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Erotična trgovina

   1
00%

učinkovito

KREMA ZA MOŠKE POWERECT 
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
   želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
        trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

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

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

KRANJ

Šuceva ulica 25, (poslovna hiša Rona)

tel.: 04 281 32 20

MEDVODE

Seškova ulica 9

tel.: 01 361 17 73

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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OLIVE CELE ZELENE 
680 g / 1,45 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

OGLJE LAIS  
10 kg / 6,90 EUR

PIVO HEINEKEN 0,5 l PLOČ. 5%  
4/1 / 3,99 EUR

AJVAR NEPEKOČI 
700 g LARS / 1,96 EUR

PREBRANEC 
560 g KOZAREC / 2,10 EUR

OMAKA TABASCO 
60 ml / 2,23 EUR

Ob nakupu 3 omak TABASCO 60 ml,  
omaka TABASCO JALAPENO 60 ml GRATIS
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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 29. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 10. aprila 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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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Na zadnjo občinsko sejo je prišlo 
okoli 30 občanov, ki se ne strinjajo 
z izgradnjo severne obvoznice. Skr-
bi jih predvsem poplavna varnost in 
uničevanje krajine. Pravijo, da nji-
hovih konkretnih predlogov niste 
upoštevali … Ali bi se dalo priti do 
kompromisa? Pri čem vidite pred-
nosti severne obvoznice?
"Prednost severne obvoznice bo zelo 
velika. Kdor je bil novembra in decem-
bra na Kidričevi cesti, je videl, da brez 
obvoznice promet praktično ne more 
potekati. Nujno jo potrebujemo, in to 
čim prej. K sreči jo ima država že v svo-
jih prostorskih načrtih, tako da bomo 
lahko zdaj, ko je Občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN) sprejet, zače-
li s pravim delom. Nadaljevali bomo 
reševanje odprtih vprašanj z individu-
alnim pristopom. Kakšna primerna 
nova varianta sedanji potrjeni trasi ni 
bila predstavljena. Možnost, da bi pod 
Kidričevo cesto kopali še en predor, je 
nerealna, tega še velemesta nimajo. 
Edino, ki ga poznam, je Bruselj, ampak 
tam je promet neprimerno gostejši kot 
pri nas. Tako da alternativne trase, ki 
bi razbremenila trenutno najgostejši 
loški promet mimo avtobusne postaje, 
nimamo. Upoštevati pa je treba tudi 
izgradnjo nove vpadnice v Škofjo Loko 
med industrijsko cono Trata in Mejo, 
za katero je tudi že dosežen dogovor za 
uvrstitev v državne prostorske načrte. 
Po tej vpadnici bo potekal ves tovorni 
promet.
Kar pa zadeva poplavno varnost, pa 
zelo razumem prebivalce in se z nji-
mi popolnoma strinjam, da jo je treba 
sočasno zagotoviti. A naj dodam, da 
smo na Loškem poplavno zelo ozave-
ščeni. Vseh pet županov s porečja reke 
Sore pripravljamo projektne pogoje za 
izdelavo hidravlične in protipoplavne 

študije celotnega območja. Računam, 
da bo do konca leta ta študija tudi že 
narejena. Kar pa zadeva samo sever-
no obvoznico, je pogoj Ministrstva za 
okolje, da istočasno z izgradnjo obvo-
znice pride do celotne protipoplavne 
zaščite območja Prifarškega potoka 
vključno s Staro Loko. Menim, da to 
ni pomanjkljivi del obvoznice, ampak 
je to pravzaprav dodana vrednost, saj 
bo država tudi izven neposrednega 
območja obvoznice zagotovila boljšo 
protipoplavno varnost."
• Ta čas je javno razgrnjen osnutek 
odloka o spremembah in dopolni-
tvah Občinskega prostorskega načr-
ta (OPN). Kdo in s kakšnimi predlogi 
lahko pričakuje spremembe?
"Letos smo šli v tri vrste priprave OPN-
-ja. Eno je bil ožji postopek za zago-
tovitev širitve Filca. Nadalje je v teku 
sprememba tekstualnega dela OPN-ja, 
kamor lahko zainteresirani dajo pre-
dloge o manjših tekstualnih poprav-
kih, ne more pa priti do spremembe 
zazidljivosti posameznega območja. 
To je pa stvar vizualnega dela OPN-
-ja, kjer se tudi na terenu spreminjajo 
možnosti pozidave. Za ta del OPN, ki 

je za občane tudi najbolj zanimiv, pri-
čakujemo, da bo pripravljen do konca 
leta in bo v naslednjem letu v prvem 
branju tudi potrjen."
• Do 11. aprila je odprto naročilo za 
izgradnjo vrtca Kamnitnik. Ali raču-
nate, da boste sedaj uspešno izbrali 
izvajalca?
"Prepričan sem, da bomo dobili izva-
jalca, ki bo že junija začel z gradnjo."
• Zaključen pa je razpis za izgradnjo 
fekalne kanalizacije na Kidričevi ce-
sti. O kako dolgem odseku govorimo 
in kakšna je ocenjena vrednost in-
vesticije?
"Predvidena je izgradnja sekundar-
nega kanalizacijskega omrežja od 
Grenca do Ljubljanske ceste. Namen 
posega je izvedba sekundarnih ka-
nalov, ki bodo zagotavljali uporabni-
kom možnost priključitve na javno 
kanalizacijo. Objekti na prispevnem 
območju male komunalne čistilne 
naprave pri trgovskem objektu Lidl v 
trgovsko-poslovni coni na Grencu in 
male komunalne čistilne naprave pri 
objektu Avto Markovič bodo prevezani 
na javno kanalizacijo in na Centralno 
čistilno napravo Škofja Loka.

Aktivna promocija Škofjeloškega pasijona
Že v lanskem letu so začeli z intenzivno promocijo Škofjeloškega pasijona. 
Interaktivni Romualdovi poti je sledilo odprtje Pasijonske sobe. Sledi 
promoviranje v pobratenih in prijateljskih mestih.
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V proračunu za leto 2018 je za projekt ''TPC Grenc-Suha – 
kanalizacija'' predvidenih dobrih 370 tisoč evrov. Po projek-
tni dokumentaciji je predvidena izgradnja slabih tisoč me-
trov fekalne in dobrih 140 metrov meteorne kanalizacije."
• Kdaj boste začeli z ureditvijo traške knjižnice in novih 
prostorov Krajevne skupnosti (KS)? Kaj lahko pričakuje-
mo v sedanjih prostorih KS in knjižnice?
"Ta čas gremo samo v rekonstrukcijo prostorov za potrebe 
KS. Kasneje bo predvidoma prišla tja tudi knjižnica. Prosto-
ri sedanje KS in knjižnice pa bodo začeli služiti prvotnemu 
namenu, se pravi bodo preurejeni v stanovanja." 
• Občane zanima, kdaj lahko pričakujejo ureditev po-
stajališč v Bodovljah, saj morajo sedaj ob določenih urah 
tudi šolski otroci hoditi ob cestišču, ki nima pešpoti.
"Pred kratkim smo opravili ogled za ureditev kolesarskih 
poti. Dogovarjamo se, kje bo potekala kolesarska pot v Po-
ljansko dolino, in vzporedno z ureditvijo te poti predvide-
vamo tudi ureditev enega novega postajališča ter prestavi-
tev drugega, tako da bodo dejansko avtobusne povezave za 
Zminec okrog Kajbeta in Bodovelj lepo urejene ter varne. V 
letošnjem proračunu imamo za ta namen že predvidena 
sredstva."
• Za projekt izgradnje vrtca in sanacijo strehe Loškega 
gradu ste prejeli skoraj dva milijona evrov nepovratnih 
sredstev. Čemu pripisujete uspeh?
"Predvsem sta bila oba projekta dobro pripravljena. Kar za-
deva vrtec, je večina pridobljenih sredstev iz Eko sklada, na 
kar smo računali že pri samem projektiranju. Streha na Lo-
škem gradu je nujno potrebna obnove. Na zunaj mogoče ni 
videti tako slabo, a od znotraj se vidi precej lukenj. Upam, da 
bo grad po tej adaptaciji zasijal v vsem svojem sijaju."
• Že večkrat je bilo poudarjeno, da je Trg pod gradom še 
vedno pogosto zaseden z avtomobili. Na to je bilo opo-
zorjeno tudi s strani občinskega redarstva. Kaj še lahko 
storite, če očitno represivni ukrepi niso dovolj?
"Represija je zgolj končna faza uveljavljanja nekega reži-
ma oziroma ukrepa. V civilizirani družbi mora prevladati 
zavest, da je odgovornost za spoštovanje predpisanih pra-
vil na uporabnikih, in ne na nadzornih organih. Zato je 
potrebno nenehno ozaveščanje uporabnikov, seveda pa 
je najbolj trdovratne in nepoboljšljive kršitelje treba tudi 
kaznovati. Pomembno je ozavestiti ljudi, da so nove javne 
površine, ki smo jih pridobili z novo ureditvijo Trga pod 
gradom, namenjene nam vsem za druženje in sproščeno 
gibanje ter uživanje lepot mesta."
• Objavili ste pravila in poziv za pokroviteljstva. Komu 
je poziv namenjen in o kakšnih zneskih je govora?
"Poziv je namenjen predvsem tistim, ki organizirajo pri-
reditve posebnega pomena, vseslovenskega ali mednaro-
dnega, ki niso bile vključene v kandidiranje za posamezne 
projekte ali sofinanciranje programov in jih ni mogoče 
planirati vnaprej. Se pravi predvsem za kakšne občasne 
prireditve, kot so posebne obletnice, mednarodna srečanja 
ipd. Za ta namen imamo na voljo 15 tisoč evrov."
• Dolgo pričakovana Pasijonska soba je odprta. Pred 
tem je zaživela tudi interaktivna Romualdova pot, ki je 

ciljno publiko dobila predvsem pri mladih. Kakšen pa je 
sicer plan promocije Škofjeloškega pasijona do nasled
nje uprizoritve, ki bo leta 2021?
"Škofjeloški pasijon je v polnem teku. Od oktobra lani smo 
začeli intenzivno delati na promociji. Lani smo ga tudi in-
ternacionalizirali z izdajo Pasijonskega almanaha. Romu-
aldovo pot bodo letos najprej preizkusili učenci turističnih 
krožkov naših osnovnih šol. V naslednjem šolskem letu 
računamo, da bodo sprehod po Romualdovi poti vključile 
v svoj program dela vse gorenjske osnovne šole. Cilj pa je, 
da učenci določenega razreda vseh slovenskih šol obiščejo 
Škofjo Loko, si jo ogledajo tudi s pametnim telefonom ter 
s tem izvedo vse potrebno o starodavni lepotici in o Škofje-
loškem pasijonu.
Na velikonočni ponedeljek je bila uspešno izvedena promo-
cija v Mariji Bistrici, kjer je bilo srečanje hrvaških čuvar-
jev božjega groba, imenovanih žudije. Tam smo navdušili s 
prizorom grešne duše iz Škofjeloškega pasijona. Bogato in-
formiranje o Škofjeloškem pasijonu nadaljujemo tudi pri 
naših pobratenih mestih in mestih, vključenih v združe-
nje Douzelage. Slednja bomo še posebno aktivno vključili, 
saj bomo ravno leta 2020 v Škofji Loki organizirali letno 
konferenco, ki bo posvečena prostovoljstvu prav na prime-
ru Škofjeloškega pasijona. Večjo povezavo imamo tudi z 
Europassionom in prepričan sem, da bomo tudi z njihovo 
pomočjo razširili po Evropi dober glas o Škofjeloškem pasi-
jonu. V naslednjem letu pa skladno z odlokom predvideva-
mo zaposliti organizatorja in malo kasneje režiserja. Za ta 
pomemben projekt se bomo potrudili pridobiti tudi kakšna 
nepovratna sredstva."

OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

Javni razpis za sofinanciranje promocijske  
in izobraževalne dejavnosti v podporo promociji  

Škofjeloškega pasijona v letih 2018 in 2019

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.
si, pod rubriko Novice in objave/Razpisi, javna naroči-
la, natečaji … ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka,  
»Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Številka: 081-0001/2018
Datum: 6. 4. 2018    
 Mag. Miha Ješe l. r.
 ŽUPAN 
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Zavod za šport in Muzejsko društvo sta predlagala, da se 
spominsko obeležje v Aleji znamenitih Ločanov postavi dr. 
Franu Jesenku. Lions klub Škofja Loka je predlagal Zdravka 
Krvino, Zavod Tri Škofja Loka dr. Marijo Bračko in Muzej-
sko društvo prof. Ivana Dolenca.
Odbor za družbene dejavnosti je prejete predloge na pod-
lagi predloženih prijav in dokazil ocenil v skladu z merili 
Pravilnika o postavitvi spominskih obeležij v Aleji zaslu-
žnih Ločanov. Tako je največ točk, in sicer 35, dobil predlog 
za dr. Marijo Bračko, predlog za Zdravka Krvina je prejel 31 
točk in predlog za postavitev obeležja dr. Franu Jesenku 20 

točk. Predlog za postavitev obeležja prof. Ivanu Dolencu je 
prejel 16 točk, kar pa ne dosega minimalnega števila po-
trebnih točk za posredovanje predloga v potrditev občin-
skemu svetu.
O prvih treh predlogih bo tako odločal občinski svet pred-
vidoma na majski seji.

Kmalu tudi  
zaslužna Ločanka?
Odbor za družbene dejavnosti je ocenil 
štiri prispele predloge za postavitev 
spominskih obeležij v Alejo zaslužnih 
Ločanov.

Spominsko obeležje v Aleji znamenitih Ločanov bo morebiti 
dobila tudi prva ženska.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Namen OPVO je hitro zaznavanje obremenjevanja okolja 
in okoljskih pritiskov ter uspešno zmanjševanje onesna-
ževanja, s čimer se izboljša kakovost življenjskega okolja 
občanov. OPVO temelji na veljavni zakonodaji in sprejetih 
operativnih programih, vendar ni tako strog in se okoljskih 
problemov loteva bolj operativno in na lokalni ravni, zato so 
izboljšave v kakovosti življenjskega okolja tudi bolj opazne.
Tako pripravljavci programa na osnovi prejetih poročil o 
obratovalnem monitoringu podatke vnesejo v Kataster 
onesnaževalcev, izdelajo Poročilo o masnem in koncentra-
cijskem onesnaževanju in določijo kazalnike stanja okolja.

UGOTOVITVE ZA LETO 2016

Kljub zakonski obvezi o poročanju in dodatnem pozivu ob-
čine o predložitvi letnih poročil o monitoringu vsa podjetja 
niso poslala poročil. Posamezna podjetja so povsem neod-
zivna in še nikdar niso poročala. Sicer je za neizpolnjeva-
nje obveze poročanja določena globa v višini od 20 do 40 
tisoč evrov za pravno ali fizično osebo in še dodatno 1500 
do dva tisoč evrov za odgovorno osebo pravne osebe. 

Na osnovi prejetih poročil o obratovalnem monitoringu 
emisij snovi v okolje je bil izpolnjen Kataster onesnaže-
valcev za leto 2016 in je dostopen na spletni strani občine 
oziroma spletnem portalu PISO.
Izdelovalka gradiva Alenka Markun je v nadaljevanju 
predstavila masno in koncentracijsko onesnaževanje za 
leto 2016. Kot je dejala, na področju emisij snovi v zrak ni 
bilo ugotovljenega nobenega čezmernega obremenjevanja. 
Emisije snovi v zrak so bile nižje kot leto poprej z izjemo 
skupnega prahu.
»Najpomembnejši vir emisij snovi v zrak je podjetje Knauf 
Insulation, ki pa mu je uspelo v obdobju od 2012 do 2016 
bistveno znižati emisijo praktično vseh pomembnejših 
onesnaževal zraka, z izjemo fluora in njegovih spojin, iz-
raženih kot HF, ki pa izvirajo iz naravnih kamnin, ki so 
njihova vhodna surovina,« je še povedala Markunova in 
dodala, da pri emisijah snovi v vode in javno kanalizacijo 
ni bilo ugotovljeno nobeno čezmerno onesnaževanje.
Hkrati pa je občina z letošnjim letom na petih različnih 
lokacijah začela z izvajanjem meritev kakovosti zraka in 
ravni hrupa. Spremljanje onesnaženosti zraka je namreč 
tudi eden od ciljev OPVO.

Izvajanje programa varstva zraka
Predstavili so občinski program varstva okolja (OPVO) za leto 2016.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Kdaj vas krajani lahko dobijo in s kakšnimi težavami 
se najpogosteje obračajo na vas?
"Včasih smo imeli uradne ure, a niso bile obiskane, zato 
smo se odločili, da jih ukinemo. Za krajane pa sem vedno 
dostopen po telefonu ali elektronski pošti, ki sta objavljena 
na spletni strani naše KS. Ne samo jaz, ampak tudi ostali 
člani KS vedno prisluhnemo njihovim težavam in pobu-
dam in skušamo v največji meri ustreči. Ker ima naša KS 
zelo razgiban teren, so težave naših krajanov najpogosteje 
povezane z vremenskimi razmerami. Tako se pozimi naj-
pogosteje obračajo na nas s težavami v zvezi z zimskim 
pluženjem. Po zimskem obdobju nas obveščajo o nastalih 
poškodbah na cestišču, poleti po neurjih, če je prišlo do ka-
kšnega plazu in podobno." 
• Če pogledate v preteklo obdobje, na katere investicije 
in pridobitve v KS ste najbolj ponosni?
"V zadnjem letu je to vsekakor pridobitev lastnih prosto-
rov KS v pritličju nekdanjega zadružnega doma. Tu imamo 
seje, volišče, ki je dostopno tudi invalidom, predvsem pa 
prostor za druženje za naše krajane. Tako se denimo tukaj 
družijo šivilje, naše izredno aktivno Športno društvo Utrip 
ima sestanke itd. Takšne prostore je Zminec res potreboval.
Večino denarja že vrsto let namenjamo za ceste, tako smo 
asfaltirali že veliko strmih makadamskih poti. Samo v 
lanskem letu smo asfaltirali krajši odsek ceste od Sečnika 
do Bokala ter odsek Sopotnica–Mežnar (Sveti Florijan) ter 
Zminec–Sv. Petra hrib–Jamnik. Za asfaltiranje smo s stra-
ni občine dobili dodatna sredstva.
Vsekakor bi želel posebej omeniti krajevno glasilo Naš kraj, 
ki ga izdamo enkrat letno in ki je pri krajanih naletelo na 
odličen odziv. V njem predstavimo delovanje KS, Športnega 
društva Utrip, zanimive krajane, dogodke ipd. 
V mojem mandatu smo uvedli vsakoletno pogostitev za 
starejše krajane, na katero se izredno radi odzovejo. Pri-
spevamo za Miklavževanje otrok, pišemo voščilnice sta-
rejšim krajanom … Izvedli smo nekaj manjših investicij 
na igrišču, financirali golaž za Prešernove pohodnike na 
Zavrh itd. Čeprav gre ponekod za nizke zneske, pa je po-
memben namen, kar krajani znajo ceniti."
• Kakšni pa so načrti in želje za naprej?
"Letos bi radi pripeljali elektriko do igrišča, predvsem zara-
di javne razsvetljave. Nadalje nameravamo urediti okolico 
svojih novih prostorov ter asfaltirati dve lokalni maka-
damski cesti; eno v Bodoveljski grapi in odsek Sopotnica–
Blegoška cesta. Kar zadeva asfaltiranje, smo določili prio-
ritete, in sicer strme ceste, kjer je vzdrževanje zelo drago 

in kjer zimska služba težko opravi svoje delo. Cilj je, da bi 
vsako leto asfaltirali približno 1,5 km cest. V naši KS ima-
mo še 7,8 km lokalnih cest v makadamu in prav tako 20 
km javnih poti.
Vsekakor bo v nadaljevanju treba rešiti problem kanaliza-
cije, bodisi s skupnimi čistilnimi napravami bodisi indi-
vidualno. Tu še čakamo direktivo z države. Nadalje, že od 
vzpostavitve poljanske obvoznice opozarjamo, da potrebu-
jemo avtobusno postajališče v Bodovljah, prav tako bi radi 
obnovili ograjo na tamkajšnjem mostu … Želja in potreb 
je še veliko."
• KS Zminec se lahko pohvali z bogatim družabnim ozi-
roma društvenim življenjem …
"Res je. Največ k temu pripomore Športno društvo Utrip, ki 
ima več sekcij, v katerih sodelujejo od najmlajših do sta-
rejših krajanov. Tako so uredili plezalno steno, balinarsko 
stezo, organizirali že peti po vrsti Živ žav z otroškim ovi-
ratlonom, BasketFEST, ki se je odlično prijel, in še in še. 
Sicer pa krajani sodelujejo v čistilnih in drugih akcijah ter 
se radi družijo."
• V KS ste aktivni že 16 let in pravite, da je sedaj čas za 
nove ideje.
"Ja, čas je, da se poslovim. Najprej sem bil član KS, nato en 
mandat podpredsednik, sedaj pa že dva mandata predse-
dnik. Menim, da smo v tem času veliko naredili in da je 
sedaj čas za nov, svež veter. Zato se ob tej priložnosti za-
hvaljujem vsem krajanom za podporo in zaupanje."

Večina sredstev za ceste
Tokrat nas je pot peljala v Zminec, kjer smo se v novo pridobljenih prostorih 
Krajevne skupnosti (KS) pogovarjali z njenim predsednikom Janezom Kožuhom.

Janez Kožuh
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Vodja oddelka za okolje in prostor 
na škofjeloški občini Tatjana Bernik 
je v uvodu dejala: »Z gradivom, ki ga 
imate pred sabo, se zaključuje dolgo-
trajen proces umeščanja obvoznice v 
prostor. Naše ključno vodilo med pri-
pravo dokumenta je vseskozi bilo, da 
delamo zakonito in zagotavljamo šir-
ši javni interes. Javnost je imela mo-
žnost vključevanja med postopkom.« 
Kljub temu so se pokazali tudi drugač-
ni interesi in izoblikovala se je civilna 
iniciativa.

Župan Miha Ješe pa je dodal, da je ce-
loten proces potekal transparentno 
in da je bil vsaj dvakrat tudi sam na 
terenu ter da so govorili z vsemi priza-
detimi občani, za katere po njegovih 
besedah morajo poiskati ustrezno in 
sprejemljivo rešitev. »Vzporedno pa je 
treba poskrbeti tudi za protipoplavno 
zaščito celotnega območja. Hidravlič-
na študija bo tako narejena do konca 
letošnjega leta,« je še dodal župan.
Stališče občinske uprave je, da je iz-
gradnja severne obvoznice v smeri 
Selške doline nujna zaradi obstoječe 
prometne situacije skozi Škofjo Loko, 

ki je z vidika lokalnega in tranzitne-
ga prometa ter dnevnih migracij ne-
ustrezna, problem pa predstavlja tudi 
dostopnost nekaterih območij Škofje 
Loke. Prometna študija je tako že leta 
2000 izkazovala potrebe po izgradnji 
nove ceste, ki bi preusmerila promet 
in s tem razbremenila mestno sredi-
šče. To so bili razlogi, da je občina že 
leta 2003 začela postopek študije vari-
ant severne obvoznice.
V nadaljevanju je predstavnica izde-
lovalca OPPN predstavila spremembe 
od prvega branja. Tako je med drugim 
predviden premik avtobusne postaje 

v Podlubniku; dodatna dostopna pot 
do kmetijskih zemljišč v Virlogu; pod-
porni zid na območju Groharjevega 
naselja zaradi dveh novih stanovanj-
skih objektov; na območju nekdanje-
ga Tehnika pa je omogočen dostop do 
domačije za tovorna vozila. 
Tako Odbor za urejanje prostora, var-
stvo okolja in prenovo kot tudi Odbor 
za cestno infrastrukturo in prometno 
varnost sta predlog OPPN-ja sprejela.
»Prišli smo do trenutka, ko je tre-
ba dokončati domačo nalogo, ki si 
jo je občina zadala pred 15 leti,« je o 
2,5 km dolgi obvoznici dejal Robert 

Strah (SDS). Rolando Krajnik (Komu-
nalno ekološka lista) je bil mnenja, 
da to ni obvoznica, temveč pot, hkrati 
pa je izrazil skrb glede gneče od Sta-
rega Dvora do Tehnika. Tudi Mateja 
Podlogar (Komunalno ekološka lista) 
je kritizirala velik poseg v naravo in 
v kmetijska zemljišča ter dodala, da 
obvoznica ne bo pripomogla k razvoju 
škofjeloške občine, kvečjemu mogoče 
Železnikov. Martin Trampuš (Iniciati-
va za demokratični socializem) pa je 
dejal, da se bo pri glasovanju vzdržal, 
saj po eni strani podpira razbremeni-
tev starega mestnega jedra, hkrati pa 
razume argumente nasprotnikov.
Sledilo je glasovanje. Od 27 prisotnih 
svetnikov jih je za potrditev OPPN-ja 
glasovalo 17, proti pa sedem, tako da 
je bil slednji sprejet.

CIVILNA INICIATIVA

Na tokratno sejo občinskega sveta je 
prišlo tudi približno 30 občanov, ki 
nasprotujejo takšni obvoznici, saj že-
lijo ohraniti več zelenja, skrbi pa jih 
predvsem poplavna varnost in kje 
bodo dobili primerna nadomestna 
kmetijska zemljišča. Nad izidom in 
sprejetjem OPPN-ja so bili razočarani. 
»Ogrožena je poplavna varnost šestih 
kmetij. Cesta bo prizadela devet na-
selij, zato ne moremo govoriti o ob-
voznici, temveč o cesti, ki bo uničila 
kulturno krajino Škofje Loke,« je po-
vedala Nataša Hafner iz civilne ini-
ciative in poudarila, da so predlagali 
tudi alternativne rešitve. Slednje je 
predstavil Mitja Hiršenfelder: »Nismo 
samo nasprotovali. Denimo predlaga-
li smo pokrit vkop, pa tudi nekaj eno-
stavnejših posegov. Prav tako ni bilo 
upoštevano naše mnenje, da se ne 
sme posegati v hudourniški potok … 
Še vedno pa imam upanje, da lahko 
pride do dialoga, saj je zares težko, ko 
si osebno prizadet.«

Sprejet prostorski načrt za severno obvoznico
Na zadnji občinski seji so svetniki v drugem branju sprejeli občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN) za severno obvoznico.
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Na območju Občine Škofja Loka so policisti lani evidentira-
li nekaj manj kot tristo kaznivih dejanj (podobno kot leto 
prej), a je bila preiskanost v primerjavi z letom poprej bi-
stveno višja, in sicer je znašala dobrih 52 odstotkov, leta 
2016 pa 32 odstotkov. Vsekakor podatek, na katerega so na 
loški Policijski postaji upravičeno ponosni, saj se po besedah 
komandirja soočajo s kadrovsko stisko. »Primanjkuje nam 
devet policistov, a kljub temu delamo dobro,« je dejal Eniko.
Iz celotnega sklopa obravnavanih kaznivih dejanj jih je 
bilo največ s področja splošne kriminalitete, porast pa so 
zabeležili na področju gospodarske kriminalitete. S pro-
blematiko tatvin in vlomnih tatvin so se največkrat soo-
čali v centru mesta, Podlubniku in v Frankovem naselju. 
Komandir je ponovno opozoril na malomarno varovanje 
lastnine, saj so oškodovanci nemalokrat zanemarjali splo-
šne standarde samozaščitnega obnašanja.
»Tudi letos smo ugotovili, da kazniva dejanja prihajajo iz-
vrševat storilci iz drugih območij. Seveda pa ob tem ne gre 
zanemariti 'domačih' storilcev,« je še povedal Eniko.
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo so obrav-
navali 15 kaznivih dejanj (lansko leto 9). Večina je bila po-
sledica prepirov, ki so prerasli v fizična obračunavanja.
»Veliko pozornost smo posvetili kaznivim dejanjem s po-
dročja družinskega nasilja, kjer velja ničelna toleranca. 

Tako smo v vseh zaznanih indicih, bodisi da smo jih dobili 
od drugih služb, bodisi da smo do njih prišli z lastno de-
javnostjo na terenu, ugotavljali, ali so podani elementi za 
sum kaznivega dejanja. Tako smo lansko leto obravnavali 
dvanajst kaznivih dejanj nasilja v družini, leto poprej pa 
pet. V vseh obravnavanih primerih smo zoper osumljence 
podali kazensko ovadbo. V primerih, ko so obstajali pogoji, 
pa izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja,« je pojasnil 
komandir.
S področja prepovedanih drog so obravnavali dve kaznivi 
dejanji, izdali pa so tudi 18 odločb kršiteljem zaradi kršenja 
določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami.
Na področju varstva javnega reda in miru so obravnavali 
73 kršitev, pri čemer je bilo največ izzivanja in spodbujanja 
k pretepu; nadalje nedostojnega vedenja do uradne osebe; 
prepiranja, vpitja itd.
V letu 2017 se je zgodilo za dobrih deset odstotkov več pro-
metnih nesreč kot v primerjalnem obdobju 2016. Vendar 
je bil delež poškodovanih manjši za dobrih 20 odstotkov. 
S področja predpisov o varnosti cestnega prometa so izve-
dli za 110 odstotkov več represivnih ukrepov kot leto poprej, 
in sicer največ jih je bilo izvedenih s področja hitrosti, ne-
uporabe varnostnih pasov in vožnje pod vplivom alkohola. 
Za primerjavo: leta 2017 so zabeležili 111 kršitev vožnje pod 
vplivom alkohola, leta 2016 pa 49. Posebno pozornost pa so 
namenili tudi področju nepravilnosti obnašanja pešcev v 
cestnem prometu.

Višja preiskanost kaznivih dejanj
Komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko je predstavil varnostno 
statistiko za preteklo leto.

Sašo Eniko

K. Š. K.

Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki sprejeli načrt razvo-
ja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije. Gre za strateški dokument, s katerim želi 
občina vsem svojim občanom zagotoviti možnost širokopasov-
nih priključkov in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih 
digitalnih vsebin in storitev. Konec lanskega leta je namreč 
pristojno ministrstvo pripravilo podatke o belih lisah, ki so bili 
vstopni podatki za izdelavo načrta. Slednji tako govori o vlaga-
njih v vasi, kjer je gostota prebivalstva tako nizka, da se opera-
terjem, ki zasledujejo komercialni interes, vlaganja ne splača-
jo. Zato pa lahko na podlagi omenjenega načrta zainteresirani 
operaterji kandidirajo na sredstva iz Evropskega investicijskega 
sklada in tako povrnejo del investicije. Po načrtu razvoja odpr-
tega širokopasovnega omrežja je v škofjeloški občini 115 gospo-
dinjstev, ki so bila identificirana kot bela lisa.

Internet v vsako vas
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Občina Škofja Loka je v okviru svojih 
aktivnosti nižanja okoljskih obreme-
nitev in optimizacije delovanja prepo-
znala rabo in strošek energije javnih 
objektov v lasti občine kot pomemben 
dejavnik optimizacije. S tem name-
nom je aktivno začela uvajati Sistem 
upravljanja z energijo kot eno temelj-
nih aktivnosti izvajanja Lokalnega 
energetskega koncepta. Najprej so se 
te aktivnosti izvajale v osnovnih šolah 
in vrtcih, nato pa tudi v drugih občin-
skih stavbah.
Analizo rabe in stroškov ter predloge 
za nadaljnje ravnanje je predstavil 
Bogomil Kandus iz podjetja Enekom, 
Inštituta za energetsko svetovanje.
Poraba električne energije se je v letu 
2017 glede na leto 2016 povišala za 1,8 

odstotka. Prav tako se je povišala po-
raba toplote, in sicer za 1,5 odstotka, 
vendar je bila potreba po ogrevanju 
zaradi mrzle zime višja za 4,7 odstot-
ka, kar pomeni realno znižanje pora-
be toplote za 3,2 odstotka. Po dolgo-
letnem naraščanju porabe vode se je 
slednja na podlagi aktivnega nadzora 
znižala za skoraj osem odstotkov gle-
de na leto 2016.
Poraba električne energije za javno 
razsvetljavo se je v primerjavi z letom 
poprej povečala za 9,2 odstotka. Ob 
upoštevanju števila prebivalcev v ško-
fjeloški občini je za leto 2017 znašala 
specifična poraba električne energije 
za javno razsvetljavo 51,9 kWh/prebi-
valca, kar za 16,6 odstotka presega za-
konsko dovoljeno specifično porabo.
Ravno iz razloga tolikšnega povišanja 
nameravajo izdelati analizo vzrokov 

za povečanje in pripraviti predloge 
ukrepov.
V začetku leta 2016 se je v sistem upra-
vljanja z energijo občine vključila tudi 
infrastruktura, ki je v pristojnosti 
Loške komunale. Zaradi izvedbe pro-
jekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Sore, v okviru katerega 
so nadgradili in uredili sistem infra-
strukture, se je spremenil režim obra-
tovanja in posledično tudi potreba po 
energiji.
V letu 2017 je škofjeloška občina za 
porabo energije infrastrukture name-
nila dobrih sto tisoč evrov, kar je 9,5 
odstotka manj kot leto poprej. Najve-
čji delež porabe energije predstavljata 
čistilni napravi (90 odstotkov), sledijo 
jima vodovod, kanalizacija in pokopa-
lišče. Najmanjši delež porabe energije 
predstavlja deponija Draga.

Upravljanje energije
Analiza rabe in stroškov za energijo javnih objektov, javno razsvetljavo in 
infrastrukturo za preteklo leto

K. Š. K.

Družba Messer Slovenija, ki se nahaja v industrijski coni Trata ob 
podjetju Knauf Insulation, je v drugi polovici marca začela s preiz-
kušanjem posameznih naprav kisikarne. Slednje bo trajalo pred-
vidoma do srede aprila, ko naj bi kisikarna začela tudi poskusno 
obratovati. Iz Messerja sporočajo, da bo v času preizkušanja od 
7. do 19. ure lahko prišlo do kratkotrajnega povišanja ravni hrupa.

Preizkušanje kisikarne

K. Š. K.

Pred predorom Sten so v prvi polovici marca namestili radar, ki 
meri hitrost vozil v obe smeri. Po besedah komandirja Policijske 
postaje Škofja Loka Saša Enika so v samo tednu dni zabeležili 
veliko število prekoračitev dovoljene hitrosti. Med njimi je bilo 
tudi 43 takih, ki so vozili več kot 100 kilometrov na uro, čeprav 
je omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro. Komandir poziva vse k 
strpni vožnji po predpisih, saj se je na ta način možno izogniti 
prometni nesreči ali vsaj omiliti njene posledice.

Radar pred predorom Sten
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje  
malih komunalnih čistilnih naprav na območju  

občine Škofja Loka za leto 2018.

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.
si, pod rubriko Novice in objave/Razpisi, javna naročila, 
natečaji …: http://www.skofjaloka.si/objava/133720 ter 
v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«,  
Mestni trg 15, Škofja Loka.

Številka: 354-17/2018
Datum:  5. 4. 2018    
 Mag. Miha Ješe l. r.
 ŽUPAN 
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Prvič bo v Kristalnem abonmaju iz-
veden recital v dveh delih, ki so ga 
predstavniki odbora poimenovali 
Mladi Ločani. »Želimo namreč dati 
priložnost izvrstnim mladim glasbe-
nikom, ki jih v Škofji Loki ne manjka. 
V našem mestu živijo izvrstni mladi 
umetniki, ki jim moramo pomagati, 
da se predstavijo domačemu občin-
stvu. Letos bo v prvem delu nasto-
pil pozavnist Niko Mir, v drugem pa 
Žiga Trilar, ki mu bodo na odru delali 
družbo Jošt Lampret, Grega Rus in To-
dor Marković, skupaj zbrani v kvartet 
kontrabasov Scaramelli Bass Quar-

tet,« je povedala Katja Štucin, vodja 
Sokolskega doma Škofja Loka ter ko-
ordinatorka prireditev Občine Škofja 
Loka. 
Niko Mir je glasbeno pot začel v Glas-
beni šoli Škofja Loka. Po opravljeni 
srednješolski izobrazbi, v času katere 
je prejel številne odmevne nagrade, 
se je na podlagi uspešno opravljenih 
sprejemnih preizkusov vpisal na Viso-
ko šolo za glasbo in gledališče Mün-
chen. Kvartet kontrabasov Scaramelli 
Bass Quartet sestavljajo štirje mladi 
kontrabasisti, vsi  študentje na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani, prejemniki 
najvišjih nagrad na državnih in med-
narodnih tekmovanjih.

Izvrstni mladi glasbeniki
Za zaključek Kristalnega abonmaja v Sokolskem 
domu bodo 25. aprila ob 19.30 nastopili izvrstni mladi 
glasbeniki.

K. Š. K.

Jubilejni, že deseti po vrsti Mednarodni 
cikel koncertov bo 13. aprila v Sokolskem 
domu odprl koncert mladinskega Super 
zbora. 21. aprila bo na sporedu tradi-
cionalna prireditev Blagoslovi me, moj 
talisman, v okviru katere se predstavijo 
zmagovalci mednarodnega vokalnega 
tekmovalnega festivala slovanske glas-
be. 12. maja v goste pride moški pevski 
kvartet iz Argentine, cikel pa bo 6. julija 
zaokrožila glasbena poslastica, in sicer 
bo nastopil orkester Amadeo na čelu z 
dirigentom Tilnom Drakslerjem, tokrat v 
družbi solista, etno-multiinstrumentali-
sta Gorana Farkaša.
Vsi koncerti v ciklu imajo torej skupni 
imenovalec, ki je zanimiva glasba, sode-
lovanje Slovencev s tujimi glasbeniki in 
ne nazadnje tudi prost vstop.

Jubilejni mednarodni 
cikel
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V društvu Radi pišemo z roko so ob 
podpori ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport ter republiškega 
zavoda za šolstvo tudi letos od 26. do 
30. marca pripravili Teden pisanja z 
roko. Tej pobudi se je letos pridružilo 
tudi šestnajst dijakov prvega in druge-
ga letnika Srednje šole za strojništvo. 
Zbirali so na roko napisano gradivo iz 
zbirk svojih staršev in starih staršev, 
kot so stare razglednice, šolski zapisi, 
recepti, bančne knjižice in podobno. 
Pridobili so tudi rokopise nekaterih 
uglednih Škofjeločanov, ki so jim zau-
pali, zakaj je po njihovem prepričanju 
dobro pisati z roko. Obenem so pri-
sluhnili predavanju Marijane Jazbec 
iz društva Radi pišemo z roko z naslo-
vom Skrito sporočilo in objavili svoje 
rokopise. Sodelovali so tudi nekateri 
profesorji, ki so reševali anketo o od-
nosu do pisanja z roko. 
Gradivo in zapise znanih škofjeloških 
osebnosti je pomagal zbirati tudi dijak 
drugega letnika Matej Anton Drašler, 
ki meni, da bi vsi morali veliko več pi-
sati z roko. "Tako si lahko bolj izviren, 
saj je pri pisanju na računalnik veliko 
lažje dobesedno kopirati od drugih," je 

poudaril in dodal, da sam zelo rad piše 
z roko. Svoje misli o pomenu pisanja z 
roko so mu zaupali župan Miha Ješe, 
vodja škofjeloške enote Zgodovinske-
ga arhiva Ljubljana Judita Šega, vodja 
Loškega odra Ana Babnik, direktorica 
Loškega muzeja Škofja Loka Saša Na-
bergoj, direktor Šolskega centra Škofja 
Loka Martin Pivk in ravnateljica sre-
dnje šole za strojništvo Mojca Šmel-
cer. Vsi so se strinjali, da je pisanje z 
roko veliko bolj osebno, saj razkriva 
tudi osebnostne lastnosti avtorja. Ob 

tem je Martin Pivk še poudaril, da 
nam besedilo na zaslonu ponuja čr-
no-belo sliko zapisanega, z roko napi-
san tekst pa zažari v barvah. "Svet pa 
je lepši, če je v barvah." 
Pri zbiranju gradiva in pripravi razsta-
ve o pisanju z roko v šolski knjižnici je 
dijake usmerjala profesorica sloven-
ščine Andreja Lampič, ki pri pouku 
opaža, da imajo mladi vse bolj neči-
tljivo pisavo. "V vsakem razredu je vsaj 
en dijak, pri katerem se moram zelo 
potruditi, da razberem, kaj je napisal." 
Dijaki imajo vse manj razvite motorič-
ne spretnosti, tako da mnogi sploh več 
ne pišejo s pisanimi črkami, ampak 
samo s tiskanimi. "Mladi se ne zaveda-
jo dovolj, kaj pomeni pisanje z roko, ki 
od nas zahteva pravi fizični napor." Ob 
tem navaja mnenje strokovnjakov, da 
pisanje pisanih črk pomaga sinhroni-
zirati levo in desno polovico možganov 
ter da pisana pisava izraža gibanje na-
rave, tiskana pa bolj posnema stroje. 
Obenem se informacija, ki jo napiše-
mo z roko, v spominu zadrži dlje časa, 
pri pisanju z roko se nam utrne več 
idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo 
pozornost, še dodajajo strokovnjaki. 

Pisan svet na roko zapisanih misli
Letošnjemu Tednu pisanja z roko so se pridružili tudi dijaki Srednje šole za 
strojništvo Šolskega centra Škofja Loka. Ob zaključku so pripravili razstavo v 
šolski knjižnici, na kateri so prikazali pomen pisanja z roko.

Letošnjemu Tednu pisanja z roko so se pridružili tudi dijaki Srednje šole za strojništvo.

Kot so lahko ugotovili iz starega gradiva, ki so ga zbirali, so včasih veliko več pisali z roko.
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Kulturni dan so pretekli teden v OŠ 
Škofja Loka - Mesto namenili spozna-
vanju novinarskega dela. Učenci od 
6. do 9. razreda so izdelali vsak svoje 
razredne glasilo, pri čemer so vse, od 
prispevkov do ilustracij, pripravili na 
roko. Nastala glasila so na koncu raz-
stavili v šolski knjižnici in izmed vseh 
izbrali najboljše. Nagradili so glasila 
8. c, 6. d, 7. d in 9. c razreda.
Potek izdelave glasil si je zamislil uči-
telj slovenščine Bogdan Košak. Vsebi-
no glasila so lahko zasnovali splošno 
in tematsko nevezano, pri čemer so 
bila zastopana različna področja, ki so 
zanimiva za učence, kot je življenje v 
šoli in doma, glasba, šport, moda, teh-
nika, narava, humor, horoskop in po-
dobno, ali pa so se v glasilu predstavili 
posamezni učenci v oddelku – kaj radi 
počnejo, kakšni so njihovi interesi, s 
čim se ukvarjajo ... Najprej so obliko-

vali uredniški odbor, nato pa so si raz-
delili delo po posameznih področjih. 
Pri tem je vsak lahko izbral, kar mu 
najbolj ustreza. Nekateri so pisali no-

vinarske prispevke ali literarne teks-
te, drugi so pripravili likovne izdelke 
in oblikovali glasilo, za vsako glasilo 
pa so izbrali tudi ime. 

Izdelali unikatna razredna glasila
V okviru kulturnega dneva za učence predmetne stopnje so v Osnovni šoli Škofja 
Loka - Mesto ročno izdelovali razredna glasila.

Učenka Maša Furtula je ilustrirala naslovnico nagrajenega glasila 8. c razreda.

M. R.

S prireditvijo, na kateri so za učence 
uprizorili predstavo Kekec in Pehta, so 
v OŠ Škofja Loka - Mesto letos končali 
projekt Berem, berem ... Omenjeni pro-
jekt je pred trinajstimi leti zaživel na 
pobudo Zveze prijateljev mladine Ško-
fja Loka, pri njem pa sodelujejo učenci 
tretjih razredov vseh štirih škofjeloških 
osnovnih šol. Učenci naslove in avtorje 
prebranih knjig prek šolskega leta za-
pisujejo v posebne zgibanke, v katerih 
je prostor tudi za podpis staršev in ilu-
stracijo. Na ta način razredničarke ob 
podpori šolskih knjižničark že vrsto let 
otroke navdušujejo za branje, je poja-
snila mentorica projekta v OŠ Škofja 
Loka - Mesto Mateja Gartner.

Spodbujajo branje
M. R., FOTO: ANDREJ TARFILA

Osrednja tema tradicionalne prireditve Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo v Osnovni šoli 
Škofja Loka - Mesto je bila letos posvečena letu kulturne dediščine. Učenci so sloven-
sko kulturno dediščino predstavili na način, kot jo vidijo sami. Prireditev je sicer tudi 
letos povezala delovanje interesnih dejavnosti in sekcij kulturnega društva OŠ Škofja 
Loka - Mesto s področja petja, plesa in dramskega ustvarjanja. 

Predstavili kulturno dediščino
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• Menda vas je režiser Blaž Vehar 
tisto soboto poklical, če boste šli na-
slednji dan kaj v Pekre na podelitev 
nagrad tamkajšnjega 14. festivala 
komedije, kjer ste se s Teatrom Afn-
gunc teden prej predstavili s Partlji-
čevo komedijo Gospa poslančeva?
„Rekla sem mu, da najbrž ne, ker je 
naslednji dan služba in bi bila potem 
preveč utrujena. Nakar je vprašal, če 
ne bom šla po nagrado. Kakšno na-
grado? Seveda mu nisem verjela, re-
kla sem mu, da ni lepo, da se dela 
norca iz starejše gospe, in ga vprašala, 
koga ima še poleg, da se z njim šali na 
moj račun.“
• Navsezadnje ste mu le verjeli in 
se naslednji dan odpravili na Šta-
jersko po naslov naj komedijantke, 
ki ste si ga prislužili z glavno žensko 
vlogo Žive Breskvar Piškur, gospe 
poslančeve ...

„No, po nagrado bom pa že šla, mar 
ne. Še posebej, ker je to moje prvo tako 
priznanje za delo na ljubiteljskem 
odru. Zame je bilo to presenečenje, saj 
je bila konkurenca na letošnjem festi-
valu res močna – od Šentjakobskega 
gledališča iz Ljubljane do Gledališča 
Toneta Čufarja z Jesenic, z režiserji, 
kot so Jaša Jamnik, Boris Kobal, Goj-
mir Lešnjak Gojc … Petelinji zajtrk v 
koprodukciji obeh omenjenih gleda-
lišč je bil absolutni favorit. Tudi sama 
nisem imela prav nobenega občutka, 
kako sem igrala. Vedno poskusim dati 
vse od sebe in res biti najboljša. 
In potem na odru poslušam v obrazlo-
žitvi komisije: 'Bila je osrednja in no-
silna sila celotnega odrskega dogaja-
nja. Suvereno se je gibala, razločno in 
odločno izražala, gradila in stopnje-
vala svojo vlogo ter prikazala širok 
spekter igralskih zmožnosti.' Kaj naj k 
temu dodam? Res sem bila vesela, da 
so me tako videli.“  

• Sicer pa vam ne manjka igralskih 
izkušenj, ki najbrž prav pridejo tudi 
v vašem poklicu, delate namreč kot 
vzgojiteljica v vrtcu. Kdaj ste stopili 
na ljubiteljski igralski oder?
„Delam kot vzgojiteljica predšolskih 
otrok v Škofji Loki, ta čas v enoti Bu-
kovica. Letos bo minilo že 39 let, od-
kar sem vzgojiteljica. To je delo, ki ga 
moraš imeti rad, sicer bi počela kaj 
drugega. Tako nekako jemljem tudi 
hobije, ki jih imam. Z igranjem sem 
res začela v vrtcu, in sicer z otroškimi 
in lutkovnimi igricami. Otroci so me 
marsikaj naučili, saj so najbolj iskreni 
kritiki. Hitro lahko opaziš, ali se dol-
gočasijo. Ko sem začela razmišljati o 
ljubiteljskem odru, me je sodelavka iz 
Reteč povabila v njihovo igralsko sku-
pino. Tega je zdaj že več kot dvajset 
let. Povabili so me na sestanek in sem 
začela.“
• Kako se spominjate svojega prve-
ga lika, ki ste ga igrali na odraslem 
odru?
„V komediji Dve nevesti sem igrala 
vaško opravljivko. Na vsaki dve leti 
smo potem pripravili novo predstavo. 
Podobno je tudi zdaj v Teatru Afngunc, 
ko naše igre režira Blaž Vehar, ki vča-
sih tudi igra. Včasih je bila naša skupi-
na nekoliko večja, zdaj nas je sedem, 
osem, sodeluje pa tudi moja hči Katja. 
Ko je bila manjša, je večkrat prišla z 
mano na vaje pa potem na premiere. 
Ko smo za igro Nekaj dragega in po-
polnoma neuporabnega potrebovali 
mlado igralko, smo se doma pogovar-
jali, kje bi jo dobili, pa je rekla mami, 
kaj pa jaz. Angažirali smo jo, pa je 
ostala. V Pekrah je še lahko odigrala, 
čeprav je že v visoki nosečnosti.“
• Kakšne vloge ste običajno vi igra-
li? Vam je bil prav v Gospe poslančevi 
prvič zaupan tudi glavni ženski lik?

Še ko na odru ležim na kavču, me vsi gledajo
Pred dnevi je bila na Festivalu komedije v Pekrah za najboljšo komedijantko 
proglašena Jerca Podpečan iz Škofje Loke, ki se je izkazala v glavni vlogi v 
predstavi Gospa poslančeva Teatra Afngunc, ki deluje v okviru KUD Janko Krmelj 
Reteče - Gorenja vas.

Jerca Podpečan kot Živa Breskvar Piškur na odru Teatra Afngunc / Foto: arhiv Jerce Podpečan
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Prihodnjo sredo, 18. aprila, bo ob 19.30 
v Galeriji Ivana Groharja odprtje raz-
stave Prosojni dokumenti časa, Fo-
tografije na steklo iz depoja Loškega 
muzeja. V Loškem muzeju med dru-
gim hranijo tudi tematsko in avtorsko 
raznoliko zbirko negativov na steklo. 
V preteklosti je bilo nekaj tisoč stekle-
nih plošč bodisi darovano bodisi jih je 
muzej odkupil. V muzeju so se odlo-
čili, da prvič v zgodovini muzeja raz-
stavijo to dragoceno in še neobdelano 
zbirko negativov na steklo. Ob razsta-
vi se je Loški muzej povezal z Naro-
dnim muzejem Bosne in Hercegovine 

v Sarajevu, ki ravno tako hrani obse-
žen fond okrog 5000 negativov na ste-
klene plošče. Avtor fonda v Narodnem 
muzeju je František Topić (1885–1919). 
Tako kot škofjeloške, tudi fotografije 
iz Sarajeva nosijo veliko dokumentar-
no vrednost. 
Kustosinja razstave, zgodovinarka Bi-
ljana Ristić pa vas vabi, da se pred od-
prtjem razstave, ob 18. uri, v muzejski 
dnevni sobi na Loškem gradu udele-
žite predavanja direktorja Narodnega 
muzeja Bosne in Hercegovine Mirsa-
da Sijarića: 130 let Narodnega muzeja 
Bosne in Hercegovine. Predavanje bo 
potekalo v bosanskem jeziku in ne bo 
prevajano. 

Prosojni dokumenti časa
Razstava fotografij na steklo v Galeriji Ivana Groharja

Lahov most na vstopu na Spodnji trg  
/ Foto: arhiv Loškega muzeja

„Doslej sem odigrala sedem, osem 
različnih vlog, po pravilu so to kome-
dije. Pravzaprav so si bile vse te vloge 
med seboj dokaj enakovredne. Gospa 
poslančeva pa je bila poseben izziv. 
Bom poskusila, sem si rekla. Vloga je 
zahtevna, veliko je besedila, karak-
terno je zelo široka, velikokrat in na 
hitro sem morala prehajati iz enega 
čustva v drugega. Kar nekajkrat sem 
imela z režiserjem pogovore, ali bom 

zmogla ali ne. Blaž je super režiser, 
zna delati z igralcem, je umirjen, tudi 
če vidi, da ti kakšen večer ne gre rav-
no najbolje. Včasih doma znaš vse, ko 
prideš na oder, pa lahko trema nare-
di svoje. Blaž je takrat potrpežljiv, zna 
človeka pomiriti in iz njega na lep na-
čin izvabiti prave stvari.“  
• Ste že bežali z odra ... 
„Dvakrat sem bila že precej obupana. 
Ampak potem se je vse sestavilo tako, 

kot je treba. Blaž je včasih bolj verjel 
vame, kot jaz sama. Je pa res, da sem 
tako rekoč ves čas na odru in moram 
biti precej aktivna in na neki način 
nositi predstavo, v smislu, da se ostali 
ravnajo po meni. Ni predaha, ko greš 
za pet minut lahko v zaodrje in vdih-
neš. Še takrat, ko počivam na kavču, 
sem na odru in me ljudje gledajo. Zato 
sem bila vsakokrat po predstavi bolj 
prazna kot pa izčrpana. Saj veste – to 
je tista prijetna utrujenost.“
• Ali tudi v siceršnjem življenju 
znate biti kdaj 'gospa poslančeva'?
„Tako pretkana, kot je gospa, sicer 
nisem, veljam pa za odločno žensko. 
Rada imam stvari urejene, sem dosle-
dna in me je težo 'voziti sem in tja'. 
Bikica po horoskopu.“
• Kako sicer vidite igranje kot svojo 
prostočasno dejavnost?
„To je hobi, ki sodi v večerni čas, ko se 
končajo druge obveznosti. Popoldne 
včasih podaljšamo v vrtcu, kjer igram 
ali pripravljam igrice, zelo rada šivam, 
sem tudi že kaj lažjega za naše gledali-
šče zašila, lani sem se spravila na kolo, 
rada grem v hribe, naravo nasploh, v 
prihodnjih dneh pa se bo začelo na 
vrtu. Je pa res, da vsako stvar, s katero 
se ukvarjam, počnem z vsem srcem.“

Na odru komedije Gospa poslančeva skupaj s hčerjo Katjo. / Foto: arhiv Jerce Podpečan 
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Pasijonska soba bo osrednji informacijsko-predstavitve-
ni prostor Škofjeloškega pasijona, namenjen tudi združe-
vanju pasijoncev. Sodelujoči na dosedanjih uprizoritvah 
Škofjeloškega pasijona (v letih 1999, 2000, 2009 in 2015) 
se že podpisujejo na črne stene Pasijonske sobe, podpi-
sovali se bodo tudi udeleženci vseh prihodnjih. S svoji-
mi podpisi potrjujejo, da je Škofjeloški pasijon predvsem 
dragocena kulturna in duhovna dediščina, ki jo gradi 
živa prostovoljska skupnost. Ob odprtju sta svoja podpisa 
slovesno oddala tudi župan Miha Ješe in gvardijan ško-
fjeloškega kapucinskega samostana Jožko Smukavec, 
sicer bodo med podpisi tudi imena prejšnjega župana in 
predstojnika samostana ter vseh treh dosedanjih reži-
serjev Škofjeloškega pasijona. Pasijonska soba pa ima še 
eno vlogo: zaokroža namreč pasijonsko Romualdovo pot, 
odprto oktobra lani. Imenuje se po očetu Romualdu Ma-
rušiču, ki je leta 1721 v loškem Kapucinskem samostanu 
zapisal besedilo Škofjeloškega pasijona.

Na slovesnosti so zapeli pevci Škofjeloškega okteta, tudi 
sami pasijonci, saj na uprizoritvah zaigrajo hudiče, ki 
mučijo grešno dušo. Župan Miha Ješe pa je ob tej prilo-
žnosti podelil zahvale nekaterim sodelujočim pri pasijo-
nu in tudi tistim, ki so pomagali, da je bila ta dragocena 
kulturna dediščina vpisana na reprezentativni seznam 
Unescove kulturne dediščine. Prejeli so jih: Kapucinski 
samostan Škofja Loka, njegova prejšnji in sedanji pred-
stojnik Metod Benedik in Jožko Smukavec, režiserji Mar-
jan Kokalj, Borut Gartner in Milan Golob, prejšnji župan 
Igor Draksler, organizatorji Tina Oblak, Romana Bohinc 
in Matej Mohorič Peternelj. Prejeli so jih tudi: Nena Židov 
in Anja Jerin (Etnografski muzej), Ksenija Kovačec Na-
glič, Špela Spanžel in Silvester Gaberšček (Ministrstvo za 
kulturo) ter udeleženci zasedanja ob odločitvi o vpisu na 
Unescov seznam decembra 2016: Magdalena Tovornik, 
Jože Štukl, Aleksander Igličar in Jernej Tavčar. 
Do konca aprila bo še nekaj dogodkov v okviru Dnevov 
Škofjeloškega pasijona. Končali se bodo 21. aprila z Ro-
mualdovim dnem v kapucinskem samostanu. Pasijon-
sko kondicijo pa bodo pasijonci ohranjali tudi v priho-
dnje, vse do uprizoritve leta 2021, ki bo jubilejno leto, saj 
bo minilo tristo let od Romualdovega zapisa Škofjeloške-
ga pasijona.

Odprli so Pasijonsko sobo 
Marčevsko dogajanje, povezano v Dneve Škofjeloškega pasijona, je dopolnilo 
slovesno odprtje Pasijonske sobe v Thalerjevi hiši na Mestnem trgu.

Med prejemniki zahval sta tudi Kapucinski samostan Škofja Loka in 
njegov predstojnik Jožko Smukavec.

Slavnostno je svoj podpis na steno Pasijonske sobe oddal tudi 
župan Miha Ješe.

V soboto, 14. aprila, bo ob 19. uri v športni dvorani na Trati gostoval 
Ribniški pasijon. Nekaj njegovih ustvarjalcev (od leve Nastja Rupar, 
Helena Ilc, Franci Debeljak in Lojze Ilc) je nedavno obiskalo loške 
pasijonce, zbrane v neformalni skupini Pasijonski veter.

Ribniški pasijon bodo uprizorili v soboto,  
14. aprila, ob 19. uri v Športni dvorani Trata.
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Prof. dr. Fran Jesenko se je rodil leta 
1875 v Škofji Loki. Na uglednega rojaka 
danes spominja rojstna hiša na Kar-
lovcu, Škofjeločani pa bi mu radi po-
stavili tudi spomenik v Aleji zaslužnih 
Ločanov. Jesenko je bil prvi profesor 
botanike na novoustanovljeni Univer-
zi v Ljubljani, s svojim znanstvenim 
delovanjem pa se je uveljavil tudi v 
širnem svetu. Ukvarjal se je z geneti-
ko rastlin, z njihovim žlahtnjenjem, 
najbolj znan pa je po svojih delih kri-
žanja pšenice in rži, ki je dalo požlah-
tnjeno novo vrsto, tritikalo. Bil je prvi 
v svetu, ki mu je uspelo križati rastlini 
dveh različnih rodov in dobiti tudi ro-
dne potomce. Bil je tudi eden najbolj 
vnetih zagovornikov in soustvarjal-
cev Triglavskega narodnega parka 
in prvi predsednik Smučarske zveze 
Jugoslavije. Ob začetku Jesenkovega 
popoldneva pa je Jurij Svoljšak o njem 
povedal tudi, kako dober človek je bil. 
Finančno je podpiral svojo mater in 
sorodnike, pomagal pa je tudi loškim 
študentom. Tudi zaradi tega se ga Lo-
čani spominjajo s ponosom. Prav tako 
fakulteta, saj je svoja najuglednejša 
priznanja poimenovala po njem. Lik 
in delo Frana Jesenka je zato prilo-
žnost za popularizacijo znanosti in 
študijev na Biotehniški fakulteti, kjer 
razvijajo vsa znanstvena in strokovna 
področja, na katerih je deloval. 
Jedro letošnjih Jesenkovih dni so bile 
predstavitve magistrskih del diplo-
mantov. Izbranih je bilo devet del, z 
vsake od študijskih smeri po eno, ki so 
jih diplomanti predstavili dijakom, ki 
še razmišljajo o študiju in karieri. Da 
se je Jesenkovo popoldne med njimi 
dobro uveljavilo, je prepričana prof. 
dr. Marina Pintar iz organizacijskega 
odbora tega srečanja. O tem pa priča 

tudi vsako leto bolj polna dvorana So-
kolskega doma. Letos so svoje naloge 
predstavili: Živa Ravnikar (krajinska 
arhitektura), ki je svoje magistrsko 
delo Določanje vedut Škofje Loke in 
smernice za njihovo ohranjanje po-
svetila prav mestu gostitelju Jesen-
kovega popoldneva; Tanja Lukančič 
(agronomija), Mateja Kopač (študij 
znanost o živalih), Luka Šturm (mi-
krobiologija), Matic Radič (lesarstvo), 
Brigita Oblak (gozdarstvo in upravlja-
nje gozdnih ekosistemov), Alenka Ši-
frar (biotehnologija), Jasmina Vesel 
(strukturna in funkcionalna biologi-
ja), Anja Pristavec, (študij prehrane). 
Zanimivo je bilo tudi predavanje leto-
šnjega Jesenkovega nagrajenca prof. 
dr. Boruta Bohanca, ki ga je naslovil 
Na kakšen način smo spreminjali 
sortiment kmetijskih rastlin, kaj je 
pred nami? Zanimivo je tudi dejstvo, 
da delo Frana Jesenka, razvoj žlah-

tnjenja in genetiko rastlin, v Sloveniji 
nadaljuje prav Borut Bohanec, vodja 
katedre za genetiko, biotehnologijo, 
statistiko in žlahtnjenje rastlin na 
oddelku za agronomijo Biotehniške 
fakultete. 
Jesenkovemu popoldnevu se vsako 
leto pridružijo tudi glasbeniki iz Glas-
bene šole Škofja Loka, s svojimi izdelki 
domače in umetnostne obrti pa ponu-
dniki s škofjeloškega območja. Letos 
pa so ob tej priložnosti znova postavi-
li tudi razstavo študentov oddelka za 
krajinsko arhitekturo, ki delajo pod 
mentorstvom doc. Darje Matjašec, 
tudi iz Škofje Loke. Razstava je pri-
kazovala štiri projekte, s katerimi so 
študentje sodelovali na študentskem 
urbanističnem natečaju v brazilskem 
Sao Paolu. Trije od njih so se med 170 
na natečaj prispelimi rešitvami prebi-
li med dvanajst finalistov, zaradi če-
sar so na fakulteti še posebej ponosni. 

Jesenkovo popoldne se je dobro prijelo
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Občina Škofja Loka sta že sedmo leto 
zapored pripravili Jesenkovo popoldne. Organizatorji so ponosni na znanstvenika 
Frana Jesenka, ki povezuje obe instituciji, in veseli, da se je srečanje dobro uveljavilo.

Nekateri od diplomantov, ki so na Jesenkovem popoldnevu predstavljali svoje naloge (v 
ospredju ena od organizatork Darja Matjašec)  
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Po razglasitvi Škofjeloškega pasijona 
za Unescovo nesnovno dediščino člo-
veštva leta 2016 se želijo v Škofji Loki še 
bolj kot prej promovirati kot pasijon-
sko mesto. Pred časom so tako v Tha-
lerjevi hiši na Mestnem trgu 42 odprli 
Pasijonsko sobo, ob kateri so pred tem 
zaživeli tudi novi prostori turistične-
ga društva. Tako Pasijonska soba kot 
novi prostori turističnega društva pa 
še niso v celoti dokončani, je pojasnila 
predsednica društva Monika Tavčar. 
Vsi, ki so sodelovali na dosedanjih 
uprizoritvah Škofjeloškega pasijona, 
se še vedno lahko podpišejo na stene 
pasijonske sobe, z nekaterimi detajli 
bodo v prihodnje dopolnili tudi pro-
store turističnega društva.
V turističnem društvu imajo tako po 
novem za delovanje svoje pisarne na 
voljo večji in tudi preglednejši prostor, 
ki tako postaja osrednja turistična 
točka za turiste v središču mesta. V 
njej turiste sprejema strokovni sode-

lavec društva Marko Pleško, v priho-
dnje se obetajo tudi kadrovske okre-
pitve in podaljšanje delovnega časa 
– med tednom do 20. ure, po novem 
bo pisarna odprta tudi ob nedeljah, je 
razložila Monika Tavčar, ki je vodenje 
društva prevzela pred skoraj natanko 
enim letom. Takrat so nekoliko po-
mladili tudi izvršni odbor, v društvu, 
ki ta čas šteje okrog sto članov, pa si 
v prihodnje želijo še več mladih novih 
članov, pravi Monika Tavčar in doda-
ja, da se nameravajo povezati s turi-
stičnimi krožki po škofjeloških šolah. 
Verjame, da bodo z novo mladostno 
energijo in svežimi idejami poskrbeli 
za dodaten zagon škofjeloškega turiz-
ma. Pri tem računajo tudi na sodelo-
vanje z Občino Škofja Loka in drugimi 
društvi oziroma vsemi, ki delujejo na 
področju turizma v Škofji Loki. "Pozi-
tivno je, da se že odpirajo nove name-
stitvene zmogljivosti, še vedno bomo 
veliko pozornosti posvečali organiza-
ciji dogodkov in prireditev," je pojasni-
la Monika Tavčar in dodala, da se bodo 

letos aktivneje vključili tudi v poletno 
Bralnico na vrtu Sokolskega doma in 
se pridružili decembrskemu projektu 
Izložbe domišljije. Ob mednarodnem 
dnevu turističnih vodnikov v februar-
ju so letos prvič pripravili brezplačno 
vodenje po Škofji Loki. Poskrbeli so še 
za digitalizacijo Romualdove poti, po 
kateri se obiskovalci lahko podajo s 
pametnim telefonom ali tablico in na 
trinajstih točkah spoznavajo Škofjo 
Loko in njene znamenitosti.
Predhodnik turističnega društva v 
Škofji Loki je bilo leta 1895 ustanovlje-
no Olepševalno društvo, ki je skrbelo 
za obnovo poti, sprehajališč in olep-
šavo mesta. Ustanovitelj je bil učitelj 
Slavko Flis. Škofja Loka je bila v tistem 
času pomembno turistično središče. V 
času obeh svetovnih vojn je nastopilo 
mračno obdobje tudi za turizem, ki ga 
je počasi ponovno začelo oživljati leta 
1952 ustanovljeno Turistično društvo 
Škofja Loka.

Želijo si še več mladostne energije
Pisarno Turističnega društva Škofja Loka so sredi marca preselili v nove prostore 
na Mestnem trgu 42, kjer je tudi Pasijonska soba, osrednji informacijsko-
predstavitveni prostor Škofjeloškega pasijona.

Monika Tavčar

Novi prostori Turističnega društva Škofja Loka
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Filatelistični eksponat v šestih enostranskih razstavnih 
vitrinah je uredil član FD Lovro Košir Škofja Loka dr. Janez 
Cerkvenik na 96 razstavnih listih. V gradivu, ki je obsegalo 
pisemske ovojnice, ilustrirane kartice, maksimum karte, 
razglednice, poštne dopisnice, velikonočne voščilnice ter 
poštne žige in znamke, je zbral velikonočne motive.
Razstavna zbirka je obsegala štiri poglavja. V prvem se je 
osredotočil na delovanje Jezusa Kristusa v Palestini, njegov 
slavnostni prihod v Jeruzalem na cvetno nedeljo, prazno-
vanje Jezusa Kristusa in apostolov judovskega praznika 
pashe z zadnjo večerjo, Jezusov križev pot po ulicah Jeru-
zalema s križanjem na Golgoti in Odrešenikovo veličastno 
vstajenje. V drugem delu je zaobjel simbole velike noči, kot 
so butarice, pirhi, potice, zajčki in piščančki na znamkah, 
voščilnicah, pisemskih ovojnicah in podobno. Posebno 
poglavje je bilo namenjeno razglednicam in voščilnicam 
z velikonočnimi motivi slikarja Maksima Gasparija, v za-
dnjem delu pa je bil predstavljen Škofjeloški pasijon na 
znamkah, dopisnicah, razglednicah, pisemskih ovojnicah 
in poštnih žigih. Ob razstavi so izdali tudi priložnostno do-
pisnico z motivom križanega Jezusa s trnjevo krono in pri-
ložnostni poštni žig z motivom božjega jagnjeta z zastavico 
vstalega Odrešenika.
Društvo, ki šteje okrog trideset članov, nosi ime po pobu-
dniku poštne znamke Lovrencu Koširju, ki je leta 1836 svo-
jim predpostavljenim na pošti prvič predstavil svoj predlog 
plačevanje poštnine s pisemsko poštno znamko, a njego-
vega predloga niso sprejeli, pojasnjuje predsednik FD Lovro 

Košir Srečko Beričič. Škofjeloško društvo so ustanovili ko-
nec oktobra 1949 in bo torej prihodnje leto praznovalo se-
demdesetletnico. V sklopu praznovanja jubileja bodo gosti-
li tudi filatelistično srečanje združenja Europhila, katerega 
člani so od leta 2001. Pridružili so se mu na pobudo fila-
telistov kluba Orval iz pobratenega mesta Maasmechelen. 

Razstavo posvetili veliki noči
V Filatelističnem društvu (FD) Lovro Košir Škofja Loka so ob prazniku velike noči v 
sodelovanju z Župnijo Sv. Jurija Stara Loka in Pošto Slovenije v preddverju Jurjeve 
dvorane pripravili velikonočno filatelistično razstavo. 

Avtor velikonočne filatelistične razstave Janez Cerkvenik in 
predsednik društva Srečko Beričič

Filatelistična razstava je obsegala 96 razstavnih listov.
Priložnostna dopisnica z motivom križanega Jezusa s trnjevo 
krono in priložnostni poštni žig z motivom božjega jagnjeta
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Obiskovalce v polni dvorani Sokolske-
ga doma je v uvodu pozdravila pred-
sednica društva Hiacinta Klemenčič. 
Voščila je očetom, ne materam, tem je 
lep praznik zaželel župan Miha Ješe. 
"Niso pomembne le mame, pomembni 
so tudi očetje. Enako kot materinstvo 
je tudi očetovstvo vrednota. Tako lepo 
je živeti, tako lepo ljubiti in brez vas, 
staršev, tega ne bi bili deležni," je po-
udarila Hiacinta Klemenčič. Župan je 
predvsem poudaril zdravje in napre-
dovanje otrok ter empatijo do staršev.
Člani gledališke sekcije društva so 
v nadaljevanju odigrali enodejanko 
Podobe iz omare. Za pestro glasbeno 
kuliso so poskrbeli štirje zbori, OPZ Is-
krice, Dekliški zbor Župnije sv. Jakoba, 
MPZ Škofja Loka ter Andreja Mohorič 
in Škofjeloški oktet. Osrednja gosta 
prireditve sta bila svetovalka za celo-
stno podobo Tina Martinec Selan in 
brat Jaroslav Kneževič. Tina Martinec 

je spregovorila o oblačenju ter barvni 
in stilski usklajenosti. "Urejenost mi 
ogromno pomeni, vedno opazim, kaj 
ima kdo oblečeno, kako so ženske na-
ličene, ali človekova zunanjost odraža 
njegovo notranjost." Po njenem prepri-
čanju je vsak človek lep, če izžareva za-
dovoljstvo in je urejen v skladu s svojo 
naravno obarvanostjo, postavo, oseb-

nostjo in je oblečen priložnosti pri-
merno. Brat Jaroslav Kneževič pa je na 
humoren in poučen način spregovoril 
o življenju, ljubezni in lepoti. Pred nje-
govim nastopom so predvajali pesem 
Nine Pušlar Lepa si. Pesem si je zaželel 
brat sam, saj je s tem želel vsem dekle-
tom povedati, da so res lepe, a se žal 
tega premnogokrat ne zavedajo. 

Nekaj lepega za matere in očete
Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka je ob materinskem dnevu v Sokolskem 
domu pripravilo osrednjo občinsko prireditev z naslovom Nekaj lepega.

Člani gledališke sekcije društva Sotočje so uprizorili Podobe iz omare.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Pobudnik tudi letošnje prireditve, ki jo posvetijo ne samo 
materam, ampak vsem staršem, je bila Župnijska karitas 
Sv. Duh pri Škofji Loki, za izvedbo pa so poskrbeli kraja-
ni tamkajšnje krajevne skupnosti. Program sta pripravili 
Marjanca Trilar in Kristina Kovač, ki sta za rdečo nit iz-
brali pisatelja Ivana Cankarja, saj letos mineva sto let od 
njegove smrti.
"Za vezni tekst je tako poskrbel kar Cankar sam, ki ga je 
upodobil Jaka Kožuh," sta razložili Marjanca Trilar in Kri-
stina Kovač in dodali, da so skozi črtice iz zbirke Moje živ
ljenje predstavili pisateljevo življenjsko pot, tri črtice pa 

so tudi uprizorili, in sicer Sveto obhajilo, Enajsto šolo pod 
mostom in Skodelico kave. Na odru se je sicer zvrstilo več 
kot devetdeset nastopajočih. Po predstavitvi Cankarjevega 
življenja je sledil še bolj humoren del, v katerem so Can-
karja prestavili v današnji svet. "Skozi dva skeča smo pri-
kazali, kako bi se v času sodobnih tehnologij počutil Can-
kar," sta še dodali Marjanca Trilar in Kristina Kovač. 

V znamenju Cankarja
V Kulturnem domu Ivana Cankarja 
Sveti Duh so 25. leto zapored pripravili 
prireditev ob materinskem dnevu.

S prireditve ob materinskem dnevu v Kulturnem domu Ivana 
Cankarja Sveti Duh
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Posvet bo potekal jutri, 11. aprila, od 
10. ure do 16.30 na različnih lokacijah 
v Škofji Loki, v izvedbo tega pilotne-
ga projekta pa je poleg obeh glavnih 
organizatorjev vključenih več insti-
tucionalnih in neinstitucionalnih iz-
obraževalnih organizacij ter pred-
stavnikov civilne družbe. Škofja Loka 
je izbrana za pilotni projekt zato, ker 
ima na tem področju že precej bogato 
prakso, občina pa si je zadala cilj, da v 
treh letih usposobi vsaj 80 odstotkov 
občank in občanov nad 55 let starosti 
za ravnanje z računalnikom. 

NE PROBLEM, PRILOŽNOST

"Ves razviti svet se srečuje s staranjem 
prebivalstva, kar nekateri vidijo kot 
problem, za nas pa je to priložnost," 
razmišlja prof. dr. Jože Gričar, zaslu-
žni profesor Univerze v Mariboru, iz 
gibanja Slovenski e-seniorji. V njem 
sodelujejo upokojeni in tudi še aktiv-
ni člani, ki se povezujejo z namenom, 
da starejši generaciji približajo upo-
rabo sodobne tehnologije, poleg tega 
pa spodbujajo k dejavnosti starejše, ki 
so še pripravljeni kaj narediti tudi po 
upokojitvi. "Internet je za vse na tem 
svetu na razpolago domala zastonj, 
le vedeti je treba, kateri gumb priti-
sniti, da ga bomo znali uporabljati. Z 
uporabo sodobne tehnologije se lahko 
povezujemo med seboj, na internetu 
najdemo vsebine, ki nas zanimajo, 
starejši se lahko prek Skypa pogovar-
jajo s sogovorniki na drugem koncu 
sveta in jih na ekranu lahko celo vidi-
jo ... Tu je veliko možnosti in zato smo 
e-seniorji začeli razmišljati o možno-
sti posvetovanja na to temo. V županu 
občine Škofja Loka smo našli sogovor-
nika, ki se je navdušil nad zamislijo, 

da se to zgodi v Škofji Loki. Delavnice, 
ki jih pripravljamo ob tej priložnosti, 
so v Sloveniji novost. Želeli smo na-
mreč ljudem ponuditi nekaj praktič-
nega, ne samo še eno predavanje."
 

ZA AKTIVNO STAROST

Škofjeloški župan Miha Ješe ocenjuje, 
da je posvet E-vključevanje v aktivno 
staranje eno najpomembnejših srečanj 
v Škofji Loki. H kvalitetnemu staranju 
(o tem v Škofji Loki pripravljajo pose-
ben projekt) sodi tudi povezovanje in 
izmenjava znanj, ki bodo starejši ge-
neraciji omogočila uporabljati sodobno 
tehnologijo. "Na podlagi tega srečanja 
pričakujemo, da bodo dobro prakso 
povzeli tudi drugi, denimo v okviru 
evropskega združenja Douzelage, ki si-
cer daje poudarek izmenjavi mladih, 
a bi lahko med njimi "zamrežili" tudi 
tovrstno medgeneracijsko sodelovanje. 
Velik potencial so mladi, v Škofji Loki 
denimo osnovnošolci in srednješolci, 
ki sodelujejo v programu MEPI, kjer je 
prostovoljstvo eden od stebrov delova-
nja, ali pa udeleženci programa PUM, ki 
bi se lahko vključili v e-opismenjevanje 

starejših. Delavnic, ki bodo potekale na 
osmih različnih lokacijah, se bo lahko 
udeležilo več sto ljudi, in če se bodo ti 
ljudje 'mrežili' naprej, se bo širila tudi 
dobra praksa. Na tej osnovi si lahko 
obetamo kvalitetno dolgoživo starost," 
o posvetu razmišlja župan Miha Ješe. 
 

DRUG DRUGEMU LAHKO  
VELIKO DAMO

Med sodelavci delavnic so tudi ude-
leženci Projektnega učenja za mlade 
(PUM). Gre za mlade osipnike iz re-
dnih šolskih programov, PUM pa je 
zanje vstopnica, da se vrnejo v šolo ali 
najdejo zaposlitev. Mentorica PUM-a 
Nina Zakotnik o njihovem sodelova-
nju v projektu e-vključevanja starejših 
pravi: "Naši mladi se veliko ukvarja-
jo z računalniki, zato bi lahko s tem 
znanjem pomagali starejšim. Projek-
tu smo se priključili, ker vidimo mo-
žne pozitivne učinke za ene in druge. 
Nekaj izkušenj z medgeneracijskim 
sodelovanjem že imamo. Kar ob tem 
pridobijo naši, so veščine sodelovanja, 
ki so jim doslej manjkale. Drug od 
drugega se lahko veliko naučimo."

E-vključevanje v aktivno staranje
V Škofji Loki bo jutri potekal vseslovenski posvet E-vključevanje v aktivno 
staranje, ki ga prirejata Občina Škofja Loka in Slovenski e-seniorji, predstavil pa 
bo sodobne načine e-opismenjevanja starejših.  

Prof. dr. Jože Gričar in župan Miha Ješe predstavljata vsebino vseslovenskega posveta 
E-vključevanje v aktivno staranje. 



22 | STAREJŠI

MATEJA RANT

"Dolgo je veljalo, da so orglice pred-
vsem otroška glasbena igrača; da je 
res glasbilo, so vedeli le redki nadar-
jeni posamezniki, virtuozi, ki so nanj 
igrali po posluhu, brez not," poudar-
ja članica Loških orglic Minka Likar. 
Skupina je nastala večinoma iz po-
sameznikov, ki so se udeležili tečaja 
igranja na orglice pod vodstvom Mar-
jana Urbanije pri društvu U3 – Univer-
zi za tretje življenjsko obdobje Škofja 
Loka pred dvema letoma in pol. Prvi 
javni nastop so imeli ob zaključku te-
čaja, potem pa so se počasi oblikovali 
v skupino, ki ta čas šteje osem članov. 
Redno vsak teden se srečujejo na va-
jah v Marinkini knjižnici, zadnje leto 
jih s kitaro spremlja mož ene od čla-
nic Bogdan Snoj.
Za vodjo so izbrali Ivanko Prezelj, ki 
skupaj z Bogdanom Snojem pripravlja 
tudi priredbe skladb za Loške orglice, 
skupino pa poleg že omenjene Min-

ke Likar sestavljajo še Marica Omejc, 
Alenka Snoj, Nataša in Marija Zadnik 
ter Milka Šmuc. Njihov repertoar v 
glavnem sestavljajo ljudske in naro-
dno-zabavne skladbe. "Najraje igramo 
prijazno, prikupno glasbo, ob kateri 
poslušalci večkrat tudi zapojejo," je 
pojasnila Minka Likar in dodala: "De-
lamo za svoje in skupno veselje." Zelo 
se trudijo, da bi pri igranju dosegli 
čim večjo kakovost, zato si pomagajo 
med sabo, da pridejo do čim lepših iz-
vedb. Njihova druženja so tako veliko 
več kot zgolj strokovne vaje, saj drug 
do drugega delujejo prijateljsko, spo-
štljivo, tenkočutno in z zavestjo, da se 
vsi v skupini trudijo prispevati kaj po-
zitivnega.
"Svoje ubrane melodije z veseljem 
delimo s tistimi, ki tovrstno glasbo 
radi slišijo. Predvsem starejša in sre-
dnja generacija ima v sebi nostalgijo 
do zvena orglic. Mnoge spominja na 
otroštvo, ko so sami ali njihovi bli-
žnji iz njih izvabljali prve akorde," je 

razložila Minka Likar in dodala, da 
so njihovi nastopi lepo sprejeti pri ob-
činstvu. "Nemalokrat se skrivaj utrne 
solzica iz očesa poslušalca." Za njimi 
je doslej že več kot trideset nastopov, 
pri čemer poslušalce razveseljujejo s 
skoraj enournim samostojnim pro-
gramom. "Za nastope smo naštudirali 
že okrog 25 pesmi, ki jih dopolnimo z 
recitali in s skeči ter vse povežemo v 
prijeten program, pri katerem se nam 
s svojim petjem lahko pridružijo tudi 
poslušalci," je razložila Ivanka Prezelj. 
Udeležujejo se tudi mednarodnih fe-
stivalov. Letos so že drugič nastopili 
na festivalu ustnih harmonik v Mo-
kronogu, s katerega so se lani vrnili 
z bronastim priznanjem. "Ta čas se 
pripravljamo za mednarodni festival 
v Ohridu, na katerega se sicer v ne-
koliko okrnjeni sestavi odpravljamo 
v drugi polovici junija," je pojasnila 
Ivanka Prezelj. Pred tem bodo v Cir-
kulanah nastopili še na dobrodelnem 
koncertu. 

Z orglicami jim zaigra tudi srce
Pod okriljem Društva upokojencev Škofja Loka dve leti deluje tudi glasbena 
skupina Loške orglice. Njene člane druži in povezuje ljubezen do igranja na ustno 
harmoniko.

Člani Loških orglic se redno vsak teden srečujejo na vajah v Marinkini knjižnici.
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Z drugim mestom po rednem delu rokometne Lige NLB so 
se rokometaši ekipe Urbanscape Loke zanesljivo uvrstili v 
končnico, kjer se ekipe merijo za naslov državnega prva-
ka. Že na prvi tekmi v domači dvorani so presenetljivo, s 
26:24, ugnali vodilno moštvo po rednem delu prvenstva, 
ekipo Rika Ribnica. Na gostovanju pri ekipi Celje Pivovarna 
Laško so nato izgubili 32:25, prejšnjo sredo pa so v domači 
dvorani na Podnu z rezultatom 20:26 morali priznati tudi 
premoč Kopra. Tekmo 3. kroga z ekipo Gorenja iz Velenja 
so preložili, nov obračun pa v ligi za prvake Ločane čaka ta 
petek, ko bodo gostovali pri Krki. V domači dvorani se bodo 
znova predstavili 28. aprila, ko se bodo pomerili s Celjem 
Pivovarno Laško. Po gostovanju v Ribnici, Velenju in Kopru 
jih zadnja tekma končnice čaka doma 25. maja, ko se bodo 
pomerili z ekipo Krke.
Se je pa minuli teden spet zbrala naša rokometna repre-
zentanca, v kateri tradicionalno igrajo Ločani Jure Dole-
nec, Matej Gaber in Darko Cingesar. Matej Gaber je tre-

nutno sicer poškodovan, je pa selektor Veselin Vujović v 
reprezentanco povabil še enega Ločana, 21-letnega Aleksa 
Kavčiča, ki v tej sezoni trese mreže nasprotnikov ekipe 
Urbansacape Loka in je bil v rednem delu prvenstva dru-
gi strelec Lige NLB. Aleks, ki je bil v preteklosti tudi član 
reprezentanc mlajših starostnih kategorij, pa je prejšnji 
teden podpisal štiriletno pogodbo z ekipo Gorenje Velenje. 

Rokometaši v ligi  
za prvaka

Aleks Kavčič je bil po rednem delu Lige NLB drugi najboljši strelec, 
mreže nasprotnikov pa polni tudi v ligi za prvaka.
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Zadnji marčevski torek so se v Sokolskem domu v Škofji 
Loki na podelitvi priznanj Zavoda za šport in Športne zveze 
Škofja Loka zbrali številni športniki in športni delavci. Kot 
je povedal predsednik Odbora za športna priznanja Pavle 
Oblak, so se tokrat odločili za šestindvajset različnih pri-
znanj. "Lahko rečemo, da ste nagrajenci mnogim za zgled, 
priznanja pa so le majhna pozornost in zahvala za ure ter 
leta trdega dela, odrekanj in strokovnega dela, ki ga v do-
sežene rezultate vlagate športniki, funkcionarji in trenerji, 
za kar smo vam vsi občani iz srca hvaležni in smo ponosni 
na vas," je poudaril Pavle Oblak.
»Eden izmed smučarskih zanesenjakov je pred leti v njihovi 
himni zapisal, da Škofja Loka ''velemesto n'kol ni b'la in n'kol 
ne bo''. V geografskem smislu seveda drži, da Škofja Loka ni-
koli ne bo velemesto, po športni plati pa vsekakor ne drži! 
Škofja Loka je namreč po številu športnikov prepoznavna v 
širšem mednarodnem prostoru, saj je od leta 1936 do danes 
dala kar 23 olimpijcev. Poleg njih je treba spomniti tudi na vse 
športnike, ki tekmujejo v neolimpijskih športih, in športnike, 
ki jim zaradi različnih dejavnikov verjetno ne bo dano, da bi 
nastopili na olimpijskih igrah,« je ob čestitkah nagrajencem 
povedal predsednik Športne zveze Škofja Loka Blaž Pipp ter 
nato v roke segel dobitnikom priznanj za športne rezultate in 
mladim perspektivnim športnikom. Tradicionalne majolike 
so prejeli: Sašo Bertoncelj za uspehe na konju z ročaji, Andre-
ja Dolinar za uspehe v namiznem tenisu, Tine Gartner, Jošt 
Juričan in Matic Pipp za uspehe v rokometu, Alojzija Pirc za 
uspehe v kegljanju, Gregor Selak za uspehe v športnem pleza-
nju, Janez Svoljšak za uspehe v lednem plezanju in Žan Tu-
šek za uspehe v teku na smučeh.
Bronaste plakete za minulo leto sta si zaslužila člana ja-
dralnega kluba Loka Timing Miloš Četrtič in Goran Djord-
jevič, predsednik Odbora za muzej športa Marjan Luževič 
in član Avto-moto društva Škofja Loka Niko Prevc. Srebro 
plaketo so prejeli člani Smučarskega kluba Alpetour Stane 
Kejžar ter Matevž in Marica Maretič, prav tako pa je bil s 
srebrno plaketo nagrajen dolgoletni rokometni delavec in 
trener Igor Stupnišek. Zlate plakete so si zaslužili svetovna 
prvakinja v supanju Manca Notar, dolgoletni vodja karate 
športnega krožka Miha Oblak, tekmovalec in trener Smu-
čarskega kluba Alpetour Uroš Peternel, Odbojkarski klub 
Lubnik ob praznovanju jubileja, štiridesetletnice obstoja, ter 
Plezalni klub Škofja Loka, ki je prav tako praznoval štiride-

setletnico. Enak jubilej je lani praznovalo Športno društvo 
Polet, ki si je prav tako zaslužilo zlato plaketo. 
Svečane listine za minulo leto so si zaslužili člani slovenske 
rokometne reprezentance Darko Cingesar, Jure Dolenec in 
Matej Gaber, ki so športno pot začeli v škofjeloškem roko-
metnem društvu. Nato so odšli v nekatere druge slovenske 
rokometne kolektive, trenutno pa vsi trije igrajo v tujini: 
Darko Cingesar v francoskem Aixu, Jure Dolenec v španski 
Barceloni, Matej Gaber pa v madžarskem Picku Szegedu. Vsi 
trije so nastopili tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v 
rokometu v Franciji, od koder so prinesli zgodovinska bro-
nasta odličja. Na podelitvi jih sicer ni bilo, zato pa je svečano 
listino v imenu Športnega društva Kondor Godešič, ki je lani 
praznovalo petdeseto obletnico ustanovitve, prevzel predse-
dnik Jože Hafner.
"V Loki je šport doma in veliko število prebivalcev je špor-
tno aktivnih. To je v veliki meri tudi zasluga vrhunskih 
športnikov, ki s svojimi ideali in vzorom dajete vzpodbudo 
tudi drugim," je poudaril župan Miha Ješe in čestital preje-
mnikom nagrad ter jim zaželel novih uspehov.
Muzej športa v Škofji Loki je predstavil Marjan Luževič, 
aplavz zbranih v Sokolskem domu in simbolično priznanje 
pa sta si zaslužila tudi predsednik Odbojkarskega kluba 
Gregor Kamin in škofjeloški podžupan Tine Radinja, ki sta 
letos na začetku februarja ob zastoju srca rešila življenje 
starejšemu moškemu, ki je vadil v Športni dvorani Trata.

Ponosni na športnike in športne delavce
Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta že sedemnajstič podelila priznanja 
športnikom in športnim delavcem. Svečane listine za minulo leto  
so si zaslužili rokometni reprezentanti Darko Cingesar, Jure Dolenec in Matej 
Gaber ter Športno društvo Godešič.

Ob lanski petdesetletnici delovanja je v imenu Športnega društva 
Kondor Godešič priznanje, svečano listino, iz rok župana Miha 
Ješeta prevzel predsednik Jože Hafner.
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Pretekli mesec se je končala 2. sloven-
ska futsal liga 17/18. V njej so blesteli 
igralci škofjeloškega FSK Stripy, ki so 
na osemnajstih tekmah zabeležili se-
demnajst zmag in en poraz. Priigrali 
so si napredovanje v prvo slovensko 
futsal ligo.
Največ zadetkov je k uspehu prispeval 
Škofjeločan Luka Jamnik. Na osem-
najstih tekmah je mrežo nasprotni-
kov zatresel kar osemindvajsetkrat. 
Člani ekipe so še: Tine Šturm, Luka 
Kanc, Andrej Mohorič, Urban Tavčar, 
Aleš Bešter, Rok Bešter, Matej Tušar, 
Aljaž Murn, Luka Romič, Anže Česen, 
Matija Rihtaršič, Damijan Kožuh, Ma-
tej Cankar, Nihad Suljkanović in Luka 
Krsnik. Na mestu trenerja je bil od 
tretjega kroga Tomislav Horvat, ki je 
zamenjal Seada Nadarevića.
Gre za velik uspeh loškega Futsal klu-
ba Stripy, ki je bil uradno registriran 
leta 1987, v svoji zgodovini pa dosegel 
kar nekaj mejnikov. Eden izmed teh 
je sezona 1995/1996, ko se je državno 
prvenstvo preoblikovalo v ligaško tek-
movanje najboljših desetih ekip v Slo-
veniji, pod svoje okrilje pa je tekmova-

nje vzela Nogometna zveza Slovenije. 
V kvalifikacijah je malo zmanjkalo, a 
po odpovedi ene izmed ekip so dobili 
povabilo med prvoligaše. Fantje pod 
vodstvom Francija Ahčina so zgrabili 
ponujeno priložnost. Rok Jereb je bil 
statistično sploh prvi igralec, ki je do-
segel zadetek v zgodovini prve sloven-
ske lige. Tudi najboljši strelec sezone 
je bil iz vrst Stripyja, in sicer Simon 
Bogovič s 26 zadetki. Osvojili so konč-
no tretje mesto. V naslednji sezoni je 
sledil izpad iz prve lige, v nižji ligi pa 
nato niso odigrali. Za seboj niso imeli 
mlajših generacij in s klubom je bilo 
za nekaj časa konec, vse do sezone 
2007/2008, ki je prinesla idejo o po-
novnem zagonu. 
Vse od takrat so igrali v drugi sloven-
ski futsal ligi in v zadnjih letih počasi 
napredovali proti vrhu. Letos jim je 
uspelo. Klub si je po enaindvajsetih le-
tih že dva kroga pred koncem zagoto-
vil napredovanje v 1. slovensko futsal 
ligo. Zadnjo tekmo so odigrali doma 
v Športni dvorani Trata in veselje ob 
prejemu pokala je bilo veliko. Uspe-
šna sezona pa ni le za njihovo člansko 
ekipo, temveč imajo tudi dober pod-
mladek z ekipama U19 in U17.

Loški futsal gre  
v prvo slovensko ligo
Po enaindvajsetih letih je FSK Stripy uspela uvrstitev v 
prvo slovensko člansko futsal ligo.

Pokala za najboljšo ekipo 2. slovenske futsal lige so se veselili v FSK Stripy. 

V družbi Savatech, d.o.o., proizvajamo 
in tržimo visoko kakovostne gumenote-
hnične izdelke in pnevmatike. Za okre-
pitev naše proizvodne ekipe vabimo k 
sodelovanju novega sodelavca/sode-
lavko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH  
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo gumenih 
izdelkov po tehnoloških predpisih ter 
za pripravo orodij, naprav in ustreznih 
polizdelkov.
Zaželeno: I, II.,III. ali IV. stopnja izobraz-
be, delovne izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več izmenah (III- ali 
IV-izmensko delo), vestnost, veselje do 
dela, pripadnost, odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen 
čas z možnostjo podaljšanja) in redno 
plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na email 
naslov zaposlitev@savatech.si ali spel-
ca.klancar@trelleborg.com, ali po redni 
pošti na naslov Savatech, d.o.o., Kadrov-
ski sektor, Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Luka Jamnik, najboljši strelec  
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Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h

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

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

KRST • OBHAJILO                    BIRMA • POROKA

MAJA BERTONCELJ

Zadnjo soboto v marcu je potekal Naj-
lepši in najtežji mali maraton ali Pu-
štalski polmaraton, ki se ga vsako leto 
udeleži veliko rekreativcev iz vse Slo-
venije, pa tudi iz tujine. 
Trasa po hribih nad Škofjo Loko veči-
noma poteka po naravnih poteh, ki se 
vzpenjajo in spuščajo skozi gozdove. 
Letos so bile zaradi dežja na nekaterih 
odsekih tudi blatne in spolzke, a tek-
movalci zato niso bili nič manj nav-
dušeni. V absolutni moški konkurenci 
je zmagal Aleš Žontar s časom 1 ura, 
45 minut in 53 sekund. Drugi je bil Ga-
šper Bregar (1;47:55), tretji pa Philipp 
Zewe (1;50:16). Najhitrejši domačin je 
bil na šestem mestu Gorazd Šorn (ŠD 
Utrip, 1;58:45). V ženski konkurenci je 
bila absolutno prepričljivo najhitrejša 
Mojca Koligar (2;07:22) pred Škofjelo-
čanko Laro Maretič (2;26:42) in Vesno 
Dolenc (2;28:44). 
"Na tem polmaratonu sem nastopila 
že lani in mi je bilo zelo všeč. Pohva-
lila bi organizacijo, navijači so tudi 
odlični. Z Osolnika je bilo zaradi bla-
ta zelo zabavno. Letos sem nekoliko 
več trenirala, predvsem vzpone, na 
Lubnik, na Križno Goro, kar se pozna. 

Lani sem tekla bolj po ravnini. Zima 
se je malce zavlekla in nisem mogla 
iti na kolo, ki mi je sicer veliko ljubše. 
Za zaključek tekaške sezone sem re-
kla, da grem še enkrat odteči dobrih 21 
km po hribih. Sedaj bo na vrsto prišlo 
cestno kolo, morda bom šla odteči le 
domači Tek štirih mostov, zastopati 

šolo, Gimnazijo Škofja Loka," je dejala 
gimnazijka Lara Maretič, sicer člani-
ca ŠD Koloka. Svoj čas je v primerjavi 
z lanskim letom izboljšala za deset 
minut in bila druga tako skupno kot 
v svoji starostni kategoriji, daleč naj-
mlajša med tistimi z vrha rezultatske 
razpredelnice.

Deževnih enaindvajset po loških hribih

Kljub temu da je težko, so tekmovalci dobre volje.
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www.terme-krka.si 
08 20 50 300   |   booking@terme-krka.si

Pomlad 
v Termah Šmarješke Toplice

Če bi zdravniki lahko izdali recept za premagovanje pomladne 
utrujenosti, bi na njem pisalo: nordijska hoja, plavanje v toplih 
vrelcih, savnanje, vitaminsko bogata prehrana ter sproščujoče 
terapije – masaže, kopeli in jutranje vaje. 

Vse to in še več vam je na voljo med oddihom v 
Termah Šmarješke Toplice.

Ugodnosti za seniorje: 
nižja cena ob bivanju 

najmanj 5 noči!

MATEJA RANT

Preizkus hoje na dva kilometra pri-
pravlja Zdravstvenovzgojni center, ki 
deluje v okviru Zdravstvenega doma 
Škofja Loka v sodelovanju z OŠ Škofja 
Loka - Mesto in Škofjeloškim orienta-
cijskim klubom. Pridružiti se jim bo 
mogoče 20. aprila ob 17. uri. Preizkus 
je namenjen vsem odraslim, starim 
med 20 in 65 let, ki bi radi preverili 
svojo telesno zmogljivost, še posebno 
pa tistim, ki imajo prekomerno tele-
sno maso ali pa so nezadostno tele-
sno dejavni, je razložila Mojca Žargi iz 
Zdravstvenovzgojnega centra.
"Znanstvene raziskave kažejo, da je 
za ohranjanje in krepitev zdravja iz-
jemno pomembno, da tudi v čim večji 
meri zmanjšamo čas sedenja oziroma 

telesne nedejavnosti ter izkoristimo 
vsako priložnost za gibanje," poudarja 
Mojca Žargi. Aktiven življenjski slog po 
njenih besedah pomaga preprečevati 
bolezni srca in ožilja, zmanjšati tve-
ganje za možgansko kap, obvladovati 
krvni tlak, izboljšati sladkorno bole-
zen, obvladovati prekomerno telesno 
maso in debelost, preprečevati krh-
kosti kosti (osteoporozo) in zmanjša-
ti možnost zlomov, povečati telesno 
pripravljenost, vzdrževati mišično 
moč in gibljivost sklepov, zmanjšati 
stres in depresijo ter tako na splošno 
izboljšati kakovost življenja. Obenem 
je tako mogoče zmanjšati število od 
tuje pomoči odvisnih starostnikov. In-
deks telesne zmogljivosti si bo mogoče 
brezplačno izmeriti na preizkusu hoje 
na dva kilometra. "To je enostaven, na-

tančen in ponovljiv test, pri katerem 
na podlagi podatkov osebe, kot so spol, 
starost, telesna masa in višina, ter 
časa hoje in srčnega utripa določimo 
osebni indeks telesne zmogljivosti." Na 
podlagi rezultata bodo udeležencem 
svetovali, katera telesna dejavnost in 
vrsta vadbe jim ustreza, da bodo s tem 
izboljšali svoje počutje in zdravje.
V Zdravstvenovzgojnem centru Škofja 
Loka obenem v sodelovanju z Nacio-
nalnim inštitutom za javno zdravje 
v okviru programov svetovanja za 
zdravje potekajo tudi brezplačne de-
lavnice o gibanju, zdravi prehrani, 
zdravem hujšanju in podobno. "Na-
men delavnic je postopno, varno in 
učinkovito povečanje telesne dejavno-
sti in izboljšanje gibalnih navad," je še 
dejala Mojca Žargi. 

Z gibanjem do zdravja
V športnem parku Osnovne šole (OŠ) Škofja Loka - Mesto bodo 20. aprila izvedli 
občinski preizkus hoje na dva kilometra.
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Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.eu.pn/

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

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

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH
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SUZANA P. KOVAČIČ

Že preden se lotimo same obnove stanovanja, naj bo ta v 
stanovanjskem bloku ali v hiši, je treba pomisliti na več 
stvari. "Ljudje brez strokovnega znanja težko uvidijo in 
ocenijo vnaprej, kateri dejavniki in morebitne težave jih 
čakajo skozi sam projekt, zato so mnogokrat na koncu ob-
nove slabe volje. Najpogostejše napake, ki nam jih povedo 
stranke, ki so že imele takšne izkušnje, so, da napačno 
ocenijo dejanske celotne stroške, ki se do zaključka obno-
ve seštejejo v skupni znesek. Zaradi neizkušenosti na za-
četku niti ne vedo, kaj vse bodo potrebovali; to so npr. še 
vse manjše vezne stvari, orodje, pripomočki, ki jih je treba 
kupiti ... Za vse kupljene materiale morajo plačati 22-od-
stotni davek na dodano vrednost, medtem ko podjetje za 
vgrajene materiale in delo obračuna nižji, 9,5-odstoten 
davek na dodano vrednost," je povedal Marko Bogataj, di-
rektor škofjeloškega podjetja Obrtnik.

Najdražje so napake
Celovita obnova stanovanja je velik finančni zalogaj. Kot pravi direktor podjetja 
Obrtnik Marko Bogataj, je pri nas še navada iz časov, ko smo se obnove lotevali 
sami in za pomoč raje prosili prijatelje kot strokovnjake. "Potem se pa sliši 'tole 
mi pa ni uspelo najbolje'. Takrat je že prepozno. Bolje je razmišljati v smeri 'delaj 
tisto, v čemer si dober, in z lahkoto boš kupil tisto, česar ne znaš'." 

Zaključna obrtniška dela 
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IZBIRA PRAVIH MATERIALOV

Danes je na trgu ogromno različnih 
izdelkov, veziv, gradbenih mas, ki so 
namenjeni za specifične primere in 
se razlikujejo od objekta od objekta. 
"Napačna izbira se običajno pokaže čez 
nekaj časa, nekaj let, pojavljati se zač-
nejo različne težave, ki z naknadno sa-
nacijo spet podražijo cel projekt, včasih 
kar precej. Tisti, ki se lotijo prenove na 
način, da za vsako obrtniško delo naja-

mejo svojega podjetnika, kasneje ugo-
tavljajo, da porabijo veliko več prostega 
časa za komunikacijo in dogovarjanje 
z njimi, kot so ocenili na začetku. Orga-
nizirajte si obnovo tako, da se mojstri 
že na začetku dogovorijo med seboj ali 

pa naj jih nekdo koordinira namesto 
vas (a naj bo to strokovnjak). S tem se 
boste izognili tudi temu, da bodo moj-
stri prevalili odgovornost za kakšno 
neopravljeno delo, detajl, na drugega 
mojstra," je opozoril Bogataj.

Primer, ko sta po prenovi s končnim videzom zadovoljna tako stranka kot izvajalec.

Organizirajte si obnovo tako, 
da se mojstri že na začetku 
dogovorijo med seboj ali pa naj 
jih nekdo koordinira namesto 
vas (a naj bo to strokovnjak). 
S tem se boste izognili tudi 
temu, da bodo mojstri prevalili 
odgovornost za kakšno 
neopravljeno delo, detajl,  
na drugega mojstra.
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Peci in energenti - iz narave za topel dom.

AKCIJA APRIL-MAJ
(količine so omejene) 

KUPUJEM NAJCENEJE 
KUPUJEM SPOMLADI

PELETI SMREKA, ustreza  
kakovostnemu razredu A1
•premer: 6 mm
•dolžina: do 30 mm
•vlaga: 7,23 %
•pepel: 0,67 %
•pakiranje: vreče 15 kg
•cena: že od 220 €/tona
•zgornja kurilna vrednost: 19.146 kJ/kg 
•spodnja kurilna vrednost: 18.110 kJ/kg
•razpoložljivo v skladiščih Kamnik in Lj Vič

Pokličite nas: 040 123 711
Pišite nam: prodaja@center-biomase.net 

Boljši izkoristek in lažje čiščenje pri kurjenju pelet, 
drv, briketov, sekancev: Katalizator »SOOT-OFF« oz. 
ODSTRANJEVALEC OBLOG

Se vam pojavljajo obloge v ku-
rišču in dimnih ceveh, ima vaša 
peč previsoke emisije ? UPORA-
BITE katalizator »SOOT-OFF«.
»SOOT OFF« izboljšuje izgore-

vanje trdih kuriv (bio-mase in 

premogov, tudi smeti) in deluje 

katalitično (ne gori), istočasno 

pa čisti notranjost kurišča in vse 

dimne poti. Pri visoki temperaturi 

sublimira – prehaja v plinasto stanje. Ti plini reagirajo s karbonskimi in 

drugimi nanosi na dimnih ceveh in v kurišču tako, da slednji odpadejo 

– se zaradi porozne strukture odlepijo od površine. Površine postajajo 

čistejše, prevodnost je boljša, preprečijo se požari oziroma vžigi nano-

sov. Preprečuje nastanek korozije v zgorevalnem sistemu. Z uporabo 

»SOOT OFF« dosežemo boljši izkoristek pri enaki količini uporabljenega 

kuriva, intervali čiščenja kotla se podaljšujejo, koncentracija škodljivih 

plinov NOx, SO2, SO3 in CO se bistveno zmanjša. Reducira se tudi saja-

vost (celo do 70 %).

Ceno 0,5 kg pakiranja: 13,00 € (prah), 15,00 € (peleti)
Kontakt: 040 123 711, prodaja@center-biomase.net
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MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

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

Donova cesta 4, MEDVODE

IZDELAVA LESENIH TERAS IN BALKONOV

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

POMEMBNO PRAV VSE, TUDI POZICIJA STIKAL

Pri temeljiti obnovi stanovanja se, če tega znanja nimamo, 
pogosto pozabi oziroma se ne vključi kak pomemben ele-
ment oziroma dejavnik. "Ali pa je to kakšna sprememba, s 
katero bi z minimalnimi stroški lahko dosegli velik učinek 
uporabnosti ali udobja," je poudaril sogovornik. Kot primer 
je navedel nekaj pogostejših primerov, kot so nepravilno 
izvedene spremembe centralnega ogrevanja, pozicije ogre-
val, spregleda se kje kak toplotni most, ki kasneje povzroča 
težave s plesnijo in dodatne nepotrebne stroške, ali pa so 
napačno postavljeni električni priključki oziroma izpusti 
za svetila, ne izkoristi se možnost boljše razporeditve z 
manjšo korekcijo predelnih sten ... Med pogostejšimi na-
pakami je tudi nepravilna izdelava estrih tlakov, nepravil-
ne višine in nagibi. 

DOBRO PRIPRAVLJEN NAČRT

Kot ugotavlja Marko Bogataj, imajo stranke, ki razmišljajo 
v smeri 'delaj tisto, v čemer si dober, in z lahkoto boš ku-

Naj bo obnova oziroma preureditev celostna, notranja in zunanja.

Najdražje 'napake' laičnih posegov pri  
obnovi se izkažejo pri vodovodu, ogrevanju  
in elektroinštalacijah. 
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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

pil tisto, česar ne znaš', pripravljene načrte skupaj z ar-
hitektom, preden obiščejo denimo njihovo podjetje. Tudi 
sami jih lahko usmerijo do arhitektov, s katerimi imajo 
dobre izkušnje. "Poudaril bi rad, naj si stranke za načrt 
res vzamejo čas, da je ta dobro pripravljen. S tem bo za-
gotovo največ prihranjenih stroškov in na koncu bosta 
zadovoljna tako stranka kot izvajalec. Dela bodo potekala 
tekoče in ne bo dodatnih stroškov zaradi dodatnih del (ti 
so na strankinih ramenih), ki se pojavijo zaradi raznih 
sprememb."

PRAVILNO SOSLEDJE DEL

Sogovornik je povzel pravilno sosledje gradbenih in obr-
tniških del pri celoviti obnovi stanovanja: "Po vrsti gredo: 
priprava projekta, skice, izris, načrt, na podlagi tega po-
pis gradbenih del, nato izbor možnih izvajalcev ter pri-
dobitev njihovih ponudb na podlagi njihovih ogledov in 
svetovanja. Če se izbere en izvajalec, je delo stranke le še 
izbor vidnih materialov ter kontrola poteka del. V večini 
primerov izvedbena dela potem potekajo nekako takole: 
rušitvena dela (iznos in odvoz vseh premičnih stvari na 
deponijo oz. v skladišče, rušitev in iznos starih tlakov ter 
nepotrebnih sten, izbijanje vrat z iznosom in odvozom, 
odstranjevanje starih oblog in keramike, dolbljenje no-
vih kanalov za inštalacije, sledijo zidarska dela - izdelava 

novih predelnih sten, izdelava strojnih inštalacij, groba 
izdelava elektroinštalacij, menjava oken, zidarsko zame-
tavanje kanalov za inštalaterji, zidarsko ometavanje sten, 
prilagoditev vratnih odprtin, sledi nova izdelava tlakov – 
estrihi, keramičarska dela, fina električna dela – kablira-
nje, slikopleskarska dela, finalni tlaki (parketi, vinili ...), 
montaža novih notranjih vrat, montaža kopalniških ele-
mentov, pohištvo, montaža luči, stikal."

NAJDRAŽJE NAPAKE

Marko Bogataj je za konec še enkrat poudaril, naj obrtni-
ška dela opravljajo tisti, ki se na to spoznajo. "Če bi pa že 
moral izpostaviti, potem bi rekel, da se kot najdražje 'na-
pake' laičnih posegov izkažejo pri vodovodu, ogrevanju in 
elektroinštalacijah. Danes je zahtevana kakovost izdelave 
in vizualna odličnost izdelka na zelo visokem nivoju, in 
kot v zadnjem času pa vendarle opažam, temu sledimo 
tudi Slovenci pri svojih nepremičninah."Načrt obnove naj bo dobro pripravljen, pomemben je vsak detajl.

Po vrsti gredo: priprava projekta, skice, izris, 
načrt, na podlagi tega popis gradbenih del, 
nato izbor možnih izvajalcev ter pridobitev 
njihovih ponudb na podlagi njihovih ogledov in 
svetovanja ...
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SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: OSEBNI ARHIV

• Kakšni naj bodo lonci, korita, v katere sadimo zele-
njavne sadike, in kakšna naj bo zemlja za sajenje?
"Potrebujemo dovolj velike in predvsem globoke posode, ki 
naj bodo vsaj 25 centimetrov široke in najmanj 20 centi-
metrov globoke. Obliko in dolžino odmerimo glede na pro-
stor in estetiko. Na dno posode nasujemo drobljeno glino, 
kamenčke, vulkanski lomljenec ... Čez drenažni sloj po-
ložimo volneni filc ali vrtni flis. Rastline razporedimo in 
posadimo, najboljše v organsko zemljo. En tak primer je 
Bio Plantella zemlja za vrt in cvetje v kocki, ki je idealna 
mešanica, bogata z organskimi hranili, in rastlinam nudi 
optimalen dostop do vlage in hranil. Pa še praktična je za 
prenašanje."

• So primerni tudi lonci z vodno rezervo?
"Sajenje v posode z rezervo vode je primerno le, če imamo 
zasaditev pod nadstreškom. V nasprotnem je nujno, da je 
posoda z odprtino, da odteče višek vode."

Vrtnarjenje na balkonu
Če imamo vsaj malo odprtega bivalnega prostora v obliki te-
rase ali balkona, lahko sami pridelamo zelenjavo, dišavnice, 
sadje. O tem, kako se tega lotimo, kakšne zasaditve lahko 
kombiniramo, je v Miheličevi galeriji v Kašči na povabilo Knji-
žnice Ivana Tavčarja Škofja Loka predavala Loreta Vlahović, 
univ. dipl. inž. agronomije, direktorica in strokovna svetoval-
ka pri Klubu Gaia.

Loreta Vlahović 



• Katera zelenjava je primerna za 
gojenje v loncih?
"Okusi so različni, zato vzgajamo ze-
lenjavo, ki jo bomo radi pojedli. V po-
sodah lahko gojimo vse vrste zelenja-
ve, če upoštevamo njihove potrebe po 
volumnu zemlje, legi in oskrbi. Zelo 
enostavno vzgojimo vse vrste sola-
tnic, špinačo, blitvo, peteršilj, koren-
ček, ohrovt, brokoli, paradižnik, jaj-
čevec, nizki fižol, pa tudi atraktivno 
manj znano zelenjavo, kot so različ-
ne kitajske listnate solate ali sladki 
in barviti krompir. Ker obstaja mno-
go zelo barvitih sort zelenjave, kot je 
rdečestebelna blitva ali paradižnik z 
rumenimi ali vijoličastimi plodovi pa 
jajčevci z belimi ali črtastimi plodovi, 
so lahko tudi naše zelenjavne zasadi-
tve zelo okrasne. Za saditev v posode 
izbiramo bolj košate in barvite sorte, 
pri plodovkah pa rajši drobnoplodne, 
ki so praviloma tudi bolj odporne."
• Katera zelenjava prenese poletno 
popoldansko pripeko na balkonu oz. 
manjši terasi, katera pa je primer-
nejša za polsenčne oz. senčne lege?
"Vse vrste solatnic in korenovk bodo 
uspevale tudi na bolj senčnem mestu, 
vendar mora biti še vedno dovolj sve-
tlobe. Pri močni toploti in obilici sonca 
najboljše uspevajo plodovke, kot so pa-
radižniki, paprike, jajčevci, bučke, čili. 
Obnje sadimo rastline, ki ravno tako 
prenesejo močno vročino, kot so medi-
teranske dišavnice – rožmarin, timi-
jan, bazilika, sivka, origano, žajbelj."
• Katere vrste zelenjave so dobre so-
sede za zasaditev v loncih?

"Odlične in okusne kombinacije so 
solate za rezanje v kombinaciji z 
drobnjakom in redkvicami ali pa 
rdečestebelna blitva s čebulo in žaj-
bljem. Za atraktivno kombinacijo 
ob temnolistnatem ohrovtu posadi-
mo novozelandsko špinačo, zeleno, 
grah in solato. Še bolj čudovite bodo 
kombinacije, kjer bomo za popestri-
tev in boljšo kondicijo dodali kakšno 
sadiko kapucink, boreča ali dišečih 

pelargonij. Dobrososedske odnose 
med rastlinami upoštevamo enako 
kot v zelenjavnem vrtu pri mešanih 
posevkih.
Če imamo prostor v višino, vsekakor 
posadimo paradižnike, fižol, kuma-
re ob opori ali manj znane mehiške 
kumarice ali pepino, grenke kuma-
re ... Z jagodami, ki cvetijo in rodijo 
v različnih barvah, si lahko ustva-
rimo zeleno ograjo ali dišeči steber. 

Mini vrtiček na terasi / Foto: osebni arhiv

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor O 040 128 035  c 08 205 32 65  w darko@barbatus.si, www.senko.si, www.topling-barbatus.com

Vse za toplino vašega doma…
• TOPLING - kotli na pelete in polena • Profesionalni sistemi za izgorevanje lesne biomase • SENKO - štedilniki in peči na pelete 

TOPLING BT 25TOPLING TKPTOPLING ECO TOPSENKO

NOVONOVO
Premium

SENKO
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PVC Les & ALU LesALU PVC & ALU

www.ajm.si

AJM d. o. o., Kozjak nad Pesnico 2a,  
2211 Pesnica pri Mariboru, www.ajm.si

Nova 
generacija
oken in 
vrat AJM

ZERO SASH

Z znanjem, izkušnjami in inovativnostjo ustvarjamo energetsko učinkovito  
stavbno pohištvo nove generacije. 

Širok spekter naših oken in vrat obsega različne materiale in modele, od klasičnih preko 
sodobnih izvedb vse do patentirane linije Zero Sash, kar jih dela dostopne vsakomur.
 

Energetsko varčna, 

zanesljiva, varna okna 

in vrata AJM  

so modernih oblik in 

primerna za vse tipe 

gradenj ter prenov.

Obnje je dobro posaditi čebulnice in 
visečo špinačo."
• Ali v lonce sadimo samo sadike ali 
pridejo v poštev tudi semena?
"Lahko sadimo ali sejemo, vendar s 
sadikami hitreje pridemo do pridelka. 
Ko se zunanje temperature dvignejo 
proti 10 stopinjam Celzija, v plitva ko-
rita lahko že sejemo solate in redkvice 
v kombinaciji s sadikami čebulnic. Za 
sajenje paradižnika, paprik in jajčev-
cev počakamo na stalne temperatu-
re zraka nad 15 stopinj Celzija, kar je 
največkrat v drugi polovici maja. Če 
bomo zasaditve imeli v rastlinjaku, 
lahko sadimo tudi prej; tukaj ni težav 
s hladno zemljo, ker praviloma doda-
jamo novo."
• Pri roki imamo radi tudi dišavni-
ce. Katere sadimo v lonce, kako jih 
lahko kombiniramo?

"V loncih gojimo tudi vse vrste di-
šavnic, lahko tudi v kombinaciji z 
zelenjavo ali sadnim drevjem. Šetraj 
odlično uspeva ob fižolu in ga tudi 
varuje pred ušmi. Bazilika daje bolj-
ši okus in stimulira rast paradižnika 

Pridelek na domačem balkonu

"V lonec, globok 30 centimetrov in premera 50 centimetrov, 
lahko posadimo kot nosilno rastlino rumenoplodni datljev 
paradižnik, ob njem pa temnolistno baziliko, viseči rožmarin, 
ognjič in stebelno solato. Namesto ognjiča lahko posadimo 
kapucinko ali dišečo pelargonijo, namesto visečega rožmarina 
pa novozelandsko špinačo."
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ter paprike, vendar se morajo koreni-
ne prepletati. Žajbelj dobro uspeva ob 
brokoliju, zelju in jagodah. Izberemo 
zemljo kot za zelenjavne ali mešane 
saditve, le da gnojimo manj. Dišavni-
ce redno režemo, ker jih s tem pomla-
jujemo in tvorijo košato rast.
Barvite dišavnice, kot sta citronasti ti-
mijan in zlati origano, bodo lepše na 
senčni legi. Na senčnem mestu ob do-
volj veliki vlažnosti bodo lepo uspevale 
tudi različne mete in listnati česen."
• Na kaj moramo biti pozorni pri 
vzgoji jagodičevja v loncih?
"Na sončni legi lahko v velikih poso-
dah gojimo raznovrstno jagodičevje 
in sadje. Vedno več je novih grmi-
častih sort borovnic, malin in ro-
bid, ki odlično uspevajo v posodah. 
Izbirate lahko med modrimi 'Blue-
wonder' ali 'Bluedrop' ali rožnatimi 
borovnicami 'Pink Lemonade', ro-
bido 'Little Black Prince' in malino 
'Little red princess'. Tudi veliko vrst 
sadja lahko gojimo kot mini dreve-
sca. Jablane, hruške, fige, marelice, 
nektarine, slive, oljke in tudi češnje 

lepo rodijo v posodah. Le izbrati je 
treba pravo sorto, šibkorastoče sa-
dike in zagotoviti prave razmere za 
rast. Tudi ob sadju sadimo koristne 
rastline, ki jih varujejo, kot so če-
sen, krvavi mleček, narcise, žame-
tnice in kapucinke. Pa tudi kakšno 
cvetlico, kot so pelargonije, verbene, 

bidens, mleček, ki bodo pritegnile 
tudi koristne žuželke.
In seveda ne pozabimo, da rastline 
potrebujejo vlažna tla in zadosti hra-
nil, če želimo imeti pridelek. Ob tem 
nam močno pomagajo organska bri-
ketirana gnojila za ekološko pridelavo 
in tekoče gnojilo z algami." 

Dobri sosedje tudi v majhnem "vrtičku"
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  Marca so na Televiziji Slovenija začeli predvajati novo kuharsko 
oddajo Kuharija na kubik. Na sporedu je ob sobotah. V njej ustvarja 
kuharski mojster Grega Rozman, ki ga s televizijskih ekranov že 
poznamo; v realnem svetu pa je Škofjeločan prva kuhalnica restavracije 
Lambergh v Dvorski vasi pri Begunjah. A. B. / Foto: arhiv oddaje

   V seriji treh predtekmovanj je zadnjega za 
letošnjo Tuševo zvezdico gostila Srednja gostinska 
in turistična šola (SGTŠ) Radovljica. Vodenje uvoda v 
predtekmovanje in zaključek so tokrat zaupali 18-letni 
Zali Krašovec iz Škofje Loke in dve leti starejši Tinkari 
Zupin iz Cerkelj. A. B. / Foto: A. B.

 Takole uglajeni so videti 
fantje iz Škofjeloškega okteta 
pod vodstvom Andreja Žagarja, 
ko s svojim petjem pihajo na 
dušo dekletom in ženam. Toda 
v času Škofjeloškega pasijona 
se te mehke duše skrijejo pod 
črna krznena oblačila z ogrinjali, 
nadenejo si kremplje in čelade z 
rogovi ter se prelevijo v hudiče. 
In potem gorje grešni duši, ki jim 
pade v kremplje!!! D. Ž.  
/ Foto: Tina Dokl

   V Loki ju vsi poznajo: odličnega fotografa Petra 
Pokorna mlajšega in gasilca Andreja Štremflja. Pogosto 
se znajdeta na škofjeloških dogodkih, da bi se takole 
skupaj zazrla v oko fotoaparata, pa še nismo zasledili. 
Peter je namreč običajno na drugi strani fotografske 
leče, Andreja pa v hitrih akcijah, skritega pod gasilskimi 
oblačili, tudi težko ujamemo. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 

 Blažen v ženski družbi. 
Akademski kipar in profesor 
na ljubljanski Akademiji 
za likovno umetnost in 
oblikovanje Metod Frlic se 
je pred časom ponosno 
postavil med umetnostni 
zgodovinarki Barbaro Sterle 
Vurnik in Sašo Nabergoj. 
Obe dobro poznata njegovo 
umetniško delovanje, 
med drugim tudi portrete 
skoraj celotne Aleje znanih 
Ločanov, prva običajno v 
vlogi kuratorke njegovih 
razstav, druga tudi v vlogi 
direktorice Loškega muzeja. 
I. K. / Foto: Primož Pičulin
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  Ne, na fotografiji ni nekdanji košarkar 
ali celo trener gostujoče ekipe te 
priljubljene igre z žogo. Hakan Esmer je 
znan turški slikar, ki je lani poleti skoraj 
dva meseca gostoval v Škofji Loki, rezultat 
njegovega ustvarjalnega bivanja pri nas 
pa je ta čas viden v Galeriji Loškega gradu. 
Na razstavi smo zasledili tudi njegov 
delovni pult in pod njim športne copate ter 
košarkarsko žogo. Ob slikanju mu metanje 
na koš vselej pomeni sprostitev, saj je velik 
ljubitelj košarke, navdušili pa so ga tudi 
slovenski košarkarji, ki so lani v njegovi 
Turčiji postali evropski prvaki. I. K.  
/ Foto: Tina Dokl 

   Na najlepšem in najtežjem malem maratonu smo v objektiv ujeli 
okrepčevalnico pri brunarici na Osolniku, za katero sta poskrbeli 
družini Livk in Šinkovec. Kot se spodobi za velikonočno soboto, so bile 
na meniju tudi dimljene sušene velikonočne mesnine in pirhi. M. B.

   Člani Športnega društva Koloka so bili sredi marca na pripravah v Novigradu.  
Za skorajšnji konec je sledila obvezna skupinska fotografija. M. B.

   Vsako leto so škofjeloški športniki in športni 
delavci povabljeni na druženje ob podelitvi priznanj, ki 
tradicionalno poteka konec marca. Skoraj vsako leto so 
med prejemniki priznanj tudi rokometaši in rokometni 
delavci, saj Škofja Loka slovi kot kraj, kjer vzgajajo odlične 
mlade rokometaše. Tako je bila ob letošnji podelitvi 
priznanj tudi priložnost, da sta si v roke segla legendarni 
rokometni trener Igor Stupnišek ter eden mladih upov 
loškega rokometa Matic Pipp. V. S. / Foto: Andrej Tarfila

   Škofja Loka ima bogato zgodovino in kar nekaj jih je, ki s 
fotoaparatom skrbijo, da tudi novejši dogodki ne bodo šli v pozabo. 
Med njimi sta Stane Šturm, ki sicer uživa zasluženo pokojnino, in Igor 
Martinšek, ki ga navdušujejo predvsem športni dogodki. Ko se srečata, 
pogovor navadno poteka o razvoju fotografske opreme in tehnik, kjer 
imata oba veliko izkušenj. V. S. / Foto: Andrej Tarfila
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Malo za šalo in malo zares. Električno kolo je res idealno 
za starejše in tiste z zdravstvenimi težavami, vendar de-
lež električnih koles močno raste tudi med kolesarskimi 
»mački«. Električno kolo namreč omogoča veliko več za-
bave, z njim premagujemo večje klance in dosegamo ve-
čje razdalje (tudi 150 km). Ne nazadnje je električno kolo 
primerno tudi za na pot v službo, po opravkih ali v šolo, 
kamor pridemo sveži in spočiti,  brez čakanja v koloni in 
iskanja parkirnega prostora.
V Sloveniji s prodajo električnih koles še močno zaostaja-
mo za zahodnimi državami, vendar slovenski trgovci že za 
letošnje leto napovedujejo veliko povpraševanje in porast 
električnih koles med uporabniki. Resni trgovci, ki jih re-
dno spremljamo tudi v naših izdajah, so se zato na tovrs
tno ponudbo dobro pripravili.
Velik problem je še vedno razmeroma visoka cena. Za do-
bro električno kolo je namreč še vedno treba odšteti okoli 
2000 evrov in več. To pa ni malo, še posebno, če to primer-
jamo s ceno skuterjev in manjših motornih koles, ki jih 
dobite že za 1400 evrov.
Veliko se v Sloveniji govori o morebitnih subvencijah 
za nakup električnih koles. Eko sklad je namreč že lani 
razpisal subvencije za nakup električnih vozil, pa vanj 
ni vključil električnih koles. Pobudniki poudarjajo, da so 

električna kolesa trajnostna rešitev za mobilnost v ne-
ravninskih območjih in za premikanje oseb s fizičnimi 
omejitvami. Ker je strošek njihovega nakupa precej nižji 
kot pri električnem avtomobilu, bi se po njihovem mne-
nju lahko povečala mobilnost socialno šibkejših, ki so 
trenutno primorani plačevati visoke stroške avtomobila. 

Na Eko skladu se branijo z razlago, da je obstoječi razpis  
namenjen občinam, in ne fizičnim osebam. Na tak način 
podpirajo skupnostne projekte trajnostne mobilnosti, kon-
kretno deljenje koles, ki so zelo pomembni, kar dokazujejo 
tudi smernice drugih razvitih držav, vodilnih na področju 
trajnostne mobilnosti v Evropi. Od teh subvencij bodo ime-
le posredno koristi tudi fizične osebe, saj bo večina uporab-
nikov teh koles prav občanov.
Starejši kolesarji se za nakup kolesa s pomožnim elek-
tromotorjem odločijo zaradi želje po izboljšani mobil-
nosti. Potrebno pa je vedeti, da z električno podporo na 
kolesu prihaja tudi do dodatnega tveganja. Kolo se zaradi 
pomoči elektromotorja lahko pelje hitreje, spelje hitreje, 
ima močnejše zavore, zato so pomembne tudi motorič-
ne sposobnosti uporabnika, pri čemer je pomembno tudi 
nošenje čelade, čeprav to po Zakonu ni nujno za kolesa z 
močjo motorja 250 vatov in maksimalno hitrostjo 25 ki-
lometrov na uro. Raziskave v Nemčiji so pokazale, da se 
starejši med vožnjo z električnimi kolesi pogosteje pone-
srečijo kot mlajši. Po podatkih je bilo leta 2014 v Nemčiji 
39 smrtnih nesreč z električnim kolesom. Kar 32 teh upo-
rabnikov je bilo starih nad 65 let, od tega 20 starih nad 
74 let.

etapa

Velika izbira koles v Škofji Loki,
Prodaja in servis

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

www.etapa.si I t: +386 40 893 007 I e: info@etapa.si

Električno kolo samo na recept? 

Električno kolo je res idealno za starejše 
in tiste z zdravstvenimi težavami, vendar 
delež električnih koles močno raste tudi med 
kolesarskimi »mački«.

Električno kolo za vsakdanjo uporabo, tržna cena 2200 evrov
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Prodajalna Proalp
Planet Tuš Kranj
  info@proalp.si

040 251 169
 www.proalp.si

Lepo vabljeni v prodajalno 
Proalp v Planetu Tuš Kranj!     

Odprta je vsak dan; od pone- 
deljka do petka od 10h do 20h, 
ob sobotah od 9h do 19h in ob 
nedeljah od 9h do 12h.

Našim kupcem se maksimal-
no posvetimo. Vzamemo si 
dovolj časa, da skupaj z vami 
najdemo pravo obutev. Če je 
potrebno, izmerimo vaše noge 
in naredimo obutev po meri. 

Svetujemo vam o uporabi in 
negi obutve ter se prilagodimo 
vašim željam glede barv. 

Naše vodilo je, da dobite obu- 
tev, v kateri se boste udobno 
gibali, pogled na svoje obute 
noge pa vas bo razveselil!  

m e s t n a

A2U ŠENČUR T: 04 29 27 200       www.a2u.si

VEČ KOT 100 KOLES NA ZALOGI

m e s t n a

VEČ KOT VEČ KOT VEČ KOT 

t r e k k i n g 

m e s t n a

T: 04 29 27 200       a2u.si

š p o r t n a

Otroci na  
kolesih
Velika noč je končno prinesla pomlad 
in že je bilo opaziti velike in male ko-
lesarje, ki v gosjem redu drug za dru-
gim pritiskajo na pedale. 
Zato ne bo odveč, če na kratko opozo-
rimo na opremo in na to, kaj pravijo 
pravila o varnosti v cestnem prometu.
Pri opremi sta osnova primerno kolo 
in kolesarska čelada. Atestirana za-
ščitna čelada je obvezna za vse mlaj-
še od 14 let. Enako velja za otroka, ki 
se na kolesu vozi kot potnik. Čelada 
se mora lepo prilegati glavi, ne sme 
vezati in ne opletati. Preverite, ali je 
otroku zadosti velika in če se ustrezno 
zapenja. Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu  je že leta 1991 za-
čel akcijo Bistro glavo varuje čelada, s 
katero oblikujejo pozitiven odnos do 
uporabe kolesarskih čelad ter spodbu-
jajo njihovo uporabo.
Pri  kolesu pazite, da otrok z lahko-
to doseže in drži krmilo, s stopali pa 
tla, saj tako nima težav z lovljenjem 
ravnotežja in se počuti varnega. Sedež 
nastavite tako, da otrok ne poganja s 
pokrčenimi koleni. Otrok mora ime-
ti vedno dva ali tri prste na zavorah. 
Prsti morajo biti vedno na zavorah, 
palec pod ročico krmila. S prsti mora 

objeti krmilo, da mu ne zdrsne, ko za-
pelje na luknjo ali robnik.
Če kolesu dodate še malo modnih 
dodatkov, kot so zanimiv zvonček, 
zastavica, lučka, nalepka ..., bo kolo 
varnejše v prometu in prijetnejše za 
otroka. Otrok naj bo na kolesu oble-
čen v svetle, vidne in odbojne barve, 
ki povečajo vidnost.
Usposabljanje za vožnjo kolesa se v Slo-
veniji izvaja od prvega do tretjega ra-
zreda osnovne šole s teoretičnim uspo-
sabljanjem in pridobivanjem znanja o 
prometnih znakih, pravilih in ustre-
znem varnem ravnanju v prometu.

Pomembno je vedeti, da sme kolo sa-
mostojno v prometu na cesti voziti 
otrok, star najmanj osem let, ki ima 
pri sebi veljavno kolesarsko izkazni-
co, in oseba, ki je starejša od 14 let. 
Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega 
kolesarskega izpita, sme voziti kolo v 
cestnem prometu le v spremstvu pol-
noletne osebe, ki lahko ob upošteva-
nju prometnih razmer spremlja naj-
več dva otroka. Otrok do 6. leta pa sme 
voziti kolo le na pešpoti ali v obmo-
čju za pešce, v spremstvu polnoletne 
osebe, pa tudi v območju umirjenega 
prometa.
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Slovenski avto leta VW Polo je nedav-
no na razglasitvi v New Yorku prejel 
še  naziv svetovni mestni avto leta, 
Volvov model XC 60 pa je postal sve-
tovni avto leta 2018. Očitno zadovolj-
nim predstavnikom Volva je uspelo 
ujeti pravo kombinacijo oblike, pove-
zljivosti, varnosti in zaželenosti pri 
kupcih. 
Polo, ki  je eden najbolj uspešnih avtov 
na svetu, je v finalu uspel premagati 
fiesto in swifta. Pri ocenjevanju mes
tnih avtov igra omejitev dolžina, ki ne 
sme presegati štirih metrov.
Okolju najbolj prijazen je nissan leaf, 
pomemben kriterij je poraba manj 
kot štiri litre na sto kilometrov.
Svetovni luksuzni avto leta je audi A8,
svetovni športni avto leta BMW 5, za 
najboljši design pa so proglasili range 
rover velar.
Žirija izbora World Car of the Year 
šteje kar 82 članov iz Azije, Evrope in 
Severne Amerike. Pri izboru sodeluje 
slovenski časnik Finance.  
Spomnimo, lani je svetovni avto leta 
postal jaguar Fpace, ki je v finalu pre-
magal VW tiguana in audi Q5. Mestni 

avto leta je bil BMW i3, luksuzni avto 
leta mercedesbenz E razred, športni 
avto leta porshe 718 boxster/cayman, 
zeleni avto leta toyota prius plug-in,  
svetovni dizajn za avto pa je prejel ja-

guar Fpace.  Še pred tem  je bila les
tvica "svetovno najboljših" naslednja:  
mazda MX 5 (2016), mercedes-benz C 
razred (2015), audi A3 (2014) in VW golf 
(2013).

Dvojno slavje pri Volvu in Volkswagnu  
v letu 2018

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

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017

ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS

35DO CENEJE
%

IZBRANI ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI 

KONCESIONAR

citroen.si

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

Električni avtomobil
... ni vedno najbolj prijazen do podnebja.
Nemški avtomobilski klub Adac je izdelal 
ogljično bilanco za električne, plinske, 
bencinske, dizelske in hibridne avtomo-
bile. Upošteval je izpuste ogljikovega 
dioksida, ki nastanejo pri izdelavi vozila 
oz. njegovi reciklaži, izpuste pri izdela-
vi goriva oziroma elektrike od izvira do 
rezervoarja ter izpuste, ki nastanejo pri 
rabi vozila. Ogljično bilanco električnih 
avtomobilov namreč obremenjujejo viso-
ki izpusti pri proizvodnji baterij in elektri-
ke. Energetika Ljubljana je dve leti nazaj 
objavila test, ki je dokazoval, da je obre-
menitev okolja s strani golfa na zemeljski 
plin manjša od golfa, ki ga pogajanja 
elek trična energija.



Sedaj je čas za sezonsko menjavo gum!
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MESEC SUVERENIH 
UGODNOSTI PEUGEOT! 

za 21.790 €*

SUV
PEUGEOT3008

za 12.990 €*

SUV
PEUGEOT2008

za 23.970 

SUV
PEUGEOT5008

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

* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82), bele banquise barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba 
financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.1.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR 
s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in 
avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Cena 21.790€ velja za Peugeot 3008 Active (1,2 PureTech 130), z navigacijskim sistemom, belo banquise barvo in ob nakupu s 
pomočjo Peugeot financiranja. Cena 23.970€ velja za Peugeot 5008 Active (1,2 PureTech 130), z navigacijskim sistemom, kovinsko barvo in ob nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Ponudba velja do 30. 4. 2018.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00203 g/km. 
Število delcev: od 0,01 do 20,36. 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.

peugeot.si

Temperature so se dvignile vse do 20 
stopinj Celzija, in ne samo da zimska 
guma nima več pravih voznih lastno-
sti, tudi hitreje se obrablja.
Če boste nameščali nove gume, vam 
je lahko v pomoč novi test letnih gum, 

ki ga vsako leto izvaja AMZS v sode-
lovanju z nemškim ADAC-om.  Mnogi 
trgovci (za katere vemo, da vsak hvali 
svojo malho) in uporabniki na teste 
ne dajo veliko, ker menijo, da ti favo-
rizirajo posamezne blagovne znamke, 

preizkušanje v nadzorovanih okoljih 
pa itak ne da univerzalnih  rezultatov. 
Kljub temu strokovnjaki zagovarjajo, 
da so rezultati nepristranski, zane-
sljivi in večkrat preverjeni. AMZS  pri 
testih že vrsto let sodeluje z drugimi 
evropskimi avto klubi in tudi skrbi, 
da so v test vključene pnevmatike, 
ki so zastopane tudi na slovenskem 
tržišču. Če ste opazili, se pnevmati-
ke v različnih dimenzijskih razredih 
obnašaio drugačne. Lep primer za to 
je pnevmatika Continental Premium 
Contact 5, ki je v razredu 205/55/16V 
dobila oceno zelo priporočljivo, v ra-
zredu 175/65/14T pa priporočljivo. Na 
AMZS-ju pojasnjujejo, da neposredna 
primerjava ni mogoča, ker dimenzija 
pnevmatik (po širini, premeru in pre-
seku) vpliva na njihovo zgradbo in s 
tem na njihove lastnosti. Običajno se 
izkaže, da razlike v gumah sploh niso 

tako velike, se pa pokažejo v kritičnih 
situacijah na cesti.
Izpostavljamo pnevmatike v dimen-
zijskem razredu 205/55/16V, v katere 
je »obuta« večina avtomobilov nižje-
ga srednjega razreda. Šest pnevma-
tik je prejelo oceno zelo priporočljivo. 
Med tistimi, ki so uspešno opravile 
test, pa ni bilo velikih razlik (ocene 
od 2,1 do 2,4). Odlična novica leto-
šnjih testov je, da lastnikom ni treba 
zapravljati denarja za priznane bla-
govne znamke, saj bodo do zelo kva-
litetnih pnevmatik  lahko  prišli za 
zmerno ceno. Najbolje ocenjeno Mi-
chelin Primacy 3 dobite za 75 do 80 
evrov, Bridgestone Turanzo T001 pa 
za nekaj evrov manj.
Opazen napredek je tudi pri "kitajskih" 
znamkah, saj se leto za letom izbolj-
šujejo in približujejo uveljavljenim za-
hodnim znamkam. 

 Odlična novica letošnjih 
testov je, da lastnikom ni 
treba zapravljati denarja za 
priznane blagovne znamke, 
saj bodo do zelo kvalitetnih 
pnevmatik  lahko prišli za 
zmerno ceno.
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10. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

URA PRAVLJIC – OD 4. LETA DALJE: POSLUŠAJ PRAVLJICO IN SPOZNAJ 
INŠTRUMENT

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

10. 4. • Kašča na Spodjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO – PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE 
NEVENKE LEKAN: BRAZGOTINE 

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

10. 4. (na ogled do 27. 4. 2018) • Rokodelski center DUO Škofja Loka, 
Mestni trg 34, Škofja Loka, 19.00 

ODPRTJE RAZSTAVE »THONET IN JURIJ RIHAR: OŽIVLJENE KRIVINE« 

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

10. 4., 24. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
19.00 

VSTOPIMO V ODNOS Z NAJSTNIKI

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

11. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00– 16.30

E-VKLJUČEVANJE V AKTIVNO STARANJE (EINCLUSION IN ACTIVE 
AGING CONSULTATION)

Informacije: katja.stucin@skofjaloka.si

11. 4., 25. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM KNUTOM

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

11. 4., Galerija Franceta Miheliča v Kašči, 17.00

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

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

12. 4. • Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE – OD 4. LETA DALJE PTIČJE GNEZDO

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

12. 4. • Vrtec Škofja Loka, Večnamenski prostor enote Najdihojca, 17.00

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM

Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651, ema.hafner@vrtec-skofjaloka.si

12. 4. • Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00

BREZPLAČNO PREDAVANJE KLUBA GAIA: BARVITO NA BALKONIH IN 
TERASAH 

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si

12. 4. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

8. ŠOLSKI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA 

Informacije: Glasbena šola Škofja Loka, www.gsskofjaloka.si, info@
gsskofjaloka.si

13. 4. • Atelje AMUSE, Cankarjev trg 6 (za cerkvijo), Škofja Loka, 16.30

DELAVNICA POLSTENJA (FILCANJA) ŠALOV NA SVILENO  
TKANINO – NUNO

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

13. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

X. MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: KONCERT MLADINSKEGA SUPER 
ZBORA 

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

13. 4. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 20.00

VZGOJA ZA ODNOSE V NOVODOBNI DRUŽINI 

Informacije: Andreja Megušar, 031 330 436, www.druzinska-akademija.si

14. 4. • Atelje AMUSE, Cankarjev trg 6, Škofja Loka (za cerkvijo), 9.00

IZDELAVA TORBICE – DELAVNICA POLSTENJA (FILCANJA)

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

14. 4. • Loški oder Škofja Loka, 10.00

TOMAŽ LAPAJNE DEKLEVA: GREMO NA VLAK

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

16. 4. • Krajevna knjižnica Trata, 13.30–14.30

KNJIŽNICA MENE BRIGA

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

17. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

ZLATE PRAVLJICE

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

17. 4. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE, KRAJEVNA KNJIŽNICA TRATA

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

17. 4. • Kašča na Spodjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO – POTOPISNO PREDAVANJE ROBERTA 
KEREŽIJA: NEMOGOČE JE SAMO BESEDA —250 KM ULTRAMARATONA 
DES SABLES PERU

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

18. 4. • MDC BLOK, 14.00

TRASH PISANJE ZA MLADE

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

18. 4. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1a, Škofja Loka, 
17.00

NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

18. 4. • Sokolski dom, 18.00

LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: Glasbena šola Škofja Loka, www.gsskofjaloka.si,  
info@gsskofjaloka.si

18. 4. • Galerija Ivana Groharja, 19.30

ODPRTJE RAZSTAVE OSVETLJENI DOKUMENTI ČASA

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

19. 4. • Park v bivši vojašnici, poleg skladišča Rdečega križa, 
15.00–18.00

IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org 

19. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

PTIČJE GNEZDO

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

19. 4. • Groharjeva galerija, 19.00

ŠKOFJELOŠKI VEČER Z GOSTI ''50. MEDNARODNEGA SREČANJA  
PISATELJEV NA BLEDU'' 

Informacije: Ifigenija Simonović, 051 332 724, ifigenija.simonovic@
gmail.com; Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si; 
Neža Hribernik, neza.hribernik@knjiznica-skofjaloka.si

20. 4. • Sokolski dom, Škofja Loka, 19.30

STAND UP VEČER: KLEMEN BUČAN

Informacije: Sokolski dom, 04 511 23 35

21. 4. • Škofja Loka, Mestni trg, 8.00–12.00

CVETLIČNI SEJEM

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si

21. 4. • Starološki trg, 8.30–12.30

JURJEV SEMENJ; OB 10. URI NASTOP MESTNEGA PIHALNEGA  
ORKESTRA ŠKOFJA LOKA

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

21. 4. • Galerija v Sokolskem domu Škofja Loka, 18.00

SLIKARSKA RAZSTAVA PJOTR STRONSKI IN ALEKSANDR BEGLOV 
»PROSTRANA RUSIJA«

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

21. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 18.00

FESTIVAL RUSKIH ROMANC BLAGOSLOVI ME, MOJ TALISMAN

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

21. 4. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

KONCERT MESTNEGA PIHALNEGA ORKESTRA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Neja Mlakar, mpo.skofjaloka@gmail.com

22. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 18.00

SLOVESNOST OB DRŽAVNEM PRAZNIKU DNEVU UPORA PROTI  
OKUPATORJU

Informacije: Štefan Kalamar, 04 512 00 06, zb.skofjaloka@siol.net

23. 4. • MDC BLOK, 17.00

NOČ KNJIGE

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

24. 4. • Loški muzej Škofja Loka, 17.00

ŠTUDIJSKI KROŽEK LOČANKE

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

24. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

ZAKLJUČEK UR PRAVLJIC, LUTKOVNA PREDSTAVA ZALJUBLJENI ŽABEC 

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

25. 4. • Športna dvorana Trata, 19.00

CVETKO IMA TALENT

Informacije: Andrej Novljan, andrej.novljan@oscg.si

25. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA: NIKO MIR, POZAVNA

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

26. 4. • dvorišče Puštalskega gradu  
(v primeru slabega vremena: Sokolski dom), 18.00

SREČANJE HARMONIKARSKIH ORKESTROV GŠ KRANJ,  
GŠ LAŠKO-RADEČE, GŠ DOMŽALE IN GŠ ŠKOFJA LOKA

Informacije: Glasbena šola Škofja Loka, www.gsskofjaloka.si,  
info@gsskofjaloka.si

26.4. • Loški pub, 22.00

MAGNIFICO – VELIKI KONCERT NA VRTU LOŠKEGA PUBA

Informacije: Agencija Koncerti, agencijakoncerti@gmail.com 

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: V STIKU Z 
LETNIMI ČASI, ki je bila objavljena v Loških novicah v torek, 
13. februarja 2018, in prejmejo darilni bon v vrednosti 15 
EUR v trgovini Baldrijan v Kranju, so: Jerica Zadražnik z Viso-
kega, Igor Resman z Zg. Jezerskega in Darko Vajt z Golnika.
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Okolica bo do vas neizprosna. Od vas 
bodo pričakovali vse mogoče, vi pa eno-
stavno ne boste imeli dovolj volje in niti 
energije. Misli se vam bodo vedno znova 
ustavljale pri romantični zgodbi, ki se je 
ravno začela odvijati. Glavno vlogo imate 
seveda vi. Ne čakajte preveč. Odločali se 
boste tudi o večjem nakupu. 

LEV 
23. 7.–23. 8.

Vprašanje, kako se čim bolje odrezati 
v službi, vam v tem mesecu ne bo dalo 
miru. A sreča žal ne bo na vaši strani in 
zdelo se bo, da vam čas polzi skozi prste. 
V naglici boste hitro pozabili na podrob-
nosti. Previdni bodite pri denarju, saj se 
bo na vaš račun nekdo hotel okoristiti. 
Resnično zaupate lahko le sami sebi. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Izčrpani in naveličani boste že veselo raz-
mišljali o krajšem oddihu, a obilica dela 
vam tega še ne bo dovolila. Srce vam bo 
narekovalo, da ukrepate ob krivici, ki je 
bo deležna določena oseba. S svojim 
nesebičnim ravnanjem boste pridobili 
nekaj ugleda, celo pri tistih, ki so vas na-
robe ocenili. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Na prihajajoče dogodke ne boste najbo-
lje pripravljeni in lahko se zgodi, da bo 
pošla vaša motivacija, ki ste jo imeli ob 
načrtovanju. Ne jemljite si preveč k srcu, 
saj bo vaš trud poplačan kakšen dan ka-
sneje. Urejanje zunanje okolice bo bla-
godejno vplivalo na vaše počutje. Stik z 
naravo zagotavlja ravnovesje.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Vsako prosto uro boste želeli unovčiti in 
biti kar se da produktivni. Svoj navdih 
boste našli v naravi in ustvarjalnosti, po-
vezani z njo. Vaše ideje bodo končno pri-
šle na površje in razkrili boste vse svoje 
adute. Pred seboj ne boste videli počit-
ka, vsaj še ne tistega pravega. Soočili se 
boste s preteklostjo in zadihali.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Obžalovali boste svojo neodločnost in si 
obljubili, da se boste bolj zanašali nase. 
Finančna situacija vas bo spodbudila, da 
začnete razmišljati tudi vnaprej. Uspeh 
se bo kmalu pokazal. Svoje želje boste 
nekoliko zapostavili in se osredotočili na 
družino, ki vam bo jasno sporočala, da 
vas potrebuje in ne more brez vas. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Po tehtnem premisleku boste sklenili, da 
je napočil čas za spremembe na oseb-
nem področju. Prehod z določene točke 
na naslednjo bo tokrat neizbežen. V svoji 
odločitvi boste odločni in neizprosni, mi-
slili boste nase. Vaša nova energija bo za-
sijala in tudi na delovnem mestu bo moč 
začutiti dobre rezultate.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Nenavadna ideja bo bliskovito udarila 
iz vas. Doma ne boste deležni odobra-
vanja, zato boste drugo mnenje poiskali 
pri prijateljih. Napeto ozračje vas ne bo 
oviralo pri vaših načrtih. Ko bo minil do-
ločen čas, bodo vsi razumeli, o čem ste 
razmišljali. Pričakujte telefonski klic in 
novice, ki vas razvedrijo. 

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Da bi se izognili določenemu srečanju, ki 
ne bo po vašem okusu, boste uporabili 
vse svoje igralske sposobnosti. S svojimi 
čari boste preslepili celo svoje najbližje. 
Vse se da, če se le hoče. Ostalega pro-
stega časa ne boste izkoristili, kot bi si 
želeli, saj bo prišlo do preobrata pri za-
poredju dogodkov. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

Aktivni boste in našli boste čas tudi za 
vse tiste drobne opravke, ki ste jih radi 
dajali na stran. Občutek, da je vse tako, 
kot mora biti, vas bo pomirjal in še bolj 
motiviral. Prisluhnili boste prijatelju v te-
žavah in mu s svojimi nasveti odprli nov 
pogled na situacijo. Žareli boste in ljudje 
bodo radi v vaši pozitivni družbi. 

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Počutje ne bo ravno izvrstno in prešini-
la vas bo misel, da je nekaj pozornosti 
treba nameniti tudi zdravju. Z gibanjem 
boste okrepili svoje telo. Izgovorov tokrat 
ne bo, saj bo po prvih nekaj dneh vaše 
počutje mnogo boljše. Veselili se boste 
obiska, a srečanje ne bo idealno, dožive-
li boste razočaranje.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Nekdo vas bo poskušal prepričati, da sle-
dite njegovim idejam. Zagovarjali boste 
svoje vrednote in ne boste se pustili pre-
slepiti. Pred vami bo tudi veliko trdega 
dela, katerega sadove boste z veseljem 
in ponosom uživali. Privoščili si boste 
sproščujoč konec tedna s prijatelji, ki jih 
že dolgo niste videli.
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*Ponudba velja za naslednje modele Uvex očal: IGL39, IGL35, IGL31 in IGL21.
**Organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85 % zatemnitev (siva, rjava, 
sivo-zelena) + UV zaščita. Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 1. 4. 2018 do razprodaje zalog.

OKVIR*  +  STEKLA** + ETUI
99 €

Ljubljana: Cankarjeva cesta 7 / Medvode: Medvoška cesta 3

optikamali.si

Uvex sončna očala  
z dioptrijo!

Uvex_OM_185x131_Sotocje.indd   1 03/04/2018   08:10

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje 
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki 
večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so 
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri 
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva 
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

 IZLET sreda, 25. aprila 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Cena izleta  

33 evrov

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov nadaljevanke Reka 
ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled etnografske zbirke Nose in DDV.

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na 
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka
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Nagrade: 3-krat čistilo za steklokeramično ploščo
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 10. maja 
2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Imena nagrajencev bomo objavili v majski števliki Loških novic. 
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.

Gospodinjski aparati           = 
     storitev močna kot bik.

NOV ZAČETEK V 
TEHNOLOGIJI IN ZASNOVI

Nov revolucionaren pristop k negi priljubljene garderobe je tukaj.  
AEG-jeva inovativna združitev vpogleda, ki nam ga nudijo potrošniki,  

in znanosti spreminja nego perila v doživetje, ki je več kot pranje.

Pričakujete več.  Prijazen tako do vas kot do posode. ComfortLift  
dvigne spodnjo košaro v pomivalnem stroju na bolj udobno  

višino, zato je polnjenje in praznjenje stroja preprosto.  
Raziščite funkcijo preprostega dvigovanja, tri predale in 

 eleganten videz stroja ComfortLift.



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

www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih
napak na tej strani napačno navedeni. Akcijske cene veljajo v mesecu aprilu 2018 oziroma do odprodaje zalog.

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

Les 3 plus

Pri nas kupljene
talne obloge 

vam lahko tudi
položimo
po znižani 

9,5% stopnji .

LAMINAT

velik izbor
kvalitetnih
laminatov,

podlog
in

zaključnih
letvicLaminatne talne obloge - laminati, so verjetno najbolj poznana talna obloga pri nas. 

Vodilna strokovnjaka za laminate, nemški proizvajalec HARO in avstrijski KAINDL, vam ponujata 
odlične lesne dekorje, ki se po izgledu skorajda ne razlikujejo od pravega parketa. Ker sledijo trendom,
so dodali še odlično imitacijo betona. Oba ponujata res širok izbor pristnih površin, dekorjev
in dimenzij. Laminati so dodelani do najmanjših podrobnosti (pore, struktura, pobrani robovi,...).

Skrivnost pa ni samo v dobrem laminatu, temveč tudi v posebni izolacijski podlogi, ki jo je potrebno 
položiti pod laminat in še posebej v pravilnem in strokovnem polaganju laminata. Naj se sliši še tako 
enostavno, tudi laminat je potrebno strokovno in pravilno položiti, če želite, da izbrani laminat krasi 
vaš dom dolgo let.
 
Te izolacijske podloge ponujajo pomembno zaščito za laminat. Ne povečajo samo prožnosti tal in
tako zmanjšajo zvok stopanja, ampak poskrbijo za to, da vaš novi laminat ne pride v stik s trdim
estrihom. 
 






