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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je  
1,85 evra, celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni prihra-
nek v višini 48,56 evra, za letno naročnino pa 
boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter 
izbrali eno od štirih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti 
glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 13. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 13. februar 2018, 
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, 
prejela so jih vsa gospodinjstva v ob-
či ni Škofja Loka, priložene so Gorenj-
skemu glasu. 
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• V prvem branju je bila sprejeta 
sprememba Občinskega prostorske-
ga načrta (OPN) za potrebe širitve 
podjetja Filc. Kdaj pa boste začeli s 
postopkom spremembe celotnega 
OPN-ja, saj je očitno, da ne zadostuje 
več potrebam in željam?
"Ta sprememba je bila v bistvu prva 
faza spremembe celotnega občinske-
ga prostorskega načrta, tako da vzpo-
redno že poteka sprememba tekstual-
nega dela, se pravi besedila sedanjega 
veljavnega OPN, in pa seveda tudi sam 
grafični del, se pravi spremembe na-
membnosti posameznih zemljišč. Ti-
sto torej, kar je za občanke in občane 
najbolj pomembno, ker je največ pre-
dlogov za te spremembe. Predvidoma 
bo v letošnjem letu sprejet tekstualni 
del, za katerega moramo pridobiti še 
potrebna soglasja, in računam, da bo 
še spomladi potekala tudi seznanitev 
javnosti s temi spremembami. 
Bolj kompleksna pa je grafična spre-
memba OPN-ja, ki pa je tudi v glav-
nem že pripravljena. V lanskem letu 
smo namreč zbrali dokončne predlo-
ge za spremembe, ki smo jih več ali 
manj vključili v načrt in posredovali 
tudi odgovore. Na podlagi tega bo do 
konca leta pripravljena končna vse-
bina, takoj v začetku naslednjega leta 
pa računam, da bo gradivo poslano 
dajalcem soglasij, tako da bo v nasle-
dnjem letu lahko izvedeno prvo bra-
nje. Poudariti pa je treba, da je ta del 
bolj kompleksen in zahteva večje šte-
vilo zunanjih soglasij."
• Objavljen je javni razpis za po-
stavitev spominskih obeležij v Aleji 
zaslužnih Ločanov. Kdaj torej lahko 
pričakujemo nov kip?
"Najprej je treba dobiti predloge. Sle-
dnje bo komisija ocenila na podlagi 
ocenjevalne lestvice, ki bo pokazala, 
kateri novi kipi bodo postavljeni. Že-
lim pa si, da bi jeseni že obogatili našo 
alejo z novo postavitvijo. Nekaj kandi-

datov je že bilo omenjenih in prepri-
čan sem, da bodo tisti, ki so jih posa-
mezniki najavili, tudi predlagani."
• Dolgo pričakovani sestanek z mi-
nistrom za promet je za vami. O čem 
je tekla beseda in kakšni so čisto 
konkretni dogovori?
"Če bomo tako uspešni z ministrom za 
infrastrukturo v naslednjih mesecih 
letošnjega leta, kot smo bili v janu-
arju, potem bo letos res eno izjemno 
leto. V začetku leta, 5. januarja, smo 
podpisali pogodbe za ureditev kole-
sarskih poti na celotnem območju 
porečja reke Sore, se pravi, da je bilo 
vključenih šest občin, poleg Gorenje 
vasi - Poljan, Žirov, Železnikov, Ško-
fje Loke, še Medvode in Kranj. Sedaj 
pa nas čaka projektiranje in umešča-
nje prometnic. Za nekatere imamo že 
trase in v letošnjem letu bomo v Loki 
že lahko začeli z izvedbo. Za nekatere 
pa bo treba najti rešitve, predvsem za 
dva odseka, in sicer ob Selški Sori od-
sek skozi Sotesko, ter ob Poljanski Sori 
mimo Loga, kjer bo najbrž potrebna 
kar pokrita galerija. 

Sicer pa smo imeli tudi sestanek o 
skupnem urejanju cestnega omrežja, 
predvsem o stiku loškega območja z 
Ljubljano in avtocestnim križem. Na-
čeloma je bilo dogovorjeno, da bo prva 
na vrsti izgradnja štiripasovnice od 
Šentvida do mostu v Mednem. Z dru-
ge strani je bila načeloma potrjena 
trasa nove vpadnice v Škofjo Loko, se 
pravi industrijska cona Trata – Meja, 
ki jo začnemo projektirati, da jo lah-
ko vključimo v vse potrebne prostor-
ske načrte. Dogovarjali smo se tudi o 
obnovi ceste od Jeprce do krožišča v 
Medvodah in pa tudi o nadaljevanju 
trase od Meje proti Vodicam, kjer pa 
je odprtih več variant in bo treba pre-
gledat ter umestiti cesto v prostor na 
najboljši način. Predvsem je pa ta ce-
sta pomembna kot vpadnica v Škofjo 
Loko za tovorni promet.
Vzporedno smo se dogovarjali tudi o 
obnovi nekaterih cest v občini, deni-
mo o severni obvoznici, krožišču pri 
Lipici; nadalje si želimo preplastiti 
cesto v Poljanski dolini; za ureditev 
državne ceste skozi Godešič je tudi že 

Zadovoljni z meritvami
Od konca lanskega leta na več lokacijah merijo kakovost zraka. Prve ugotovitve so 
ugodne. Ali bo tako tudi v prihodnje, smo vprašali župana Miho Ješeta.

Župan Miha Ješe pred leseno skulpturo avtorja Petra Jovanoviča
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pripravljen projekt in so zanj že pri-
pravljena sredstva, treba pa je pri-
dobiti zemljišča in dokončati samo 
projektiranje. Omeniti moram tudi 
cesto skozi Sotesko v Selški dolini, 
kjer je problem pridobitev potrebnih 
zemljišč. Če ne bo šlo drugače, bo na-
rejena ureditev najbolj kritičnega dela 
v mejah zemljišč, ki so v lasti države."
• Napovedali ste, da se bo v roku pol 
leta že začelo graditi krožišče na Li-
pici. Kako jo bo občina financirala?
"Krožišče na Lipici je v sklepni fazi 
projektiranja. Upam, da bo šlo v leto-
šnjem letu v izvedbo in da bomo tudi 
mi na našem delu Kidričeve ceste za-
čeli z obnovo, in sicer med Lipico in 
avtobusno postajo pri Gorenjski pre-
dilnici. Neposredno bo torej krožišče 
vključeno v državne projekte, občina 
pa bo uredila ta del navezovalne ceste, 
se pravi klanec proti železniški posta-
ji, za katerega pa tudi računamo na 
sredstva po drugem razpisu iz kohe-
zijskega sklada." 
• Kje pa se nahajamo s projektom 
severne obvoznice?
"Čakali smo še na odločbo ministrstva 
o potrditvi okoljskega poročila, tako da 
imamo vse potrebne dokumente za 
obravnavo na občinskem svetu v dru-
gem branju, ki bo predvidoma na na-
slednji seji občinskega sveta. Država bo 
nato začela pridobivati zemljišča."
• Eden od svetnikov je opozoril na 
nevarno ograjo ob železniški postaji 
v Retečah. Ali ste ukrepali?

"Opravljeni so bili ogledi in sestanki, pri 
katerih je sodelovalo tudi vodstvo Slo-
venskih železnic, saj vsa železniška in-
frastruktura leži na zemljiščih v njihovi 
lasti. Z našim predlogom oziroma od-
mikom prostorov za ustavljanje vozil se 
niso strinjali, zato so predlagali, da naj 
naredimo geodetski posnetek, kar smo 
že storili, pa tudi načrt postavitve varo-
valne ograje, kar pa je v izvedbi. Vse sku-
paj jim moramo posredovati v pregled. 
Sicer ne pristajajo na delitev stroškov, 
jim je pa v interesu, da se zadeva uredi, v 
kolikor bo dvostransko sprejemljiva.
Zadnji dve leti Slovenske železnice 
prav tako ne dovolijo nobene parce-
lacije s cesto zasedenih njihovih ze-
mljišč, kot tudi ne izdajajo soglasij za 
rekonstrukcije cest, ki so na zemlji-
ščih v njihovi lasti, ki so v Retečah in 
pri Svetem Duhu. Zaradi tega so se 
aktivnosti na cestah ob progi skoraj 
povsod ustavile."
• Od konca lanskega leta na več lo-
kacijah merite kakovost zraka. Kaj 
so pokazale prve meritve?
"Na štirih mestih merimo že od bo-
žiča, na enem pa smo začeli z meri-
tvami takoj po novem letu in moram 
reči, da sem izjemno prijetno prese-
nečen, saj smo v vsem tem času vdi-
hovali samo zrak, ki je najvišje kva-
litete. Res pa je, da v tem času ni bilo 
hudega mraza. Malo se bojim, kaj bo 
v hudi zimi, ko bodo kurišča bolj ak-
tivna. Merimo tudi hrup, kjer se bo na 
posameznih lokacijah videlo, koliko 

je rednega hrupa, prometa, železni-
škega prometa in ne nazadnje tudi 
hrupa od industrije. V kratkem bomo 
na spletu aktivirali tudi aplikacijo, 
kjer bo možno na vseh petih lokacijah 
spremljati rezultate meritev."
• Po zaključku prireditev pod naslo-
vom Loka v snegu se še naprej vrstijo 
različni kulturni in športni dogodki.
"V letu 2011 sem imel s prireditvami 
polno zapolnjene približno tri mese-
ce, lani sta bila bolj prosta samo julij 
in del avgusta in je bilo dejansko tre-
ba dobro planirati čas za obiske čim 
večjega števila prireditev. Zdaj se or-
ganiziram tako, da sem v dveh urah 
lahko prisoten tudi na treh dogodkih. 
Vesel sem, da je tako pestro dogajanje. 
Škofja Loka zares ni zaspano mesto, 
kar vidijo tudi naši občani. Vse več je 
dogodkov in vse bolje so obiskani."
• Kaj menite o postavitvi spletnih 
kamer za potrebe turizma?
"Razvojna agencija Sora – Turizem Ško-
fja Loka podpira pobudo za postavitev 
spletnih kamer za namen turizma. 
Ocenjujemo, da postavitev več kot dveh 
kamer v Škofji Loki ne bi bila potrebna, 
saj je ena panoramska kamera že na-
meščena na vrhu Lubnika. Strošek po-
stavitve kvalitetne kamere z ustreznimi 
povezavami je ocenjen na 700 do 980 
evrov. Poleg stroškov postavitve posa-
mezne kamere je treba upoštevati tudi 
letne stroške vzdrževanja in nadgradnje 
strojne in programske opreme. Vseka-
kor gre za predlog, vreden razmisleka."

Krožišče na Lipici je v sklepni fazi projektiranja. Izvedba je načrtovana za letos.O
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Občinski prostorski načrt (OPN) Obči-
ne Škofja Loka je bil sprejet konec leta 
2013 in je stopil v veljavo v začetku 
leta 2014. Že v času njegove priprave 
so se kazale težnje po širitvi površin 
za proizvodnjo, saj so se slednje v ob-
stoječi industrijski coni v zadnjih le-
tih zapolnile. Pomanjkanje teh povr-
šin in dejstvo, da je širitev možna le 
neposredno ob obstoječem kompleksu 
podjetja, sta bila razloga, da je pod-
jetje Filc na občino naslovilo pobudo 
za razširitev namenske rabe stavb-
nih zemljišč na zemljišča vzhodno 
od območja obstoječega poslovnega 
kompleksa v skupni površini okoli 8,9 
hektara. Na obravnavanem območju 
namerava investitor za potrebe širitve 
dejavnosti umestiti šest novih objek-
tov, pretežno namenjenih proizvodnji 
in skladiščenju. Gradil naj bi v etapah 
v obdobju desetih let. S širitvijo bi pri-
dobili 240 delovnih mest.
S ciljem zagotoviti dodatna stavbna 
zemljišča za industrijo in posledično 
izboljšati pogoje za gospodarski razvoj 
je občina pristopila k postopku spre-
memb in dopolnitev OPN.
Marca lani so bile izvedene predho-
dne arheološke raziskave, v sklopu 
katerih je bilo ugotovljeno, da je tre-
ba pred izdajo gradbenega dovolje-
nja opraviti arheološka izkopavanja. 
Ostaline se lahko odstranijo in ustre-
zno razstavijo v muzeju. Prav tako 
je bilo v mesecu novembru izdelano 
okoljsko poročilo.
Zavod za gozdove je v svojem mnenju 
zapisal, da bi bil načrtovani prostor-
ski razvoj izjemoma mogoč le ob za-
gotavljanju funkcijsko enakovrednih 
pogozditev negozdnih površin v kraji-
ni Sorškega polja, namesto skrčenega 
gozda in drugih sprememb gozdne 
namenske rabe v stavbno namensko 
rabo. Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano pa je v svojem 
mnenju zapisalo, da je širitev z vidika 

varovanja kmetijskih zemljišč spre-
jemljiva le ob pogoju, da občina vrne 
nezazidana stavbna zemljišča v kme-
tijsko namensko rabo, primerljiva po 
površini in boniteti.
To pomeni, da je treba posameznim 
zemljiščem, ki so v naravi kmetijska 
oz. gozdna, spremeniti namensko 
rabo iz stavbnega v kmetijsko oziro-
ma gozdno zemljišče. Zato je predmet 
sprememb in dopolnitev OPN-ja tudi 
sprememba namenske rabe zemljišč 
izven kompleksa Filc, in sicer delno 
na območju naselja Godešič, delno pa 
na območju naselja Gorenja vas - Re-
teče.
V razpravi, ki je sledila na prvi obrav-
navi sprememb in dopolnitev OPN na 
občinskem svetu, so svetniki nače-
loma pozdravili širitev industrije in 
pripravo dokumentacije, izrazili pa so 
tudi nekaj pomislekov. Metod Di Bati-
sta (SLS) je tako izrazil nezadovoljstvo, 
ker v postopek nista bili vključeni KS 
Godešič in KS Reteče; Ronaldo Krajnik 
(Komunalno ekološka lista) je izpo-

stavil izgubo gozda in poudaril, da bi 
morali na novo pogozditi izgubljeno 
površino; Viktor Zadnik (DeSUS) pa je 
bil mnenja, da se pridobi premalo de-
lovnih mest glede na takšen poseg. Po 
drugi strani je Melita Rebič (Miha Ješe 
in prijatelji Loke) dejala, da veljavni 
OPN ne sledi več potrebam industrije 
in je pozdravila širitev podjetja; prav 
tako Mirjam Jan-Blažić (SD), ki je do-
dala, da če podjetja nimajo možnosti 
širitve, odidejo drugam. Svetniki so v 
nadaljevanju z 19 glasovi za in tremi 
proti sprejeli spremembo OPN v pr-
vem branju.
Javna razgrnitev dokumenta poteka 
od 7. februarja do vključno 9. marca; 
javna obravnava pa bo organizirana 
14. februarja ob 17. uri v veliki sejni 
sobi na Upravni enoti Škofja Loka. V 
okviru javne razgrnitve bodo posebej 
vabljeni vsi lastniki zemljišč, ki se 
jim spremeni namenska raba. Po za-
ključku javne razgrnitve pa bodo vse 
prispele pripombe obravnavali in do 
njih zavzeli stališče.

Filc se namerava širiti
Podjetje Filc je na Občino Škofja Loka naslovilo pobudo po širitvi stavbnih  
zemljišč za proizvodnjo.

Predvidena širitev podjetja Filc
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K. Š. K.

• Kdaj in kje vas krajani lahko dobi-
jo ter s kakšnimi vprašanji se najpo-
gosteje obračajo na vas?
"Uradnih ur nimamo, smo pa dose-
gljivi preko mobilnih telefonov in 
elektronskih naslovov, ki so objavlje-
ni na spletni strani naše KS in obči-
ne.
Trenutno se krajani obračajo na nas z 
vprašanji o rekonstrukciji ceste skozi 
Godešič ter s tem odkupom njihovih 
zemljišč, saj slednje s strani pripra-
vljavca ni bilo natančno predstavlje-
no. Zelo veliko je bilo vprašanj tudi o 
komunalnem prispevku, ki je precej 
razburjal naše občane. Torej, pred-
vsem so to kompleksnejša vprašanja, 
manjše težave z javno razsvetljavo, 
zimsko službo in podobno pa rešuje-
mo sproti."
• Če pogledate v preteklo obdobje, 
na katere projekte ste najbolj po-
nosni oziroma bi jih posebej ome-
nili?
"Izvedba kanalizacije je zagotovo ve-
lik projekt, ki ga je sicer izvedla obči-
na, a brez naše pomoči ni šlo, saj smo 
vložili veliko naporov, da je prišlo do 
same izgradnje. S pomočjo Civilne 
iniciative za pravičen komunalni 
prispevek nam je višino komunal-
nega prispevka uspelo znižati skoraj 
za polovico in ga tako postaviti v bolj 
realne okvirje. Nadalje, asfaltirali 
smo lepo število cest in lahko reče-
mo, da so te v naši KS dobro urejene. 
Delno smo prenovili javno razsve-
tljavo. Pred leti je bil rekonstruiran 
prehod za pešce nasproti Doma KS, 
pred tremi leti pa je bil zgrajen manj-
ši prizidek k hišniškemu stanovanju. 
Prav tako je bil pred leti zgrajen nov 
mostiček na cesti Na Prod proti no-
gometnemu igrišču. Ponosni smo na 
svoj letni časopis Dobrave in na stal-

no fotografsko razstavo o tisočletnici 
Godešiča v Domu KS."
• Kakšni pa so načrti in želje za na-
prej?
"Določeni krajani še vedno nimajo 
komunalnega priključka do svojih 
parcel in to je ena od stvari, ki jo želi-
mo urediti. Omenil sem že dolgo pri-
čakovano rekonstrukcijo ceste skozi 
Godešič, ki jo pelje država skupaj z 
občino. Želimo si čim hitrejše reali-
zacije, seveda ob sodelovanju s kra-
jani. Z rekonstrukcijo bomo pridobili 
novo avtobusno postajo, semafori-
zirano križišče, pločnik za pešce in 
kolesarsko stezo. Izgradnja pločnika 
ob državni cesti je v naših planih že 
dva mandata. Ob rekonstrukciji ce-
ste imamo v planu dokončati tudi 
določen del javne razsvetljave. Naša 
velika želja je, da bi obnovili Dom KS, 
predvsem fasado z namenom toplo-
tne izolacije, in modernizirali ogre-
vanje."

• V KS Godešič se lahko pohvalite z 
raznovrstnimi športnimi dogodki …
"Ponosni smo, da z Godešiča prihaja 
kar nekaj vrhunskih športnikov. V 
naši KS pa je zelo aktivno tudi Špor-
tno društvo Kondor, ki je lansko leto 
praznovalo 50 let obstoja, zato smo 
ga predlagali za občinsko športno 
priznanje. Deluje na področju nogo-
meta, namiznega tenisa, gorskega 
teka in kolesarjenja. Namesto tradi-
cionalnega Teka na Osolnik, ki smo 
ga organizirali 25 let, smo lansko 
leto stopili korak naprej in prvič or-
ganizirali tako imenovani Kondor-
jev let, ki je vseboval tek po naravi 
in po ovirah. Športu je roko podala 
kultura in tako je nastala vrhunska 
prireditev, s katero bomo zagotovo 
nadaljevali."
• KS Godešič meji na industrijsko 
cono Trata, zato kar nekaj slabe vo-
lje prihaja iz tega naslova …
"Res je. Zavedamo se, da je industrija 
potrebna, ampak razvoj je treba omo-
gočiti na pravilen način. Trenutno 
je aktualna sprememba Občinskega 
prostorskega načrta zaradi potreb ši-
ritve podjetja Filc. Omenjena širitev 
kar devet hektarjev posega v našo 
KS, kjer se gozd in kmetijska zemlji-
šča umikajo industriji. Gozd trenu-
tno predstavlja naravni ščit vasi pred 
vplivi industrije, zato nismo navduše-
ni nad to spremembo. Ne oporekamo 
širitvi, a pričakujemo, da bomo v na-
daljevanju prišli do kompromisa, ki 
bo sprejemljiv za vse, tako za podjetje 
kot za naše krajane.
Še večjo bolečino pa povzroča podjetje 
Ekologija, ki se nahaja v neprimernih 
prostorih, zaradi česar bi morebitni 
požari lahko končali katastrofalno. 
Zato bi na tem mestu pozval občino, 
da poskrbi za nadomestno lokacijo s 
primernimi prostori in s tem zaključi 
grožnjo ekološke katastrofe."

Dolgo pričakovana obnova ceste skozi Godešič
S predsednikom Krajevne skupnosti (KS) Godešič Matjažem Krajnikom smo  
se pogovarjali o preteklih in načrtovanih projektih pa tudi o tem, kje v njihovi  
KS jih najbolj čevelj žuli.

Predsednik Krajevne skupnosti Godešič 
Matjaž Krajnik
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K. Š. K.

• Koliko prihodkov je načrtovanih za 
letošnje leto in kako so razdeljeni?
"Načrtovanih je 23,3 milijona evrov pri-
hodkov; od tega je davčnih prihodkov 
16,1 milijona. Med slednjimi največji in 
najstabilnejši vir občine predstavlja-
jo prihodki iz odstopljene dohodnine, 
izračunane na osnovi povprečnine, ki 
znašajo 12,7 milijona evrov. Premoženj-
skih davkov je 3,2 milijona. Prav toliko 
je tudi nedavčnih prihodkov, dva mili-
jona pa je kapitalskih prihodkov. Prav 
tako dva milijona evrov predstavlja-
jo transferni prihodki, med katerimi 
pričakujemo slabih 1,5 milijona evrov 
nepovratnih sredstev iz proračuna EU."
• Kakšna pa je slika na strani od
hodkov?
"Skupaj je 23,8 milijona evrov odhod-
kov. Od tega je tekočih odhodkov in 
transferov 14,8 milijona evrov, devet 
milijonov pa investicijskih in transfer-
nih odhodkov. Torej skupna investicij-
ska sredstva znašajo devet milijonov 
evrov, kar je 1,3 milijona več kot lani, 
in predstavljajo 38 odstotkov celotne-
ga proračuna. Po področjih porabe je 
največ odhodkov na področju izobraže-
vanja, in sicer 7,4 milijona evrov; sledi 
mu kultura, šport in nevladne organi-
zacije s 3,2 milijona evrov, tretje po ve-
likosti pa je področje prometne infra-
strukture in komunikacije, za katerega 
namenjamo 3 milijone evrov." 
• Torej 38 odstotkov proračuna pre
d stavljajo investicije. Katere bo do za

znamovale letošnje leto in za katere 
računate, da boste pridobili evrop
ska nepovratna sredstva?
"Prvenstveno so odhodki namenjeni 
investicijam, ki so bile začete v lan-
skem letu, in največji investiciji v pri-
hodnjih dveh letih, to je izgradnji vrt-
ca Kamnitnik; nadalje obnovi cest; za 
protipoplavne ukrepe; obnovi strehe 
na Loškem gradu; za knjižnico Trata in 
Nama; stanovanjsko področje … V pro-
račun pa so vključene tudi tiste inve-
sticije, ki so jih predlagale posamezne 
krajevne skupnosti. Nepovratna sred-
stva nameravamo dobiti za tiste pro-
jekte, ki bodo vključeni v drugi dogovor 
za razvoj regij na podlagi povabila Mi-
nistrstva za gospodarstvo Svetom regij. 
Gre pa pretežno za projekte na področju 
vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda. Projekti 
so dobro pripravljeni in kot omenjeno, 
pričakujemo 1,5 milijona nepovratnih 
sredstev iz naslova EU."
• Kolikšno povprečnino ste upošteva
li letos in ali slednja zadostuje za vse 
stroške, ki jih mora pokriti občina?
"Povprečnina se je sicer povišala in 
znaša 551 evrov, a se povečujejo tudi 
naloge, ki jih občina mora izvajati. Za 
leto 2015 bi občine morale dobiti 666 
evrov povprečnine, dobili smo jo pa 519 
na prebivalca, torej smo občine dobile 
300 milijonov evrov manj, kot bi mo-
rale dobiti za financiranje obveznih 
nalog, kar je ugotovilo tudi Računsko 

sodišče. V bistvu se približujemo, a še 
vedno smo daleč od slabih 670 evrov, 
kolikor bi morala povprečnina znašati 
za financiranje vseh nalog, ki jih mo-
rajo občine izvajati po zakonu."
• Razlika med prihodki in odhodki 
znaša približno pol milijona evrov. 
Ali se bo torej občina dodatno zadol
ževala in koliko bo na koncu leta za
dolžena na prebivalca?
"Proračunski primanjkljaj znaša do-
brih 400 tisoč evrov. V računu finanč-
nih terjatev in naložb je predvidena 
dokapitalizacija družbe STC Stari vrh 
v višini 200 tisoč evrov. Račun finan-
ciranja kaže negativno neto zadolžitev 
oziroma razdolžitev občine za 250 tisoč 
evrov, kar pomeni, da letos odplaču-
jemo 1,3 milijona evrov. Predvideno 
je novo zadolževanje v višini milijona 
evrov, vendar je od tega dobrih 200 ti-
soč evrov brezobrestne zadolžitve pri 
državnem proračunu, kjer gre v bistvu 
za konverzijo nepovratnih sredstev v 
povratna na podlagi odločitve vlade. 
Negativni rezultati vseh teh treh bi-
lanc, torej prihodkov-odhodkov, raču-
na finančnih terjatev in naložb ter ra-
čuna financiranja, bodo kriti z ostanki 
sredstev na računu iz leta 2017, katerih 
ocena znaša dobrih 900 tisoč evrov.
Zadolženost konec leta 2018 bo tako 
znašala približno 507 evrov na prebi-
valca. Leta 2016 je bila ta zadolženost 
560 evrov, konec lanskega leta pa 517 
evrov."

Ponovno  
v investicije
O letošnjem občinskem 
proračunu, v katerem 
investicije predstavljajo 
skoraj štirideset 
odstotkov, smo se 
pogovarjali z direktorico 
občinske uprave Špelo 
Justin.

Direktorica občinske uprave Špela Justin
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Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje na-
črt pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premo-
ženja. V načrtu pridobivanja gre v večini za nadaljevanje 
projektov iz preteklih let: torej nadaljevanje usklajevanja 
lastniškega stanja na kategoriziranih občinskih cestah; 
nerealizirani odkupi manjših zemljišč, na katerih že stoji 
komunalna infrastruktura; zaključek ureditve športne-
ga igrišča Gorajte; zaključek pridobitve lastništva na ce-
lotnem objektu Kašče z odkupom solastniških deležev od 
ostalih občin solastnic ter nadaljevanje z odkupom so-
lastniških deležev na poslovnih prostorih za knjižnico v 
objektu Name in na Trati.
Na novo pa so v načrt pridobivanja vključeni naslednji na-
kupi: odkup objekta za ureditev bivalnih enot; začetek od-
kupov za širitev pokopališča v Retečah; odkupi za ureditev 
pločnikov na Suhi, pri Sv. Duhu in ob Kidričevi cesti, kjer 
se ureja tudi avtobusno postajališče in kolesarska steza; 
odkup zaklonišča v objektu Tehnik na območju betonarne 
za potrebe novega vrtca na Kamnitniku in odkup solastni-
škega deleža na zemljiščih ob kopališču v Puštalu, kjer je 
predvidena ureditev parkirišča za avtodomove. Za nakup 
naštetih nepremičnin naj bi občina odštela približno 900 
tisoč evrov.
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa 
so vključene nepremičnine, ki jih občina ne potrebuje za 
izvajanje svojih dejavnosti, zato jih je skladno z načelom 
gospodarnosti treba prodati, oddati v najem ali na drug 

ustrezen način zagotoviti njihovo gospodarno rabo. Del 
načrta predstavljajo tudi nepremičnine, ki jih bo obči-
na dala v menjavo zaradi urejanja zemljiškoknjižnega 
stanja na področju cest. Celoten planiran prihodek od 
prodaje nepremičnin, vključenih v načrt, je dobrih 1,8 
milijona evrov.

Ravnanje z nepremičnim premoženjem občine
Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki sprejeli načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2018.

V skladu s sklepom občinskega sve-
ta je župan decembra lani imenoval 
stalno delovno skupino na področju 
razvoja zdravstva. V slednjo so bili 
imenovani: Špela Lenardič, Romana 
Pintar, Marija Bratuž (vse tri zdra-
vstvena stroka), Jože Misson (gradbe-
na stroka), Elizabeta Rakovec (pred-
stavnica občin Gorenja vas - Poljane, 
Železniki in Žiri) ter Miha Ješe (pred-
stavnik škofjeloške občine in predse-
dnik delovne skupine).

Skupina se je sestala že decembra lani 
in nato v letošnjem letu. Sprejeli so 
kar konkretne sklepe in pobude. Med 
drugim naj bi razbremenili parkirišče 
s spremembo urnika nekaterih ordi-
nacij; Osnovno zdravstvo Gorenjske 
(OZG) bo začelo voditi aktivno politiko 
zaposlovanja; vsak član je pripravil 
prioritetne kriterije za izbiro lokacije 
novega zdravstvenega centra itd. Jože 
Misson je opravil oglede vseh pre-
dlaganih lokacij: Tehnik, Šešir, Kroj 

(Matrica), Gorenjska predilnica, za-
hodni del vojašnice, Grenc in območje 
ob Športni dvorani Trata ter pripravil 
strokovne kriterije; nato pa je strokov-
na skupina ocenila in razvrstila vsa 
predlagana območja. Izmed naštetih 
možnih lokacij so izbrali tri najpri-
mernejše. V nadaljevanju bo občinska 
uprava izbrala ponudnika za izdelavo 
uradne primerjave treh lokacij, po-
trditev najustreznejše variante pa je 
predvidena na seji občinskega sveta.

Odločanje o novem zdravstvenem centru
Na marčevski seji občinskega sveta naj bi potrdili najustreznejšo lokacijo  
za izgradnjo novega zdravstvenega centra.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM POVABILU
za sofinanciranje posameznih dogodkov  

Festivala Pisana Loka 2018, ki se bodo izvajali v avgustu 
in septembru 2018 

(stik: Katja Štucin, 04 511 2 312, katja.stucin@skofjaloka.si).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentaci-
ja je na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka  
www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi.

Datum: 2. 2. 2018
Mag. Miha Ješe, župan
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Občina Škofja Loka

Na podlagi  8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letne-
ga programa športa v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin  
št. 61/2016) in določb Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 
2018 (sprejet 25. 1. 2018) Občina Škofja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA  

ZA LETO 2018 ZA PODROČJA
sofinanciranja investicijskega vzdrževanja športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih straneh Zavoda za 
šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 12. 
marec 2018. 

Datum: 5. 2. 2018
Mag. Miha Ješe, župan

Občina Škofja Loka

Na podlagi  8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letne-
ga programa športa v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
61/2016) in določb Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018 
(sprejet 25. 1. 2018) Občina Škofja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA  

ZA LETO 2018 ZA PODROČJA
sofinanciranja športnih programov, razvojnih dejavnosti,  

organiziranosti in drugih športnih prireditev in sofinanciranje subvencij  
uporabnikom športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih straneh Zavoda za 
šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 12. 
marec 2018. 

Datum: 5. 2. 2018
Mag. Miha Ješe, župan
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Občinski svet je že leta 2014 sprejel 
sklep, v katerem je ugotovil, da druž-
ba STC Stari vrh predstavlja strateško 
kapitalsko naložbo občine, preko ka-
tere slednja uresničuje občinski javni 
interes. Tako občina Škofja Loka pre-
poznava Stari vrh kot osrednje turi-
stično-rekreacijsko razvojno območje 

občine. Pomemben pomen smučar-
skega centra je tudi njegov turistični 
oziroma gospodarski vidik, saj v zim-
skem času ustvarja preko 45 delovnih 
mest, od tega približno 24 na smuči-
šču, ostalo pa v okoliških gostinskih 
in drugih storitvenih obratih, pravijo 
na škofjeloški občini. Poudarjajo pa 

Dokapitalizacija Starega vrha
Občina Škofja Loka je zagotovila proračunska sredstva za dokapitalizacijo družbe 
STC Stari vrh v višini 200 tisoč evrov v proračunu za leto 2018.

tudi kulturni in demografski vidik 
ohranjanja in kontinuirane poselitve 
tega dela Loškega hribovja. 
Pri finančnih težavah podjetja, pred-
vsem zaradi visoke zadolžitve ob na-
kupu šestsedežnice, sta na pomoč 
večkrat priskočili občini solastnici, to-
rej škofjeloška in Občina Gorenja vas 
- Poljane. Tudi tokrat sta se odločili 
za ta korak in, kot kaže, naj bi se črni 
oblaki, ki že več let visijo nad smuči-
ščem, končno umaknili.
Podjetje STC Stari vrh je namreč z ban-
ko upnico doseglo sporazum o odku-
pu vseh leasing pogodb. Pri finančni 
konstrukciji odkupa pogodb in s tem 
finančne sanacije podjetja ima po-
memben delež tudi velik odziv oziro-
ma sodelovanje lokalnega gospodar-
stva. Z izvršenim odkupom pogodb in 
posledično z odpisom več kot 70 odsto-
kov obveznosti podjetja iz naslova lea-
sing pogodb bo rešena problematika 
finančnega saniranja podjetja, ki te-
koče posluje pozitivno, so pojasnili na 
občinski upravi in na vodstvu podjetja. 
»Stari vrh je letos na prelomnici. To je 
priložnost, ki je ne gre izpustiti, saj se 
nam ponuja 2,5 milijona evrov diskon-
ta,« je povedal v. d. direktorja STC Stari 
vrh Tomaž Trobiš. Dodal je še, da sta 
pri dogovorih z banko aktivno sodelo-
vala oba župana in direktorici občin-
skih uprav Občine Škofja Loka in Go-
renja vas - Poljane. Brez te podpore do 
dogovora ne bi prišlo, je še dejal Trobiš.
Da se dogovor tudi izvede v praksi, pa 
sta sredstva morali primakniti tudi 
obe občini solastnici. Tako je Občina 
Gorenja vas - Poljane že zagotovila 
proračunska sredstva za dokapitaliza-
cijo v višini 200 tisoč evrov; prav tako 
pa so na zadnji škofjeloški občinski 
seji svetniki soglasno potrdili dokapi-
talizacijo v isti višini. S tem je podjetje 
STC Stari vrh pristalo v izključni javni 
lasti, in sicer sta lastnici obe občini, 
vsaka v 50-odstotnem deležu.
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V skladu z zakonodajo na področju športa je ob-
činski svet občine pristojen za sprejem letnega 
programa športa (LPŠ). Tako je ob sprejemu pro-
računa treba sprejeti tudi LPŠ za tekoče prora-
čunsko leto, kar je tudi bila ena od točk na za-
dnji redni občinski seji.
LPŠ med drugim določa področja športa, ki se 
sofinancirajo iz proračuna; obseg in vrsto de-
javnosti; višino proračunskih sredstev; višino 
obvezne rezerve; dodatne pogoje in zahteve za 
vrednotenje programov in izvajalcev; opredeljen 
pa je tudi način zagotavljanja sredstev in izved-
ba javnih razpisov.
Letošnji LPŠ je ''težak'' slabih 750 tisoč evrov; naj-
več sredstev pa se bo namenilo za športno vzgo-
jo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, in sicer približno 144 tisoč evrov. 
Svetniki so LPŠ, ki ga je predstavil direktor Zavo-
da za šport Škofja Loka Igor Draksler, soglasno 
sprejeli.

Sprejeli letni  
program športa

Na razpis za gradnjo vrtca se je javil samo en ponudnik, ki pa ni izpol-
njeval vseh pogojev. Kot so pojasnili na občinski upravi, so bile zahteve 
glede referenc precej visoke, zato bo razpis treba ponoviti. »Računamo, 
da bo prišlo več ponudb, saj bo novi razpis nekoliko bolj odprt. Predvi-
den rok izgradnje je 14 mesecev, kar pomeni, da poleti naslednje leto 
pričakujemo dokončanje vrtca,« je povedal škofjeloški župan Miha Ješe.

Ponovitev razpisa

Tokrat na otroški glasbeni abonma v soboto ob 10. uri v Sokolski dom 
vabi navihani Pedenjped. Pesmi Nika Grafenauerja iz zbirke Pedenjped 
so dobile zvočno refleksijo v opusih različnih slovenskih skladateljev. Iz-
bor le-teh je glasbena osnova gledališke predstave. Navihani Pedenjped, 
ki mu je dal nezamenljivo podobo ilustrator Marjan Manček, je prava kla-
sika otroške literature. Prikupen fantič, ki je velik pedenj in še ped, štr-
lečih ušes in razkuštranih las, z resnimi nameni in nerodnimi prigodami, 
je v hudomušnih pesnikovih verzih prisoten že od leta 1966. Pesmi so že 
kmalu našle pot do skladateljev, ki so jih uglasbili preprosto, pripovedu-
joče in v igrivih melodijah. Ustvarjalci predstave so Pedenjpedovi vrstniki 
– razigrani, ustvarjalni, radovedni, iskrivi otroci, ki jim glasba in gledali-
šče predstavljata pomembno možnost lastnega izražanja in osebne rasti. 

Navihani Pedenjped vabi
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V Srednji šoli za lesarstvo in Med-
podjetniškem izobraževalnem cen-
tru Šolskega centra Škofja Loka veli-
ko pozornosti posvečajo povezovanju 
izobraževalnih procesov s partnerji 
v gospodarstvu. Tako namreč želijo 
ustvariti odlične pogoje za nenehno 
rast kakovosti pridobljenih znanj. "Po-
memben korak na tej poti predstavlja 
tudi naše sodelovanje s podjetjem Fe-
lder iz Avstrije in podjetjem Totus, za-
stopnikom podjetja Felder za Sloveni-
jo. Rezultat tega sodelovanja je odprtje 
novega centra odličnosti za področje 
CNC-tehnologije," so poudarili v Šol-
skem centru Škofja Loka.
»Center odličnosti temelji na zago-
tavljanju visokotehnoloških strojev 
in programske opreme ter na znanju 
usposobljenih učiteljev in inštruktor-
jev,« so poudarili v Šolskem centru 
Škofja Loka. Nakup strojev in opreme 
v vrednosti dvesto tisoč evrov predsta-
vlja del projekta vzpostavitve učnega 

laboratorija, katerega vrednost je več 
kot pol milijona evrov, je pojasnil di-
rektor Šolskega centra Škofja Loka 
Martin Pivk in dodal, da so za projekt 
pridobili 343 tisoč evrov na razpisu 
gospodarskega ministrstva, preosta-
nek so zbrali z donacijami in lastnimi 
sredstvi. To po njegovih besedah pred-
stavlja nov mejnik v izobraževanju na 
področju lesarstva, saj je visoka raven 
znanja pomembna za hiter preboj na 
trg dela. "Poklicno in strokovno izobra-
ževanje ima pri nas že dolgo tradicijo, 
nov center odličnosti pa pomeni tudi 
primerljivost našega izobraževanja v 
evropskem in svetovnem merilu, kar 
zagotavlja dodatno kakovost," je še 
poudaril. Razložil je, da bodo v priho-
dnjem šolskem letu mizarje izobra-
ževali tudi v vajeniški obliki, kar bo 
dijakom omogočilo še več stika s prak-
tičnim delom v podjetjih. 
Kakovostno znanje, ki ga v Šolskem 
centru Škofja Loka pridobivajo dijaki, 
je pohvalil tudi župan Miha Ješe. "Na 
občini se trudimo zagotavljati okolje, 

v katerem se bodo ljudje dobro počutili 
in v delu uživali. Tovrstni centri odlič-
nosti nam dajejo še dodatno spodbu-
do in samozavest." S tem se strinja 
tudi direktor podjetja Felder Hans Jorg 
Felder, ki poudarja, da danes samo 
kopiranje in poceni delovna sila nista 
dovolj. "Treba je biti produktiven, ino-
vativen in napreden." Pomen centra 
odličnosti vidi tudi v tem, da na tak 
način ohranjajo inovacijski naboj in v 
lesno industrijo privabijo tudi mlade. 
"Če želimo biti uspešni, je treba pozna-
ti materiale in najnovejše tehnologije. 
V novem centru odličnosti vidim pri-
ložnost za to." Tudi predstavnik podje-
tja Totus iz Ljubljane Elvis Bassanese 
je poudaril, da je nujno zavedanje, da 
je treba stalno spremljati nove tehno-
logije in posodabljati znanje.
Predstavniki podjetja Totus so skupaj 
s podjetjem Felder ob tej priložnosti 
poskrbeli tudi za prijetno preseneče-
nje in šolskemu centru podarili še nov 
poravnalno-debelinski skobeljni stroj.

Mejnik na področju izobraževanja v lesarstvu
V prostorih šolskih delavnic Srednje šole za lesarstvo so skupaj  
z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Šolskega centra Škofja Loka  
odprli Felder – center odličnosti.

V prostorih šolskih delavnic Srednje šole za lesarstvo so skupaj z Medpodjetniškim 
izobraževalnim centrom Šolskega centra Škofja Loka odprli Felder – center odličnosti.

V srednji šoli za lesarstvo so se razveselili 
tudi novega poravnalno-debelinskega 
skobeljnega stroja.
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Skupina Oder na stežaj, ki deluje pod 
mentorstvom Tatjane Žagar, se je pr-
vič v sedanji sestavi predstavila prav 
s komedijo Vinka Möderndorferja Li-
monada Slovenica. Že občinstvo pri 
Svetem Duhu so navdušili z odlično 
izbranim dramskim tekstom in vr-
hunsko izvedbo, s podobnimi občutki 
so iz dvorane odhajali tudi gledalci 
v Škofji Loki. Zdaj pa jih že vabijo na 
nova gostovanja v Poljane, Žiri, Žele-
znike in Selca, je na svoje mlade igral-
ske talente ponosna Tatjana Žagar.
Pri predstavi sodeluje štirinajst dija-
kov, poleg igralcev na odru še osve-
tljevalec, dve glasbenici in šepetalka. 
Na vajah se dobivajo enkrat na teden, 
pred predstavami tudi večkrat, celo 
ob sobotah. Besedilo za predstavo je 
izbrala njihova mentorica Tatjana 
Žagar. "Želela sem, da bi na oder po-
stavili sodobno komedijo. Limonada 
Slovenica Vinka Möderndorferja se 
mi je zdela zanimiva izbira, saj so jo 
pred leti dijaki imeli tudi na maturi." 
Po porazdelitvi vlog so se dijaki zavze-
to lotili dela. Po besedah Tatjane Žagar 
se pozna, da jih večina sodeluje tudi 
pri impro gledališču, zato so na odru 
sproščeni in znajo tudi improvizirati, 
če je treba, sicer pa so svoje vloge vzeli 
zelo resno in se naučili precej zahtev-
nega besedila. "Sama sem velika ljubi-

teljica gledališča, in če me 16-letnik na 
odru uspe prepričati, da je star več kot 
šestdeset let, je to zame velik uspeh." 
Črt Vodopivec, ki v predstavi igra ame-
riškega asistenta Alana McConnella, je 
priznal, da je zanj to zelo zanimiva gle-
dališka izkušnja, prav so mu prišle tudi 
izkušnje iz impro gledališča. "Ko so med 
eno od predstav začeli brneti zvočniki, 
smo se takoj znašli in se prilagodili situ-
aciji na odru." Kljub temu pa je to delo po 
besedah Petre Štibelj precej drugačno od 
tistega, s katerim se ukvarjajo v impro 
gledališču. "Moraš se znati poistovetiti z 
likom in pričarati življenje, ki ga je avtor 
ujel v scenarij." Tudi Janez Justin, ki ima 
od prej izkušnje iz iger, ki so jih uprizar-
jali za Miklavža, je priznal, da je bila to 
precej drugačna izkušnja. "To je od nas 
zahtevalo veliko več resnosti in vaj, 

precej težje se je bilo vživeti v like. Sam 
sem se najprej za deset minut usedel in 
razmišljal, kdo sploh sem." Tudi njihova 
mentorica se je strinjala, da je treba zelo 
dobro ozavestiti lik, ki ga igraš na odru. 
"Treba je biti konstanten, saj je predsta-
va dobra, če je ob vsaki ponovitvi ena-
ka." Čeprav je igra od dijakov zahtevala 
precej trdega dela, pa so priznali, da so 
se obenem tudi zelo zabavali. "Uživam 
v tem, da za dve uri spremenim svojo 
identiteto in postanem Alojzija," je pou-
darila Laura Rant, ki pravi, da že komaj 
čaka na naslednjo predstavo. 
Limonade, ki je rdeča nit predstave, pa 
ne pijejo zgolj igralci na odru, ampak 
čisto pravo limonado med petnajst-
minutnim odmorom postrežejo tudi 
gledalcem, ki že ob prihodu v dvorano 
dobijo slamico in sladkor.

Znova  
navdušili  
z vrhunsko  
igro
Gledališka skupina 
Gimnazije Škofja Loka 
Oder na stežaj je 
s predstavo Limonada 
Slovenica v začetku 
februarja nastopila tudi 
na Loškem odru.

Gledališka skupina Gimnazije Škofja Loka Oder na stežaj navdušuje s predstavo 
Limonada Slovenica.

Dijaki so znova prikazali vrhunsko igro.
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Prijetno polna Kristalna dvorana v 
Sokolskem domu ni presenečenje, če 
razstavlja Peter Jovanovič. Če gre ob 
tem še za proslavitev jubileja ume-
tnikove osemdesetletnice, je razlogov 
„biti tam“ vedno dovolj. Tako v predd-
verju kot kasneje v dvorani je kar 
vršalo od vseh, ki so si prišli ogledat 
razstavo, predvsem pa čestitat Petru 
Jovanoviču. Koliko vam je še všeč ta-
kle „šunder“ okrog vas, ga vprašam: 
„Če petdeset let razstavljaš in se v 
javnosti pojavljaš ob dobrodelnih ak-
cijah, se tega kar navadiš. Sicer pa je 
bolj fino, če je polno ljudi, kot pa da bi 
jih bilo malo. Tokrat sem kar verjel, da 
bodo ljudje prišli.“ Da v prihodnje naj-
brž ne bo več veliko razstavljal. Tokrat 
je skupaj s kustosom Loškega muzeja 
Boštjanom Sokličem in organizatorko 
razstav v Sokolskem domu, slikarko 
Agato Pavlovec, odbral nekaj najbolj 
prepoznavnih in zanj značilnih del iz 
bogatega ustvarjalnega opusa. Kljub 
zrelim letom, svojo osemdesetletnico 
je praznoval sicer pred tednom dni, še 
vedno dela. „Kar se tiče dela z lesom, 
sem in tja naredim še kakšen relief, 
kipov pa ne več, je fizično prezahtev-
no. Še vedno pa vsak dan rišem. Že 
zgodaj zjutraj, rana ura je zame pra-
va, in potem čez dan, če seveda ne 
pride kdo naokrog k nam v Dolenjo 
Žetino. Skoraj vsak dan kdo pride,“ v 
zanj lastnem vedrem tonu pove Peter, 
da ima v načrtu sklop risb, povezanih 
s Franetom Milčinskim Ježkom, kate-
rega pesmi ta čas prebira. 
Ne, Dolenja Žetina že dolgo ni več „na 
koncu sveta“; pomislim, da tudi po 
Petrovi zaslugi in njegovi širši pre-
poznavnosti na Loškem in drugod po 
Sloveniji. Slikar in kipar Peter Jova-

V čast Petru in njegovi likovni poeziji
Polna dvorana Sokolskega doma je zadnji petek v januarju na slavnostni 
akademiji pozdravila življenjski jubilej, osemdesetletnico poljanskega umetnika 
Petra Jovanoviča. Na razstavi z naslovom Kronist sanjskega sveta so na ogled 
risbe, leseni kipi in reliefi iz njegovega bogatega ustvarjalnega opusa.

Jovanovičevi: ob Petru in ženi Milici hči Petra, spodaj od leve sin Klemen z ženo Urško ter 
njune tri hčerke, najmlajša Živa, ob njej Manca, v naročju sina Sandija pa še Ema.

Slavljencu v čast je zapel kvintet Patina, v katerem prepeva tudi loški župan Miha Ješe.
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novič je bogat tako v svojem umetni-
škem izrazu kot v svojem človeškem 
razdajanju – ničkolikokrat je svoja 
dela ali pa denar podaril v dobrodelne 
namene.

PREPROST ČLOVEK IN ODLOČEN 
UMETNIK 

V Kristalni dvorani je Petru Jovanovi-
ču najprej kvintet Patina zapel pesem 
Pozdrav s tistim znanim refrenom 
„Oj, slavljenec današnji, pozdravljen 
tisočkrat“, umetniško-rojstnodnevno 
druženje pa je nadaljevala Monika 
Tavčar s kratkim orisom slavljenca. 
„Ivan Golob je nekoč zapisal, da Peter 
Jovanovič sanja z rokami, ker je ki-
par in z njimi oblikuje les v čudovite 
kiparske podobe; in sanja z očmi ter 
z njimi oblikuje črte, ki so gibalo nje-
govih risb. Zato je kronist sanjskega 
sveta. Umetnine skromnega in tihega 
umetnika, samorastnika izpod Blego-
ša, častnega občana občine Gorenja 
vas - Poljane občudujemo že vrsto let, 
postavljene so vsepovsod po Sloveniji, 
v številnih mestih, vaseh in domo-
vih.“
Na tokratni razstavi so na ogled dela 
v različnih tehnikah in formatih, 
od kipov in reliefov iz lesa do risb s 
srebrnim in zlatim svinčnikom na 
papirju ter risb s črnim in barvnimi 
tuši. „Peter Jovanovič je sodobni ljud-
ski umetnik in individualni razisko-
valec izbranih likovnih medijev. Če-
prav se ni učil pri slavnih mojstrih in 
ni nikoli prestopil praga likovne aka-
demije, ga slovenska umetnostno-
zgodovinska st r oka ne more in ne 
sme prezreti. S svojim opusom doka-
zuje, da spada med najpomembnejše 

slovenske likovne samorastnike,“ je 
o Jovanovičevi umetniški veličini po-
vedal Soklič. Prvo samostojno razsta-
vo je imel jeseni leta 1966 v galeriji na 
Loškem gradu in odtlej jih je nanizal 
več kot sto. V petdesetih letih se je do-
dobra uveljavil kot slikar in kipar, a 
nikoli ni zapustil domačije v Dolenji 
Žetini. „Kot človek je ostal skromen 
in preprost, kot umetnik pa je postal 
odločen in samozavesten,“ je pouda-
ril Soklič.

SLIKA SLOVENSKO POEZIJO

Na dogodek je iz Velenja prišel tudi 
nekdanji direktor Rudnika urana Ži-
rovski vrh Franc Avberšek, ki je pred 
avditorijem poudaril izjemnost Jo-
vanovičevega dela pri skupnem pro-
jektu, ko so umestili stole za podru-
žnično cerkev sv. Urbana in je on na 
velik del le-teh izdelal reliefe z motivi 
rudarjev in svetnikov. „Zame je bil Pe-
ter vedno primer trajnostnega razvoja 
– živi skromno in kar naprej ustvarja, 
v svojih delih slika realno življenje.“
Jovanovič navdih za svoj umetniški 
svet črpa predvsem iz domačega oko-
lja, poljanskega hribovja in tamkaj-
šnjih ljudi, posebno pozornost pa po-
sveča tudi slovenski prozi in poeziji. 
Prešeren, Cankar, Pavček, Balantič so 
mu bili vedno znova navdih, tako pri 

risbah kot rezbarjenju kipov iz lesa. To 
spoznavamo tudi ob razstavljenih de-
lih. Če povzamem Sokliča, ki v kata-
logu k razstavi pojasnjuje vso veličino 
umetnikovega dela, Peter Jovanovič s 
svojim opusom dokazuje, da akadem-
ska izobrazba nikakor ni pogoj za ek-
stremne likovne dosežke in za dose-
ganje kvalitetne ravni v upodabljajoči 
umetnosti. Prava kombinacija talen-
ta, naravne inteligence, umetniškega 
navdiha in predanega dela tvorijo re-
cept Jovanovičevega uspeha.   
„Kot oglje črni lasje, močni brki, to je 
Peter, kakršnega imam v spominu 
še izpred mnogih let, ko se je s svojo 
umetnostjo začel predstavljati tudi v 
dolini,“ je povedal župan Miha Ješe: 
„Vsak dan me navdušuje njegova le-
sena skulptura na trgu pod gradom, 
vsako leto pripravi kipec za najboljše 
na smučarskem tekmovanju Pokal 
Loka in za Festival narečne viže. Peter 
Jovanovič je velik umetnik, a hkrati 
skromni človek s poljanskih hribov – 
tisti, ki nas združuje v najlepšem po-
menu besede, saj je vedno dobre vo-
lje in pozitivnih misli.“ Ko ga je Ješe 
vprašal, koga si želi, da mu zapoje na 
slovesnosti ob odprtju razstave, je Pe-
ter dejal: „Kar vi pridite, ampak glejte, 
da boste peli slovenske.“ In jih je kvin-
tet Patina tudi zapel, v dvorani in tudi 
v nadaljevanju v preddverju.

Peter Jovanovič, iskriv in duhovit slikar in kipar poljanske pokrajine in slovenskih  
poetov / Foto: Andrej Tarfila

»Kar se tiče dela z lesom, 
sem in tja naredim še kakšen 
relief, kipov pa ne več, je 
fizično prezahtevno. Še vedno 
pa vsak dan rišem. Že zgodaj 
zjutraj, rana ura je zame prava, 
in potem čez dan, če seveda 
ne pride kdo naokrog k nam 
v Dolenjo Žetino. Skoraj vsak 
dan kdo pride..«



16 | KULTURA

IGOR KAVČIČ

Oblikovalec Marjan Žitnik, Groharjev 
nagrajenec za leto 2017, je pripadnik 
starejše generacije slovenskih obliko-
valcev, član Združenja umetnikov Ško-
fja Loka. S svojimi inovativnimi igrali, 
stroji, merilnimi napravami in pohi-
štvom se je trajno zapisal v zgodovino 
slovenskega oblikovanja, ob tem pa 
vseskozi zvesto sledil svojim prepriča-
njem in načelom. Ukvarja se s klasič-
nim industrijskim oblikovanjem, z di-
zajniranjem proizvodov za vsakdanjo 
rabo, s konceptualnim osmišljanjem 
otroških igral, blagovnih znamk, ovit-
kov in znakov. Za svoje izdelke je prejel 
številne pomembne stanovske nagra-
de. Razstava v Galeriji Ivana Groharja 
je vpogled v njegov ustvarjalni opus in 
predstavlja številne inovativne avtor-
ske oblikovalske rešitve in produkte, 
ki so področje slovenskega industrij-
skega oblikovanja obeležili s krepkim 
pečatom. Razstava na ogled postavlja 
vrhunske izdelke mojstra, stremeče k 
ravnotežju med potrebami uporabni-
kov in naprednimi tehnološkimi re-
šitvami. Marjan Žitnik nam dokazuje, 

da je harmonična integracija sodobnih 
tehnologij v uporabnikov vsakdan mo-
žna, toda le na temeljih poglobljenega 
pristopa, intuicije in etike.
Za svoj ustvarjalni prispevek za pre-
teklo leto je Marjan Žitnik na odprtju 
razstave prejel tudi Groharjevo nagra-
do, ki jo podeljujeta Občina Škofja Loka 
in Združenje umetnikov Škofja Loka za 

umetniške dosežke umetnikom, ki so 
bili rojeni, so ustvarjali ali so kakorkoli 
prispevali k bogatitvi širšega škofjelo-
škega prostora. V soboto, 17. februarja, v 
Loškem muzeju pripravljajo tudi javno 
vodstvo po razstavi Marjan Žitnik: De-
lavec za boljši svet s kustosom razstave 
Boštjanom Sokličem in oblikovalcem 
Marjanom Žitnikom.

Groharjeva nagrada Marjanu Žitniku
V Galeriji Ivana Groharja so odprli razstavo oblikovalca Marjana Žitnika  
z naslovom Delavec za boljši svet.

Z odprtja razstave Marjana Žitnika v Galeriji Ivana Groharja / Foto: Andrej Tarfila

Sredi januarja se je v turški Ankari mudila ekipa Loškega muze-
ja. Udeležila se je odprtja razstave slikarja Petra Gabra, člana 
Združenja umetnikov Škofja Loka. Peter Gaber je lani v okviru 
umetniške izmenjave, ki je plod sodelovanja med Loškim mu-
zejem in turško galerijo Guler Sanat, ustvarjal v Ankari. Peter 
Gaber je v mesecu in pol bivanja v Turčiji, od tega je v ateljeju 
preživel dober mesec, naslikal kar sedemnajst del, slikal pa je 
v tehniki akril na platnu z uporabo oglja bodisi pri risbi ali kom-
binaciji risbe in ploskve. V Loškem muzeju pomladi pripravljajo 
dvodelno razstavo Loka : Ankara : Loka, kjer bodo v Galeriji na 
Gradu najprej predstavili dela turškega slikarja Hakana Esmer-
ja, ki je lani gostoval v Škofji Loki, od 16. maja naprej pa dela 
Petra Gabra, ki so ta čas in še do 23. februarja na ogled v galeriji 
Guler Sanat.

Loški muzej gostoval v Turčiji

Direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj, slikar Peter  
Gaber in umetnostna zgodovinarja Boštjan Soklič in Jana Fojkar 
/ Foto: arhiv Loškega muzeja
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Januarja so v Škofji Loki pripravili delavnico z naslovom 
Kulturna doživetja Škofjeloškega, ki sta jo vodili Neja Pe-
tek in Petra Goneli iz Agencije za razvoj in komunikacije v 
turizmu Nea Culpa, v Sloveniji vodilne na področju kultur-
nega turizma. Slednji je namreč v porastu, njegova rast je 
kar 15 odstotkov na leto, več kot tretjina potovanj po svetu 
je povezanih s kulturnim turizmom. Gre predvsem za me-
stni turizem: turisti obiskujejo mesta, da bi spoznali nji-
hovo kulturno dediščino in hkrati užili njihov vsakdanji 
utrip, se srečali z lokalnim prebivalstvom in z aktivnim 
doživljanjem ustvarili globlje vtise s potovanj. Turisti si 
želijo izkusiti vsa mogoča avtentična doživetja, ugotavlja-
ta poznavalki kulturnega turizma, ki ima tudi v Sloveniji 
velik potencial, tako s kulturno dediščino kot s sodobnim 
ustvarjanjem. Poudarjata pomen kreativnega turizma, 
kjer turist skupaj z domačini ustvarja svoja lastna doži-
vetja.

DOŽIVETI ŠKOFJELOŠKI PASIJON

Gostje si želijo zgodb, smo večkrat slišali na delavnici, ki 
je povezala več udeležencev s Škofjeloškega, ki se na raz-
lične načine ukvarjajo s turizmom. Tudi Škofja Loka ima 
takšno zgodbo. Gre za Škofjeloški pasijon, ki je predlani 
doživel vpis na ugleden Unescov seznam kulturne dedi-
ščine. Škofjeloški pasijon je nesnovna kulturna dediščina 
(nastala pred tristo leti predstavlja najstarejše ohranje-
no dramsko delo v slovenščini in najstarejšo ohranjeno 
evropsko režijsko knjigo, edino iz baročnega obdobja), zgo-
dovinska znamenitost, ki privlači turiste. Privlačijo pa jih 
tudi zgodovinske uproizoritve, saj se tako pred njimi odvija 
živa zgodovina, interpretirana na sodoben način. Tudi to 
je Škofjeloški pasijon, ki ga na ulicah in trgih Škofje Loke 
uprizorijo vsakih šest let, zasnovan je kot procesija, ki se 
zaustavlja na določenih točkah srednjeveške Škofje Loke. 
Gostje, ki ob uprizoritvah pridejo s primarnim namenom, 
da bi videli Škofjeloški pasijon, pa želijo spoznati še kaj 
drugega: Škofjo Loko, njene znamenitosti in ljudi, bližnjo 
in daljno okolico. Škofjeloški pasijon, ki je sicer v živo na 
ogled le vsakih šest let, pa odslej lahko doživijo vsakokrat, 
ko obiščejo Škofjo Loko. Na digitalizirani Romualdovi poti 
(imenovano po patru Rumualdu, Lovrencu Marušiču, ki je 
pred tremi stoletji v škofjeloškem kapucinskem samosta-
nu spisal Škofjeloški pasijon), ki so jo odprli lani, si lahko 
približajo tako svetopisemsko zgodbo kot tudi škofjeloške 
mestne znamenitosti. Romualdova pot je kot nalašč za tu-

riste, ki želijo sami raziskovati, spoznavanje zgodb na so-
doben način pa je vaba tudi za mlajše turiste. 

TURISTE NAVDUŠITI ZA NAŠE KULTURNO BOGASTVO

Pred časom je bila sprejeta strategija razvoja turizma na 
Škofjeloškem 2020+, v kateri je predvideno, da bi to območje 
postalo nujna destinacija za goste, nastanjene v Ljubljani, 
v gorenjskih turističnih krajih in tiste v Škofji Loki, navdu-
šiti pa jih želijo za kulturno bogastvo, dediščino, umetnost, 
povabiti na festivale, prireditve, jim približati kulinariko, 
pokazati življenjski slog tukajšnjih ljudi. V prihodnjih dveh 
letih bo kultura osrednja tema slovenskega turizma. Vodi-
teljici delavnice sta tokrat nanizali tudi nekaj dobrih praks 
iz sveta in Slovenije. Andreja Križnar iz Turizma Škofja Loka 
(Razvojna agencija Sora) je razložila, kako bo Škofja Loka 
(zlasti v okviru združenja zgodovinskih mest in povezana z 
bližnjo Idrijo) predstavljala svetu svoj potencial. Lucija Kav-
čič iz Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina pa je 
spregovorila o projektu Kjer domujejo zgodbe, transverzala 
muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem. Projekt je 
povezal več partnerjev, vodilni je bila Občina Žiri, sodelovali 
pa so še Občina Gorenja vas - Poljane (s Šubičevo hišo), Javni 
zavod Ratitovec iz Železnikov, Loški muzej, Razvojna agen-
cija Sora z Rokodelskim centrom Duo. Cilj je bil povezati te 
ustanove na Škofjeloškem, obogatiti njihovo ponudbo z vse-
binami na osnovi zgodb in poenotiti promocijo, projekt pa 
nagovarja zlasti k družinskemu turizmu.

Turist želi ustvarjati lastna doživetja
Na delavnici Kulturna doživetja Škofjeloškega so udeleženci spoznavali prednosti 
kulturnega turizma, ki ga svojim gostom lahko ponudi tudi škofjeloško območje.

Na Romualdovi poti lahko turisti na sodoben način spoznajo 
zgodbo Škofjeloškega pasijona in znamenitosti Škofje Loke.  
/ Foto: Andrej Tarfila
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V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka 
je že od začetka leta nadvse živahno. 
V tem tednu se bo še zadnjič srečala 
skupina, ki se je pod vodstvom moj-
strice rokodelke Alojzije Potočnik učila 
vezenja, od preteklega tedna dalje pa 
je v prostorih rokodelskega centra na 
ogled tudi razstava z naslovom Škratje, 
velikani, zmaji in druga bajna bitja. Na 
ogled so izdelki, ki so nastali v okviru 
prve rokodelske kolonije sekcije DUO 
pri Območni obrtno podjetniški zborni-
ci Škofja Loka julija lani v Breznici pod 
Lubnikom. V sklopu projekta z naslo-
vom Kjer domujejo zgodbe, transverza-
la kulturnih centrov na Škofjeloškem 
pa so konec januarja v svet pospremili 
še predstavitveni film o izdelavi malega 
kruhka, ki predstavlja tudi neke vrste 
uvod v tečaj rezbarjenja v februarju in 
marcu. 
Na razstavi Škratje, velikani, zmaji in 
druga bajna bitja si bo do 3. marca mo-
goče ogledati izdelke prve rokodelske 
kolonije, pri izdelavi katerih je mojstre 

rokodelce v zavetju Lubnika navdihova-
lo ljudsko pripovedništvo in pripovedke, 
ki domujejo na Škofjeloškem. Podlaga za 
temo kolonije so bile namreč štiri pripo-
vedke iz zbirke Kamniti most Lojzeta Zu-
panca. Zgodbe so pod rokami mojstrov 
rokodelcev oživele in spregovorile vsaka 

na svoj način. Sodelovalo je deset roko-
delcev, ki so iz naravnih materialov, kot 
so les, volna, steklo, papir, usnje, kamen 
in rastlinje, ustvarili prave umetnine. 
Njihovo ustvarjalnost je zdaj mogoče ob-
čudovati na razstavi v rokodelskem cen-
tru. V sklopu razstave bodo 27. februarja 
pripravili tudi pripovedovalski večer s 
pripovedovalko Karlo B. Rihtaršič.
Zgodbe ustvarjalnosti s Škofjeloške-
ga so v okviru projekta Kjer domujejo 
zgodbe, transverzala kulturnih cen-
trov na Škofjeloškem po novem pove-
zali tudi v skupen družinski vodnik po 
poteh kulturne dediščine z naslovom 
Kulturna doživetja Škofjeloškega. V 
knjižici se predstavljajo kulturne usta-
nove iz vseh štirih škofjeloških občin. 
"Pri nas smo se osredotočili na mali 
kruhek. Med drugim je nastal promo-
cijski film z naslovom Mali kruhek, 
veliko ljubezni," je pojasnila Katarina 
Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO. 
Snemanje in produkcijo filma sta pre-
vzela Tine Škrbec in Aljaž Tepina iz Ka-
rata filma. V njem sta predstavila štiri 
mojstrice rokodelke: mojstrico rezbar-

Zgodbe ustvarjalnosti s Škofjeloškega
V Rokodelskem centru DUO, kjer je ta čas na ogled razstava Škratje, velikani, zmaji 
in druga bajna bitja, so se letos posvetili tudi raziskovanju in dokumentiranju 
znanja izdelovanja malega kruhka ter o tem posneli predstavitveni film.

V Rokodelskem centru DUO je na ogled razstava Škratje, velikani, zmaji in druga  
bajna bitja.

Petra Plestenjak Podlogar bo februarja in marca vodila tečaj rezbarjenja.
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∙ 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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jenja modelov za mali loški kruhek Petro Plestenjak Podlo-
gar, mojstrico izdelave loškega kruhka Lili Panjtar ter moj-
strici izdelave dražgoškega kruhka Alenko Lotrič in Bredo 
Tolar. Kot je razložila Katarina Sekirnik, so mali kruhek na 
Škofjeloškem v 18. stoletju začele izdelovati loške redovnice 
klarise, proti koncu stoletja pa se je izdelava kruhkov razši-
rila med širše prebivalstvo. "Njegove sestavine že od takrat 
ostajajo enake – moka, med in različne začimbe. To mede-
no pecivo že od nekdaj predstavlja ljubezen in obilje." Mali 
kruhek so nekdaj izdelovali in pekli ob cerkvenih in oseb-
nih praznikih, veljalo je za svatbeno in ljubezensko pecivo. 
"Danes se mali kruhek peče tudi ob drugih priložnostih, s 
svojimi sestavinami je praktično nepokvarljiv in zdrav pri-
grizek za vsak dan." Tradicijo izdelave malega kruhka da-
nes nadaljujejo mojstrice rokodelke, ki ga izdelujejo na dva 
načina – v Škofji Loki se mali loški kruhek odtiskuje v roč-
no rezbarjene lesene modele, v Železnikih in Dražgošah pa 
dražgoški kruhek izdelujejo in okrašujejo povsem ročno. Ta 
čas čakajo na uradno potrditev vpisa malega kruhka v Regi-
ster nesnovne kulturne dediščine. 
Izdelave ročno rezbarjenega modela za mali kruhek se bo 
mogoče naučiti v okviru tečaja rezbarjenja pod vodstvom 
Petre Plestenjak Podlogar, ki bo potekal tri četrtke zapored. 
Prvič se mu bo mogoče pridružiti že ta četrtek med 17. in 
19.30, nato pa še 22. februarja in 1. marca. "Petra Plestenjak 
Podlogar je danes edina nosilka mojstrskega znanja izdelo-
vanja modelov za mali loški kruhek. Stoletja dolgo tradicijo 

izdelovanja lesenih modelov in peke malih kruhkov nada-
ljuje in nadgrajuje tudi s svojimi avtorskimi motivi in vzorci 
ter tako bogato tradicijo prepleta s sodobnostjo," je razloži-
la Katarina Sekirnik. Na rokodelskem tečaju se bodo ude-
leženci naučili osnov rezbarjenja, ravnanja z rezbarskimi 
dleti in drugim orodjem. Pod mentorstvom Petre Plestenjak 
Podlogar se bodo poleg modelov za mali kruhek učili izdela-
ti še ročno rezbarjen obesek ali knjižno kazalo.

Mojstre rokodelce je pri delu v zavetju Lubnika navdihovalo 
ljudsko pripovedništvo in pripovedke, ki domujejo na 
Škofjeloškem.

Obilne snežne pošiljke so se v preteklih dneh razveselili pred-
vsem otroci, ob pogledu na zasneženo pokrajino in mestne 
ulice pa niso ostali ravnodušni niti odrasli. Sneg je tudi Škofjo 
Loko spremenil v pravo zimsko pravljico.

Zimska pravljica
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Osrednja občinska prireditev ob slo-
venskem dnevu kulture, 8. februarju, 
je na predvečer praznika potekala v 
Kristalni dvorani, ki so jo obiskovalci 
tudi tokrat napolnili do zadnjega ko-
tička. Vse zbrane je v uvodu nagovo-
rila ravnateljica OŠ Škofja Loka Mesto 
Doris Kužel, ki je v svojem nagovoru 
poudarila narodno-povezovalni po-
men kulture, njenih ustvarjalcev in 
del, ki zmorejo preseči svoj čas, ter 
posledično izjemno pomembnost po-
slanstva vseh izobraževalnih ustanov 
pri predajanju kulturnih vrednot na-
slednjim rodovom, tako v teoretičnem 
kot tudi v praktičnem smislu.
Temu poslanstvu so zavezani tudi v 
OŠ Škofja Loka Mesto, ki je lani prejela 
častni naziv kulturna šola, na katere-
ga so upravičeno zelo ponosni. “Veseli 
in ponosni smo na vsa prizadevanja 
vseh naših otrok, od folklore do likov-
ne umetnosti, od ročnih del do glasbe, 
da pod vodstvom mentoric in men-
torjev v svojem prostem času spozna-
vajo, ustvarjajo in prenašajo kulturo,” 
je dejala Doris Kužel, pri tem pa po-
udarila tudi zelo pomembno podporo 
staršev, lokalne skupnosti, občine in 
mentorjev – vsem, kakorkoli vpetim 

v kulturno dejavnost, gre zaslužena 
zahvala.
Svojo zavezanost kulturnim dejavno-
stim, polno raznovrstnih ustvarjalnih 
talentov, pa je celoten kolektiv šole do-
kazal v kulturnem programu, ki je nav-
dušil vse v dvorani in v katerem so na-
stopali tako učenke in učenci kot tudi 
zaposleni. Prireditev z naslovom Kultu-
ra od Ž do A je za vsako od črk abecede 
predstavila eno od značilnosti kultu-
re našega naroda. Na odru se je tako 
zvrstilo več kot sto nastopajočih, ki so 
se izkazali s petjem, plesom, folkloro, 
dramskimi nastopi, kratkim filmom 
... Nastopil je pevski zbor Ta mestne, ki 
ga sestavljajo tako strokovne delavke, 
učiteljice in mnoge druge, zaposlene 
na šoli, občinstvu pa je ritem srca po-
spešila tudi rokovska verzija Zdravljice 
mlade skupine Fire Skulls. Vsaka toč-
ka programa je na svoj način osvetlila 
katero od naših zgodovinsko pomemb-
nih kulturnih osebnosti, umetniških 
ustvarjalcev, v ospredju s Francetom 
Prešernom. Scenaristki in nosilki pri-
reditve sta bili Barbara Jelenc in Kri-
stina Strnad, učiteljici in mentorici 
dramskega krožka Ana Locopolitana, 
ki se je tudi predstavil na tokratni pri-
reditvi, na kateri so prav vsi nastopajo-
či poželi zaslužen bučen aplavz.

Tega pa je bil deležen tudi slavnostni 
govornik kulturne prireditve Ludvik 
Kaluža, človek, ki je že vrsto let vpet v 
kulturno dogajanje v škofjeloški regiji 
– je nekdanji ravnatelj Knjižnice Ivana 
Tavčarja, predsednik Občinske kultur-
ne skupnosti in društva bibliotekarjev 
Gorenjske, učitelj slovenskega jezika, 
fonetik in lektor za zborni jezik ter go-
vor, svetovalec za govor v gledališču, 
dramaturg, režiser in avtor izvirnih 
dramskih besedil ter priredb, že vr-
sto let stalni član Loškega odra, ki bo 
letos prejel posebno priznanje sklada 
za področje gledališke dejavnosti, Lin-
hartovo listino. Slavnostni govornik 
je poudaril zlasti pomen slovenskega 
jezika, ki skozi celotno našo zgodo-
vino vse do danes predstavlja enega 
izmed najpomembnejših dejavnikov 
ohranjanja vse naše kulturne dedišči-
ne in posledično našega obstoja kot 
naroda. Tega se, po besedah Ludvika 
Kaluže, dandanes v dobi globalnega, 
s tehnologijo prepredenega sveta, ki 
nam na vsakem koraku ponuja svoje, 
za nas tuje izraze, pogostokrat prema-
lo zavedamo. Prav zato naj bo sloven-
ski kulturni praznik priložnost, tako v 
simbolnem kot dejanskem smislu, da 
zberemo pogum za ohranitev svojega 
jezika – in kulture.

Od Ž do A ob kulturnem prazniku
Na slovesnosti ob državnem kulturnem prazniku v Sokolskem domu je častni 
govornik Ludvik Kaluža poudaril zgodovinsko vrednost slovenskega jezika, za 
izvrsten kulturni program pa je poskrbela Osnovna šola Škofja Loka Mesto.

Uvodni nagovor Doris Kužel, ravnateljice OŠ Škofja Loka Mesto, za pevski nastop pa so na odru že pripravljeni učenke in učenci.
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Lions klub Škofja Loka je v začetku 
februarja v športni dvorani na Tra-
ti pripravil tradicionalni dobrodelni 
koncert Pomagajmo skupaj, ki je kljub 
obilnemu sneženju privabil okoli šest-
sto obiskovalcev. Med njimi so bili tudi 
guverner Zveze Lions klubov Slovenije 
Marko Gospodjinački, člana loškega 
lions kluba minister za javno upravo 
Boris Koprivnikar in župan Miha Ješe, 
načelnik Generalštaba Slovenske voj-
ske generalmajor Andrej Osterman, 
člani Rotary kluba Škofja Loka s pred-
sednico Valentino Zupan in posebni 
gosti – uporabniki terapevtske skupno-
sti Projekt Človek iz Sopotnice.
"Hvala vsem, ki ste prišli in vas ni ustavi-
lo vreme, tako kot nas, lionse, ne ustavi 
želja, da pomagamo," je navzoče nagovo-
rila predsednica Lions kluba Škofja Loka 
Monika Tavčar, ki je bila zelo zadovoljna 
in hvaležna tudi zaradi izkupička njiho-
vega osrednjega dobrodelnega dogodka. 
S prodanimi vstopnicami ter prispev-
ki sponzorjev in donatorjev so namreč 
zbrali več kot deset tisoč evrov. Namenili 
jih bodo družinam v finančni stiski, po-
delitev donacij pa načrtujejo prihodnji 
mesec, je razložila Tavčarjeva.
Navzoče je nagovoril tudi guverner Zve-
ze Lions klubov Slovenije Marko Go-
spodjinački in se jim zahvalil, ker so 
se odzvali klicu na pomoč. Obenem je 
vse pozval, naj vsak dan skušajo storiti 
nekaj dobrega za sočloveka, če drugega 
ne, naj neznancu namenijo lepo bese-
do. "Lionsi smo največja dobrodelna 
organizacija na svetu, pomagamo v 
več kot 200 državah sveta. Imamo sko-
raj 1,5 milijona članic in članov iz vseh 
družbenih slojev, ki se ne ločujemo med 
sabo, ampak se združujemo in povezu-
jemo v želji pomagati," je še poudaril. 
Škofjeloški klub je sicer eden od 57 slo-
venskih lions klubov, ki imajo skupno 

1500 članic in članov, vsako leto pa po 
vsej Sloveniji pripravijo približno 190 
dobrodelnih prireditev.
Dobrodelni koncert, ki ga je povezoval 
Boštjan Romih, je sicer obiskovalcem 
ponudil obilo glasbenih užitkov. Zanje 
so ob spremljavi Orkestra Slovenske 
vojske pod vodstvom dirigentke Andreje 

Šolar poskrbeli Omar Naber, Manca Špik 
in Kvatropirci. Slednji so na Škofjo Loko 
še posebej navezani, saj se je prav tu za-
čela njihova skupna glasbena pot, ko so 
se štirje fantje po regijskem zborovskem 
tekmovanju v Sokolskem domu v enem 
od loških lokalov odločili, da gredo na 
svoje, od tedaj pa nizajo uspehe in hite.

Peli in igrali za družine v stiski
Škofjeloški lionisti so na tradicionalnem dobrodelnem koncertu, na katerem  
so nastopili Orkester Slovenske vojske, Manca Špik, Omar Naber in Kvatropirci,  
za socialno ogrožene družine zbrali dobrih deset tisoč evrov.

Da je občinstvo v Škofji Loki lahko prisluhnilo Orkestru Slovenske vojske, je pripomogel 
tudi domačin, podpolkovnik Fedja Vraničar (levo). V objektiv smo ga ujeli skupaj z 
Moniko Tavčar in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske generalmajorjem Andrejem 
Ostermanom.

Kvatropirci in Manca Špik so nastopili tudi skupaj in zapeli njihovo priljubljeno Pesem. 
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Reli Winter Trial so pripravilil že osem-
najstič, tretjič pa so se starodobniki za-
peljali tudi skozi Slovenijo. Na svoji poti 
so se v sredo ustavili tudi na Mestnem 
trgu v Škofji Loki, kjer si je bilo mogoče 
ogledati 35 starodobnih lepotcev, ki so 
se potem podali naprej na nočno vožnjo 
do Bleda prek Žirov, Idrije, Cerknega, 
Davče in Soriške planine, je pojasnil or-
ganizator slovenskega dela relija Ferdi-
nand Poberžnik.
Skupaj je na reliju sodelovalo 75 posadk 
iz sedmih držav, in sicer z Nizozem-
ske, Danske, Češke, iz Anglije, Nemčije, 
Belgije in Avstrije. Na vprašanje, kako 
to, da med udeleženci ni Slovencev, 
glede na to, da poteka skozi Slovenijo, 
se je Poberžnik samo namuznil in po-
jasnil, da ima najbrž kaj pri tem tudi 
višina startnine, ki znaša dobrih pet 
tisoč evrov. Pogoj, da je mogoče sode-
lovati na omenjenem reliju, je starost 
avtomobila najmanj trideset let, mora 
pa biti tudi dirkalni avto. Povprečna 
hitrost vožnje je po Poberžnikovih be-
sedah znašala petdeset kilometrov na 
uro, na kolikor je omejena hitrost pri 
točnostni vožnji. V Sloveniji so opravili 
tudi dve spretnostni vožnji, in sicer na 
Vranskem in v Ločici. Posadke staro-
dobnikov so iz Münchna krenile v ne-

deljo, 4. februarja, na cilj v Avstriji pa 
so prispele pretekli četrtek. V sredo so 
morali biti pri vožnji po slovenskih ce-
stah še posebno pazljivi, saj je potekala 
v pravih zimskih razmerah po zasne-
ženih cestah, v večernih urah pa so se 
morali spopasti še s poledico. A to je po 
besedah Ferdinanda Poberžnika še do-
datni čar zimskih relijev, ki jih sicer ni 
veliko, v tem delu Evrope pa je Winter 
Trial sploh edini zimski reli. 
Na Mestni trg so udeleženci relija pri-
speli z več kot polurno zamudo, zato ve-
čina voznikov ni bila preveč zgovornih, 

sploh če jih je čakalo še kakšno popravi-
lo na avtu. A čeprav so bile v sredo raz-
mere za vožnjo zelo težke, je bil James 
O'Mahony iz Irske videti prav zadovo-
ljen. "Ne želim si lahkih poti," je prosto-
dušno pojasnil ob svojem volvu letnika 
1964. Kljub temu je priznal, da je bila 
vožnja v snegu in ledu naporna, saj niti 
nima najboljših zimskih pnevmatik. 
Nad razmerami na cesti se ni pritoževal 
niti Ludovic Bois iz Francije. "Bilo je sicer 
naporno, a vsaj ni bilo veliko prometa 
na cesti," je bil dobro razpoložen ob po-
stanku v Škofji Loki. 

Sneg še »popestril« zimsko vožnjo
Približno polovica udeležencev relija starodobnikov Winter Trial 2018  
se je v sredo ustavila tudi na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Približno polovica udeležencev relija starodobnikov Winter Trial 2018 se je v sredo 
ustavila tudi na Mestnem trgu v Škofji Loki.

James O'Mahony iz Irske ob svojem volvu letnika 1964 Starodobni lepotci so pritegovali poglede.
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Osnovni cilj, ki mu sledijo na občini, je 
dvig kakovosti življenja na vseh podro-
čjih delovanja, je v svojem nagovoru po-
udaril župan Miha Ješe in dodal, da je 
za to potrebno trdno gospodarstvo. Zelo 
pomembno se mu zdi tudi dobro med-
sebojno sodelovanje vseh organizacij in 
društev v občini. "Treba je najti, kar nas 
združuje, le tako bomo uspešni."
V svojem nagovoru se je spomnil uspe-
šnih projektov, ki so jih izpeljali v pre-
teklem letu, in predstavil načrte za 
naprej. Omenil je priprave na gradnjo 
novega vrtca Kamnitnik, v katerem 
bodo prve malčke predvidoma sprejeli 
sredi prihodnjega leta. Začeli so s pro-
jektom ureditve protipoplavne zaščite 
Puštala, šest občin na območju porečja 
reke Sore pa je podpisalo pogodbo za 
izgradnjo varnih medobčinskih kole-
sarskih poti. Pred potrditvijo na občin-
skem svetu je severna loška obvoznica 
v Selško dolino, v državne prostorske 
načrte pa bodo umestili novo vpadnico 
med industrijsko cono Trata in Mejo, ki 
bo v nadaljevanju dobila tudi priključek 
na avtocestno omrežje. S pomočjo ko-
hezijskih sredstev načrtujejo dokonča-
nje gradnje kanalizacije, modernizacijo 
vodovoda in gradnjo kolesarskih stez v 
vrednosti 3,5 milijona evrov. Poleti bo 

prišla na vrsto nova knjižnica v Franko-
vem naselju, nadaljevali bodo z ureja-
njem medgeneracijskega društvenega 
centra v zahodnem krilu komande v 
nekdanji vojašnici. Po preplastitvi petih 
kilometrov makadamskih cest jih bo na 
asfalt v prihodnje moralo počakati le še 
15 kilometrov. V okviru urejanja starega 
mestnega jedra nadaljujejo s pripravo 
projektov za Spodnji trg in Graben. Le-
tos bodo pripravili strokovne podlage 
za celotni občinski prostorski načrt, v 

prvih mesecih leta naj bi sprejeli tudi 
celostni stanovanjski program. Na pod-
lagi zdravstvene strategije za območje 
vseh štirih občin na Loškem je začela z 
delom delovna skupina, ki bo do sredi-
ne marca pripravila predlog najustre-
znejše lokacije novega zdravstvenega 
centra, prvi del katerega mora biti po 
županovih besedah zgrajen v letu 2020. 
Še letos pa bodo poskušali najti prostor 
za pet dodatnih ambulant v zdravstve-
nem domu.

Osnovni cilj je dvig kakovosti življenja
Župan Miha Ješe je sredi januarja skupaj s sodelavci iz občinske uprave na 
ponovoletnem sprejemu v Sokolskem domu gostil predstavnike gospodarstva, 
javnih zavodov in krajevnih skupnosti v občini ter predstavnike medijev.

Župan Miha Ješe je sredi januarja na ponovoletnem sprejemu v Sokolskem domu gostil 
predstavnike gospodarstva, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in medijev.
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Na tradicionalno ponovoletno srečanje je župan Miha Ješe 
konec januarja povabil tudi pastoralne delavce, ki delujejo 
na območju občine. Zbranim župnikom, redovnikom, redovni-
cam in predstavniku islamske verske skupnosti se je zahvalil 
za dobro sodelovanje in njihovo delo, ki ga opravljajo v korist 
skupnosti. Predstavil jim je projekte, ki so jih izpeljali v minu-
lem letu, seznanil pa jih je tudi s prihodnjimi načrti. Srečanje 
je bilo tudi priložnost za izmenjavo mnenj in prijateljski klepet 
o nekaterih skupnih vprašanjih, so še sporočili z občine.

Pastoralni delavci pri županu
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Strelsko društvo Škofja Loka ta čas šte-
je sedemdeset članov, zadnji dve leti 
ga vodi Aleksandar Hadžidaov. Začetki 
društva segajo v leto 1948, ko so pazni-
ki na Loškem gradu ustanovili Strelsko 
družino brata Kavčič, prvi predsednik 
pa je postal Jože Pehar. Prvi zapisi o 
strelskem društvu v Škofji Loki sicer 
segajo še precej dlje v zgodovino, tako 
da ima športno strelstvo na tem obmo-
čju že več kot 130-letno tradicijo. To jih 
prišteva med najstarejša društva na 
Gorenjskem, s ponosom poudarjajo v 
škofjeloškem strelskem društvu.
"Začetki športnega strelstva so bili pov-
sem drugačni, saj se je s časom spre-
minjala tehnologija in orožje. Včasih 
so si to lahko privoščili zgolj člani iz 
premožnejših družin, saj gre za pre-
cej drag šport," je pojasnil Hadžidaov. 
Glavni cilj društva je ta čas predvsem 
vzgoja mladih strelcev in sodelovanje 
na čim več tekmovanjih, ki jih organi-
zirajo tudi sami. "Naši člani so se lani 
skupaj udeležili 26 tekmovanj, mi pa 
smo jih organizirali še 15." Velik pou-
darek obenem namenjajo rekreativne-
mu druženju in povezovanju. Najmlaj-
ši člani so letnik 2007, ki se prav tako 
že udeležujejo tekmovanj. Po besedah 
Aleksandra Hadžidaova so najbolj po-
nosni, da imajo že nekaj let zapored 
tudi reprezentante v mladinski kate-
goriji v disciplini pištola, ki na držav-

nih tekmovanjih posegajo tudi po naj-
višjih mestih. Decembra so v državno 
reprezentanco sprejeli Domna Celca 
in Tejo Barašin, člana mladinske re-
prezentance sta tudi Matija Demšar in 
Luka Ušeničnik. Za njihove uspehe je 
po Hadžidaovih besedah v veliki meri 
zaslužen trener Sandi Masnec, ki mu 
pomaga tudi Aleš Debeljak. Na trenin-
gih se člani srečujejo ob ponedeljkih in 
sredah od 17. do 20. ure. Pri svojem delu 
se povezujejo z osnovnimi in srednjimi 
šolami ter s strelsko zvezo Slovenije in 
drugimi strelskimi društvi. 

Strelsko društvo je večkrat menjalo 
lokacijo delovanja, nazadnje so se leta 
1992 selili v zapuščene prostore nek-
danje vojašnice, ki pa jih bodo morali 
tudi počasi zapustiti, ker bodo na tem 
mestu začeli graditi vrtec. A kot kaže, 
ne bodo šli daleč, saj naj bi nove prosto-
re našli v kleti nekdanje komande ob 
stavbi centra za socialno delo prav tako 
na območju nekdanje vojašnice. Tako 
kot na sedanji lokaciji bodo tudi v no-
vih prostorih uredili 12 strelskih mest. 
Število strelskih mest zadošča za izpe-
ljavo regijskih tekmovanj, ne pa tudi 
državnih ali tekmovanj z mednarodno 
udeležbo. Kljub temu Hadžidaov pravi, 
da ne pogrešajo več strelskih mest, že-
leli pa bi si posodobiti opremo. Ta čas 
imajo namreč zgolj eno elektronsko 
tarčo, pa še ta je izposojena od Strel-
ske zveze Slovenije. A njihov nakup za 
društvo predstavlja precejšen finančni 
zalogaj, sploh ker se bodo morali zno-
va seliti. Ena namreč stane okrog 2500 
evrov, je pojasnil Hadžidaov. 

Ponosni na mladinske reprezentante
Strelsko društvo Škofja Loka letos praznuje sedemdesetletnico delovanja, čeprav 
ima po arhivskih podatkih ta dejavnost v Škofji Loki tudi že precej daljšo tradicijo, 
saj naj bi strelsko društvo obstajalo že v 17. stoletju.

Aleksandar Hadžidaov

Ob pregledu starih arhivskih zapisov so v društvu ugotovili, 
da je strelski šport v Škofji Loki omenjen že v dokumentih 
profesorja Blaznika z letnico 1659. Leta 1792 so loški strelci že 
imeli svoje strelišče, ki je upodobljeno na stari leseni okrogli 
tarči s premerom 61,3 cm, ki jo je zelo podrobno opisala Marija 
Železnik. Ta čas si jo je mogoče ogledati v okviru zbirke Loškega 
muzeja Šport na Loškem, njena replika pa krasi tudi prostore 
društva.
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Največja višina zvezde Prokijon nad obzorjem za opazoval-
ca v Sankt Peterburgu je 35 stopinj.
Ali drži trditev, da je povsod tam, kjer na Zemlji živijo ra-
kuni (latinsko Procyon lotor), viden tudi njihov "nebesni 
spremljevalec"? – Tako se je glasila ena od petih nalog iz 
astronomije, s katerimi se je na teoretičnem delu SAO mo-
rala spopasti tudi Pia Vrečko. Udeležbo na olimpijadi si je 
prislužila z uspehom na državnem tekmovanju v znanju 
astronomije za Dominkova priznanja, na katerem je med 
112 najboljšimi mladimi astronomi iz države dosegla peto 
mesto.
Tekmovanje SAO je sestavljeno iz treh delov, in sicer je 
najprej potekal izbirni krog, v katerem so učenci doma 
reševali pet nalog, pri čemer so jim lahko pomagali tudi 
mentorji. Pia Vrečko je v izbirnem krogu osvojila 38 točk 
od 40 možnih in je tako po točkah dosegla tretji najboljši 
rezultat med vsemi 636 tekmovalci, ki so se uvrstili do tega 
izbirnega kroga, je pojasnil Pintarič. V začetku februarja 
je sledil teoretični del na OŠ Turnišče, kjer so učenci re-
ševali pet novih nalog iz astronomije, pri tem pa je bilo 

dovoljeno le pisalo, šestilo in ravnilo. "Če bo Pia uspešna, 
sledi še praktični del, ki bo v marcu potekal prav tako na 
OŠ Turnišče, na katerem bo morala Pia rešiti eno nalogo. 
Vse naloge se skenirajo in pošljejo v Rusijo, zato mora biti 
zapis reševanja pregleden, slikovit in matematičen," je ra-
zložil Pintarič. Pia Vrečko je pojasnila, da so bile naloge na 
olimpijadi veliko težje kot na državnem tekmovanju. "Med 
drugim ocenjujejo inovativnost pri rešitvah, rešitev sama 
pa ne prinese toliko točk kot sam postopek, ki te pripelje do 
nje." Nekaj znanja iz astronomije je v letošnjem šolskem 
letu pridobila pri fiziki, je pojasnila, a tudi sicer jo astrono-
mija zelo zanima, zato prebere veliko knjig na to temo. Za 
astronomijo jo je po njenih besedah navdušila njena nek-
danja učiteljica na osnovni šoli v Celju, ki jo je obiskovala 
do letošnjega šolskega leta. Blesti pa ne samo pri fiziki in 
matematiki, ampak tudi drugih naravoslovnih predme-
tih, je pojasnil Pintarič. "Na tekmovanju iz logike v leto-
šnjem šolskem letu je bila med slovenskimi osnovnošolci 
absolutna zmagovalka osmih razredov," jo je še pohvalil.

Navdušena nad  
astronomijo
Med petimi slovenskimi osmošolci,  
ki so se uvrstili na 25. sanktpeterburško 
astronomsko olimpijado (SAO), je Pia 
Vrečko iz Osnovne šole Škofja Loka 
Mesto dosegla drugi najboljši rezultat.

Pia Vrečko

Sebastjan Kordiš in Simon Bukovšek

Dijaka Gimnazije Škofja Loka Sebastjan Kordiš in Simon Buko-
všek sta se po uspešnem nastopu na državnem tekmovanju iz 
znanja naravoslovja uvrstila v ekipo, ki bo Slovenijo zunaj kon-
kurence zastopala na 16. evropski naravoslovni olimpijadi. Slo-
venija je tokrat gostiteljica olimpijade, ki bo potekala med 28. 
aprilom in 5. majem v Ljubljani. Za zlata in srebrna priznanja 
se je na državnem tekmovanju, ki je potekalo na ljubljanski Fa-
kulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, v nalogah s področja 
biologije, kemije in fizike pomerilo sto dijakov iz vse Slovenije. 
Dijak prvega letnika Simon Bukovšek je dosegel prvo mesto v 
državi, zlato priznanje je osvojil tudi dijak drugega letnika Se-
bastijan Kordiš. Njuna mentorica Mojca Mravlja je na oba dijaka 
zelo ponosna, še zlasti ker se je med dijaki prvega letnika na 
olimpijado uvrstil samo Simon Bukovšek. 

V ekipi za naravoslovno  
olimpijado
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"Nedvomno je bila ta izkušnja ena 
najboljših v mojem življenju. Bilo je 
naporno, bili so tudi težki in žalostni 
trenutki, a se spominjamo samo vese-
lih. Če bi se moral še enkrat prijaviti, 
bi se brez pomislekov. Rezultati so vr-
hunski," mesec dni po koncu šova The 
Biggest Loser Slovenija pravi 28-letni 
Škofjeločan Aleksandar Jović. V shuj-
ševalnem šovu je ob trdih treningih in 
zdravi prehrani s slabih 168 kilogra-
mov shujšal na 99,9 kilograma.
S skoraj 68 izgubljenimi kilogrami (kar 
40 odstotkov teže) je pristal na drugem 
mestu. "Ni mi bilo vseeno, ne nazadnje 
sem ciljal na zmago. Sem zelo tekmo-
valna oseba, je pa res, da sem se v ži-
vljenju naučil tudi izgubljati. Naredil 
sem čisto vse, da bi premagal Boja-
na, ki je bil neverjeten. Pred vstopom 
v šov si nisem predstavljal, da je kdo 
sposoben v tako kratkem času shujša-
ti 50 kilogramov, kaj šele 70 ali 75. Ko 
potegnemo črto, smo pa zmagali vsi." 
Po prihodu domov so bili udeleženci 
šova deležni številnih pozitivnih odzi-
vov gledalcev, odpirati so se jim začela 
nova vrata, prišle so ponudbe za služ-
bo. "Kdor bo izkoristil medijsko prepo-
znavnost v roku treh mesecev, si lahko 
naredi dobro kariero," meni Aleksan-
dar. Sam bo sprejel ponudbo za delo na 
športnem področju, medtem ko ga po-
nujeno delo na televiziji ni premamilo.

ZNOVA NA NOGOMETNEM IGRIŠČU

Aleksandar zdaj veliko pozornosti po-
sveča zdravemu načinu življenja in 
vzdrževanju telesne teže. Ob našem 
srečanju pred dobrim tednom dni mu 
je tehtnica pokazala 104,7 kilograma 
oz. slabih pet kilogramov več kot v 
finalu šova. "To je normalno, vseeno 
smo zadnje tri tedne ekstremno huj-

šali in se tudi zadrževali pri pitju vode, 
tako da se je zdaj v telesu nabralo ne-
kaj vode, poleg tega delam na prido-
bivanju mišic," je pojasnil sogovornik.
Spet je začel trenirati nogomet pri NK 
Ločan. "Trikrat na teden imam nogo-
met, štirikrat na teden pa skušam iti 
v Ljubljano, kjer se dobim s trenerjem 
in opravim še trening pod njegovim 
vodstvom. Znano je, da se je veliko 
težje boriti s t. i. jojo efektom kot pa 
izgubiti kilograme. Dve leti sta po-
trebni, da se telo navadi na nov stil 
življenja. Tako da bo v tem času treba 
še posebej garati, a mislim, da bi po 
tem morala telesna teža ostati za ve-
dno." Čeprav se že sedaj zelo dobro po-
čuti, bo vseeno skušal shujšati na 94, 
95 kilogramov, da bi bil pri nogometu 
še hitrejši. "Igram rekreativno, gre za 
prvo gorenjsko ligo ali pa zadnjo, če-
trto slovensko ligo. Vendar sestavlja-
mo solidno ekipo, smo ambiciozni, 
v naslednji sezoni pričakujemo tudi 
podporo novih sponzorjev, tako da 
mislim, da bomo malo dvignili nivo 
nogometa v Škofji Loki."

OBLAK JE VERJEL VANJ

Nogomet Aleksandra spremlja že od 
malega, igral ga je tudi s 170 kilogrami. 
"Vsi so se čudili, pri svoji teži sem bil 
zelo gibčen," se spominja Aleksandar, 
ki sicer rad igra tudi tenis. Kilogra-
mi so se mu začeli nabirati pri 22 le-
tih, ko je nehal trenirati nogomet. "Po 
tem sem se zapustil, zdaj pa si tega ne 
smem nikoli več dovoliti," je odločen. 
K njegovi prijavi v šov je največ pripo-
mogel slavni nogometni vratar Jan 
Oblak. "Druživa se že celo življenje, je 
moj najboljši prijatelj. Najbolj je navi-
jal, da se prijavim, verjel je vame, tudi 
ko jaz nisem. Ko sva se 23. decembra 
lani, ko so mi pripravili zabavo za 
rojstni dan in dobrodošlico ob vrnitvi 

domov, spet videla, kar ni mogel ver-
jeti, da sem to res jaz," nam je zaupal 
Aleksandar. 
In kako se sooča s prepoznavnostjo? 
Kot pravi, ni pričakoval takega odzi-
va, a če se želi kdo z njim fotografirati 
ali poklepetati, mu z veseljem ustre-
že. "Predvsem jih zanima, kako je 
vse skupaj potekalo, a čisto vsega ne 
smem razkriti zaradi pogodbe."
Glede prehrane je še vedno v stiku z di-
etetičarko iz šova. "Tudi mojo mami je 
zanimalo, kako smo se prehranjevali, 
in sem ji moral natisniti jedilnike za 
vseh štirinajst tednov. Sedaj se jih kar 
drživa, oči pa s kilogrami nima težav, 
pri 63 letih se mu pozna vsaka miši-
ca," je še povedal Aleksandar, med pri-
jatelji znan pod vzdevkom Čorba. Pred 
petnajstimi leti mu ga je dal kolega, 
navdušen nad srbsko zasedbo Riblja 
čorba. Od takrat ga kličejo Čorba in, 
kot pravi, mu je to všeč.

Hujšal tudi zaradi slavnega vratarja
Aleksandar Jović tudi po koncu šova The Biggest Loser Slovenija, v katerega se 
je prijavil zaradi prijatelja Jana Oblaka, še naprej zagrizeno trenira. Spet igra 
nogomet, ki ga želijo v Škofji Loki dvigniti na višjo raven.

Aleksandar Jović 
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Ob začetku študijskega leta sluša-
teljem ponudijo velik nabor raznih 
študijskih krožkov in delavnic, v tem 
študijskem letu so lahko izbirali kar 
med šestdesetimi, je povedala vod-
ja društva U3 (kot so naziv univerze 
za tretje življenjsko obdobje skrajšali 
v Škofji Loki) Borjana Koželj. Med iz-
branimi so po njenih besedah najbolj 
zaželeni tuji jeziki, med njimi najbolj 
angleščina, nemščina in ruščina.

UČIJO SE CELO KITAJŠČINO

Zakaj ravno jeziki tako mikajo ljudi v 
tretjem življenjskem obdobju, da se 
odločajo za učenje? "Tuji jeziki so zelo 
uporabni, naši člani, ki odhajajo na 
potovanja v druge dežele, pa svoje zna-
nje lahko koristno uporabijo v praksi," 
meni Borjana Koželj. Smisel učenja 
jezikov ni le spoznavanje novih besed, 

pač pa se trudijo, da je znanje čim bolj 
uporabno. Pri tem Borjana Koželj po-
hvali delo mentorjev. Letos so med 
tujimi jeziki prvič ponudili kitajščino, 
njeni slušatelji se vestno poglabljajo v 
skrivnosti tega jezika oddaljene deže-
le in njegovih nenavadnih pismenk, 
mentorica pa jim približuje tudi za-
nimivo kitajsko kulturo. Študentom 
v zrelem obdobju pa ni dovolj zgolj iz-
obraževanje med študijskim letom, o 
čemer priča odličen odziv na poletno 
šolo angleščine. Borjana Koželj pojasni, 
da se je zadnje udeležilo 26 učencev, kar 
je preseglo pričakovanja. Izkazalo se 
je, da je skupina s tolikimi udeleženci 
prevelika, zato bodo naslednjo poletno 
šolo organizirali v dveh skupinah.  
Nad učenjem tujih jezikov je navdu-
šena tudi Joži Verčič. "Takoj ko sem se 
upokojila, sem se začela učiti angle-
ščino, zatem pa še nemščino, kajti pri 
mojih potovanjih mi prideta prav oba 
jezika," pravi vedoželjna upokojenka, ki 

tudi v kampu na morju s pridom upo-
rablja nemščino pri pogovoru s tam-
kajšnjimi nemško govorečimi gosti. 
Mentor, rojen Anglež, je slušatelje po-
peljal tudi na ekskurzijo v svojo domo-
vino in tam so lahko študentje tretjega 
življenjskega obdobja spoznali Anglijo, 
kakršne običajni turisti ne vidijo. Člani 
krožka pravijo, da v študijskem krožku 
poleg znanja pridobijo tudi prijatelje.
Poleg jezikovnih krožkov škofjeloška 
univerza za tretje življenjsko obdo-
bje ponuja tudi druga izobraževalna 
področja, od umetnosti do zdravega 
življenja in osebnostnega razvoja, pa 
tudi zanimive delavnice. 

OD DRAŽGOŠKEGA KRUHKA  
DO RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI

"Če si člani zaželijo kak poseben kro-
žek, ki ga še ni v naši ponudbi, se po-
trudimo in ga ponudimo, najdemo tudi 
mentorja," pove Borjana Koželj in med 
delavnicami omeni take, ki ohranjajo 
tudi kulturno dediščino tega prostora. 
Med njimi so delavnice malega loške-
ga in dražgoškega kruhka, peka slane-
ga peciva, namenjenega krasitvi novo-
letne jelke, klekljanje čipk, oblikovanje 
gline, origami. Pri tem v zadnjem letu 
uspešno sodelujejo z Večgeneracijskim 
centrom Gorenjske. Čim več starejših 
želijo izobraziti tudi v računalništvu, 
zato vsako leto organizirajo začetni in 
nadaljevalni tečaj, letos aprila pa se 
bodo pridružili še eni od delavnic raču-
nalniškega opismenjevanja.  
V tem študijskem letu ima univerza 
za tretje življenjsko obdobje v Škofji 
Loki okoli 250 vpisanih članov. "Obi-
skovalcev naših študijskih krožkov pa 
je čez petsto, kar pomeni, da se vsak 
od članov udeležuje vsaj dveh," zado-
voljno sklene Borjana Koželj.

Jeziki so najbolj zaželeni
Starost ni ovira, da se ljudje ne bi še naprej izobraževali in usvajali nova znanja. 
V Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki je vsako leto več krožkov in 
delavnic, v tem študijskem letu pa je vpisanih okoli 250 članov. Posebno radi se 
učijo tuje jezike, med katerimi je letos prvikrat tudi kitajščina.  

Borjana Koželj (levo) v družbi dr. Ane Kranjc, vodje slovenske univerze za tretje 
življenjsko obdobje / Foto: Arhiv GG
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Domen Hafner je 24-letni atlet z Gabr-
ške Gore. Pretekli mesec je na mara-
tonu v Dubaju, ki je bil njegov tretji v 
kratki karieri, odtekel osebni rekord. 
Član AD Železniki, ki trenira pod vod-
stvom Romana Kejžarja, je s časom 
2;22:16 dosegel sedemnajsti čas.
• Kdaj je padla odločitev za Dubaj?
"Že lani sem želel odteči dober rezul-
tat. Največ maratonov je spomladi 
in jeseni, zato sem imel najprej cilj 
Ljubljanski maraton, ki je štel tudi 
za državno prvenstvo. Pred Ljubljano 
sem se poškodoval, imel sem težave s 
hrbtom, a kljub temu želel odteči, ko-
likor se bi dalo. Na žalost sem na 30 
km odstopil. Po Ljubljani smo se naj-
prej z Robertom Kotnikom in Tonetom 
Kosmačem dogovarjali, da bi šli sku-
paj s trenerjem Romanom Kejžarjem 
v Dubaj, a se z organizatorji ni dalo 
dogovoriti, da bi bili v skupini naj-
boljših tekačev. Njih zanimajo samo 
rekordi in kar nekaj časa je tudi kaza-
lo na izboljšanje svetovnega rekorda. 
V tej elitni skupini ni bilo nobenega 
belopoltega tekača, ne pri moških ne 
pri ženskah. Na koncu sva šla sama 
z Romanom. Maraton je bil sicer zelo 
množičen. Na vseh razdaljah je teklo 
okrog 40 tisoč tekačev, na maratonski 
okrog pet tisoč. Dubaj sva izbrala, ker 
je kmalu v letu, in če bi šlo kaj narobe, 
da bi še vedno imel možnost pripravi-
ti se na kakšnega v spomladanskem 
terminu."
• Koliko je bilo priprav?
"Priprave na maraton običajno pote-
kajo dvanajst tednov, kar bi pomeni-
lo, da bi se moral začeti pripravljati 
že v času Ljubljanskega maratona. Po 
njem sem še en teden izpustil zaradi 
težav s hrbtom, en teden sem treniral 
po prilagojenem programu, nato pa 
znova na polno."
• S kakšnim ciljem ste šli v Dubaj?

"Glavni cilj je bil teči 2;20:30, kolikor je 
bila dogovorjena norma s strani Atlet-
ske zveze Slovenije za evropsko prven-
stvo avgusta v Berlinu. Deset dni pred 
tekmo sem imel znova težave z meči, 
tetivo ... Če ne bi imel že vsega plača-
nega, ne vem, ali bi se sploh odločil 
za pot. Na koncu sem nekako zmogel, 
čeprav pred tekmo v to nisem verjel. 
Ko me je Roman prvič čakal na trinaj-
stem kilometru, sem že razmišljal, ali 
bo sploh šlo do cilja."
• Startali ste eno uro za elitno sku-
pino. 
"Spremenili so progo in zaradi gneče 
so bili elitni tekači na startu ob šestih 
zjutraj, ostali uro kasneje. Start je bil 
zgoden zaradi boljših pogojev. Trasa 
proge je sicer zelo enostavna. Zadnjih 
petnajst kilometrov, ko sem se vračal 
proti cilju, sem tekel med tekači, ki so 
šli šele proti obratu. Desno nogo sem 
bolj obremenjeval, ker me je leva bo-
lela. Tekel sem na meji krčev, tako da 
sem moral spustiti tempo. Na 35 km 
sem imel še čas za 2 uri 19 minut. Še 
tri dni po tekmi sem imel tako oteklo 
nogo, da nisem mogel obuti čevljev. 
Najbolj pomembno je, da sedaj vem, 
da sem sposoben odteči dober čas, 
tudi olimpijsko normo. Ta tekma je 
bila zelo pomembna za mojo glavo za 
naprej."
• Vsak maraton je zgodba zase. Ka-
kšna zgodba je bil za vas ta v Duba-
ju?
"Imel sem visoka pričakovanja. Glede 
na vse težave sem z rezultatom zado-
voljen. To je bil moj drugi 'pravi' mara-
ton. Spomladi, ko sem ga tekel prvič, 
to še ni bilo to. Če hočeš trenirati za 
maraton, moraš na teden preteči tudi 
po dvesto kilometrov. Sedaj vidim, da 
mi je v vsakem novem maratonskem 
ciklusu lažje. Spomladi sem največ te-
kel po 160 km in bil že po dveh tednih 
izmučen, sedaj sem dva tedna na-
redil tudi po dvesto kilometrov in še 

tri tedne blizu dvesto. V pripravah na 
Dubaj sem pretekel med 1700 in 1800 
kilometrov."
• Kakšni so vaši cilji za naprej?
"Upam, da bo poškodba noge čim prej 
preteklost. Trenutno še ne tečem, sem 
pa kako drugače aktiven. Aprila bi rad 
nastopil na kakšnem teku na 10 km 
in dosegel čas pod 30 minutami. Vem, 
da sem tega sposoben, in na treningih 
se tej meji že zelo približam. V načr-
tu imam preteči polmaraton v času 1 
ure in 5 minut. Upam, da se nam bo 
z Atletsko zvezo kljub vsemu uspe-
lo dogovoriti za nastop v maratonu 
na evropskem prvenstvu, ki bo pole-
ti. Dolgoročni cilj pa je odteči normo 
za olimpijske igre, kar bi mi verjetno 
odprlo marsikatero pot, da bi mi bilo 
lažje tudi glede financiranja in časa. 
Treniram ob službi, kar je zagotovo 
težje."

V Dubaju do osebnega rekorda
Domen Hafner je krepko izboljšal svoj osebni rekord  
v maratonu. 

Domen Hafner s trenerjem Romanom 
Kejžarjem na maratonu v Dubaju  
/ Foto: osebni arhiv
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V spomin na dolgoletnega predanega 
in pred dobrimi tremi leti prezgodaj 
preminulega rokometnega delavca 
Jožeta Galofa so, v odmoru med jesen-
skim in pomladanskim delom roko-
metnega prvenstva, v športni dvorani 
na Trati pripravili spominski turnir. 
"Bile so sanje in bila je vizija … Od po-
rodne rokometne sekcije pri TVD Par-
tizan, ki jo je soustanavljal Jože pri 19 
letih, do zadnjega diha. Mnogi, ki se z 
njim niso vedno strinjali, bi rekli, saj 
ni vredno. Po toliko porazih, tekmo-
valnih in organizacijskih, jih je minila 
vnema ob prvem naslednjem trenin-
gu. Jožeta pač nikoli, raje je oddelal ali 
organiziral še enega. Vedel je namreč, 
da bližnjic do velikih metov v športu 
ni. Bil je popotnik, iskalec izzivov na 
avtocestah, ki jih je gradilo zanesenja-
štvo. Rekli so mu tudi Taksist, saj je v 
tistih časih redko dobrino – avtomobil 
– uporabljal za prevažanje rokometa-
šev od dvorane do dvorane. Ob tem pa 
marsikdaj domače postavil na drugo 
mesto. Ker je verjel v to, kar dela, so 
mu sledili marsikje. Pri Prulah, Slo-
vanu, v Ponikvah in še kje. Srkal je 
znanje in izkušnje, da bi se nekoč vr-
nil. V svoje najbolj rokometno mesto 

na svetu – Škofjo Loko. Če ne že prej, 
se je s tem nepreklicno končala doba 
prislovične majhnosti in nepomemb-
nosti loškega kluba. V dveh izjemnih 
generacijah, zbranih okoli Miha Ke-
šeta in Jureta Dolenca, ga je postavil 
prav ob bok najboljšim klubom v Slo-
veniji. Ker je verjel v svoje rokometne 
»sinove«, so na Podnu na kolena pa-
dali tudi največji in najbogatejši. Loka 
to nikdar ni bila in ne bo," je o Jožetu 
Galofu v imenu RD Urbanscape Loka 
med drugim zapisal Marko Špolad in 
ob turnirju dodal, da Jože ne bi maral 
velikih besed, zato so v njegov spo-
min raje pripravili rokometni turnir. 

Na njem so se zadnji januarski petek 
pomerili Sviš, SC Ferlach iz avstrijskih 
Borovelj in domače moštvo Urbansca-
pe Loka. 
Na prvi tekmi med drugoligašem iz 
Ivančne Gorice in domačimi prvoliga-
ši so z 29 : 22 slavili rokometaši kluba 
Urbanscape Loka, na drugi tekmi med 
Svišem in gosti iz Borovelj je bila s 23 : 
18 boljša ekipa Sviša, na zadnji tekmi 
pa so domačini s 30 : 21 ugnali moštvo 
SC Ferlach in zasluženo osvojili preho-
dni spominski pokal. Tega je kapeta-
nu Anžetu Vrbincu izročila Boža Galof, 
hčerka Jožeta Galofa.
Turnir si je ogledal tudi nekdanji lo-
ški rokometaš in reprezentant Jure 
Dolenec, ki je v zadnji sezoni član 
slovite Barcelone. »Zagotovo je turnir 
primeren spomin na Jožeta Galofa, ki 
je imel veliko vlogo tudi na moji roko-
metni poti. Bil je pač prva oseba v klu-
bu, za rokomet je naredil res veliko in 
vsi, ki smo ga poznali, se ga radi spo-
minjamo. Upam, da bo turnir v njegov 
spomin potekal tudi v naslednjih letih 
in da bo še močnejši,« je tudi povedal 
Dolenec, ki je nato že odpotoval v Špa-
nijo, kjer ga po poškodbi čaka dokonč-
na rehabilitacija, nato pa novi izzivi 
tako z Barcelono kot slovensko repre-
zentanco.

S turnirjem so se spomnili Jožeta Galofa
Škofjeloški rokometni delavci so zadnji januarski petek pripravili turnir, ki je 
potekal v spomin na Jožeta Galofa, pokala pa so se razveselili domači prvoligaši.

Pokal na prvem spominskem turnirju Jožeta Galofa je osvojila domače ekipa Urbanscape Loka.

Turnir si je ogledal tudi Škofjeločan Jure 
Dolenec, sedaj član Barcelone.
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Prejšnji teden je v estonski Otepi po-
tekal evropski turnir specialne olim-
pijade v smučarskih tekih. Tekmova-
nja se je udeležilo tudi šest slovenskih 
tekmovalcev in tekmovalk, ki so do-
mov prinesli kar štiri medalje, od tega 
tri zlate. Dve od njih sta osvojila člana 
škofjeloškega Sožitja Elvis Čauševič in 
Monika Grgič. Izkazal se je tudi tretji 
loški tekmovalec, Uroš Bernik, ki je s 
slovensko štafeto osvojil četrto mesto, 
v posamični razvrstitvi pa je bil peti.
Škofjeloške tekmovalce so skupaj z njiho-
vim trenerjem Pajom Cakičijem ob vrni-
tvi iz Estonije prejšnjo sredo v prostorih 
Sožitja pričakali domači in člani Sožitja 
ter jim pripravili prisrčen sprejem.

»Tekmoval sem v smučarskem teku 
na sto metrov in za seboj pustil prav 
vse tekmovalce. Res mi je šlo dobro in 
vesel sem, ker se dobil zlato medaljo. 
Zanjo sem veliko treniral. Vesel sem 
bil tudi, ker nas je prišel na Pokljuko 
obiskat tudi Ivo Čarman in nam pove-
dal, kako se teče,« je povedal Škofjelo-
čan Elvis Čauševič in ponosno pokazal 
zasluženo odličje.
Tudi Monika Grgič je domov v Virmaše 
prinesla zlato medaljo, tako kot Elvis 
pa je nastopila v teku na 100 metrov. 
»Zelo sem bila vesela, ker sem zma-
gala. Najprej sta mi čestitala trenerja 
Pajo in Nataša, nato tudi ostali. Tudi 
mami in ati sta bila vesela mojega 
uspeha,« je bila nasmejana Monika, 
ki je prav tako pridno trenirala in se 

pripravljala na letošnje najpomemb-
nejše tekmovanje.
Edini, ki okoli vratu ni imel medalje, 
je bil Uroš Bernik od Sv. Barbare, ki pa 
je ponosno pokazal priznanje za peto 
mesto. »Nastopil sem v štafeti, kjer 
smo tekli štirje tekmovalci, vsak po 
petsto metrov. Nato sem tekmoval še 
na tisoč metrov. Zelo sem se potrudil, 
saj sem tekel, kolikor sem le lahko. 
Na tekmovanju mi je bilo zelo všeč, 
posebno lepo je bilo na slovesnosti ob 
odprtju,« je povedal Uroš Bernik.
Kot je pojasnil trener Pajo Cakiči, je 
imel prav Uroš zelo močno konku-
renco skandinavskih tekačev, zato je 
njegov rezultat res odličen. »Vsi tri-
je tekmovalci so se izkazali in veseli 
smo, ker smo imeli ves čas priprav 
veliko podporo našega Sožitja, tako 
predsednika Marka Mohoriča kot Su-
zane Kušar, ki za nas ureja papirje in 
skrbi, da gre vse po načrtih. Trenira-
li smo vse od decembra do konca ja-
nuarja, največ na Pokljuki. Pomagala 
sta mi tudi Andrej Bukovšek in Marko 
Grgič. Zelo smo bili veseli, ker nas je 
na pripravah na Pokljuki obiskal tudi 
škofjeloški olimpijec v smučarskem 
teku Ivo Čarman, ki nam je pokazal 
nekaj veščin teka in nam povedal, kaj 
je na tekmovanju najbolj pomembno. 
Zahvaljujemo se mu tudi za podporo 
pri skrbi za enotna tekaška oblačila,« 
je povedal trener škofjeloških tekmo-
valcev Pajo Cakiči, ki je bil navdušen 
tudi nad lepim sprejemom in dobro 
organizirano prireditvijo v Estoniji. 
»Poleg nas, Ločanov, so bili v Estoniji 
tudi trije tekmovalci iz Črne na Koro-
škem s trenerko Natašo Lačen, nekda-
njo tekmovalko v smučarskih tekih. 
Vse so organizatorji res lepo sprejeli, 
medalje so podeljevali njihovi najbolj-
ši športniki. Mladi so se hitro spozna-
li med seboj in res jih je bilo veselje 
spremljati," je še dodal Pajo Cakiči.

Iz Estonije so prinesli dve zlati medalji
Monika Grgič, Uroš Bernik in Elvis Čauševič so uspešno nastopili na evropskem 
prvenstvu v smučarskih tekih specialne olimpijade v Estoniji, domov v Škofjo 
Loko pa so prinesli tudi dve zlati medalji.

Uroš Bernik, Monika Grgič, Elvis Čauševič in trener Pajo Cakiči so se domov vrnili z lepimi 
vtisi in dvema zlatima medaljama.
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Pred tridesetimi leti je bil ustano-
vljen Hokejski klub Jelen, ki je zdru-
žil rekreativne igralce hokeja z dveh 
strani občinske meje, medvoške in 
škofjeloške. Na zaledeneli "luži" med 
obema občinama so pozimi drsali in 
se nato odločili, da začnejo igrati or-
ganizirano. Ustanovili so klub HK Je-
len Senica - Reteče, ki deluje v okviru 
ŠD Senica.
Prvi velik dogodek ob praznovanju so 
imeli 3. in 4. februarja. V Kranju so or-
ganizirali dvodnevni mednarodni ho-
kejski turnir, na katerem je nastopilo 
sedem ekip. Gostitelji so osvojili peto 
mesto, zmagala pa je ekipa Trebič Hell-
fish s Češkega. Najboljši igralec turnir-
ja je bil Miha Avguštin z Godešiča. 

Treninge imajo enkrat tedensko, 
tekme v Ljubljanski nočni hokejski 
ligi pa enkrat do dvakrat na teden. 
Iz njihove zgodovine gre izpostaviti 

še dvakratno udeležbo na svetovnem 
veteranskem prvenstvu v Kanadi. 
Želja je, da bi bili leta 2020 zraven še 
tretjič. 

Praznujejo trideset let

V ekipi HK Jelen je tudi kar nekaj igralcev s škofjeloške občine.
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Slovenska članska reprezentanca v floorballu, ki jo večino 
sestavljajo igralci z loškega konca, se je na začetku tega me-
seca udeležila kvalifikacijskega turnirja za nastop na sve-
tovnem prvenstvu. V Nitri so varovanci Gorazda Tomca naj-
prej z 2 : 7 izgubili z domačo ekipo Slovaške ter bili nato s 5 : 6 
slabši od Nemcev. Na tretji tekmi so s 15 : 5 premagali Fran-
cijo, za konec pa s 23 : 1 izgubili proti Švedom. Tako so osvojili 
četrto mesto in se jim na svetovno prvenstvo ni uspelo kva-
lificirati. Kljub temu domov niso prišli razočarani. "Vtisi po 
zaključenih kvalifikacijah so vsekakor pozitivni. Pokazalo 
se je, da imamo kvalitetno in homogeno reprezentanco, 
ki se lahko kosa z velesilami svetovnega floorballa. Igrali 
smo proti trem reprezentancam prve deseterice svetovne-
ga floorballa. Veseli me, da smo vse tekme odigrali na vi-
sokem nivoju in da so se mladi, ki so bili prvič na velikih 
tekmovanjih, uspešno vključili v ekipo," je povedal selektor 

Gorazd Tomc, ki s končnim četrtim mestom ni bil najbolj 
zadovoljen.
"Tak razplet sem napovedal že pred kvalifikacijami, a me 
jezi, ker nismo izkoristili priložnosti za zmago, ki so nam 
jo ponudili Nemci. S to zmago bi zaključili kvalifikacije v 
naši skupini na tretjem mestu in bi se ob ugodni razliki v 
zadetkih uvrstili na svetovno prvenstvo v Prago," je še do-
dal Tomc, ki je bil ponosen, da jim je uspelo zadeti gol proti 
Švedom. "Prvič v zgodovini je Slovenija igrala proti osem-
kratnim svetovnim prvakom Švedom. Izkušnja je bila fe-
nomenalna. Končni rezultat ni bil pomemben, zato sem 
dejal fantom, naj odigrajo zbrano, borbeno in napadalno, 
predvsem pa, da naj uživajo," je še povedal Tomc.

Gol so zabili tudi  
odličnim Švedom
Naši reprezentanci v floorballu sicer 
ni uspel podvig, da bi se uvrstila na 
svetovno prvenstvo, iz kvalifikacij v 
Nitri pa vseeno niso prišli razočarani.

Igralca Insporta Lovro Oblak in Tevž Bohinc na tekmi proti 
Slovakom / Foto: arhiv SLO floorball reprezentance
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Relativna zračna vlaga v bivalnih prostorih pomembno 
vpliva na naše počutje. Kot so sporočili iz Zveze potrošni-
kov Slovenije (ZPS), je optimalna zračna vlaga med 40 in 
60 odstotki, a se ta v času ogrevalne sezone lahko spusti 
tudi na 30 odstotkov ali celo manj. Suh zrak draži našo 
kožo, oči in dihala, oslabi absorpcijo in prenos kisika v 
ožilje, posledice so utrujenost, izčrpanost in pomanjkanje 
zbranosti, poudarjajo na ZPS, zato se marsikdo odloči za 
nakup vlažilnika zraka. Na izbiro imamo različne vrste 
vlažilnikov, ki se razlikujejo po tem, na kakšen način v 
prostor dovajajo vlago (hlapilni, ultrazvočni, parni), po 
moči delovanja, zmogljivosti vlaženja, glasnosti, času de-
lovanja z enim polnjenjem rezervoarja, dodatnih funkci-
jah preprostosti uporabe in vzdrževanja. Za preproste raz-
ličice boste odšteli okrog 30 evrov, za tehnološko najbolj 

izpopolnjene pa tudi več kot 250 evrov. Na ZPS svetujejo, 
na kaj vse moramo biti pozorni ob nakupu vlažilnika zra-
ka. Pomembno je, da je ta ustrezno zmogljiv; izberite ga 
glede na velikost prostora, ki ga boste vlažili. Pri tem ni 
pomembna samo velikost posode za vodo, kajti nekateri 
modeli s 4,5-litrskim rezervoarjem lahko ustrezno navla-
žijo 25 kvadratnih metrov velik prostor, drugi s 3,5-litr-
skim pa še enkrat večjega. 
Prav tako pomembna je preprosta uporaba vlažilnika zra-
ka. Izberite model, ki ga je po potrebi preprosto premikati 
iz prostora v prostor, ne da bi se pri tem bali, da bo od-
padel kakšen del. Če niste vešči upravljanja LED-zaslona 

na dotik, izberite model z enim ali dvema funkcijskima 
gumboma. V obeh primerih je priporočljivo izbrati vlažil-
nik, ki zagotavlja jasno viden prikaz stopnje vlažnosti in 
uporabniku prijazno upravljanje. 
Boljši vlažilniki imajo vgrajen tudi higrostat, ki izklopi de-
lovanje, ko je dosežena nastavljena stopnja vlažnosti. Pri 
modelih brez higrostata obstaja nevarnost, da se bo pro-
stor preveč navlažil, to pa prinaša nove nevšečnosti, tudi 
nastanek plesni v stanovanju. Če vaš vlažilnik tega nima, 
si priskrbite higrometer, s katerim boste spremljali vla-
žnost zraka, prav tako svetujejo na ZPS.
Pomembno je tudi preprosto čiščenje. Redno čiščenje in 
vzdrževanje je ključ do pravilno delujočega vlažilnika in 
posledično do kakovostnega zraka v prostoru. Skrbno 
preberite navodila za uporabo in vzdrževanje naprave. Po 
navodilih proizvajalca redno čistite posodo za vodo, ele-
ktrode, na katerih se je nabral vodni kamen, menjujte 
filtre in podobno. Proizvajalci sicer zatrjujejo, da v vlagi, 
ki jo oddajajo vlažilniki, ni bakterij in mikroorganizmov, 
ki bi lahko škodili zdravju, a to velja le, če napravo redno 
čistite. To med drugim pomeni, da posodo za vodo vsak 
dan oziroma pred vsako polnitvijo sperete in temeljito 
osušite, enkrat na teden pa jo razkužite s priporočenim 
sredstvom, lahko tudi s kisom. Vse našteto je treba storiti 
tudi po koncu ogrevalne sezone, preden napravo pospra-
vite do naslednje ogrevalne sezone.
Ljudje smo različno občutljivi na hrup, vlažilniki pa so 
med delovanjem različno glasni – večina jih deluje v ob-
močju med 25 in 46 dB; zato je pomembno tudi tiho de-
lovanje. 

Preprečite suh zrak v stanovanju 
V stanovanjih s centralnim radiatorskim ogrevanjem je lahko velika  
nadloga – suh zrak. Ta povzroča številne nevšečnosti, lahko tudi resnejše 
zdravstvene težave. Najbolj učinkovita rešitev so vlažilniki zraka. 

Na trgu lahko izbirate med hlapilnimi 
vlažilniki, ultrazvočnimi vlažilniki in parnimi 
vlažilniki.

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

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

Največ parov na Loškem se odloči za 
grajsko poroko, poroko na mestnem 
vrtu in poroko na Visokem. Poroke 
s protokolom potekajo od aprila do 
konca septembra, ostale seveda čez 
celo leto. Največ porok je v maju, juni-
ju in septembru. Z letošnjo sezono na 
Turizmu Škofja Loka pripravljajo nov 
poročni protokol oziroma novo poroč-
no lokacijo na prostem, na prelepem 
grajskem vrtu Loškega gradu, pred sli-
kovito Škoparjevo hišo.
"Prvi korak neveste in ženina je pri-
java na Upravni enoti Škofja Loka, 

Nepozabni poročni obred
Največ parov se odloči za grajsko poroko, poroko na mestnem vrtu in poroko na 
Visokem, so povedali na Turizmu Škofja Loka, kjer organizirajo poročne obrede. 
Poročni obred pripravijo tudi na posestvu Brdu pri Kranju in na gradu Strmol. 

Grajska poroka / Foto: Janez Tolar
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kjer se dogovorijo za želeni termin, 
nato se oglasijo pri nas na Turizmu 
Škofja Loka, kjer organiziramo po-
ročni obred. Pari se za izbrano poroč-
no lokacijo odločajo predvsem glede 
na naravo poroke in glede na število 
povabljenih svatov. Skušamo ugoditi 
njihovim željam tudi pri izbiri glasbe-
ne spremljave, cvetličnega aranžma-
ja … in jim svetujemo pri dodatnem 
najemu površin za pogostitev in pri 
izbiri gostinskih ponudnikov. Če je do-
govorjena poroka na prostem in je na 
dan poroke deževno vreme, se poroka 
prestavi v notranji prostor, v poročno 
dvorano," je sporočila Jana Kuhar iz 
Turizma Škofja Loka. 
Pri grajski poroki na gradu nevesto 
in ženina ter svate sprejme paž, ki 
usmerja poroko, v grajski poročni 
dvorani si ob izbrani glasbeni spre-
mljavi izmenjata zaobljubi, na koncu 
obreda pa mladoporočenca nazdravi-
ta še s penino. Poročni zaobljubi si ne-
vesta in ženin lahko izmenjata tudi v 
prelepi poročni dvorani Žigonove hiše Poročna dvorana na Visokem / Foto: Izidor Jesenko

Dan najlepših sanj 

Dvorje 3 

Cerklje na Gorenjskem  

04 260 13 50 

grad-strmol@brdo.si 

www.grad-strmol.si 

GRAD STRMOL 
Romantično naravno okolje, prežeto z veličastno 
zgodovino, ponuja pravljično poročno lokacijo, 
odmaknjeno od vsakdanjega vrveža. Razkošen 
grajski ambient je idealen za butični poročni 
obred o katerem sta vedno sanjala. Z izbiro Gradu 
Strmol se pravljica vašega poročnega dne gotovo 
zaključi tako:  

»... in živela sta srečno do konca svojih dni.« 
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Vaša poročna pravljica 
Posestvo Brdo 

Predoslje 39, Kranj 
04 260 15 44 

poroke@brdo.si 
www.brdo.si 

Doživite najlepši dan v svojem življenju na sanjskem 
Posestvu Brdo pri Kranju. Edinstven ambient, celovita 
organizacija, vrhunska kulinarika in brezhibna storitev so 
razlogi, da je Brdo ena od najbolj priljubljenih poročnih 
lokacij v Sloveniji. Tu je vsaka poroka zgodba zase. 

ali na vrtu Žigonove hiše na Mestnem trgu in doživita in-
timno poroko na prostem v strnjenem mestnem jedru s 
pogledom na njegovo čudovito okolico. Lahko pa ta naj-
lepši dan kronata s čarobnostjo Tavčarjevega dvorca na 
Visokem, v objemu neokrnjene narave Poljanske doline. 
Pisatelj Ivan Tavčar je napisal veliko lepih zgodb, najlepšo 
pa je spisalo prav njegovo življenje z ženo Franjo. Ženinu 
in nevesti tako Tavčarjevo pero pomaga spisati srečen za-
četek tudi v zgodbi njunega zakona. 
Na Turizmu Škofja Loka organizirajo tudi srednjeveško po-
roko. Na Loškem gradu nevesto in ženina po srednjeveških 
šegah in navadah poroči sam loški glavar. Obred poteka 
v stari slovenščini, v jeziku iz časov Primoža Trubarja in 
blišču srednjeveških oblačil.

ŠEPET POROČNEGA OBREDA TUDI NA BRDU  
IN GRADU STRMOL
Nepozabni poročni obred lahko doživite tudi v ambientu 
posestva Brdo pri Kranju, obdanem z lepoto narave. Kot 
so sporočili, pri pripravi poroke na Brdu sodeluje profesi-
onalna ekipa, ki poskrbi za vse podrobnosti. Ponudbo pri-
lagodijo željam neveste in ženina, tako je poročni obred 
podpisan z osebno noto vsakega poročnega para posebej. 
Na posestvu Brdo lahko poteka celoten poročni dan, od 
sprejema preko civilnega obreda pa do poročnega slavja in 
zaključka z nočitvijo v hotelu. Par lahko izbira med poljub-
nimi kombinacijami na prostem v parku ali modernem 

Kongresnem centru Brdo. Romantično naravno okolje, 
prežeto z veličastno zgodovino in številnimi ljubezenskimi 
zgodbami ... To pa je grad Strmol, ki nudi pravljično po-
ročno lokacijo. V tem okolju sta še posebej priljubljeni dve 
tematiki, grajska ali podeželska poroka, prav vsaki pa daje 
končni pečat poročni par sam.

Žigonova poročna dvorana / Foto: Jana Jocif
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Morda vam pride prav nekaj nasvetov, ki smo jih poiskali za 
nevesto. Barvo poročnega nakita uskladite z barvo poročne 
obleke. Zlato okrasje se npr. ne bi dobro ujelo s čisto belino 
obleke, morda poskusite z biseri ali odtenki platinaste bar-
ve. Diamantno bela obleka (rahel odtenek sivo bele obleke) 
se poda k zlatu in srebru, tudi rožnato zlati in biserni barvi. 
Ebenovinasto bela obleka ima bež odtenek mehke, nežno 
bele barve, včasih ima celo rumenkaste odtenke; z rume-
nim zlatom boste poudarile kremasto nianso blaga.  Če ima 
poročna obleka pridih preteklosti, lahko ustvarite zanimiv 
kontrast z bolj modernimi stili nakita. Če boste izbrale mla-
dostnejši videz, v poročno pričesko vključite nekaj majhnih 
svežih ali svilenih cvetlic. Če ste za klasično eleganco, se bo 
lepo podala zapestnica v stilu art-deco. 
Pomembno je tudi, kakšen dekolte bo imela poročna obleka. 
Če boste imele gola ramena, lahko izberete ogrlico in uha-
ne oz. namesto ogrlice velike viseče uhane. V-izrez obleke 
pa kliče po nakitu za dekolte; tanka verižica s preprostim 
obeskom bo izraz elegance, medtem ko bo biserna ogrlica 
poskrbela za klasičen čar. Ne glede na to, ali bodo vaši lasje 
speti v prekrasno figo ali v igrivi čop, bo okrasje na vaših 
kodrčkih nepogrešljivo pri obleki z naramnicami. Če ste v 
zadregi, kaj izbrati, je rešitev večni poročni duet: viseči uha-
ni z diamanti (ali cirkoni) in elegantna verižica, kakršna je 
na primer iz biserov, ali ovratnica z diamantnim obeskom 
(oziroma zapestnica za obleke z naramnicami). Nakit naj bo 
skrbno odmerjen, da vas v končnem videzu ne bo zasenčil.

Nevestin poročni nakit
Izberite poročni nakit, ki se bo prilegel 
že izbrani poročni obleki in predvsem 
vaši osebnosti. 

Za praznovanja oziroma rezervacije za zaključene družbe 
imamo na voljo tri prostore za 20, 40 in 60 oseb.

DELOVNI ČAS:
ponedeljek–sobota 
10.00–22.00
nedelja in prazniki 
11.00–22.00

GOSTIŠČE PICERIJA
RETNJE 40, TRŽIČ, SLOVENIJA
T:  04 595 84 58
G: 041 653 416, 04 592 50 00
E:  zoran.kabic@gmail.com
www.gostiscesmuk.si

Obiščite 
nas, poleg 

okusne 
hrane lahko  
uživate tudi  

v čudovitem 
ambientu.

 PIZZE  DOMAČE SLOVENSKE 
JEDI  JEDI PO NAROČILU 

 SOLATE  SLADICE

DOSTAVA HRANE NA DOM

04 592 50 00
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Sestavni del vsake poroke so tudi cve-
tlične dekoracije, saj si neveste ne 
predstavljamo brez poročnega šopka 
v rokah, s cvetjem pa okrasimo tudi 
avto mladoporočencev in dvorano, kjer 
poteka poročno slavje. "Poročno okra-
sitev tako prostora za obred kot prosto-
ra za slavje prilagodimo stilu izbrane 
poroke. Podobna zgodba se ponovi pri 
izbiri barv za poročni šopek in ostale 
dekoracije. Ko dosežemo pravo kom-
binacijo barv, ki poveže prostor in stil, 
bo celotna podoba dogodka nedvomno 
sanjska," poudarja Meta Sporiš.
Med poročnimi stili po njenih besedah 
še vedno očara vintage stil, ki se v novi 

Velik poudarek na drobnih detajlih
Modne smernice pri poročnih cvetličnih dekoracijah letos ponujajo nekaj novih, 
nekaj pa tudi že znanih stilov, ki pa so toliko bolj dodelani s poudarkom na 
podrobnostih, pravi Meta Sporiš iz cvetličnega studia Sanjski šopek. 
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Kako z laserskimi tretmaji izboljšujemo izgled kože in kako nam analiza kože pri tem pomaga?

Za pomlajevanje kože na obrazu, vratu in dekolteju uporabljamo izbrane valovne dolžine IPL svetlobe, ki najbolj spodbujajo
nastanek novih kolagenskih in elastinskih vlaken ter obnovo celic. Rezultat je gladka, enakomerna in sijoča koža. S tretmaji nege
aknaste kože in odpravljanja pigmentacije dosegamo estetsko izboljšanje kvalitete kože za bolj zdravo kožo in enakomerno polt.
Za doseganje in ohranjanje vidnih rezultatov priporočamo uporabo profesionalnih kozmetičnih izdelkov Nomasvello, pri katerih
vam bo naše strokovno osebje z veseljem svetovalo. Če niste prepričani, s kakšno kožo imate opravka, se obrnite na nas. S
pomočjo Woodove lučke bomo zanesljivo ugotovili, kakšen tip kože imate na določenih delih
obraza, in vam svetovali izbiro ustreznega tretmaja ter uporabo izdelkov, primernih za vas.

Kdaj je najboljši čas za laserske tretmaje?

Medtem ko z Nomasvello tehnologijo lahko brez daljšega izogibanja soncu
izvajamo tretmaje trajne depilacije, pa to ne velja za tretmaje za boljši
izgled kože.  Za tretma pomlajevanja, nego aknaste kože in odpravljanje
pigmentacije se je potrebno izogniti soncu vsaj 15 dni pred in po, saj
koža ne sme biti porjavela. Najboljši čas je tako obdobje od jeseni do
pomladi, oziroma do prvih daljših sončnih dni. Po parih obiskih bo
vaša koža vidno pomlajena, brez nadležnih aken in brazgotin od le-
teh ter s svetlejšo poltjo brez temnih pigmentnih madežev.

V naslednji števllki si lahko preberete, zakaj je pomembno čiščenje kože in kako vpliva
na rezultate ter kakšne linije Nomasvello profesionalne kozmetike so na razpolago...

H
E

R
M

O
S

A 
D

.O
.O

.,
 P

LA
N

IN
S

K
A 

C
E

S
TA

 2
5

, S
E

VN
IC

A



38 | POROKE

KRANJ
www.zlatarstvositar.com I GSM: 041 616 301

Popusti se med seboj ne seštevajo.

-15    %  

na vse poročne 

prstane  

od valentinovega  

do dneva žena
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poročni sezoni sicer počasi poslavlja, 
a bo med slovenskimi pari priljubljen 
vsaj še letos. Ker se Slovenija ponaša z 
dih jemajočimi lepotami narave, bi bilo 
po njenih besedah nezaslišano pozabiti 
na možnost poroke v gozdu, na vrtu ali 
seniku. "Poročni trendi nas vse bolj in 
bolj vodijo tudi v stil z več zelenja, ra-
znolikega in zanimivega, ki smo ga v 
preteklosti vedno postavljali v ozadje in 
ga uporabili le za 'zapolnitev' dekoracij." 
Tovrstne dekoracije so po njenih bese-
dah vsekakor zelo premišljeno urejene, 
vendar tako, da so videti, kot bi jih vzeli 
iz narave – ne delujejo "umetno" ume-
ščene v prostor. Potem pa je tu še stil, 
ki ponuja kombinacijo vseh barv. Cvetje 
mora biti v tem primeru nežno, mehko 
ter brez strogih oblik in močnih tonov 
barv. "Vsa dekoracija mora bit videti 
tako, kot bi jo naslikal slikar z vodnimi 
barvami." Vedno bolj trendovski je še 
boemski stil, ki je v tujini priljubljen že 
nekaj časa, pri nas pa v ospredje stopa 
v zadnjem letu. Ta stil po besedah Mete 
Sporiš združuje naravni, rustikalni in 
vintage stil v enem.
Med barvami poročne okrasitve letos 
nobena ne izstopa kot vodilna, tren-
dovska, pojasnjuje Meta Sporiš. "Še ve-
dno pa se držimo pastelnih, nežnih in 
romantičnih odtenkov cvetja, te pa v 
nekaterih stilih popestrimo z močnej-
šimi, nekoliko temnejšimi barvami, 
kot je temno vijolična, temno rdeča, 
temno modra ali rjava." Izbrane bar-
ve cvetja popestrijo z zlato, srebrno, 
bakreno ali rose gold barvo, ki se obi-
čajno pojavlja na vazah, svečnikih, ti-
skovinah ali v dekorativnih trakovih.
Pika na i vsake obleke nevest predsta-

 Vse blago za poročne obleke, družice in svate dobite v naši trgovini.
  Del poročnega programa najdete na www.gramatex.com pod poroke in mature... sprotne novosti na 

gramatex. Dekor in otroški program pa na spletni trgovini www.gramatex.si. Vabljeni!

       S tem kupončkom   

25% popust              
ZA NEVESTE

Gramatex, d. o. o.  
Trgovina z metrskim blagom 
Zgoša 20 pri Begunjah 
Odprto vsak dan od 9. do 19. ure 
sobota do 18. ure. T: 040 436 689
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citroen.si

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017

ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS

35DO CENEJE
%

ZOBATI JERMEN Z
VODNO ČRPALKO

KONCESIONAR

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

vlja poročni šopek. Tudi pri šopkih se 
modne smernice spreminjajo. Ta čas v 
ospredje prihajajo vse večji, bogatejši in 
asimetrični šopki, ki se odpirajo v obliki 
črke T ali pa nekoliko padajo naprej. "V 
šopek se dodajajo tudi detajli v stilu po-
roke in širši trakovi, ki prosto plapolajo 
v vetru." Obenem so modni tudi tesno 
povezani šopki, ki dajejo videz travni-
škega šopka, pravkar nabranega na 
vrtu ali polju. "Klasičnih, zelo urejenih 
bidermajer šopkov pa je vse manj, saj 
vsi trendi narekujejo vedno bolj in bolj 
razgibane in zračne cvetlične šopke. Vse 
oblike šopkov in ostalih cvetličnih de-
koracij stremijo k naravnemu videzu."
Meta Sporiš se zaveda, da je poro-
ka edinstven in prelomen dogodek v 
življenju, zato je pomembno, da se s 
parom pogovori o željah in pričakova-
njih glede cvetlične dekoracije. "Z zna-
njem, kreativnostjo in idejami pa jim 
potem pomagamo do končnih rešitev 
in videza cvetličnih dekoracij." Fo
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  Moje pesmi, moje sanje, enega izmed najbolj priljubljenih muzikalov vseh časov, se je v maternem jeziku lani razveselilo tudi 
slovensko občinstvo. V glavnih vlogah blestita Eva Černe in Boštjan Romih, izjemni v svojih vlogah pa so tudi ostali nastopajoči, 
med njimi Irena Yebuah Tiran, Matjaž Stopinšek, Katja Konvalinka in ostala ekipa kar 150 umetnikov. S čustveno zgodbo o ljubezni 
do družine, glasbe in domovine se bodo 10. marca v Športni dvorani Poden poskušali dotakniti tudi škofjeloškega občinstva. M. R.  
/ Foto: arhiv organizatorja

 Na nedavni Suzukijevi letni trgovski konferenci v Mariboru je 
Avto Lušina z Gosteč prejel prestižno nagrado Suzuki partner leta 
2017. Nagrado, ki ponazarja spoštovanje dogovorov, zadovoljstvo 
strank, uspešnost podjetja in odličen poslovni rezultat, je prevzel 
lastnik avtohiše Franc Lušina (drugi z leve). Na sliki skupaj s Shirom 
Utsunomiyo, predstavnikom Suzukijeve tovarne na Madžarskem, 
Petrom Verčičem, direktorjem Podružnice Suzuki Magyar Zrt. 
v Sloveniji, in Sašom Bučanom, vodjo prodaje motociklov ter 
nadomestnih delov v Suzuki Slovenija. A. Š.

  Nekdanjo plezalko Natalijo Gros bomo v 
prihodnjih mesecih lahko spremljali na plesnem 
parketu, saj bo ena od dvanajstih tekmovalk 
v novi sezoni šova Zvezde plešejo, ki naj bi ga 
začeli predvajati marca. Simpatični Škofjeločanki 
se bodo s tem izpolnile otroške sanje, saj jo 
je ples od nekdaj mikal, a nikoli ni imela časa 
zanj. Kot deklica si je želela, da bi nastopala v 
latinskoameriških plesih. A. Š. / Foto: arhiv Pop tv
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: JEDI ZA 
VSAK OKUS, ki je bila objavljena v Loških novicah v torek, 
16. januarja 2018, prejmejo darilni bon v vrednosti 15 EUR 
Monokel optike. To so: Vera Schneider iz Škofje Loke, Nada 
Jevnikar z Visokega in Jelka Frelih iz Železnikov.

  V medvoški knjižnici se je s svojimi fotografijami predstavljala 
fotografinja Irena Marsich iz Reteč. Naslov njene druge 
samostojne razstave je bil 22 fotografskih izletov, 22 doživetij. Za 
razstavo je izbrala predvsem motive iz narave, ki jih je največkrat 
posnela v zgodnjih jutranjih urah. P. K.

  Na nedavnem dobrodelnem koncertu Lions kluba v 
Škofji Loki je uživala tudi lastnica lekarne na Spodnjem 
trgu Janka Tavčar, sicer mati predsednice kluba Monike 
Tavčar. V objektiv smo jo ujeli po koncertu v družbi 
Omarja Naberja. A. Š. / Foto: Gorazd Kavčič

 Voditeljske niti dobrodelnega koncerta 
škofjeloških lionsov je imel v rokah Boštjan Romih, ki 
je svojo nalogo seveda odlično opravil. Izkazala pa se 
je tudi domačinka Bojana Bergant, ki je v zaodrju lepo 
poskrbela za nastopajoče. Bojana je sicer tudi članica 
priljubljenega zbora Perpetuum Jazzile. A. Š.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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13. 2. • 16.30: zbirno mesto pred vrtcem Najdihojca, 17.00: rajanje na 
Mestnem trgu

VESELO PUSTOVANJE 2018

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si,  
FB: Društvo prijateljev mladine Škofja Loka

13. 2. • Loški oder Škofja Loka, 18.00

PUSTNI KONCERT UČENK IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

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

13. 2. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00 

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO

Predstavitev zbirke avtorskih pesmi: Matevž Šalehar – Hamo: LUBEZEN

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

14. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM KNUTOM,  
ZA OTROKE OD 6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)

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

14. 2. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00

ŠAHOVSKE URICE 

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

14. 2. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
17.00–20.00

TEČAJ VEZENJA Z LOJZKO POTOČNIK

Informacije: Kati Sekirnik, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com. Obvezne prijave.

14. 2. • Osnovna šola Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51,  
Škofja Loka, 18.00

NOVE VIZIJE SAMOOSKRBE, PREDAVANJE SANJE LONČAR

Informacije: Matjaž Jerala, 041 348 199, matjaz.jerala@siol.net,  
www.sorskopolje.si

14. 2. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | SAKSOFONSKI ORKESTER SOS IN SOS 
JUNIOR

Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si

15. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
13.00–14.00

REŠEVANJE KVIZA S POMOČJO RAČUNALNIKA, ZA OSNOVNOŠOLCE

SPLETNI NEVRONČKI

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

15. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.00

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE REŠEVANJE KVIZA, ZA OSNOVNOŠOLCE

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

15. 2. • Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE ŠKRATEK COPATEK

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

15. 2. • Center FIZIZ, Sv. Duh, 17.00

PREDAVANJE Z DELAVNICO MOXA

Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org

15. 2. • Vrtec Škofja Loka, večnamenski prostor enote Najdihojca, 
Podlubnik 1d, 17.00

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM

DRAMSKA PREDSTAVA GOSPOD MEDVED

V izvedbi strokovnih delavk Enote Najdihojca

Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651, ema.hafner@guest.arnes.si

15. 2. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
17.00–19.30

TEČAJ REZBARJENJA Z MOJSTRICO PETRO PLESTENJAK PODLOGAR

Informacije: Kati Sekirnik, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com. Obvezne prijave

16. 2. • MDC BLOK, 14.00

JAM SESSION, GLASBENA DELAVNICA

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

16. 2. • Starološki trg, pred Marijino kapelico, Škofja Loka,  
14.00–17.00

STAROLOŠKA TRŽNICA 

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

16. 2. (vsak petek) • Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka

17.30–18.45 začetniki 

19.00–21.00 nadaljevalni tečaj

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

16. 2. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

PETER QUILTER: GLORIOUS!, ZA ABONMA MODRI 

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

17. 2. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA | PEDENJPED

Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si

17. 2. • Galerija Ivana Groharja, 11.00

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI MARJAN ŽITNIK: DELAVEC ZA BOLJŠI 
SVET

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si
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17. 2. • Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

BUH POMAGEJ, GOSTUJE KOSOVELOV DOM SEŽANA, IN SMEJMO SE, 
ZA ABONMA KOMEDIJA IN IZVEN

Informacije: 041 915 955, www.sv-duh.si, abonma@sv-duh.si

17. 2. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

PETER QUILTER: GLORIOUS!, ZA ABONMA RDEČI 

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

19. 2.–23. 2. • Telovadnica osnovne šole Škofja Loka Mesto, 
9.30–12.30

ŠPORTNE IN USTVARJALNE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

Počitniške dejavnosti Dobimo se ob pol desetih – zimske počitnice

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si,  
FB: Društvo prijateljev mladine 

19. 2.–23. 2. • prostori Modelarskega društva ČUK Škofja Loka,  
Podlubnik 139, 10.00–12.00

MODELARSKI TEČAJ V ČASU ZIMSKIH POČITNIC

Informacije: Vojmir Šerbec, 031 776 228, vojmir_serbec@t-2.net

20. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30

ZLATE PRAVLJICE, URA PRAVLJIC, OD 4. LETA DALJE

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

20. 2. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO

PREDSTAVITEV KNJIGE MILENE MIKLAVČIČ OGENJ, RIT IN KAČE NISO 
ZA IGRAČE, 2. DEL

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

20. 2. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE

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

21. 2. • ŠENT, dnevni center Škofja Loka, Mestni trg 38, Škofja Loka 
(II. nadstropje), 10.00

PRIPRAVA DRAŽGOŠKIH KRUHKOV

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

21. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
11.00–12.00

IGRARIJE S KNJIGO, ZA OTROKE OD 1. DO 6. LETA STAROSTI

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

21. 2. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00

ŠAHOVSKE URICE

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

21. 2. • Kašča na Spodnjem trgu, 18.00

PREDAVANJE SANJE LONČAR NOVE VIZIJE SAMOOSKRBE

Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org

22. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
13.00–14.00

REŠEVANJE KVIZA S POMOČJO RAČUNALNIKA, ZA OSNOVNOŠOLCE

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

22. 2. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00–
19.30

TEČAJ REZBARJENJA Z MOJSTRICO PETRO PLESTENJAK PODLOGAR

Informacije: Kati Sekirnik, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com. Obvezne prijave

22. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

SOKRATOVE URICE, ZA OTROKE OD 4. DO 10. LETA

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

23. 2. • Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

DEKLIŠČINA (GIRL’S NIGHT OUT), GOSTUJE ŠPAS TEATER,  
ZA ABONMA PLUS IN IZVEN 

Informacije: 041 915 955, www.sv-duh.si, abonma@sv-duh.si

26. 2. • MDC BLOK, 16.00

SREČANJE S CERTIFICIRANIM INŠTRUKTORJEM PREŽIVETJA V NARAVI 
BRANETOM T. ČERVEKOM

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

27. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

BABICA PRIPOVEDUJE, URA PRAVLJIC, OD 4. LETA DALJE

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

27. 2. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.00 

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO PREDSTAVITEV KNJIGE: FILIP TERČELJ

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

28. 2. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.00 

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM KNUTOM, ZA OTROKE OD 6. DO 
10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)

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

28. 2. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00 

ŠAHOVSKE URICE 

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

1. 3. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00–19.30

TEČAJ REZBARJENJA Z MOJSTRICO PETRO PLESTENJAK PODLOGAR

Informacije: Kati Sekirnik, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com. Obvezne prijave.
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Počutili se boste visoko motivirane in 
delo v službi vam bo šlo dobro od rok. 
Posebna energija, ki jo boste občutili, bo 
odpirala čakre tudi v ljubezni. Poveza-
nost s partnerjem bo močna in pripravlje-
ni boste na pogovore in druženja v dvoje. 
Iskreni pogovori odpirajo prava vrata in 
pot naprej je zagotovljena.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Na službenem področju boste rahlo zme-
deni in težko se boste osredotočili na 
delo. Ljubezen vam bo grela srce in to je 
tisto, kar v takih dnevih najbolj potrebu-
jete. Vaše misli bodo zaposlene z novimi 
idejami, kako na najbolj zabaven način 
izkoristiti prosti čas. V dvoje je dan bolj 
poln in zazrt v prihodnost.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Prijatelji vam bodo zaupali veliko odgo-
vornost in najbolje se boste znašli tako, 
da boste delo porazdelili. Organizacija 
bo dobro uspela in rezultati bodo hitro 
vidni. Malo manj dobro pa se boste od-
rezali na čustvenem področju. Zagato 
boste reševali tako, kot znate, oddolžili 
se boste z romantiko.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Nakopičene skrbi vam ne dajo miru. V teh 
dneh bo za vas nastopil čas mirovanja. 
To pomeni, da si boste upali oddahniti 
od napetosti in si vzeli nekaj časa samo 
zase. Lahko boste potrebovali le nekajur-
ni počitek in odmik v samoto in že se bo-
ste počutili bolje. Tako kot telo tudi misli 
potrebujejo regeneracijo. 

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Te dni ste utrujeni in nikakor ne najdete 
energije, ki po navadi kar kipi iz vas. Ču-
stva se vas ne dotaknejo in skoraj nič vas 
ne veseli. Spremenite misli, osredotočite 
se na pozitivne stvari. Pazite na izreče-
ne besede, raje jih zadržite zase, da se 
ognete prepirom. Sprejmite povabilo, 
obeta se vam lepa stara družba. 

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Užaljeni zaradi preteklih dogodkov boste 
očitali sami sebi za krhkost v trenutkih 
nemoči. Dobili boste priložnost, da po-
pravite napako in sami sebi dokažete, da 
se znate postaviti zase, ko je treba. Ob-
čutek bo dober. Od družine boste dele-
žni pomoči in podpore. Pričakujte veliko 
od sebe in malo od drugih. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Finančno stanje se bo izboljšalo. Začeli 
ste se zavedati, da nakupovanje po nepo-
trebnem nudi kratkoročno zadovoljstvo, a 
vendarle obenem močno izprazni denar-
nico. Nadaljujte v tej smeri in vsega bo 
dovolj. Zaupana vam bo skrivnost, glejte, 
da jo obdržite zase. Pravo prijateljstvo je 
namreč zgrajeno iz zaupanja. 

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Včasih se preveč obremenjujete z mislijo, 
kako ugoditi drugim. Sprostite se in po-
skrbite zase. Privoščite si oddih v naravo 
in prebudite otroka v sebi. Ljudje v vaši 
okolici vam ne bodo naklonjeni in tokrat 
se ne boste trudili, da bi to spremenili. 
Čaka vas telefonski klic, ki prinaša nove 
poti na poslovnem področju.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Obilica dela v tem obdobju vas bo pri-
peljala do spoznanja, da vas delo prav-
zaprav osrečuje. Odlično boste delovali 
tudi pod pritiskom, saj vam bo to dalo še 
več zagona. Radi imate nadzor in veseli 
vas, kadar je vse narejeno tako, kot mora 
biti. Tokrat bo takih dni veliko. S svojo 
zagnanostjo boste vzor tudi drugim. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

Čas vas bo prehiteval in kar naenkrat ga 
bo premalo za izpolnitev vseh ciljev. V 
izogib pretiranemu stresu boste seznam 
omejili na tiste najnujnejše stvari. V na-
slednje bodite manj zaletavi in dobro 
premislite, kakšne so vaše zmožnosti. 
Čas je dragocen, razporejajte ga skladno 
s svojimi željami in obveznostmi. 

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Četudi niste vložili velikih naporov, bo-
ste deležni pohvale s strani delodajal-
ca. Imeli boste dober občutek o sebi in 
to bo vaše gorivo za naprej. Večkrat se 
zavedajte svojih dobrih lastnosti, zaradi 
katerih vas imajo ljudje radi. Negujte jih. 
Previdni bodite pri sklepanju novih prija-
teljstev, da se zopet ne opečete. 

RIBI
20. 2.–20. 3.

Dnevi, ki sledijo, bodo pisani in veliko 
se vam bo dogajalo. Lahko pričakujete 
zanimive čustvene vzpone, ki bodo pre-
senetili celo vas same. V ljubezni boste 
imeli srečo, saj je videti vzpostavitev rav-
novesja, po katerem že dolgo hrepenite. 
V zadregi se boste razveselili darila, ki ga 
ne boste pričakovali.
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OrganizatorInformacije in prijave: 

Intelekta, PE Kranj , Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 85 55 (od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure)

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od peščene 
plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v sodobno oprem
ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFijem, kuhinjsko nišo s hladilnikom, mikrovalovno 
pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana bosta obogaten kontinen
talni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe,  
velja za prijave do 1. marca 2018.

Nastanitev:  Hotel PHILIPPION ****   (polpenzion) 
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke takse, prigrizek na letalu 
ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču Jožeta  
Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do 
hotela in nazaj, nastanitev na bazi polpenziona v hotelu Philippion 4*, nezgodno zavarovanje 
Zavarovalnice Triglav.

Obvezna doplačila:   
turistična taksa (na recepciji hotela) 1,5 €/osebo/dan, prijavnina 15 €/rezervacijo  
neobvezna doplačila:  
Coris zdravstvena asistenca v tujini 1 €, zavarovanje rizika odpovedi 2,96 %

POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti 15 EUR v Monokel optiki v Kranju
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 2. marca 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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OLJE OLJČNO EXTRA DEVIŠKO 
SPERONI 1l / 5,47 EUR

DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

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

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

SIR JOŠT  
LJUBLJANSKE MLEKARNE  

1KG  
     4,99 EUR

SLADKOR DOLCE VITA  
1KG / 0,49 EUR

ZAČINJENA ČEBULA 
PRAŽENA, 1 KG VREČA 

2,99 EUR

MOKA POSEBNA BELA ŽITO 
1 KG / 0,50 EUR

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

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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



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

www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simboliène. Pridržujemo si pravico do spremembe tehniènih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih
napak na tej strani napaèno navedeni. Akcijske cene veljajo do 10.3.2018 oziroma odprodaje zalog.

Uredite vaš dom z nami
VSE NA ENEM MESTU - LES 3 PLUS

PARKETI
masivni
troslojni
dvoslojni

Les 3 plus

Dvoslojni parket
Alabama hrast, krtaèen, olje-vosek, 2V
11x180x1095 mm
51,90 €/m2 38,90€/m2

akcijska cenaMasivni troslojni parket
Pompei hrast, olje, natur-rustik, 4V
14x180x1200-2400 mm
77,40 €/m2 65,80€/m2

akcijska cena

Dvoslojni parket
rustik, hrast, olje, 4V
11x160x1600 mm
55,15 €/m2 43,90€/m2

akcijska cena Troslojni parket
rustik, hrast, lakiran
14x192x2200 mm
24,90 €/m2 23,90€/m2

akcijska cena

sestava:
hrast-hrast-hrast

Kdo ga ne pozna ? Masivni parket - naravna talna obloga, ki se uporablja že stoletja. Daje nam obèutek 
domaènosti in udobnosti.  Je neunièljiv in mogoèe ga je obnavljati. Enostavno ga je vzdrževati. Primeren je za 
alergike. Parketne deske so v celoti izdelane iz masivnega hrastovega lesa. Konèni nanos je olje. Tako je parket
pripravljen za polaganje na pravilno pripravljeno površino. Hrast velja za izredno trd les. Parket v sestavi
hrast+hrast+hrast je praktièno neunièljiv in primeren za prostore s talnim ogrevanjem. 
Lahko združimo tradicijo in inovativnost in položimo parket na steno. 
Kljub poplavi novih materialov, bo masivni parket vedno v modi. 
Troslojni  in dvoslojni parketi so gotovi parketi, sestavljeni iz treh oziroma dveh slojev. Sredica pri troslojnem in
spodnji sloj pri dvoslojnem parketu je iz mehkejšega lesa - smreke. Površina je lahko lakirana ali oljena. 
Dvoslojni parket je najveèkrat potrebno lepiti na tla, troslojni je pripravljen tudi za polaganje brez lepljenja. 
Zgornji sloj je lahko lakiran ali oljen.

Pri nas kupljen parket 
vam lahko tudi

položimo.
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