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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. 

DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (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

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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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FIŽOL RDEČI BELLA ROSA  
3 kg ploč. (2,6 kg) / 2,00 EUR

FIŽOL RJAVI 
BELLA ROSA 
3 kg ploč. 
(2,6 kg) 

1,80 EURTUNA KOSI  
V SONČIČNEM 

OLJU  
RISTORIS  

1 kg / 6,57 EUR

SIR EDAMEC 40%  
UVOZ RUCKER  

LJUBLJANSKE MLEKARNE  
1 kg / 3,60 EUR 

SIR GAUDA UVOZ ROYAL DAM 
LJUBLJANSKE MLEKARNE 

1 kg / 3,60 EUR

PRŠUT DELIKATES BREZ KOŽE 
BROZINA 1/2 

1 kg / 10,55 EUR

KORUZA SLADKA V ZRNU 
RISTORIS 

1870 g / 3,18 EUR
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Na naslovnici: Rokodelski center Duo
Foto: Tina Dokl

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 list: 
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 21. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 14. marca 2017, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
11. aprila 2017.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Minuli teden ste v Mariboru pre-
jeli v dar cepič najstarejše trte na 
svetu. Kako ste doživeli dogodek?
"V Mariboru naredijo lep protokolarni 
dogodek. Zelo smo hvaležni mestu Ma-
ribor, županu Andreju Fištravcu in ko-
misiji, da nam je naklonila cepič naj-
starejše trte. Še posebej smo počaščeni, 
da je hkrati z nami cepič dobilo tudi 
pobrateno mesto Freising. To je prilo-
žnost še za širše nadaljnje sodelovanje 
in za programe, s katerimi se bomo 
lahko prijavili na razpise, s katerimi 
bomo lahko obogatili svoje življenje. 
Na mariborskem dogodku so sodelova-
li župan, skrbnik trte (viničar), vinske 
kraljice, vitezi vinskega reda Slovenije 
in Srednje Evrope, pompozno priredi-
tev je spremljala godba na pihala, vsi 
prejemniki pa smo dobili besedo, da 
smo se zahvalili in pojasnili, zakaj 
smo kandidirali za prejem trte in zakaj 
je za nas pomembna. V Škofji Loki pa 
bomo jeseni dokončali prejem z dejan-
sko posaditvijo trte v okviru jesenskih 
pasijonskih dogodkov. Že v Mariboru 
sta se ga poleg mene in vodje občinske-
ga protokola Jerneja Tavčarja dogod-
ka udeležila oba viničarja: Jože Krek, 
že sedaj skrbnik trte v Škofji Loki, in 
Marko Murn, somelier, za katera sem 

prepričan, da bosta zelo resno vzela 
svojo nalogo – vzgajanje te trte in spra-
vilo pridelka oziroma trgatev. Uradno 
posaditev trte načrtujemo med 15. in 
25. oktobrom in pričakujemo tudi žu-
pana občine Maribor. Viničarja bosta 
v posebnih kostumih in bosta od zdaj 
tudi nova člana sprevoda v Historialu. 
Z zasaditvijo trte bomo utrdili svojo 
tradicijo: naše območje je bilo že nek-
daj vinorodno, in sicer v času, ko so tu 
gospodarili freisinški škofje, so tu gojili 
trto in pridelovali vino, o čemer pričata 
tudi dve lokalni imeni – Vincarje in Za-
brajda. To se je končalo, ko so dobili na 
Dolenjskem novo posest, primernejšo 
za pridelovanje vina. Letos bomo posa-
dili trto, prihodnja leta v tem času pa 
bo trgatev redni letni dogodek, ki ga bo 
spremljal mestni pihalni orkester in 
čim več občank in občanov. Letos bosta 
kar dva dogodka na obnovljenem trgu 
pri upravni enoti, prvi bo poleti odpr-
tje trga skupaj z novim imenovanjem, 
drugi pa saditev trte."
• Kako ste utemeljili svojo kandida-
turo za trto?
"V staro mesto spada tudi stara trta, 
vinarska dejavnost ima tudi že tradi-
cijo, zato je prav, da jo spet obudimo. 
Iz grozdja te trte pa ne nameravamo 
delati vina, pač pa bomo imeli ob tr-
gatvi javno dražbo in zbirali prosto-

voljne prispevke v humanitarni na-
men."
• Te dni ste tudi uradno prejeli li-
stino o vpisu Škofjeloškega pasijona 
na Unescov seznam nesnovne dedi-
ščine človeštva. Kakšno popotnico 
predstavlja pasijonu in loškim do-
gajanjem nasploh?
"Podelitev certifikata, ki ga je Občini 
Škofja Loka izročila državna sekretar-
ka Damjana Pečnik, je bil vrhunec pro-
tokolarnega dogajanja v Sokolskem 
domu. Umetniško je bil to koncert ob 
70-letnici Miloša Mlejnika. Slavno-
stna predaja listine o vpisu Škofjelo-
škega pasijona pod zaščito Unesca je 
tudi priložnost za pregled kulturnega 
dogajanja v Škofji Loki. Menim, da je 
zadnja leta v močnem vzponu, kar 
občutijo tudi prebivalci in kar bomo s 
še pestrejšim dogajanjem nadaljevali. 
K temu se je s smelim programom in 
spodbujanjem sodelovanja priključil 
tudi Loški muzej, ki ima čedalje več 
dejavnosti, sredstva pa nekoliko okr-
njena, zato bomo skušali dobiti sofi-
nanciranje države, da bo muzej lahko 
sledil trendom, ki so v zadnjem letu in 
pol že bili zastavljeni, in da dejavnost 
ne bi bila osiromašena."
• Dogodek poteka v sklopu Dni Ško-
fjeloškega pasijona, ki v obdobju 
med leti uprizoritve skrbi za t. i. pa-

Oživeli  
bodo nekdanjo 
tradicijo
Z zasaditvijo cepiča 
najstarejše trte bodo 
v Škofji Loki obudili 
tradicijo iz časov 
freisinškega gospostva, 
ko so tu gojili trto in 
pridelovali vino. Vključili 
jo bodo tudi v dogodke, 
povezane s Škofjeloškim 
pasijonom. Župan Miha Ješe / Foto: Andrej Tarfila
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sijonsko kondicijo. Se vam zdi, da 
je na ta način dovolj zadoščeno po-
membnosti te za Škofjo Loko in oko-
lico pomembne "blagovne znamke"?
"Za letos bodo morali zadoščati, sicer 
pa je v pripravi celoletna organiza-
cija dogodkov, povezana s Škofjelo-
škim pasijonom in njegovim vpisom 
v zaščito Unesca. Tudi staro trto bomo 
vključili v pasijonska dogajanja. Ne-
snovna dediščina pa se varuje neko-
liko drugače od siceršnje zaščite kul-
turnih spomenikov. Unescovo ime 
tako lahko uporabljamo le v neko-
mercialne namene ob promoviranju 
prireditev. Naredili bomo načrt prire-
ditev, ki bodo potekale v okviru Ško-
fjeloškega pasijona, in zanje pridobili 
posebno soglasje za uporabo Unesco-
vega imena. To bomo skušali urediti 
v naslednjih mesecih in nato začeli 
načrtovati vse ključne pasijonske do-
godke do leta 2021." 
• Kako ste zadovoljni z delom Lo-
škega muzeja, kjer se je zamenjalo 
vodstvo in je lani prišlo tudi do revi-
zije njegovega poslovanja?
"Zelo sem zadovoljen, da je Loški 
muzej postal generator sodelovanja 
v občini. To se je videlo že 3. decem-
bra 2015, ko je bilo na pobudo Loške-
ga muzeja odprtje treh razstav druge 
za drugo (Loški muzej, center Duo in 
Sokolski dom). Že takrat sem napo-
vedal, da bi bilo dobro triperesno de-
teljico nadgraditi v štiriperesno in v 
dogajanja vključiti tudi Knjižnico Iva-
na Tavčarja, ki ima ob zagnanih or-
ganizatorjih tudi primerne razstavne 
prostore. Konec minulega leta me je 
prijetno presenetilo, ko niso bile odpr-
te le štiri, pač pa kar osem razstav na 
devetih prizoriščih."
• Je bil podoben nadzor, kot je bila 
revizija v Loškem muzeju, morda 
uveden še nad kakim zavodom v ob-
čini?
"Vsako leto predvidevamo vsaj eno 
revizijo javnega zavoda in jo obravna-
vamo tudi na občinskem svetu. Letos 
se nam obeta večja revizija, ker so se 
pokazale težave in nejasnosti v delo-
vanju vrtca. Nadzorni odbor občine je 
predlagal izvedbo revizije Vrtca Škofja 
Loka za leta 2014, 2015 in 2016. Vrtec je 
namreč največja proračunska postav-

ka. Racionalno poslovanje in nadzor 
nad sredstvi, ki jih zagotavlja občinski 
proračun, je zato še toliko pomemb-
nejše." 
• Občini se obeta tudi revizija ra-
čunskega sodišča, ki jo bo to opravi-
lo v petih slovenskih občinah. Zakaj 
ravno Škofja Loka?
"Vsako leto je izbrana kakšna obči-
na, letos je med šestimi tudi Občina 
Škofja Loka. Takšen pregled stanja je-
mljemo kot dodano vrednost. Vemo, 
da vsega še nimamo povsem urejene-
ga, do leta 2018 pa nameravamo svoje 
delovanje še urediti. Upam, da bomo 
lahko takrat že zgledno poslovali, 
dotlej pa nam prav pride vsak dober 
nasvet, kako naj bo naše delovanje še 
boljše. Lahko rečem, da delujemo zelo 
transparentno, zlasti pri javnih na-
ročilih, in skrbimo za to, da so javna 
sredstva porabljena skladno s spreje-
tim proračunom in po drugi strani ra-
cionalno. S finančnimi sredstvi, ki jih 
imamo, skušamo narediti čim več. So 
pa še nekatere stvari v papirologiji, ki 
jih moramo izboljšati." 
• Razmere v STC Stari vrh se spet 
zapletajo. Občina mu je že večkrat 
pomagala, kako se boste sedaj vklju-
čili v reševanje, ko jim banka upnica 
grozi z odvzemom opreme? 
"Občina se aktivno ukvarja z ome-
njenim smučiščem že šest let, od-
kar sem župan, in se je že v času 
mojega predhodnika. Prizadeva si, 
da bi smučišče delovalo. Ker pa gre 
za gospodarsko družbo, ki deluje na 
področju gospodarskega, in ne jav-
nega prava, se občina vključuje skla-
dno z gospodarsko zakonodajo, torej 
na skupščini in prek svojega člana 

nadzornega sveta. Finančno pa lahko 
sodeluje prek načela "de minimis", to 
se pravi, da posamezni gospodarski 
subjekt lahko prejme na tri leta 200 
tisoč evrov javnih sredstev. Skupaj 
z Občino Gorenja vas - Poljane, ki je 
tudi največji lastnik, na tak način za-
deve tudi urejamo. Neposredno pa se 
lastniki ne smejo vmešavati v vode-
nje družbe. Že dolgo pa iščemo stra-
teškega lastnika, ki bi vodil smučišče 
na podlagi ekonomske logike. Na za-
dnji seji občinskega sveta je bila zah-
teva o razjasnitvi razmerij. Sklican 
bo interni posvet svetnic in svetnikov 
ter članov odbora za gospodarstvo, da 
se dogovorimo o izhodiščih občine do 
te naložbe."
• Napovedali ste pripravo strategije 
zdravstvenega varstva. Kdaj?
"Na lestvici kvalitete življenja je bila 
naša občina kar visoko uvrščena, 
med parametri, s katerimi nismo bili 
zadovoljni, pa je tudi zdravstveno var-
stvo. Naši zdravniki so preobremenje-
ni, kar moramo spremeniti. Na ško-
fjeloškem območju smo kar dobri na 
področju zdravstva, zlasti zaradi do-
bre ozaveščenosti, a skupaj z ostalimi 
občinami moramo še precej narediti 
na področju preventive. V Škofji Loki 
smo dogovorjeni, da do konca avgusta 
dodatno odpremo še dve ambulanti 
in eno referenčno ambulanto, do sre-
de naslednjega leta pa še dve. Dobiti 
moramo še prostore, da se zaokroži 
dejavnost v okviru sedanjega zdra-
vstvenega doma, dolgoročno pa bomo 
v sklopu zdravstvene strategije iska-
li možnost še kake dodatne lokacije. 
Prvo srečanje za pripravo strategije 
načrtujemo že marca."
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"Dogajanja na področju mirujočega prometa niso nikoli povsem končana. Z njim se 
intenzivno ukvarjamo tudi na področju celostne prometne strategije. Letos nas čaka 
še povečanje parkirišča v Puštalu ob igrišču, naslednje leto pa urediti še eno plačlji-
vo parkirišče, ki je do konca naslednjega leta skladno s pogodbo še v upravljanju 
Območne obrtne zbornice, nato pa ga bomo prevzeli in v letu 2018 začeli načrtovati 
režim, ki ga bo potrdila že nova občinska uprava, in pričakujem, da bo stopil v veljavo 
leta 2019," je o nadaljnjih načrtih v zvezi z urejanjem parkirišč v občini povedal župan 
Miha Ješe. Dodaja, da o brezplačnih parkiriščih odloča občinska uprava, medtem ko 
za plačljiva potrebujejo sklep občinskega sveta. 

Urejanje parkirišč v občini
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Verjetno se še spomnite slogana Turizem smo ljudje, 
ki je nastal že v davnih osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja. V zadnjih letih se Slovenija promovira z 
mednarodnim I feel Slovenia, a »turizem smo ljudje« 
ostaja živ še naprej. Najbrž ni težko ugotoviti, zakaj. 
Prijaznost in gostoljubnost turističnih delavcev in po-
nudnikov pa tudi drugih prebivalcev turističnih kra-
jev, destinacij, regij, ne nazadnje celotne države je 
tisto, kar turisti najprej opazijo in si najbolj zapomni-
jo. Različne raziskave in odzivi turistov na internetu 
kažejo, da smo večinoma prijazni in gostoljubni. Tujci 
(sploh tisti, ki so nas šele odkrili) poudarjajo naše na-
ravne lepote, odlično hrano in varnost. En tak butični 
turistični biser smo. Število turistov in prenočitev se 
povečuje, prav tako izkupiček. Tako je v Sloveniji kot 
celoti. Kaj pa posamezni deli?
Bled, Postojnska jama in Ljubljana so na prvem mestu. 
Sledijo Piran, Bohinj, Lipica. Vendar tudi turistični pr-
vokategorniki ugotavljajo, da se povprečni čas bivanja 
turistov skrajšuje. Večina jih pride na enodnevni izlet. 
Ne znamo jih zadržati dlje časa. V Škofji Loki štejemo 
povprečni čas obiska turistov v urah, ne dnevih. Spre-
hod po Placu, morda obisk gradu, hitra kavica in … 
gremo dalje.
Pa ni razlog v tem, da ne bi imeli česa početi. V Loki se 
dogaja marsikaj zanimivega. A ni dovolj le organizirati 
prireditev, dogodek, izlet, tekmovanje, razstavo, ogled, 
koncert, igro itd. Vso to ponudbo je treba znati proda-
ti. Turiste je treba seznaniti (tudi v angleščini), da ta 
ponudba sploh obstaja. In to je trdo delo, ki zahteva 
celovit pristop in zmožnost povezovanja, sodelovanja. 
Na delavnici o turizmu sem slišal, da turistični ponu-
dniki želijo sodelovati med seboj. Na terenu se potem 
večkrat izkaže, da je pripravljenosti za sodelovanje 
premalo.
Vendar ni treba obupavati. Kmalu bomo bogatejši za 
nove turistične postelje in hostel. V pripravi je nekaj 
zanimivih inovativnih turističnih produktov. Ločani 
in turisti bodo lahko kmalu obiskali novo telovadnico 
v naravi v Gorajtah in prenovljeno trim stezo za gra-
dom. Pokal Loka je zabeležil rekordno število udele-
žencev. Enako se obeta tudi na letošnjem Teku štirih 
mostov. Zima je bila blagodejna za delovanje Starega 
vrha. Pasijon je vpisan v Unescovo dediščino. Razlogi 
za optimizem? Vsekakor.

Turizem smo ljudje

IGOR DRAKULIČ,  
LISTA MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKEDAVOR TAVČAR, IDS

V Škofji Loki imamo na razpolago omejeno število ne-
profitnih stanovanj, število prosilcev zanje pa narašča 
iz leta v leto. Na splošno je stanovanjski problem še 
posebej pereč za mlade, ki si v luči prekarnih zaposli-
tev stanovanja bodisi ne morejo privoščiti, bodisi so 
obsojeni na (pre)visoke najemnine.
Stanje občinskih financ ne daje upanja, da bi število nepro-
fitnih stanovanj v doglednem času zadostilo potrebam. A 
z nekaj pomoči lokalnih oblasti se lahko kot skupnost or-
ganiziramo sami. S pobudo Z zadrugo do stanovanja prav 
to v ZL/IDS Občini Škofja Loka tudi predlagamo.
Zadružna stanovanja so v primerjavi z individualno 
gradnjo hiše ali nakupom na trgu cenovno ugodnej-
ša, saj pokrivajo zgolj gradbeno ceno, ki je znatno niž-
ja od tržne. Sama izvedba je preprosta: zadružniki se 
dogovorijo, kje in kako želijo graditi, ter sodelujejo pri 
gradnji, pozneje pa še pri opremljanju in upravljanju 
zgradbe. Pri banki najamejo hipotekarno posojilo in 
ga skozi najemnine odplačajo. Streha nad glavo je do-
smrtna, najemnina neprofitna, eventualno pa lahko 
zadružnik stanovanje tudi odkupi.
A ker banke bolj verjamejo v denar kot v skupnost, kre-
ditiranju takega podviga niso naklonjene. Ravno tu je 
lahko v veliko pomoč občina – in to brez večjega stro-
ška. Projektu lahko priskrbi zemljišče, z garancijo zanj 
pa razveže še bančne mošnjičke. Za stroške, gradnjo in 
odplačevanje kredita poskrbijo zadružniki sami.
S prisilo pehanja za vsakodnevnim kruhom in izgublja-
njem v blodnjaku potrošniških centrov se duha sku-
pnosti izganja že 25 let. Toda opustošenje duhovnega 
in materialnega blagostanja ljudi poraja odpor v obliki 
sodobnih konceptov sodelovanja. Ne le stanovanjske 
zadruge, tu so denimo souporaba vozil (zmanjševanje 
onesnaževanja, manj težav s parkiranjem), skupnostno 
varstvo otrok, skrb za starejše in podobno.
Vsi ti projekti so lahko brez težav uspešni, če se jih lo-
timo vzajemno. Za začetek tako, da mladim, njihovim 
družinam in upravičencem do neprofitnih stanovanj 
omogočimo človeka vredno bivanje, Škofjo Loko pa 
obogatimo s stanovanjsko zadrugo.
Vabimo vas, da se nam v teh prizadevanjih s pobuda-
mi, vprašanji in debato pridružite v naši pisarni na 
Mestnem trgu 21 vsako sredo med 17. in 19. uro.

S stanovanjsko zadrugo  
bi šlo lažje. Ne verjamete?
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MAJA CANKAR, SDS 

Vstopamo v zadnjo tretjino mandata 2014–2018 in lah-
ko rečem, da se je v zadnjih letih naredilo veliko stvari 
za dobrobit občank in občanov. Spomnimo se enega 
večjih projektov, ki se je sicer vlekel dolgih 40 let, a 
je na koncu Škofja Loka le dobila težko pričakovano 
škofjeloško obvoznico. Ta je bila res nujno potrebna za 
razbremenitev starega mestnega jedra, kjer se občina 
sooča z novimi izzivi tako na prometnem kot tudi ur-
banističnem področju. Južna obvoznica skupaj z uspe-
šnim zaključkom investicijsko največjega občinskega 
projekta Urejanja porečja Sor simbolizira uspešno, 
učinkovito ter razvojno naravnano upravljanje občine.
In ni naključij. Škofja Loka se zadnja leta resnično pre-
bija v sam vrh najbolj razvitih občin v Republiki Slo-
veniji. Imamo namreč dobro podporo v gospodarstvu, 
kar se kaže tudi v nizki brezposelnosti. Pomembna je 
tudi povezanost šolstva z gospodarstvom, saj se na ta 
način zagotavlja dodana vrednost na področju znanj, 
praks in kadrov. Poleg tega, da smo v samem vrhu go-
spodarsko najmočnejših občin, nas lahko veseli tudi 
dejstvo, da smo ena najbolj zdravih občin v Republiki 
Sloveniji. Slednje pomeni, da živimo v zdravem okolju, 
hkrati pa smo trajnostno naravnani na številnih po-
dročjih, ki vplivajo na našo varnost in zdravje.
V SDS že drugi mandat soustvarjamo razvoj občine in 
smo v neprestanem stiku z realnimi problemi.
Naj poudarim, da se na področju občinskih razvojnih 
projektov ne miruje, še več, pripravljenih projektov je 
več, kot jih premorejo občinske finance, zato sledimo 
prioritetni obravnavi na podlagi ekonomske upraviče-
nosti. V ospredju sta po finančni plati zagotovo izgra-
dnja vrtca in odkup objekta Name za potrebe knjižni-
ce. Po uspešnem zaključku ureditve Cankarjevega trga 
sedaj prenavljamo trg pred Upravno enoto, ki bo kma-
lu tudi uradno poimenovan. Uspešno zaključujemo z 
umestitvijo severne obvoznice v prostor, intenzivno 
potekajo pogovori za umestitev nove cestne povezave 
na Mejo, nadejamo pa se čimprejšnjih realizacij za-
stavljenih projektov tega mandata, še posebej sanacije 
lokalnih cest (Strmica, Luša, 3. etapa Gorajte–Sv. Duh). 
Po zadnjih informacijah bo občina skupaj z državo za-
gotovila tudi ureditev in številne ukrepe za večjo var-
nost na regionalni cesti skozi naselje Godešič, pridobili 
pa bomo tudi novo krožno križišče na Lipici.

Škofja Loka se razvija

TOMAŽ PAULUS, SLS

Vsak izmed nas, drage Ločanke, dragi Ločani, je edin-
stven, neponovljiv, poseben. Prav take so naše življenj-
ske poti, po katerih stopamo, enkrat radostno veseli, 
drugič potrto zaskrbljeni. Pomembna je tudi pot, ne le 
cilj. Pot, po kateri skupaj hodimo skozi življenje, kot 
prijatelji, sosedje, občani. Polna je izzivov, pretresov, 
lepote. In tu smo občinski svetniki poslani mogoče kot 
varuhi premikajoče karavane, ki skrbijo, da je pot sko-
zi življenje za vse znosna, da lahko vsi v mestu zadovo-
ljijo svoje potrebe, razvijajo svoje potenciale.
Kot očetu treh otrok, od katerih sta dva s posebnimi 
potrebami, je usmeritev mojega dela kot občinskega 
svetnika nekako samoumevna. Začelo se je s potrebo 
po odprtju dodatnega razvojnega oddelka v vrtcu, saj 
število otrok s posebnimi potrebami v občini občutno 
narašča. Po nekaj mesecih dogovarjanj in iskanju mo-
žnosti za odprtje dodatnega razvojnega oddelka je s 
strani Občine Škofja Loka prišel odgovor, da bo nov od-
delek razvojnega vrtca odprt skupaj z izgradnjo novega 
vrtca v bivši vojašnici. Ni ostalo drugega, kot da eno 
leto 'gnjavim' občinsko upravo in oblast za izgradnjo 
novega vrtca v vojašnici. In prav dobro se počutim, ko 
so prva dela že stekla, glavnina del pa se bo začela le-
tos jeseni. Za tistih nekaj staršev otrok s posebnimi 
potrebami, ki potrebujejo varstvo v razvojnem oddelku 
vrtca, bo situacija bistveno boljša že čez eno leto in pol.
A kaj ko otroci odrastejo in že potujejo v osnovnošolske 
klopi. Žal so te klopi v naši Osnovni šoli Jela Janežiča 
postavljene tudi na hodnikih, saj je šola za tak obseg 
nalog postala bistveno premajhna. Na vrsti so župani, 
da zagotovijo potrebna sredstva in po možnosti pod-
prejo izvedbo nadzidave šole do 1. septembra 2018. Kjer 
je volja, tam je pot, pravijo in upam, da bo ta volja naj-
dena tudi v gospodarstvu, ki bo naprošeno za podporo 
pri nakupu potrebnih didaktičnih pripomočkov, ki ne 
sodijo v paket osnovne opreme šole.
Na zadnji seji občinskega sveta nas je bilo nekaj sve-
tnikov zaskrbljenih glede stanja smučišča na Starem 
vrhu in smo tako dosegli dogovor, da se opravi posve-
tovalna seja občinskega sveta na to temo. Menim, da 
je treba najti rešitev s pomočjo mediacije, ki bo dobra 
za lastnike podjetja, za lastnike zemljišč, vaščane, za-
poslene in ne nazadnje za vse obiskovalce.

Malo drugače, a vseeno lepo
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Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka

RAZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2017

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posameznikom, pravnim osebam za-
sebnega in javnega prava, različnim skupnostim in organizacijam ter društvom s 
prebivališčem oziroma sedežem v občini naslednja priznanja:

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE za izredno delovanje in stvaritve na posameznih po-
dročjih družbenega življenja in dela ter za pomemben prispevek k razvoju in ugledu 
občine v širšem družbenem prostoru.
Podeli se lahko največ en naziv častnega občana.

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno uspešno in družbeno po-
membno delo na posameznih področjih družbenega življenja ali za dosežke, ki so 
trajnejšega pomena in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in družbeno pomembno 
delo ter za zgledne uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih družbenega 
življenja. Podelita se lahko največ dva srebrna grba občine.

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za pomembne dosežke na posameznih po-
dročjih družbenega življenja.
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi občine.

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo občani, skupine občanov, pravne osebe 
zasebnega in javnega prava, skupnosti in organizacije ter društva.

Pobuda mora vsebovati:
• navedbo vlagatelja pobude,
• ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv pravne osebe in naslov  

predlaganega dobitnika priznanja občine,
• utemeljitev pobude za prejem priznanja občine, dosežene uspehe pri delu  

in javnem delovanju na posameznih področjih družbenega življenja v občini, 
Sloveniji in svetu,

• predlog za podelitev vrste priznanja občine iz 2. člena tega odloka.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja, ki podpirajo pobudo.

Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe ali svojega dru-
žinskega člana.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinske-
ga sveta Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, do ponedeljka, 10. 
APRILA 2017, s pripisom na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2017« ali po e-pošti na 
naslov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 24. ure.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Predsednik
Tine RADINJA l.r.
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Letošnja spomladanska akcija čiščenja 
in urejanja okolja bo v občini Škofja Loka 
potekala v soboto, 1. aprila, od 8. do 13. 
ure. Na zbirnih mestih bodo LOČENO 
zbirali odpadke: embalažo (plastenke, 
pločevinke), steklo, nevarne odpadke in 
ostalo. Akcija NI namenjena odvozu ko-
sovnih in bioloških odpadkov. Pravilno 
odlaganje odpadkov bo nadziralo občin-
sko redarstvo. Prostovoljci dobijo infor-
macije na krajevnih skupnostih, društvih, 
zavodih, občinski internetni strani ali po 
telefonu 51 12 354. Ob letošnji pomladni 
čistilni akciji bodo izpeljali tudi aktivno-
sti za zagotavljanja poplavne varnosti 
in boljše pretočnosti vodotokov, zato 
občina poziva lastnike gozdov oziroma 
obrežnih gozdov k rednemu čiščenju. Pri 
tem naj ne ustvarjajo novih deponij lesa 
(hlodovine, drv, vejevja), ne odlagajo 
predmetov in naj ne postavljajo začasnih 
objektov, ki jih lahko ob poplavah voda 
odnese v vodotoke in zaradi tega zmanj-
šuje njihovo pretočnost in povzroča ne-
varne zajezitve. Ob strokovni pomoči 
Agencije RS za okolje in z usposobljenimi 
podjetji ter društvi bodo  izvedli tehnično 
zahtevno čiščenje zarasti na brežinah Se-
lške Sore v predelu mesta. Urejali bodo 
območje med Šeširjevim mostom in brvjo 
pri klavnici.

Pomladno čiščenje

S 1. marcem se je pisarna Finančnega ura-
da Kranj v Škofji Loki, ki deluje za štiri ob-
čine na Škofjeloškem, z nekdanje lokaci-
je na Kapucinskem trgu preselila v nove 
prostore na Upravni enoti Škofja Loka, 
Poljanska cesta, 2. nadstropje, soba 214. 
Uradne ure Finančne pisarne ostajajo 
nespremenjene: vsako sredo januarja, 
februarja, aprila in junija; ter vsako prvo 
in tretjo sredo marca, maja, septembra, 
oktobra, novembra in decembra. Odprta 
je od 7. do 12. in od 13. do 17. ure. Julija in 
avgusta je pisarna zaprta. Pisarno so na-
menu skupaj s sodelavkami predali Jana 
Ahčin, generalna direktorica Finančne 
uprave Republike Slovenije, Julijana Po-
vše, direktorica Finančnega urada Kranj, 
in Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka. 

Finančna pisarna
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA  

IN PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2017

 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313 in Majda Luznar, 04/51 12 702).

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

Datum: 14. 3. 2017
           Mag. Miha Ješe l.r 
           ŽUPAN
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Županu Mihu Ješetu ga je na slovesno-
sti v Sokolskem domu izročila državna 
sekretarka na ministrstvu za kulturo 
Damjana Pečnik. Kot je po eni strani 
vpis te kulturne vrednote na Unescov 
seznam velik poklon škofjeloški in vsej 
slovenski kulturi, pa je tudi velika ob-
veza, da bomo duh in sporočilo Škofje-
loškega pasijona ohranjali in krepili, je 
dejal župan Miha Ješe. Naslednja upri-
zoritev pasijona bo leta 2021 že potekala 
pod Unescovo znamko. Do takrat bodo 
pripravili program prireditev in dogod-
kov, ki bodo skladni z zahtevami vpisa 
na Unescov seznam. Miha Ješe je na 
prireditvi ob podelitvi certifikata, ki 
je potekala na mednarodni dan žen-
sk, ob čestitkah vsem ženam poudaril 
zasluge vseh, ki so sodelovali pri tem 
velikem škofjeloškem uspehu. Med 
njimi so bile pretežno ženske in tudi 
ob zadnjem dejanju, zasedanju med-
vladnega odbora Unesca v Adis Abebi, je 
imela pomembno vlogo ženska, Mag-

Prejeli uradni Unescov certifikat
Decembra lani je medvladni odbor za varovanje 
nesnovne kulturne dediščine potrdil vpis Škofjeloškega 
pasijona na Unescov reprezentativni seznam 
nesnovne dediščine človeštva, 8. marca pa je Občina 
Škofja Loka tudi uradno prejela certifikat o vpisu. 

Februarja je potekel rok za oddajo pre-
dlogov poimenovanje novega trga pred 
upravno enoto v Škofji Loki na javni poziv, 
ki ga je razpisala Komisija za izbiro pre-
dloga za poimenovanje novega trga pred 
upravno enoto v Škofji Loki. Na komisijo, 
ki ji predseduje Melita Rebič, je prispelo 
enajst predlogov poimenovanja novega 
trga. Člani komisije bodo po predpisa-
nem postopku točkovali prispele predloge 
in nato predlagali enoten predlog, ki ga 
bodo predložili v obravnavo občinskemu 
svetu na redno sejo predvidoma aprila.

Aprila o  
poimenovanju trga

dalena Tovornik, podpredsednica slo-
venske nacionalne komisije za Unesco 
in nekdanja veleposlanica naše drža-
ve pri Unescu. Na zasedanju je vodila 
delegacijo, v kateri so bili še trije loški 
"mušketirji": Jože Štukl, Jernej Tavčar 
in Aleksander Igličar. Pri tem ne gre 
pozabiti tudi okoli tisoč prostovoljcev 
ob vsakokratnih pasijonskih uprizo-
ritvah. Pasijon je koheziven element, 
saj s pasijonskimi skupinami povezuje 
celotno škofjeloško območje in še kra-
je sosednjih občin, hkrati je tudi nav-
dih in spodbuda drugim, ki želijo svojo 
kulturno dediščino zaščiti na podoben 
način, je ob prejetju certifikata še dejal 
župan Ješe. 
Državna sekretarka Damjana Pečnik je 
čestitala Ločanom za izjemen uspeh, 
dosežen po šestletnem trudu, ki pred-
stavlja zmago lokalne skupnosti, stro-
ke, države, diplomacije in velikega šte-

vila entuziastov. Izrazila je prepričanje, 
da je vpis Škofjeloškega pasijona naj-
prej na nacionalni, sedaj pa še na Une-
scov seznam dobra popotnica, da bodo 
s pridobljeno znamko znali uspešno in 
trajno tudi trgovati, predvsem pa ohra-
njati dediščino, ki jim je bila zaupana. 
Prireditev, obarvana s pasijonskim uvo-
dom in s staro glasbo skupine Capella 
carniola, je bila uvod v letošnje Dneve 
Škofjeloškega pasijona.

Državna sekretarka Damjana Pečnik 
je županu Mihu Ješetu izročila uradno 
listino o vpisu Škofjeloškega pasijona na 
Unescov seznam. / Foto: Tina Dokl  
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Brezgotovinsko
mobilno plačevanje
Enostavno plačevanje in 

koriščenje brezplačne 
parkirnine s pomočjo 
mobilnega telefona.
Parkirnega listParkirnega listka ne 

potrebujete več!

Obveščanje 
in podaljševanje

Obveščanje pred potekom 
in preprosto podaljševanje 
parkirnine, ne glede na to, 

kje se nahajate!

Vsi ponudniki na 
enem mestu

Možno plačevanje parkirnin 
tudi v drugih sistemih za 

mobilno parkiranje!

Uporabnost
in preglednost

Shranjevanje in možnost 
plačil za več vozil. Pregled 

zgodovine transakcij.

Navigacija 
in informacije

IsIskanje najbližjih parkirišč s 
pomočjo prikaza lokacije in 

navigacije. Informacije o 
režimih in cenikih parkiranj 
za več kot 200 parkirišč v 

različnih krajih po Sloveniji.

več informacij na
www.ipark.si
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S 1. marcem velja nov parkirni režim tudi na parkirišču na Pogo-
rišču, kjer so parkirna mesta v letni najem prednostno namenili 
poslovnim uporabnikom in okoliškim stanovalcem. To parkiri-
šče je zgolj dopolnilo osnovnemu parkirišču na Nunskem vrtu. Z 
najemniki so sklenili pogodbe za točno določeno parkirno me-
sto, dali so jim tudi povsem nove dovolilnice, stare nalepke za 
dostop v staro mestno jedro niso več v veljavi. Letni najem par-
kirnega mesta znaša 180 evrov. Glavno parkirišče za stanovalce 
z območja za pešce v starem mestnem jedru pa je na Nunskem 
vrtu, kjer je na razpolago 176 parkirnih mest. Za parkiranje na 
Nunskem vrtu lahko upravičenci pridobijo letne dovolilnice za 
parkiranje, katerih cena znaša 100 evrov, cena letne dovolilni-
ce, pridobljene v kasnejših mesecih leta, pa je proporcionalno 
nižja. Parkirišče na Nunskem vrtu je zaprtega tipa (dostop je 
možen le z uporabo brezkontaktnih kartic) in je zavarovano s 
potopnim stebričkom in zapornicama, ob izdaji dovolilnice 
upravičenci prejmejo tudi natančna navodila za uporabo parki-
rišča. Za pridobitev dovolilnice za parkiranje na Nunskem vrtu 
za leto 2017 je treba vložiti vlogo, ki jo zainteresirani občani 
dobijo v sprejemni pisarni občine, na spletni strani oz. spletni 
povezavi: http://www.skofjaloka.si/podatkiobrazca/2175.

Pogorišče dopolnilo  
Nunskemu vrtu

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za severno obvoznico Škofje Loke 
je potekala od 23. novembra do vključno 23. decembra 2016. V 
okviru javne razgrnitve je bila v Sokolskem domu 6. decembra 
lani organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve 
so bili vsi zainteresirani povabljeni, da do vključno 23. decem-
bra podajo svoje pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek 
OPPN. V tem času so prejeli 30 pripomb. Vsi, ki so podali svoje 
pripombe, bodo na ustrezen način obveščeni, kakšno stališče 
je bilo sprejeto do njihovih pripomb. Med drugim so prejeli tudi 
peticijo proti gradnji severne obvoznice, ki jo bodo obravna-
vali v sklopu vseh prispelih pripomb, saj je bila pripravljena v 
smislu pripomb na javno razgrnjeni OPPN. Skladno s pravili po-
stopka bodo tako kot do vseh pripomb, prispelih v času javne 
razgrnitve, tudi do pripomb iz omenjene peticije zavzeli stališče 
in ga objavili na krajevno običajen način (na spletni strani Ob-
čine Škofja Loka in v drugih medijih) ter z njim enako kot vse 
vlagatelje pripomb obvestili tudi kontaktno osebo. Stališča do 
pripomb bodo pristojne strokovne službe Občine Škofja Loka 
skupaj z izdelovalcem dopolnjenega osnutka OPPN za severno 
obvoznico Škofje Loka podale predvidoma aprila. 

O pripombah glede severne  
obvoznice aprila
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: JERNEJ TAVČAR

V petek, 3. marca, je na posebni slovesnosti ob rezu naj-
starejše vinske trte na svetu na mariborskem Lentu žu-
pan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec svojemu 
županskemu kolegu Mihu Ješetu poklonil cepič te žlahtne 
vinske trte. S tem slovesnim dejanjem je Mestna občina 
Maribor potomko najstarejše žlahtne vinske trte na svetu 
simbolno poklonila Občini Škofja Loka v trajno last.
Častitljiva vinska trta, ki že več kot 450 let raste na ma-
riborskem Lentu ob reku Dravi, je tudi uradno vpisana v 
Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu. 
Občina Škofja Loka bo sadiko te žlahtne stare trte v okviru 
pasijonskih dogodkov jeseni posadila ob mestnem obzidju 
na novem trgu pred upravno enoto. Škofjeloško delegacijo 
so polega župana in Jerneja Tavčarja, zadolženega za od-
nose z javnostmi, sestavljala še bodoča skrbnika mestne 
trte Jože Krek in Marko Murn, ki je koordiniral projekt pri-
dobitve cepiča tudi za Freising. Cepič žlahtne mariborske 

trte je namreč skupaj z Ločani prejela tudi šestčlanska de-
legacija pobratene občine iz bavarskega Freisinga, ki jo je 
vodila županja Freisinga Eva Bönig. 

Loki cepič najstarejše trte  
Občina Škofja Loka je prejela cepič najstarejše vinske trte na svetu  
z mariborskega Lenta.

Med prejemniki cepiča najstarejše trte na svetu sta bili tudi 
Občina Škofja Loka in njena pobratena Občina Freising.

Kje se skriva pesem?Peter Mihelič & Nina Strnad Barve miru

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA PROGRAM MAREC 2017
Sobota, 18.3. ob 10.00
Otroški glasbeni abonma | Kje vse se skriva pesem?

Torek, 21.3. ob 17.00 
Pozdrav pomladi (Društvo U3 in Zavod O, Večgeneracijski center) 

Petek, 24.3. ob 19.00
Tradicionalni koncert | Generacije pojejo (PZ Lubnik) 

Sobota, 25.3. ob 9.00
Simpozij o gledališču: Uprizarjanje dotika-uprizarjanje
razmerja v gledališču in performansu
(Občina Šk. Loka in pobratena občina Freising, Društvo gledaliških
kritikov in teatrologov)

Nedelja, 26.3. ob 16.00
Prireditev ob materinskem dnevu
(Prosvetno društvo Sotočje Šk. Loka)

Torek, 28.3. ob 12.00 in 19.00
Jesenkovo popoldne (Biotehniška fakulteta in Občina Šk. Loka)

Sreda, 29.3. ob 19.30 
Kristalni abonma | Dekliški zbor sv. Stanislava Ško�jske klasične 
gimnazije

Četrtek, 30.3. ob 19.00 
Športna priznanja za leto 2016

Petek, 31.3. ob 19.00
Predavanje o dogajanju na zasedanju Medvladnega 
odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine UNESCA 
v Etipoiji
Predstavitev zbornika Pasijonski doneski 

Sreda, 5.4. ob 19.30 
Kristalni abonma | Nina Strnad & Peter Mihelič

Sobota, 8.4. ob 10.00
Otroški glasbeni abonma | Živali iščejo sonce

RAZSTAVE
"Arhivi-Zakladnice spomina"

Cvetje za 8. marec in Glineni portreti

Razstava izdelkov VDC Kranj, enota Ško�a Loka

(razstave bodo na ogled do 28.3.)

Torek, 28.3. 
Razstava idejnih projektov za nov Vrtec Kamnitnik 

Petek, 31.3. ob 19.00
Odprtje pasijonske fotografske razstave Tatjane Splichal
 »Svetloba časa« in pasijonske razstave fotogra�j z 
Unescovega zasedanja v Etiopiji 
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Poročilo za leto 2016 smo pripravili v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) in navodilom Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
Na JLV in JVRLL je, skladno s predpisi, vzpostavljen notranji nadzor, po na-
čelih HACCP sistema, s strani Loške komunale, d. d., Škofja Loka. NLZOH je 
soizvajal del nalog notranjega nadzora, in sicer vzorčenje in laboratorijske 
preiskave pitne vode. O vseh rezultatih laboratorijskih preskušanj vzorcev 
pitne vode (v nadaljevanju PV) so bili sproti, s strani NLZOH, direktno obve-
ščeni: Občina Škofja Loka (lastnica vodovoda), Loška komunala (upravljavec 
vodovoda) in Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). Obveščanje uporabnikov je 
potekalo skladno z navodili NIJZ.
JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s pitno vodo (PV) približno 19.000 
prebivalcev v naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfar-
je, Forme, Godešič, Gorenja vas - Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log 
nad Škofjo Loko, Na Logu, Papirnica (delno), Podpulferca, Pungert, Puštal, 
Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virma-
še, Zminec (delno) in mesto Škofja Loka. JLV se redno oskrbuje s PV iz zajetij 
in vrtin v Hotovlji, zajetij: Trebija, Lovrenc, Gabrovo, Trnje in črpališč Viršk ter 
Vešter. Ker PV iz vseh teh virov ni tako kvalitetna, da bi jo lahko uživali brez 
predhodne dezinfekcije, se voda na Trebiji, na Gabrovem in na Trnju klorira, 
v Hotovlji klorira in UV-dezinficira, na Lovrencu pa UV-dezinficira. Na najbolj 
izdatnem zajetju v Hotovlji  in za zajetja Lovrenc sta vgrajena turbidimetra, ki 
merita motnost vode, ob povišani motnosti pa se distribucija vode avtomat-
sko preusmeri v bližnji potok in tako ne priteče do uporabnikov.
Črpališče Sorško polje, ki je rezervni vodni vir za JLV, se je v letu 2016 v 
omrežje vključevalo le za potrebe kontrole kvalitete PV. Črpališči Trebija in 
Visoko imata status virov v izgradnji, v distribucijo se v letu 2016 te vrtine 
niso vključevale, se pa kvaliteta PV redno spremlja. 
Status vodnega vira v opazovanju imajo nekatera spodnja zajetja v Hotov lji 
in črpališče Lipica, ki so sicer fizično izključeni iz distribucije. 
Kvaliteta pitne vode (PV) iz omrežja Javnega loškega vodovoda (JLV) 
v letu 2016: 
na različnih delih omrežja JLV je bilo odvzetih in laboratorijsko preiskanih 
197 vzorcev PV (mikrobiološke in kemijske preiskave, od tega je bilo, zaradi 
kontrole vsebnosti nitratov naključno odvzetih 21 vzorcev). Vsi odvzeti vzor-
ci za kemijske preiskave so bili skladni s predpisi, mikrobiološko neskladni 
pa so bili naslednji trije vzorci: 
	 	dva,  odvzeta dne 8. 11. 2016 iz omrežij Lovrenc in Puštal, ker so bile v 

vzorcih najdene koliformne bakterije (6 in 14 CFU/100 ml). Vsi preostali 
vzorci, odvzeti iz omrežja JLV istega dne in ponovno odvzeta vzorca dne 
11. 11. 2016, so bili skladni s predpisom za PV;

	 	neskladen je bil tudi vzorec, odvzet dne 16. 5. 2016 na tranzitnem cevo-
vodu Trebija–Poljane v Poljanah (Escherichia coli 29; koliformne bakterije 
33 in enterokoki 11 CFU/ 100 ml), povečano je bilo tudi število kolonij 
pri 22 °C (130 CFU/ml). Za kontrolnim merilnim mestom v Poljanah se 
PV iz virov Trebija združi s klorirano in UV-dezinficirano PV iz virov Hoto-
vlja. Vsi preostali vzorci odvzeti iz omrežja JLV istega dne, pri čemer se je 
preverjala tudi vsebnost stranskih produktov dezinfekcije, so bili skladni s 
predpisom za PV. 

Zaradi prej navedenega in dejstva, da kvaliteta PV iz črpališča Trebija še 
ni primerna za distribucijo do uporabnikov, se od takrat dalje PV iz virov 
Trebija, ob povečani motnosti na zajetju Trebija spodnje, v Poljanah, pred 
združitvijo s PV iz virov Hotovlja, fizično izključuje iz distribucije v JLV (pre-

usmeri se v reko Soro, zagotovljene so le minimalne hidravlične razmere v 
cevovodu). 
V Pravilniku o pitni vodi je motnost uvrščena v Prilogo 1, del C, med indika-
torske parametre, kar pomeni, da mejna vrednost ni določena na podlagi 
podatkov o nevarnostih za zdravje. Mejna vrednost ni določena številčno, 
temveč je določena opisno: "sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih 
sprememb". V primeru priprave pitne vode iz površinske vode motnost ne 
sme presegati 1,0 NTU v vodi, pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode. 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je izgled vode z motnostjo 
do 4 NTU običajno še sprejemljiv za uporabnike, zaradi mikrobiološke var-
nosti vode pa priporočajo čim nižjo motnost. Za vrednotenje rezultatov 
monitoringa pitne vode v Sloveniji, za leto 2016, je bila za oceno skladnosti, 
v primeru priprave in/ali če je voda površinska ali če površinska voda nanjo 
vpliva, dogovorjena mejna vrednost 1NTU, v primeru, če ni priprave in voda 
ni površinska ali če površinska voda nanjo ne vpliva, pa 5 NTU.
Okvare v letu 2016: na različnih delih cevovoda Javnega loškega vodovo-
da je bilo 54 okvar.
JAVNI VODOVOD ROVTE–LENART–LUŠA (JVRLL) oskrbuje s pitno vodo 
(v nadaljevanju PV) približno 120 prebivalcev v naseljih Rovte, Sv. Lenart, 
Zgornja in Spodnja Luša. Vir PV je zajetje Mladi vrh, PV pa se UV-dezinficira. 
Ker je poraba PV iz JVRLL majhna, omrežje pa sorazmerno dolgo, je treba, 
kljub stalni UV-dezinfekciji, zagotoviti zadostno pretočnost vode, sicer se 
lahko v vodovodnem omrežju ustvarijo pogoji za razvoj mikroorganizmov. 
Trenutno se ta problem rešuje s stalnim izlivom vode iz cevovodov JVRLL, na 
dveh pipah, z iztokoma v betonski koriti, na lokacijah Lenart in Luša (količino 
vode merita vodomera), saj na JVRLL še niso priključeni vsi uporabniki, za 
katere je bil ta javni vodovod zgrajen.
Kvaliteta pitne vode (PV) iz omrežja JVRLL v letu 2016: 
na različnih delih omrežja JVRLL je bilo odvzetih in laboratorijsko preiska-
nih 16 vzorcev pitne vode (mikrobiološke in kemijske preiskave), vsi odvzeti 
vzorci pa so bili skladni s predpisi. 
Na JLV in JVRLL se je v letu 2016 dodatno izvajal tudi nadzor kvalitete 
PV s strani države – Monitoring pitne vode v RS, na pipah uporabnikov, 
kar pomeni še dodatno preverjanje kvalitete PV. Vsi vzorci, odvzeti iz JLV 
in JVRLL, za mikrobiološke preiskave so bili skladni s predpisom za PV, pri 
enem odvzetem vzorcu iz JLV, za kemijske preiskave, pa je bila ugotov ljena 
neskladnost zaradi povečane motnosti, in sicer 8,81 NTU, vendar so vzpo-
redni vzorci, odvzeti na vstopni PV v objekt in na dveh drugih lokacijah za 
MPV, pokazali, da je bil vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje, zaradi 
česar so bila upravniku objekta izdana priporočila za odpravo neskladnosti, 
ki so bila tudi izvedena, ponovno odvzeti vzorec pa je pokazal skladnost s 
predpisom za PV. 
Poročila in obvestila za JLV in JVRLL ter ostale koristne infor-
macije o pitni vodi so dostopni na spletni strani Loške komunale:  
www.loska-komunala.si (področje vodovod).
Informacije v zvezi z investicijami na JLV in JVRLL, ki so v pri-
stojnosti občine Škofja Loka, so dostopne na spletnih straneh:  
www.porecje-sore.si in www.skofjaloka.si.

Pripravila: Andrej Obronek, dipl. san. inž., NLZOH 
Mojca Müller, dipl. inž. kem. tehnol., Loška komunala, d. d., Škofja Loka 
Franc Ribnikar, dipl. san. inž., NLZOH, Vodja OOZ Kranj
Mateja Žumer, dipl. inž. grad., direktorica Loške komunale, d. d.

SKUPNO POROČILO NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN  
HRANO (NLZOH) IN LOŠKE KOMUNALE, D. D., ZA JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV)

 IN JAVNI VODOVOD ROVTE–LENART–LUŠA (JVRLL) ZA LETO 2016

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A 
      Gosposvetska ul. 12, 4000 KRANJ 
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HRANO (NLZOH) IN LOŠKE KOMUNALE D.D., ZA JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) 

 IN JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA (JVRLL), ZA LETO 2016 
 
Poročilo za leto 2016 smo pripravili v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) in navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).  

Na JLV in JVRLL je, skladno s predpisi, vzpostavljen notranji nadzor, po načelih HACCP 
sistema, s strani Loške komunale d.d., Škofja Loka. NLZOH je soizvajal del nalog notranjega 
nadzora in sicer vzorčenje in laboratorijske preiskave pitne vode. O vseh rezultatih laboratorijskih 
preskušanj vzorcev pitne vode (v nadaljevanju PV) so bili sproti, s strani NLZOH, direktno 
obveščeni: Občina Škofja Loka (lastnica vodovoda), Loška komunala (upravljavec vodovoda) in 
Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). Obveščanje uporabnikov je potekalo skladno z navodili NIJZ. 
 
JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s PV približno 19.000 prebivalcev v naslednjih 
naseljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas-Reteče, Gosteče, 
Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Papirnica (delno), Podpulferca, Pungert, 
Puštal, Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Zminec 
(delno) in mesto Škofja Loka. JLV se redno oskrbuje s PV iz zajetij in vrtin v Hotovlji, zajetij: 
Trebija, Lovrenc, Gabrovo, Trnje in črpališč Viršk, ter Vešter. Ker PV iz vseh teh virov ni tako 
kvalitetna, da bi jo lahko uživali brez predhodne dezinfekcije, se voda na Trebiji, na Gabrovem in na 
Trnju klorira, v Hotovlji klorira in UV dezinficira, na Lovrencu pa UV dezinficira. Na najbolj 
izdatnem zajetju v Hotovlji je vgrajen tudi turbidimeter, ki meri motnost vode, ob povišani motnosti 
pa se distribucija vode avtomatsko preusmeri v bližnji potok in tako ne priteče do uporabnikov. 

Črpališče Sorško polje, ki je rezervni vodni vir za JLV, se je v letu 2016 v omrežje 
vključevalo le za potrebe kontrole kvalitete PV. Črpališči Trebija in Visoko imata status virov v 
izgradnji, v distribucijo se v letu 2016 te vrtine niso vključevale, se pa kvaliteta PV redno spremlja.  

Status vodnega vira v opazovanju imajo nekatera spodnja zajetja v Hotovlji in črpališče 
Lipica, ki so sicer fizično izključeni iz distribucije.  
Kvaliteta pitne vode (PV) iz omrežja Javnega loškega vodovoda (JLV) v letu 2016:  
na različnih delih omrežja JLV je bilo odvzetih in laboratorijsko preiskanih 197 vzorcev PV 
(mikrobiološke in kemijske preiskave, od tega je bilo, zaradi kontrole vsebnosti nitratov, naključno 
odvzetih 21 vzorcev). Vsi odvzeti vzorci za kemijske preiskave so bili skladni s predpisi, 
mikrobiološko neskladni pa so bili sledeči trije vzorci:  
 dva,  odvzeta dne: 08.11.2016, iz omrežij Lovrenc in Puštal, ker so bile v vzorcih najdene 

koliformne bakterije (6 in 14 CFU/100 ml). Vsi preostali vzorci odvzeti iz omrežja JLV, 
istega dne in ponovno odvzeta vzorca dne: 11.11.2016, so bili skladni s predpisom za PV; 

 neskladen je bil tudi vzorec, odvzet dne: 16.5.2017, na tranzitnem cevovodu Trebija – 
Poljane, v Poljanah (Escherichia coli 29; koliformne bakterije 33 in enterokoki 11 CFU/ 100 
ml), povečano je bilo tudi število kolonij pri 22°C (130 CFU/ml). Za kontrolnim merilnim 
mestom v Poljanah se PV iz virov Trebija združi s klorirano in UV dezinficirano PV iz virov 
Hotovlja. Vsi preostali vzorci odvzeti iz omrežja JLV, istega dne, pri čemer se je preverjala 
tudi vsebnost stranskih produktov dezinfekcije, so bili skladni s predpisom za PV.  
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠKOFJI LOKI
Obvestilo je pripravljeno v skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015), v 
nadaljevanju »Uredba«. Na podlagi 25. člena Uredbe vas zato, 
kot uporabnika javne službe, obveščamo o sledečem:
komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v mestu 
Škofja Loka in v okolici odvaja v javno kanalizacijo Škofja 
Loka, se čisti na Centralni čistilni napravi Škofja Loka (kraj-
še CČN ŠKL), zmogljivosti 45600 PE, ki je mehansko–biolo-
ška čistilna naprava s terciarnim čiščenjem odpadne vode, ana-
erobno stabilizacijo ter obdelavo blata (strojno predzgoščanje 
in strojno zgoščanje), ter Kogeneracijo za proizvodnjo elektrike 
in toplote na bioplin in zemeljski plin. V objektu mehanskega 
predčiščenja je ločeno izveden sprejem gošč iz greznic in ma-
lih ČN. V mehanskem predčiščenju in pri strojnem predzgošča-
nju ter strojnem zgoščanju se namesto pitne vode uporablja 
tehnološka voda (očiščena odpadna voda iz CČN ŠKL). Učinki 
čiščenja CČN ŠKL za leto 2016 so sledeči: po KPK 95,96 %,  
po BPK5 98,28 %, po celotnem dušiku 90,91 % in po celotnem 
fosforju 94,33 %. OMOV za leto 2017 se izvaja skladno z OVD za 
CČN ŠKL in predpisi.
Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v naseljih 
Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče odvaja v javno ka-
nalizacijo, se čisti na Čistilni napravi Reteče (krajše ČNR), 
zmogljivosti 2400 PE, ki je mehansko-biološka čistilna napra-
va z aerobno stabilizacijo blata, ki se zbira v zalogovniku ter 
nato odvaža v obdelavo na CČN ŠKL. Učinki čiščenja ČNR za 
leto 2016 so naslednji: po KPK 92,04 %, po BPK5 93,19 % in po 
celotnem dušiku 74,46 %. OMOV za leto 2017 se izvaja skladno 
z OVD za ČNR in predpisi.
Poročila o predpisanem obratovalnem monitoringu, ki ga lah-
ko izvaja le pooblaščeni izvajalec s strani MOP-ARSO, so dosto-
pna na spletni strani Loške komunale: www.loska-komunala.si,  
kjer so dostopne tudi ostale koristne informacije z različnih 
področij dela. O vseh rezultatih laboratorijskih preiskav odpadne 
vode iz CČN ŠKL in ČNR, s pripadajočim poročilom o vzorčenju in 
vrednotenju, so, sproti in  direktno, s strani pooblaščenega izvajal-
ca obveščeni: Občina Škofja Loka (lastnica CČN ŠKL in ČNR), Loška 
komunala (upravljavec CČN ŠKL in ČNR) in Okoljski inšpektorat, 
OE Kranj. Poleg tega se, s strani pooblaščenih izvajalcev, izvajajo 
tudi ostali predpisani monitoringi in meritve, Loška komunala 
pa zagotavlja redni interni monitoring v laboratoriju CČN ŠKL (za 
CČN ŠKL in ČNR) in izvaja naloge, ki so potrebne za spremljanje 
obratovanja obeh čistilnih naprav v upravljanju.

Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
v javno kanalizacijo so opredeljeni v Odloku o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju 
posebnih storitev (Ur. l. RS št. 13/2009, 14/2011 in 06/2015), 
v nadaljevanju občinski odlok, ki na celotnem območju obči-
ne Škofja Loka velja od 1. 1. 2010 dalje. Dostopen je tudi na 
spletni strani Loške komunale (področji kanalizacija in čistilna 
naprava), kjer je dostopen tudi »Program odvajanja in čišče-

nja komunalne odpadne vode v občini Škofja Loka za ob-
dobje 2017–2020«. 

Uporabniki storitev javne kanalizacije, ki se zaključuje s 
CČN ŠKL oziroma s ČN Reteče, so dolžni upoštevati in izva-
jati določila veljavnega občinskega odloka, ki so povzeta v 
nadaljevanju: praviloma je uporabnik lastnik objekta oziroma 
stanovanjske enote in/ali zemljišča. V primeru, da je objekt ozi-
roma stanovanjska ali poslovna enota in/ali zemljišče v posesti 
tretje osebe (posestnika), sta posestnik in lastnik za obveznosti 
solidarno (nerazdelno) odgovorna.
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo 
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih 
uporabnikov, in ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpa-
dne vode, ki povzroča škodo ali motnje pri odvajanju od-
padne vode ali v postopku čiščenja na komunalni čistilni 
napravi oziroma škodujejo ali bi lahko škodovale okolju ali 
zdravju delavcev izvajalca javne službe odvajanje in čišče-
nje odpadne vode – Loške komunale (v nadaljevanju izvajalec). 
V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati: stru-
pene snovi, snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplo-
zijske mešanice, jedke snovi (kisline, alkalije in soli), ma-
ščobe in odpadno olje, odpadne vode, tekočine ali snovi, 
ki bi škodljivo vplivale na material, iz katerega je zgrajena 
javna kanalizacija, trdne snovi, kot so ostanki hrane, pe-
pel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, 
mavec, pesek, cement, tekstil, les, perje, dlako, steklo, ža-
govino, plastiko ali druge predmete, radioaktivne snovi in 
kužne snovi, kamor spada tudi gnojevka. V vode ali javno 
kanalizacijo je prepovedano odvajati odpadne vode, ki vse-
buje zmlete ali zdrobljene odpadke, ki nastajajo v gospodinj-
stvih ali gospodinjstvu podobnih dejavnostih, in ni dovoljeno 
odvajati drenažnih vod, zalednih vod, podtalnice, vod odprtih 
vodotokov ter padavinskih vod, kjer jih je možno speljati v po-
nikovalnico ali vodotok. Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno 
kanalizacijo strogo prepovedano odvajati padavinsko, izvorno 
ali drenažno vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo 
pa industrijsko ali komunalno odpadno vodo. O nevarnih in 
škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke 
opreme ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo, je uporab-
nik dolžan poleg centra za obveščanje obvestiti tudi izvajalca 
javne službe in takoj ustrezno ukrepati.
Uporabnik, ki je že priključen ali ima možnost priključitve 
na javno kanalizacijo, ima poleg  zgoraj navedenih določil 
še naslednje obveznosti:
–   redno vzdrževati in čistiti interno kanalizacijo in kanalizacij-

ski priključek,
–  občasno preverjati tehnične brezhibnosti kanalizacijskega 

priključka na javno kanalizacijo,
–  na javno kanalizacijo se sme priključiti le s soglasjem izvajalca,
–  v kanalizacijski priključek ne sme posegati brez soglasja iz-

vajalca,
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–  zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s pred-
pisi in pogoji v soglasju izvajalca,

–  pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo le-to priključiti na javno 
kanalizacijo,

–  omogočiti izvajalcu dostop in pregled interne kanalizacije ter 
količino in kvaliteto odpadne vode v vsakem času, tudi izven 
obratovalnega časa,

–  dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del 
na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,

–  obveščati izvajalca o opaženih nepravilnostih in okvarah na jav-
ni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah 
ter o vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne 
kanalizacije,

–  odpadne vode, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, 
ne sme pred odvajanjem v javno kanalizacijo redčiti z neone-
snaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem 
dosegel zahtevane lastnosti, ampak mora zagotoviti ustrezno 
predčiščenje,

–  odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in 
kvaliteti, kot je določeno s predpisi in soglasji,

–  sporočiti izvajalcu vsako spremembo količine ali kvalitete od-
padne vode, skladno s predpisi,

–  tekoče posredovati izvajalcu poročilo o posamičnih meritvah v 
okviru obratovalnega monitoringa,

– redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec,
–  pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva 

objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvajanje 
odpadne vode in obračun storitev,

–  urediti medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun na osno-
vi ene merilne naprave, in izvajalcu posredovati naslov uprav-
nika stavbe ali pooblaščene osebe, ki je prejemnik in plačnik 
računov storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode,

–  upoštevati ukrepe v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju 
odpadne vode,

–  pridobiti soglasje izvajalca pred predelavo interne kanalizacije,
–  ne dovoliti priključitve objektov drugih uporabnikov na svojo 

interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja 
izvajalca,

–  odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem 
ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim rav-
nanjem ali opustitvijo, prekomernim odvajanjem vode brez 
soglasja izvajalca ali z neustrezno uporabo,

–  na pisni poziv izvajalca posredovati podatke, potrebne za vo-
denje evidenc, pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog 
javne službe in/ali posebnih storitev.

Informacije v zvezi z investicijami, ki so v pristojnosti ob-
čine Škofja Loka, so dostopne na spletnih straneh: www.
porecje-sore.si in www.skofjaloka.si.

Obvestilo lastnikom in upravljavcem nepretočnih greznic, obsto-
ječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (krajše MKČN):
Loška komunala, d. d., Škofja Loka (v nadaljevanju Izvajalec) je izva-
jalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v občini Škofja Loka. V okviru te službe se izvajajo 

tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). 
Uredba predpisuje obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj 
enkrat na tri leta. Poleg Uredbe pogoje za izvajanje storitev te javne 
službe predpisuje občinski odlok. Prevzeto blato iz greznic in MKČN 
se bo odpeljalo v obdelavo na CČN Škofja Loka. V letu 2017 se bo 
izvajalo redno praznjenje greznic in MKČN v naslednjih naseljih: 
Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Brode, Bukov vrh nad Visokim, 
Draga, Florijan nad Zmincem, Gabrk, Gabrovo, Gabrška Gora, Go-
steče, Kovski Vrh, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Podpulfrca, 
Praprotno, Pungert, Rovte v selški dolini, Sopotnica, Spodnja Luša, 
Staniše, Stirpnik, Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Lenart, Sv. Ožbolt, Sv. Pe-
tra Hrib, Sv. Tomaž, Valterski Vrh, Visoko pri Poljanah, Zgornja Luša. 
O predvidenem praznjenju posamezne greznice ali MKČN bomo 
lastnike oziroma uporabnike le-te pravočasno obvestili. Prav tako 
se bodo v letu 2017 izvajala izredna praznjenja greznic in MKČN ob 
priključevanju objektov na javno kanalizacijo v naseljih, ki so ozi-
roma se opremljajo z javno kanalizacijo na območju občine Škofja 
Loka. Hkrati obveščamo lastnike objektov, ki boste vgradili MKČN, 
da v kolikor boste želeli uveljavljati nižjo okoljsko dajatev v višini 
90 %, je potrebno na podlagi Pravilnika o spremembah in dopol-
nitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda (Ur. l. RS št. 98/15, v nadaljevanju pravilnik) med 3. 
in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) izdelati Poročilo o prvih 
meritvah za MKČN <50PE (http://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-
098-00020-OB~P002-0000.PDF), kateremu obvezna priloga je 
analizni izvid o opravljenih meritvah, izdan s strani pooblaščenega 
izvajalca obratovalnega monitoringa (http://okolje.arso.gov.si/one-
snazevanje_voda/tabela/5), ki je meritve izvedel. Izmeri se kemijska 
potreba po kisiku (KPK), ki mora biti manjša od 200 mg/l. Analizni 
izvid, ki je priloga Poročilu o prvih meritvah za MKČN <50PE, ne sme 
biti starejši od 30 dni.  Na podlagi navedenega pri pooblaščenem 
izvajalcu obratovalnega monitoringa naročite analizni izvid med 
3. in 9. mesecem po zagonu vaše MKČN. Nato izpolnite poročilo o 
prvih meritvah za MKČN <50PE, kateremu priložite analizni izvid ter 
vse skupaj pošljite na Loško komunalo, d. d., Škofja Loka ali prinesite 
osebno na vložišče Loške komunale. Prosimo, da priložite tudi izja-
vo o skladnosti/lastnosti vaše MKČN, ker jo potrebujemo za potrebe 
poročanja na pristojno ministrstvo, ter vaš mobilni kontakt, saj mo-
ramo naslednje leto po izvedbi/pridobitvi poročila o prvih meritvah 
z vaše strani izvesti Pregled vaše MKČN skladno z določili Uredbe in 
pravilnika. Pregled MKČN se nato izvaja na tri leta. Uredba predpi-
suje tudi, kakšen učinek čiščenja mora dosegati mala komunalna 
čistilna naprava za objekte, ki se nahajajo v aglomeraciji, oziroma za 
objekte, ki ležijo izven aglomeracije.

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih gospodar-
stvih določa 17. člen Uredbe ter občinski odlok. Lastnik kmetijske-
ga gospodarstva lahko izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila 
storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in 
vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 

Škofja Loka, februar 2017      
 Loška komunala, d. d., Škofja Loka
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MATEJA RANT

Obisk učencev iz partnerskih držav je predstavljal njihovo 
predzadnjo aktivnost v sklopu Erasmus+ projekta Lahko 
naredimo skupaj, je pojasnila koordinatorka programa 
Erasmus+ v OŠ Cvetka Golarja Zorica Kozelj. V šoli so spre-
jeli 25 učencev, ki jih je spremljalo dvanajst učiteljev. Rde-
čo nit dvoletnega projekta Lahko naredimo skupaj pred-
stavlja tutorstvo oziroma vrstniško učenje, s katerim želijo 
spodbujati in usposobiti učence, da pomagajo učno šibkej-
šim učencem, da napredujejo pri učnem uspehu ter dvigu 
samopodobe in osebnem razvoju.
Tuje učence in učitelje so uradno sprejeli na prireditvi, na 
kateri so učenci iz vseh sodelujočih držav predstavili svo-
je prostovoljno delo, ki so ga opravljali v okviru projekta. 
"Med drugim smo obiskovali mladinski center Blok, kjer 
smo učencem pomagali pri domačih nalogah, posneli 
pa smo tudi kratek film o tem," je razložila Enja Novinc. 
Med učenci, ki je bil deležen pomoči sošolke, je bil tudi 
Žan Guzej, ki se je z veseljem pohvalil, da pri fiziki zdaj 
nima nobenih težav oziroma mu je uspelo prislužiti si 
celo odlično oceno. Gostom so v nadaljevanju razkazali 

znamenitosti starega mestnega jedra Škofje Loke. Vrhu-
nec obiska tujih učencev so predstavljale delavnice, ki so 
jih pripravili v šoli. "Učenci smo prevedli pesem Toneta 
Pavčka iz angleščine v materni jezik vseh držav, ki so-
delujejo pri projektu. Izdelovali smo gorenjske nageljne 
in oblikovali kratko predstavitev Škofje Loke," je razložila 
Manca Starman. V nadaljevanju obiska so tujim učencem 
razkazali lepote Slovenije, med drugim so si ogledali naše 
glavno mesto, po besedah Pie Vidic so se odpravili tudi na 
Bled, kjer so jih pogostili z blejsko kremno rezino, privo-
ščili pa so si tudi kosilo s pristno domačo hrano. Zadnji 
dan obiska so gostom prikazali, kako poteka pouk v nji-
hovi šoli, je pojasnila Iza Mrak. Od gostov so se poslovili 
na prireditvi, na kateri so skozi glasbene in druge točke 
predstavili vsako od sodelujočih držav, je pojasnila Vesna 
Bukovnik. Sledil je še Erasmus+ ples. "Ta je bil najboljši 
doslej, saj so nas temperamentni Grki in Italijani takoj 
zvabili na plesišče in jih ni bilo treba čakati kot naše fan-
te," je še dodala Vesna. Vsi učenci, ki sodelujejo pri projek-
tu, so se strinjali, da jim je to vsekakor razširilo obzorja 
in so se tudi skozi stike z učenci iz tujine naučili marsikaj 
novega. Predvsem pa so spoznali veliko dobrih ljudi, je še 
dodal Matija Krajnik.
Omenjeni projekt se počasi končuje, aprila jih čaka le še 
obisk na Portugalskem, kamor se skupaj z učitelji odpra-
vlja pet učencev. Takrat bo po besedah Zorice Kozelj nasta-
la tudi knjiga v vseh jezikih partnerskih držav o delu v pre-
teklem letu in knjižica dobrih praks, ki so si jih izmenjali 
v okviru projekta.

Gostili tuje učence
V okviru programa Erasmus+ so v Osnovni šoli Cvetka Golarja od 19. do 25. 
februarja gostili učence in učitelje iz petih partnerskih držav, to je iz Romunije, 
Italije, Grčije, Poljske in Portugalske.

Učenci na ogledu Škofje Loke  / Foto: Matic Bertoncelj S sklepne prireditve / Foto: Maja Bertoncelj

Vsi učenci, ki sodelujejo pri projektu, so se 
strinjali, da jim je to vsekakor razširilo obzorja 
in so se tudi skozi stike z učenci iz tujine 
naučili marsikaj novega. Predvsem pa so 
spoznali veliko dobrih ljudi.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: ANDREJ TARFILA

Gre za jagodni izbor najzanimivejših 
dokumentov iz bogate zakladnice naše 
arhivske dediščine, ki ponuja neka-
kšen prerez ali vzorec ohranjenega 
arhivskega gradiva. Najlepši in najza-
nimivejši dokumenti, ki segajo vse od 
devetega stoletja do današnjih dni, pa 
razodevajo tudi ljudi različnih sojev, 
njihov čas in okolje, delo in dosežke, je 
ob odprtju razstave v Škofji Loki dejal 
direktor Zgodovinskega arhiva Ljublja-
na Mitja Sadek. Za razstavo so pripra-
vili 16  vsebinskih sklopov in 140 doku-
mentov jih predstavili na 25 panojih. 
To je le drobec iz bogate zakladnice spo-
mina, saj slovenski arhivi hranijo oko-
li 75 kilometrov gradiva. Na razstavi se 

z nekaj svojimi dokumenti predstavlja 
tudi škofjeloška enota Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana. Tako v vitrinah naj-
demo nekdanjo šolsko kroniko, spriče-
vala, izpustnice ob koncu šolanja, celo 
zlato knjigo, kamor so vpisovali naj-
uspešnejše šolarje. Med prikazanimi 
dokumenti je denimo pergamentna 
listina, s katero je cesar Leopold leta 
1670 podelil fevd Primožu Groharju v 
Selških Lajšah; ali pa notarski zapis iz 
leta 1891, ženitno in dedinsko pogodbo 
zakoncev Šink iz Bukovice.
Vsebino razstave sta predstavila tudi 
avtorja Andrej Nared in Marjana Kos. 
Razstavo je doslej videlo že 3500 obisko-
valcev, najprej v Narodnem muzeju v 
Ljubljani, nato pa je decembra 2015 svo-
je potovanje po slovenskih krajih začela 
v najstarejšem slovenskem mestu Ptu-

ju. V nekaj letih bo obšla vso Slovenijo, 
smo slišali na prireditvi v Sokolskem 
domu, ki so jo z glasbo polepšale mlade 
pevke iz Reteč. Na razstavnih panojih 
najdemo pergamentne listine, rokopi-
sne knjige, kodekse, gradiva uprave, go-
spodarskih dejavnosti, pravosodja, kul-
ture, šolstva, zdravstva, ver in ostalih 
družbenih dejavnosti, zasebno arhivsko 
gradivo, urbarje, davčne in zemljiške 
knjige, katastre, matične knjige, izbor 
najstarejših dokumentov v slovenskem 
jeziku Slovenika, razglase, plakate, leta-
ke, načrte, karte in zemljevide, fotogra-
fije in razglednice, predmete in druga 
čudesa, filmsko arhivsko gradivo. Na 
razstavi najdemo tako ostanke karolin-
škega rokopisa iz devetega stoletja kot 
poročilo o izidu glasovanja na plebiscitu 
leta 1990, tako dokument, s katerim je 
France Prešeren zaprosil za dovoljenje 
za izdajo Krsta pri Savici, kot črno-beli 
film Ne joči Peter. Tu si lahko ogleda-
mo načrt za največji evropski železniški 
viadukt in tudi oporoko Alme Karlin, 
skratka številne zanimive zgodbe, ki 
pričajo, da arhivi še zdaleč niso nekaj 
zaprašenega in nezanimivega, pač pa 
vznemirljive podobe naše preteklosti.

Arhivi, zakladnice spomina
V Sokolskem domu bo do 29. marca gostovala potujoča razstava slovenske 
arhivske dediščine, pri kateri sodeluje deset slovenskih arhivov, med njimi  
tudi škofjeloška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Ob odprtju razstave o arhivih je nastopil dekliški pevski zbor iz Reteč  

Za razstavo so pripravili 16 vsebinskih sklopov in 140 
dokumentov ter jih predstavili na 25 panojih. To je le drobec  
iz bogate zakladnice spomina, saj slovenski arhivi hranijo  
okoli 75 kilometrov gradiva. Na razstavi se z nekaj svojimi 
dokumenti predstavlja tudi škofjeloška enota Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana.
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GLEDALIŠČE ZASANJANIH OČI  
IN DRZNEGA KARAKTERJA

Repertoar Prešernovega gledališča Kranj 
je usmerjen v angažirana dela aktualnih 
sodobnih dramatikov (slovenskih in sve-
tovnih), v svežo interpretacijo klasikov, 
uprizarjanje inovativnih dramskih form 
in tem, v poetičnost gledališkega jezi-
ka ter v izbor najvidnejših režiserskih in 
igralskih imen. V zadnjem desetletju je 
gledališče uspešno uprizorilo tudi dram-
ska besedila tujih sodobnih avtorjev in 
klasikov (nekatere tudi prvič v Sloveniji), 
ki so izrazito odmevala v slovenskem 
gledališkem prostoru ter se zapisala v 
spomin tako kritike kot publike.
Prešernovo gledališče Kranj in posame-
zni člani so v preteklih letih prejeli šte-
vilne nagrade ter se udeležili gostovanj 
tako doma kot v tujini. K ambicioznosti 
nas zavezuje že to, da se imenujemo po 
največjem slovenskem pesniku – Fran-
cetu Prešernu (1800–1849). Ni nas strah 
drznih potez in inovativnosti. Prepo-
znavni smo po tematsko provokativnih, 

estetsko izčiščenih in družbeno angaži-
ranih predstavah. Po letih trdega dela 
in nežnih sanj lahko rečemo, da smo 
gledališče z zasanjanimi očmi in drznim 
karakterjem. To lahko doseže le ubrana 
ekipa izvrstnega igralskega ansambla, ki 
ga sestavljajo Vesna Jevnikar, Peter Mu-
sevski, Vesna Pernarčič, Darja Reichman, 
Barbara Ribnikar, Miha Rodman, Blaž 
Setnikar, Vesna Slapar, Aljoša Ternovšek 
in Borut Veselko, pod ubrano žensko 
taktirko direktorice Mirjam Drnovšček 
in vodje umetniškega oddelka Marinke 
Poštrak. 
Smo tudi organizatorji Tedna slovenske 
drame, ki ga pripravljamo od leta 1971. 
Na njem se vsako leto v marcu in aprilu 
predstavijo najboljše uprizoritve iz Slo-
venije in tujine, nastale na osnovi slo-
venskih dramskih besedil. 
Posebno skrb posvečamo kvalitetnim 
uprizoritvam za otroke in mladino, ki 
puščajo stopinje v spominu.

Javni zavod Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
Tajništvo: (0)4 280 49 00

Blagajna: (0)4 20 10 200, blagajna@pgk.si
www.pgk.si | www.kupikarto.si | www.tsd.si 

Urnik blagajne: od ponedeljka do petka  
od 10.00 do 12.00, sobota od 9.00 do 10.30 ter 

uro pred začetkom predstav.
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Tudi letos se bo odrski zastor Tedna slovenske drame 
(TSD), enega najpomembnejših slovenskih festivalov s po-
dročja gledališča, tako kot zadnja leta odprl ob svetovnem 
dnevu gledališča, 27. marca, ko bodo na uvodni slovesnosti 
podelili tudi stanovske nagrade Zveze dramskih umetni-
kov Slovenije. Slovenska dramska besedila bodo v Kranju, 
z nekaj predstavami in dogodki pa tudi v Ljubljani, v sre-
dišču pozornosti vse do 8. aprila, ko bodo na sklepni slove-
snosti podelili festivalske nagrade in razglasili prejemnika 
nagrade Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko be-
sedilo v letošnjem natečajnem izboru.
Po besedah letošnje selektorice festivala Tee Rogelj, ki je 
letos izbrala predstave v tekmovalni in spremljevalni pro-

gram, lahko na prste ene roke naštejemo dela slovenske 
dramske klasike, saj so vse bolj pogosti načini snovanja in 
uprizarjanja predstav tako imenovani avtorski projekti. Ob 
tem pa ugotavlja, da je gledališka ustvarjalnost v Sloveniji 
še kako živa. Na letošnji izbor za TSD je prispelo 35 prijav, 
poleg tega pa si je selektorica ogledala še deset predstav po 
lastnem izboru. Iz tega nabora uprizoritev je Rogljeva v tek-
movalni program uvrstila osem, v spremljevalni program 
pa šest predstav. Na ogled bodo tudi štiri uprizoritve sloven-
skih besedil iz tujine. 
V tekmovalnem programu so tokrat izbrane naslednje 
predstave: Slavko Grum, Dogodek v mestu Gogi, SSG Trst, 
Rok Vilčnik – rokgre, Tarzan, SNG Drama Ljubljana, Emil 
Filipčič in Marko Derganc, Butnskala, PG Kranj in SMG, 
Republika Slovenija, koprodukcija SMG, in Maska, Simo-
na Semenič, Mi, evropski mrliči, SMG, Beton Ltd. (Katari-
na Stegnar, Branko Jordan, Primož Bezjak), Ich kann nicht 
anders, Beton Ltd./Bunker Ljubljana, Dominik Smole, Plo-
vemo, APT in Mile Korun, Svetovalec, MGL.
Izbor spremljevalnega programa Tedna slovenske drame je 
Tea Rogelj zasnovala z mislijo, da se (slovensko) gledališče 
nahaja na točki, ko se bo moralo znova preizprašati, se izviti 
iz stereotipov, poiskati nove oblike in se na primer vrniti 
h gledališču igralca in njegovi povezanosti z gledalcem. V 
spremljevalnem programu bomo tako videli uprizoritve: 
Koncept, Miha Golob, Maruša Majer in Maja Šorli, Nikita. 
Rojena 1985, Gledališče Glej, Nina Šorak, Urša Adamič, Ma-
rinka Štern, Iztok Drabik Jug, Kje sem ostala, KUD Trans-
formator, KUD Transformator, Zavod BOB, Plesni Teater Lju-
bljana, Narodni dom Maribor, SNG Nova Gorica, Kazalište 
KNAP, Kulturno društvo galerija GT, Nik Škrlec in ekipa, Naj 
gre vse v π ali kako sem si zapolnil 3141 decimalk, Zavod k.g. 
– Tovarna predstav, Avtorski projekt Nataše Keser, Srečanje 
(po motivih slovenske ljudske zgodbe Tolovaj Mataj), Damir 
Avdić, Mefisto, produkcija Maska, koprodukcija Mini teater, 
Desiré, Central Station International/Regional Theatre Fe-
stival & Pozorište »Kosztolányi Dezső« (Subotica, RS).
Tu pa je še mednarodni program, v okviru katerega se 
bodo tokrat predstavila štiri gledališča z uprizoritvami: Ža-
nina Mirčevska, Žrelo (Ždrelo), Narodno pozorište Kikinda, 
Srbija, Andrej E. Skubic, Hura, Nosferatu!, Dravet sindrom 
Hrvatska, Slavko Grum, Dogodek v mestu Gogi (Událost v 
městečku Goga), Divadlo F. X. Šaldy, Liberec, Češka in Ma-
tjaž Zupančič, Vladimir, Teatr Ekipa, Varšava, Poljska.
Tudi letos bodo v PG Kranj omogočili mladim piscem, da se 
udeležijo dramske delavnice, ki jo bo vodila priznana drama-
tičarka, večkratna dobitnica Grumove nagrade Simona Se-
menič. V programu so bralne uprizoritve nominiranih dram-

Manj klasike, več avtorskih predstav
V dvanajstih festivalskih dneh se bo na 47. Tednu slovenske drame zvrstilo 
sedemnajst uprizoritev, ki jih bo spremljal tudi bogat dodatni program.
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Eva Mahkovic

Male kraljice

OD 16.  MARC A 2017 DAL JE

Dramska predstava za mladino I 14+
Režiser: Jaša Koceli
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V tekmovalni program 47. Tedna slovenske drame je bila izbrana tudi uprizoritev 
Butnskala, ki je nastala v koprodukciji PG Kranj in SMG. 
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Na natečaj, ki ga vsako leto razpisuje 
Prešernovo gledališče Kranj v okviru Te-
dna slovenske drame, je letos prispelo 
devetintrideset besedil, v konkurenci za 
nagrado pa so ostala še štiri, ki so bila 
nominirana na lanskem festivalu. Žirija 
za Grumovo nagrado 47. Tedna sloven-
ske drame v sestavi Mateja Pezdirc Bar-
tol (predsednica), Rok Andres, Tatjana 
Ažman, Gašper Troha in Klavdija Zupan je 
izmed prispelih nominirala pet besedil, 
ki se potegujejo za nagrado Slavka Gru-
ma, in sicer: Simona Hamer: Razglednice 
ali strah je od znotraj votel od zunaj pa ga 
nič ni, Simona Semenič: to jabolko, zlato, 
Rok Vilčnik rokgre: Naše gledališče, Rok 
Sanda: Ikarus, zgodba o poletu in Vinko 
Möderndorfer: Fant, dekle in sivolasi go-
spod.

Nominiranci za nagrado 
Slavka Gruma 2017

skih tekstov za Grumovo nagrado v 
izvedbi študentov AGRFT, v Mestni knji-
žnici Kranj pa bo na sporedu petdnev-
ni seminar avdio deskripcije – metode 

zvočnega opisa dogajanja, s katerim 
omogočamo boljše spremljanje gleda-
liških predstav slepim in slabovidnim. 
Se vidimo na Tednu slovenske drame.
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Zanimiva razstava z naslovom Črte in 
dimenzije, ki bo še do prvih dni apri-
la na ogled v Galeriji Ivana Groharja, 
je razstava čudovitih risb starega dela 
mesta in gradov, hkrati pa tudi zani-
miv pogled na stavbno zgodovino Škofje 
Loke. Pod naslovom se namreč razkriva 
mesto Škofja Loka in njeni gradovi na 
skicah in računalniških tridimenzio-
nalnih modelih avtorja Tomaža Kri-
žnarja. Na enem mestu, v celotnem 
ostenju „grohar'ce“ se namreč lahko 
srečate s podobami loških ulic, trgov, 
'gas', podhodov, hiš in gradov, ki jih je 
vse od začetka devetdesetih let prejšnje-
ga stoletja ustvarjal Križnar. Kot meni 
areholog Jože Štukl iz Loškega muzeja, 
tokrat tudi v vlogi kustosa razstave, z 
razstavo želijo obiskovalcem približati 
mesto Škofja Loka in vse tri najstarejše 
gradove in jih s tem spodbuditi k večje-
mu zavedanju o pomenu neprecenljive 
škofjeloške kulturne dediščine, njene-
mu ohranjanju in varovanju.
Tomaž Križnar je izurjen risar in velik 
ljubitelj zgodovine, ki sicer od leta 1993 
deluje v svojem podjetju, ki je dejavno 
na področju računalniške grafike, pro-
gramiranja in izobraževanja za arhi-
tekte, risanje stavbne dediščine tako 
doma kot na potovanjih v tujini pa mu 
je priljubljen hobi. „Vredno je tisto, ker 

je staro,“ pravi. Že od malega je rad ri-
sal in se na tem področju vseskozi izo-
braževal. „Moji prvi poskusi skiciranja 
izhajajo še iz gimnazije, ko sem bil na 
šolski izmenjavi v Franciji in sem tam 
obiskoval gradove ob Loari in skiciral, 
takrat z navadnim svinčnikom na pa-
pir. Še zdaj hranim tri, štiri skice. Pro-
fesor likovne umetnosti, slikar in kipar 
Tone Logonder nas je dijake navduševal 
tudi za zgodovino. Peljal nas je po loških 
cerkvah, nas učil o avtorjih poslikav v 
njih, kar je bilo zame nekaj fantastič-
nega. Moj mentor za risbo je bil, preden 

sem se vpisal na arhitekturo, tudi sli-
kar Franc Novinc. Tudi na te tečaje na 
akademijo za likovno umetnost sem 
rad hodil, a ne samo zato, ker smo ime-
li za modele nekoliko manj oblečena 
dekleta, ha, ha ... Preprosto sem ljubil 
risanje,“ se svojih risarskih začetkov 
spominja Tomaž Križnar, ki je potem 
v devetdesetih letih veliko risal na raz-
ličnih potovanjih po Balkanu in Evropi. 
Premamila ga je tudi fotografija, a mu 
je veliko bližje risba. Ko drugi na po-
tovanjih fotografirajo, on riše: „Kadar 
skiciraš, se ustaviš, umiriš, nasloniš 
na zid, si vzameš deset, petnajst minut 
časa za motiv, vmes iz kakšne hiše za-
diši, se mogoče glasno pogovarjajo nje-
ni prebivalci, otroci pridejo 'firbcat', kaj 
počnem ..., celo s kavo so mi že postre-
gli. Ko smo lani potovali po ZDA, sem bil 
prav razočaran, saj ni bilo nič starega, 
kar bi lahko skiciral.“ 
V zadnjih letih si spet lažje vzame čas 
in kakšno jutro rad zaide v staro me-
sto, na 'plac', do gradu, sede na klopco 
ter skicira. „Škofja Loka je zjutraj ču-
dovita,“ o svojih risarskih spodbudah 
pripoveduje Križnar. V zadnjih letih je 

Arhitekt, ki riše staro Škofjo Loko
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled Škofja Loka s svojimi gradovi, kot jih je videl 
in narisal arhitekt, odličen risar in ljubitelj zgodovine Tomaž Križnar.

Arhitekt Tomaž Križnar je odličen risar in velik ljubitelj zgodovine. / Foto: Igor Kavčič

Škofja Loka, srednjeveško mesto / Risba: Tomaž Križnar
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sodeloval pri nastajanju zgodovinske učne Poti treh gradov. 
Z dokumentiranjem stanja na terenu, ob pomoči starih 
upodobitev in zgodovinskih virov je izdelal računalniške 
modele Divje Loke, Stolpa na Kranclju in Loškega gradu. O 
tematiki loških gradov je pisal v Loških razgledih in lokal-
nem časopisju ter predaval skupaj s Francetom in Jožetom 
Štuklom. 
Tokratna razstava arhitekta Tomaža Križnarja je koncipira-
na dvoplastno. V prvem prostoru nas skozi množico risb po-
pelje po srednjeveških trgih, ulicah, poteh in skritih kotičkih 
starodavnega mesta, ki Križnarju s svojo mističnostjo pred-
stavlja neskončen vir ustvarjalnega navdiha. Drugi prostor je 
namenjen predstavitvi treh najstarejših loških gradov, ki so 
v srednjem veku varovali mesto. Od vseh treh se je do dana-
šnjih dni ohranil le Loški grad, pa še ta v močno spremenjeni 
obliki. Kot je med drugim povedal Jože Štukl, nam razstava 
s prepletom prijemov s področja znanosti, arhitekture in so-
dobne računalniške tehnologije skuša približati dojemanje 
preteklega prostora. Z risbami in tridimenzionalnimi rekon-
strukcijami pomaga gledalcu pri razumevanju stanja in ra-
zvoja mesta ter gradov v določenem časovnem obdobju. 
Na ogled je sicer okrog štirideset skic, od tega nekaj več 
loških ulic, nekaj manj pa treh gradov: še obstoječega ter 
Kranclja in Divje loke s Starim gradom. Slednja sta pred-
vsem projekcija, saj ju po potresu 1511 niso obnavljali.  
V okviru razstave prihodnjo soboto, 18. marca, ob 11. uri pri-

pravljajo Pohod po poti treh gradov. Zbirno mesto je Galerija 
Ivana Groharja. Kratkemu ogledu razstave bo sledil pohod 
po Poti treh gradov, kjer bodo obiskovalci v spremstvu mu-
zejskega vodnika spoznali nastanek Loškega gradu, vlogo 
Zgornjega stolpa na Kranclju ter izvor imena Starega gradu 
Wildenlack. Ob poti jih bodo spremljale zgodbe o bajeslov-
nih bitjih, ki jih je v knjigi Kamniti most zapisal Lojze Zu-
panc. Pot ni zahtevna in je primerna za družine z otroki, 
potrebna je le primerna obutev in nekaj dobre volje.

Stari grad Divja Loka je seveda mnogo predaleč za naš spomin, 
videti pa naj bi bil nekako takole. / Risba: Tomaž Križnar
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"Težko je našteti vse posamične bitke, ki jih je bilo treba 
izboriti, da vas lahko danes nagovorim s te pozicije," je na 
prireditvi poudarila slavnostna govornica Saša Nabergoj, 
direktorica Loškega muzeja. Po njenih besedah je šlo za 
stoletni boj za volilno pravico in prizadevanja, da bi tudi 
ženske postale enakopravne članice družbe. Ravnatelj 
Osnovne šole Ivana Groharja Marko Primožič pa je v uvodu 
poudaril, da je mednarodni praznik žensk priložnost, da se 
vsaj enkrat poglobimo v vlogo žensk v družbi.
Kot je priznala Saša Nabergoj, tega praznika dolgo ni je-
mala resno, saj so se ji pravice, ki so bile izborjene v sto-
letnem boju, dolgo zdele samoumevne. "Deloma je bil ra-
zlog verjetno v tem, da skozi odraščanje nisem naletela na 
ovire zaradi svojega spola, razprave o kompetencah žensk 
pa so bile zame nekaj, kar bolj sodi v prazgodovino kot pa 
današnji čas." Ob tem pa je spomnila, da so v Švici kot za-
dnji evropski deželi ženske dobile volilno pravico šele leta 
1971, torej v letu njenega rojstva. Slovenske ženske so volil-
no pravico dobile takoj po drugi svetovni vojni, leta 1946. 
Zato se ji zdi prav, da se vsako leto spomnimo na vse, ki so 
nam priborile te pravice. In prav tako je po njenem še da-
nes pomembno, da se angažiramo v boju za obrambo teh 
pravic, saj živimo v času, ko se zdi, da stežka pridobljene 
človekove pravice izpuhtevajo v vulkanu strahu. "Od nas je 
odvisno, kam bomo šli, upam pa, da tja, kjer bo mesto za 
vse, kjer bo vsak na svoj način lahko prispeval h gradnji 

novega sveta." Ob tem je še navedla podatek Svetovnega 
ekonomskega foruma, da se bo neenakost med spoloma 
na področju sociale, izobraževanja, kulture, ekonomskih 
priložnosti in politike izenačila čez 117 let. "Sama prav go-
tovo ne mislim čakati tako dolgo, upam, da tudi vi ne," je 
končala svoj govor.
V sklopu prireditve si je bilo mogoče ogledati tudi tri raz-
stave. Učenci fotografskega krožka OŠ Ivana Groharja so 
pripravili razstavo fotografij Cvetje za 8. marec, pri likovni 
umetnosti pa so nastali razstavljeni glineni portreti. Var-
stveno delovni center Kranj se je predstavil z razstavo gli-
nenih izdelkov in fotografij.

Poklonili so se vsem ženskam
Pod naslovom To je vedno tako, kadar ljubimo so v Sokolskem domu pripravili 
osrednjo občinsko prireditev ob mednarodnem dnevu žensk, ki so jo pomagali 
oblikovati učenci in učitelji Osnovne šole Ivana Groharja.

Program so pomagali oblikovati učenci OŠ Ivana Groharja.  
S harmoniko je navdušil Jakob Florjančič.

Vsem ženskam so ob odhodu iz dvorane Sokolskega doma 
podarili nagelj.

Prireditev so spremljale tudi razstave. 
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Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

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

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

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

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH
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.V članku Recept za pesem v februarski izdaji Loških novic je 
prišlo do napačne navedbe: literarni večer v Kašči s pesnikom 
Milanom Debeljakom je namreč vodila gospa Olga Koplan, ki je 
v pripravo in izvedbo večera vložila mnogo truda. Za napako se 
iskreno opravičujemo. Uredništvo 

Recept za pesem – popravek

MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Pomlad se počasi prebuja, v Rokodelskem centru DUO Škofja 
Loka pa želijo do zadnjega izkoristiti mrzle popoldneve. Pre-
tekli ponedeljek so zato začeli s težko pričakovanim tečajem 
tuniškega kvačkanja, ki ga bodo izvedli še 20. in 27. marca, je 
pojasnila Katarina Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO. Te-
čaj vodi mojstrica rokodelka Jana Šuligoj. Kot so pojasnili, se 
tehnika tuniškega kvačkanja nekoliko razlikuje od klasične-
ga kvačkanja, saj pletivo bolj spominja na pletenje, uporablja 
se tudi posebne kvačke, ki jih je mogoče dobiti na tečaju.
V torek pa so v Rokodelskem centru DUO v sodelovanju z 
Brejo prejo pripravili Štrikeraj, v okviru katerega so kvačka-
li kvadratke za odejice za novorojenčke iz azilnega doma. 
"Kvadratke zbiramo že ves mesec, tako da se jih je nabralo že 
vsaj za dve odejici," je z zadovoljstvom ugotavljala Katarina 
Sekirnik ob pogledu na velik kup kvadratkov, ki so jim ga 
poslale tudi kvačkarice iz Železnikov. Skupinsko kvačkanje 
je bilo dobro obiskano, pridružil se jim je celo en moški. Na 
Štrikerajih se sicer srečujejo enkrat tedensko, tudi letos se 
bodo po besedah Anke Pintar iz Breje preje dobivali ob po-
nedeljkih v prostorih društva Sožitje. "Glavni namen je dru-
ženje, ustvarjalno preživljanje prostega časa in izmenjava 
izkušenj ter delitev znanja in navdiha. Večinoma vsak dela, 
kar sam želi, enkrat mesečno pa pripravljamo tudi vodene 
Štrikeraje." Rdeča nit teh srečanj je skupnostno ustvarja-
nje. Po besedah Anke Pintar spoznavajo skupinske tehnike 
ustvarjanja, recimo skupinsko pletenje, vozlanje, kvačkanje 
s prsti ... Osrednje mesto ima še reciklaža, saj so se med dru-
gim učili recimo pletenja iz plastičnih vrečk. "Letos bomo 
poskušali povezovati tudi duševno zdravje in pletenje. Pri-
pravili bomo študijska srečanja na temo, kako ročno delo 
vpliva na naše dobro počutje." Vključevali bodo dobre prakse 
od drugod, kot je recimo delo z migranti na Jesenicah. Na ši-
viljskih delavnicah, na katerih bo spet v ospredju reciklaža, 
pa bodo spoznavali, na kakšen način je mogoče podaljšati 
življenjsko dobo našim oblačilom. 

Skupaj kvačkali kvadratke za odejice
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so pretekli teden začeli s tečaji tuniškega 
kvačkanja, skupaj s pletilsko zadrugo Breja Preja pa so pripravili tudi Štrikeraj – 
kvačkanje kvadratov v okviru razstave Obrazi Breje preje.

V Rokodelskem centru DUO so pretekli teden pripravili Štrikeraj, 
na katerem so kvačkali kvadrate za odejice.
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Ženske imajo pomembno vlogo v dru-
žinskih podjetjih, kot ustanoviteljice, 
žene ustanoviteljev ali mame, tudi če 
formalno nimajo velikih odgovornosti 
ali pa sploh niso zaposlene v podjetju, 
so kot iztočnico za srečanje v Lokomo-
tivi navedli v Razvojni agenciji Sora, 
obenem pa poudarili, da so ženske pri 
usklajevanju življenja med družino in 
podjetjem pogosto preobremenjene. 
Na srečanju so se zato pogovarjale in 
delile mnenja o vlogah žensk v dru-
žinskih podjetjih, prenašanju odnosov 
iz družine v podjetje in obratno ter o 
nujni podpori podjetnicam s strani 
družine. Spregovorile so tudi o tem, 
kako razdeliti vloge med partnerjema, 
da bi prihajalo do čim manj nesogla-
sij, pa tudi o nujnosti prostega časa, 
druženja in potovanj.
Srečanje je vodila predstojnica kate-
dre za management in podjetništvo 
na Univerzi na Primorskem Tina Ko-
ciper, ki ima tudi sama izkušnjo od-
raščanja v družinskem podjetju in 
opazovanja svoje mame pri delu. Zase 
pravi, da ima "dva brata", starejši ima 
45 let in je v bistvu njihovo družinsko 
podjetje, mlajši Gregor pa je gradbe-
nik, naslednik v podjetju. Ukvarjajo se 
s kamnoseštvom in njen najzgodnejši 
spomin, pravi, je vezan na kamen – 
povezan je s fotografijo, na kateri se 
igra pred hišo in kuha na marmor-
ju. "Od nekdaj sem s starši hodila po 

gradbiščih, prvič sem bila na gradbi-
šču že pri desetih dneh, moja mama 
pa je bila še zadnji dan pred porodom 
na gradbišču." Vse njihovo življenje 
so prilagajali poslu, tudi dopust, na 
katerega so šli vedno v Piran zgolj za 
nekaj dni, da sta bila starša vedno do-
segljiva. Samo enkrat, se spominja, so 
si privoščili tri tedne dopusta v Zadru, 
a le zato, ker so tam gradili banko, 
pri čemer je sodelovalo njihovo podje-
tje. Nekako logično je bilo, da bo tudi 
sama nadaljevala družinsko tradicijo, 
ko se je odločila za študij podjetništva, 
a je ostala na Univerzi na Primorskem 
in vse bolj ugotavlja, da je bila to pa-
metna odločitev. Družinsko podjetje 
je tako prevzel njen brat, kljub temu 
pa verjame, da bo tudi sama še kdaj 
"zajadrala" v podjetniške vode. "Tudi 
na univerzi pravijo, da se mi še ve-
dno pozna podjetniško razmišljanje." 
V nadaljevanju so o svojih izkušnjah 
v družinskih podjetjih spregovorile 
tudi udeleženke srečanja in večina je 
pripovedovala zelo podobno zgodbo, 

družinsko življenje je močno preple-
teno z njihovo poslovno dejavnostjo. 
"Vsa družina mora živeti s tem, če ne 
bi bilo razumevanja, bi bilo zelo tež-
ko," je dejala Stanka Homec iz Gorenja 
vasi, ki se ukvarja s peko peciva po 
naročilu. Ker dopust prilagajajo obve-
znostim v podjetju, se morajo včasih 
tudi znajti, je pojasnila Alenka Šubic 
iz Škofje Loke. "Veliko službeno potu-
jemo po svetu in zato to včasih združi-
mo z dopustom."
Posvetile so se tudi nekaterim raz-
likam med ženskami in moškimi v 
podjetništvu. Po besedah Tine Kociper 
je ženskam težje prodreti v podjetni-
štvu, saj jih je bolj strah neuspeha kot 
moške. Po drugi strani pa prav žen-
skam v podjetništvu raste ugled, ker 
so manj nagnjene k tveganjem. Glav-
ni konflikt ženske v podjetništvu vidi 
v tradicionalni vlogi, ki jim jo pripisu-
jejo v družbi. "Zato večina pravi, kako 
pomembno je, da jih partner oziroma 
celotna ožja družina razume in podpi-
ra," je še dejala Tina Kociper.

Podjetnice pridobivajo ugled
Razvojna agencija Sora je v okviru programa ženskega podjetništva pred dnevom 
žena v prostorih Coworking centra Lokomotiva pripravila srečanje  
z naslovom Koliko vogalov podpiramo ženske v družinskih podjetjih.

Razvojna agencija Sora je v okviru programa ženskega podjetništva pripravila srečanje z 
naslovom Koliko vogalov podpiramo ženske v družinskih podjetjih.

Ženskam je težje prodreti  
v podjetništvu, saj jih je bolj 
strah neuspeha kot moške.  
Po drugi strani pa prav 
ženskam v podjetništvu raste 
ugled, ker so manj nagnjene  
k tveganjem.



DRUŠTVA | 25 

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Modelarsko društvo Čuk deluje od leta 
1991, člani pa se srečujejo vsak četrtek 
v prostorih zaklonišča v Podlubniku. 
Kot pojasnjuje Drago Novak iz društva 
Čuk, ima modelarstvo na Škofjelo-
škem sicer že precej daljšo tradicijo. 
Modelarstvo je na tem območju začel 
razvijati Marjan Žigon v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja. "Prve načrte 
modelov in navodila za gradnjo le-
tal, takrat še v nemščini, je iz Ljublja-
ne prinesel Pavle Hafner," je pojasnil 
Drago Novak. Leta 1934 so ustanovili 
Jadralno letalsko društvo. Med drugo 
svetovno vojno je modelarstvo na tem 
območju nekoliko zamrlo, po vojni pa 
so ga ponovno oživili v okviru Društva 
ljudske tehnike.
Društvo Čuk ta čas šteje 43 članov, ki 
se udeležujejo številnih tekmovanj in 
si obenem prizadevajo za širjenje teh-
nične kulture med mladimi. Starostna 
struktura članov je zelo pisana, saj so 
najmlajši člani še najstniki, najstarejši 

pa šteje več kot sedemdeset let. A vsem 
je skupno navdušenje nad gradnjo le-
tal. Kot pravijo, jim pogled na modele, 
ki so jih sami ustvarili in uspešno leti-
jo, predstavlja poseben izziv in užitek. 
Prepričani so, da je modelarstvo med 
mladimi še vedno priljubljeno, čeprav 
se s tem ukvarjajo v ožjih skupinah. 
Modelarstvo namreč zahteva kar pre-
cej znanja in potrpežljivosti. "Modeli-
ranje omogoča spoznavanje zakonov 
aerodonamike, potrebno je tudi znanje 
o mehaniki, elektroniki, mehatroniki, 
meteorologiji ... Prek modeliranja se 
mladi učijo tudi natančnosti in potr-
pežljivosti, česar jim danes primanj-
kuje," poudarjajo v društvu. Že za iz-
delavo preprostega modela je namreč 
potrebnih več deset ur zbranega dela, 
v izdelavo bolj zahtevnih modelov pa 
vložijo tudi več kot tisoč ur. O mode-
larstvu imajo ljudje pogosto napačno 
predstavo, menijo loški modelarji. "Vi-
dijo samo to, kako se 'igramo', ko spu-
ščamo svoje modele, ne pa tudi vsega 
dela, ki smo ga vložili v izdelavo mode-

lov." Modelarstvo je smiselno, le dokler 
razvija človekovo ustvarjalnost, zato 
poudarjajo člani društva.
Kot zanimivost v društvu navajajo, da 
so v nekdanji Sovjetski zvezi in tudi 
Nemčiji pred drugo svetovno vojno v 
modelarskih društvih izurili najboljše 
pilote. Modelarsko društvo Čuk je tako 
vrsto let organiziralo tudi modelarski 
miting za veliko nagrado Loke, ki je 
bil vedno dobro obiskan. Tudi letos pa 
bodo na strelišču v Crngrobu pripravili 
tekmo v zračnih bojih radijsko vode-
nih modelov za slovenski pokal. Ude-
ležilo naj bi se ga 25 tekmovalcev, ki 
bodo sodelovali z maketami modelov 
letal iz prve in druge svetovne vojne z 
električnimi ali bencinskimi motorji. 
Znanje z navdušenjem prenašajo na 
mlajše generacije. Med zimskimi po-
čitnicami so že izvedli modelarski te-
čaj, namenjen začetnikom, v maju in 
juniju pa pripravljajo tečaj letenja. Po-
magajo pri organizaciji tehniških dni 
po šolah, na nekaterih šolah vodijo 
tudi modelarske krožke. Organizirajo 
tečaje gradnje modelov in letenja, čla-
ni pa se udeležujejo tudi modelarskih 
srečanj po vsej Sloveniji.

Širijo tehnično kulturo
Člani Modelarskega društva Čuk Škofja Loka že šestnajst let mlade navdušujejo  
za modelarstvo in letenje z modeli, zgodovina modelarstva na Škofjeloškem pa 
ima sicer še precej globlje korenine.

Člani društva na Mangartu, kjer so izvajali pobočno letenje  z modeli.

Znanje o modelarstvu prenašajo tudi  
na mlade.
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Fran Jesenko je bil botanik in raziskovalec s področja geneti-
ke in žlahtnjenja rastlin. Prvi je križal pšenico in rž in uspelo 
mu je vzgojiti tudi njune rodne potomce ter tako odigral po-
membno vlogo pri nastanku komercialne tritikale, ki jo ima-
jo nekateri za krušno žito prihodnosti, je razložila Darja Ačko 
Kocjan iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je prvi 
profesor botanike na ljubljanski univerzi in eden od ustano-
viteljev današnjega Triglavskega narodnega parka.
Tritikala, ki jo je slovensko mogoče poimenovati pšenrž, je 
bila po besedah Darje Ačko Kocjan do sredine osemdesetih 
let prejšnjega stoletja bolj botanična zanimivost in jo še 
danes kmetje kljub dobrim krušnim lastnostim uporab
ljajo predvsem za krmljenje prašičev in goveda. »A zaradi 
vrste pozitivnih lastnosti, zlasti tolerantnosti na neugodne 
rastne razmere, sušo in mraz ter povzročitelje bolezni, je 
vse bolj pomembna v svetovni pridelavi žit,« je še pojasni-
la. Še v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so tritikalo 
sejali zgolj na majhnih površinah, v preteklem letu pa je 
bilo po njenih besedah s tritikalo v Sloveniji posajenih pri-
bližno 4500 hektarjev njiv. Za primerjavo je navedla, da rž 
sadijo na približno tisoč hektarjih, pšenico pa na 30 tisoč 
hektarjih. »Tritikala se širi, ker ima zelo dober pridelek, 
njena hranilna vrednost je zelo visoka,« je še pojasnila 
Darja Ačko Kocjan in dodala, da genetske in tehnološke 
meje njenega razvoja še niso dosežene.
Jesenkovo življenjsko pot in bogato športno delovanje pa 
sta orisala Matjaž Hafner in Aleš Guček, kar so pospremili 
s fotografijami iz zgodovine slovenskega smučanja, za kar 
je poskrbel Marjan Luževič. Med drugim je bilo mogoče iz-
vedeti, da je bil Jesenko tudi velik smučarski navdušenec. S 
smučanjem se je najverjetneje seznanil v Skandinaviji, od 
koder je bila njegova žena. Leta 1922 je bil pobudnik ustano-
vitve in prvi predsednik Smučarske zveze Jugoslavije, ki ji je 
predsedoval vse do tragične smrti julija 1932, potem ko se je 
ponesrečil pri plezanju v steni Komarče. Biotehniška fakulte-
ta je po njem poimenovala priznanja za največje dosežke na 
področju pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti s 
področja biotehniških ved. V zadnjih letih ob podpori Občine 
Škofja Loka v Sokolskem domu organizirajo tudi Jesenkove 
dneve, na katerih podelijo Jesenkova priznanja. Muzejsko 
društvo Škofja Loka je dvakrat, leta 2008 in 2013, predlagala 

postavitev njegovega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov. Na 
Blaznikovem večeru je spomine svojih staršev na Jesenka 
delila tudi hči Pavla Blaznika Marija Leskovar. »Moj oče 
je bil verjetno zadnji Ločan, ki je Jesenka videl živega," je 
dejala in pojasnila, da sta se njena starša na poročno poto-
vanje odpravila v bohinjske hribe, kjer sta srečala dobrega 
prijatelja Jesenka, ki je s študenti raziskoval gorsko rastli-
nje. Po nesreči v hribih sta spremljala njegovo reševanje. 
Jesenka se je spomnil tudi Tone Mlakar, ki ga je kot mlad 
fant srečal po letnem zletu društva Sokol v Škofji Loki. V 
lokalu je Jesenko pristopil do mladih telovadcev in po kraj-
šem pogovoru z njimi za vse naročil malinovec.

Pomagal pri ustvarjanju tritikale
Na letošnjem prvem Blaznikovem večeru, ki ga je organiziralo Muzejsko društvo 
Škofja Loka, so spregovorili o loškem rojaku, botaniku in ljubitelju slovenske 
narave in gora dr. Franu Jesenku.

Frana Jesenka so predstavili Darja Ačko Kocjan, Matjaž Hafner  
in Aleš Guček.

Žito tritikala, ki ga je pomagal ustvariti Jesenko.

Muzejsko društvo Škofja Loka je dvakrat, leta 
2008 in 2013, predlagalo postavitev obeležja 
Franu Jesenku v Aleji zaslužnih Ločanov.
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Društvo Ščitnica – moj dragulj je edino 
društvo na Gorenjskem, ki združuje 
kronične bolnike z boleznimi ščitni-
ce. V Škofji Loki imajo trideset članov, 
od tega je deset podpornih. Gre za ne-
profitno društvo, v okviru katerega 
se trudijo ozaveščati ljudi o boleznih 
ščitnice, ki so po besedah predsednice 
društva Tanje Cekič največkrat prezrte 
in zelo pozno odkrite. "Želimo, da lju-
dje na naših predavanjih dobijo vsaj 
malo laičnega znanja o teh boleznih 
in težavah, in če eden od desetih pre-
pozna, da bi bila lahko obolela ščitni-
ca vzrok za njegove težave in to ome-
ni svojemu zdravniku, smo že veliko 
dosegli." Zato tudi letos organizirajo 
celodnevni dogodek Dan za ščitnico v 
avli kranjske občine, ki je namenjen 
prebivalcem vseh gorenjskih občin.
Srečanje ščitničnih bolnikov z vse Go-
renjske se bo odvijalo 8. aprila. V sklopu 
srečanja pripravljajo vrsto strokovnih 
predavanj, ki niso zanimiva zgolj za 
ščitnične bolnike, ampak tudi druge, je 
pojasnila Tanje Cekič. Kot ugotavljajo, 
število bolezni ščitnice v zadnjem času 
močno narašča, kar se odraža tudi v po-
večevanju njihovega članstva. "Dan za 
ščitnico tretje leto zapored pripravljamo 
zato, ker je bila doslej udeležba vedno 
nad pričakovanji in zato želimo prebi-
valcem Gorenjske ponovno omogočiti, 
da se seznanijo z boleznimi ščitnice in 
kakšne težave povzročajo," je razložila 
Tanja Cekič in dodala, da v društvu že-

lijo ozaveščati javnost o pomembnosti 
zgodnjega odkrivanja bolezni ščitnice 
in seznaniti ljudi, da v teh težavah niso 
sami, ampak se jih s podobnimi teža-
vami spopada še veliko. Na srečanju 
v Kranju bo najprej mogoče prisluh-
niti predavanju zdravnika specialista 
Mitja Topaloviča o boleznih ščitnice 
in najpogostejših težavah, povezanih 
s tem. Psihoterapevtka Helena Weil-
guny bo spregovorila o psihosomatiki 
in povezavi uma in telesa. Ajurvedska 
svetovalka Andreja Koprivec pripra-
vlja predavanje z naslovom Pogled na 
hrano v tradicionalni medicini, zdra-
vstvena trenerka Simona Godina pa bo 
spregovorila o hormonskem neravno-
vesju v telesu in ščitnici. V okviru za-
dnjega predavanja pa bo Andrej Pešec 
postregel z nasveti, kako premagati 
strah, stres in depresijo.
Društvo za pomoč ščitničnim bolni-
kom Gorenjske so po besedah Tanje 
Cekič ustanovili zaradi potrebe po 
združevanju ljudi z obolelo ščitnico po 
celotni Gorenjski. Kot pravi, je namen 

in cilj društva z laičnim in strokov-
nim znanjem pomagati vsem, ki se 
spopadajo z enim izmed obolenj šči-
tnice ali se srečujejo s težavami, ki so 
nespecifične in zaradi katerih imajo 
različne težave, kot so pomanjkanje 
energije, utrujenost, splošno slabo po-
čutje, nenamerno izgubljanje ali ne-
pojasnjeno pridobivanje telesne teže, 
razbijanje srca, nihanje razpoloženja, 
nespečnost, razne alergije, tesnoba 
ali celo depresija, motena koncentra-
cija, suha koža, povišan holesterol ... 
"Vsi ti simptomi lahko kažejo tudi na 
obolelo ščitnico. Ker pa so znaki težko 
prepoznavni in nespecifični, jih hitro 
zamenjamo s simptomi kake druge 
bolezni. In prav tu lahko pomagamo 
člani društva." Med seboj si delijo iz-
kušnje ter se učijo prepoznavati in 
reševati tegobe, ki jih prinaša življe-
nje z obolelo ščitnico, saj ta kronična 
bolezen lahko bistveno vpliva na ka-
kovost življenja bolnikov ter njihovih 
partnerjev, otrok, sodelavcev in prija-
teljev. 

Ozaveščajo o boleznih ščitnice
Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske Ščitnica – moj dragulj,  
v katerega se vključujejo tudi člani iz Škofje Loke, bo v začetku aprila v Kranju 
pripravilo tretje srečanje pod naslovom Dan za ščitnico.

Tanja Cekič

Društvo Ščitnica – moj  
dragulj 8. aprila v avli mestne 
občine Kranj pripravlja 
srečanje ščitničnih bolnikov  
z vse Gorenjske. Srečanje se 
bo začelo ob 9. uri.
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Lanski uspeh, ko je bil na reprezentativ-
ni Unescov seznam kot prvi iz Slovenije 
vpisan Škofjeloški pasijon, je opogumil 
tudi druge, da pripravijo nominacije 
za vpis na ta prestižni mednarodni se-
znam. Klekljanje čipk v Sloveniji je bilo 
že razglašeno za nesnovno kulturno 
dediščino državnega pomena in priča o 
razširjenosti te veščine v Sloveniji v no-
vejšem času ter njeni pomembni druž-
beni, kulturni, vzgojno-izobraževalni in 
identifikacijski vlogi. Vpis na nacionalni 
seznam pa je tudi eden od pogojev pri 
nominaciji na svetovni seznam nesnov-
ne dediščine. Od čipk so na Unescovem 
seznamu vpisane že hrvaške, francoske 
in ciprske čipke. Predlog za vpis na Unes-
cov seznam pripravljajo strokovnjakinje 
Mestnega muzeja Idrija, Loškega muze-
ja Škofja Loka, Muzeja in galerij mesta 
Ljubljane – Mestnega muzeja Ljubljana, 
Slovenskega etnografskega muzeja, ki 
je hkrati koordinator varstva nesnovne 
kulturne dediščine, in članica sloven-
skega odbora Mednarodne čipkarske or-
ganizacije OIDFA. 
Nominacijo so predstavnice Loškega 
muzeja, Slovenskega etnografskega 
muzeja in direktorata za kulturno de-
diščino Ministrstva za kulturo prejšnji 
teden predstavile v Miheličevi galeriji 
v Kašči. Med občinstvom, ki je prisluh-
nilo pripravi projekta, je bilo tudi več 
klekljaric, ki so prve zaslužne za ohra-
njanje klekljane čipke kot kulturne de-
diščine, enak pomen strokovnjakinje 
iz muzejev pripisujejo tudi risarjem 
vzorcev in učiteljicam klekljanja, ki to 
veščino ohranjajo živo. Nagovorila sta 
jih tudi župan občine Škofja Loka Miha 
Ješe in Saša Nabergoj, direktorica Lo-
škega muzeja, ki je pripravljal že nomi-
nacijo za Škofjeloški pasijon. Tako kot 
slednji ni le loški, pač pa pri uprizoritvi 
s pasijonskimi skupinami združuje vse 

kraje škofjeloškega območja in še dveh 
sosednjih občin Kranj in Medvode, si-
cer pa je pomemben za vso Slovenijo, je 
tudi klekljana čipka široko razširjena. V 
Sloveniji se s to dejavnostjo ukvarja več 
kot 120 skupin in društev, v 34 osnov-
nih šolah imajo čipkarske krožke, v 19 
je klekljanje med izbirnimi predmeti, 
imamo tudi tri čipkarske šole. Ta ve-
ščina je razširjena ne le na podeželju, 
pač pa tudi v urbanih okoljih. Z njo se 
ukvarjajo ženske, otroci, moški so zlasti 
risarji vzorcev, a mnogi tudi klekljajo. 
Velik pomen imajo učiteljice klekljanja, 
ki znanje prenašajo na mlajše genera-
cije, a ne le na te, saj se izdelave čipk 
učijo vse generacije. Tu pripravljalke 
nominacije omenjajo tudi univerzo 
za tretje življenjsko obdobje. Klekljane 
čipke razstavljajo muzeji, o njih govo-
rijo dokumentarni filmi, prirejajo se 
festivali klekljanja. Če je imela v pre-
teklosti predvsem gospodarsko vlogo, 
saj so s klekljanjem družine pridobivale 
dodatni zaslužek, pa je danes to pre-
težno dejavnost za prosti čas, ima po-

membno vzgojno, izobraževalno, celo 
terapevtsko vlogo. Spodbuja ustvarjal-
nost in inovativnost. Kot protokolarno 
darilo ima tudi reprezentativno vlogo. 
To je le nekaj prednosti, s katerimi je 
zadoščeno najpomembnejšim merilom 
za vpis na Unescov seznam. Zahteve, 
kako mora biti predstavljena nomina-
cija, so zelo natančne, smo slišali na 
predstavitvi nominacije. Kratke pisne 
utemeljitve morajo dopolniti fotografije 
in filmi, priložena naj bodo tudi pisma 
podpore kot dokaz, da kandidaturo kot 
pomembno podpira tudi okolje. 
Nominacije morajo biti oddane do 
konca marca letos, da jih obravnavajo 
v naslednjem letu in je novembra spre-
jeta odločitev. Priprave nanjo potekajo 
v okviru ministrstva za kulturo, koor-
dinator je etnografski muzej, sodeluje-
jo pa prej omenjeni muzeji. Uvrstitev 
na Unescov seznam prinaša predvsem 
prepoznavnost tega elementa, s tem 
pa tudi podporo države pri ohranjanju 
dediščine in večjo družbeno vlogo kle-
kljane čipke.  

Tudi s čipkami želijo pod Unescovo zaščito
Pod žaromete svetovne javnosti želijo kot živo kulturno dediščino postaviti tudi 
klekljanje čipk. V Škofji Loki so predstavili projekt nominacije za vpis na Unescov 
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

V Škofji Loki so predstavili nominacijo klekljane čipke za vpis na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. / Foto: Tina Dokl
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Lokomotiva, inkubator in coworking center v Škofji Loki, 
podprt s strani Občine Škofja Loka in v upravljanju Razvoj-
ne agencije Sora, deluje dobri dve leti. "Postajamo prepo-
znavni v lokalnem okolju, ki omogoča mladim, podjetni-
kom začetnikom in samozaposlenim nižje vstopne stroške 
za njihovo delovanje na začetni podjetniški poti mladih 
start-up podjetij," je povedala Darja Barič, koordinatorka 
projekta Lokomotiva na Razvojni agenciji Sora. 
Sodelovanje, odprta komunikacija ter delitev z drugimi so 
osnovne značilnosti coworkinga, je še posebej poudarila 
sogovornica in poudarila nekaj primerov mreženja posa-
meznikov najrazličnejših profilov. Tako Tine Škrbec izvaja 
videoprodukcijo in montažo ter povezuje mlade podjetnike 
in posameznike v Produkcijsko skupino Coworking centra 
Lokomotive, februarja letos so objavili promocijski video o 
Škofji Loki (producenta: Tine Škrbec in Aljaž Tepina). Prav 
tako februarja je Jaka Kolar, krojač iz Kranja, predstavil 
Uspešno pripravo in izvedbo kickstart projekta: Easy life belt 
magnetic/Lahkoten pas z magnetom. V Lokomotivi izvajajo 
tudi delavnice 3D-tiskanja, kjer se lahko preko uporabe raz-
ličnih materialov izdela prototip. "Letos bomo začeli tudi z 
dvema dogodkoma Dobimo se v Coworking centru z atrak-
tivnimi gosti, na katera bomo povabili uspešne start-up 
podjetnike in že uveljavljena podjetja iz lokalnega okolja, ki 
bodo predstavili vzpone in padce na svoji start-up podjetni-
ški poti. Od aprila dalje bomo začeli izvajati tudi program 
motivacijskih delavnic," je povzela Baričeva.
Trenutno v škofjeloškem soposlovnem centru uporabljajo 
delovni prostor posamezniki, samozaposleni in podjetniki 
iz različnih profilov, od oglaševanja, video produkcije in 
montaže, pisarniškega poslovanja za dejavnosti gostinstvo 
in trgovina, svetovanje in izobraževanje, izvajanje izobra-
ževanj in športne dejavnosti doma in v tujini, do oblikova-
nja in konstruiranja načrtov. 
"Lokomotiva, inkubator in coworking center je primeren 
za samozaposlene, ki delajo zase oziroma za eno ali več 
podjetij, "freelancerje«, ki iščejo primerno mesto za delo, 
za projektno delo posameznikov ali manjših ekip, podje-
tnike, ki pogrešajo družbo pri svojem delu (skupna kosila, 
druženje itd.), skratka za vse, ki želijo, da je za ključne sesta-
vine pisarne poskrbljeno in jim to ne jemlje fokusa. Glede 
na to, da se poklici prihodnosti tudi spreminjajo, preobli-

kujejo, coworking način dela predstavljajo že osnovnošol-
cem in srednješolcem, je še dejala Darja Barič: "Tudi letos 
bomo gostili skupine mladih, kjer jim predstavimo osnov-
ni namen delovanja Coworking centra in tudi tehnike 3D-
-tiskanja – na ta način se mladi spoznavajo z modernimi 
tehnologijami in možnostmi za samozaposlitvene poklice v 
prihodnosti." Razvojna agencija Sora in ekipa Lokomotive se 
povezuje in sodeluje tudi z drugimi organizacijami in sopo-
slovnimi centri, tako v lokalnem okolju kot širše.

Dobimo se v Coworking centru
"Coworking je sodoben način timskega delovanja, ki spodbuja odprto  
podjetniško kulturo. Kreativnim in inovativnim osebam, podjetnikom, 
dizajnerjem, iskalcem idej in dela omogoča izmenjavo misli in  
konceptov s pomočjo drugih oseb, s katerimi si delimo delovni prostor,"  
k sodelovanju (po)vabi Darja Barič.

Jaka Kolar, krojač iz Kranja, je v Coworking centru predstavil 
Uspešno pripravo in izvedbo kickstart projekta: Easy life belt 
magnetic/Lahkoten pas z magnetom. / Foto: arhiv Lokomotive

Darja Barič: "Coworking je več kot le skupen prostor, je filozofija, 
ki vzpodbuja spontano mreženje posameznikov najrazličnejših 
profilov." / Foto: Suzana P. Kovačič   
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Tudi letošnji zaključni turnir najbolj-
še četverice balinarske super lige, ki je 
v začetku marca potekal v balinarski 
dvorani na Trati, se je pričakovano kon-
čal z zmagoslavjem domače ekipe, po-
tem ko je v velikem finalu zlahka (13:5) 
odpravila Hrast iz Kobjeglave, v polfina-
lu pa še bolj ekspresno Postojnsko jamo 
(16:0). Balinarji Trate so tako še okrepili 
status najuspešnejšega balinarskega 
kluba v državi, saj so osvojili že trinaj-
sti naslov državnega prvaka, četrtega 
zapored. Trata je bila sicer s 26 točkami 
najboljša že v rednem delu super lige, 
edini poraz je doživela v 5. krogu na 
gostovanju pri Hrastu (14:12), z zmago v 
rednem delu pa so si priigrali tudi orga-
nizacijo zaključnega turnirja. 
Letošnji finale super lige je bil pono-
vitev predlanskega, ki ga je prav tako 
dobila Trata (14:12), potem ko je bila pri 
zaostanku 0:10 že v izgubljenem polo-
žaju, a ji je uspel velik preobrat, ki ga 
je z zmago v hitrostnem zbijanju nad 
nekdanjim svetovnim in tedaj aktu-

alnim evropskim prvakom v štafeti 
Anžetom Petričem zakoličil Goran Vu-
janović. Tokrat se je finalni obračun 
odvil povsem po notah Tračanov, ki 
so po zmagah v vseh uvodnih igrah 
povedli z 8:0. V nadaljevanju je ekipa 
iz Kobjeglave nudila nekaj več odpora, 
tako da sta si ekipi v tehničnih disci-
plinah v hitrostnem in natančnem 
izbijanju razdelili izkupiček. Tekmo je 
nato odločil obračun štafet Uroš Vehar 
- Goran Vujanović in Gašper Povh - Zo-
ran Rednak, ki se je končal z remijem 
45:45. Vujanović in Vehar sta bila tudi 
sicer najučinkovitejša traška balinarja 
v končani super ligi, ki jo je prvi končal 
z največ osvojenimi točkami med vse-
mi igralci v super ligi (73), Vehar pa z 
daleč najboljšim izkoristkom - zbral je 
kar 88,46 odstotka možnih točk. 
"Čeprav smo nekoliko boljša ekipa od 
Hrasta, pa to v velikem finalu, ki je prav 
posebna tekma, ne šteje veliko. Uspelo 
nam je zmagati, kar smo si pred začet-
kom zaključnega turnirja tudi želeli," je 
po osvojitvi trinajstega naslova ekipnega 
državnega prvaka povedal vodja ekipe 
Silvo Korošak. "Vso sezono, razen pora-

za na Hrastu, smo bili suvereni, odlično 
smo odigrali tudi obe tekmi na zaključ-
nem turnirju, zato smo si že trinajsti 
naslov državnega prvaka povsem zaslu-
žili. Čestitam soigralcem in tudi navija-
čem, ki nas podpirajo. Kljub nekaterim 
težavam v klubu nas krasi ekipni duh, 
ki pomaga, da suvereno odigramo tudi 
najpomembnejše tekme," pa je povedal 
kapetan Damijan Sofronievski.
Z osvojitvijo naslova državnega prva-
ka so si Tračani, sicer tudi aktualni 
evropski podprvaki, zagotovili nepo-
sredno uvrstitev v četrtfinale letošnje-
ga evropskega klubskega pokala. "Ve-
lika prednost za naš klub je, da nam 
v evropskem pokalu ne bo treba igrati 
kvalifikacij, saj se bomo s tem izogni-
li kar precejšnjim stroškom," je o tem 
povedal predsednik društva Bojan Bu-
den. In kakšne bodo njihove tekmo-
valne ambicije? "Lani smo dokazali, 
da se lahko uspešno kosamo z veliki-
mi evropskimi klubi, in tudi v letošnje 
tekmovanje vstopamo z enakimi am-
bicijami. Vem, da bo zelo težko, a na 
vsaki tekmi bomo igrali na zmago," jih 
je razkril Korošak.

Trata ni dopustila presenečenja
Balinarji Trate so tudi letos najboljša balinarska ekipa v državi. Kot državni prvaki 
so si zagotovili nastop v četrtfinalu letošnjega evropskega klubskega pokala. 

Balinarji Trate so v šestindvajsetih letih osvojili že trinajst naslovov državnih prvakov.

Piko na i zmagi v letošnjem finalu proti 
Hrastu je za domače moštvo z remijem v 
štafeti pristavil dvojec Uroš Vehar - Goran 
Vujanović. 
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V lepem vremenu se je letos po belih strminah Starega vrha 
pognalo triinpetdeset smučarjev. Tekmovalci in tekmoval-
ke so se pomerili v kar šestnajstih starostnih kategorijah, 
po tradiciji zadnjih let pa so tekmovali tudi deskarji.
Najmlajša tekmovalca sta bila Laura Okorn in Andraž 
Kranjc, ki sta bila stara sedem let. Najstarejši med vsemi 
udeleženci pa je bil 76-letni Peter Ziherl. Na koncu so orga-
nizatorji iz Krajevne skupnosti Trata podelili medalje naj-
boljšim trem v vseh kategorijah. 
"Najhitrejši tekmovalec med moškimi ter najhitrejša tek-
movalka vsako leto prejmeta pokal, prav tako ga prejme 
najhitrejši deskar. Kdor zmaga trikrat zapored, prejme po-
kal v trajno last, je povedal dolgoletni glavni vodja tekmo-
vanja Avgust Hartman.
Tako je bil letos zmagovalec pri moških Franc Stanonik s 
časom 33,09, pri ženskah pa je bila najhitrejša Lucija Triler, 
ki je v cilj prišla s časom 39,56. Pri deskarjih je najhitreje v 
cilj pripeljal Uroš Doljak, in sicer s časom 47,70. 
Ker je bilo letošnje tekmovanje jubilejno, saj so ob priredi-
tvi praznovali dvajseto obletnico tekmovanja in druženja, 
so se spomnili tudi začetkov Belega dneva. Idejni oče je bil 
France Košir, ki je dolga leta z velikim veseljem pomagal pri 
organizaciji tega tekmovanja. Največ zaslug pa gre Avgustu 
Hartmanu, ki je vsa ta leta skrbel in bil odgovoren za kvali-

tetno izvedbo veleslaloma. Med prvimi, ki so tekmovali, so 
bili: Lojze Vodopivec, Slavko Stanonik, Franc Jenko in Tone 
Oman, posebej pa je treba omeniti Jelko Dermota, ki je za-
dnjič tekmovala še pri 87 letih.
"Da je tudi letošnje tekmovanje uspelo, gre zahvala tudi 
sponzorjem, ki so priskočili na pomoč," pravijo organizatorji 
in se jim zahvaljujejo za podporo.

Beli dan je tekma in druženje
Krajevna skupnost Trata je februarja organizirala že dvajseti Beli dan, na katerem 
so se krajani vseh starosti pomerili v veleslalomu, nič manj kot tekmovanje pa ni 
bilo pomembno druženje.

Med vratci so svoje spretnosti pokazali tako najmlajši kot tudi 
izkušeni smučarski navdušenci. 

Jubilejnega belega dneva na Starem vrhu se je letos udeležilo kar triinpetdeset smučarjev.



32 | REKREACIJA

MAJA BERTONCELJ

Namiznoteniška sekcija Kondor pra-
znuje petdeset let registriranega delo-
vanja namiznega tenisa na Godešiču. 
Že pred tem so ga igrali v prostorih 
gasilskega doma, novi prostori kra-
jevne skupnosti pa so jim zagotovili še 
boljše pogoje.
"Ko smo ustanovili klub Kondor, smo 
kar sami izdelali štampiljko. Če ni 
denarja, se je treba znajti. Ni bilo pro-
blema, saj smo bili res pravi prijatelji 
in imeli veselje do igranja. Začeli smo 
z namiznim tenisom, sledile pa so še 
druge sekcije," je s pogledom v prete-
klost začel Janez Starman, predsednik 
namiznoteniške sekcije pri ŠD Kondor 
Godešič. 
V petdesetih letih so dosegli števil-
ne uspehe. "Največje uspehe je klub 
dosegel z osvojitvijo štirikratnega 
gorenjskega namiznoteniškega pr-
vaka, zadnjič v gorenjski ligi sezone 
2000/2001. Bili smo štirinajstkratni 
prvaki medobčinske lige Škofje Loke. 
Eno leto smo igrali v drugi slovenski 
ligi, tri leta pa v tretji slovenski ligi. 
V tem petdesetletnem obdobju smo 
osvojili številna prva mesta za posa-
meznike v občinskem in gorenjskem 
prostoru. Vodili smo gorenjsko in ob-
činsko ligo, bili organizatorji številnih 
tekmovanj, naj omenim le mednaro-

dno prvenstvo Alpe Adria. Kljub lepim 
uspehom pa smo doživeli tudi števil-
ne padce, kar nas je še bolj utrdilo pri 
delu. Žal smo izgubili tudi dva odlična 
prijatelja in igralca – Petra Bertonclja 
in Slobodana Niševiča," je povedal 
Starman. 
Namizni tenis na Godešiču tudi po 
več kot petdesetih letih še vedno živi. 
"Nadaljujemo z igranjem in tekmo-
vanjem. V sezoni 2015/2016 smo v go-
renjski ligi osvojili sedmo mesto med 
desetimi ekipami, v medobčinski ligi 
Škofje Loke pa smo bili četrti. Stroške 
tekmovanja pokrijemo igralci sami 
s članarino, nekaj je ostane tudi za 
ogrevanje. Na pobudo predsednika ŠD 
Kondor dr. Jožeta Hafnerja smo kupi-
li novo mizo, za kar se zahvaljujemo, 
saj se število rekreativnih igralcev iz 
leta v leto povečuje," je še dejal Star-
man in dodal, da namizni tenis v vasi 
ostaja popularen, pogrešajo pa koga, 
ki bi prevzel delo z mladimi. Oktobra 
so začeli s tekmovanji v novi sezoni. 
Igrajo v prvi gorenjski ligi in medob-
činski ligi Škofje Loke. Ob petdesetle-
tnici namiznega tenisa pa bodo na 
Godešiču znova organizirali turnir, ki 
bo v soboto, 25. marca. Začel se bo ob 
13.45 z žrebanjem parov. Igrali bodo 
na izpadanje. Nastopili bosta dve eki-
pi Kondorja, in sicer veterani, katerih 
povprečna starost je okrog sedemde-

set let, ter Kondor 1, poleg njiju pa še 
Poljane in Škofja Loka. 
"Turnirja ob jubileju se veselimo, hkrati 
pa se zavedamo, da teh petdeset let ne 
bi bilo brez pridnih in zagnanih članov 
in zato vsem hvala," je zaključil Janez 
Starman, ki je bil tudi prvi predsednik 
kluba. Namizni tenis igra že 55 let. 

Namiznoteniški turnir za petdesetletnico
Športno društvo Kondor Godešič letos praznuje pol stoletja. S praznovanjem 
jubileja bo s turnirjem začela njihova namiznoteniška sekcija.

Janez Starman je predsednik 
namiznoteniške sekcije ŠD Kondor 
Godešič. Namizni tenis igra že 55 let.

MAJA BERTONCELJ

Tudi letos bo potekal Najlepši in naj-
težji polmaraton ali Puštalski polma-
raton. To je drugačna rekreativna te-
kaška prireditev, kombinacija malega 
maratona in gorskega teka, ki poteka 
po najlepših poteh, v hribih nad Ško-
fjo Loko. Proga je dolga 21 kilometrov 

in 98 metrov. Skupaj je 1300 metrov 
vzponov in prav toliko spustov. Na 
njem se bodo tekači preizkusili 1. apri-
la s startom ob 10. uri. 
Prireditev je med tekači vse bolj pri-
ljubljena. Letos jih bo nastopilo tri-
sto. Spremljali in spodbujali jih boste 
lahko ob progi. Pot jih bo vodila s 590 
m visokega Sv. Andreja na razgledno 

vzpetino Sv. Ožbolt (859 m). Nato se 
bodo po makadamski poti spustili do 
vasi Selo (710 m) in se ponovno vzpeli 
na najvišji vrh Polhograjskega hribov-
ja Tošč (1021 m). Sledi spust in tek po 
gozdni poti do Osolnika (858 m), kjer 
se začne zadnji, dolg spust v dolino 
Hrastnice in še zadnji vzpon do cilja 
na Sv. Andreju.

Najlepši, najtežji in vse bolj priljubljen
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si

dodatni  
5% popust  

na vse  
pohištvo

od 8. do 15. marca 2017

SUZANA P. KOVAČIČ

Stenske nalepke so dekoracija z osebno noto, pravi Helena 
Kavčič iz družbe Prevc, saloni pohištva in dodaja: "Priporo-
čamo jih vsakomur, kdor želi osvežiti svoj dom in želi pri 
dekoraciji dodati tudi delček svoje kreativnosti. Nalepke so 
sestavljene iz več delov in vsak jih lahko razporedi po svo-
je, na manjšem delu stene ali čez celo steno, na pohištvu, 
na vratih ali pa morda povsod." Prostori v stanovanju, ki so 
primerni za stenske nalepke, so otroške sobe, dnevne sobe, 
spalnice in tudi kuhinje. Kavčičeva je dejala, da se največ-
krat izberejo prav za otroške sobe. Kako se pravilno na-
mestijo stenske nalepke, še svetuje: "Najbolj pomembna je 

priprava podlage. Najboljši rezultati so na gladki površini 
(gladka stena, ploščice, vrata, ogledala …) in suhi površini, 
zato je pred lepljenjem treba površino očistiti s suho krpo. 
Sveže barvane stene naj se sušijo vsaj teden dni, preden se 
nanje nalepi nalepka. Pred lepljenjem naj bo nalepka 24 
ur v prostoru, kjer se bo nalepila, da se prilagodi na nje-
govo temperaturo. Nalepke se lepijo od sredine navzven, s 
tem se zmanjša možnost pojava zračnih mehurčkov. Če so 
pravilno nalepljene, se lahko dva do trikrat prestavijo brez 
izgube pri njihovi kakovosti."

Stenske nalepke  
za dekoracijo
Dnevna soba, spalnica, kuhinja ali 
otroška soba lahko z izbrano stensko 
nalepko postane dežela risanih junakov, 
živali, dežela cvetja, zelenja, figur ...

Balerine so "oživile" steno. / Foto: arhiv Prevc, saloni pohištva
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Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila 
objavljena v Loških novicah dne 14. februarja 2017 z geslom 
NAJVEČJE POLJSKE ZNAMENITOSTI, prejmejo bon za vadbo 
BvF v vrednosti 10 EUR: Marija Martinjak, Cerklje, Lojzka  
Taler, Zgornje Gorje in Dušan Bohinc, Medvode. 
Nagrajencem čestitamo!

Prièakovanja:

1 Kuhar - delovne naloge:

· Samostojna priprava toplih in hladnih obrokov,

· priprava dodatne ponudbe.
· izobrazbo gostinske smeri,

· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 
primerljivega delovnega mesta,

· resnost, urejenost in veselje do dela.

2 Pomoènik kuharja - delovne naloge:

· Sodelovanje pri pripravi obrokov,

· èišèenje delovne površine in delovnih sredstev.
· izobrazbo gostinske smeri,
· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 

primerljivega delovnega mesta,
· resnost, urejenost in veselje do dela.

Nudimo:
· možnost zaposlitve za nedoloèen èas z dvomeseèno 

poskusno dobo,
· možnost napredovanja in pridobivanja izkušenj.

Prijave:

Vaše cenjene prijave z življenjepisom nam pošljite preko e- 
pošte na  info@pr-kral.si. Informacije na telefonu 041 689 669  

Gostilna Pr`Kral iz Verja pri Medvodah 

vabi v svoj kolektiv nove sodelavce s 

posluhom za domaèo in tradicionalno 

slovensko hrano.

Kuhar in kuharski pomoènik (m/ž)
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ALENKA BRUN

Pomlad s soncem in višjimi temperaturami že trka na 
vrata. In če se vas loteva tako imenovana ’spomladanska 
utrujenost’, v prihajajočih dneh razmislite, če bi morda 
ne bil pravi ’vitaminski’ šok za vaše telo, da bi si privoščili 
malo razvajanja. Menjava okolice, narava, vonj morja ali 

Vzemimo si čas zase
Vedno se nam nekam mudi. Ko zaključujemo projekt A, smo z mislimi že 
pri projektu B. Dandanes je tako večina naših zdravstvenih težav povezana s 
pomanjkanjem časa zase, preobremenjenostjo in stresom. In pri vsem tem nam 
lahko pomagata počitek, sprostitev in mir – torej oddih od ponorelega sveta.

prebujajoče se narave, savna, čokoladno, medeno in ze-
liščno zapeljevanje kože, termalna voda vam lahko poma-
gajo, da se umirite in ponovno najdete stik s seboj.

RAZVAJAJTE TELO V SAVNI

Že nekaj časa namreč ne velja več pravilo, da v savno pa 
le pozimi. Turška in finska savna, infrardeča pa kakšna 
solna so že kar sestavni del dežel savn; vse bolj pa so pri-
ljubljene tudi čokoladne in medene savne – predvsem pri 
nežnejšem spolu. Včasih odgovarja tudi kakšen marmela-
dni piling, med izbranimi je tudi zeliščna savna. Seveda pa 
vsem tem užitkom potem nujno sledi prava mera počitka. 
Da pa imate v času obiska savne na voljo še širok izbor 
dobrot, kot so sveže in suho sadje, naravni sokovi, sladki 
vitaminski prigrizki, zeliščni čaj, to le še dodatno bogati 
razpoloženje ljubiteljev savn.

POSEBNIH PONUDB NE MANJKA

Zadnje čase je vse več takih, ki se odločajo za dopust na 
podlagi posebnih ponudb, ki jih dnevno najdemo v elek-
tronskih nabiralnikih. Te so se tam znašle po naključju ali 
z namenom. V bistvu tistim, ki razmišljajo o oddihu, a ko-
lebajo, to lahko celo olajša odločitev: dobijo idejo in se na 
osnovi videnega in prebranega o vsem skupaj pozanimajo; 
so pa tudi taki, ki jim je ponudba všeč 'na prvo žogo' in 
stvar rezervirajo. Last ali first minute ponudbe so včasih 
začinjene še z dodatnim popustom in se zgodi, da lahko za 
res majhen denar odpotujemo tudi v tujino. Sicer v takih 
primerih ni odveč, da glede razmerja cena-ponudba osta-
nemo na realnih tleh. Če pa se kasneje izkaže, da so bila 
naša predvidevanja v tej smeri napačna in da smo dobili 
za nizko ceno več, kot smo pričakovali, smo pač na bolj-
šem. Ljudje se namreč radi odločajo po sistemu: najprej za 
koliko denarja, potem kraj, potem šele vse ostalo.
 

NAMESTO V TUJINO OBISK DOMAČIH TERM

Veliko se jih odloči, da bodo namesto tujine raziskova-
li Slovenijo. Prijetno združijo s koristnim, se odločijo za 
kombinacijo sprehajanja, kolesarjenja in plavanja v ba-
zenih domačih toplic oziroma zdravilišč. In ker je vreme 
v zadnjem času precej nepredvidljivo, so pokriti oziroma 
notranji bazeni in savne le plus pri ponudnikih. Tisti, ki jih 
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Sava Medical in storitve, d. o. o.
Škofjeloška 6, Kranj
www.savatech.si/pocitniske-kapacitete

Mareda-notranjost Ap6 »Globoka modrina« 

Mareda-terasa, Ap6«Globoka modrina«   
Notranjost AP

   

Zakaj bi čakali na poletje, če lahko prijeten oddih preživite že 
sedaj. Odlična izbira je dopust v hrvaški Istri, kjer lahko preživite 
aktiven dopust v lepi pomladanski naravi. Popolnoma 
prenovljeni apartmaji v Maredi blizu Novigrada bodo 
poskrbeli za prijetno bivanje. Lahko pa se odločite za dopust v 
Barbarigi, v bližini Pule, kjer se lahko sprehajate, kolesarite ali  
pa obiščete enega od  bližnjih krajev, kot so Vodnjan, Brioni …
Ugodne cene za najem Ap v predsezoni za 7 dni ali več! 

Ljubitelje vodnih užitkov vabimo v apartmaje v   
Termah Čatež ali Olimija. Na voljo je več apartmajev v 
zidanih objektih.

Tisti, ki jim je bližje gorsko okolje, pa se lahko odločijo za  
Pokljuko. Lepa prebujajoča se spomladanska narava kar kliče k 
aktivnemu oddihu. Za prijetno dopustovanje pa bodo poskrbeli 
prenovljeni in udobni apartmaji. 

Celovito ponudbo si lahko ogledate na: http://www.savatech.
si/pocitniske-kapacitete.html dejavnost. Pohitite in si svoj 
termin zagotovite čimprej. Več informacij na telefonski 
številki  04 206  53 19, 04 206 57 14, predstavili vam bomo 
ponudbo in poskrbeli za vašo rezervacijo.

LETUJTE Z NAMI, PODJETJE SAVA MEDICAL IN STORITVE.

Aktiven pomladanski dopust v hrvaški Istri, 
v slovenskih termah ali na Pokljuki

Pokljuka, počitniška hiša s prostorom   

za druženje

zanima kulinarična ponudba okolice, 
izberejo še obisk kakšne dobre okoli-
ške gostilne ali restavracije, bistroja, 
morda le picerije, ki slovi po izjemnih 
picah iz krušne peči; komur pa kuli-
narični pridih okolja ni pomemben, 
rezervira apartma, kjer pa je potem 
največkrat najbolj pomembna lokaci-
ja samega apartmaja.
  

GOST JE VSE BOLJ ZAHTEVEN

Zadnje čase ljudje ob prvem spomla-
danskem soncu razmišljamo tudi že 
o obisku obale. Čisto morje in prijetno 
urejena plaža, privlačen park za igre 
in zabavo, zdrava prehrana, različne 
športne in družabne aktivnosti, pe-
ster izbor med oddihom le ob koncih 

tedna ali pa večdnevnimi paketi za 
dva ali vso družino po ugodnih cenah 
je več kot vabljiv. 
Turizem se razvija. Prihodnost sicer 
ohranja neke stare dejavnosti, razvija 
nove, vse več je osebnega pristopa, saj 
je tudi gost vse bolj zahteven.

PONUDBA VSE VKLJUČENO

Bil je čas, ko je bilo strašno modno 
izbirati tako imenovane počitnice all 
inclusive. To sicer še ostaja, pa tudi 
v nekaterih domačih zdraviliščih in 
termah obstaja določena ponudba 
’vse vključeno’. Turčija je bila recimo 
v tej smeri sinonim za družine, Egipt 
za ljubitelje vetra in z njim povezanih 
športov, potapljanja in tako imenova-
nega snorklanja oz. potaplajanja na 
dah; Tunizija je bila zanimiva zaradi 
dobrih hotelskih nastanitev v soraz-
merju s cenami in super safari pro-
gramov. Potem se je zgodil ’atentat’ na 
njihov turizem in se je pritok evrop-
skih gostov na omenjene destinacije 

bolj ali manj ustavil. Slovenci se si-
cer vračamo, a res počasi in z veliko 
mero previdnosti. Naša južna soseda 
Hrvaška pa ostaja priljubljena in pre-
cej obiskana, ne glede na ceno. Dober 
ribji brodet, domač kruh ali le kozarec 
malvazije je lahko čista poezija.

NARAVA, MIR IN ČISTI ZRAK

Pa vendar se naše terme v večini na-
hajajo v okolici, obdani z naravo, in je 
njihov obisk dobra odločitev za tiste, 
ki potrebujejo oddih; pa tudi tiste, ki 
morajo svoje zdravje izboljšati, okre-
piti. Turistična in kulinarična ponud-
ba okolice tako term kot tudi zdra-
vilišč sta se do danes precej razvili; 
sledita jim tudi kolesarska in poho-
dniška ponudba. Tudi izbira izletov, ki 
so lahko razvedrilne ali poučne nara-
ve, je vsako leto boljša in različna gle-
de na individualnega gosta, družine, 
pare, sploh pa tiste, ki so se odločili, 
da ne bodo podlegli tako opevani spo-
mladanski utrujenosti.

Turizem se razvija. Prihodnost 
sicer ohranja neke stare 
dejavnosti, razvija nove, vse 
več je osebnega pristopa, saj 
je tudi gost vse bolj zahteven.
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Pomladni oddih

Živeti zdravo življenje

Terme Šmarješke Toplice in  
Terme Dolenjske Toplice

Čudežna moč termalnih vrelcev.  
Prvinska narava v okolici in na krožnikih.

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

Ujemite ugodne cene

DANICA ZAVRL ŽLEBIR  
FOTO: TINA DOKL

Rovtarji, društvo za smučanje in ko-
lesarjenje po starem, so letos na 17. 
mednarodno tekmovanje smučarjev 
starodobnikov privabili nekaj manj 
smujčarjev, kake pol stotnije. Zvesti 
udeleženci so bili člani slovenskih 
klubov smučanja po starem, prišla pa 
sta tudi člana dveh avstrijskih klubov. 
Hans Müller iz kluba v Zell am Seeju, 
ki je tudi kustos muzeja smučanja v 
Salzburgu, se je srečanja v Škofji Loki 
udeležil prvič. Prvič so tu gostovali 
tudi starodobniki Kulturnice iz Ga-
brk na Koroškem. Slikovit sprevod po 
Škofji Loki je kot običajno spremljal 

Mestni pihalni orkester Škofja Loka, 
na svoje inštrumente pa je godla tudi 
Suha špaga. Smučarje je na Cankarje-

vem trgu nagovoril župan Miha Ješe, 
nato pa so se odpravili v pet kilome-
trov oddaljeno Bukovico, kjer so Rov-

V smučino s starodobnimi smučmi 
Zahvaljujoč vztrajnosti organizatorjev so se starodobni smučarji tudi letos  
spustili po smučini, ne sicer po grajskem hribu v Škofji Loki, pač pa po smučišču  
v Bukovici. Sprevodu po škofjeloških ulicah pa se niso odrekli.

Vodja Rovtarjev Brane Tavčar Miha Dolžan, Rovtar iz Zvirč 



tarji dan pred tekmovanjem uredili 
progo z umetnim snegom na tamkaj-
šnjem smučišču. "Želeli smo obdrža-
ti dogodek v domači občini," je izbiro 
Bukovice komentiral vodja Rovtarjev 
Brane Tavčar, tudi letos s smučmi in 
v uniformi slovenskega vojaka v av-
stro-ogrski vojski.
Letošnje tekmovanje so morali zara-
di pomanjkanja snega prestaviti kar 
trikrat, a so vztrajali in šele prvo so-
boto v marcu jim je uspelo izpeljati 
tekmovanje. Tudi drugi organizator-
ji tovrstnih tekmovanj v Sloveniji so 
imeli enak problem in tako sta bili 
pred škofjeloškim izpeljani samo dve 
tekmi starodobnikov. "Bili smo le v 

Tuhinjski dolini in Cerknem, povsod 
drugod je odpadlo," je povedal član 
Rovtarjev Miha Dolžan, doma iz Zvirč 
pri Tržiču, ki je obžaloval, da za njiho-
vo tekmovanje ni prav veliko snega. 
Smučišče v Bukovici pa pozna že od 
prej, pred leti so namreč tam že treni-
rali. Skromni snežni zalogi se niso pu-
stili odgnati niti lok smučarji iz Nova-
kov. Njihove značilne smuči, ki imajo 
ob strani pokončne loke, ki služijo kot 
opora, so nastale po prvi svetovni voj-
ni, je povedal predsednik pred 17 leti 
ustanovljenega Turističnega druš-
tva Novaki, kjer deluje tudi sekcija 
lok smučarjev, Davorin Purgar. "Prve 
smučarske korake sem naredil prav 
na teh smučeh," pove Purgar. Njihova 
sekcija šteje devet smučarjev, v Škofji 

Loki pa so njihove barve poleg pred-
sednika zastopale še tri dame, Zden-
ka Podobnik in njeni hčerki Julija in 
Izabela, vse tri oblečene v krila, kot je 
bila navada v začetku prejšnjega sto-
letja. Iz kluba starodobnih smučarjev 
Emaus iz Bovca sta prišla Edi Terlikar 
in Kimi Melihen, 72-letni dedek in de-
vetletni vnuk. "Tri leta že vnuk hodi z 
nami na tekmovanja. Ima kar veselje 
in tudi uspehe, dober je zlasti v sko-
kih," je vnuka pohvalil dedek Edi in 
nam pojasnil tudi ime njihovega klu-
ba. Ta tekmovanja starodobnih smu-
čarjev prireja že 22 let zapored, vselej 
tradicionalno na velikonočni ponede-
ljek. Ta dan med velikonočnimi pra-
zniki je namenjen obiskom, čemur so 
rekli, da gredo v emaus.    
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Gasilska pod bukovško strmino

Štiričlansko zastopstvo lok smučarjev iz Novakov

Smučarke so tudi v krilih spretno vijugale 
po smučišču. 
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 Osebi, ki se tako zavzeto sklanjata k vitrinam pred kratkim 
odprte razstave slovenskih arhivov v Sokolskem domu, sta 
škofjeloški župan Miha Ješe in Judita Šega, vodja škofjeloške 
enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Pritegnili so ju 
dokumenti, ki jih zakladnice spomina hranijo z loškega območja. 
D. Ž. / Foto: Andrej Tarfila  

  Čeprav je Šešir v stečaju in ne polstijo več 
klobukov, pa se je polstenje vrnilo na vrh Šeširjevega 
klanca. Tam je odprl vrata atelje Amuse mojstrice 
polstenja Anje Musek. Umetnica in rokodelka si hišo 
deli z možem Danielom Muskom, mojstrom goslarjem. 
Uradno odprtje ateljeja Amuse zakonca napovedujeta 
za maj. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 

  Prešernovo gledališče v Kranju je gostilo tretji 
mednarodni folklorni festival veteranov z naslovom Kólo 
se vije …, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Brdo iz 
Kranja. Dan prej so povabili še na razstavo fotografij 
srbskih narodnih noš v Galerijo Bala. Med fotografi, ki 
so prejeli ob odprtju razstave zahvale, smo srečali tudi 
Daria Jovića (drugi z desne). Na fotografiji pa še Veso 
Marjanović, Dušan Jovanović in Borut Prinčič. A. B. / 
Foto: Tina Dokl

 Žarometi so nove slovenske medijske nagrade, ki so 'zasijali' po 
letu dni praznine in so z njimi nagradili posameznike in medijske 
vsebine, ki so bili v preteklem letu v medijih najbolj opaženi. In med 
najboljše na glasbeni sceni se je vpisal tudi Jan Plestenjak: dobil je 
žaromet za glas leta 2016. A. B. / Foto: Tina Dokl
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  Na filmskem večeru v kranjskem Cineplexxu, ki je bil namenjen 
predvsem moški publiki in ljubiteljem sage Možje X, so nedavno 
prestavili film Logan: Wolverine. Med gledalci smo srečali tudi 
dva Gorenjca, vpeta v filmsko okolje – vsak na svoj način: Aljaža 
Tepino in Tineta Škrbeca. A. B. / Foto: A. B.

 Športno društvo BAM.Bi je eno bolje organiziranih športnih 
društev v Sloveniji z velikim številom članov. Pred časom so se 
zbrali na letnem srečanju, kjer so podelili pokale in priznanja 
za pohodniško transverzalo 2016, razglasili naj BAM.Bi-jevega 
pohodnika in pohodnico ter kolesarja in kolesarko. Naziv naj 
kolesarja je šel ponovno v roke Primoža Porente iz Crngroba. 
A. B. / Foto: A. B.

OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

telefon: 04/5126751
www.optika-krmelj.com

 

Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure.  
Naročilo na 04 512 67 51. Delovni čas od 8. do 19. ure,  

ob sobotah od 9. do 12. ure.

SONČNA OČALA IZ PREJŠNJIH KOLEKCIJ

50% CENEJE

NOVA KOLEKCIJA  
SONČNIH OČAL 
VISOKA KVALITETA, UGODNE CENE
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V podjetju Rodex z Rov pri Radomljah so se ob koncu lanskega leta znova odločili, da 
bodo denar, namenjen novoletnim voščilnicam in koledarjem, podarili v dober namen 
in tistim, ki pomoč res potrebujejo. Odločili so se za nakup potrebščin s seznama 
nujno potrebne opreme pediatrične klinike. Kupili so dva visoko kakovostna prenosna 
računalnika, ki bosta kos naprednemu informacijskemu sistemu v zdravstvu, in ju v 
torek, 21. februarja, podarili pediatrični kliniki v Ljubljani. 

Namesto novoletnih čestitk donacija otrokom

Darilo sta pediatrični kliniki predala direktor podjetja Rodex Aleš Rode in in vodja 
prodaje vozil Gorazd Žagar. / Foto: Arhiv podjetja Rodex

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

NOVI SUV PEUGEOT 3008    

* Oglaševana cena je cena po ceniku za Peugeot 3008 Active, 1,6 BlueHDi 100.
 
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 
do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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PEUGEOT
ZMAGOVALEC

DIRKE DAKAR
2017

NOVI SUV
PEUGEOT3008
ZMAGOVALEC,  
KOT GA ŠE NI BILO. 
Odpeljite ga za 22.990 €*

PEUGEOT_3008_oglas_SLO_koncesionarji_RODEX_210x148.indd   1 24/01/17   14:32

Goodyear na mednarodnem avtomobil-
skem sejmu v Ženevi predstavlja dve re-
volucionarni konceptni pnevmatiki za av-
tonomna vozila prihodnosti. Prva je Eagle 
360 Urban in je prva konceptna pnevma-
tika z umetno inteligenco. Gre za nadgra-
jeno konceptno pnevmatiko Eagle 360, 
predstavljeno lansko leto. S pomočjo 
3D-tiska izdelana pnevmatika je zasno-
vana v obliki krogle, pri čemer je Good-
year naredil še korak naprej in jo opremil 
z zmožnostjo zaznavanja, odločanja, 
preoblikovanja in interaktivnosti. Druga 
guma prihodnosti je IntelliGrip Urban, 
ki je bila zasnovana za novo generacijo 
avtonomnih električnih vozil, ki se bodo 
uporabljala v mestnih voznih parkih pri-
hodnosti. Upravljavcem voznih parkov bi 
omogočala spremljanje vozil in pnevma-
tik v realnem času, s tem pa pomembno 
pripomogla h konkurenčni prednosti.

Prihaja revolucija  
med gumami
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Pritisnem na gumb in se peljem? 
Ne drži! Tudi na električnem kolesu 
se je mogoče močno preznojiti. Motor 
se vklopi šele pri določenih vrtljajih 
pedalov. Pri večini modelov elektrika 
pomaga do hitrosti 29 kilometrov na 
uro, potem se izklopi in smo "sami" na 
pedalih. Koliko nam elektrika poma-
ga, je odvisno glede na enega od treh 
ali štirih izbranih programov hitrosti 
oziroma pomoči, lahko se program 
tudi povsem izklopi in električno kolo 
se spremeni v povsem običajnega.
Delovanje električnega kolesa. Zdaj 
že prevladuje rešitev sredinske ume-
stitve električnega motorja, saj so 

tako zmogljivosti in stabilnost kolesa 
najbolj uravnoteženi. Pri prvih mo-
delih (pred leti) je bila baterija ume-
ščena bodisi na prtljažnem prostoru 
bodisi na drogu, kjer je običajno me-
sto za plastenko. Danes pa že obstaja 
rešitev, ko je baterija skrita v notra-
njosti cevi, a jo je vseeno mogoče tudi 
zamenjati. Bosch in Ymaha si delita 
prestol. Kdo je boljši, je težko defini-
rati ali določiti. Oba diktirata trende 
in najnovejše tehnološke postopke. 
Trenutno oba delata na tem, da na-
redita čim manjšo in lažjo baterijo z 
večjo zmogljivostjo. Tudi Kitajci že po-
nujajo svoje rešitve, a se še vedno po 
videnem ne morejo kosati z evropski-
mi izdelki. 

Teža e-kolesa.Težje je od običajnega, 
zato ne gre na strešne nosilce avto-
mobilov. Zaradi baterije ga je v take 
nosilce tudi nemogoče ali zelo tež-
ko vpeti. Priporočajo se nosilci, ki se 
montirajo na vlečno kljuko avtomobi-
la. Težja so zaradi baterije in sistema. 
E-gorska kolesa tehtajo okoli 20 kilo-
gramov in več. Vendar nas pri vožnji 
to ne moti, saj imamo ... motor. 
Kje so še "rezerve"? Predvsem teža in 
zmogljivost baterij, medtem ko so obli-
kovno e-kolesa postala že zelo atrak-
tivna. Cena? Še vedno je ravno toliko 
visoka, da se še vedno težko odločimo 
za nakup. Za kakovostno e-gorsko kolo 
je zlahka mogoče dati med tri in štiri 
tisoč evrov, lahko tudi več, seveda.

Kaj morate vedeti o e-kolesih
Pritisnem na gumb in gre samo? Nikakor, tudi na električnem kolesu  
se je mogoče močno preznojiti.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je v krog varnosti združila svojo celovito ponudbo. 
Poskrbijo torej za vašo varnost in varnost vsega vašega premoženja – hiše, avtomobila 
pa tudi vaše dejavnosti, če ste podjetnik. Obenem pa zagotavljajo večjo varnost tudi v 
obdobju po upokojitvi in še pomembneje – ko zbolimo. 

»Naša prva misel ob dobrih željah je zagotovo zdravje. Da bomo svojim zavarovancem takrat 
v največjo pomoč, poskrbimo v našem Centru Zdravje AS. Vsem zavarovancem s sklenjenim 
dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem AS in zavarovanjem Specialisti in zdravila bomo ure
dili vse potrebno, da bo čas do potrebnega specialista čim krajši. Kot vemo, je lahko čakalna 
doba za specialistične preglede v javnem zdravstvenem sistemu zelo dolga, tudi šest mese
cev. Z zavarovanjem Specialisti in zdravila pa si lahko zagotovite pregled pri specialistu že v 
desetih dneh. Kako? Enostavno, s klicem na brezplačno telefonsko številko Centra Zdravje AS  
080 81 10. Prijazni svetovalec bo na podlagi vaše napotnice poiskal specialista, da vam na 
zdravstveno storitev ne bo potrebno čakati več kot 10 dni, brez dodatnih stroškov,« pojasnjuje 
Jana Matko, zavarovalna zastopnica na širšem območju Škofje Loke Adriatica Slovenice. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica neguje dolgoročna partnerstva in se aktivno vključuje v dejav
nosti lokalnega okolja. Največ stavijo na osebni odnos, s katerim si prizadevajo za zadovoljstvo 
strank takrat, ko jih najbolj potrebujete – pri avtomobilski nesreči, nezgodi, zaradi katere se 
poškodujemo, ali v primeru, ko potrebujemo hitro zdravstveno oskrbo. V kranjski poslovni enoti 
tako ponujajo vse svoje celovite rešitve na enem mestu. 

Specialisti za vaše zdravje

Jana Matko
T: 040 898 272

E: jana.matko@as.si

Predstavništvo Škofja Loka
Šolska ulica 7

4220 Škofja Loka
Telefon: 04 5150 350 
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14. 3. 2017 •  Coworking center Lokomotiva Škofja Loka, 17.00

OBVLADOVANJE STROŠKOV V PODJETJU – PODJETNIŠKO IN  
RAČUNOVODSKO RAZUMEVANJE STROŠKOV 
Informacije: 04 50 60 220, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si 

14. 3. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30

URA PRAVLJIC: KDO JE MOČNEJŠI? (OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si 

14. 3. 2017 •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: SAMOOSKRBNI ZELENJAVNI VRT 
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si 

15. 3. 2017 •  Večnamenski prostor OŠ Škofja Loka-Mesto, 10.10

ZAKLJUČNA PRIREDITEV BEREM, BEREM …:  
PREDSTAVA POVODNI MOŽ
Informacije: Jelka Jelovšek, dpm.skofjaloka@gmail.com 

16. 3. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 17.00

IGRALNA URA S KNJIGO (OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

17. 3. 2017 •  MKC Pri Rdeči ostrigi, 10.30

DELAVNICA UPORABA AVTOMATSKEGA ELEKTRIČNEGA  
DEFIBRILATORJA (AED)
Informacije: Zavod O, Večgeneracijski center, 040 477 640,  
apolonija@zavodo.org 

17. 3. 2017 •  Loški oder Škofja Loka, 14.00

RUSIJADA – VSESLOVENSKO SREČANJE ŠOL Z RUŠČINO
Informacije: Gimnazija Škofja Loka, Marjeta Petek Ahačič,  
031 869 756, marjetapetek@hotmail.com 

18. 3. 2017 •  Galerija Ivana Groharja (zbirno mesto), 11.00

POHOD PO POTI TREH GRADOV
Informacije: Loški muzej Škofja Loka, 04 517 04 01,  
marija.demsar@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si 

18. 3. 2017 •  Loški oder Škofja Loka, 19.30

50 ODTENKOV ŽENSKE (GLEDALIŠČE TALIJA) 
Informacije: KD Loški oder, 04 512 08 50, 041 730 982,  
gledalisce@kd-loskioder.si, www.kd-loskioder.si

18. 3. 2017 •  Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

VSAKIH SEDEM VALOV
Informacije: KD Simba, 041 915 955, abonma@sv-duh.si 

21. 3. 2017 •  DC ŠENT dnevni center Škofja Loka, 13.00

PREDAVANJE DUŠANA ENOVA METODA SPODBUJANJE INTUICIJE
Informacije: Špela Podobnik, 04 51 83 730

21. 3. 2017 •  Loški muzej Škofja Loka, 17.00

ŠTUDIJSKI KROŽEK: POMEMBNE LOČANKE 
Informacije: Loški muzej Škofja Loka, 04 517 04 01,  
marija.demsar@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si 

21. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, 17.00

PRIREDITEV POZDRAV POMLADI
Informacije: Društvo U3 in Zavod O, Večgeneracijski center,  
040 477 640, apolonija@zavodo.org 

21. 3. 2017 •  OŠ Škofja Loka-Mesto, 17.30

URA PRAVLJIC: KEKEC IN BEDANEC, DRAMSKA UPRIZORITEV  
VZGOJITELJIC VRTCA ZALA GORENJA VAS, OD 4. LETA DALJE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si 

21. 3. 2017 •  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 18.00

VSE NAM JE NAREDU, KAR SMO GA FEHTALI: RAZSTAVA PLETARSKIH 
IZDELKOV MOJSTRA IVANA VERDNIKA
Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@skofja-loka.com,  
FB: Rokodelski center DUO Škofja Loka, www.visitskofjaloka.si 

21. 3. 2017 •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: POTOPISNO PREDAVANJE RAJSKI  
OTOKI SVETA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

21. 3. 2017 •  Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 19.00

KONCERT MMEPZ GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA
Informacije: Gimnazija Škofja Loka, 041 318 814,  
joze.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si 

22. 3. 2017 •  Sejna dvorana Občine Škofja Loka, 9.30–12.30

OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT NA TEMO OTROCI IN  
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI
Informacije: Jelka Jelovšek, dpm.skofjaloka@gmail.com 

23. 3. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 9.30

DRUŽENJE S KNJIGO: POMLAD PRIHAJA (ZA OTROKE OD 3. DO 6. LET)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

23. 3. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: VELIKA ROŽA (OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si, 
www.knjiznica-skofjaloka.si



PRIREDITVE | 43 

marec 2017

24. 3. 2017 •  Kristalna dvorana Sokolskega doma, 19.00

TRADICIONALNI KONCERT PZ LUBNIK: GENERACIJE POJEJO 2017
Informacije: Kulturno društvo pevski zbor Lubnik Škofja Loka,  
Matija Oblak, 040 958 666, matija.obl@gmail.com 

24. 3. 2017 •  Stara dekanija v Stari Loki, 19.00

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA: PASIJONSKI VEČER 2017 V STARI 
LOKI: POT NA KALVARIJO – IZBRANA POEZIJA DENISE LEVERTOV IN 
GLASBA ZA GODALNI TRIO ALFREDA ŠNITKEJA
Informacije: Urška Florjančič, 031 261 813, www.staraloka.si 

25. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, mala dvorana, 9.00

SIMPOZIJ O GLEDALIŠČU: UPRIZARJANJE DOTIKA – UPRIZARJANJE 
RAZMERJA V GLEDALIŠČU IN PERFORMANSU
Informacije: Tomaž Krpič, 031 854 981, tomaz.krpic@guest.arnes.si 

25. 3. 2017 •  Atelje AMUSE, 9.30 – 18.00

DELAVNICA POLSTENJA COPAT (PRIJAVE SO OBVEZNE)
Informacije: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

25. 3. 2017 •  Loški oder Škofja Loka, 10.00 

MAČEK KAZIMIR IN MIŠKA VALENTINA (GOSTUJE MELITA OSOJNIK)  
Informacije: KD Loški oder, 04 512 08 50, 041 730 982,  
gledalisce@kd-loskioder.si, www.kd-loskioder.si

25. 3. 2017 •  Stara Loka

USTANOVNI KONGRES STRANKE GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Informacije: metka.zevnik@gmail.com, andreja.megusar@amis.net

26. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, 16.00

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
Informacije: Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka, 031 643 520, 
pdsotocje@gmail.com 

28. 3. 2017 •  Mala galerija Občine Škofja Loka

RAZSTAVA IDEJNIH PROJEKTOV ZA NOV VRTEC KAMNITNIK (NA OGLED 
DO 20. 4. 2017)
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si 

28. 3. 2017 •  OŠ Škofja Loka-Mesto, 17.00 

KULTURNA PRIREDITEV: ZAPOJMO, ZAPLEŠIMO, ZAIGRAJMO
Informacije: Nina Taler, 040 741 227, nina.taler@gmail.com, Natalija 
Krstič Rant, 041 489 258, rant.natalija@siol.net, www.ossklm.si 

28. 3. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30

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

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

30. 3. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: VELIKA ROŽA (OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

30. 3. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.00

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE: MORSKI KVIZ
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

30. 3. 2017 •  Loški oder Škofja Loka, 19.30

MOLIERE: TARTUFFE (ZA RDEČI ABONMA IN IZVEN)
Informacije: KD Loški oder, 04 512 08 50, 041 730 982,  
gledalisce@kd-loskioder.si, www.kd-loskioder.si

31. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, vhodna dvorana, 19.00

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA: ODPRTJE PASIJONSKE  
FOTOGRAFSKE RAZSTAVE TATJANE SPLICHAL SVETLOBA ČASA  
(NA OGLED DO 20. 4. 2017)
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si, Andreja Megušar,  
andreja.megusar@skofjaloka.si 

31. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, preddverje, 19.00

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA: PASIJONSKA RAZSTAVA  
FOTOGRAFIJ Z UNESCOVEGA  ZASEDANJA V ETIOPIJI  
(NA OGLED DO 20. 4. 2017)
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Andreja Megušar, andreja.megusar@skofjaloka.si 

31. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA: PREDAVANJE O DOGAJANJU NA 
ZASEDANJU MEDVLADNEGA ODBORA ZA VAROVANJE NESNOVNE 
KULTURNE DEDIŠČINE UNESCA V ETIOPIJI
Informacije: Andreja Megušar, andreja.megusar@skofjaloka.si 

31. 3. 2017 •  Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA: PREDSTAVITEV ZBORNIKA  
PASIJONSKI DONESKI 2017/12 
Informacije: Andreja Megušar, andreja.megusar@skofjaloka.si 

31. 3. 2017 •  Loški oder Škofja Loka, 19.30

MOLIERE: TARTUFFE (ZA MODRI ABONMA IN IZVEN)
Informacije: KD Loški oder, 04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@
kd-loskioder.si, www.kd-loskioder.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Na dane razmere ne smete gledati preveč 
realistično. Marsikaj se skriva v drob-
nem tisku oziroma se skriva v očeh in 
videli boste le, če boste pozorni. Zaradi 
nepričakovanih novic se vam obeta velik 
uspeh, zaradi katerega boste dobre volje. 
Svojemu notranjemu čutu posvečate pre-
malo pozornosti, prisluhnite mu.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Da bo razočaranje, ki se vam obeta, 
manjše, izkoristite svoj smisel za humor. 
Vse je za nekaj dobro. Kljub običajnim 
blokadam, ki so nujno zlo v vašem po-
slu, boste dobri razpoloženi. Naučite se 
uživati čisto v vsakem trenutku življenja, 
namesto da iščete nepomembne malen-
kosti. Preveč ste pozabili na prijatelje.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Že dolgo časa ste v pričakovanju in sko-
raj ste že nehali verjeti, ampak nekega 
dne se zgodi. Takrat, ko niti pomislili ne 
boste na to. Nikar ne bodite slabe volje, 
ker ste izpraznili denarnico. Kmalu se 
obrne, preden bi prišlo do krize. Skoraj 
vedno ste prepričani, da morate biti sami 
za vse. Nikar, kmalu zadihate.

BIK 
22. 4.–20. 5.

V ljubezni boste končno začeli ukrepati in 
ne boste samo čakali, da to stori nekdo 
drug. Svojih čustev ne boste več zatirali, 
ampak jih pokazali. Sami sebi boste zo-
pet preveč obljubljali in si naložili še cel 
kup novih obveznosti. Ljudje okoli vas s 
tem ne bodo preveč zadovoljni. Postavili 
boste meje sebi in drugim.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

V ljubezni se vam bodo zadeve precej iz-
boljšale in na spremembe ste pripravlje-
ni. Prišel je vaš čas, kljub temu da o upa-
nju ni niti najmanjše sledi. Zaradi posla 
si ne boste delali skrbi, res pa je, da vam 
zdaj ni na prvem mestu. Imeli boste pri-
ložnost, da spoznate, kje delate napake, 
zato bo razočaranj vedno manj.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Čustvene zadeve boste z lahkoto reševali 
in nova pot, ki se odpira pred vami, vam 
bo vlila novih moči. V poslovnem krogu 
boste zopet pridobili moč zaupanja in 
prave energije. Vaš trud bo nagrajen, in-
vesticija uspešna bolj od pričakovanega. 
Dobro boste morali razmisliti, preden 
boste naredili odločilni korak. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Resnica včasih še bolj boli kot laž. Odlo-
čili se boste za nekaj, ker nimate pravega 
razloga, iščete odgovore na vprašanja, na 
katera je nemogoče odgovoriti. Obeta se 
vam nepričakovan denar, ki vam bo prišel 
zelo prav in ravno v pravem trenutku. Ure-
sničevati boste začeli stare sanje, hkrati s 
tem pa boste tudi duhovno rasli.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Vaše čustveno življenje se bo začelo 
umirjati. Preteklost boste pustili na miru 
in se končno ne boste več obremenjevali 
s spomini. Svobodno boste zadihali in 
zakorakali v prihodnost. Odpirale se vam 
bodo možnosti za dodaten zaslužek. Ker 
denarja vedno manjka, želje pa so veli-
ke, se ne boste dolgo časa odločali.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Če boste preveč žalovali za izgubljeno 
ljubeznijo, ne boste sposobni videti 
nove, ki prihaja. Bolj boste morali vlagati 
v delovnem okolju, sicer lahko pričakuje-
te težave, ki jih boste težko uredili tako, 
da bo za vse prav. Iz odnosov do različ-
nih ljudi se je treba naučiti kaj, komu in 
zakaj dajemo. To je vsa modrost.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Veliko pričakovanje se vam je v trenutku 
sesulo v prah, ampak ne pozabite, da je 
vsaka tudi slaba stvar za nekaj dobra. 
Bodite strpni. Sami sebi boste kupili prav 
posebno darilo, saj vam bo denar, ki pri-
de iznenada, to omogočil. Usodo boste 
končno vzeli v svoje roke. Dovolj vam bo, 
da vedno pobirate ostanke. 

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Nekomu ste preveč zaupali in še pravi 
čas se boste zavedli napake. V šoli ži-
vljenja se vedno učimo. V poslu se bodo 
kresala mnenja. Dali boste vse od sebe, 
tako da se lahko veselite zmage. Energijo 
boste imeli še na zalogi. Čustveno ste se 
preveč umaknili. Sami ste si vzeli nekaj, 
kar vam v resnici največ pomeni. 

RIBI
20. 2.–20. 3.

Skrivali se boste v ozadju in z varne raz-
dalje opazovali dogajanje. To se vam bo 
zdela še najboljša rešitev. S pomočjo ne-
koga boste prišli do čudovite ideje, kako 
izboljšati svoje materialno stanje, ki že 
nekaj časa ni blesteče. Mislite, da vse ve-
ste, a skozi neke dogodke boste prišli do 
določenih spoznanj. 
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         IZLET // 24. MARCA 2017

Za otroke do 15. leta v spremstvu  
staršev je cena 13 EUR.V PLANICO  

SPODBUJAT NAŠE ORLE
To sezono naši smučarski skakalci potrebujejo še več spodbude kot  
preteklo. Zato vas vabimo, da jih v Planici na finalu svetovnega pokala v smučarskih  
poletih skupaj pozdravimo in spodbujamo. Izlet bo v petek, ko pod skakalnicami ne bo velike gneče. 

Cena izleta: 33 EUR

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali  
pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v torek, 22. marca 2017,  
ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre

Vabimo vas za izlet na Poljsko. Obiskali bomo Za-
kopane, športno letovišče pod Visokimi Tatrami, in rudnik 
soli v mestu Wieliczka. V Krakovu si bomo ogledali vse večje zna-
menitosti mesta, ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski 
Rim.  Zadnji dan se bomo odpeljali do koncentracijskega taborišča  
Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer 
stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato domov. Na izletu bodo z vami 
sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bodo potrudili, da vam bo še po-
sebej lepo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede  po programu, 
lokalno vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, 
vstopnino v pivovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, 
lokalno vodenje, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami 
na območju Zakopanov in Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, orga-
nizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali Grega Flajnika na 031 38 26 25.  
Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišete na: narocnine@g-glas.si. Organizator: W
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          IZLET // 17. MARCA 2017

Cena izleta:  

34 EUR

ponovitev izleta

LUKA KOPER  
IN ŠKOCJANSKI ZATOK
Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili izlet  na Primorsko. 
Spoznali bomo, v kakšnem sožitju in neposredni bližini delujeta 
Luka Koper in Naravni rezervat Škocjanski zatok. Uslužbenci Dru-
štva za opazovanje in proučevanje ptic nam bodo povedali veliko 
zanimivosti o nastanku tega naravnega bivališča ptic. Po kosilu si 
bomo ogledali še cerkev Sv. Trojice v Hrastovljah  
z znamenito fresko.
Cena vključuje: voden ogled Luke Koper,  
ogled Škocjanskega zatoka, kosilo,  
ogled cerkve v Hrastovljah,  
vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55
z AP Mercator Primskovo ob 7.05,  z AP Škofja Loka ob 7.25
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišite na narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v sredo,  
14. marca 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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Nagrade: 3-krat vodnik po naravi Cvetlice

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 srede, 5. aprila 
2017, 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.    

                        + poštnina

19   90
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava
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knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

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

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava
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NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNIH PRIPOMOČKOV, 

              PERILA, STIMULANSOV, EROTIČNIH FILMOV TER ŠE IN ŠE...

  

 
OBIŠČITE VAM NAJBLIŽJI TRGOVINI:

ŠUCEVA ULICA 25 (poslovna hiša Rona), 

KRANJ, TEL.: 04 281 32 20

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVODE, 

TEL.: 01 361 17 73

Vaša prijateljica v intimnih trenutkih

www.venera-shop.com

VABLJENI

Z vami že 25 let
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NAJBOLJŠA
PONUDBA v Sloveniji

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

e-izbor
2017

CROSS 4.0

HARDNINE

MESTNO KOLO WINORA B180.X

BOSCH Active Line / BOSCH PowerPack 400 Wh
2.199 €          Promocĳ ska cena: 1.759 €

TREKING KOLO HAIBIKE SDURO CROSS 4.0 

YAMAHA PW-SYSTEM / YAMAHA 400 Wh
2.199 €         Promocĳ ska cena: 1.759 €

GORSKO KOLO 29˝HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.5 

YAMAHA PW-SYSTEM / YAMAHA 500 Wh
2.199 €          Promocĳ ska cena: 2.079 €


