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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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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

ŠIROKA  

IZBIRA

PIVO HEINEKEN 
0,5 l, PLOČ., 5%, 4/1

3,99 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

6,91 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)

  najem točilnih aparatov 
 za pivo
  možnost dostave na lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

NIZKE 

CENE

VISOKA KAKOVOST

PENINA  
SREBRNA RADGONA  

POLSUHA, 0,75 l, 5+1 gratis 
33,54 EUR

PIVO HEINEKEN  
BREZALKOHOLNO,  

0,33 l, stek.  
0,96 EUR
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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 47. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 12. maja 2018,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 
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Uredili več nevarnih 
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Prostovoljstvu prijazno 
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Na vrhu smo šele na  
pol poti ...
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Začniva intervju z obnovo oziroma preureditvijo cest. 
Kdaj bodo zabrneli stroji na križišču pri Lipici?
"Kdaj bodo zabrneli stroji, ne morem reči. Bojim se, da pre-
pozno. Gradnja je bila predvidena v poletnih mesecih, ven-
dar še niso zaključeni vsi postopki, tako da se nagibamo 
k temu, da bi prej uredili občinski del, se pravi Kidričevo 
cesto od Lipice do avtobusne postaje pri Odeji; za kar smo 
po drugem razpisu kohezijskih sredstev načeloma že dobi-
li potrditev dela nepovratnih sredstev za kolesarske steze, 
a čakamo še podpis dogovora. V istem projektu je vključe-
na tudi kolesarska steza od Starega Dvora do vasi Trata, 
ki pa je predvidena za fazno izgradnjo od leta 2019 naprej. 
Se pravi, vsako leto predvidevamo ureditev dela Kidričeve 
ceste. Podobno se dogaja tudi v Luši, kjer imamo prav tako 
predvideno, da v štirih etapah uredimo cesto do spodnje 
postaje žičnice Stari vrh. In pa podobno, kot je na cesti Še-
vlje–Bukovščica, kjer bomo prav tako letos šli v izgradnjo 
enega dela, v naslednjih letih pa sledijo naslednje faze."
• Napovedana je tudi ureditev državne ceste skozi Go-
dešič. Kaj natanko bo prenova obsegala ter kdaj jo lahko 
pričakujemo?
"Ta prenova je že zelo blizu, vendar na občini ne moremo 
povedati, kdaj bo izvedba. Moramo pa vedeti, da so tukaj 
trije segmenti. En segment je sama državna cesta, drugi 
del je ureditev kolesarske steze, tretji pa ureditev pločni-
kov. In s tem je povezano tudi financiranje. Moram reči, 
da smo bili tukaj zelo uspešni in bo država pokrila večji del 
vseh stroškov; manjkajoči del za kolesarske steze bo šel iz 
integralnega občinskega proračuna; del za ureditev pločni-
kov pa iz občinskih sredstev, namenjenih za investicije po 
posameznih krajevnih skupnostih. Predhodno pa je treba 
pridobiti vsa zemljišča, pri čemer je krajevna skupnost ti-
sta, ki se dogovarja z občani, zemljišča pa kupuje država. 
Obnova bo obsegala celo vas Godešič. Ko se vozimo skozi 
Godešič, se točno vidi, kje še ni bilo obnovljeno cestišče. V 
sklopu tega bo urejeno tudi križišče sredi vasi ter presta-
vljena avtobusna postaja."
• Krajani Reteč opozarjajo, da na vhodu iz obeh strani v 
vas nimajo pločnikov ali vsaj pešpoti …
"Obstaja zakonodaja, v skladu s katero je treba ali ne urejati 
pločnike. Iz te izhaja, da bi na vzhodni strani pločnik lahko 
bil, tako da se o tem pogovarjamo z direkcijo, medtem ko 
na zahodni strani ne predvidevajo pločnika. Ne glede na 
to menim, da je treba preveriti situacijo, saj ni nujno, da 
je pločnik, lahko je tudi hodnik za pešce. Tudi če direkcija 
ne bo pristopila k projektu, sem občanom predlagal, da se 

srečamo in pogledamo, kakšne so možnosti za ureditev in 
seveda pridobitev zemljišč."
• Občane zanima, kaj storiti, če parkomat ne dela.
"Okvare so večinoma posledica vandalizma, in ne teh-
ničnih težav. Vsaka napaka na parkomatih se zabeleži in 
sporoči vzdrževalcu sistema ter redarstvu, ki jo glede na 
vrsto napake odpravijo v najkrajšem možnem času. Skla-
dno s parkirnim redom je parkiranje na plačljivih par-
kiriščih dovoljeno s parkirnim listkom, preko mobilnega 
plačevanja parkirnine in na določenih plačljivih parki-
riščih tudi z letno dovolilnico. Nikakor pa ni dovoljeno 
parkiranje s parkirnimi urami. Okvara parkomata vpliva 
tudi na parkirni režim, saj zaradi okvare redarstvo takrat 
ne izvaja nadzora.
Na parkomatih sicer opažamo določene težave, ki so po-
vezane z vlago in tiskanjem parkirnih listkov. Menjava 
parkomatov z novimi za zdaj ni predvidena. Naj prav tako 

Junij bogat s prireditvami
Že tradicionalno je mesec junij v srednjeveški lepotici bogat s prireditvami,  
ki na ulice privabijo številne obiskovalce. Tudi letos bo tako.
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poudarim, da so navodila v angle-
škem jeziku podana na vseh parko-
matih pri posameznih tipkah in na 
grafiki."
• Za mesec maj je bil napovedan za-
četek del na Loškem gradu. Kdaj se 
bodo dela tudi zares začela?
"Žal nam ni uspelo pridobiti usposo-
bljenega izvajalca. Pa tudi sicer bi za-
čeli z deli šele konec meseca junija, 
saj na gradu v tem času potekajo šte-
vilne prireditve. Razpis smo ponovili 
in upamo, da bomo pridobili izvajal-
ca, ki bo imel vse potrebne referen-
ce. Na vsak način pa moramo letos 
to urediti, po možnosti bomo skušali 
ozaljšati vsaj še eno fasado."
• Kaj pa izgradnja vrtca, ki jo vsi 
nestrpno pričakujejo?
"Dobili smo dva ponudnika, ki sta 
ustrezala razpisnim pogojem, vendar 
sta bila predraga, tako da je trenutno 
odprt dialog s pogajanjem za ceno."
• Ostaniva pri gradovih. Kot smo že 
poročali, se Starološki grad prodaja. 
Pri svetniških vprašanjih je prišlo do 
pobude, da naj občina uveljavi pred-
kupno pravico in gradu vdihne vse-
bino. Kakšno je vaše mnenje o tem?
"Za Starološki grad občina ni uvelja-
vljala predkupne pravice, ker imamo 
v delu nekaj nujnih projektov, ki jih je 
treba dokončati, to je predvsem vrtec, 
nadzidava OŠ Jela Janežiča in izgra-
dnja prve faze zdravstvenega centra. 
Za Starološki grad smo že pred leti 
dali pobudo, da bi bila v njem likovna 
akademija, vendar tako Ministrstvo 
za kulturo kot tudi Likovna akademi-
ja iz Ljubljane našega predloga nista 
podprla. Mi trenutno za ta grad nima-
mo nobene vsebine, ki bi bila javnega 
pomena za občino. Potrebujemo kon-
certno oziroma gledališko dvorano 
za 400 do 500 ljudi; nekaj takega, kot 
imajo npr. v Cerkljah, ampak trenu-
tno imamo v naši občini druge prio-
ritete."
• Kakšna pa je časovnica glede do-
graditve Osnovne šole Jela Janežiča?
"Na seji v mesecu juniju bomo potrje-
vali novi odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda OŠ Jela Janežiča, ki računam, 
da bo v prvem branju potrjen. Dogo-
vorjeni smo bili, da bodo odlok potr-
jevali istočasno občinski svetniki v 

vseh petih občinah. Ne pričakujem 
kakšnih zapletov; upam pa, da ga bo 
Občina Medvode skladno s predho-
dnim dogovorom tudi sprejela. To 
pomeni, da meseca septembra, ko bo 
naslednja seja, pričakujem, da bo od-
lok sprejet, in potem lahko nadaljuje-
mo korake za gradnjo šole.
• Ali lahko tokrat kaj več poveste gl
e de morebitne lokacije novega zdr a
vstvenega centra?
"Žal še ne. Imamo tri lokacije v ožjem 
izboru, vendar imamo za eno loka-
cijo določene zadržke in moramo iz-
računati, kaj ti zadržki pomenijo, da 
bo lahko prišlo do končne odločitve. 
Torej na junijski seji občinski svet o 
tem še ne bo mogel odločati. Nismo 
pa zato zamudili časovnice, saj jese-
ni še vedno lahko naredimo razpis za 
idejni projekt."
• Kako daleč ste s pripravo stano-
vanjskega programa?
"Stanovanjski program je v glavnem 
pripravljen, septembra ga bomo pre-
dložili v potrditev občinskemu svetu. 
Predstavljen bo torej istočasno z re-
zultati razpisa za neprofitna stano-
vanja v najem. Do takrat pa moramo 
zagotoviti na voljo čim večje število 
stanovanj, da bomo že v prvem letu 
zadovoljili čim večje število potreb. 
Pomemben del stanovanjskega pro-
grama, ki ga trenutno v občini še ne 
izvajamo, bodo tudi kadrovska stano-
vanja in stanovanja za mlade. In na 
tem bomo delali tudi v prihodnjih le-
tih."
• Kakšni so prvi odzivi turistov na 
pasijonsko sobo?
"Glavni cilj je, da si vsak obiskovalec 
Škofje Loke ogleda tudi pasijonsko 
sobo. Sočasno pa lahko dobi turi-
stične informacije. V lanskem letu 
smo vsi deležniki, se pravi Turistično 
društvo, občina in oblikovalec Jure 
Miklavc, ki skrbi za celotno podobo 
Škofjeloškega pasijona, potrdili nje-
gov koncept. 
Na fasadi bomo namestili nekaj več 
informacijskih elementov, ki bodo 
nakazovali, da je to tako pasijonska 
soba kot tudi informacijska točka, ki 
je bila mogoče res malo premalo vi-
dna. Uspešno smo izvedli razpis za za-
gotavljanje odprtosti pasijonske sobe, 

na katerega se je javilo turistično dru-
štvo, ki je zahtevam razpisa zadoščalo 
in s katerim je podpisana pogodba, da 
bosta v visoki sezoni, se pravi med ju-
nijem in vključno septembrom, pasi-
jonska soba in turistična pisarna od-
prti sedem dni v tednu; izven sezone 
pa šest dni v tednu."
• Mesec junij je že tradicionalno 
poln dogodkov. Kakšna prijetna pre-
senečenja lahko pričakujemo letos v 
tisočletni lepotici?
"Moram reči, da sta maj in junij de-
jansko zame osebno najbolj naporna 
meseca; po drugi strani pa najlepša, 
saj imamo res ogromno prireditev. 
V teh dveh mesecih je moj najbolj 
zaseden dan sobota. Imamo tri izje-
mna prizorišča; to je Trg pod gradom, 
Mestni in Cankarjev trg, kjer lahko 
mirno organiziramo tri večje zadeve 
istočasno; ni pa še izkoriščen Spodnji 
trg. Tudi njega lahko kakšno soboto 
mirno zapremo.
Poudariti moram nekaj mejnikov; 
prvi je že za nami, in sicer 20-letnica 
društva Rovtarji in že enajsto po vrsti 
srečanje starodobnih kolesarjev. Le-
tos je bilo slednje začinjeno z relijem 
enoslednih motornih vozil z gibalno 
oviranimi osebami. Izjemen dogo-
dek bo seveda Tek štirih mostov. Isti 
dan bo tudi kraljevska etapa dirke po 
Sloveniji in prvi leteči cilj bo prav v 
Škofji Loki. Ob tej priložnosti pozi-
vam vse prijatelje kolesarstva, da se 
v čim večji meri udeležimo tega le-
tečega cilja. Dirka bo snemana tudi 
s helikopterjem in dana v omrežje 
Eurosporta, kar je hkrati tudi velika 
priložnost za popularizacijo kolesar-
stva, Škofje Loke, naše lepe narave 
in kulturno-zgodovinskih zname-
nitosti. Potem sledi tradicionalni 
Historial, na predvečer katerega bo 
40-letnica pobratenja z mestom So-
vodnje v Italiji, ki jo bomo obeležili 
s koncertom. Junijske dogodke bomo 
zaokrožili s svečano akademijo 30. 
junija, ko bomo podelili občinske na-
grade. Dopoldne bo pa še ena zani-
mivost, in sicer odprtje sadovnjaka 
pod okriljem lions klubov Gorenjske, 
postavljenega med Novim svetom in 
Podnom, ki ga bodo pomagali urejati 
učenci OŠ Jela Janežiča."O
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljen:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja programa v Co-working cen-
tru in promocijske dejavnosti v Lokomotivi v letih 2018 in 
2019 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si 
pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne  
Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka. 
Razpis je odprt do 18. 6. 2018.

Datum: 12. 6. 2018
Mag. Miha Ješe l.r., župan
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K. Š. K.

Delavnica je brezplačna, namenjena 
pa je mikro in malim samostojnim 
podjetnikom ter potencialnim podje-
tnikom. Na delavnici bo med drugim 
govora o obdavčitvi podjetnika po de-
janskih in normiranih stroških, kori-

ščenju davčnih olajšav, vodenju knjig 
oziroma evidenc itd. 
Predavateljica bo Nataša Pustotnik, 
magistrica znanosti na področju pod-
jetništva, univerzitetna diplomirana 
ekonomistka, certificirana poslovodna 
računovodkinja in podjetniška sveto-
valka. Zaposlena je kot direktorica sve-

tovalnega podjetja, v okviru katerega 
izvaja tudi računovodske storitve za 
podjetnike, podjetja, društva in zaseb-
ne zavode. Pri svojem delu se srečuje 
tudi s podjetniki, ki potrebujejo sveto-
vanje pri zagonu svoje dejavnosti in 
v fazi rasti svojega podjetja. Predava 
teme s področja stroškovnega in poslo-
vodnega računovodstva na Visoki šoli 
za računovodstvo in finance, predmet 
Računovodstvo za podjetnike na Gea-
College – Fakulteti za podjetništvo, na 
višji šoli pa poleg ostalega tudi pred-
met Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi 
znanstvene članke za revijo Poslovo-
dno računovodstvo in strokovne pri-
spevke za konference, ki jih organizira 
Inštitut za poslovodno računovodstvo 
(Konferenca o notranjem poročanju, 
Konferenca o analizi poslovanja).

Obdavčitev samostojnega  
podjetnika
Razvojna agencija Sora v okviru SPOT svetovanje 
Gorenjska jutri v veliki sejni sobi upravne enote vabi 
na delavnico z naslovom Obdavčitev samostojnega 
podjetnika – izbrati normirane stroške ali ne?

K. Š. K.

Občina Škofja Loka obvešča, da bo zaradi gradnje fekalne ka-
nalizacije zaprta lokalna cesta na Kamnitnik. Tako bo med 21. 
majem in 14. septembrom vzpostavljena popolna zapora javne 
poti, ki iz smeri Partizanske ceste vodi na Kamnitnik. V 1. fazi 
bo popolna dolgotrajna zapora vzpostavljena na odseku javne 
ceste od hišne številke Kamnitnik 9 do Kamnitnik 18, v 2. fazi 
pa na odseku od hišne številke Kamnitnik 6 do Kamnitnik 9. 
Obvoz bo urejen po sosednji nekategorizirani krožni cesti, ki se 
priključi na javno cesto na Kamnitniku pri hišni številki Kamni-
tnik 9. Cesta bo zaprta zaradi gradnje sekundarnega fekalnega 
kanala na Kamnitniku, ki bo uporabnikom omogočil priključitev 
na javno kanalizacijsko omrežje. Sočasno bodo gradili oziroma 
prenavljali tudi primarni in sekundarni vodovod.

Zapora ceste na Kamnitnik

K. Š. K.

Občina Škofja Loka 30. junija ob 19.30 vabi na slavnostno aka-
demijo ob občinskem prazniku, ki bo potekala na dvorišču Ško-
fjeloškega gradu, v primeru slabega vremena pa v Sokolskem 
domu. Podelitev občinskih grbov bo zaokrožila glasba. Dogodek 
se letos namreč premierno prepleta z zaključkom Festivala Ama-
deo, festivalom, ki tudi s podporo Občine Škofja Loka in idejnim 
vodjo Tilnom Drakslerjem združuje glasbenike in umetnike. Na 
festivalu bodo izbrali najboljše glasbenike, soliste, ki bodo z or-
kestrom Amadeo vezáli povednost glasbene umetnosti s sveča-
nostjo občinskega praznika.

Slavnostna akademija 

K. Š. K.

Ob slovenskem državnem prazniku, dnevu državnosti, 25. junija 
ob 18. uri Občina Škofja Loka vabi na občinsko proslavo, ki bo 
potekala na Mestnem trgu, v primeru slabega vremena pa v So-
kolskem domu. Zbrane bo nagovoril slavnostni govornik Brane 
Virant, član Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska in 
član izvršnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Kranj. 
Sledil bo koncert Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka.

Ob dnevu državnosti
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Kdaj in kje vas krajani lahko dobijo ter s kakšnimi 
vprašanji se najpogosteje obračajo na vas?
"Ker smo majhna KS, uradnih ur nimamo, sem pa za naše 
krajane vedno dosegljiv na telefon, včasih pa se tudi ude-
ležijo sej sveta KS. Skupaj z ostalimi člani sveta skušamo 
čim prej rešiti morebitne težave, zato si slednje pogosto 
ogledamo na terenu. Največkrat gre za težave, povezane z 
infrastrukturo."
• Če pogledate v preteklo obdobje, na katere projekte ste 
najbolj ponosni oziroma bi jih posebej omenili?
"Smo ena redkih KS na podeželju, ki ima skoraj vse optič-
no omrežje v zemeljskem kablu. Prav tako imamo velik 
odstotek daljnovoda in visoke napetosti v enem jašku. Ne 
samo jaz, ampak vsi člani naše KS smo ponosni, da smo 
uredili precej nevarnih odsekov na cesti od gostilne Birt 
proti Staremu vrhu. S tem nadaljujemo tudi letos. Vsako 
leto namreč saniramo približno 400 metrov omenjene ce-
ste. Ker sem poklicni šofer, se toliko bolj zavedam, kako 
pomembno je, da je cestišče široko, da lahko varno vozi-
mo. Nadalje, našim krajanom veliko pomeni, da smo na 
Sv. Lenartu uredili mrliške vežice ter poleg večnamenski 
prostor KS, v katerem imamo sestanke in po novem tudi 
volišče. Čeprav ni toliko povezano s samim delovanjem 
KS, sem vesel, da imamo svoje izredno plodno turistično 
društvo; zadovoljen pa sem tudi, da imamo v naših krajih 
podružnično šolo, s katero želimo sodelovanje še utrditi."
• Kakšni pa so načrti za naprej?
"Kot omenjeno, bomo nadaljevali sanacijo ceste od križišča 
glavne ceste Praprotno proti Staremu vrhu, ki jo financira 
občina. Naša prioriteta je tudi ureditev ceste od križišča 
za Sv. Lenart–Rovte do domačije Zavratar, ki je v izredno 
slabem stanju. Na področju cest je potreb in želja veliko, a 
smo, žal, omejeni s sredstvi. Naše ceste so precej oblegane, 
pozimi s turisti, nemalo pa je dnevnih migrantov v službo 
iz sosednjih občin, torej iz Martinj Vrha, Zaprevala, Gabr-
ške Gore … Menim, da bi pri obnovi cest morali sosednji 
občini stopiti skupaj z našo. Vzdrževanje je predrago, ceste 
so bodisi makadamske bodisi stare več kot dvajset let. Na-
dalje, želimo urediti parkirišče pred mrliškimi vežicami in 
večnamenskim prostorom."
• Pred kratkim ste povišali dovoljeno hitrost skozi vas 
Luša, s čimer se vsi krajani ne strinjajo.
"Skupaj z občinskim svetom za preventivo in varnost v ce-
stnem prometu ter predstavniki policije smo si ogledali 
skoraj tri kilometre dolg odsek. Ugotovili smo, da hitrost 
30 do 50 km/h ni realna, pa tudi skoraj nihče se je ni držal. 

Določili smo, da je hitrost lahko 60 km/h, in prva opažanja 
so, da se vozniki te omejitve držijo. Še vedno pa je nekaj 
točk, kjer bi hitrost morebiti lahko bila nižja, in razumem 
krajane v njihovem prizadevanju. V naslednjih letih bi 
bilo res treba razširiti cesto in na kritičnih mestih zgraditi 
pločnike, a to, žal, ne gre čez noč. Vsem nam je prioriteta 
varnost otrok in v tej luči si bomo prizadevali tudi v pri-
hodnje."
• Ponekod po Sloveniji se srečujejo z odhodom mladih s 
podeželja v mesto. Kakšno je stanje v vaši KS?
"Vesel sem, da mladi ostajajo v naši KS in se odločajo tukaj 
ustvariti svojo družino. Celo več, k nam prihajajo tudi od 
drugod. Nekateri so nekoč imeli tukaj zgolj vikend, sedaj 
pa so ga spremenili v dom, nekateri gradijo na parcelah 
svojih staršev, drugi kupujejo in gradijo … Vesel sem, da 
je tako."
• Letos je volilno leto. Ali boste ponovno kandidirali za 
predsednika KS?
"Težko povem v tem trenutku. V KS sem aktiven že 16 let, 
zadnja dva mandata sem predsednik. V tem času smo veli-
ko naredili, vloženih je bilo nešteto prostovoljnih ur in ve-
čina krajanov to zna ceniti. Zaradi njih in zaradi ljubezni 
do našega kraja bi želel še veliko postoriti. Včasih pa moči 
nekoliko popustijo, še posebno, ko si deležen raznih podti-
kanj nekaterih posameznikov. A kot povedano, velika ve-
čina vidi, koliko je svet KS naredil v zadnjem obdobju, zato 
velja o ponovnem kandidiranju še temeljito razmisliti."

Uredili več nevarnih cestnih odsekov
Tokrat nas je pot peljala v Krajevno skupnost (KS) Sv. Lenart - Luša,  
katere predsednik je Anton Bernik.

Predsednik KS Sv. Lenart - Luša Anton Bernik
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 
je s sistematičnim spodbujanjem pro-
stovoljstva in zagotavljanjem podpore 
delovanju prostovoljskih organizacij, 
soustvarjanjem pozitivne družbene 
vrednosti prostovoljstva v lokalni sku-
pnosti in promocijo prostovoljstva z 
lastnim zgledom vodstev občin prejelo 
24 slovenskih občin. Od tega jih je se-
demnajst svoj naziv potrdilo, sedem pa 
jih je naziv prejelo prvič.

Med njimi je omenjeni naziv že petič 
zapored potrdila tudi škofjeloška obči-
na. Komisijo je prepričala zaradi stal-
nega sofinanciranja različnih izobraže-
valnih oblik za prostovoljce, podpiranja 
prostovoljstva mladih, an gažiranja pri 

ohranjanju Škofjeloškega pasijona kot 
nesnovne kulturne dediščine, ki v ve-
likem obsegu vključuje prostovoljce, ter 
zaradi aktivne vloge pri povezovanju 
javnih zavodov in prostovoljskih orga-
nizacij na področju preventive.

Prostovoljstvu 
prijazno mesto
Občina Škofja Loka 
je s strani Slovenske 
filantropije ponovno 
prejela naziv Prostovoljstvu 
prijazno mesto.

Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto je v Kulturnem domu Krško v imenu Občine  
Škofja Loka prevzel podžupan Tine Radinja.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Cene za storitev pomoči na domu se v Škofji Loki niso spremi-
njale od leta 2003. Nove cene so začele veljati s 1. junijem. Cen-
ter slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka storitev 
pomoči na domu izvaja za vse štiri občine škofjeloške upravne 
enote. Skupno je bila v lanskem letu samo v Občini Škofja Loka 
omenjena storitev izvajana pri 78 občanih. Socialna oskrba na 
domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bival-
ne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju; za-
radi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo oziroma zanjo nimajo možnosti. Cena storitve pomoč 
družini na domu je nespremenjena od leta 2003, zato je CSS 
predlagal povišanje cen, ki jih je občinski svet tudi potrdil. Povi-
šanje je posledica odprave plačnih anomalij in predvidenih na-
predovanj v letošnjem letu. Cena ure med delavnikom se je tako 
s 1. junijem povišala iz 17,25 evra na 18,34 evra; kar za samega 
uporabnika pomeni zvišanje iz 5,42 evra na 5,8 evra. Razliko 
namreč krije občina. Cena ure storitve ob nedeljah po novem 
znaša 25,84 evra oziroma 8,12 evra za uporabnika (prej 7,59 
evra) ter ob praznikih in dela prostih dnevih 27,34 evra oziroma 
za uporabnika 8,7 evra (prej 8,13 evra).

Pomoč družini na domu  
nekoliko dražja

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Gorenjski prometni policisti v predoru Sten že od marca dalje 
izvajajo meritve hitrosti motornih vozil, pri čemer so zabeležili 
številne prekoračitve. Omejitev v tem enocevnem dvosmernem 
predoru škofjeloške obvoznice v obeh smereh je 60 km/h. Poli-
cisti so do sedaj ugotovili več kot 200 prekoračitev hitrosti nad 
30 km/h, za katero velja globa 250 evrov in tri kazenske točke 
ter štiri nad 50 km/h, pri katerih je bila globa 1200 evrov in 18 
kazenskih točk.Med najhitrejšimi sta bila dva motorista. Enemu 
je merilnik izmeril hitrost 132 km/h, drugemu, ki je bil posebej 
predrzen, pa kar 146 km/h. Slednji je merilnik hitrosti prevozil 
po zadnjem kolesu. Policisti pripominjajo, da v običajnem pro-
metu taka drznost in slog vožnje nista nikakršna vrlina, ampak 
začetek tragične poti v najslabše in najnevarnejše scenarije. In 
ko pride do tega, česar si nihče ne želi, so situacije naravnost 
grozljive, zato policisti vztrajno pozivajo k previdnosti in upo-
števanju prometnih pravil. »Motoriste pozivamo, naj veščine 
preizkušajo na poligonih in dirkališčih, nikoli pa ne na cestah, 
kjer souporabljajo prometne površine in kjer s hujšimi kršitva-
mi prometnih pravil zelo ogrožajo udeležence v prometu. Pravi 
motorist vse to ve in upošteva,« je dejal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj.

V predoru Sten že od marca  
izvajajo meritve hitrosti
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K. Š. K.

Sredi maja so uradno odprli asfaltirano cesto Fojska žaga–Selo 
v dolžini 1100 metrov, tako da je zdaj škofjeloška občina pove-
zana z Občino Dobrovo - Polhov Gradec. Cesta je bila asfaltirana 
že novembra lansko leto, ampak jo je kmalu pobelil sneg, tako 
da domačini niso mogli pravočasno urediti bankin in zaključiti 
gradbenih del do letošnje pomladi. Predsednik Krajevne sku-
pnosti Škofja Loka-Mesto Valentin Jesenovec se je ob tej pri-
ložnosti zahvalil vsem sodelujočim pri projektu, izrazil zado-
voljstvo ob asfaltiranju vsakega metra makadama in poudaril, 
da je bilo v zadnjih dveh letih veliko narejenega tudi v potoku 
Hrastnica, kjer je vodna ujma odtrgala dva mostova in del ce-
ste. S pomočjo države, občine in vodne skupnosti so obložili 
vse brežine, narejenih pa je bilo tudi veliko pregrad z namenom 
preprečitve podobne katastrofe.

Po obnovljeni cesti

Uradno odprtje ceste Fojska žaga–Selo

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Predlog, da se spominsko obeležje v 
Aleji zaslužnih Ločanov postavi dr. 
Franu Jesenku, sta podala Odbor za 
muzej športa Zavoda za šport Škofja 
Loka, s podporo Biotehniške fakulte-
te Ljubljana, uprave Triglavskega na-
rodnega parka, Planinskega društva 
Škofja Loka in Planinske zveze Slove-
nija, ter Muzejsko društvo Škofja Loka.
Jesenko velja za začetnika genetike. 
Bil je prvi na svetu, ki mu je uspelo 
križati rastline dveh različnih rastlin-
skih rodov; pšenico in rž ter dobiti ro-
dne potomce, imenovane tritikala. Bil 
je tudi domoljub, znanstvenik in vzgo-
jitelj; hkrati pa tudi začetnik varstva 
narave in prvi predsednik Smučarske 
zveze Jugoslavije. Podpiral je gradnjo 
Bloudkove velikanke v Planici in prav 
zaradi znanja tujih jezikov tudi uspel 
v boju s predstavniki iz Skandinavi-
je, ki so skakalnici v Planici naspro-
tovali. Omeniti velja, da se je boril in 
ozaveščal takratne intelektualce, da 

bi zaščitili gorsko pokrajino v Dolini 
Triglavskih jezer. Na njegovo veliko 
zadovoljstvo je bila leta 1924 Dolina 
Triglavskih jezer razglašena za Alpski 
narodni park za dobo 20 let. S svojimi 
študenti je tudi označil meje tamkaj-
šnjega parka, kjer je kasneje usodno 
končal svojo pot.
Da v Aleji zaslužnih Ločanov svoje me-
sto najde prva ženska, je predlagal Za-
vod Tri, zavod za trajnostne skupno-
stne prakse, Škofja Loka, s podporo 
Zdravstvenega doma Škofja Loka. Ma-
rija Bračko je bila prva ženska iz Sel-
ške doline, ki je doštudirala medicino 
in delala kot zdravnica. Sedem let je 
bila edina stalna zdravnica v Škofji 
Loki, kjer je živelo skoraj 15 tisoč prebi-
valcev. Skrbela je za zdravje vseh ljudi 
ne glede na starost. Njen delavnik se 
je raztezal od jutra do večera, pogo-
sto tudi ponoči. Zjutraj je sprejemala 
paciente v ambulanti, kamor je vsak 
dan prišlo od petdeset do sto bolnikov, 
ob popoldnevih je obiskovala bolnike 
na domu, ponoči pa sprejemala nujne 

primere. Leta 1946 so na njeno pobudo 
začeli v Škofji Loki graditi zdravstveni 
dom. Bračkova je postavila trdne te-
melje loškemu osnovnemu zdravstvu, 
bila pa je tudi prva upravnica zdra-
vstvenega doma. V stroki je bila cenje-
na zaradi strokovne razgledanosti in 
organizacijskih sposobnosti.
Zdravka Krvino je predlagal Lions 
klub Škofja Loka. Krvina je bil eden 
od najbolj uspešnih županov po drugi 
svetovni vojni v Sloveniji, ki je odlo-
čilno sooblikoval čas najbolj dinamič-
nega razvoja škofjeloške občine. Tako 
je med drugim zaslužen za referen-
dumski program izgradnje šol na Lo-
škem, začel je s projektom kmečkega 
turizma, poskrbel, da sta Poljanska in 
Selška dolina dobili asfaltne ceste; v 
njegovem mandatu je stekla obnova 
kanalizacije, zgradila pa se je prva 
čistilna naprava v Jugoslaviji … Bil je 
tudi med pobudniki ustanovitve Skla-
da Staneta Severja, krepil je medna-
rodno sodelovanje občine, aktivno je 
sodeloval tudi z izseljenci.

Aleja bo bogatejša za tri kipe
Še letos je predvidena postavitev spominskega obeležja dr. Franu Jesenku. Ob  
105. obletnici rojstva prihodnje leto naj bi svoje mesto v Aleji zaslužnih občanov 
dobila prva ženska – Marija Bračko; do leta 2021 pa tudi Zdravko Krvina.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ 
FOTO: JOŽE ŠTUKL

Europassion združuje več kot 90 evrop-
skih mest iz 16 držav, kjer uprizarjajo 
pasijone Kristusovega trpljenja. Škofja 
Loka je članica od leta 2008.
Tokratnega letnega kongresa sta se 
kot predstavnika občine Škofja Loka 
udeležila Jože Štukl iz Loškega muze-
ja in Jernej Tavčar iz občinske uprave. 
Udeleženci so si pod vodenim vod-
stvom ogledali slikovito Budimpešto 
in nekdanjo prestolnico Višegrad, kjer 
so si na trdnjavskem dvorišču ogleda-
li tudi viteške igre.
Naslednji dan je v mestni hiši Budaör-
sa potekal kongres Europassiona, na 
katerem je Štukl predstavil Škofjo Loko, 
Škofjeloški pasijon (ŠP) in njegov uspe-
šni vpis na Unescov Reprezentativni 

seznam, s čimer je za vedno presegel 
lokalne in državne okvirje in postal 
svetovno prepoznana dediščina. »V na-
daljevanju sem predstavil dejavnosti, s 
katerimi smo v Škofji Loki v preteklem 
letu na različne načine ohranjali pa-
sijonsko kontinuiteto in poskrbeli za 
dodaten nabor pasijonskih aktivnosti. 
V tem duhu je bil v Loškem muzeju pri-
pravljen prvi del stalne razstave o ŠP, 
ki v besedi in sliki ob uporabi sodob-
nih intermedijskih praks obiskovalcu 
pričara veličino ŠP. V sodelovalnem in 
povezovalnem duhu med številnimi 
loškimi institucijami smo pripravili 
digitalizirano tematsko Romualdovo 
pot, po kateri se posameznik poda s 
pametnim telefonom ali tablico in na 
trinajstih točkah spoznava ŠP in mesto 
Škofja Loka z njenimi znamenitost-

mi. Ob vseh teh aktivnostih je ugleda-
la luč sveta tudi prva številka novega 
mednarodnega zbornika z naslovom 
Pasijonski almanah – Passionis an-
nuarium. Kot sem poudaril zbranemu 
delegatskemu zboru, je publikacija 
namenjena objavljanju strokovnih in 
poljudnih prispevkov na temo pasijo-
nov in pasijonske dediščine s širšega 
evropskega prostora. Vse prisotne de-
legate sem tako pozval k sodelovanju 
pri nastajanju nove številke, ki bo izšla 
v jeseni 2018,« je pojasnil Štukl.
Kasneje so madžarski organizatorji 
slovesno predali euro-pasijonski ki-
pec predstavnikom mesta Tullins v 
Franciji, kjer bo prihodnje leto potekal 
kongres. Udeleženci kongresa, ki so 
prišli iz evropskih pasijonskih mest, 
so si zvečer na kamnitem hribu nad 
mestom ogledali veličastno pasijonsko 
predstavo na prostem, v kateri je sode-
lovalo okoli 300 igralcev. Uprizoritev je 
zelo mogočna, saj naravno okolje hriba 
deluje mistično. Gorečnost in srčnost 
igralcev skupaj z bogato svetlobno in 
glasbeno tehniko z Jezusovim trplje-
njem in vstajenjem pa globoko nago-
varja gledalce pasijona.
Kongresa se je prvič udeležila tudi 
skupina Pasijonski veter, ki združu-
je slovenske pasijonce, duhovno pa 
jo vodijo loški kapucini. Na tokratni 
letni skupščini je bil Pasijonski ve-
ter tudi uradno sprejet v združenje 
Europassion. Predstavniki združenja 
so predstavili njegovo poslanstvo ter 
sodelovanje prostovoljcev v Škofjelo-
škem in Ribniškem pasijonu. Z loški-
mi pasijonci je bil tudi kapucin brat 
Jaro Kneževič.

Evropski  
pasijonci
Tokratni, že 34. kongres 
združenja Europassion 
po vrsti je potekal v 
madžarskem mestu 
Budaörs.

Pasijonska predstava na Madžarskem

Udeleženci kongresa Europassion v madžarskem parlamentu
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Srečanje je bilo razdeljeno na tri dele. 
Prvi, uradni del, je bil generalna skup-
ščina, kjer je bilo govora o osnovah in 
programih nadaljnjega sodelovanja. 
Prav tako so sklenili, da mesto Sher-
bourne iz Velike Britanije še naprej 
ostane v združenju, bodisi kot pridru-
ženi član bodisi na kakšen drug na-
čin. Namreč v združenje Douzelage 

so vključena samo mesta iz Evropske 
unije, a je angleški Sherborne usta-
novni član, ki je še naprej zelo akti-
ven, imel pa je tudi pomembno vlogo 
pri vključitvi Škofje Loke v združenje.
V drugem delu so se učitelji dogovar-
jali o temah, ki jih bodo v naslednjih 
letih vključili v učni program. Tretji 
del pa je bil namenjen mladim in je 
potekal v obliki delavnic, kjer so se 
jim priključili tudi migranti in kjer je 
bilo govora o integraciji, ki ne poteka 
tako zlahka, kot so pričakovali.

»Prihodnje leto bo srečanje na Fin-
skem, potem pa bo generalna skup-
ščina potekala pri nas in škofjeloška 
gimnazija bo glavni organizator mla-
dinskega dela. Osrednja tema bo med-
generacijsko sodelovanje na primeru 
kulturne dediščine, zlasti na primeru 
Škofjeloškega pasijona, katerega upri-
zoritev bo slabo leto po konferenci, kar 
bo tudi idealna priložnost, da predsta-
vimo ta naš biser ter povabimo udele-
žence in njihove krajane na uprizori-
tev,« je povedal župan Miha Ješe.

Na Švedskem 
o integraciji
Letošnja glavna tema 
generalne skupščine 
članic združenja 
Douzelage, ki je potekala 
na Švedskem, je bila 
integracija migrantov.

Škofjeloški udeleženci generalne skupščine združenja Douzelage na Švedskem:  
Bor Dolenc, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj, župan Miha Ješe, Jernej  
Tavčar in Sergej Novak
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Tako kot je zdaj že tradicija, so se ško-
fjeloški gimnazijci od srednješolskega 
izobraževanja poslovili z maturant-
skim sprevodom in plesom četvorke. 
"Letos imamo 108 maturantov, pri 

plesanju četvorke pa so se jim pridru-
žili tudi dijaki Šolskega centra Škofja 
Loka," je pojasnil ravnatelj Jože Boga-
taj. 
Maturanti so se zbrali pred šolo in v 
sprevodu krenili mimo Novega sveta 
in preko Kamnitega mostu na Mestni 

trg, kjer je dijak Jaka Kožuh najprej 
prebral osmrtnico, ki je prej že ves te-
den krožila po razredih. Tudi čast, da 
nosijo zastavo šole in šolske insignije 
je pripadla najzaslužnejšim djakom, 
je pojasnil ravnatelj. Insignije in gi-
mnazijski ključ modrosti so po krat-
kem kvizu, v katerem so preverili, ali 
si to sploh zaslužijo, predali nižjemu 
letniku. Maturantom je v nadaljeva-
nju nekaj spodbudnih besed na njiho-
vi prihodnji življenjski poti namenil 
podžupan Robert Strah, nato pa so 
točno ob 12. uri odplesali še slavnostno 
četvorko in tako na simboličen način 
končali pouk, čeprav so bili pred njimi 
še maturitetni izpiti.

Živahno slovo od srednje šole
Dijaki zaključnega letnika Gimnazije Škofja Loka so 
se od srednješolskega izobraževanja poslovili z že 
tradicionalnim maturantskim sprevodom in plesom 
četvorke na Mestnem trgu.

Okrog sto parov maturantov je zaplesalo slavnostno četvorko na Mestnem trgu.

MATEJA RANT

Na vrtu Sokolskega doma bo tudi le-
tos zaživela Bralnica. Za glasbeni 
uvod v letošnjo sezono bo jutri ob 20. 
uri poskrbel kitarski trio Allcupown, 
ki ga sestavljajo učenke Glasbene šole 
Škofja Loka, njihov mentor pa je De-
nis Kokalj. V Knjižnici Ivana Tavčarja 
bodo tudi letos poskrbeli za kakovo-
stne knjige in drugo gradivo, ob prebi-

ranju katerega bo vse do konca avgu-
sta mogoče uživati v zeleni oazi sredi 
mesta.
Bralnica bo odprta od torka do nede-
lje od 17. do 20. ure, v deževnem vre-
menu pa odpade. Skupaj z različnimi 
škofjeloškimi organizacijami jo bodo 
tudi letos obogatili s pestrim in za-
nimivim dodatnim programom, ki 
bo potekal ob torkih ob 18. uri. K so-
delovanju so povabili Zavod Familija, 

Kulturno društvo Grable, Turistično 
društvo Škofja Loka, Loški muzej Ško-
fja Loka, Glasbeno šolo Škofja Loka in 
Modrijanovo knjigarno. Prvi dogodek 
bo 26. junija, ko bodo pripravili glas-
beno-pesniško predstavo Mehurč-
ki – uglasbene pesmi iz istoimenske 
pesniške zbirke Otona Župančiča. Ob 
spremljavi različnih inštrumentov jih 
bodo izvajali Boštjan Soklič, Vid Sark 
in Urša Kranjc. 

S knjigami v objemu zelenja
Vrt Sokolskega doma se bo tudi letošnje poletje spremenil v bralnico na prostem.
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DATUM IN URA: 
23.06.2018

·prvi termin ob 09.00,
·drugi termin ob 11.00.

PROGRAM:

·predstavitev projektov,
·ogled podzemnega dela kamnoloma,
·ogled proizvodnje,
·kadrovski kotiček,
·program za otroke.
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

"Mladi razstavljavci vsako leto znova navdušijo s svežino idej 
in znanjem, zato je ta dogodek odlična priložnost za vse, ki se 
odločajo za poklicno pot, obenem pa tudi za podjetnike in obr-
tnike, da v razstavljenih izdelkih prepoznajo prihodnje stro-
kovnjake in jih povabijo k sodelovanju," so ob razstavi poudari-
li v Območni obrtno-podjetniški zbornici Škofja Loka, ki vsako 
leto podeli tudi denarne nagrade najbolj kreativnim dijakom.
Svoje izdelke so razstavljali dijaki iz programa poklicnega in 
tehniškega izobraževanja srednje šole za lesarstvo in srednje 
šole za strojništvo. Večinoma je šlo za izdelke, ki so jih naredili 
v okviru zaključnih izpitov in poklicne mature, so pojasnili v 
Šolskem centru Škofja Loka. Predstavniki zbornice so tako kot 

vsako leto tudi letos najboljšim podelili priznanja in denarne 
nagrade v skupni višini tisoč evrov za vsako šolo. V kategoriji 
lesarstvo si je letos prvo nagrado prislužila klubska mizica Da-
vida Košnika, drugo nagrado so podelili za predalnik Leona Bo-
kala in tretjo nagrado za ležalnik Anžeta Stržinarja. Na podro-
čju strojništva je predstavnike zbornice najbolj navdušil Jošt 
Gartnar z grabljami za strma pobočja, drugo mesto so prisodili 
Žanu Martinjaku za CNC rezkalni stroj in tretje Nejcu Tavčarju 
za obnovo mopeda Tomos. Nagrada za inovativnost je pripa-
dla Gregu Rženu za napravo za podajanje košarkarskih žogic, 
nagrado občinstva pa si je prislužil Anže Meglič, saj je njegov 
CNC rezkalni stroj prejel največ glasov obiskovalcev razstave.

Navdušijo s svežino 
idej in znanjem
V sklopu Tedna obrti in podjetništva 
na Loškem si je bilo mogoče ogledati 
tudi razstavo izdelkov dijakov Šolskega 
centra Škofja Loka, ki so jo pripravili 
trinajsto leto.

Dijaki Šolskega centra Škofja Loka so s svojimi izdelki znova 
navdušili.
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IGOR KAVČIČ

Po uspešnem lanskoletnem koncertu 
muzikalov so se v Glasbenem društvu 
Crescendo, v okviru katerega že šest let 
deluje simfonični orkester, dobri dve 
leti in pol pa tudi mešani pevski zbor, 
odločili tudi letos zgodbo nadaljevati – 
tokrat s koncertom keltske glasbe. Da 
Crescendo deluje v pravo smer, je po-
trdila tudi publika, ki je tako rekoč do 
kraja napolnila avditorij na grajskem 
dvorišču. 
Poslušalci smo na otok pripluli v tistem 
trenutku, ko je iz ozadja zavel zvok dud, 
igral jih je, kot nato še pozneje v dodat-
ku, Janez Jocif, mojster igranja na stare 
instrumente. Le kako nas ne bi posrka-
la vase znamenita Scotland The Brave 
iz filma Braveheart (Pogumno srce) s 
kolono srčnih in z glasovi „oboroženih“ 
pevk in pevcev zbora Crescendo. Sklad-
bo je tako kot potem škotski napev ob 
zaključku priredil Andrej Misson. Sledi-
le so bolj in manj znane skladbe, tako 

irske tradicionalne pesmi v „gaelic“ 
jeziku kot glasbe iz muzikalov ali pa 
skladbe iz sveta novejše popularne glas-
be. Pristen vokal solistke Laure Kmetič 
v Mo Ghile mear, navdušujoč aranžma 
z epskim začetkom in čudovitim vsto-
pom viol, Gašperja Jereba v temi iz fil-
ma The Last of The Mohicans (Poslednji 
Mohikanec), ali pa igrivo plesna The 
Irish Washer Woman v priredbi Toma 
Varla in škotske dude Janeza Jocifa v 
vsem znani Amazing Grace. Aramžma-
je za zbor in orkester so ob omenjenih 
napisali še Peter Novak Smolič, Samo 
Vidic in Žiga Kert. 
Navdušili sta pevski solistki Tajda Jo-
vanovič v irski tradicionalni Dulaman 
in Tanja Klančnik v znani Orinoco 
Flow, pridih škotske pa je v škotskem 
napevu Auld Lang Syne z dudami 
vdahnil že omejeni Janez Jocif. Irske 
duše je božal Lenart Sušnik s svojim 
tenorjem, ki je pisan na kožo keltske-
mu melosu. V High Priests, zelo moški 
pesmi nizkih glasov, je bil njegov glas 

pravi balzam za dušo in se je odlično 
stapljal z zborom Crescendo, katerega 
član sicer je. Nismo dolgo čakali tudi 
na violinski solo, s katerim nas je Tim 
Skalar Demšar očaral v živahni irski 
pesmi Granuaile Dance. Drugi del kon-
certa so crescendovci ubrali skupaj s 
skupino Beer Belly Band in nekaterimi 
najbolj znanimi irskimi, ki jih izvajajo 
skupine, ki igrajo različne zvrsti glas-
be. Le kdo ne pozna znanih zabavlja-
ških Drunken Sailor in Whiskey in The 
Jar pa otožne Molly Malone in ljudske 
I'll Tell me ma. Prava glasba za irski 
žur. V dodatku je velika glasbena dru-
ščina z odra v veselje publike dve, tri 
skladbe ponovila in ni kazalo, da jih ne 
bi želeli poslušati še dolgo v noč.  
V Glasbenem društvu Crescendo so 
uspešni lanski junijski koncertni pr-
venec letos nadgradili z novim temat-
skim koncertom in dokazali, da gre za 
pravo stvar. Koncert ima vse možno-
sti, da postane tradicija. Žal je do na-
slednjega junija še tako zelo daleč ...

Pesmi o pogumu, trpljenju in živahnem življenju
Zvoki keltske zemlje so prvi petek v juniju zaveli po polnem avditoriju dvorišča 
Loškega gradu. Tak je namreč bil tudi naslov koncertnega večera, na katerega sta 
Mešani pevski zbor in Simfonični orkester Crescendo pod vodstvom dirigenta Žige 
Kerta vabila k poslušanju škotske, irske in keltske glasbe. Za „rokovski“ dodatek je 
poskrbela še skupina Beer Belly.

Stotnija nastopajočih v obeh sestavih Crescenda z dirigentom Žigo Kertom, solisti in 
skupino Beer Belly je po grajskem dvorišču ponesla zvoke keltske zemlje. / Foto: arrano 
production

Tenor Lenarta Sušnika, ki je zapel v 
tradicionlanem škotskem kiltu, je božal 
duše poslušalcev. / Foto: arrano production



MATEJA RANT

V Register nesnovne kulturne dediščine so sredi aprila 
vpisali tudi tradicijo izdelovanja malega kruhka in lese-
nih modelov zanje. Pod skupnim imenom mali kruhek 
je zajeta izdelava dražgoških kruhkov, loških kruhkov in 
ročno rezbarjenje lesenih modelov za loški kruhek. "Tako 
smo naredili enega od pomembnih korakov za ohranjanje 
nesnovne kulturne dediščine, obenem pa smo sprejeli od-
govornost, da zanjo skrbimo, jo negujemo in razvijamo," je 
poudarila Kati Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO Škofja 
Loka (RAS). Kot nosilke te nesnovne kulturne dediščine so 
v register vpisane tudi mojstrice rokodelke, ki na Škofje-
loškem izdelujejo to medeno pecivo, to so Petra Plestenjak 
Podlogar, Alenka Lotrič, Breda Tolar in Cirila Šmid.
Izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov zanje je tra-
dicionalna rokodelska dejavnost, značilna za škofjeloško 
območje. Medeno pecivo izdelujejo z vtiskovanjem testa v 
ročno izrezljane lesene modele, to so loški kruhki, ali ga obli-
kujejo in krasijo ročno, kar je značilno za dražgoške kruh-
ke. Pri pripravi vloge za vpis te tradicije v Register nesnov-
ne kulturne dediščine sta poleg Kati Sekirnik sodelovali še 
Mojca Šifrer Bulovec iz Loškega muzeja Škofja Loka in Katja 
Mohorič Bonča iz Muzeja Železniki. "Prve priprave so stekle 
v začetku preteklega leta, saj smo morale najprej pregledati 

vso etnološko literaturo, zapise in pogovore z mojstricami 
rokodelkami," je razložila Kati Sekirnik. Po njenih besedah 
je bil poseben izziv potem zelo na kratko strniti etnološko 
in zgodovinsko opredelitev malega kruhka ter predstavitev 
nosilk te dediščine. Petra Plestenjak Podlogar je še edina, ki 
izdeluje modele za loške kruhke in jih tudi sama peče, Alen-
ka Lotrič in Breda Tolar izdelujeta dražgoške kruhke, Cirila 
Šmid pa tako loške kot dražgoške kruhke. 
Tradicija izdelave loških in dražgoških kruhkov na Škofjelo-
škem sega v začetek 18. stoletja, in sicer so to tradicijo prine-
sle redovnice, ki so imele v Škofji Loki dekliško šolo. "Sprva 
so jih pekli samo za višje sloje in ob posebnih priložnostih, 
dekleta, ki so se šolala pri njih, pa so to prenesla tudi v do-
move na Škofjeloškem," je razložila Kati Sekirnik. Danes 
lesene modele za loški kruhek znova kupujejo ne samo za 
okras, ampak tudi za peko. "Recept namreč ni nobena skriv-
nost, kar je tudi prav, saj se s tem ohranja tradicija. Na ta 
način pri ljudeh spodbujamo zavedanje, da je to naša poseb-
nost, ki jo je vredno ohraniti." 

Skrb za ohranitev  
dediščine
V Registru nesnovne kulturne dediščine 
je svoje mesto dobila tudi tradicija 
izdelovanja malega kruhka in lesenih 
modelov zanje, ki je značilna za  
škofjeloško območje. 

Cirila Šmid / Foto: Vito Debelak

Dražgoški kruhek Alenke Lotrič in Brede TolarLeseni model Petre Plestenjak Podlogar
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"Izid novih Loških razgledov je za Loko vedno praznik, saj 
kar ni zapisano, se ni zgodilo," je na predstavitvi nove šte-
vilke Loških razgledov, že 64. po vrsti, poudaril župan Miha 
Ješe. Na več kot štiristo straneh je zbranih 38 prispevkov 
različnih avtorjev, pri čemer so osrednje mesto namenili 
praznovanju osemdesetletnice Muzejskega društva, ki so 
jo zaznamovali lani, je pojasnil predsednik društva Ale-
ksander Igličar. Poleg tega tudi v tokratni številki predsta-
vljajo pomembne osebnosti iz loškega prostora, zanimivo-
sti iz sveta narave in razmišljanja o kulturni dediščini, s 
pomočjo katere je slovenski narod ohranil svojo dušo, pa jo 
vse premalo cenimo, je vsebino na kratko strnila uredni-
ca Marija Lebar. Obenem so se spomnili še vrste jubilejev, 
tako osebnosti kot društev, ki so s svojim delovanjem za-
znamovali življenje na Škofjeloškem.
Najpomembnejše mesto so seveda namenili osemdese-
tletnici Muzejskega društva Škofja Loka. V prvem sklopu 
prispevkov so tako o svoji viziji društva v času predsedni-
kovanja spregovorili njegovi še živeči predsedniki. Judita 
Šega je pripravila seznam, kdo vse je v celotnem obdobju 
delovanja društva sodeloval v njegovih organih. "Kar 142 
imen oseb je, ki so vsaj del svojega prostega časa in ener-
gije namenjali 'za našo stvar', kot je rad govoril eden od 
nekdanjih predsednikov Pavle Blaznik," je razložila Marija 
Lebar. Osrednji prispevek tega sklopa pa po njenih bese-
dah predstavlja prispevek Matevža Koširja o iskrenem pri-
jateljstvu in tesnem sodelovanju dveh velikih mož, Pavleta 
Blaznika in Josipa Žontarja – raziskovalcev zgodovine in 
avtorjev temeljnih del o preteklosti Škofje Loke in Kranja. 
Sklop o osemdesetletnici muzejskega društva končuje pri-
spevek Helene Janežič o nepodelitvi občinskega priznanja 
zlati grb društvu ob njegovi obletnici. "Podaja celovito sliko 
dogajanja ob pobudi za podelitev priznanja in njeno zavr-
nitev ter odzive na to."
Prvemu sklopu sledijo Razgledi, v katerih so se ob dvestoti 
obletnici njegovega rojstva med drugim spomnili Edvarda 
viteza pl. Strahla ter ob šestdeseti obletnici njegove smr-
ti arhitekta Jožeta Plečnika, ki je svoj pečat pustil tudi v 
loški urbani in podeželski krajini. V temnejši del škofje-
loške zgodovine je posegel avtor Milko Mikola s prispev-
kom o Kazensko-poboljševalnem domu Škofja Loka, ki so 
ga ustanovili leta 1954, ukinili pa pet let kasneje, ko je bilo 
v njem le še šest obsojencev. Zanimivo izseljensko zgodbo 
iz loških hribov prinaša prispevek Helene Janežič o Ma-
riji Krek iz Poljanske doline, ki je svoj drugi dom našla v 

Združenih državah Amerike. V tem sklopu so predstavili še 
prvi muzejski teden Loškega muzeja v letu 1954 in osvetlili 
stike enega najuspešnejših slovenskih politikov in javnih 
delavcev Janeza Evangelista Kreka z drugimi pomemb-
nimi možmi iz nekdanjega loškega gospostva. Franc Kri-
žnar se v svojem prispevku sprašuje, ali je bil glasbenik in 
skladatelj Gabriel Plavec doma iz Ljubljane, Škofje Loke ali 
Železnikov. Posvetili so se še podzemeljski favni hroščev 
v Kevdercu in Lubniški jami ter po 160 letih ponovno odkri-
temu cinabaritu pri Svetem Tomažu.
V naslednjem sklopu je svoje mesto našel nagovor župana 
Miha Ješeta ob koncu preteklega leta, predstavljajo pa tudi 
občinske nagrajence občin Škofja Loka in Gorenja vas - Po-
ljane. Sledi mu najobsežnejši sklop Gradivo in spomini, v 
katerem je objavljenih kar trinajst prispevkov, v katerih so 
se spomnili tudi 110-letnice Planinskega društva Škofja Loka 
in 120. obletnice začetkov loškega turizma. Lokalna akcijska 
skupina za preprečevanje zasvojenosti pa je lani praznovala 
dvajsetletnico. Na koncu so pripravili pregled dela muzej-
skega društva v preteklem letu in predstavili knjižne novo-
sti društva, sledi pa še kronika občin Škofja Loka in Gorenja 
vas - Poljane.
Ob koncu predstavitve je Marija Lebar poudarila, da ne 
smemo pozabiti, da ni domoljubna samo vsebina knjige, 
ampak je takšna prvina tudi branje. "Torej naj tudi danes 
knjiga ostane dobra prijateljica in potrpežljiv učitelj, bra-
nje, tudi Loških razgledov, pa del vsakdana." 

Kar ni zapisano, se ni zgodilo
Nova številka Loških razgledov, ki so jo ob podpori občine izdali v Muzejskem 
društvu Škofja Loka, znova prinaša pregled najpomembnejšega dogajanja  
v preteklem letu na območju škofjeloške občine.

Vsebino nove številke Loških razgledov je predstavila urednica 
Marija Lebar.
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Na pobudo Slovenije je bil 20. maj razgla-
šen za svetovni dan čebel in letos smo 
ga prvič praznovali. Dan pred tem pra-
znikom so ga proslavili tudi škofjeloški 
čebelarji, ki so ob čebelarskem domu v 
Brodeh slovesno odprli čebelarsko učno 
pot. Odprtje Poti kranjske sivke so veselo 
pospremili v družbi številnih prijateljev, 
sodelavcev v projektu Med-o-vita, ki pod 
okriljem LAS loškega pogorja poteka od 
decembra lani do oktobra prihodnje 
leto, partnerji v projektu pa so še lokal-
ne akcijske skupine LAS s CILjem, LAS 
Mežiške doline in LAG Vzhodna Istra. V 
okviru LAS loškega pogorja pa v projek-
tu sodelujejo: Čebelarsko društvo Škofja 
Loka, Društvo Sožitje za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju, Loški 
muzej in Razvojna agencija Sora. 
Na dan odprtja se je obiskovalcem na-
smehnilo prijazno sončno vreme, še 
večer pred tem pa je na tem mestu pu-
stošila silovita nevihta in čebelarjem 
dodobra poškodovala učno pot, ki so 
jo dan pred odprtjem ravno izgotovili. 
Ko so se v soboto pripeljali obiskovalci 
od vsepovsod (tudi iz Hrvaške), razde-
janja ni bilo več videti in so se lahko 

nemoteno podali po novi učni poti. 
Tudi nam so jo razkazali predsednik 
Čebelarskega društva Škofja Loka Aleš 
Demšar s čebelarji Marjanom Nova-
kom, Karlom Žvegličem, Ludvikom 
Božnarjem in Robijem Kastelicem. Na 
poti je deset stojišč, opremljenih s pa-
nji, čebelnjakom in informativnimi 
tablami, na njej pa obiskovalci lahko 
spoznajo pomen čebel in čebelarstva, 
se poučijo o varstvu narave in o biot-
ski raznovrstnosti. Urejajo tudi zeliščni 
vrt, ki je predmet druge faze projekta, 
zanj pa skrbijo učenci Osnovne šole 
Jela Janežiča in člani društva Sožitje.  
Preden je župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe v sodelovanju s partnerji 
projekta odprl Pot kranjske sivke, se 
je v Brodeh že veliko dogodilo. Postavi-
li so stojnice s predstavitvijo projekta 
in sladkimi dobrotami, obiskovalci so 
prisluhnili predavanjem o delu čebe-
larskega društva, o pomenu svetov-
nega dne čebel, o poslikavi panjskih 
končnic in izdelavi medenih kruhkov, 
značilnih za škofjeloško območje. Še-
stim zaslužnim čebelarjem so podelili 
priznanja, obiskovalci so se veselili ob 
zvokih harmonike Matevža Hostnika 
iz Glasbene šole Škofja Loka in plesu 

folkloristov iz društva Sožitje, slišali 
smo tudi nekaj spodbudnih govorov o 
pomenu čebel in čebelarstva ter o pro-
jektu, ki je združil partnerje z različnih 
področij. V naslednji fazi projekta bo 
poleg dokončanja zeliščnega vrta tudi 
ureditev muzejskega prostora, v nada-
ljevanju pa še vzpostavitev turističnega 
produkta Čebelar za en dan. 
Kot je povedal predsednik ČD Aleš Dem-
šar, so učno pot začeli snovati že leta 
2011, letos pa so jo uspešno dokončali. 
Kar ducat delovnih akcij je bilo potreb-
nih, da so jo v slabih dveh mesecih iz-
delali, kot je treba. Pri tem so beležili 
tudi prostovoljne ure svojih članov: 49 
jih je sodelovalo pri tem početju, opra-
vili pa so blizu petsto delovnih ur. Če-
belarsko društvo Škofja Loka sicer šteje 
135 članov, obstaja pa že od leta 1905 in 
velja za eno najstarejših pa tudi najbolj 
aktivnih na Slovenskem.
Slovesni dan so obiskovalci nadalje-
vali z ogledom Škofje Loke in obiskom 
Rokodelskega centra Duo, kjer jim je 
mojstrica Petra Plestenjak Podlogar 
prikazala umetnost izdelovanja in 
rezbarjenja lesenih modelov za "ta 
mal' kurh'k", kakor v Škofji Loki ime-
nujejo to medeno pecivo.

Odprta je Pot kranjske sivke
Pri čebelarskem domu v Brodeh so prvi svetovni dan čebel proslavili že dan pred 
uradnim, ko so namenu predali čebelarsko učno pot. Minuli konec tedna so jo 
razkazali obiskovalcem ob dnevu odprtih vrat v okviru Tedna loškega podeželja. 

Na stojnicah pri čebelarskem domu v Brodeh smo lahko okusili 
medene dobrote. / Foto: Tina Dokl

Škofjeloški čebelarji so nam razkazali Pot kranjske sivke. 
/ Foto: Tina Dokl 
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Kolesarjenja po Škofji Loki in okoliških 
vaseh na starodobnih kolesih in v sta-
rodobni opravi se je udeležilo okrog de-
vetdeset kolesarjev, med njimi tudi ko-
lesarji iz Madžarske, Hrvaške, Nemčije 
in Avstrije. "Najbolj nas veseli, da so si 
gostje iz Avstrije in Madžarske že za pri-
hodnje leto rezervirali sobe," je z izvedbo 
letošnjega srečanja zadovoljen predse-
dnik društva Rovtarji Brane Tavčar.
Vsako leto si izberejo drugo smer vo-
žnje in tako jih je letos pot vodila proti 
Stražišču pri Kranju. "Premagati smo 
morali tudi 'gorski prelaz' Kamnitnik," 
se je pošalil Tavčar, saj je priznal, da ta 
strmina za kolesarje na kolesih brez 
prestav predstavlja precejšen pod-
vig, zato so na koncu vsi peš prišli do 
vrha. Da jih štejejo med starodobnike, 
morajo biti kolesa stara najmanj pet-
deset let, temu primerna morajo biti 

tudi oblačila kolesarjev, poudarja Tav-
čar. "Večina to upošteva, letos so bili 
le štirje Madžari v klubskih majicah." 
Najmlajša kolesarka, ki je z njimi pre-
vozila vseh dvajset kilometrov poti, je 
bila še ne šestletna Živa Dolenec, naj-
starejša udeleženca pa sta bila 79-letna 
Franc Klančar in Niko Kordež. "Eden 
od udeležencev se nam je letos pridru-
žil celo z malčkom na kolesu. Vožnja 
namreč ni pretirano zahtevna, pov-
prečna hitrost znaša od deset do dva-
najst kilometrov na uro, veliko imamo 
postankov," je razložil Tavčar. Žensk v 
krilih je bilo približno četrtina. "Marti-
na Oblak z Dolenjega Brda je prikolesa-
rila s košaro polno češenj, Daja Krava-
nja iz Šenčurja pa je svoje kolo okrasila 
s kanglico za mleko, polno marjetic," je 
bil navdušen Tavčar.
Pot jih je iz nekdanje vojašnice vodila 
čez Kapucinski most na Cankarjev in 
Mestni trg, na Trgu pod gradom pa so 
obiskovali prireditev PARAWing – para-

plegiki in tetraplegiki na motorjih ter 
ob dvajsetletnici društva Rovtarji po-
delili priznanja ustanovnim članom. 
Prejeli so jih prvi predsednik društva 
Aci Novinc ter Milan Čemažar, Frenk 
Oblak in Silva Oblak. Prek Kamnitni-
ka so se nato odpravili skozi Gorajte in 
Sveti Duh proti Dorfarjem, na igrišču v 
Žabnici pa naredili prvi postanek. Na 
svojem vrtu jih je nato s hladno pijačo 
pogostil Emil Možina iz Spodnjih Bitenj, 
nato pa so pot nadaljevali proti Straži-
šču, kjer je sledilo skupinsko fotografi-
ranje pred Ješetovo hišo. Na poti nazaj 
v Škofjo Loko so jim prijazen sprejem 
pripravili še Branko Mesec v Spodnjih 
Bitnjah ter Matevž Šifrer in družina 
Hafner v Žabnici. "Pri družini Hafner so 
nam predstavili njihov sodobno urejen 
hlev in nam razložili, kako poteka mo-
derna živinoreja." Njihov končni cilj je 
bil letos spet pred nekdanjo vojašnico, 
kjer so za udeležence pripravili tudi po-
gostitev.

Čez »gorski 
prelaz«  
Kamnitnik ...
V društvu Rovtarji so v 
začetku junija v Škofji 
Loki pripravili enajsto 
mednarodno srečanje 
starodobnih kolesarjev.

Skupinska fotografija pred Ješetovo hišo v Stražišču / Foto: arhiv društva

Na srečanju starodobnih kolesarjev se je letos zbralo skoraj devetdeset udeležencev.  
/ Foto: Andrej Tarfila
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Kot je povedala ravnateljica OŠ Škofja Loka-Mesto Doris Kužel, 
so se vse leto pripravljali na Fit olimpijado, učenci so se urili 
v spretnostih gibanja, razvijanju motorike, medsebojnem so-
delovanju tudi pod mentorstvom učencev iz višjih razredov. 
Seveda so v pravem olimpijskem duhu razvili olimpijsko za-
stavo, prinesli olimpijski ogenj in povedali zaprisego. Sledil 
je prvi žvižg in Fit olimpijada se je začela. Vodila in povezo-
vala jo je Barbara Konda, avtorica Mednarodnega projekta 
FIT Slovenija™ in direktorica Zavoda FIT. Župan Miha Ješe 

je udeležencem zaželel veliko dobrega druženja, nič poškodb 
in fair play. Na zaključni slovesnosti so podelili kolajne vsem 
sodelujočim učencem in nato spustili zastavo. Fit olimpijce 
so z obiskom nagradili tudi športniki iz največjih olimpijskih 
tekmovanj: Nataša Bokal, Domen Prevc, Nika Križnar, Tone 
Kosmač, Jure Hafner in Ivo Čarman.

Sodelovanje, gibanje, 
zabava
Učenci in učitelji Osnovne šole Škofja 
Loka-Mesto so v soboto, 26. maja, 
preživeli v gibanju za zdravje na prvi Fit 
olimpijadi. 

Tekmovalci od prvega do petega razreda so zastopali različne 
države, od Grčije, kjer so se olimpijske igre začele, do daljnih 
Avstralije, Brazilije in Indije ter Slovenije.

Po olimpijsko je važno sodelovati in igrati 'fair play'.  

Učenci so tekmovali v desetih olimpijskih disciplinah, imeli  
so veliko spodbude gledalcev.

Predaja olimpijskega ognja

Finska, dežela tisočerih jezer, ki spominja na jezero tisočerih 
vztrajnih talentov, hitrih in pogumnih iz razreda tretješolcev.
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Članska ekipa odbojkaric ŽOK Parti-
zan Škofja Loka je v 2. državni odboj-
karski ligi osvojila visoko 5. mesto in 
si s tem v novi sezoni priborila tudi 
možnost uvrstitve v višji rang tekmo-
vanja, 1. B odbojkarsko ligo. 
V klubu pa se za takšen korak niso 
odločili, tako da bo ekipa tudi v novi 
sezoni nastopala v drugoligaški kon-
kurenci. Kot je pojasnila predsednica 
kluba Aleksandra Kavčič, je glavni 
razlog za takšno odločitev, da je z ak-
tivnim igranjem prenehalo kar nekaj 
nosilk igre v tej sezoni. Tako bodo je-
dro ekipe naslednjo sezono sestavljale 
kadetinje. Letos so kadetinje v držav-
nem prvenstvu osvojile deveto mesto.
V klubu so zadovoljni tudi z uspehom 
ekipe starejših deklic (letnik 2003 in 
mlajše), ki so v državnem prvenstvu 
osvojile 7. mesto. V športni dvora-
ni Osnovne šole Jela Janežiča so na-
mreč v nedeljo, 6. maja, organizirali 
polfinalni turnir za starejše deklice, 
na katerem so poleg domače ekipe 
ŽOK Partizan Škofja Loka nastopale 
še ekipe Nova KBM Branik I, Vital Lju-
bljana I in Prevalje. Prvi dve uvrščeni 
ekipi, Nova KBM Branik I in Vital Lju-

bljana I, sta se uvrstili na finalni tur-
nir, domača ekipa in ekipa Prevalj pa 
v mali finale za uvrstitev med petim 
in osmim mestom. Turnir je konec 
maja potekal na Prevaljah, Ločanke 
pa so osvojile sedmo mesto.
Za odbojko je precej zanimanja tudi 
med najmlajšimi, ki tekmujejo v mali 
in mini odbojki, ponosni pa so na re-
prezentantko Tinkaro Kavčič, ki je 
letos prvič oblekla dres kadetske dr-
žavne reprezentance (U17) in tudi de-
bitirala na evropskem prvenstvu, ki 

je aprila potekalo v Sofiji v Bolgariji. 
Slovenska reprezentanca je osvojila 
končno 8. mesto v hudi konkurenci 
odličnih evropskih odbojkarskih re-
prezentanc.
"V klubu nas veseli, da prihajajo nove, 
obetajoče generacije, tako da se nam 
za prihodnost loške ženske odbojke res 
ni treba bati," pravi predsednica Ale-
ksandra Kavčič in se za strokovno delo 
zahvaljuje trenerjem in pomočnikom: 
Katarini Vraber, Davidu Okršlarju, Anji 
Čibej, Maji Goršek in Lii Berce.

Odbojkarice so zadovoljne s sezono
Pri ženskem odbojkarskem klubu Partizan Škofja Loka so uspešno zaključili  
z uradnimi tekmovanji pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije, članska ekipa 
pa se je v drugoligaški konkurenci veselila petega mesta.

Starejše deklice, ekipa polfinalistk ŽOK Partizan Škofja Loka s trenerjema / Foto: arhiv ŽOK
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Ob moškem rokometu je v Škofji Loki znova vedno bolj po-
pularen tudi ženski rokomet. Trenutno v Ženskem roko-
metnem društvu Škofja Loka trenira trideset osnovnošolk, 
kot pravi predsednik kluba Jože Debeljak, pa si želijo, da bi 
bilo zanimanje za rokomet med dekleti še večje. 
»Rokomet je pri nas tradicija, zato vabimo dekleta, da pride-
jo na treninge, ki potekajo ob torkih v OŠ Ivana Groharja in 
četrtkih v OŠ Škofja Loka Mesto. Če jim bo igra všeč, naj izpol-
nijo prijavnico na naši spletni strani www.zrd-skofjaloka.si 

in tako postanejo del naše rokometne družine. Vpis bo seveda 
potekal tudi na začetku septembra, ob začetku novega šolske-
ga leta," pravi predsednik Debeljak, ki se z novim upravnim 
odborom Ženskega rokometnega društva Škofja Loka trudi, 
da bi v Škofji Loki znova živel tudi kvaliteten ženski rokomet. 
Da so dekleta na dobri poti, je dokaz letošnji mednarodni 
velikonočni turnir, ki se ga je na obali udeležila ekipa de-
klic letnika 2006 in mlajših, ki je v svoji kategoriji osvojila 
odlično tretje mesto. Ekipo je vodila nekdanja rokometaši-
ca Katja Jamnik, ki v društvu vodi mini rokomet ter mlajše 
in starejše deklice.

Raste tudi ženska rokometna družina
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Zadnji dnevi maja so bili za škofjelo-
ški moški rokomet nova prelomnica, 
saj je mlada članska ekipa, ki je edina 
zastopala Gorenjsko v najvišji državni 
ligi, Ligi NLB, osvojila peto mesto v dr-
žavi. Rokometašem in vodstvu ekipe 
najbrž nihče ne bi zameril, tudi če bi 
na koncu pristali na še vedno odlič-
nem šestem mestu, toda številni na-
vijači, ki so se zbrali na tribunah ško-
fjeloške dvorane Poden, so ekipo, po 
zares borbeni tekmi, na koncu ponesli 
do nove zmage, saj so Krko ugnali s 24 
: 22 (9 : 10). 
"Zavedali smo se, da je tekma za nas 
pomembna, saj je odločala o petem 
mestu. Zato so se nam roke nekako 
"skrajšale" in tekma je bila nervozna 
do konca. Na koncu smo vendarle 
zbrali vse moči in zmagali ter osvoji-

li peto mesto v državi. To je za ekipo, 
ki jo je po lanski sezoni zapustilo šest 
igralcev, res lep uspeh. Uspeh je bil že 
uvrstitev v ligo za prvaka, saj je naš 
prvotni cilj, da v sezoni igramo s čim 
večjim številom igralcev," je po zadnji 
tekmi povedal trener Robert Beguš, ki 
je potrdil, da ostaja trener v klubu tudi 
v novi sezoni. Klub pa zapušča odlični 
mladi reprezentant Aleks Kavčič, ki 
odhaja k velenjskem Gorenju.
"Imamo večinoma domače igralce, na 
žalost pa nam večji oziroma bogatejši 
klubi vzamejo kakšnega izmed njih. 
K sreči imamo res dobro rokometno 
šolo in vsako sezono v moštvo vklju-
čujemo mlade. Dejstvo pa je, da neka-
tere igralce težko hitro nadomestimo. 
Tako nas tokrat po sezoni zapušča 
Aleks Kavčič, ki pa ga bomo na njego-
vem igralnem mestu levega zunanje-
ga igralca težko nadomestili," je tudi 
povedal trener Beguš.

Prav posebna je bila tako zadnja tek-
ma sezone pred domači navijači tudi 
za 22-letnega Aleksa Kavčiča, ki je bil 
vsa leta tudi član mladih slovenskih 
reprezentanc, spomladi pa ga je v član-
sko izbrano vrsto prvič povabil tudi se-
lektor Veselin Vujović. "Res nepopisno 
je bilo igrati še zadnjo prvenstveno 
tekmo pred domačo publiko. Doma-
če dvorane se bom vedno spominjal 
z res dobrimi občutki in upam, da se 
še kdaj, morda ob koncu kariere, vr-
nem domov. Gorenje je nova stopnička 
v moji karieri in upam, da bom nato 
naredil še kakšno stopničko naprej," je 
povedal Aleks Kavčič, ki si seveda želi 
tudi igranja v članski reprezentanci. 
"Igranje v reprezentanci zahteva stalno 
dokazovanje. Selektor menja igralce in 
mislim, da si tisti, ki so trenutno v eki-
pi, to tudi najbolj zaslužijo. Moj načrt 
pa je garati in trenirati še naprej in si 
tako zaslužiti še kakšen nastop," je tudi 
povedal Aleks Kavčič.

Rokometaši so sezono zaključili z zmago
Zadnji majski petek je članska ekipa rokometašev Urbanscape Loka v domači 
dvorani z ekipo Krke odigrala zadnjo tekmo Lige NLB ter se, skupaj s številnimi 
navijači, veselila zmage in končnega petega mesta, kar je še pripomoglo k veselju 
ob letošnjem jubileju, šestdesetletnici kluba. 

Na zadnji prvenstveni tekmi v dvorani na Podnu so domači rokometaši Urbanscapa Loke 
(v napadu na sliki Matija Vrbinc) z borbeno igro ugnali Krko. 

Trener Robert Beguš je zadovoljen z 
letošnjo sezono, saj se je ekipa dobro 
upirala tudi najboljšim v državi in osvojila 
končno peto mesto.



 

Osnovna naloga naše službe je ljudem omogočati varno in mirno življenje. Varujte se. Sodelujte s sosedi. 
Bodite pozorni na neznance, ki ne spadajo v vaše okolje in ki si z raznimi zvijačami, kot so prodaja blaga, 
anketiranje, zbiranje prispevkov, navideznimi sprehodi in podobno, pridejo ogledat vaš dom, podjetje, trgovino 
… – tarčo bodočega napada. Edino takrat so vidni in ranljivi, zato si takoj zapišite čim več podatkov o njih in 
njihovih vozilih, fotografirajte. Takoj obvestite policijo. Vhodnih vrat ne odpirajte neznancem. 

Za zagotovitev vaše varnosti in varnosti vašega doma, podjetja, trgovine vam predlagam:
–  vgradite protivlomno zaščito: čvrsto ograjo okoli posesti, vhodna vrata opremite s prečno zaporo  

oz. vgradite protivlomna vrata, na kletna okna namestite rešetke ali varnostne folije ipd. 
–  vgradite alarmne naprave: zaznava gibanja, loma stekla, tresenja vrat ali sten, panik tipka, magnetni kontakti 

na vratih in oknih in tudi požarni senzor (kuhinja, kurilnica). Alarmno centralo povežite z varnostno nadzornim 
centrom RIVAL. Oboroženi intervencijski varnostniki so ves čas na terenu in na pomoč v primeru alarma  
pridejo v nekaj minutah. 

–  naročite varnostno obhodno službo: občasno, dogovorjeno prisotnost oboroženega varnostnika okoli vaše 
hiše, podjetja, garažne hiše, parkirišča, naselja, soseske. Naši  oboroženi varnostniki nadzorujejo območja 
vseh mest in krajev na Gorenjskem.

Fizično varovanje ljudi in premoženja s kakovostnimi varnostniki na Gorenjskem zagotavljamo za proizvodna 
podjetja, izobraževalne ustanove, stavbe državne uprave in objekte posebnega pomena za državo. 
Varovanje javnih prireditev je dejavnost, ki jo z marljivimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodilna ekipa 
jo intenzivno izvaja od leta 1995. Poleg vseh koncertov, športnih prireditev smo bili tudi načrtovalci in jedro za-
sebnega varovanja pri obisku Garija Kasparova, Luciana Pavarottija in Billa Clintona v Ljubljani. 
Varovanje prireditev v gostinskih lokalih izvajamo s kulturnim in razumevajočim pristopom do obiskovalcev 
ter uspešno varujemo več nočnih lokalov, klubov, barov in drugih zabavišč.
Izdelamo vso potrebno dokumentacijo iz veljavne Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih 
prireditvah. 
Osebna varnost postaja pomembno vprašanje, zlasti za ženske. Kazniva dejanja zoper življenje in telo, spolno 
nedotakljivost ter javni red in mir dobivajo vse bolj nasilne oblike. Tečaj osebne varnosti (TOV), ki ga v primeru 
izkazanega interesa lahko organiziramo jeseni, poleg vadbe okinavskega karateja za psihofizično in obrambno 
sposobnost obsega tudi teoretične vsebine o pravici do obrambe, o obrambnih pripomočkih, o zalezovanju, o 
nadlegovanju, o motivih in ciljih napadalcev, o načinih in fazah priprave napada, o nevarnih točkah, o virih za 
zbiranje informacij … TOV je najbolj primeren za polnoletne. Možno je tudi individualno usposabljanje. Avtor in 
izvajalec tečaja ima 30 let operativnih delovnih izkušenj v varovanju, je inženir varovanja, varnostni menedžer, 
varnostnik za varovanje oseb, usposobljen in certificiran v ISA, Israel ter pri Karate zvezi Slovenije licenciran 
trener karateja in tudi mojster-inštruktor Uechi ryu karate-do, 5. dan. Vedno dosegljivi. Pokličite.

Branko Malešič, pomočnik direktorja

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

OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si 
T: 040 26 60 11
zoran.lakicevic@rival-vts.si 
T: 040 55 00 55
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www. slo-zeleznice.si

ZAGREB / 9 €

OPATIJA, REKA / 9 €

PULJ / 19 €

BEOGRAD / 29 €

BUDIMPEŠTA / od 9 €

DUNAJ / od 29 €

MÜNCHEN / od 29 €

ZÜRICH / od 29 €

FRANKFURT / od 49 €

PRAGA / od 39 €
Navedene cene veljajo za enosmerne vozovnice iz Ljubljane. 
Število nizkocenovnih vozovnic je omejeno.
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A2U ŠENČUR  T: 04 29 27 200     www.a2u.si

Varujemo
  vaše zdravje.

MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
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Zelena butična 
destinacĳa
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MAJA BERTONCELJ

Letošnji humanitarni projekt 10 krogov za 10 nasmehov, ki 
je potekal v desetih različnih mestih za deset pomoči po-
trebnih družin ali posameznikov, se je znova ustavil tudi v 
Škofji Loki, na stadionu za OŠ ŠKofja Loka-Mesto. Za dober 
namen je teklo ali hodilo 285 udeležencev, številka, ki je 
med najvišjimi v zgodovini projekta. 
"Vidi se, da je Škofja Loka športno mesto, da ima veliko 
srce. Informacija o tem teku je zaokrožila, z leti rastemo 
in komaj čakam naslednjo izvedbo. Ta majhen stadion da 
dogodku še poseben čar. Sem presrečen. Škofja Loka ostaja 
med lokacijami tudi za prihodnje leto," je povedal Matej 
Markovič, predsednik Športno humanitarnega društva 
Vztrajaj - Never give up in gonilna sila projekta. Poleg teka-
škega dela je v Škofji Loki potekal tudi pester spremljevalni 
program. "Z udeležbo smo zelo zadovoljni. Odziv je nad pri-

čakovanji. Prišli so posamezniki, člani športnih društev, 
tekaških skupin, ne samo s Škofjeloškega, tudi od drugje. 
Gibanje in dobrodelnost gresta danes z roko v roki. Poleg 
tega ne gre za tekmovanje, lahko tečeš ali hodiš," je pove-
dala Li-An Kozmelj, lokalna koordinatorica.
Glavni tekač v Škofji Loki je bil Gašper Debeljak iz Poljan, ki 
je pretekel kar 210 krogov. Na stezi so se mu pridružili še 
drugi, nekateri za nekaj krogov, drugi so vztrajali dlje, vsak 
po svojih zmožnostih.

Škofja Loka ima  
veliko srce
Dober odziv na humanitarni projekt  
10 krogov za 10 nasmehov

Odziv na projekt 10 krogov za 10 nasmehov je bil v Škofji Loki 
izjemen. Našteli so kar 285 udeležencev.

 
Sobota, 16. 6. 2018
 
9.30-13.00   Teki vrtčevskih otrok; Podelitev 

priznanj mladim športnikom;  
Športno-zabavni spremljevalni 
program; Vzajemkova dežela

10.00-22.00 Športna tržnica

16.30 Tek za edinost (Run4Unity)

18.00-20.00  Šolski teki za Pokal štirih 
županov

20.00  Razglasitev rezultatov/
podelitev kolajn in nagrad za 
šolske teke

21.00  Nočni 10-km Tek štirih mostov po 
ulicah Škofje Loke

23.00  Razglasitev rezultatov in 
podelitev nagrad

22.00-02.30  Športno-zabavno druženje s 
koncertom skupine Duble Truble

Petek, 15. 6. 2018
20.00 – 22.00  Tekaško druženje s testeninko 18.00 – 24.00  Koncerti: Fire Skulls, Mal’ Prepozen, 

Profesionalni amaterji in X-Ray 

10 KM 
DOLG 
ŽUR TEK ŠTIRIH MOSTOV

15. in 16. 6., Škofja Loka
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www.visitkranj.com

28. 6.
ČETRTEK

INNER 
CIRCLE
(Jamajka)
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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

MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Historial oziroma festival zgodovine 
v Škofji Loki pripravljajo od leta 2010, 
pred tem so loško preteklost predsta-
vljali skozi Venerino pot. Gre za vrsto 
zgodovinsko-etnoloških dogodkov, s 
katerimi ohranjajo dele škofjeloške 
zgodovine. Obiskovalci lahko podoživi-
jo loško preteklost s prikazi starih obr-
ti, kulinarike, oblačilne kulture prete-
klih stoletij ter stare glasbe, plesov in 
legend. "Zgodovino želimo obujati ne 
na strog zgodovinski način, ampak 
skozi loške legende in pripovedke ter 
ji pridati pridih sodobnosti," je razlo-
žila Andreja Križnar iz Turizma Škofja 
Loka, ki deluje pod okriljem Razvojne 
agencije Sora. Rdeča nit letoš njega fe-

Obujajo loško zgodovino
Škofja Loka se bo predzadnjo soboto v juniju v okviru festivala zgodovine  
Historial za en dan znova vrnila v preteklost.

Utrinek z lanskega Historiala
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stivala bo legenda o zamorcu s krono. 
Letošnji Historial se bo odvijal v sobo-
to, 23. junija. Uvodni dogodek bo sicer 
že dan prej, in sicer bodo v Sokolskem 
domu pripravili kulturni program ob 
štiridesetletnici pobratenja z občino 
Sovodnje ob Soči. V soboto bo že ob 9. 
uri oživelo več kot šestdeset stojnic na 
Mestnem, Cankarjevem in Spodnjem 
trgu, na katerih se bodo predstavljali 
ponudniki domače in umetnostne obr-
ti, prikazali bodo tudi delo kovača ter 
tkanje in šivanje historičnih oblačil, v 
okviru kulinarične ponudbe pa bo mo-
goče uživati v okusih loškega podeželja. 
Ob 10. uri bo sprevod meščanov v histo-
ričnih oblačilih krenil s Spodnjega pro-
ti Mestnemu trgu, kjer bodo ob 11. uri 
prvič uprizorili dramsko igro Zamorc s 
krono, ki predstavlja osrednji dogodek 
festivala. Ponovili jo bodo še ob 18. uri. 
S to legendo bodo povezane tudi delav-
nice za otroke, ki bodo potekale na Trgu 
pod gradom, ter razstave likovnih izdel-
kov loških osnovnošolcev v Mali galeriji 

občine Škofja Loka in Oknu loške hiše. 
Ves dan bo mogoče spremljati nastope 
glasbenih in plesnih skupin, med dru-
gim se bodo predstavili Taboršti Kup-
ci iz češkega Tabora. Letošnjo novost 
predstavlja dogajanje, ki so ga združili 
pod imenom Pri mojstrih rokodelcih, 
odvijalo pa se bo pred ateljejem Amu-
se na Cankarjevem trgu. "Mojstri roko-
delci Daniel Musek, Primož Rihteršič, 
Matija Hiršenfelder, Jože Krmelj, Anja 
Musek in Karla B. Rihtaršič bodo prika-
zali tradicionalne rokodelske veščine," 
je pojasnila Andreja Križnar.
Na Trgu pod gradom bodo pripravili 
tudi pester program za otroke, saj bodo 
lahko sodelovali v rokodelnicah, mu-
zejskih delavnicah, se igrali stare igre, 
prisluhnili pravljicam in spremljali 
nastope učencev škofjeloških osnov-
nih šol. Učencem Glasbene šole Škofja 
Loka pa bo mogoče prisluhniti v atriju 
starega župnišča in v Špitalski cerkvi. 
Na Spodnjem trgu bodo nekaj dni pred 
Historialom odprli kreativno središče 

Kreativnice, pred katerim bo potekal 
prikaz dela oblikovalk tekstila, pod lipo 
pa bo urejen družabni kotiček. Pripravi-
li bodo še dve brezplačni vodenji, in si-
cer ob 12. uri po Spodnjem trgu in ob 16. 
uri po Romualdovi poti. Veliko bo tudi 
spremljevalnih dogodkov. Med drugim 
bodo ponujali prost vstop v galerije, 
ugodnejše vstopnice bodo na voljo tudi 
za Loški muzej, ves dan bo za obiskoval-
ce odprta še Špitalska cerkev. Historial 
bodo zaokrožili z večernim koncertom 
učiteljev Glasbene šole Škofja Loka na 
Trgu pod gradom in plesnim nastopom 
članov Kulturnega društva Lonca.

Letošnji Historial se bo odvijal 
v soboto, 23. junija. Uvodni 
dogodek bo sicer že dan prej, in 
sicer bodo v Sokolskem domu 
pripravili kulturni program ob 
štiridesetletnici pobratenja z 
občino Sovodnje ob Soči.

MaMMa Mia! 
PONOVNO V KRaNJU

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že tretje leto nav-
dušuje gledalce po Sloveniji. 26. avgusta prihaja ta najbolj gledan 
muzikal ponovno v Kranj, na grad Khiselstein.
Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna glasba skupine 
Abba. V muzikalu nastopajo odlični pevci, plesalci, igralci in glas-
beniki: Simona Vodopivec Franko (Donna), Alenka Godec (Ro-
sie), Damjana Golavšek (Tanya), Gojmir Lešnjak – Gojc/Jaša 
Jamnik (Bill), Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Marjan Bunič 
(Harry), Lina Rahne/Veronika Kozamernik/Lea Bartha Pesek 
(Sophie), Matjaž Kumelj (Sky) ter mnogi drugi. Domiselna scena 
in kostumi, skupaj s privlačnimi skupinskimi plesnimi točkami in z 
razkošno osvetljavo, poskrbijo za pravljično vizualno podobo.
Mamma Mia! prihaja 26. avgusta ob 20.30 na grad Khiselstein. 
Vstopnice so že v prodaji na spletni strani eventim.si, na vseh po-
štah ter na bencinskih servisih Petrol in OMV.

86 x 117 loske novice.indd   1 04/06/18   09:09
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SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL

S temperaturami smo že vstopili v 
dolgo poletje in v vročini se še kako 
prileže osvežitev. Tudi v kozarcu. Po-
memben je dovoljšen vnos tekočine, 
za žejo je najprimernejša voda, kar je 
splošno priporočilo. Za osvežitev pa si 
privoščimo morda sirup, ki ga nare-
dimo iz domačih zelišč ali domačega 
sadja, ki dozoreva v tem času. Dva  
recepta svetuje Vanja Šubic, učiteljica 
strokovnih modulov v Biotehniškem 
centru Naklo. O aktualnem doga-
janju v Biotehniškem centru Naklo  
pa ste lahko obveščeni tudi z brezplač-
nim e-napovednikom (pišite na tecaji@ 
bc-naklo.si).

Osvežilni poletni sirup, narejen doma
Biotehniški center Naklo je zaključil sezono tečajev slaščičarstva, mlekarstva, 
cvetličarstva ... za odrasle v sezoni 2017/18, nadaljevali se bodo jeseni. Pred čisto 
pravimi počitnicami pa še njihov nasvet za "poletje v kozarcu". 

Nudimo vam: malice, kosila, pizze,  

kalamare, lignje, hladne predjedi, juhe,  

tople predjedi, testenine, rižote, glavne jedi,  

solatne krožnike, solate, sladice, …

Letošnja novost je sladoledni vrt.

Imamo tudi primeren prostor za zaključene 

družbe do 110 oseb (rojstni dnevi,  

praznične zabave, obletnice, poslovne zabave, 

organizirana kosila in večerje za večje  

skupine, poroke, sedmine ...).

Tel.: 0590 10 110

Gostilna je odprta vsak dan od 9h-22h,  
sobote in nedelje pa od 10h-21h. 
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... novo na vrtu gostilne rekar ...

V družbi najboljše kave
NEREK, d.o.o. / Zasavska cesta 13, 4000 Kranj / Tel.: 04 23 55 885

MELISIN SIRUP
Sestavine:
10–15 dekagramov sveže melise (ali mešanica melise, 
mete, citronske verbene; to so zelišča, ki so tudi najpri-
mernejša za topli način), 1 liter vode, sladkor, citronska 
kislina
Iz melise skuhamo močan čaj. Naslednji dan čaj prece-
dimo. Na 1 liter melisinega čaja dodamo 1 kilogram slad-
korja ter 15 gramov citronske kisline. Sirup segrejemo do 
vrelišča ter vročega nalijemo v očiščene in ogrete stekle-
nice. Steklenice zapremo in jih takoj položimo za vsaj 2 
minuti, da se pasterizirajo še pokrovčki.

SIRUP IZ JAGODIČASTEGA SADJA

Sestavine:
1 liter soka malin, borovnic, ribeza … (sok pridobimo na 
različne načine, nekateri s pomočjo sokovnika, drugi sko-
zi gazo ... odvisno, kaj nam je bližje, op. a.), 1 kilogram 
sladkorja, 10 do 20 gramov citronske kisline na 1 liter sa-
dnega soka
Enemu litru sadnega soka dodamo 1 kilogram sladkorja 
in vse skupaj segrejemo do vrelišča. Za bolj harmoničen 
okus lahko dodamo citronsko kislino ali limonin sok. 
Vroč sirup do vrha nalijemo v očiščene in ogrete stekleni-
ce, jih zapremo in takoj položimo za vsaj 2 minuti, da se 
pasterizirajo še pokrovčki.           
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Obilico sadja, ki ga v teh dneh lahko naberemo na domačem 
vrtu ali v gozdu, lahko uporabimo tudi za izdelavo domačega 
sladoleda. Recept zanj nam je zaupala znanka, ki v poletnih 
dneh s sladkim poobedkom rada razveseli svojo družino. Po-
trebuje pol kilograma sadja, 10 dag sladkorja (lahko tudi 20 
dag), dve jajci in dve sladki smetani. Jajca in sladkor penasto 
zmeša, sladko smetano stepe in jo doda k sadju, zmešanim 
s paličnim mešalnikom, in zmesi jajc in sladkorja. Vse skupaj 
porazdeli po posodicah (pri njih doma so zelo priljubljeni pla-
stični modelčki za lučke) in jih spravi v zamrzovalnik. Vnukinji 
jih obožujeta, pa tudi odrasli se ne branijo doma narejenega 
sladoleda. Zanj lahko uporabite jagode, borovnice, maline, 
lahko vsak okus posebej, lahko pa tudi mešano sadje.   

Naredimo si sadni sladoled
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TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Pon.-pet.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-13.00
Tel.: 04 277 22 23
www.nancy.si

KOPALKE NANCY SO Z LJUBEZNIJO  
IZDELANE V SLOVENIJI.

Dan odprtih vrat bo v nedeljo, 24. 6. 2018, obisk kopali-
šča je ta dan brezplačen.
Letno kopališče bo obratovalo od 22. 6. 2018 do 21. 8. 2018:
- 22. in 23. 6. 2018 od 11. do 22. ure, nato pa
- vsak dan: od 9. do 22. ure
- popoldansko kopanje: od 14. do 22. ure
- nočno kopanje: od 20. do 22. ure

Od 22. 8. sledijo priprave bazena za evropsko  
veteransko prvenstvo v vaterpolu in plavanju, ki bo  
od 27. 8. do 7. 9. 2018.

Do 20. junija so v prodaji sezonske vstopnice  
po akcijskih cenah:
- odrasla 60 EUR (redna cena 72 EUR)
- otroška 38 EUR (redna cena 60 EUR)
- družinska 110 EUR (redna cena 130 EUR)

                    dnevne vstopnice/popoldanske vstopnice    
odrasla: 5 EUR, 4 EUR 
otroška: 3 EUR, 2,5 EUR
družinska: 9 EUR, 8 EUR 

Bazen z vodo, ki ima prijetnih 27 stopinj Celzija, vas v 
sončnem vremenu prijetno ohladi, v primeru oblačnega 
vremena pa vam omogoča rekreativno plavanje.

Obiskovalci bazena lahko sodelujejo na vodenih anima-
cijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so  primerne za 
šolarje in dijake. Za varnost in red med potekom anima-
cij bodo skrbeli strokovno usposobljeni animatorji. Pod 
nadzorom se je možno igrati tudi na velikih bazenskih 
igralih. Izbira iger in postavitev igral je prilagojena sta-
rosti sodelujočih. Sodelovanje je za obiskovalce bazena 
brezplačno.
Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo vas 
razvajajo v dveh lokalih. Vabljeni.

Informacije: recepcija bazena 04-2014440, 

www.zsport-kranj.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ  
vabi na  

LETNO KOPALIŠČE V KRANJU  
v kopalni sezoni 2018
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MATEJA RANT

Naravno kopališče Puštal velja za eno bolj urejenih narav-
nih kopališč v okolici Ljubljane. Kopališki turizem v Puštalu 
je škofjeloška občina pred leti ponovno oživila s poglobitvijo 
struge Poljanske Sore in obnovo podnic na jezu. Organizira-
na kopališka dejavnost se je sicer na tem mestu začela leta 
1927.
Za kopališče Puštal ter za lokacije na Selški Sori v Podlubni-
ku, Sori v Retečah in v Soteski na Selški Sori Občina Škofja 
Loka vsako leto pred začetkom kopalne sezone naroči stro-
kovno analizo vzorcev kopalnih voda. Za letos rezultatov še 
nimajo, v preteklih letih pa so bili vzorci skladni s pripo-
ročili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oziroma 
kopalnih območjih. Kljub temu kopalcem svetujejo, da vode 
ne pijejo oziroma ne zaužijejo, saj lahko to povzroči različne 
okužbe s povzročitelji črevesnih nalezljivih obolenj. Obenem 
se je priporočljivo po kopanju čim prej oprhati s čisto vodo.

Po ohladitev v reke
Tudi v Škofji Loki je mogoče kopanje na 
naravnih kopališčih oziroma kopalnih 
območjih.
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Zbudi
zmaja v sebi

Nad Tržičem je lahko zbuditi zmaja v 
sebi. Domačine, kot je ledni plezalec 
Klemen Premrl, vse leto žene v gore. 
Najdaljša slovenska alpska veriga 
Karavank ponuja razkošje planinskih  
smeri in več kot 20 trasiranih poti za 
gorske kolesarje.

Ob razgledih, kot je greben Košute, 
se slaba volja zlomi kot kamenje 
iz legende o zmaju, ki je razklal 
goro na dvoje. Vmes se ustavite na 
gostoljubnih kmetijah in kočah, 
med katerimi so tudi kolesarjem in 
pohodnikom prijazne nastanitve.

Več informacij: TPIC Tržič, 04 59 71 536, 
051 627 057, informacije@trzic.si

planinarimo
& kolesarimo
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Gorenjska plaža je sodoben bazenski 
kompleks, ki nudi rekreacijo in spros-
titev v prijetnem naravnem okolju in 
je z razgledom na bližnje hribe kot 
nalašč za umik od razgibanega in  
hitrega vrveža vsakdana.

Cena vstopnic za celodnevno  
kopanje
•  otroci do 2. leta brezplačno
•  predšolski otroci 1,50 €
•  osnovnošolci 3,00 €
•  dijaki, študenti, upokojenci,   
   invalidi 4,00 €
•  odrasli 5,00 €
Posebno ugodna je ponudba  
vstopnic za družine.

Letno kopališče Gorenjska plaža
C. Ste Marie aux Mines 11, 4290 Tržič
tel 08 205 76 66
gorenjska.plaza@gmail.com
www.bios-trzic.si/gorenjska-plaza/
www.visit-trzic.com
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ODKRIJ
NEZNANO. 
NAJDI SVOJO POT.
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Pri Planinski zvezi Slovenije obiskovalcem gora, ki niso ve-
šči gibanja v gorskem svetu, priporočajo, da se vključijo v 
planinska društva in se v gore odpravijo pod vodstvom izku-
šenih vodnikov. Vodniški odsek imajo tudi v PD Škofja Loka, 
ki je po številu članov tretje največje planinsko društvo na 
Gorenjskem in peto v Sloveniji. "V našem odseku je dvajset 
usposobljenih vodnikov, ki na leto pripravijo okrog štiride-
set vodenih izletov tako za bolj kot manj izkušene planince," 
je pojasnil Janez Pintar. Kot član planinskega društva se po 
njegovih besedah zavežeš k varovanju narave, v društvu pa 
so vedno dobrodošli tudi vsi drugi, na katere z veseljem pre-
našajo svoje znanje in izkušnje pri gibanju v gorah.
V gorah je predvsem pomembno, da hodimo po markira-
nih poteh, saj tako ne motimo živali in ne uničujemo na-

Na vrhu smo šele na pol poti ...
Obisk v gorah se poleti močno poveča, a za varno obiskovanje gorskega  
sveta je pred odhodom na pot treba poskrbeti za ustrezno psihofizično 
pripravljenost in opremljenost, svetuje predsednik Planinskega društva  
(PD) Škofja Loka Janez Pintar.

Janez Pintar
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rave, poudarja Janez Pintar. V primeru, da se v gore odpra-
vimo brez vodnika, je po njegovih besedah pred odhodom 
na pot treba preveriti vremensko napoved za gore in stanje 
posameznih planinskih poti ter glede na zahtevnost poti 
tudi opremo. "Zelo pomembni so recimo pohodni čevlji, 
ki morajo biti prilagojeni razmeram na poti. V visokogor-
je vedno vzamemo tako letne kot zimske pohodne čevlje," 
svetuje Pintar. Preveriti je treba tudi informacije glede od-
prtja koč in dolžine izbrane ture. Pintar svetuje, da izbiro 
poti planinci prilagodijo svoji psihofizični pripravljenosti, 
na poti pa se je treba prilagajati najšibkejšemu udeležen-
cu. "O svojih načrtih in poteh obvestite svoje bližnje, v avtu 
pa pustite listek s podatki o načrtovani turi. Po poti se vpi-
sujte v vpisne knjige v kočah in na vrhovih." Med opremo, 
ki je v visokogorju obvezna, Pintar prišteva še čelado za 
varovanje pred padajočim kamenjem, varovalni pas, na-
glavno svetilko in komplet prve pomoči ter dodatna topla 
oblačila. "V visokogorju lahko tudi poleti ob nevihtah pride 
do nenadnega padca temperatur, zato obstaja nevarnost 
podhladitve." V nahrbtniku tako ne bodo odveč niti kapa in 
rokavice. Priporoča, da se s hrano in pijačo planinci oskr-
bijo v planinskih kočah, da nahrbtniki niso pretežki. Pred-
vsem pa se je po njegovih besedah treba zavedati, da smo 
na vrhu šele na pol poti, saj je cilj varna vrnitev v dolino. 
Ob tem Pintar z zadovoljstvom ugotavlja, da je ozavešče-
nost planincev iz leta v leto večja. "Vse več ljudi se pred 
odhodom v gore obrne tudi na naše društvo in naše vo-

dnike ter se z njimi posvetujejo in poiščejo vse potrebne 
informacije. Pri nas si je mogoče izposoditi tudi določe-
no opremo." Veseli ga tudi, da na treh škofjeloških šolah 
delujejo planinski krožki, ki jih ta čas obiskuje okrog 150 
otrok. Tako že mladi pridobivajo znanja s področja pla-
ninstva in razvijajo občutek za gibanje v gorskem svetu.
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Vedno moramo najprej točno vedeti 
namen, za katerega bomo šotor upo-
rabljali. Pohodniki, kolesarji, motori-
sti potrebujejo majhne in lahke šoto-
re, v katerih se udobno prespi in najde 
mesto tudi nahrbtnik, kolesarske ali 
potovalne torbe. Teža takih šotorov se 
giblje med slabim kilogramom pa do 
približno treh kilogramov za dve do 
tri osebe. Seveda so lažji dražji, so pa 
bistveno kakovostnejši. Cene so raz-
lične in se gibljejo od nekaj deset do 
nekaj sto evrov. Če potrebujemo šotor 
za obisk koncerta metalne glasbe ali 
za eno ali dve noči po kakšni zabavi, si 
bomo izbrali poceni šotor, ki nam bo 

nudil zasilno zavetje v primeru slabe-
ga vremena," pravi Benjamin Kavčič, 
direktor M Caravaning.  
Pa poglejmo kampiranje v kampih. 
Kot svetuje Kavčič, vedno izberemo 
šotor za eno osebo več, kot je deklari-
ran, tako bomo zagotovo imeli dovolj 
prostora za počitek in opremo. "Take 
odločitve pri nakupu ne boste nikoli 
obžalovali. Za daljši dopust z več ose-

bami je treba razmišljati tudi o tem, 
ali bo za tako velik šotor v kampu do-
volj prostora; pametno je predhodno 
preveriti, rezervirati ali se prepričati, 
kako velike parcele imajo v kampu, 
kamor želimo na dopust."
Pametno je izbrati šotor, ki ima vho-
de na različnih straneh, da imamo v 
danih razmerah več možnosti za op-
timalno postavitev. "Pri nakupu mo-

Kakšen šotor kupiti
Kampiramo s šotori, šotorskimi prikolicami, počitniškimi prikolicami, avtodomi 
... Vsak prisega na svoje trenutno udobje, večina pa je začela kampirati najprej  
s šotorom. Preverili smo nekaj osnovnih nasvetov, kakšen šotor kupiti.

M CARAVANING d.o.o.
Poslovna cona A10

4208 Šenčur

040/410-444
04/510-40-50 

caravaning@mixilab.tv

mixi-caravaning.si

PRODAJA CARAVANING OPREME.
servis in prodaja počitniških vozil.

PRODAJA KAMPING in outdoor OPREME.
VEČ KOT 790 blagovnih znamk!

ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

Če kupujemo šotor, ki ga želimo imeti dlje časa, naj ima vsaj 
3000 mm vodnega stolpca. Vedeti je namreč treba, da šotor 
uničuje tudi sonce. In tudi tu velja, da trpežnost šotora pada z 
vodnim stolpcem. Se pa temu v veliki meri izognemo, če redno 
oz. vsaj enkrat letno impregniramo šotor in mu tako osvežimo 
vlakna in povečamo UV-odpornost.
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Kot svetuje Benjamin Kavčič, za kampiranje v 
kampih vedno izberemo šotor za eno osebo več, 
kot je deklariran, tako bomo zagotovo imeli 
dovolj prostora za počitek in opremo. Za daljši 
dopust z več osebami je treba razmišljati tudi 
o tem, ali bo za tako velik šotor v kampu dovolj 
prostora; pametno je predhodno preveriti, 
rezervirati ali se prepričati, kako velike parcele 
imajo v kampu, kamor želimo na dopust.

Premislimo, ali bomo zadovoljni s poliestrskim 
šotorom, ki je cenejši. Ali pa želimo šotor, ki 
je bolj zračen in manj vroč, ko nanj sije sonce, 
v tem primeru izberemo bombažni šotor ali 
še bolje mešanico bombaža in poliestra, ki je 
skoraj idealna mešanica dobrih lastnosti, ki jih 
mora imeti dober šotor.

ramo upoštevati tudi vse svoje navade in razvade, kajti le 
tako bo doživetje popolno. Premislimo, kam bomo posta-
vili mizo, stole in omarice, kje bo otroški voziček in kolesa 
ter ostala ropotija. Nato premislimo, ali bomo zadovoljni 
s poliestrskim šotorom, ki je cenejši. Ali pa želimo šotor, 
ki je bolj zračen in manj vroč, ko nanj sije sonce, v tem 
primeru izberemo bombažni šotor ali še bolje mešanico 
bombaža in poliestra, ki je skoraj idealna mešanica dobrih 
lastnosti, ki jih mora imeti dober šotor."
Večina uporabnikov si zastavlja tudi vprašanje, kako je z 
vodnim stolpcem šotora. "Preprosta razlaga je naslednja: 
če na tkanino položimo cevko premera palca in vanjo 
ulivamo vodo do višine 1000 mm in takrat material vla-
go prepusti, pomeni, da je stolpec 1000 mm ... večje, kot 
je število, višja je neprepustnost šotora. Če kupujemo šo-
tor, ki ga želimo imeti dlje časa, naj ima vsaj 3000 mm 
vodnega stolpca. Vedeti je namreč treba, da šotor uniču-
je tudi sonce. In tudi tu velja, da trpežnost šotora pada z 
vodnim stolpcem. Se pa temu v veliki meri izognemo, če 
redno oz. vsaj enkrat letno impregniramo šotor in mu 
tako osvežimo vlakna in povečamo UV-odpornost," poja-
snjuje Kavčič in doda, da pa se pri bombažnih ali mešanih 
šotorih zaradi specifik, ki jih imajo vlakna, vodni stolpec 
ne navaja. "Vlakna so namreč tkana drugače kot poliester 
ali najlon in imajo tudi drugačne raztezne lastnosti. Suha 
tkanina zagotavlja odlično dihanje, ko se vlakna zmočijo, 
pa nabreknejo, se močno povežejo med seboj in postane-
jo neprepustna za vodo. Tehnični bombaž, kot mu običaj-
no rečemo, je mešanica običajno v razmerju 35 odstotkov 
bombaža in 65 odstotkov poliestra. Edina slabost bombaža 
je v tem, da je bolj občutljiv na plesen kot poliester, kar 
pomeni, da moramo šotor po uporabi shraniti res dobro 
posušen. Enako je seveda priporočljivo tudi za poliestrske 
šotore in ostalo opremo, če želimo, da nam bo služila dol-
go časa."

NAPIHLJIVI ŠOTORI BREZ PALIC

Postavljanje šotora je eno od opravil, ki marsikomu ni naj-
bolj ljubo, ravno zato so pred leti na trg prodrli napihljivi 
šotori brez palic, ki jih enostavno postavimo z napihova-
njem "tub" s centralnega mesta ali na ločenih polnilnih 

Že veste kako nagraditi vašega 
otroka ob koncu šolskega leta? 

TERMINI:  
26.6. - 29.6. 2018 

2.7 - 6.7.2018 
9.7. - 13.7.2018 

27.8. - 31.8.2018

POČITNIŠKE DELAVNICE 
V DRUŽBI KONJ

Za vse otroke med 6. in 12. letom starosti 
V dopoldanskem času: Konjičkova delavnica 
V popoldanskem času  Kuharsko -                                 
                                                            slaščičarska delavnica
Cena: 170 eur (5 dni, dopoldan in popoldan, 
vključeno kosilo)

Več informacij in prijave: 
080 3900, 04 277 21 20, 

041 499 936 ali tecaji@bc-naklo.si

Prijavite ga na...
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S šotorom, ki ima vhode na različnih straneh, imamo v danih 
razmerah več možnosti za optimalno postavitev.
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mestih. "Prva leta uporabe napihljivih šotorov je bilo ne-
kaj težav s tubami, ob visokih temperaturah je marsika-
tera počila. Sedaj tehnološko dovršene tube ne delajo več 
težav, kar napihljivim šotorom daje veliko prednost, saj 
jih lahko res hitro in enostavno postavimo, poleg tega pa 
z lahkoto in brez poškodb kljubujejo tudi izjemno moč-
nim vetrovom. Trend je torej v napihljivih šotorih, vsemu 
napredku navkljub pa se v glavnem še vedno večina odlo-
či za klasične, tudi cenovno bolj ugodne šotore. Odločitev, 
kakšen šotor bomo kupili, je namreč zelo odvisna tudi od 
tega, ali ga rabimo enkrat ali večkrat letno, dalj ali manj 
časa. Vse to pogojuje velikost našega finančnega vložka," 
meni Kavčič.

NOTRANJOST ŠOTORA

"Takorekoč vsak šotor ima všito dno, 10.000 mm vodnega 
stolpca je standard za dno. Za boljšo izolacijo, manj kon-
denza in žuželk skrbi drugi notranji šotor, za dobro zrače-
nje pa še čim več komarnih mrež in odprtin, prek katerih 
omogočamo dodatno zračenje. Premišljene odprtine na 
pravih mestih naredijo med šotori kar precejšnje razli-
ke, saj posledično zagotavljajo tudi večje udobje in boljši 
spanec. Velikost spalnice mora nuditi popolno udobje, če 
se želimo res dobro odpočiti, kar naj bi bil osnovni na-
men počitnikovanja. Širina spalnega dela mora biti vsaj 
140 centimetrov za dve odrasli osebi in 120 za dva otroka. 
Predprostor mora zagotavljati dovolj prostora, da lahko 
vsi bivamo v njem v primeru slabega vremena, prav pa je 
tudi, da se najde prostor tudi za kakšnega gosta," svetuje 
sogovornik. Organizatorji na vhodu v spalni del so že kla-
sika, tako da lahko odložimo vanje bolj ali manj potrebne 
drobnarije. 
K opremi šotora sodijo tudi kvalitetni stoli in miza, taki, 
ki bodo zdržali nekaj let. "Včasih je smiselno, da nam 
istočasno služijo tudi kot ležalniki. Zelo praktični so še 
mali X-stolčki, ki jih namestimo pod noge ali ponudimo 
obiskovalcem na kratkem obisku. Nepogrešljiva je oma-
rica, ki služi kot miniaturna kuhinja, zgoraj postavimo 
plinski ali električni kuhalnik, spodaj pribor, posodo ali 
plinsko jeklenko. V zadnjem času je manj težav z električ-
no energijo v kampih, zato se vedno več kampistov odloča 
za indukcijske grelne plošče. "O ležiščih pa so mnenja zelo 
deljena. Nekateri prisegajo na visoke napihljive blazine, 
drugi na nižje samonapihljive blazine, trenutni trend pa 
so napihljive kompaktne dobro izolirane blazine, ki imajo 
zgoraj še prevleko iz spominske pene, kar zagotavlja res 
kvalitetno spanje." 
Zelo pomembna je seveda tudi senca. Če nam sence ne 
zagotavljajo drevesa v neposredni bližini, moramo zanjo 
poskrbeti sami. Večina vsaj večjih šotorov ima možnost 
dokupa dodatnih podaljškov ali senčil, ki zagotavljajo 
znosnejše preživljanje dopusta pod vročim soncem. V za-
dnjem času je na voljo tudi velika izbira kvalitetnih ra-
znokrakih sončnih jader ali ponjav, ki jih napnemo nad 
in čez šotor.

EkoTurizem Viženčar leži na nadmorski višini 1500 m, nepo-
sredno na smučišču. Smo družinsko podjetje, ki obratuje že 
24. leto in smo neizmerno predani naravi in zdravi domači 
hrani. Meso, mleko, zelenjava, sokovi, marmelade, čaji, mesni 
izdelki so sad naših pridnih rok z domače kmetije, ki je ekolo-
ško usmerjena. Kuhamo tudi za zaključene skupine, različne 
obletnice, pohodniške skupine, gorske kolesarje, diabetike ... 
po vaših željah. Nudimo individualna svetovanja s področja 
zeliščarstva, zdrave prehrane, organiziramo zeliščne delavnice 
in degustacije zeliščnih čajev, možnost bioenergetskih masaž 
z reiki mojstrom in pomoč pri vzgoji in učenju otrok, ki jo nudi 
Divine Business Certified Coach in leader, oddajamo prostor za 
konference (od aprila do junija in od oktobra do decembra – po 
dogovoru), oddajamo piknik prostor, nudimo spanje na seniku 
s planšarskim zajtrkom ... Naši nastanitveni gosti imajo poleti 
različne popuste pri vstopnicah za adrenalinski park, za oglede 
muzejev, pri vstopnicah za kolesarske steze in pri izposoji opre-
me oz. koles v servisu, pri hrani in pijači v domači restavraciji, 
pri različnih masažah in individualnih svetovanjih ...

Ambrož pod Krvavcem 23
4207 Cerklje na Gorenjskem
Informacije in rezervacije: 
T: 041 647 545 Mia  
E: ekotur.vizencar@gmail.com 
S: www.vizencar-krvavec.si

PODAJTE SE NA IZLET Z NABIRANJEM  
ZDRAVILNIH ZELIŠČ, Z ZDRAVO MALICO IN KOSILOM 

NA EKO TURIZMU VIŽENČAR – KRVAVEC

10.00 – Prihod, hladna malica z zeliščnim čajem ali šilcem do-
mačega in pozdrav mlade kmetice 2008 s predstavitvijo trenu-
tno rastočih zelišč.
12.00 – Pohod na planino Koren ali do kapelice Marije Snežne 
ali na Veliki Zvoh (jezero), nabiranje zdravilnih zelišč ali pa indi-
vidualno svetovanje, kako naše razpoloženje in naša potlačena 
čustva vplivajo na naše zdravje, kako si pri tem pomagamo z 
zelišči in z energetskimi terapijami 
15.00 – Prihod na kosilo in druženje do poznih večernih ur. 
Cena 30 €/osebo zajema malico s pijačo dobrodošlice, kosilo 
(hrana je ekološka, možnost alergijskih in diabetičnih obrokov), 
predavanje in predstavitev planine.
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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

SUZANA P. KOVAČIČ

Pri izbiri je treba biti pozoren na vr-
sto lesa, na njegovo življenjsko dobo 
in značilnosti lesa, kot so krivljenje, 
raztezanje, pokanje, vpliv škodljivcev, 
odpornost na vremenske spremembe 
... Vsaka vrsta lesa tudi ni primerna 
za vsak namen. "Za naše kraje je glede 
na ceno in obstojnost zagotovo najpri-
mernejši macesen. Lahko je domač 
slovenski; če je rastel na visoki nad-
morski višini, je to njegova dodana 
vrednost, saj gre za izjemno kakovo-
sten les. Zelo primeren je tudi sibirski 
macesen. Lahko pa posegate po trop-
skem lesu, ki ima prav tako odlične 
sposobnosti glede vzdržljivosti, pre-
našanja vremenskih vplivov in ima 
dolgo življenjsko dobo," je povedal Bo-
štjan Uršič iz podjetja AMF Medvode. 
Tudi les ima svoja navodila za vzdrže-
vanje. "Če je to smreka, jo morate ob-
vezno zaščititi z ustreznimi premazi, 
posebej pa morate biti pozorni, da je 
les pred premazom čim bolj suh. Ma-
cesen ne potrebuje vzdrževanja, les 
poskrbi sam zase in se zaščiti s 'pa-
tino'. Macesna tudi ne smete barvati, 
lahko pa ga oljite ali obdelate z vošče-
no impregnacijo in mu s tem ohra-

njate njegovo naravno barvo," svetuje 
sogovornik. 
Če želite, da bo lesena terasa ali ogra-
ja res imela dolgo življenjsko dobo, 
je treba izvesti pravilno in strokovno 
montažo, pozorni morate biti še po-
sebej pri izdelavi podkonstrukcije, pri 
pritrdilnih elementih, ki morajo biti 
kvalitetni in ustrezno izbrani. Sogo-
vornik priporoča, da ograjo oziroma 
teraso načrtujete že v začetni fazi no-

vogradnje ali obnove hiše: "S tem bo-
ste lažje pripravili ustrezne podkon-
strukcije in jih namestili na objekt." 
Les ima vrsto prednosti: je naraven, 
prijeten, nekako kar sodi v naše alp-
sko območje … In kot še dodaja Bo-
štjan Uršič, je izredno lep, živ, diha z 
nami in daje izredno toplino bivalne-
mu prostoru. Poleg tega izbira narav-
nega materiala namesto umetnega 
prispeva k ohranjanju okolja ... 

Macesen je najbolj trpežen
Leseni ograja in terasa sta tudi iz estetskega vidika primerni tako za tradicionalno 
kot sodobno bivanjsko gradnjo. Da bosta kljubovali vremenskim vplivom, pa je 
pomembna pravilna izbira lesa, njegova kakovost in strokovna montaža.

Za naše kraje je glede na ceno in obstojnost za zunanje ograje in terase najprimernejši 
macesnov les.
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-20% za 1
-25% za 2

BEGUNJE, Zapuže 10b (tovarna Sukno)
KRANJ, Koroška cesta 2 (Stara Pošta)

04 532 57 75
04 231 67 61 www.postelja.com

PRIHRANIL

SPAL
VEČ KOT

BOM SPAL,
VEČ BOM

PRIHRANIL.

www.postelja.com

**Velja le v primeru plačila z gotovino. Artikli, ki seštevajo popuste so ležišča, letvena dna, rjuhe, vzglavniki, posteljni okvir, prevleke za ležišča, prevleke za
vzglavnike. Na posteljne okvirje in letvene podloge velja maksimalen 18% popust. Akcĳa velja v vseh uradnih poslovalnicah Slovenske Postelje do vključno
30.6.2018.

-30% za 3 ali več!
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SUZANA P. KOVAČIČ

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) na svoji spletni strani omogo-
ča brezplačen dostop do primerjalnega testa klimatskih naprav 
in e-brošure Kaj je dobro vedeti pred nakupom. Na ZPS so si-
cer načrtovali izvedbo prvega skupinskega nakupa klimatskih 
naprav v Sloveniji, vendar v pogajanjih s ponudniki niso prejeli 
ponudbe, ki bi ustrezala pogojem, ki so jih za ponudnike obliko-
vali z namenom, da bi potrošnikom zagotovili ugoden nakup na 
testu ZPS dobro ocenjene klimatske naprave. Da bi potrošnikom 
olajšali odločitev, so pripravili e-brošuro z nasveti: kakšna naj 
bo moč klimatske naprave glede na prostor, zakaj je pomemb-
na pravilna montaža zunanje in notranje enote, kdaj ogrevati s 
klimatsko napravo, kako poskrbeti za ustrezno vzdrževanje ... Iz-
kazalo se je, da so velike razlike v ceni večinoma z razlogom. Za 
klimatsko napravo z oceno dobro boste odšteli najmanj dobrega 
tisočaka (strošek montaže je vključen v ceno). Vsi potrošniki, ki 
bodo med 1. junijem in 1. oktobrom 2018 kupili katerokoli kli-
matsko napravo, ki je na primerjalnem testu ZPS prejela oceno 
vsaj »dobro« ali več (skupna ocena več kot 60), bo ZPS nagradil.      

Klimatske naprave – kaj je  
dobro vedeti
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  Na OŠ Jela Janežiča so 
uspešno izpeljali projektni 
teden Ekošola kot način 
življenja, ki je letos potekal 
že desetič. Mnoge aktivnosti 
so v ospredje postavile 
pomembnost gibanja, prav 
posebej pa je vse nadobudne 
učence razveselil obisk našega 
šampiona Petra Prevca, s 
katerim so preživeli sproščeno 
urico, Peter pa jim je podelil 
tudi zaslužena priznanja. S. L. / 
Foto: arhiv šole

  Složno in prešernega razpoloženja so članice in člani Slikarskega kluba 
Škofja Loka postavljali razstavo Mavrični živalski svet, ki junija krasi avlo 
Gorenjskega glasa. Barvita razstava likovnih ustvarjalcev pod vodstvom Agate 
Pavlovec tako ostaja tradicija, njeno odprtje pa vedno obogati tudi ubran 
nastop Škofjeloškega okteta. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

  Zaključila se je druga sezona plesnega 
spektakla, oddaje Zvezde plešejo, ki smo 
jo lahko ob nedeljah zvečer spremljali 
na Pop TV. Zmagovalca letošnje sezone 
sta postala Natalija Gros in Miha Perat in 
tako osvojila veliki plesni globus. Natalijo 
je plesna izkušnja obogatila, poskrbela 
pa tudi za njeno preobrazbo: 33-letnica 
je tako v zadnji oddaji na plesni parket 
stopila kot rdečelaska. V studiu pa so jo 
v živo spremljali tudi domači in prijatelji: 
Mojca Mravlja, mama Valerija, brat Urban, 
Maja Vidmar in Manca Dolenc.  
A. B. / Foto: A. B.

  V Kranju se je Karavana domačih pivovarn 
ustavila pred kratkim, najprej pa jo je gostila 
Škofja Loka. Tu je pivska dogodivščina 
doživela že peto ponovitev. Dogodek sta 
organizirala zavod Prevhub v sodelovanju 
z barom Freising; o festivalskem pivu, 
zvarjenem samo za karavano, in o sami 
karavani pa nam je pripovedoval fant s 
fotografije, Davor Gantar. A. B. / Foto: A. B.
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KAMPO, d. o. o.
Tacenska cesta 27
1210 Ljubljana Šentvid

vabi v svojo sredino novega sodelavca

LESARSKEGA TEHNIKA- 
operaterja na CNC stroju (m/ž),

Pogoji:
 srednja strokovna izobrazba, program lesarski tehnik,
 poznavanja programiranja računalniško krmiljenih strojev.

Ponujamo:
 delo v poslovno uspešnem mizarskem podjetju,
 možnost izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja,
 prijetno in stimulativno delovno okolje.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh na e-naslov info@kampo.si. Z izbranimi  
kandidati/-kami bomo sklenili pogodbo za določen čas šest-
mesečne poskusne dobe z možnostjo podaljšanja za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

  V okviru Dnevov japonske kulture je mala dvorana 
Sokolskega doma gostila delavnico za otroke, kjer so 
izdelovali koinoborije oziroma japonske papirnate krape. 
Delavnica je potekala pod vodstvom japonske umetnice Yan 
Suni (na fotografiji), ki podobne delavnice že vrsto let izvaja 
v različnih državah. Udeleženci so najprej spoznali ozadje 
izobešanja koinoborijev na Japonskem, nato pa so se izdelave 
lotili tudi sami. A. B. / Foto: Andrej Tarfila

  Tri simpatične Ločanke, združene v kitarski trio 
duhovitega imena Allcupown, so prvo junijsko nedeljo 
nastopile na odprtju razstave 19. Kolonije Iveta Šubica v 
Poljanah. Maja Purgar na levi je igrala bas kitaro, prav tako 
osmošolka Petra Pokorn na desni klasično kitaro, Ema 
Podobnik, na sredini z akustično kitaro, pa se trenutno 
ukvarja z maturo, zaključuje namreč 4. letnik Gimnazije 
Škofja Loka, saj bo jeseni šla študirat psihologijo. Punce 
delujejo v okviru Društva ljubiteljev glasbene umetnosti 
Camerata Carniola, da je njihov mentor Denis Kokalj iz 
škofjeloške glasbene šole, pa je postalo jasno takoj, ko so 
odlično zaigrale pesmi Apache legendarnih The Shadows, 
El Condor Pasa perujskih Indijancev, ki jo je populariziral 
duet Simon & Garfunkel, in za zaključek še eno iz bogatega 
repertoarja The Beatles. I. K. / Foto: Igor Kavčič

 Sokolski dom je tokrat 
v sklopu 33. LUFta v 
popoldanskem delu gostil 
otroško interaktivno predstavo 
Srce in popek gledališča Aeiou. 
V predstavi tako otroci kot 
odrasli lahko vstopijo v neznani 
in čarobni svet človeškega 
telesa. Doživljajsko gledališče, 
združeno v razstavo in učno pot, 
je občinstvu razkrilo skrivnostni 
in zabavni svet telesnih organov 
ter njihovih funkcij. A. B. / Foto: 
Andrej Tarfila
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peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82), siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% 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 10.05.2018 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 6.993 EUR; skupni 
znesek za plačilo 11.816 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. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SERIJSKA KLIMATSKA NAPRAVA 

TEMPOMAT       

ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

IN KASKO ZAVAROVANJEM ZA 1 €.

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

Preden se odpeljete na dopust
Inženir ameriškega vojnega letalstva 
Edward A. Murphy je že leta 1949 na 
delu pri nekem projektu zlobno pripo-
mnil: "Če obstajata dva ali več načinov, 
da nekaj naredimo, in obstaja vsaj en 
način, da to lahko naredimo narobe, 
potem bomo to naredili točno na ta 
način." S tem stavkom je svoj priimek 
'podaril' enemu izmed osnovnih pravil, 
ki urejajo vesolje. Murphy je na delu 
tudi pri našem vozilu in velikokrat se 
zgodi, da nam zataji ravno takrat, ko 
je to najmanj potrebno. Najmanj, kar 
si na poti na dopust želimo, so težave 
z našim vozilom, zato pred odhodom 
na daljšo pot preverite stanje svoje-
ga avtomobila. Vsaj količino olja in 
zavorne tekočine, tekočine  za pranje 
vetrobranskega stekla, luči in delova-
nje smernikov. Pomembna je kontro-
la tlaka v pnevmatikah, poglejte tudi 
rezervno gumo. Nanjo radi pozabimo 

in nemalokrat se zgodi, da je skorajda 
prazna. Pri napolnjenem avtu dvignite 
tlak za 0,2 bara. Prenizek tlak v pnev-
matikah poveča porabo goriva, pri viš-
jih hitrostih pa lahko pride do poškodb 
oz. eksplozije pnevmatike. Preverite 
tudi stanje zračnega filtra in klimat-
ske naprave, saj ko pritisne poletna 
vročina in nam klimatska naprava ne 

deluje dobro, težko ostanemo zbrani za 
volanom. Teden dni pred potovanjem 
je pravi čas za omenjene preverbe.
Avtomobili so postali večji in udobnej-
ši, pa vendar je pri natovarjanju prtlja-
ge pomembno, kako jo zlagate. Vsak si 
naj vnaprej pripravi prtljago, ki jo bo 
vzel na pot, čeprav je to za marsikoga 
v družini »misija nemogoče«. Prvo pra-
vilo pakiranja je, da je to sistematično. 
To pa je lahko le, če veste, kaj boste 
vzeli na pot in imate vso prtljago vsaj 
približno pripravljeno. Prtljaga naj bo 
enakomerno razporejena oz. nalože-
na. Težje predmete vedno nalagajte na 
dno prtljažnika, po možnosti tudi na 
prostor za noge potnikov, če so seveda 
sedeži nezasedeni. Prtljaga naj ne sega 
preko višin zadnjih sedežev, če pa ne 
gre drugače, naj bodo tam le zelo lahki 
predmeti brez ostrih robov. Upoštevaj-
te dovoljenje obremenitve, drobne kose 
prtljage zložite v škatlo, ostre in daljše 
predmete pa zavijte v krpo, staro deko 
ipd. Zadnja klop je varovalna stena za 
potnike, če se le da, je ne podirajte.

Preverite dokumente, silno 
odveč in neprijetno se je 
vračati domov po pozabljeno, 
še posebno če lovite trajekt 
nekje v Dalmaciji.  Nič manj 
neprijetno je, če šele na 
mejnem prehodu ugotovimo, 
da nam je potekla veljavnost 
prometnega ali vozniškega 
dovoljenja.
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VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.07.2018

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Kvalitetna in

hitra
 montaža

KUPONKUPONKUPON

Slovenci smo po duši športniki, vrtičkarji in druge sor-
te »mojstrovalci«, zato svoje konjičke radi opremimo z 
avtomobilsko kljuko, ki nam poveča praktičnost avto-
mobila.  Vlečna kljuka ne služi samo za prevoz prikolic 
(tovornih in počitniških),ampak nanjo lahko montira-
mo tudi prtljažnik za prevoz koles in posebnih kovčkov.
Poznamo več vrst vlečnih kljuk, od zelo enostavnih, ki 
jih enostavno privijačimo na osnovo, do polavtomat-
skih, ki jih z ročico hitro vpnemo ali snamemo,  do 
povsem avtomatskih. Najnovejše različice vam celo ni 
več treba ročno nastavljati, saj so električno nastavljive. 
Kljuke se da povsem skriti  pod odbijač in ne vplivajo 
na zunanji videz avtomobila. Cene kljuk z montažo se 
navadno gibljejo  med 250 in 500 EUR, originalne, tovar-
niško vgrajene so navadno dražje in lahko stanejo več 
kot tisoč evrov.
 Vlečna kljuka mora ustrezati zmogljivostim avta, naj-
večji dovoljeni teži prikolice in vertikalni obremenitvi 
kljuke. Teh dveh podatkov med seboj ne smemo mešati. 
Dovoljene mase prikolice za vleko so lahkoveč kot 1500 
kilogramov, medtem ko so dovoljene vertikalne obre-
menitve med 50 in 100 kilogrami, odvisno tudi od vr-
ste avtomobila. Ko računamo maso našega tovora, ob 
tem ne smemo pozabiti na maso praznega kovčka in 
prtljažnika. Če je dovoljena navpična obremenitev vleč-
ne kljuke 60 kg, masa prtljažnika in kovčka pa denimo 
tudi 30 kilogramov, lahko naložimo le razliko do polne 
vrednosti, to pa je 30 kilogramov.
Nekdaj je veljalo, da je kljuko treba sneti z avtomobila,  
če je ne uporabljamo, danes to ne velja več, boste pa s 
kljuko na avtomobilu v primeru nesreče (naleta vozila 
za vami) bolj nevarni za druge udeležence v prometu.
Vlečna kljuka lahko vpliva tudi na cestno lego avtomo-
bila, saj poskrbi, da imate zadaj približno 20 kilogramov 
več mase. Če je kljuka opremljena še z elektromotorji, 
je mase še več. Resni proizvajalci vlečnih kljuk svoje iz-
delke stalno testirajo po standardih in evropskih direk-
tivah, saj so posledice slabe izdelave lahko usodne. Po-
membno je tudi, da sta avtomobil in prikolica višinsko 
čim bolj poravnana. Prikolica ne sme biti nagnjena na-
prej ali nazaj. Zato je pomembna pravilna višina klju-
ke, ki mora biti po evropskih standardih v najvišji točki 
med 45 in 47 cm oddaljena od tal oz. pri polno obreme-
njenem avtomobilu med 35 in 42 cm.
Proizvajalci in monterji dandanes poskrbijo za ustrezne 
homologacije (izjave o ustreznosti) in tudi vpis v potr-
dilo o skladnosti vašega vozila v homologacijski kar-
tonček.  Kupec lahko vpis kljuke opravi ob tehničnem 
pregledu. Za homologacijo boste plačali okoli 35 evrov.
Kot zanimivost omenimo še, da nekatera vozila (elek-
trična, hibridna) dovoljujejo zgolj vertikalni pritisk na 
vozilo in omogočajo zgolj prevoz nosilcev za kolesa.

Vlečne kljuke
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 12. 6.   • MDC BLOK, Frankovo naselje 68, 13.30
MONGOLIJA
Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

 13. 6.  • Mestni trg, Škofja Loka, 9.00–11.00
ŽIVLJENJE DODAJAMO LETOM
Informacije: Borjana Koželj 064233535

 13. 6.  • Mladinski oddelek knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00
NOVI LITERATI – srečanje piscev
Informacije: Anja Eržen, 040 382 386, anja.een@gmail.com,  
drustvograble@gmail.com

 13. 6.  • Kristalna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
SLOVESEN SPREJEM IN PODELITEV PRIZNANJ UČENKAM, UČENCEM  
IN NJIHOVIM MENTORJEM
Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

 13. 6.  • Mkc Pri Rdeči Ostrigi, 18.00
PREDAVANJE UČINKOVITA KOMUNIKACIJA
Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org

 13. 6.  • Galerija Ivana Groharja, 19.00
ODPRTJE RAZSTAVE A JAZ IMAM PA POSTRANI KLOBUK,  
PA KAJ MI VSE DRUGO MAR
Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

 14. 6.  • Park v bivši vojašnici, poleg skladišča Rdečega križa, 15.00–18.00
IZMENJEVALNICA OBLAČIL
Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640

 14. 6.   Sokolski dom Škofja Loka, 18.00
NAŠIH PRVIH 50 LET
Informacije: Marko Mohorič, 041 244 385, mare.mohoric@gmail.com

 14. 6.  • Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, Škofja 
Loka, 19.00–21.00
KAKO ŽIVETI SVOJE SANJE, POGLABLJANJE V NOVO ZNANOST –  
EPIGENETIKO
Informacije: Sanja Žontar, 040 55 44 31, zavododprtosrce@gmail.com

 15. 6.  • Starološki trg, pred Marijino kapelico, 14.00–17.00
STAROLOŠKA TRŽNICA
Informacije: Nika Mohorič, 041 515 950, lonka@staraloka.si

 15. 6.–16. 6.  • Škofja Loka, 20.00–22.00, 10.00–02.30
7. NOČNI TEK ŠTIRIH MOSTOV
Informacije: Igor Drakulič, 041 344 138, igor@t4m.si

 16. 6.  • Galerija Ivana Groharja, 11.00
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI A JAZ IMAM PA POSTRANI  
KLOBUK, PA KAJ MI VSE DRUGO MAR
Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

 17. 6.  • Nunska cerkev Marije brezmadežne, 19.00
KITARA POLETJU
Informacije: 068 652 383

 18. 6.  • Kapela Puštalskega gradu, 19.00
RECITAL: ANA JULIJA MLEJNIK, VIOLINA IN TOMAŽ HOSTNIK,  
KLAVIR
Informacije: www.gsskofjaloka.si, info@gsskofjaloka.si

 20. 6.–31. 7.  • Mala galerija Občine Škofja Loka
UMETNOST V HISTORIČNEM MESTU: RAZSTAVA LIKOVNIH  
IZDELKOV ŠKOFJELOŠKIH OSNOVNIH ŠOL
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

 21. 6.  • Škofjeloški grad, 21.00
DALMATINSKI VEČER POD ZVEZDAMI NA ŠKOFJELOŠKEM GRADU  
S KLAPO RIŠPET, KLAPO ŠUFIT & GORANOM KARANOM
Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

 23. 6.  • Škofja Loka – Mestni trg, Spodnji trg, Trg pod gradom,  
9.00–22.00
HISTORIAL ŠKOFJA LOKA
Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02,  
andreja.kriznar@visitskofjaloka.si  

 24. 6.  • Škofjeloški grad,  21.00
VELIKI KONCERT: LAIBACH
Informacije: Marja Javornik – Tizmonar, marja@zavodo.org

 25. 6.  • Mestni trg Škofja Loka, 18.00
OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si 

 26. 6.–29. 6.  • Igrišče za odbojko pri OŠ Jela Janežiča, v primeru 
dežja telovadnica na OŠ Škofja Loka Mesto, 7.30–16.00
ZABAVNE POČITNICE – POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE
Informacije: Katrin Kopač, 031 362 157

 26. 6.–29. 6.  • Igrišče za odbojko pri OŠ Jela Janežiča, v primeru 
dežja telovadnica na OŠ Škofja Loka Mesto, 9.30–12.30
DOBIMO SE OB POL DESETIH – ŠKOFJA LOKA
Informacije: Katrin Kopač, 031 362 157

 26. 6.–29. 6.  • Telovadnica OŠ Cvetka Golarja, 9.30–12.30
DOBIMO SE OB POL DESETIH – TRATA
Informacije: Katrin Kopač, 031 362 157

 26. 6.  • Vrt Sokolskega doma, 18.00
BRALNICA NA VRTU SOKOLSKEGA DOMA: MEHURČKI
Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

 30. 6.  • Galerija Ivana Groharja, 10.00
PRAVLJICE V GALERIJI
Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01,  
marija.demsar@loski-muzej.si

 30. 6.  • Loški grad – v primeru dežja bo prireditev potekala  
v Sokolskem domu Škofja Loka, 19.30
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Spremembe, ki ste jim končno dali prilo
žnost, bodo v tem mesecu začele kazati 
odlične rezultate. Z določeno osebo nika
kor ne boste mogli najti skupnega jezika, 
zato bo najbolje, da se še pravi čas uma
knete. Konce junija boste obogatili s pri
jetnimi druženji, tudi s tistimi romantično 
obarvanimi. 

LEV 
23. 7.–23. 8.

Vaše razpoloženje bo nihalo iz dobrega v 
slabega in s tem boste ob pamet spravlja
li tudi okolico. Skrajni čas je, da si tudi vi 
odpočijete in poskrbite zase, saj utrujeni 
in nervozni nujno potrebujete oddih. No
vice, ki jih nestrpno pričakujete, ne bodo 
tako slabe, kot ste mislili. Pozitivno na
prej, saj to je edino pomembno.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

V težki situaciji boste znancu v pomoč s 
svojimi nasveti in bližino, ki mu jo boste 
posvetili. Vaš čut za soljudi bo marsiko
mu v vaši okolici v navdih. Nekoliko se 
boste oddaljili od dela, a nič za to, imeli 
boste še dovolj časa. Načrtovanje, ki se 
ga boste lotili na zasebnem področju, bo 
končno obrodilo sadove. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Svoji pravi naravi že nekaj časa niste pu
stili, da se prikaže na površje. Zadržke, ki 
jih nosite v sebi, boste odvrgli in občutek 
bo prav osvobajajoč. Za nekaj časa bo
ste na prvo mesto postavili sebe in svo
je cilje, na katere ste že skoraj pozabili. 
Poskrbite le, da ključnih obveznosti ne 
boste postavljali na stranski tir. 

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Pri poslu boste dobili zanimivo idejo, 
ki vam ne bo dala miru. Pred vami je na 
splošno veliko raznolikega dela, saj bo
ste prekipevali od energije. Zadovoljni 
boste, saj boste zaključili tudi z nedo
končanim projektom iz preteklosti. Na 
čustvenem področju ne bodite skopi z 
dejanji. Samo besede bodo premalo.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Občutek nelagodja, ki vas spremlja zad
nji čas, bo k sreči zgolj začasen. Našli 
boste nov smisel in se osredotočili nanj. 
Prepreke ob poti boste sedaj znali uspe
šno premagovati. Na področju financ se 
vam bo zgodila krivica, ki vam bo zagre
nila kakšen dan. S pomočjo prijateljev 
boste vse še pravi čas uredili. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Ljubezensko področje v vašem življenju 
bo dobilo nove dimenzije. Samski boste 
stopili iz oblakov in začeli sanjati z od
prtimi očmi. Prebujala se bodo čustva in 
ugašali bodo dvomi. Vezane pa čaka tež
ja naloga, saj se boste morali pri izraža
nju svojih občutkov izkazati bolje, kot ste 
bili do sedaj navajeni. 

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Stvari, za katere niste prepričani, da jih 
boste lahko izpolnili, nikar ne obljubljaj
te prehitro. S tem se boste izognili posle
dičnemu opravičevanju in slabi volji pri 
prijateljih. Svoj tempo boste prestavili v 
prosti tek in posvetili se boste tudi svoji 
družini. Vsako prosto minuto boste do
bro izkoristili in se imeli čudovito.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Zaporedje prijetnih dogodkov na roman
tičnem področju bo v vas pustilo prav 
poseben pečat. S tem boste začeli dru
gače razmišljati tudi o sebi in o svojem 
življenju. Svoj tok misli boste usmerili v 
prihodnost, ki ji do sedaj niste posvečali 
veliko pozornosti. Razveselili se boste te
lefonskega klica. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

Preizkušnja na delovnem mestu, ki ste ji 
sicer bili uspešno kos, še zdaleč ni bila 
edina v tem času, saj se boste morali 
spopasti še s kakšno manjšo neprijetnos
tjo podobne vrste. Iskrenosti, ki je boste 
deležni s strani ljubljene osebe, se boste 
zelo razveselili. Oddolžili se boste na 
prav samo vaš poseben način.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Zaradi časovne stiske vam zna kaj hitro 
spodleteti pri vaših načrtih. Preprosto ne 
boste dovolj v formi za uspešne zaključ
ke. Bolj boste blesteli na družabnem po
dročju, kjer bo okolica vašo prisotnost 
zelo lepo sprejela. Ne zapletajte se v ro
mantične podvige, saj za to še ni napočil 
pravi čas. Malo počakajte.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Neprijetna situacija, v kateri se boste zna
šli, niti ne bi bila tako neprijetna, če bi le 
znali stopiti iz okvirjev in se zavedati, da 
imajo vsi ljudje svoje mnenje o določeni 
stvari. Svoje vedenje boste imeli kmalu 
priložnost popraviti. Seveda vam bo iz za
gate pomagal vaš šarm in iznajdljivosti. 
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46 | NAGRADNA KRIŽANKA

V avtopralnici na bencinskem servisu OMV  
v Škofji Loki poskrbimo za vaš avtomobil  
z nežnim čiščenjem in najnaprednejšo tehnologijo.  
Pri čiščenju uporabljamo trakove Softecs,  
ki na vozilu ne puščajo nobenih sledi.  
Priporočamo vam najbolj sodoben in učinkovit 
program RAINTECS, ki neguje in ščiti barvo 
pred vremenskimi vplivi ter pospeši odtok 
deževnice iz površine vozila.  
 
Obiščite nas s svojim jeklenim konjičkom  
in se prepričajte sami!

NAJ VAŠE VOZILO  

ZASIJE!

Izberite 

RAINTECS
in privoščite 

svojemu vozilu 
najboljšo nego.

Stimacom d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

Nagrade: 3-krat BON ZA 5 PRANJ avtomobila v pralnici na bencinskem servisu OMV v Škofji Loki. Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no 
iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 6. julija 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.






