa (OMOV)
2022, so bili skladni z OVD. Navedeno
preseganje je bilo pričakovano, saj je
bilo vzorčenje za OMOV 2022
izvedeno v obdobju izvajanja ukrepov
za odpravo motenj v delovanju ČNR,
ki so bile, skladno z določili veljavne
zakonodaje, s strani Komunale Škofja
Loka, prijavljene inšpekciji za okolje,
izvajalec OMOV 2022 pa je bil s tem
prav tako pisno seznanjen.

ODPADNA VODA V NASELJU SV.
BARBARA
Komunalna  odpadna voda,  ki se v
naselju Sv. Barbara (»SO Obršje«), v
dolini Hrastnice, odvaja v  kanaliza-
cijo, se čisti na Mali komunalni čistilni
napravi Hrastnica (krajše MKČNH), ID:
3633, zmogljivosti 100 PE, ki je
mehansko–biološka čistilna naprava.
Presežno blato, ki se zbira v
zalogovniku, se odvaža v obdelavo na
CČN ŠKL. 

POGOJI ODVAJANJA ODPADNE
VODE V JAVNO KANALIZACIJO
Pogoji odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo so opredeljeni v Odloku o
odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode ter
izvajanju posebnih storitev (Ur. l. RS,
št. 13/09, 14/11, 6/15 in Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 50/17), v
nadaljevanju »občinski odlok«, ki na
celotnem območju občine Škofja
Loka velja od 1. 1. 2010 dalje.
Omenjena predpisa in »Program
odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v občini Škofja Loka
za obdobje 2021-2024« so dostopni
na spletni strani Komunale Škofja
Loka:
www.komunalaskofjaloka.si. 

ODPADNA VODA V MESTU ŠKOFJA
LOKA Z OKOLICO
Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v mestu Škofja Loka in v
okolici, odvaja v javno kanalizacijo
Škofja Loka (ID: 10123), se čisti na
Centralni čistilni napravi Škofja Loka
(krajše CČN ŠKL), ID: 4599,
zmogljivosti 45.600 PE, ki je mehan-
sko–biološka čistilna naprava s ter-
ciarnim čiščenjem odpadne vode,
obdelavo blata, ter kogeneracijo za
proizvodnjo elektrike in toplote, s
katero se na lokaciji CČN ŠKL pro-
izvede cca. 35% električne energije, ki
je potrebna za obratovanje CČN ŠKL.
V objektu mehanskega predčiščenja
je ločeno izveden sprejem gošč iz
greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav (krajše MKČN). 
Namesto pitne vode se v mehanskem
predčiščenju in pri strojnem pred-
zgoščanju ter strojnem zgoščanju,
uporablja tehnološka voda (očiščena
odpadna voda iz CČN ŠKL), kar je iz-
rednega pomena za ohranjanje zalog
pitne vode (v letu 2022 se je tako na
CČN  ŠKL  porabilo  le  3.775 m3  pitne

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Škofji Loki
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l.  RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2), v
nadaljevanju »Uredba«, določa obveznost obveščanja uporabnikov javne službe, zato je izvajalec javne službe, Komunala Škofja
Loka, d.o.o.,  na podlagi 25. člena Uredbe  pripravil to obvestilo, kot sledi. 



OMOV s strani pooblaščenega
izvajalca je potrebno izvajati vsake
dve leti (dve meritvi letno), zato so se
v letu 2022 izvajale le aktivnosti
upravljanja s strani Komunale Škofja
Loka, ki vključujejo tudi vzorčenje in
analize v laboratoriju CČN Škofja Loka
1x mesečno. Preiskani parametri so
bili  pri vseh izvedenih analizah
skladni z zakonodajo. V 2023 je
planirana priključitev tega naselja na
javno kanalizacijo Škofja Loka, ki se
zaključuje s CČN ŠKL in ukinitev
MKČNH.

OBRATOVALNI MONITORING
Obratovalni monitoring odpadnih
voda (OMOV) se izvaja skladno z
okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD)
za posamezno čistilno napravo in
predpisi. O vseh občasnih meritvah, v
okviru obratovalnega monitoringa
čistilnih naprav, so preko celega leta,
sproti in direktno, s strani po-
oblaščenega izvajalca, obveščeni:
Okoljski inšpektorat, OE Kranj,
Občina Škofja Loka (lastnica ČN) in
Komunala Škofja Loka (upravljavec
ČN). Letna poročila o predpisanem
obratovalnem monitoringu, ki jih
izdela pooblaščeni izvajalec in
posreduje pristojnemu ministrstvu, so
v celotnem obsegu dostopna na
spletni strani Komunale Škofja Loka:
www.komunalaskofjaloka.si, kjer so
dostopne tudi ostale koristne
informacije iz vseh naših področij
dela.
Poleg OMOV se, s strani pooblaščenih
izvajalcev, izvajajo tudi ostali pred-
pisani  monitoringi in meritve, Komu-
nala Škofja Loka pa zagotavlja redni
interni monitoring v laboratoriju CČN
ŠKL (delno tudi v laboratoriju ČNR),
ter izvaja naloge, ki so potrebne za
spremljanje obratovanja vseh čistilnih
naprav v upravljanju.

Investicije v komunalno infra-
strukturo so v pristojnosti Občine
Škofja Loka.

PRIKLJUČITEV OBJEKTOV NA
JAVNO KANALIZACIJO
Veljavni občinski odlok predpisuje, da
je na območjih, kjer je javna kana-
lizacija že zgrajena, priključitev nanjo
obvezna za vse lastnike objektov. S
strani izvajalca javne službe je po-
trebno predhodno pridobiti soglasje
za  priključitev na  javno kanalizacijsko

omrežje. Ko gre za priključitev
novogradnje, investitor soglasje za
priključitev pridobi ob izdaji pozitiv-
nega mnenja v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja. Za priključi-
tev obstoječega objekta pa mora
lastnik objekta podati vlogo za izdajo
soglasja za priključitev obstoječega
objekta na javni kanalizacijski sistem.

OBMOČJA BREZ JAVNE KANALI-
ZACIJE
Na območjih, kjer ni zgrajenega
sistema javne kanalizacije ali se po
operativnem programu ne predvide-
va gradnja javne kanalizacije, je pri
gradnji novega objekta obvezna
izgradnja lastne MKČN ali izjemoma
izgradnja nepretočne greznice. MKČN
je komunalna čistilna naprava z
zmogljivostjo čiščenja do 50 po-
pulacijskih enot (PE). Izdelana je v
skladu s predpisanimi standardi, v
skladu s katerimi se iz nje odvaja
očiščena odpadna voda neposredno v
površinsko vodo ali pa posredno v
podzemno vodo.

ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE
Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja se zaradi odvajanja odpadnih
voda v ustrezno čistilno napravo
lahko zniža na podlagi predloženega
poročila o prvih meritvah MKČN. V
primeru ustreznega obratovanja
MKČN se dajatev zniža v prvem za-
ključenem obračunskem obdobju po
prejemu poročila. Dajatev se zniža za
90 %, kar pomeni, da končna obračun-
ska vrednost znaša 0,0528 €/m3
porabljene pitne vode.  Naslednje  ko-

ledarsko leto po izvedbi prvih meritev
in nato vsako tretje leto se, s strani
Komunale Škofja Loka, opravi pregled
delovanja MKČN in izdela poročilo o
pregledu.

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN
Prevzem in obdelavo blata iz greznic
in MKČN lahko opravlja le izvajalec
javne službe, ki je dolžan vsem upo-
rabnikom to storitev zagotoviti
najmanj enkrat na tri leta. Prevzem
blata se izvaja po posameznih naseljih
in po vnaprej predvidenem programu.
O terminu storitve je uporabnik pisno
obveščen vsaj 15 dni prej. Prevzeto
blato iz greznic in MKČN se s special-
nim komunalnim vozilom odpelje v
obdelavo na CČN ŠKL.

KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Storitve praznjenja greznic in MKČN
so lahko oproščeni kmetje, ki so vpi-
sani v register kmetijskih gospodar-
stev (imajo dodeljeno številko KMG –
MID). Storitev se jim ukine na podlagi
zahtevka za oprostitev plačila storitve
povezane z greznicami in MKČN, ki
nastaja na kmetijskem gospodarstvu,
ki vsebuje tudi zavezo ravnanja z
blatom v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu. Zahtevek z ob-
veznimi prilogami je potrebno naj-
manj en krat na tri leta predložiti
izvajalcu javne službe.

Pripravili:  
Mojca Müller, strokovna sodelavka za ekologijo in
Sara Špiletič, strokovna sodelavka za
infrastrukturo, Komunala Škofja Loka, d.o.o.



pretežno PV iz vrtin Visoko. Optimal-
no obratovanje črpališča Visoko se
izvaja daljinsko, preko nadzornega
sistema JLV, glede na nivo polnosti
vodohrana Kamnitnik (4.200 m3). V
JLV se tako, od konca maja 2022
dalje, distribuira 15 l/s pitne vode iz
zajetja Trebija, ki se pred distribucijo
do uporabnikov klorira . Ta PV se nato
meša z UV dezinficirano PV iz vrtin
Visoko v izdatnosti max. 85 l/s in/ali z
neobdelano PV iz črpališča Viršk, v
izdatnosti max. 22 l/s, kar pomeni, da
je pri uporabnikih pitne vode iz JLV
prisoten klor samo v sledovih, to
pomeni do koncentracije 0,05 mg/l
prostega preostalega klora ali pa ga v
PV celo ni, ker se dokončno porabi v
hišnem vodovodnem omrežju. S te-
renskimi meritvami ob vzorčenju PV iz
JLV se, s strani NLZOH, kontrolira
vsebnost klora v PV iz JLV preko
celega leta.

JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-
LUŠA 
Javni vodovod Rovte-Lenart-Luša
(krajše JVRLL) oskrbuje s pitno
vodo nekaj več kot 160 prebivalcev
v delih naselij Rovte, Sv. Lenart,
Zgornja in Spodnja Luša. 

VODNI VIR ZA JVRLL
Vir PV je zajetje Mladi vrh, PV pa se
UV dezinficira. Ker je poraba PV iz
JVRLL majhna, omrežje pa soraz-
merno dolgo, je treba, kljub stalni UV
dezinfekciji, zagotoviti zadostno pre-
točnost vode, sicer se lahko v vodovo-

JAVNI LOŠKI VODOVOD
Javni loški vodovod (krajše JLV)
oskrbuje s pitno vodo (PV) nekaj
manj kot 19.500 prebivalcev v
naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj,
Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme,
Godešič, Gorenja vas-Reteče, Goste-
če, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad
Škofjo Loko (delno), Na Logu (delno),
Papirnica (delno), Podpulfrca, Pun-
gert, Puštal (delno), Reteče, Stara
Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje,
Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše,
Visoko pri Poljanah (delno), Zminec
(delno) in mesto Škofja Loka. 
VODNI VIRI JLV
Redni viri PV za JLV so: zajetja in
vrtine v Hotovlji, zajetja: Trebija,
Lovrenc, Gabrovo in črpališči Viršk, ter
Vešter. Rezervni viri PV za JLV so:
črpališči Visoko in Sorško polje, ter
zajetje Trnje.
Ker PV iz vseh teh virov ni tako
kvalitetna, da bi jo lahko uživali brez
predhodne dezinfekcije, se voda v
Hotovlji, na Visokem in v Lovrencu UV
dezinficira, ter na Trebiji, Gabrovem,
Trnju in v Hotovlji klorira. Na najbolj
izdatnem zajetju v Hotovlji, na Viso-
kem in v Lovrencu so vgrajeni turbi-
dimetri, ki merijo motnost vode. Že
ob povišani motnosti nad 1 NTU, kar
človeško oko ne zazna, se distribucija
avtomatsko prekine in voda izteka v
bližnji vodotok.

Konec maja 2022 so bili viri in klori-
natorska postaja Hotovlja, izključeni
iz distribucije, ker se izvaja zamenja-
va cevovodov in opreme JLV v Ho-
tovlji. Zaradi tega se v JLV distribuira

dnem omrežju ustvarijo pogoji za
razvoj mikroorganizmov. Ta problem
se rešuje s stalnim izlivom vode iz ce-
vovodov JVRLL, na dveh pipah, z iz-
tokoma v betonski koriti, na lokacijah
Lenart in Luša (količino iztočene vode
merita vodomera), saj na JVRLL še
niso priključeni vsi uporabniki, za
katere je bil ta javni vodovod zgrajen.

Investicije na JLV in JVRLL so v
pristojnosti Občine Škofja Loka in
imajo izredni pomen, saj pravočasno
in pravilno investicijsko vzdrže-
vanje pomembno prispeva k dobri
kvaliteti PV.

NOTRANJI NADZOR
Na JLV in JVRLL je, skladno s predpisi,
vzpostavljen notranji nadzor, po
načelih HACCP sistema, s strani
Javnega podjetja Komunala Škofja
Loka d.o.o., NLZOH pa soizvaja del
nalog in sicer vzorčenje in
laboratorijske preiskave PV.  O vseh
rezultatih laboratorijskih preskušanj
vzorcev PV so bili sproti, preko celega
leta, s strani NLZOH, direktno
obveščeni: Zdravstveni inšpektorat
RS (ZIRS), Občina Škofja Loka (lastnica
obeh vodovodov) in Komunala Škofja
Loka (upravljavec obeh vodovodov).
Informacije o kvaliteti PV so preko ce-
lega leta sproti ažurirane in dostopne
na spletni strani Komunale Škofja
Loka.
KVALITETA PITNE VODE
Poročila o spremljanju zdravstvene
ustreznosti PV je NLZOH sproti
pripravljal v skladu z določili
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09,
74/15 in 51/17), krajše »Pravilnik o
PV«.
Kvaliteta pitne vode iz omrežja JVL
v letu 2022:
na različnih delih omrežja JLV je bilo v
okviru notranjega nadzora odvzetih in
laboratorijsko preiskanih  188 vzorcev 

Skupno poročilo NLZOH in Komunale Škofja Loka o
pitni vodi iz JLV in JVRLL, za leto 2022
Skupno poročilo je pripravljeno z namenom seznanitve uporabnikov pitne vode (PV) iz JLV in
JVRLL, glede spremljanja kvalitete pitne vode v letu 2022, skladno z navodili NIJZ. 
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Računalniško znanje doma tudi v Škofji Loki
Špela Novak in Jaka Prestor z Osnovne šole Jela Janežiča sta osvojila drugo 
mesto na tekmovanju, ki je bilo konec februarja prav na tej osnovni šoli.

Konec februarja so na OŠ Jela Janežiča organizirali 
računalniški festival, državno tekmovanje iz zna-
nja računalništva za programa NIS (nižji izobraz-

beni standard) in posebni program (PP), in sicer v fotogra-
fiji, PowerPointu in urejanju besedila. Na tekmovanje se 
je uvrstilo 74 učencev s 24 šol s prilagojenim programom, 
kar je v primerjavi s preteklimi leti zelo razveseljujoče. 
Tako ravnateljica Marjeta Šmid kot Mija Kordež iz Zveze 
za tehnično kulturo Slovenije in škofjeloška podžupanja 
Tina Teržan so pohvalile dobro organizacijo. Želijo si, da 
bi bila prihodnje leto, v novi šoli, udeležba še boljša. Na 
podelitvi so zapeli učenke in učenci šole, z improvizacijo 
pa sta navdušila Boštjan Gombač in Jan Tomšič.

Klara Mrak

Špela Novak in Jaka Prestor / Foto: Klara Mrak

pitne vode (135 za mikrobiološke in
53 za fizikalno-kemijske analize). 

V obsegu opravljenih kemijskih analiz
PV iz JLV so bile vključene tudi anali-
ze stranskih produktov dezinfekcije,
nitrati in pesticidi. Vsi odvzeti vzorci
PV iz JLV v letu 2022 so bili skladni s
Pravilnikom o PV in pitna voda zdrav-
stveno ustrezna. 
Kvaliteta pitne vode iz omrežja
JVRLL v letu 2022:
na različnih delih omrežja JVRLL je
bilo v okviru notranjega nadzora
odvzetih in laboratorijsko preiskanih
15 vzorcev pitne vode (12 za
mikrobiološke preiskave in 3 za
fizikalno-kemijske analize), od tega je
bil odvzeti vzorec dne 8. 9. 2022 ne-
skladen s Pravilnikom o pitni vodi, ker
so bile najdene  koliformne  bakterije

(3 CFU/100 ml) medtem, ko so bili
ostali preiskani parametri in odvzeti
vzorci PV tega dne skladni s
Pravilnikom o PV. Tudi ponovno
odvzeti vzorec PV je bil skladen s
Pravilnikom o pitni vodi in PV
zdravstveno ustrezna. Vsi odvzeti
vzorci PV iz JVRLL za fizikalno
kemijske analize v letu 2022 so bili
skladni s Pravilnikom o PV in pitna
voda zdravstveno ustrezna. 

DRŽAVNI NADZOR (MPV 2022)
Vsi vzorci, odvzeti iz JLV in JVRLL, na
pipah uporabnikov, v različnih mesec-
ih leta so bili skladni s predpisom za
PV.
Zaradi navedenega NLZOH
ocenjuje, da je bila oskrba s pitno
vodo iz JLV in JVRLL, v letu 2022
varna. 

DODATNE INFORMACIJE ZA
UPORABNIKE PV IZ JLV IN JVRLL
Obvestila za JLV in JVRLL, poročila,
ter ostale koristne informacije o pitni
vodi, so stalno dostopne na spletni
strani Komunale Škofja Loka:
www.komunalaskofjaloka.si, pri če-
mer posebej opozarjamo na pripo-
ročila Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ) glede rednega vzdrže-
vanja vodovodnega omrežja objektov,
kjer se uporablja pitna voda. 

Kvaliteta PV na pipi uporabnika je
odvisna tudi od stanja hišnega
vodovodnega priključka in hišnega
vodovodnega omrežja (HVO), zato
je pomembno, da uporabniki in
lastniki teh objektov, tudi sami
poskrbite za redno in investicijsko
vzdrževanje tako hišnega vodo-
vodnega priključka, kakor tudi hiš-
nega vodovodnega omrežja.

Pripravila:
Andrej Obronek, dipl. san. inž., NLZOH;
Mojca Müller, dipl. inž. kem. tehnol., Komunala
Škofja Loka, d. o. o.
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Zasejali »seme« novih gledališčnikov
Na letošnjem območnem srečanju otroških gledaliških skupin se je minuli 
četrtek na Loškem odru predstavilo pet gledaliških skupin s Škofjeloškega. 
Srečanje je potekalo pod okriljem škofjeloške območne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti.

Predstave je strokovno spremljala Mojca Madon, ki 
je bila z videnim zelo zadovoljna. »Njihovo ustvar-
janje mi je zelo všeč, opaziti je, da je gledališče na 

Škofjeloškem zelo živo,« je poudarila in dodala, da mladi 
ustvarjalci razmišljajo zelo gledališko: »Znajo povezovati 
posamezne elemente med seboj, vključujejo tudi glasbo, 
kar je zelo dobrodošlo.« Priznala je, da jo je kakovost pred-
stavljenih gledaliških skupin zelo presenetila. »Končna 
odločitev, koga izbrati, bo kar težka.«

Za uvod v srečanje je poskrbela otroška gledališka 
skupina KD Loški oder Škofja Loka s predstavo Rezi-
janske pravljice, ki jo je priredil in režiral Gašper Murn. 

Otroška gledališka skupina Jap`čki iz KD dr. Janez Ev. 
Krek Selca se je predstavila z Zdrahami pod streho Žor-
žija Štora v režiji Gregorja Gartnerja, dramska in Orffo-
va skupina Podružnične šole Sovodenj pa je pod men-
torstvom Ane Marije Dolenc in Jelke Čadež uprizorila 
glasbeno pravljico Mlin Matije Mlakarja Medveda, ki jo 
je glasbeno opremil Nejc Poljanec. V nadaljevanju je na-
stopila otroška gledališka skupina Društva Glasba dra-
ma Škofja Loka s priredbo Bremenskih godcev bratov 
Grimm. Za priredbo in režijo sta poskrbela Nadja Straj-
nar Zadnik in Vid Zadnik. Kot zadnja je na oder stopila 
otroška gledališka skupina Orion iz OŠ Cvetka Golarja 
Škofja Loka. Pod mentorstvom Nike Lebar so uprizorili 
Obtoženega volka Žarka Petana.

Koordinator srečanja Aldo Komar je bil z odzivom 
gledaliških skupin zelo zadovoljen. »V Škofji Loki lahko 
rečemo, da je gledališka dejavnost skoraj nadpovprečno 
razvita, kar se mi zdi lepo, ker je Škofja Loka pravzaprav 
zelo gledališko mesto – če omenim samo Škofjeloški pa-
sijon in Severjeve nagrade.« Prepričan je, da tako kakovo-
stne otroške gledališke skupine pomenijo dobro »seme« 
za prihodnji razvoj gledališke dejavnosti. »In ravno v tem 
je poanta srečanja – da že pri otrocih vzbudimo ljubezen 
do gledališča, ustvarjanja,« je še dodal Komar.

Mateja Rant

Kot zadnja se je predstavila otroška gledališka skupina Orion iz 
Osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka. / Foto: Primož Pičulin

Leto 2023  
je razglašeno  
za Tavčarjevo leto, saj 
letos mineva sto let od 
njegove smrti. Visoški 
gospod z vznemirljivim 
podnaslovom Vse 
Tavčarjeve ljubezni 
je biografski roman 
o izjemno bogatem 
življenju v Poljanah 
nad Škofjo Loko 
rojenega pisatelja, 
odvetnika in politika 
Ivana Tavčarja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 
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Knjiga, primerna za mlade  
in starejše, ki spada v vsako 

domačo zbirko.



Pogovarjali smo se z limfterapevtko 
Katarino Urh.

Kaj je ročna limfna drenaža?
Ročna limfna drenaža je nežna tehnika, s po-
močjo katere limfnemu sistemu pomagamo 
odvajati odvečno vodo in beljakovine iz te-
lesa z namenom zmanjšanja otekline. S tem 
omogočimo boljšo funkcionalnost posame-
znih delov telesa. 

Kaj je limfni sistem in kako limfna tekoči-
na teče po telesu?
V telesu imamo dva transportna sistema, krvni 
in limfni. Krvni sistem črpa srce, limfni sistem pa 
pomožne črpalke, kot so mišice, utripanje arte-
rij in peristaltika črevesja. Venski in limfni sistem 
sta vzporedna, oba imata zaklopke, ki spuščajo 
tekočino le v eno smer. 
Naloga limfnega sistema je, da odstranjuje 
odvečne beljakovine, maščobne celice, vodo 
in strupe iz telesa. Ob limfnih žilah imamo v 
telesu bezgavke, ki prečistijo limfno tekočino, 
odvečno breme pa se z urinom izloči iz telesa.

Zakaj se pri ljudeh pojavljajo otekline in 
zakaj limfa zastaja?
Če limfne ali venske zaklopke ne delujejo pra-
vilno in so oslabljene, pride do vračanja te-
kočine in tako nastane oteklina ali limfedem. 

Razlogov za otekanje je veliko: premalo gibanja, dolgotrajno sedenje, posledica bakterijske 
okužbe – šena, slabih venskih žil itd. Limfedemi so lahko tudi prirojeni. Ti nastanejo zaradi 
odsotnosti limfnih žil, zaradi premalo razvitih limfnih žil, limfnih zaklopk ali bezgavk. Naj-
večkrat pa oteklina nastane zaradi odstranjenih bezgavk pri onkoloških bolnikih. V primeru 
raka na dojkah pogosto odstranijo bezgavke pod pazduho, kar lahko povzroči otekanje 
roke. Noge pa otekajo po odstranitvi bezgavk v dimljah v primeru rakov rodil.

Za koga je limfna drenaža primerna?
Ročna limfna drenaža vidno pomaga ljudem z edemi, učinek je takojšen – ljudje ne čutijo 
več težkih nog, oteklina splahni, bolečina popusti. V medicinske namene se uporablja 
v primeru zvinov in zlomov, v primeru zatekanja in hitrejšega celjenja kože ter tkiva, v 
primeru edemov po operacijah, pri hematomih, brazgotinah, opeklinah, motnjah pre-
bavnega trakta ter pri ljudeh, ki imajo odstranjene ali poškodovane bezgavke. Za kozme-
tične namene pa jo uporabljamo v primeru aken, rozacee, celulita, podočnjakov, med 
hujšanjem, za sprostitev telesa. Drenaža je torej primerna za vse ljudi, ne glede na starost, 
saj s pomočjo bezgavk čisti telo »strupov« in s tem izboljša imunski sistem.

So kakšne omejitve pri limfni drenaži?
Ročna limfna drenaža je odsvetovana ljudem s srčnim popuščanjem, ker s tekočino do-
datno obremenimo srce, v primeru tromboze, pri akutnih vnetjih (povišana telesna tem-
peratura, virusna in bakterijska vnetja ...) in pri ljudeh z malignim tumorjem (vendar se 
tudi pri takih bolnikih lahko izvaja drenaža za lajšanje, če tako odredi zdravnik).

Kaj lahko naredi posameznik sam za boljši limfni sistem?
Priporočamo kolesarjenje, hojo, prhanje s hladno vodo, ohranjanje zmerne telesne teže 
in dihanje s trebušno prepono, ki spodbuja globok limfni sistem.
V primeru limfedema je pomembno, da posameznik:
- ne izpostavlja predela visoki temperaturi (npr. soncu, savni …),
- redno nosi kompresijska oblačila,
- pri delu uporablja zaščitne rokavice,
- se zaščiti pred piki insektov,
- ukrepa ob vsakem poslabšanju stanja.

Katere tehnike uporabljate pri svojem delu?
Manualno limfno drenažo izvajam po tehniki dr. Voddra, ki je dokazano najučinkovitej-
ša ter obenem varna tudi za bolnike, ki so jim odstranili bezgavke. Drenažo prilagodim 
glede na potrebe, vsakemu bolniku posebej. Hkrati pa bi opozorila, da se pri poškodbi ali 
pri odstranitvi bezgavk strojna limfna drenaža lahko uporablja le v kombinaciji z ročno 
Voddrovo tehniko in pod nadzorom terapevta. Pri strojni limfni drenaži se namreč odvaja 
predvsem voda, beljakovine pa zastajajo, kar lahko vodi do trde, fibrotične otekline in s 
tem poslabšanja stanja.
Po ročni limfni drenaži takoj sledi kompresijsko povijanje z večplastnimi povoji, pacien-
tom pokažem terapevtske vaje in razložim, kako negovati kožo v predelu otekline. Kom-
binirana terapija limfedema je uspešna le, če je izvajana v celoti.

Zakaj ste se odločili za šolanje za limfterapevta?
Pri delu na Onkološkem inštitutu sem se prvič srečala z limfedemom. Običajno so bile to 
gospe po operaciji raka dojke. Pri pogovorih z njimi sem spoznala, kakšen pomen ima 
drenaža za te ljudi in hkrati kako težko je priti do limfterapevtov, ker jih je premalo. To 
me je vodilo, sem se pred desetimi leti udeležila osnovnega izobraževanja, kasneje sem 
šolanje nadaljevala, ker sem pri delu spoznala, kako učinkovita je tehnika drenaže, ne 
samo pri limfedemih, temveč tudi pri zdravih ljudeh.

Kako lahko pacienti pridejo do ročne limfne drenaže?
Pacienti lahko do limfne drenaže pridejo v okviru javnega zdravstvenega sistema, 
vendar so zaradi pomanjkanja limfterapevtov čakalne dobe zelo dolge, zato smo  
zasebniki lahko v pomoč ljudem, ki zaradi svojega stanja potrebujejo redno in vzdrže-
valno terapijo.

Kje vas ljudje najdejo?
Ročno limfno drenažo po dr. Voddru izvajam v Virmašah pri Škofji Loki. 
Najlažje sem dosegljiva na telefonsko številko 040 218 991.

Pomen ročne limfne  
drenaže in pomoč  
pri kronični oteklini –  
imfedemu

Ročna limfna drenaža, Katarina Urh s.p., limfterapevtka po metodi dr. Vodder, Virmaše 51a, 4220 Škofja Loka
T:  0 4 0  218  9 91    I    E:  r o c n a l i m f n a d r e n a z a@ g m a i l.c o m    I    W:  h t t p s: // l i m f n a- d r e n a z a.c o m /
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Bolj motivirani in strokovno opremljeni
V Osnovni šoli Ivana Groharja se je konec lanskega leta zaključil projekt Erasmus+ 
KA1 z naslovom Na krilih znanja v svet (Knowledge runs the world), v katerem je 
sodelovalo šest pedagoških delavcev šole tako z razredne kot predmetne stopnje.

Koordinatorka projekta v šoli 
Gordana Marković je poja-
snila: »Naš cilj je bil, da bi s 

pridobljenim znanjem učitelji postali 
bolj motivirani, zadovoljni, samoza-
vestni in bolj strokovno opremljeni, 
saj želimo v naši organizaciji razvi-
jati nove metode in tehnike pouče-
vanja, nove načine uporabe informa-
cijsko-komunikacijskih tehnologij, 
razvijati kompetence učenja učenja, 
inovativnosti, podjetnosti, bralne pi-
smenosti in kritičnega mišljenja.« 
Kot je dodala, želijo obenem spodbu-
diti tudi večjo motiviranost učencev, 
saj menijo, da se je raven njihovega 
zanimanja in sodelovanja z leti zni-
žala. »Ugotovili smo, da so klasične 
metode poučevanja postale zastare-

le, zato smo učencem želeli ponuditi 
nove, sodobnejše strategije učenja 
ter nove pristope poučevanja.«

Gordana Marković je predstavila 
tudi svoje vtise s strokovnega izo-
braževanja v Barceloni, za katero se 

Mateja Rant

Pouk na prostem v osnovni šoli Sparkwell All Saints Primary School na jugu Anglije  
/ Foto: arhiv šole
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Učenje z igro in igrifikacija / Foto: arhiv šole

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

je odločila zaradi izboljšanja motivacije in kreativnosti 
pri učencih. »Menim, da smo se v času pouka na daljavo 
vsi morali na novo naučiti novosti, tehnik in predvsem 
spletnih aplikacij za popestritev pouka.« Kot je pojasnila, 
ji je izobraževanje pomagalo razširiti obzorja, predvsem 
pri uporabi nekaterih spletnih aplikacij za nadgradnjo in 
popestritev pouka, obenem je tako spoznala nove ljudi in 
naredila korak iz svoje »cone udobja«. To izobraževanje 
priporoča vsem, ki si želijo učence motivirati in spod-
buditi njihovo ustvarjalno žilico ter obenem spoznati 
svojo ustvarjalnost. »Velikokrat pri učiteljskem poklicu 
nimamo veliko prostora za lastno ustvarjalnost, saj smo 
omejeni s časom, urnikom, kriteriji, dnevnimi in letnimi 
pripravami, snovjo, ocenami in raznimi drugimi zuna-
njimi pritiski.« Učiteljica nemščine Tjaša Jarc se je udele-
žila strukturiranega tečaja v Barceloni, ki je bil namenjen 
učiteljem tujih jezikov. »Na tečaju smo obravnavali raz-
lične strategije, kako učencem bolj približati tuje jezike 
– na primer učenje skozi igro, umetnost in glasbo. Spoz-
nali smo tudi nekaj zanimivih aplikacij, ki lahko služijo 
za popestritev pouka.« Ker so skupino sestavljali učitelji 
iz različnih delov Evrope, so si izmenjali tudi izkušnje 
poučevanja tujih jezikov v posameznih državah. Svoje 
izkušnje z izobraževanja v Pragi na temo učenja z igro 
in igrifikacije je delila tudi učiteljica slovenščine Sabina 
Leben. »Naša predavateljica Smriti Vasistha nam je ob 
praktičnih nalogah predstavila razlike med igro, upora-
bo igre pri pouku in igrifikacijo,« je razložila in dodala, da 
pri pouku lahko igro uporabimo tudi z namenom učenja, 
recimo za ponavljanje ali utrjevanje snovi. »Kadar se od-
ločimo za igrifikacijo, uporabimo značilnosti igre za pou-
čevanje in učenje. Znotraj igrifikacije določimo cilj, ki ga 
želimo doseči.« S takim načinom poučevanja po njenih 
besedah pri učencih med drugim dosežejo boljšo moti-
vacijo za delo, spodbujajo timsko delo in dobro klimo v 
odnosu do dela.

Učiteljica angleščine Katarina Pegam je v okviru 
omenjenega projekta Erasmus+ KA1 tri tedne preživela 
na Irskem, kjer se je udeležila dveh seminarjev. »Prvi je 
temeljil na inovativnih pristopih k poučevanju, ki vklju-
čujejo predvsem projektno, sodelovalno in socialno-ču-
stveno učenje, ter delu v skupini, kjer smo uporabljali 
tudi različne aplikacije in ob koncu na ustvarjalen način 
skozi igro vlog ter posnete oglase in plakate predstavi-
li svoj izdelek.« V okviru drugega seminarja pa so raz-
mišljali predvsem o sebi kot o učitelju, raziskovali svoje 
lastnosti, pisali dnevnik pozitivne samopodobe in deba-
tirali o »mehkih« veščinah. Učiteljica razrednega pouka 
Janja Bračko Mesec se je v Angliji seznanila s poukom 
na prostem. »Ogled načina dela mentorjev gozdne šole 
mi je omogočil nova znanja o gozdni pedagogiki,« je po-
jasnila in dodala, da pouk v učilnici kombinirajo s krajši-

mi izhodi iz razreda, kjer snov utrjujejo. »En dan v tednu 
pa namenijo raziskovanju, učenju v naravi in o naravi.« 
Tinkara Šušteršič pa se je v Budimpešti udeležila izobra-
ževanja na temo »učenja z glavo«.
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Rja v »Sokolcu«
Za rdečerjavo barvo v osrednjem 
škofjeloškem kulturnem prizorišču je 
poskrbelo sedeminšestdeset avtorjev 
iz sedmih gorenjskih fotografskih 
društev. Dokazali so, da ima rja nešteto 
odtenkov.

Rjo v »Sokolcu« so ustvarjali tudi članice in člani domačega Foto kluba Anton Ažbe Škofja Loka. / Foto: Igor Kavčič

Bere se skrb vzbujajoče, sliši morda celo šokantno, 
obakrat pa se postavlja vprašanje, od kod v Sokol-
skem domu rja in kaj pravzaprav rjavi ... A preden 

začnemo iskati »krivca« za tega nebodigatreba, na tem 
mestu za čudoviti dogodek v škofjeloškem kulturnem 
središču odgovornost prevzema 67 gorenjskih fotografinj 
in fotografov. Ti so v veliko avlo Sokolskega doma prines-
li in tam razstavili kar 78 fotografij na temo rje.

Kako bogata sta lahko ustvarjalnost in tudi domišljija 
fotografov, ko gre za prikaz rjavenja železa – gre za re-

Igor Kavčič

9€ - prvih 50 / 10€ - od 51. do 150. / 12€ - od 151. naprej

9€ - prvih 50 / 10€ - od 51. do 150. / 12€ - od 151. naprej

10€ - prvih 50 / 12€ - od 51. do 150. / 15€ - od 151. naprej

9€ - prvih 50 / 10€ - od 51. do 150. / 12€ - od 151. naprej

20€ - prvih 50 / 22€ - od 51. do 150. / 25€ - od 151. naprej

Ugl d.o.o., Slovenski trg 7, 4000 Kranj
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akcijo med kovino, kisikom iz zraka 
in vodo – so tokrat predstavili člani 
sedmih gorenjskih društev: FD Ja-
nez Puhar Kranj, FD Jesenice, FD 
Radovljica, FK TNP Bled, FK Tržič, 
FS Ime Kranj in seveda domačega 
FK Anton Ažbe Škofja Loka. Slednji 
so razstavo pripravili v sodelovanju 
z Občino Škofja Loka, Zavodom 973 
in Sokolskim domom.

Fotografska društva na Gorenj-
skem veljajo za ena najdejavnejših 
v državi. V zadnjih letih pa jih po-
vezuje tudi medsebojno sodelovanje 
predvsem v razstavnem smislu. Kot 
je v nagovoru povedal eden glavnih 
pobudnikov srečanj gorenjskih foto-
grafov Simon Krejan, sicer član FD 
Janez Puhar, je do zamisli o sreča-
nju prišlo poleti 2017 na fotografski 
razstavi na Bledu, kjer se je srečalo 
veliko gorenjskih fotografov. »Prijet-
no druženje, zelo dobro vzdušje, foto-
grafsko obarvan klepet, vse to je bila 
osnova, da se je porodila misel, da bi 
se gorenjski fotografi lahko večkrat 
srečali, izmenjali svoja fotografska 
znanja in izkušnje, poglabljali prija-
teljske vezi, tesneje sodelovali.« Ideja 
je padla na plodna tla in odslej se je 
zvrstilo že pet tovrstnih razstav na 
Bledu, v Kranju na Jesenicah, v Ra-
dovljici in tokrat prvič tudi v Ško-
fji Loki. Razstavljali so na različne 
teme: ženska, moje mesto, alpska ar-
hitektura, tokrat so v precep vzeli rjo.

»Tokratna tema je bila zahtevna, 
marsikdo je sprva ni sprejel ravno z 
navdušenjem, kot pa lahko vidimo 
ob razstavljenih fotografijah v Sokol-
skem domu, smo avtorji k njej pristo-
pili na zelo različne načine,« je dejal 

predsednik škofjeloškega Foto kluba 
Anton Ažbe Izidor Jesenko, vesel, 
da je tokratna akcija imela velik od-
ziv – tako med avtorji iz domačega 
društva, ki so pomagali pri postavi-
tvi razstave, kot res številnimi obi-
skovalci ob njenem odprtju.

Tudi tokrat so v vsakem od sode-
lujočih društev pripravili interne se-
lekcije fotografij za skupinsko razsta-
vo. »Nekateri so pobrskali po svojih 
arhivih, spet drugi so namensko po-
sneli nove fotografije. Seveda prevla-
duje barva rje, ki se mimogrede lepo 
staplja z rdečerjavimi odtenki hota-

veljskega marmorja v galerijskem 
prostoru,« dodaja Jesenko. Pravza-
prav je tema zelo likovna, zato ne 
manjka tako realističnih posnetkov 
in detajlov s poudarki rje kot abstrak-
tnih grafičnih rešitev na dano temo.

»Naj vaša umetniška ustvarjal-
nost in strast do fotografiranja ni-
koli ne zarjavita,« je fotografinje in 
fotografe pozval župan Tine Radinja, 
ki je odprl razstavo in jo označil kot 
enega od prvih dogodkov ob letoš-
njem praznovanju 1050. obletnice 
prve omembe Škofje Loke. Razstava 
bo na ogled do 26. marca.

Predsedniki gorenjskih fotografskih društev: (od leve) Boštjan Gunčar (FS Ime Kranj), Stane Perko 
(FK Tržič), Valerija Jenko (FD Janez Puhar Kranj), Izidor Jesenko (FK Anton Ažbe Škofja Loka), 
Stane Vidmar (FD Jesenice) in Vili Vogelnik (podpredsednik FK TNP Bled) / Foto: Igor Kavčič

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 I Škofja Loka, SPAR partner Čadež v Nami I Bohinjska  
Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36 I Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6. Mesnine Čadež  
lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.       www.mesarstvo-cadez.si                        

Tradicionalne domače mesnine Čadež so soljene z morsko soljo,  
aromo jim dajejo prave naravne začimbe (poper, česen, lovor, brin),  
prekajene so z bukovim dimom. So brez glutena, laktoze, jajc, soje in 

drugih alergenov ter brez umetnih barvil in brez umetnih arom.

Srečanje gorenjskih 
fotografov je že šesta 
letošnja razstava, ki so jo 
pripravili v FK Anton Ažbe.
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Tudi v Škofji Loki ženske, ki so pustile pečat
Na osrednji občinski prireditvi ob mednarodnem dnevu žensk je v Sokolskem 
domu v Škofji Loki zbrane nagovorila raziskovalka in redna profesorica Milica 
Antić Gaber, v osrednjem delu pa je svoje pionirsko delo na področju razvojne 
ortopedije predstavila Tatjana Dolenc Veličković.

Osrednjo govornico Milico Antić Gaber so predsta-
vili kot vztrajno zagovornico večje participaci-
je žensk v politiki in pravic ranljivih družbenih 

skupin. Strokovno deluje na področjih ženskih študij in 
feministične teorije, feministične politične teorije, žensk 
v politiki, spola in globalizacije, spola in nasilja, spola in 
telesa, spola in migracij ter spola in edukacije. V nadalje-
vanju pa je bilo mogoče prisluhniti še pogovoru s Tatjano 
Dolenc Veličković, specialistko razvojne ortopedije, ki je 
v okviru ortopedske službe ustanovila in vodila službo 
razvojne ortopedije za gorenjsko regijo. »Na Gorenjskem 
smo bili tako prvi v Sloveniji in med prvimi na svetu, ki 
smo uvedli zgodnje odkrivanje in družinski pristop v 
obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih oseb z mot-
njami v razvoju.«

Milica Antić Gaber meni, da je tudi danes 8. marec, 
mednarodni dan žensk, dan, ko je prav, da se spomnimo 
ali celo iztrgamo iz pozabe številne ženske, ki so s svojimi 
dosežki na številnih področjih širile polja možnega in se 
zavzemale za boljša življenja žensk. »Ob tem pa seveda ne 
smemo pozabiti opozarjati tudi na novodobne probleme 
neenakosti spolov, krivice in diskriminacije, ki jih v veli-
ko večji meri doživljajo ženske kot moški,« je poudarila in 
dodala, da je bila zato hvaležna akademikinji Alenki Šelih, 

ko jo je povabila k sodelovanju, da vsaj nekoliko popravi-
jo krivico ženskam, ki so v slovenskem prostoru opravile 
prodore na številnih področjih, ne samo humanitarnem 
oziroma tistih, ki jih tudi sicer pripisujejo ženskam, am-
pak tudi na tistih, kjer so – zaradi stereotipnih pojmovanj, 
kaj ženskam pritiče in kaj ne – spregledane. Tako je nas-
tala knjiga Pozabljena polovica, v kateri so objavile bio-
grafske zgodbe 129 žensk, ki so tako ali drugače zazna-
movale zgodovino Slovenije. Projekt Pozabljena polovica 
se bo po njenih besedah nadaljeval, saj gre za tako rekoč 
nikoli dokončano zgodbo. Milica Antić Gaber je prepriča-
na, da je tudi v Škofji Loki z okolico živelo kar nekaj žensk, 
ki so v okolju pustile pomemben pečat na različnih pod-
ročjih življenja. Med drugim je spomnila na mednarodno 
priznano znanstvenico Aleksandro Kornhauser, šolnico 
in ravnateljico Bogomilo Krvina, zdravnico Marijo Brač-
ko, slavistko, prevajalko in literarno zgodovinarko Marijo 
Jamar Legat ter germanistko in prevajalko Dorotejo Vo-
dnik Pegam. »Vsekakor se tu skrivajo potenciali za zapi-
se zgodovine, ki ne bo ostala na ravni zgodovinopisja z 
začetka 20. stoletja, ki je bila zgodovina, kot so jo pisali 
moški, ampak bo upoštevala razvoj zgodovinopisja in 
ženskih vpisov v zgodovinski spomin.«

Tatjana Dolenc Veličković pa je v pogovoru z direk-
torjem Knjižnice Ivana Tavčarja Matjažem Erženom med 
drugim poudarila, da se ženske moramo boriti za svojo 
enakovrednost. »Nič drugega si ne želimo, le to, da nas 
sodijo po tem, kar znamo in zmoremo.«

Mateja Rant

Osrednja govornica Milica Antić Gaber / Foto: Primož Pičulin

S Tatjano Dolenc Veličković se je pogovarjal Matjaž Eržen.  
/ Foto: Primož Pičulin
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Pustni čas je dodobra napolnil Škofjo Loko
Obisk kurentov, koncertno dogajanje v šotoru pri stari vojašnici, take in 
drugačne pisane maske. V mesto je v pustnem času prišlo veliko obiskovalcev.

Na pustno soboto se je raja-
nje s prireditvijo Pust v Lok 
začelo v nekdanji vojašnici, 

zaključilo pa s torkovima pustnim 
sprevodom v središču mesta in kon-
certom na Loškem odru.

Pustni čas v Škofji Loki je pos-
krbel za zabavo za vse generacije. 
Piko na i sobotnemu vrvežu so dali 
kurenti Etnološkega kulturnega 
društva Veseli Korant, ki so obiskali 
tako mestno jedro kot prireditveni 
prostor v nekdanji vojašnici in os-
krbovanke ter oskrbovance Centra 
slepih slabovidnih in starejših.

Prireditev Pust v Lok se je v šotoru 
ob nekdanji vojašnici začela z maška-
rado za najmlajše. Za vrhunec zabave 
je poskrbel Challe Salle, maškare pa 
so zaplesale tudi s kurenti. Menih, in-
dijanka, Pika Nogavička in lubenica 
so na pustno soboto postali člani dru-
žine Marijan. »Vsi smo navdušeni nad 
pustom, še najbolj pa hčerki, nama 
(staršema, op. a.) pa se zdi prav, da lah-
ko uživata v čarobnih trenutkih otro-
štva. Punci sta navdih za maski našli 
v pravljicah, midva pa imava kostume 
na zalogi še iz mladih let.«

V soboto zvečer so v prireditve-
nem šotoru nastopili Kingstoni, še 
pred njo pa je maškare in vse druge 
ogrela skupina Noč'n šiht. Na pust-
no nedeljo so v nekdanji vojašnici 
na svoj račun prišli tudi rokerji. Na 
oder je namreč stopila skupina Mi2, 
še prej pa je za ogrevanje poskrbela 
skupina Rocky III.

Za torkovo pustno vzdušje v Škofji 
Loki sta poskrbela Društvo prijateljev 
mladine Škofja Loka in Vrtec Škofja 

Loka, ki sta v sodelovanju z Mestnim 
pihalnim orkestrom Škofja Loka prip-
ravila veselo pustovanje. Od vrtca 
Najdihojca v Podlubniku je najprej po-
tekal pustni sprevod, na čelu katerega 
je bil Pihalni orkester Škofja Loka. Ra-

janje na Mestnem trgu se je nadalje-
valo s pravljico, velike in majhne ma-
škare so preplavile mesto. Za konec 
veselega pustovanja je poskrbela še 
Glasbena šola Škofja Loka, ki je na Lo-
škem odru pripravila pustni koncert

Klara Mrak

Navdušili so kurenti iz Kulturnega društva Veseli Korant s Ptuja. / Foto: tina Dokl

Družina Marijan iz Škofje Loke / Foto: tina Dokl



30 RepoRtaža  

Povsod slovijo kot odlični organizatorji

Tudi letos so člani Društva Rovtarji februarja pripravili tradicionalno smučarsko 
tekmo in znova dokazali, da slovijo kot odlični in trmasti organizatorji.

Nostalgični smučarski dan v 
srcu Škofje Loke se je začel 
že zgodaj zjutraj, ko so se 

udeleženci od blizu in daleč zbrali v 
nekdanji vojašnici. V preddverju So-
kolskega doma so se nato prijavili za 
tekmovanje in dobili startne števil-
ke, potem pa vsi skupaj v paradi odšli 
do Cankarjevega trga. Na poti jih je 
spremljal Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka, pred cerkvijo sv. Jako-
ba pa so se s starodobno smučarsko 
opremo predstavili številnim doma-
činom in obiskovalcem. Seveda ni 

Vilma Stanovnik

Tekmovalke in tekmovalci so se že zjutraj zbrali na Trgu pod gradom. / Foto: primož pičulin
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manjkala glasba skupine Suha špaga, tekmovanje pa je s 
pozdravnimi besedami udeležencem odprla podžupanja 
Tina Teržan.

Udeleženci tekmovanja in njihovi spremljevalci so se 
spomnili tudi nedavno umrlih članic in članov, nato pa 
so v paradi odšli do Trga pod gradom.

Vrhunec letošnjega druženja je bilo tekmovanje, 
udeležili pa so se ga člani in članice različnih domačih 
klubov, pa tudi ekipi iz Mürzzuschlaga in Feuerkogla. Se-
veda niso manjkali niti tekmovalke in tekmovalci doma-
čega kluba Rovtarji. Rezultati na koncu niso bili najpo-
membnejši del druženja, vseeno pa naj zapišemo, da je 
v skupni konkurenci zmagal Hannes Nothnagl iz ekipe 
Nostalski team Mürzzuschlag.

S prireditvijo so bili zadovoljni tudi organizatorji. »Še 
nekaj dni pred tekmo je slabo kazalo. K sreči nam je na 
pomoč priskočil Primož Šink in z bagrom raztegnil sneg. 
Tako smo lahko pripravili tekmo in zelo smo zadovoljni z 
udeležbo,« je povedal predsednik Društva Rovtarji Bran-
ko Tavčar in dodal, da imajo vsaki dve leti v Leogangu 
svetovno prvenstvo v smučanju po starem, kjer nikoli ni 
toliko gledalcev kot v Škofji Loki. »Nikjer tudi ni tako bo-
gatega spremljevalnega programa, tako da ni čudno, da 
so nam rekli, da je Škofja Loka za starodobne smučarje 
to, kar je Schladming za svetovni pokal,« je tudi povedal 
Branko Tavčar, ki je hvaležen, da jim vsako leto pomaga-
jo domači AMD, Gorska reševalna služba Škofja Loka in 
smučarski učitelji, ki poleg merjenja časa tekmovalcem 
ocenjujejo tudi slog vožnje in smučarsko opremo.

Na čelu povorke so bili člani in članice Društva Rovtarji Škofja Loka.  
/ Foto: primož pičulin

Na tekmovanju ni pomembna le hitrost, ampak tudi oprema.  
/ Foto: primož pičulin

Med smučarji po starem so bili tudi hitri smukači.  
/ Foto: primož pičulin

Ula Dolenec je zmagala v kategoriji deklic do deset let.  
/ Foto: primož pičulin
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Ekipa rokometašev Urbanscape Loka je v domači dvo-
rani najprej gostila Trimo in izgubila s 27 : 33, nato pa še 
Krško in po izenačenem obračunu osvojila točko. Loča-
ni, ki se jim obeta bolj za obstanek med prvoligaši, saj so 
trenutno s tremi zmagami, štirimi neodločenimi rezul-
tati in devetimi porazi na 11. mestu, bodo doma znova 
igrali 26. marca, ko bodo gostili ekipo Riko Ribnica.

Rokometaši težko zbirajo nove točke

Loškim rokometašem se obeta hud boj za obstanek v elitni 
ligi. / Foto: tina Dokl

Ločanom četrti zmagovalni pokal
Prejšnji konec tedna je ekipa Insport 
Škofja Loka v Mednarodni floorball ligi 
osvojila že četrti zmagovalni pokal.

Vilma Stanovnik

V madžarski Komarom na finalni turnir so se Lo-
čani odpravili kot najboljša ekipa po rednem 
delu tekmovanja v Mednarodni floorball ligi 

(IFL) treh dežel v tej sezoni. »Kljub relativni mladosti 
so fantje vlogo favorita zelo dobro sprejeli in razen prve 
tretjine polfinala celoten turnir odigrali na res vrhun-
skem nivoju,« je po zaključenem tekmovanju povedal 
trener Gorazd Tomc.

Ločani so namreč najprej z 9 : 4 premagali moštvo 
VSV iz Beljaka, v tekmi za prvo mesto pa so bili nato z 
12 : 6 boljši od domačega moštva Komarom. »Veseli me, 
da se nam trud in odrekanja zadnjih petnajst let sedaj 
vračata,« je povedal trener Tomc.

Na turnirju je nastopila tudi ekipa Polanske bande, ki 
je z domačim moštvom izgubila s 5 : 8, na tekmi za tretje 
mesto pa jo je VSV Beljak premagal z 8 : 7.

V dvorani na Podnu bodo 24. in 25. marca potekali 
zaključni boji za naslov letošnjih državnih prvakov v flo-
orballu, igralci pa se veselijo tudi podpore navijačev.

Borbeni Ločani na turnirju najboljših štirih ekip niso dopustili 
presenečenja. / Foto: arhiv kluba
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Zmaga je ostala tudi doma

Zmage na letošnjem 48. Pokalu Loka se je v veleslalomu mlajših deklic veselila 
mlada domača smučarka Aja Radelj.

Smučarski klub Alpetour je s pomočjo Občine Škofja 
Loka in sponzorjev februarja uspešno izpeljal 48. 
Pokal Loka. Letos je slavil častitljivo 50-letnico, saj 

je bilo prvo tekmovanje izpeljano ob tisočletnici mesta 
Škofja Loka.

Pokal Loka se sicer ni začel s petkovim slovesnim 
odprtjem, ki so ga prestavili na soboto, so se pa v Sokol-
skem domu srečali loški smučarski delavci in gostje. 
Zbrane je v imenu kluba pozdravil predsednik Janez 
Dekleva, v imenu domače občine podžupanja Tina Ter-
žan, v imenu častnega pokrovitelja, ministra za gospo-
darstvo, turizem in šport Matjaža Hana, pa Petra Robnik. 
Predsednik Dekleva in podžupanja Teržanova pa sta 
nato podelila tri nagrade zaslužnim za dolgoletno delo 
pri organizaciji Pokala Loka. Prejeli so jih: Nejc Rebec, 
Jaka Matek in Tomaž Florjančič.

Na tekmovanju na Starem vrhu so se v soboto in 
nedeljo pomerili mladi smučarji in smučarke od 12. 
do 16. leta starosti, letos pa se ga je udeležilo več kot 
dvesto tekmovalk in tekmovalcev iz 22 držav. Na 
koncu se je kot najmočnejša med vsemi ekipami iz-
kazala reprezentanca Italije, ki je osvojila pokal za 
skupno zmago.

Naši smučarke in smučarji so osvojili pet odličij. Aja 
Radelj (SK Alpetour) je v mlajši kategoriji v veleslalomu 
osvojila zlato medaljo. Brina Stroj Skubic (SK Radovlji-
ca) je v isti kategoriji v veleslalomu osvojila srebrno me-
daljo, ki ji je dodala še zlato v slalomu. V veleslalomu v 
mlajši kategoriji dečkov je Jošt Habjan (SK Železniki) 
osvojil srebrno medaljo, v kategoriji starejših deklic pa 
je bron v veleslalomu osvojila še Taja Prešern (SK Ra-
dovljica).

S petim mestom se je med domačimi tekmovalkami 
med mlajšimi deklicami v veleslalomu odrezala Lina 
Šoštarko (SK Poljane), njena klubska prijateljica Eva Doli-
nar je bila deseta, Manja Matek pa 14. v veleslalomu in 11. 
v slalomu. Med starejšimi deklicami se je z 10. mestom 
v veleslalomu izkazala Tija Radelj (SK Alpetour), poleg 
nje pa še članici SK Poljane Manca Dolinar (8. mesto v 
veleslalomu in 12. v slalomu) in Julija Strel (11. mesto v 
veleslalomu in 16. mesto v slalomu).

Vilma Stanovnik

Med mlajšimi deklicami je na vrhu zmagovalnega odra v veleslalomu 
stala Aja Radelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Iščete hlače?

www.leny.eu
T: 04/59 55 200

Hlače narejene v Sloveniji. 35 let tradicije,  
sedaj na novi lokaciji na Jezerski c. 121, v Kranju 

(cesta Kranj– Britof–Zg. Jezersko).
Različni in kvalitetni materiali, udobni kroji.

Sedaj na zalogi tudi multifunkcijske in pohodne 
hlače: izredno prijetne za nošnjo, bi-elastičen 
(raztegljiv v vse strani), vodoodbojen material 

hlače za vse priložnosti

Nov delovni čas: pon., sre., pet.: 9.–15.,  
tor., čet.: 9–17, sobota: 9:–12.
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Živopisane znanilke pomladi
Trobentice, telohi, mačehe, nageljčki, rigelčki, ranunkule iz let naših babic in pa 
spominčice, te čudovite travniške rožice ... Zadišalo je po pomladi.

Suzana P. Kovačič

O biskali smo Vrtnarstvo Antolin, tokrat ne v Dor-
farjah, ampak v njihovi mlajši radovljiški enoti. 
Koliko barv je že 'na kupu', kajti prebujajoča se po-

mlad je pisana in tudi trobentice sodijo med naše najbolj 
zgodnje pomladne cvetlice. Niso pisane le zaradi različ-
nih barv. Nekatere imajo dvojni cvet, enako zanimive so 
tudi tiste na daljšem steblu z manjšimi cvetovi. Pa mod-
rih odtenkov, kjer v cvetovih tečejo žilice. »Čim več rož 
poskušamo sami vzgojiti, ker gre za povsem drugačno 
kvaliteto,« je povedala Ana Antolin, vodja njihove rado-
vljiške enote. Rožice si tudi s kvalitetno zemljo in gnojili 
zaslužijo le najboljše.

Trobentica, da bo dlje časa uspevala, ima raje hla-
dnejši prostor, kot je hodnik ali manj ogrevana soba, 

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si
04 201 30 14 
041 318 439

www.dolnov.si

 SALON KOPALNIC

 PLOŠČICE

 SANITARNA KERAMIKA

 SANITARNE ARMATURE

 NOTRANJA VRATA

 TUŠ KABINE IN KADI

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO

 PRENOVA

ODDAJA 

PROSTOROV

VELIKA ZALOGA PLOŠČIC  
PO UGODNIH CENAH

Ana Antolin z naročjem trobentic / Foto: Tina Dokl
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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
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

KUHINJE PO MERI
Za vse, ki kuhate z ljubeznijo. A
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svetuje sogovornica. »V pretoplem prostoru namreč 
hitreje odcveti in ovene. Potrebuje tudi svetlobo in 
redno zalivanje dvakrat na teden.« Zunaj naj bo tro-
bentica v zavetju, prenese vsaj do minus dve stopinji 
Celzija, nov cvet pa hitreje naredi, če odcvetenega od-
stranimo.

Ranunkule, rože naših mam in babic, so znova pri-
ljubljene. Kot rezano cvetje in v lončkih. »Tudi ranunkule 
imajo rade hladnejši notranji prostor, zelo lepo pa uspe-
vajo zunaj, a jih zaščitite pred dežjem, ki lahko poško-
duje velike cvetove.« Ranunkula ni tako zelo žejna kot 
trobentica, a vlažnost zemlje le preverite.

Rigelčki zdržijo do hude vročine. Da ostanejo v 
razcvetu, odstranite odmrle cvetove in bodo pognali 
novi. »Lahko jih posadite v grede ali v sklede za nasade. 
Tako kot mačehe prenesejo nižje temperature,« je poja-
snila sogovornica in dodala, da so rigelčki tudi novih 
sort in številnih barv.

Ani Antolin se zdijo spominčice najlepše travniške 
rožice  ... Iz čebulnic narcis in žafrančkov se nakazujejo 
njihove čudovite barve. Pomladi na Gorenjskem ni niti 
brez dišečih ciklam, teloha  ... »Telohi so tudi novih sort 
z dvojnim cvetom ali temnejših barv. Teloh je trajnica, iz 
lončka ga potem lahko presadimo v podrast, senco, lah-
ko pa ga pustimo tudi v lončku, a ne na soncu. Še naprej 

ga zalivamo, dodajamo hranila in bo naslednje leto zno-
va krasil okensko polico.«

Po nasvetu Antolinove so nageljčki lahko lepo darilo 
za materinski dan. Posajeni npr. v lončkih, nizkorastoči 
in dišeči, ki ob vzdrževanju in rednem zalivanju uspeva-
jo vse do hude vročine. Dekoracija za veliko noč, ki krasi 
zunanje preddverje hiše, so tudi viseče mačehe, ki bodo 
tedaj že v polnem razcvetu ...



Katarina Brown, pred poroko Ristić, z družino živi v Virmašah. Nekdanja 
vrhunska košarkarica in reprezentantka si je za svoj poklic po tehtnem 
razmisleku izbrala fotografiranje, in kot pravi, ob tem uživa vsaj toliko, kot je 
nekdaj ob igranju košarke. V. S. / Foto: Tina Dokl

V Kranjski Gori je bil minuli konec tedna 62. Pokal Vitranc, 
ki so ga organizatorji najavljali z različnimi dogodki, med 
drugim s tradicionalnim VIP dogodkom z znanimi obrazi, 
ki so jih povabili na veleslalomsko tekmo in druženje. Na 
dogodku smo v objektiv ujeli tudi radijko in voditeljico 
iz Brodov Sašo Zadnik (desno) v pogovoru s pevko Zalo 
Smolnikar. A. Š. / Foto: Gorazd Kavčič

Specialistka za zelenjadarstvo in okrasne 
rastline Miša Pušenjak je na prvo marčevsko 
soboto svoje dragocene nasvete delila tudi 
v Vrtnem centru Trata. Miša, sicer znana 
publicistka in avtorica vrtnarskih priročnikov, 
je med drugim svetovala tudi, katera gnojila 
uporabiti pred začetkom sezone vrtnarjenja. 
K. M. / Foto: Klara Mrak

Na pustno soboto je v šotoru pri nekdanji vojašnici na maškaradi za najmlajše za zabavo 
skrbel priljubljeni Challe Salle. Poskrbljeno je bilo tudi za animacijo otrok, prišli so kurenti, ki 
so s pomočjo obiskovalcev pregnali zimo. K. M. / Foto: Tina Dokl

Čivkarije.
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Turistično društvo Tuhinjska dolina je februarja organiziralo 
Hokejski turnir za pokal Term Snovik. Na ledeni ploskvi v šotoru pri 
termah se je na sicer že drugem amaterskem hokejskem turnirju 
pomerilo dvanajst ekip. Tekme so trajale po deset minut, igrali 
so po sistemu tri na tri brez vratarjev, ekipa je lahko imela največ 
pet igralcev. Ni manjkalo navijačev, ki so tako na ledeni ploskvi 
spremljali zanimivih 24 obračunov. Med ekipami smo srečali tudi 
fante od Svetega Duha, ekipo Sveti Duh Eagles (na fotografiji). 
Fantje so se uvrstili na osmo mesto. A. B.  
/ Foto: Tina Dokl

Na zaključni prireditvi računalniškega tekmovanja na Osnovni šoli Jela 
Janežiča sta nastopila Boštjan Gombač in Jan Tomšič. Gre za nadvse 
kreativna glasbenika, ki na koncertih največkrat igrata na več različnih 
glasbil, saj pravita, da lahko tako najhitreje prepotujeta ves svet. Skupaj 
z otroki sta poskusila, kako lahko samo s pomočjo telesa in glasu 
poustvarimo zvok gozda, vetra, žuborenja potoka, dežja in oglašanja 
ptic. K. M. / Foto: klara Mrak

Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.si

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
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Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenje-
na vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali 
ga kupujete v prosti prodaji. Podatke za dosta-
vo pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 
051/682 217. Po preteku 14-dnevnega obdobja 
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili 
pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov,  
ne bo vam žal! 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu 
kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne 
naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 



38 Na kolesih  

Volkwagen ID.3 z novim obrazom
Na zunaj je videti skoraj enako, prinaša pa popravke šibkih točk.

ID.3 je pred slabimi štirimi leti za Volkswagen pred-
stavljal nov začetek električne dobe. Trojka v imenu 
pomeni, da se je ta kompaktni družinski električni 

avtomobili postavil ob bok dvema legendama – hrošču 
in golfu.

Avto tudi po prenovi blesti predvsem s svojo izjemno 
preprostostjo, uporabnostjo in pestrostjo izbire. Pri iz-
boljšavah in dopolnitvi serijske opreme so bili upošteva-
ni in izvedeni številni predlogi strank.

Dimenzijsko se novi ID.3 ne razlikuje od starega, niž-
ji je le za skromnih šest milimetrov. Sprednji del sedaj 
deluje bolj samozavestno in prijazno. Eden od razlogov 
za to je novi odbijač z »optimiziranim« dovodom zraka 

Novi VW ID.3. Barvna paleta je bogatejša za nove barve, kot je temna 
olivno zelena. / Foto: Martin Meiners
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Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

in aktivnim sistemom zaklopa. Pokrov sedaj deluje dalj-
ši, saj ID.3 nima več črne letve pod vetrobranskim stek-
lom, poglobitve na straneh pa še dodatno podaljšujejo 
sprednji del.

Notranjost novega ID.3 združuje sodoben dizajn in 
trajnostne materiale. V voznikovem prostoru je sedaj več 
mehkih, s peno podloženih površin. Tako so opremljene 
tudi novo oblikovane notranje vratne obloge.

Od vsega začetka je bila šibka točka ID.3 uporabniku 
neprijazna in počasna digitalna arhitektura, kar so reši-
li s spremembami osnove, ne le s posodobitvami preko 
spleta. Novi ID.3 je opremljen z najnovejšo generacijo 
programske opreme. Ta izboljšuje sistemsko zmogljivost 
in omogoča brezžično prejemanje posodobitev. Na sredi-
ni armaturne plošče je sedaj serijski 30,5-centimetrski 
(12-palčni) zaslon na dotik, ki je namenjen navigaciji, te-
lefoniji, medijem, asistenčnim sistemom in nastavitvam 
vozila.

ID.3 nove generacije ima funkcijo Plug & Charge, kar 
pomeni »dvosmerno polnjenje«. V prihodnosti bo tako 
možno s posebnim sistemom doma uporabljali svoj avto 
za napajanje svojega doma med izpadi elektrike.

Novi ID.3 je eden od desetih električnih modelov, ki 
jih bo Volkswagen predstavil do leta 2026. Prvim kup-
cem bo na voljo konec letošnjega leta.



Nissan X-Trail 1.7 
DCi 4WD, letnik 2019, 
113.000 km, panorama, 
navigacija, 7 sedežev,  
cena: 22.450 EUR

Audi A4 Avant 2.0 
TDI Sport, letnik 2017, 
170.000 km, virtualni 
števci, Led žarometi, 
cena: 17.777 EUR

Peugeot 2008 1.2  
PureTech 130 Active,  
letnik 2020, 29.000 km, 
prvi lastnik, Led žarometi,  
cena: 20.330 EUR

BMW X2 2.0 X Drive 
M paket, letnik 2018, 
50.000 km, prvi lastnik, 
avtomatski menjalnik, 
cena:  30.999 EUR

Renault Clio GT  
Dynamique Energy 
TCE 90, letnik 2014, 
133.254 km, avt. klima, 
cena: 7.999 EUR

Ford Focus 1.5 TDCI, 
letnik 2016, 214.000 km, 
avtomatska klima,  
tempomat, ABS,  
cena:  7.999 EUR

Škoda Superb 2.0 TDI 
Style DSG 150KM, letnik 
2019, 99.240 km,  
virtualni števci, automatic, 
cena: 22.900 EUR

BMW X1 x Drive 18D 
150KM, letnik 2020, 
44.251 km, LED, kamera, 
automatic, 4x4 pogon 
cena: 33.750 EUR

Renault Captur 1.5 
DCi 90 KM, letnik 2016, 
103.000 km,  
prvi lastnik, klima,  
cena: 10.444 EUR

Nissan Leaf TEKNA  
40 kW, letnik 2020, 
48.905 km, tovarniška 
garancija,  
cena: 26.945 EUR

Mercedez-Benz A 
Razred A200, letnik 
2019, 56.000 km, LED, 
navigacija, usnje,  
cena: 23.999 EUR

Opel Combo CARGO 
1.5 DT, letnik 2022,  
gospodarsko vozilo,  
5 sedežev, kamera,  
cena: 19.999 EUR
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Vsestransko vozilo Dacia Jogger
Najcenejše sedemsedežno družinsko vozilo, SUV, limuzino ... lahko sedaj 
spremenite tudi v manjši avtodom.

Pri Dacii pravijo, da so njihovi kupci predvsem ra-
cionalni ljudje, ki v vozilu iščejo zanesljivo, pros-
torno, vsestransko uporabno in cenovno dostopno 

prevozno sredstvo.
Na letošnjem salonu v Bruslju je namreč Dacia do-

končno razkrila opcijski paket Sleep Pack, ki cenovno 
ugodnega karavanskega križanca spremeni v pravi av-
todom. Gre za vzmetnico – zakonsko posteljo, ki se lah-
ko razloži v manj kot dveh minutah, polico in škatlo za 
shranjevanje s prostornino 220 litrov. Dvojna vzmetnica 
meri 190 cm x 130 cm in nudi 60 cm prostora za glavo, saj 
je nameščena na naslonjalih zloženih sedežev v drugi 
vrsti. Sleep Pack se mimogrede lahko odstrani, tako da 
ne omejuje praktičnosti vozila, ko ni v uporabi.

Pod vzmetnico je lesena škatla za shranjevanje. Osnovna cena 
opreme Sleep Pack znaša 1500 evrov. / Foto: Dacia

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

TUCSON
Zmagovalec velikega 
primerjalnega testa!

T: 04 50 22 000
E: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AVTO LUŠINA
d.o.o., Gosteče 8, 4220 Škofja Loka



 
ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

ZAPOSLIMO
ZOBOZDRAVSTVENO ASISTENTKO (M/Ž)

   
      

     
      

     

Zaposlimo ZOBOZDRAVNIKA ali ZOBOZDRAVNICO 
z delovnimi izkušnjami.

Zagotavljamo stimulativno nagrajevanje, 
delo v sodobnem zobozdravstvenem centru 
s specialisti vseh vej zobozdravstva, lastnim 
digitalnim zobotehničnim laboratorijem in 
centrom za ustno higieno.
Prošnje z življenjepisom in delovnimi izkušnja-
mi nam pošljite na naš elektronski naslov: 
info@osovnikar.com

ZOBOZDRAVNIKA/ZOBOZDRAVNICO

Zaposlimo zobozdravstveno asistentko (M/Ž). 
Zaželjena je izobrazba za medicinsko sestro ali 
zobotehnika, oziroma izkušnje z delom v 
zobozdravstvu. Možnost zaposlitve z izobrazbo iz 
drugih poklicev, z željo po priučitvi opravljanja 
dela zobozdravstvene asistentke.
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MAREC
Do 31. 8. • kapela in dnevna soba Loškega muzeja po urniku 
muzeja
Tomislav Brajnović: Umetnik živi muzej
04 517 0400, info@loski-muzej.si

Do 8. 4. • Krajevna knjižnica Trata, po urniku knjižnice
Razstava učencev OŠ Ivana Groharja: Kraljestvo 
povodnega moža
04 515 13 90

Do 31. 3. • Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka,  
po urniku knjižnice
Lutke, lutke, moje prijateljice
04 511 25 06

Do 27. 4. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, po urniku 
knjižnice 
Legende, izrezane iz papirja, razstava ljudske umetnice 
Virginije Jureviciene
sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si

14. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 16.00
Razgibajmo možgančke z DC in DCM
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

14., 28. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00
Zlate pravljice
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

14. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Pisana ustvarjalnica
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

14. 3. • Ustvarjalni center Fabiani, 17.00–19.00
Makrame delavnica za odrasle
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

14. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 19.00
Bralni klub KNJIGOSLEDKE
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

14. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Kristali sreče
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

15., 22. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 17.00–19.00
Šah v knjižnici
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

15. 3. • Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
Pripovedke ob peči: Bilo je nekoč na severu
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

16., 23., 30. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 
14.45, 16.30, 18.15
Lego robotika za osnovnošolce
040 331 881, 04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

16. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 18.00
BRAT! Mladinska bralna skupina
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

16. 3. • Ustvarjalni center Fabiani, 17.00–19.00
Likovna šola in priprave na likovne sprejemne izpite
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

16. 3. OŠ • OŠ Škofja Loka-Mesto, 18.00
Območno srečanje otroških in odraslih folklornih 
skupin 2023
oi.skofja.loka@jskd.si

16. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 18.00
BRANKA – skupina za glasno branje
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

17., 24., 31. 3. • Martinova hiša, 17.30–18.30
Gledališki tečaj
031 511 871, nadja.strajnar@hotmail.com

17., 18. 3. • Loški oder, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

18. 3. • Loški muzej, 11.00
Voden ogled zbirke Ivana in Franje Tavčar
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

Od 18. 3. do 23. 8 • Cerkev Marije Brezmadežne v Škofji 
Loki, po predhodnem dogovoru
Dnevi Škofjeloškega pasijona 2023: Pasijonske jaslice
041 916 791, zupnija.skofja.koa@rkc.si

20. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 10.00, 
11.15
Trening možganov
040 477 640, apolonija@zavodo.org

21. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00
Pravljična joga
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

21. 3. • Kapela Puštalskega gradu, 18.30
11. Glasbeni vrtiljak – javni nastop učencev Glasbene 
šole Škofja Loka
041 579 260, pomocnik@gssskofjaloka.si

21. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Naravna metoda
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

22. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 9.00
Trening možganov – obvezne predhodne prijave
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si, anita@zavodo.org

22. 3. • Galerija Ivana Groharja, 18.00
Nataša Šušteršič Plotajs: V harmoniji z naravo
04 517 04 00, info@loski-muzej.si
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22. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 18.00
Izbrano srečanje: Rok Šarić
04 511 22 00, info@knjiznica-skofjaloka.si, drustvograble@
gmail.com

22. 3. • Cerkev Marije Brezmadežne v Škofji Loki, 19.30
Dnevi Škofjeloškega pasijona 2023: Pasijonski koncert
031 636 167, tilen.draksler@gmail.com, ema.nunar@zavod973.si

22. 3. • Loški oder, 20.00
Fantovščina
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

23. 2. • Vrtec Škofja Loka, Enota Kamnitnik, 17.00
Grad Gradič
04 512 24 62, nika.arnolj@vrtec-skofjaloka.si

23. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 17.00
Beremo s kužkom
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

23., 30. 3. • Ustvarjalni center Fabiani, 17.00–19.00
Likovna šola in priprave na likovne sprejemne izpite
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

23. 3. • Ustvarjalni center Fabiani, 19.00–20.30
Priprave na sprejemne izpite za likovnike
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

24. 3. • Športna dvorana Poden, od 17.30 naprej
Finale državnega prvenstva v floorballu
040 419 444, gorazd.tomc@t-2.net

24., 25. 3. • Loški oder, 19.30
Iztok Mlakar: Tutošomato
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

25. 3. • Škofja Loka – Crngrob, 9.30–12.00
Crngrobska matineja z vodenjem po Poti v Crngrob, 
koncertom in zaključnim srečanjem projekta Crngrob 
naokrog
04 506 02 25, kristina.miklavcic@ra-sora.si

25. 3. • Loški muzej in Grajska kavarna, 11.00
Grajsko dopoldne: voden ogled Loškega muzeja in kava 
v Grajski kavarni
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

25. 3. • Športna dvorana Poden, od 15.30 naprej
Finale državnega prvenstva v floorballu
040 419 444, gorazd.tomc@t-2.net

28. 3. • Krajevna Knjižnica Trata, 18.00
Bralni klub KNJIGOSLEDKE
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

28. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja,  
19.00
Torkov večer s knjižnico: Bahami
04 511 22 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

28. 3. • Preddverje Jurijeve dvorane župnije Stara Loka, 
17.00
Rim, večno mesto
041 362 630, cerkvenik.janez@gmail.com

30. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice in splet, 19.00
Bralni klub Divja Loka: George Orwell – 1984
04 511 22 00, info@knjiznica-skofjaloka.si, drustvograble@
gmail.com

30. 3. • Stara dekanija in cerkev sv. Jurija v Stari Loki,  
19.00
Dnevi Škofjeloškega pasijona 2023: Pasijonski večer 
2023 v Stari Loki: v pričakovanju Škofjeloškega 
pasijona
031 268 813, urska.florjancic@telemach.net

Nagradna križanka iz revije Ločanka št. 2 je glavno 
nagrado prinesla Jožetu Žgajnarju iz Dupelj, drugo 
in tretjo knjižno nagrado sta prejela Matjaž Skubic in 
Marica Pečnik, oba iz Škofje Loke. Geslo je bilo Naj-
večji umetniki vseh časov. Nagrajencem čestitamo!
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Na pustni torek so se v maškare preoblekli tudi učenci in učitelji Glasbene šole Škofja Loka, ki so na Loškem odru pripravili tradicionalni Pustni 
koncert. Našemljeni v barvite pustne kostume so pred polno dvorano nastopili s skladbami za različne glasbene instrumente in zasedbe. 
Maske so nato pospravili v omare do prihodnjega leta, igrivost pa bodo nosili s seboj in jo delili z občinstvom tudi na vseh prihodnjih nastopih, 
obljublja pomočnik ravnatelja GŠ Škofja Loka Luka Mlejnik Železnik. / Foto: Peter Pokorn

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.        

 Rešitve
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Zaporniška soseda
»Zakaj pa ti sediš?« vpraša kaznjenec 
kolega iz celice.
»Zakaj? Noge me bolijo.«

Ne razume
Uradnik se čudi: »Ne vem, zakaj imajo 
ljudje toliko zoper nas, uradnike. Saj nismo 
ničesar naredili!«

Kmečki turizem
Gospodar: »Gospa, pri nas vas bo vsako 
jutro zbudil petelin.« 
Turistka: »Navijte ga za četrt na osem.«

Posel s poštarjem
»Ati, če mi daš pet evrov, ti povem, kaj je 
včeraj poštar rekel mamici.«
»Sine, tu imaš deset evrov, brž povej, kaj ji 
je rekel.«
»Najprej ji je dal pismo, potem pa ji je rekel: 
Gospa, tukaj se podpišite, prosim!«
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Če ste opravili kakšen večji nakup, bo 
razmišljanje o denarju redno na vašem 
dnevnem redu. Tudi če ga niste, ne bo 
odveč, da popazite na vsak izdatek in 
nepotreben strošek. Presenetljivo bo to 
v ozadje potisnilo tudi vašo poslovno 
plat, ljubezensko področje pa vam bo 
naklonjeno toliko časa, kolikor ga boste 
obravnavali.

RIBI 
20. februar–20. marec

Osredotočite se nase in v temeljih 
zatrite vsako zadrego, ki bi jo morebiti 
čutili ob tem, da boste sebični. Zdaj je 
za vas pomembno, da ste sebični in vso 
energijo in pozitivnost, ki ju imate v 
sebi, usmerite v svojo dušo. V ljubezni 
se bo veliko dogajalo in začeli se boste 
spraševati, ali bi le naredili korak naprej.

BIK 
22. april–20. maj

Izčistite svoja zaznavanja in odvrzite 
dvome v svoje zaznave. Izluščite iz 
svojih možganskih dogajanj tisto, kar 
vam narekuje vaša notranjost, saj je to 
vedno pravi nasvet. Če ste se družili z 
ljudmi, boste sedaj tudi želi vso tisto 
pozitivnost, ki jo lahko prinesejo le 
prijateljstvo in dobri odnosi. Srečno.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Končno se vam bo zdelo, da se je sreča 
nasmehnila tudi vam. Obkroženi boste 
s pozitivno energijo in cilji, ki ste si jih 
zastavili že pred časom in v katere ste 
vlagali ogromno energije, se bodo začeli 
uresničevati, kar pa ne pomeni, da si 
lahko oddahnete in začnete počivati na 
lovorikah. Obeta se srečanje.

RAK 
22. junij–22. julij

Vaš pustolovski duh se bo pokazal 
v vsem sijaju. Pripravljeni ste celo 
zapustiti cono udobja in se podati 
novim izzivom naproti. V tej luči se vam 
lahko zgodi napredovanje, bodisi na 
poslovnem bodisi zasebnem področju, 
kar bo hkrati pomenilo za vas tudi 
pomemben mejnik v življenju. Izkoristite 
to.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Kdorkoli že to bo, boste uživali v 
preživljanju časa z njim. Morda bo to 
prijatelj, partner, sorodnik ali sodelavec, 
vse boste posvetili tem trenutkom z 
njim, saj vas bodo napajali z energijo 
in izkupiček bo na duhovni ravni velik. 
Spraševali se boste in razmišljali, ampak 
na koncu tunela je res vedno luč.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Tudi trenutne majhne spremembe bodo 
v vašem življenju imele velik vpliv. 
Pozornost usmerite na svoje zdravje 
in dobro počutje, saj svojo energijo 
čezmerno porabljate, za regeneracijo 
pa ne storite skoraj nič oziroma dosti 
premalo. Zavedajte se tega in malo 
potegnite zavoro na obeh področjih. Ne 
čakajte.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Pripravljeni boste izpustiti škorpijone. 
Odvrgli boste nepotrebni balast 
prevelikega razmišljanja in živeli boste 
v tem trenutku. Tukaj, danes in sedaj, ne 
včeraj, kar je zgodovina. Ozrite se okoli 
sebe in z užitkom razmislite, kdo ste, kje 
ste, kaj vse ste dosegli in kaj vse vas v 
tem trenutku obdaja. Nagradite se!

STRELEC 
23. november–21. december

Nostalgija in stari spomini vas bodo 
obdajali na vsakem koraku. Preživljanje 
časa doma z najbližjimi se vam bo 
nenadoma zazdelo najboljša ideja in 
verjemite, v tem mesecu je to za vas 
tudi je najbolje. Z lahkoto boste rekli ne 
povabilom na zabave, polne neznancev, 
in boste raje romantični z najdražjimi.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Pripravljeni boste odpreti zapornice in se 
izpovedati nekaterim svojim najbližjim. 
Iz vas se bo usulo vse tisto, kar ste že 
nekaj časa zadrževali v sebi, saj niste 
znali ubesediti svojih občutkov. Zdaj 
bo to prišlo na površje in občutki bodo 
katarzični in sproščujoči, saj boste iz 
sebe oddali vso navlako misli.

OVEN 
21. marec–21. april

Zavedate se svojih zmožnosti delovanja 
in predvsem omejitev, ki smo jih deležni 
vsi. Zato se posvetite lastni regeneraciji, 
zdravljenju in refleksiji, s katerimi boste 
obnovili energije, izboljšali počutje in si 
predvsem nabrali novih moči za podvige, 
ki ste jih izbrali v času zimskega 
mirovanja. Počasi in vse bo v redu.

LEV 
23. julij–23. avgust

Imeli boste občutek težkih nog, ko boste 
s težavo predelovali pretekle dogodke 
in v mislih bredli skoznje. Čas je, da 
pustite oditi občutke krivde in sramu, 
ki ste jih ujčkali že nekaj časa. Prihaja 
obdobje preobrazbe, a najprej morate 
skozi čustveni živi pesek, da boste lahko 
prestopili v nova dogajanja svojega 
življenja.



Knjiga za vse, 
ki želijo v 
času potovati, 
zabavati se 
in se smejati, 
se modrosti 
naučiti, povrh 
še kakšno 
solzo potočiti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 24. marca 2023, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                                                                  www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 31 03. 2023 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

Laminat Kaindl Evoke Knot K5574 RI
1383x193x8 mm

€ 13,90/m2
Na zalogi tudi zaključne letve 

in podloge za laminatne pode.

Notranja vrata in podboj
furnirana, lakirana/oljena, 
v imitaciji dekorja K5574RI

V Kaindlovem dekorju K5574RI
lahko uskladite:

* laminatni pod,
* pohištvo 

(kuhinje, dnevne sobe, kopalnice,...)
* notranja vrata,
* kuhinjski pult -

 v širini 60 cm, 63,5 cm in 90 cm.

Možno je izdelati tudi 
* širše pulte (ultrapas)

* jedilne mize po vaši želji.



Akcija velja do 9.4.2023 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV. 

PRIHAJA POMLAD!
Vse za ugodno ureditev 
vrta, terase in balkona.

VISOKOTLAČNI ČISTILEC  
Za zunanje čiščenje, maksimalni tlak: 270 bar, delovni tlak: 180 bar, 
moč motorja: 2500 W, poraba vode: 510 l/h, napetost: 230 V.  
Št. art.: 217898

KOVINSKA VRTNA LOPA  
ANTRACIT 233 CM X 190 CM
Lopa za shranjevanje vrtnega orodja, površina: 4,43 m², dimenzije 
(Š x G): 245 cm x 204 cm, barva: antracit, krilna vrata z možnostjo 
zaklepanja. Št. art.: 158304

WPC OGRAJA ANTRACIT   
Preprosto vzdrževanje, manj občutljiva na UV sevanje,  
dimenzije: 180 cm x 180 cm, barva: antracit. Št. art.: 138135

TAKO
ENOSTAVNO

 SEDEŽNA GARNITURA „OLEA COMPACT“   
5-delna. Jekleno ogrodje. Vklj. z blazinami iz poliestra v svetlo sivi barvi. 
Modularna. 2 kotna naslanjača, 2 stolčka, miza. Št. art.: 154033

WPC DESKA ZA BALKON ANTRACIT  3 M  
Talna obloga za teraso ali balkon, dimenzije deske: 2,1 cm x 14,5 cm 
x 300 cm (V x Š x G), barva: antracit, hitra in enostavna namestitev 
brez predhodne obdelave. Št. art.: 418050

Top cena

99,,)) 

Top cena

119,,)) 

999,))

SEDEŽNA GARNITURA „CARLETON“ 
Aluminijasto ogrodje z lesenimi elementi. 2 sedeža (š 66 x d 70 x v 63 
cm), miza (š 33,3 x d 52,5 x v 52,5 cm), 2 stolčka (š 53 x d 64,5 x v 
28,4 cm (brez blazin)/v 40 cm). Vklj. z blazinami in vzglavniki.  
Št. art.: 178119

599,))
399,))LESENA VRTNA HIŠKA 240X205 CM     

Dimenzije: 240 cm x 205 cm (Š x G), iz neobdelane smreke, preprosta 
namestitev, nudi dovolj prostora za shranjevanje, vklj. lesena tla in 
bitumenska strešna kritina. Št. art.: 412663

1399,-

OGRAJA ANTRACIT 180X180 CM    
Dimenzije: 180 cm x 180 cm, barva: antracit, borov les z dolgo živ-
ljenjsko dobo, preprosta namestitev. Št. art.: 140575

39,)) TERASNA DESKA DUGLAZIJA   
Dimenzije: 200 cm x 14,5 cm x 2,8 cm; 300 cm x 14,5 cm x 2,8 cm; 
400 cm x 14,5 cm x 2,8 cm, kakovostna obloga za teraso iz lesa 
duglazije, vremensko odporna in trpežna. Št. art.: 143080

15,/)kos

Top cena

16,))kos

TUDI
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