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

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

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

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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VREČKA ZA 
SMETI 
120 l JANEŠ 20/1 
1,99 EUR

MARMELADA MEŠANA  
3 kg / 5,11 EUR

MOKA T-500 
KATIĆ
5 kg
2,50 EUR

OLJE  
SONČNIČNO  

SANI  
AGRAGOLD 

10 l  
10,95 EUR

KEKSI SAVOIARDO  
REBISCO  
400 g 
0,39 EUR 

MOKA T-400 GLADKA KATIĆ 

5 kg / 4,11 EUR

www.visitkranj.com
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KRANJ, GLAVNI TRG

11.00 Otroško pustovanje

14.00 Pustna povorka 
etnografskih in pustnih skupin

Izbor naj pustne skupine škratov 
za bogate nagrade

KRANJ, GLAVNI TRG
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Ob grajskem obzidju  
bodo zasadili trto
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Demenca ima tisoč 
obrazov

Brez Ločanov bi bilo  
v Franciji težko

Na naslovnici: Jerica Zupan 
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 13. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 14. januarja 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,  
14. marca 2017.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: ANDREJ TARFILA

• Gradnja trga pred upravno enoto 
je v polnem teku, sedaj z razpisom 
zanj iščete tudi novo ime. Zakaj?
"Prav je, da novi trg dobi tudi svoje ime. 
Ločanke in Ločani lahko prispevajo 
svoje ideje, nato pa se bomo odločili, 
katero ime bo najbolje označilo to na 
novo urejeno območje. Naj pa dodam, 
da smo v tem času dobili povabilo ma-
riborske občine, tamkajšnjega župana 
Andreja Fištravca, da smo med ura-
dnimi prejemniki njihove stare trte. To 
nameravamo slovesno posaditi prav 
na območju novo urejenega trga, ob 
grajskem obzidju, točno nasproti otro-
škega igrišča, kar bo še posebna pope-
stritev tega prizorišča. Skupaj z nami 
bo trto prejelo tudi mesto Freising, 
tako da bo ta priložnost spet slovesno 
povezala obe prijateljski mesti. Tretje-
ga marca smo povabljeni v Maribor na 
slavnostni rez in takrat bo podelitev li-
stine o uradni podelitvi cepičev." 
• Končuje se javna razprava o ce-
lostni prometni strategiji, kakšni so 
njeni cilji?
"Glavni poudarek naj bo na vključevanju 
vse zainteresirane javnosti: vsak občan, 

občanka je imel možnost prisostvovati 
na javnih razpravah, delavnicah, izve-
deni so bili intervjuji, ankete. Skozi pro-
jektni svet vključujemo vse zainteresira-
ne institucije, da soustvarjajo celostno 
prometno strategijo (CPS), izdelana je 
bila temeljita analiza stanja, preuče-
ni prometni in prostorski dokumenti. 
Smo pred konkretnim pozicioniranjem 
temeljnih stebrov CPS (celosten pristop, 
pešačenje, kolesarjenje, javni potniški 
promet, motoriziran promet), strateških 
in operativnih ciljev, ukrepov, kazalni-
kov, oblikovanjem akcijskega načrta, to-
rej pred konkretno izdelavo dokumenta. 
Dne 15. februarja bo temeljita razprava 
in določitev ciljev in ukrepov s strani 
projektnega sveta, 22. februarja pa za-
ključna javna razprava, kjer bomo pred-
stavili glavne usmeritve CPS."
• Ob slovenskem kulturnem pra-
zniku ste vsakokrat podelili prizna-
nja prostovoljcem, letos pa ne. Kdaj 
se obeta razglasitev?
"Prostovoljska priznanja podeljuje svet 
za mladino. Tako je že od lani. Da števil-
nim prostovoljcem damo primerno težo, 
bo podelitev priznanj prostovoljcem sa-
mostojna prireditev, na katero bomo se-
veda pravočasno povabili."
• Zaznamovali ste tudi spomin na 50 
ustreljenih talcev za Kamnitnikom. V 
zvezi s tem je stranka IDS vložila po-
budo za dan spomina, poleg nje sta se 

pojavili še dve drugi pobudi. Kakšna 
bo usoda omenjenih predlogov, ki so 
bili z dnevnega reda zadnje seje ob-
činskega sveta umaknjeni?
"Pametno bi bilo, da bi bil 9. februar dan 
spomina. Drugi dve pobudi pa bi morali 
biti naslovljeni na državo, saj presega-
ta občinsko raven. Tudi v preteklosti 
so se na lokalni ravni urejale stvari, ki 
naj bi jih sicer ne urejala občina, tako 
denimo kostnica na pokopališču v Lipi-
ci. Mogoče ta v bližnji prihodnosti dobi 
svoj namen. Prav je, da vsi mrtvi dobijo 
svoje grobove, saj je vsak človek vreden 
spomina. Politično izživljanje, ki se je 
razvilo v zvezi z dnevom spomina, pa 
presega meje dobrega okusa."
• V kateri fazi je priprava na sever-
no obvoznico?
"V sklepni fazi je priprava odgovorov 
na vložene pobude, ki jih bomo čim 
prej pripravili. Nato bomo dokumen-
te za severno obvoznico pripravili za 
drugo branje."
• V razpravi je bila poudarjena po-
treba po protipoplavnem urejanju 
tega območja, ki v največji meri za-
deva Prifarski potok ...
"V sklopu severne obvoznice je predvi-
den zadrževalnik, kar pa je odvisno od 
ministrstva za okolje, saj zadrževalni-
kov ne gradi občina. Ta bo v še večji 
meri zaščitil Staro Loko, kjer so bili že 
pri izvedbi komunalne infrastrukture 

Ob grajskem 
obzidju bodo 
zasadili trto
Gradnja trga pri upravni 
enoti je v polnem teku, 
zaradi česar letos tam  
odpadeta starodobno 
smučanje in Pokal Loka. 
Zato pa bo v prihodnje  
to prizorišče še lepše, med 
drugim bodo ob grajskem 
obzidju zasadili tudi  
trto, napoveduje župan 
Miha Ješe.

Med pogovorom z županom Miho Ješetom 
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izvedeni osnovni ukrepi, predvsem je 
bila rešena zagata pri mostičku čez 
Prifarski potok, kjer je ob večjem de-
ževju prihajalo do prelivanja."
• Na Trati se je začela gradnja kisi-
karne. Kako gledate na ta projekt ob 
dejstvu, da je povzročal tudi nezado-
voljstvo bližnjih prebivalcev zaradi 
morebitnih okoljskih vplivov?
"Skrajni čas je bil, da so po številnih 
pripetljajih začeli gradnjo. Občina sicer 
nima pri tem nič, pač pa podpiramo 
projekte, ki trajneje prinašajo dodano 
vrednost in delovna mesta. Prepričan 
sem, da bodo uspešno delovali." 
• Pri sprejemanju OPPN pa je bilo 
treba doreči prometno ureditev.
"To pa je stvar celostne prometne stra-
tegije, kako umestiti cesto na zahodni 
del industrijske cone severno od ob-
močja vasi. Cilj je namreč, da tovorni 
prometni tok popolnoma obide nase-
lje Trata. Nekaj variant je v proučeva-
nju in treba bo dobiti najboljšo in jo 
umestiti v občinski prostorski načrt."
• Starši in vodstvo šole Jela Janeži-
ča opozarjajo na prostorsko stisko in 
pričakujejo pomoč občine. Kaj lahko 
obljubite?
"Občina Škofja Loka take pobude pod-
pira, a zahtevajo svoj postopek. Pobuda 
je bila izpostavljena pozno jeseni, treba 
pa je pripraviti sprejemljiv projekt, ki bo 
vseboval tudi znosne predračunske vre-
dnosti. Projekt je treba nasloviti na vse 
občine, iz katerih so šolarji te šole, in po 
ustaljenem postopku vključiti v prora-
čune vseh občin. Vsekakor pa velja, da 
je treba poskrbeti za otroke s posebnimi 
potrebami, saj ti potrebujejo za enako 
obravnavo večjo pozornost." 
• Občina Škofja Loka tu ni edina 
vključena, šolo si delite še z drugimi 
ustanoviteljicami ...
"To je stvar petih občin. Ustanoviteljice 
smo sicer štiri občine s Škofjeloškega, 
razpolagam pa s podatki, da je približno 
petina populacije tudi iz občine Medvo-
de, tako da se bomo o tej problematiki 
pogovarjali tudi z njimi. Z občino Med-
vode se že sicer ostale štiri povezujemo 
v več pogledih, tako da bi lahko rekli, da 
smo zaokrožili porečje Sore."  
• Kakšne rešitve pa iščete za ute-
snjeno telovadnico OŠ Škofja Loka 
Mesto?

"Formiramo delovno skupino, ki bo pri-
pravila idejno zasnovo, kaj je treba sto-
riti v zvezi s telovadnico. Šola jo nujno 
potrebuje, obenem pa jo bo zelo težko 
umestiti v prostor. Ob tem razmišlja-
mo, da je za Občino Škofja Loka dobro, 
da ima v igri poleg knjižnice še en to-
vrstni projekt, saj ne vemo, kateri bi bil 
lahko deležen nepovratnih sredstev s 
prihodnjih razpisov. Enako bomo mo-
žnosti za sofinanciranje iskali tudi pri 
gradnji vrtca. Poleg tega gre pri urejanju 
knjižnice (v stavbi Name, ki jo bomo v 
naslednjih letih odkupili) tudi za vpra-
šanje, kako bo delovala Nama. Pogodba 
o odkupu stavbe je sklenjena tako, da 
prvi del že lahko začnemo urejati, pre-
den kupimo zadnji del stavbe, medtem 
pa Nama tudi še lahko posluje v njej. 

Prav pa je, da je vse pripravljeno. Priho-
dnja investicija je odvisna od dveh de-
javnikov, od finančne kondicije občine 
in od namer trgovskega podjetja."
• Napovedujete novo reorganizacijo 
občinske uprave. Kakšna bo?
"Večje reorganizacije v šestih letih moje-
ga vodenja občine še ni bilo, le prilago-
ditve pri posameznih delovnih mestih. 
Sedaj načrtujemo nekaj večjo reorgani-
zacijo, ki jo izvajam v sodelovanju z obe-
ma podžupanoma. Bistvena spremem-
ba je, da smo z velikih investicij prešli v 
normalno stanje in temu bomo sledili 
tudi z organizacijo občinske uprave. Bi-
stveni spremembi sta dve: združujemo 
oddelek gospodarskih javnih služb in 
prometni oddelek, iz tega bo nastal inve-
sticijski oddelek, ki se bo ukvarjal s celo-
tno infrastrukturo (cestno in komunal-
no), okrepili in reorganizirali pa bomo 
tudi oddelek za stavbna zemljišča, kjer 
je sedaj občinski oddelek za pravne in 
premoženjske zadeve. Po novem bo zajel 
širšo dejavnost in omogočil lažji pretok 
informacij. Glavna sprememba je, da je 
ustanovljena investicijska skupina, ki jo 
vodi vodja novega investicijskega oddel-
ka, vsak večji projekt bo imel nosilca, ki 
mu pomagajo tudi drugi člani projektne 
skupine z različnih področij. Pričakuje-
mo, da bomo projekte poslej delali po-
samično, in ne več naenkrat, kot je bila 
praksa v preteklih letih." 
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi  8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega pro-
grama športa v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016) 
in določb Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017 (sprejet 19. 1. 
2017) Občina Škofja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA  

ZA LETO 2017 ZA PODROČJA
sofinanciranja investicijskega vzdrževanja športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih straneh Zavoda za šport 
Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. Zadnji rok za prijavo je torek, 7. marec 2017. 

Datum: 14. 2. 2017 
                                                                                                                     Mag. Miha Ješe, 

župan

Reševanje prostorske 
problematike Osnovne 
šole Jela Janežiča je treba 
nasloviti na vse občine, iz 
katerih so šolarji te šole, in po 
ustaljenem postopku vključiti 
v proračune vseh občin. To 
je stvar petih občin, štirih 
ustanoviteljic s Škofjeloškega, 
in tudi občine Medvode,  
od koder je približno petina 
šolarjev. 
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Spoštovane  bralke in bralci Loških novic, 
Za nami je že več kot polovica našega mandata in vsi 
smo že dodobra utečeni in seznanjeni z delovanjem 
tako Občinskega sveta kot tudi Občinske uprave. V tem 
mandatu smo »pod streho« spravili že marsikatero 
stvar, od katere imamo koristi vsi občani. Pomembno 
je tudi, da smo poskrbeli za zakonito delovanje zavo-
dov, katerih ustanoviteljica je naša občina. Vsa sred-
stva, ki jih društva prejemajo iz občinskega proračuna, 
se delijo pregledno, preko razpisov. Na področju športa 
so v veljavi novi, z zakonskimi predpisi skladni kriteri-
ji za delitev sredstev za delovanje društev, ki jih bomo 
prvič uveljavljali v letu 2017.
Trdim lahko, da naši zavodi delujejo dobro in v korist 
občanom.
Tudi načrti za prihodnje so smeli: na vidiku imamo 
gradnjo novega vrtca, ki bo bistveno izboljšal pogoje 
predšolskega varstva in končno ukinil čakalne vrste 
za sprejem otrok, pridobitev knjižnice in prostorov za 
ostale kulturne dejavnosti v prostorih Name, čaka nas 
gradnja severne obvoznice, gradnja protipoplavnega 
nasipa pa ureditev trga pred Upravno enoto, uredi-
tev Lontrga, reševanje prostorske stiske za delovanje 
zdrav stvenega varstva … Glede na razpoložljiva sred-
stva bo treba postavljati prioritete, saj država na obči-
ne prenaša zadolžitve, pri financiranju občin (izplačilu 
povprečnin) pa varčuje. Omejitve pa niso samo zaradi 
financ. Včasih si omejitve postavljamo sami svetniki, 
ki imamo zelo različne poglede in interese. Občasno v 
imenu demokracije zakompliciramo še tako preprosto 
stvar. 
Ne glede na vse postavljamo kamenček na kamenček 
in gradimo našo Loko, zeleno Loko, modro mesto, kot 
smo zapisali v strategiji razvoja naše občine, in zato 
sem rada Ločanka.

Rada sem Ločanka

METOD DI BATISTA, SLS 
MELITA REBIČ,  
LISTA MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Moja Škofja Loka je dobra občina. Ima uspešno gospo-
darstvo, razvito šolstvo, uspešne športnike in rekre-
ativce, razvito kulturo in relativno dobro infrastruk-
turo. Kljub temu pa je še vedno veliko tega, kar bi se 
lahko izboljšalo v zadovoljstvo občanov.
Pri svojem delu v občinskem svetu in odborih opažam 
nekatere stvari, ki niso vedno blizu skrbi za občane in 
njihovo dobro počutje. Tako je dostikrat prisoten občutek, 
da občan ni v ospredju interesov občinskih uradnikov. 
Razni občinski dokumenti so uradniško birokratsko 
nepregledni in nerazumljivi za občana, ki nima rav-
no pravniškega znanja. Tako sem že večkrat kritiziral 
izredno obsežen občinski proračun (več kot 300 stra-
ni), ki je nepregleden in velika potrata papirja in ki se 
dvakrat tiska v skoraj nespremenjeni obliki. Prepričan 
sem, da večina svetnikov ne pregleda celotnega prora-
čuna, ampak le postavke, ki jih zanimajo. Manjka mi 
tudi prijazen uvod župana z glavnimi poudarki o tem, 
kaj proračun prinaša občanom in kje so prioritete. 
Tako obsežen in nepregleden dokument lahko skriva 
marsikaj, kar svetnikom ob odločanju ni poznano.
Občinski odloki so včasih neceloviti o neki problematiki. 
Velja namreč, da je v odloku praviloma samo tisto, kar ni 
zajeto že v zakonskih določilih. Tako mora občan za ob-
vladovanje celote, poleg odloka, pregledati še cel kup dru-
gih zakonov ali pa se pustiti podučiti s strani pravnikov.
V času izgradnje kanalizacijskega sistema je bilo veliko 
nezadovoljstva občanov, ki so morali za to pregrešno 
drago investicijo plačati enega največjih prispevkov v 
Sloveniji. Že takrat smo opozarjali na napake izvajalcev. 
Na žalost se te napake kažejo še sedaj. Občina bi pri tem 
morala ščititi prizadete občane in zahtevati od izvajal-
ca, da skladno s pogodbenimi določili odpravi skrite na-
pake. Na žalost pa se dogaja ravno obratno. Občutek je, 
da občinski uradniki namesto občana ščitijo izvajalce. 
Ceste so ena od ključnih infrastruktur v občini. Kot 
krvotok v organizmu pogojujejo vsakodnevno življenje 
občanov. Znesek za prometno infrastrukturo je drugi 
najvišji v občinskem proračunu. Zato je povsem nera-
zumljivo, da se ob napovedani reorganizaciji občinske 
uprave oddelek za prometno infrastrukturo integrira v 
oddelek za gospodarske javne službe.  
Malo več truda in pozornosti, pa bi bila moja občina 
tudi bolj prijazna občanom.

Občina mora biti prijazna  
občanom!
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Ko sem se skupaj z ostalimi več kot tisoč navijači ko-
nec januarja na sprejemu v Ljubljani veselil novega 
uspeha slovenskega športa (na tem mestu čestitke Ju-
retu, Mateju in Darku, ki so na najlepši možen način 
pokazali kakovost loške rokometne šole), sem se kot 
po navadi začel spraševati, kako to, da smo Sloven-
ke in Slovenci precej nadpovprečno uspešni v športu 
(tako posamičnih kot kolektivnih športih), nismo pa 
ravno uspešni pri upravljanju naše države ali občine. 
Vedno si odgovorim, da verjetno zato, ker upravljanje 
države ali občine zahteva manj tekmovalnosti in več 
sodelovanja in sprejemanja drugačnih mnenj in po-
gledov. Čeprav naša občina že v Sloveniji ni med najve-
čjimi, je za spremembe potrebno veliko dialoga, analiz 
in po navadi tudi veliko časa in potrpljenja. V družbi, 
v kateri živimo, in v demokratičnem sistemu, ki smo 
si ga zastavili, je to nujen del procesa, saj moramo od-
ločitve sprejemati v čim večjem konsenzu in z možno-
stjo vključitve različnih mnenj in pogledov. 
Vem, da smo Slovenke in Slovenci tako pri športu kot 
pri politiki zelo hitro kritični, a smo hitro tudi nav-
dušeni, ko vidimo dosežke (denimo odprtje poljanske 
obvoznice je bil dobro obiskan dogodek). A medtem ko 
na športne dosežke ne moremo vplivati kaj veliko in 
lahko za naše športnike in športnice samo navijamo, 
pa je za uspeh pri upravljanju skupnih zadev nujna 
aktivna vloga vseh. Prvi pogoj demokratične družbe je 
to, da v njej aktivno sodelujemo vsi. Mogoče ne vsi v is-
tih vlogah in z isto stopnjo odgovornosti, a vseeno vsi. 
Če si rečemo, da nas to ne briga in da so tako ali tako 
vsi politiki isti, bodo dobili večjo vlogo populizem in 
»alternativna dejstva«, ki jih imamo tudi v občinskem 
svetu že dovolj. 
Začetek sodelovanja pri upravljanju občine je lahko že 
to, da spremljate delovanje občinskega sveta. Na pre-
novljeni spletni strani naše občine so vam na voljo 
vsa gradiva in posnetki vseh sej občinskega sveta in 
upam, da si jih kdaj pogledate.

Vsi smo odgovorni  
za upravljanje občine 

KLEMEN ŠTIBELJ, NSI
ROK PRIMOŽIČ,  
LISTA MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Pred dnevi smo praznovali slovenski kulturni pra-
znik. »Politiki bi morali biti kulturni,« je bil stavek, 
ki ga je bilo slišati na predvečer praznika v Cankar-
jevem domu. Da, s tem se zelo strinjam. A stavek ni 
bil izrečen v kontekstu »obnašanja« politikov, ampak 
v kontekstu, koliko denarja politiki namenjajo kulturi. 
In kaj hitro lahko zaključimo, da je denarja za kulturo 
vedno premalo. Pa smo v Škofji Loki kaj boljši, glede na 
to, da se hvalimo, da je Škofja Loka kulturno mesto?
Na zadnji seji občinskega sveta smo obravnavali poro-
čilo o poteku likvidacijskega postopka Zavoda za kul-
turo. Na predlog župana so koalicijski svetniki lansko 
leto likvidirali ta zavod (beri: ukinili), ki naj bi bil nosi-
lec kulture v naši občini. To se je zgodilo manj kot eno 
leto po uprizoritvah Škofjeloškega pasijona! Po drugi 
strani pa se je občinska oblast lani decembra hvalila 
s tem, kako ji je Pasijon uspelo vpisati na Unescov se-
znam kulturne dediščine. Kdo in kako bo promoviral 
Pasijon, kako bodo potekale medpasijonske aktivno-
sti in sodelovanje z Europassionom, pa očitno ni po-
membno. S tem, da je bil Zavod za kulturo ukinjen, je 
bila narejena velika napaka!
Kultura dol, cene gor!
V prihodnjih mesecih bomo ponovno obravnavali po-
ročilo Loške komunale o izvajanju komunalnih sto-
ritev v naši občini. Strah me je tega, saj se bojim, da 
se bo zgodilo enako kot lani. Loška komunala je pri-
pravila poročilo o izvajanju komunalnih storitev in 
zaključila, da so cene posameznih storitev prenizke. 
Hkrati je pripravila predlog povišanja cen in koalicij-
ski svetniki so z neverjetno lahkoto dvignili roke za 
podražitev nekaterih komunalnih storitev ter tako še 
bolj zarezali v že tako skromne družinske proračune. 
Eden od primerov je naslednji: štiričlanska družina je 
za storitve, povezane z greznicami in MKČN, prej pla-
čala 275 evrov, po spremembi cene pa bo skupno plača-
la 340 evrov, torej gre za skoraj 25-odstotno podražitev. 
Res, župan po meri ljudi!?
Pretekli mesec smo stopili v novo leto. Pesem pravi: 
»Saj po novem letu boljše bo.« Vprašanje, ki se mi ob 
tem vedno poraja, je: KDAJ? V zadnjih Loških novi-
cah ste bili v enem od člankov povabljeni, da stopite 
v »pasji drek«, jaz pa pravim: »Čas je, da stopimo iz 
dreka.«

Škofja Loka, qou vadis?
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SAMO LESJAK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Prešernov dan, slovenski kulturni 
praznik, predstavlja simbol vsega 
kulturno-duhovnega, kar nas pove-
zuje, in v tem duhu je potekala tudi 
tokratna osrednja proslava na Tra-
ti. V uvodu je zadonela naša himna, 
Prešernova Zdravljica, kot uvertura v 
počastitev kulturnega praznika, ki ga 
mnogi včasih sicer preveč povezujejo 
zgolj s Prešernom samim in se ne za-
vedajo, da sta vsebina in namen tega 
praznika precej širša od spomina na 
našega največjega pesnika. Učenke 
in učenci OŠ Cvetka Golarja so pod 
mentorskim vodstvom učiteljic in 
učiteljev tako v pestrem kulturnem 
programu, v katerem so najbolj znane 
Prešernove pesnitve spretno kombi-
nirali s sodobnimi plesno-glasbenimi 
točkami in recitacijami, spomnili na 
to, da za preživetje niso dovolj samo 

materialne dobrine, ampak da člove-
kovo bistvo predstavlja več.
Slavnostni govornik proslave, župan 
občine Škofja Loka Miha Ješe je pouda-
ril pomen kulturnega praznika in slo-
venskega jezika kot ene izmed naših 
najpomembnejših narodnih identitet, 
zato mu moramo posvečati večjo po-
zornost in odgovornost, tako kot je to 
vrhunsko in polnokrvno počel France 
Prešeren. Kultura pa ne predstavlja le 
jezika, besede ter umetnosti, ampak 
tudi spoštovanje, medosebne odnose 
in srčno kulturo, ki skozi družinsko 
in šolsko vzgojo prehaja iz roda v rod. 
Prav tu se lahko oplemeniti in prav 
zato je izjemno pomembno, da pra-
znujemo nekaj, kar nas ohranja – bi-
stvo slovenskega kulturnega praznika 
je skrb za našo kulturno dediščino, ki 
so nam jo podarili predniki, in ustvar-
janje kulture, ki jo bomo lahko pono-
sni zapustili svojim zanamcem.

Povezani v kulturi
Osrednja občinska proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika je letos 
potekala v Športni dvorani Trata. Kulturni program so pripravili učenci Osnovne 
šole Cvetka Golarja, slavnostni govornik pa je bil župan Miha Ješe.

Učenke in učenci OŠ Cvetka Golarja so pripravili raznovrsten kulturni program z rdečo 
nitjo verzov Prešernovih pesniških umetnin. 

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi  8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega pro-
grama športa v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016) 
in določb Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017 (sprejet 19. 1. 
2017) Občina Škofja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA  

ZA LETO 2017 ZA PODROČJA

sofinanciranja športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti in 
drugih športnih prireditev

in
sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih straneh Zavoda za šport 
Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. Zadnji rok za prijavo je torek, 7. marec 2017. 

Datum: 14. 2. 2017
Mag. Miha Ješe, župan



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Usmrtitev petdesetih talcev za Kamni-
tnikom februarja 1944 je bil velik zločin 
nemškega okupatorja nad slovenskim 
narodom. Da se je okupator tako zne-
sel nad civilisti in ujetniki, pripeljani-
mi iz begunjskih zaporov, je bil povod 
uboj nemškega vojaka dva dni prej 
v Stari Loki, ki ga je likvidirala trojka 
partizanske varnostne skupine, je oko-
liščine poboja talcev pojasnil letošnji 
slavnostni govornik za Kamnitnikom 
Samo Bevk, svetovalec v kabinetu mi-
nistrstva za obrambo. V svojem govo-
ru je polemiziral s tistimi, ki menijo, 
da je bila likvidacija nemškega vojaka 
nepotrebna in da so partizani krivi za 
pobite talce. Brez partizanskega boja 
bi bilo žrtev še več, je dejal govornik, 
partizanski boj pa označil kot upor 
zoper okupatorjev poskus "narediti to 
deželo nemško", ki nas je postavil ob 
bok protifašistične in protinacistične 
koalicije in leta 1945 tudi med zma-
govalce. "Oborožen upor je bil državo-
tvorno dejanje, čeprav je terjal veliko 
vojaških in civilnih žrtev. Poleg pet-
desetih talcev so izgubili življenje tudi 
štirje partizanski tehniki v Veštrskem 
mlinu, ki so ga nemški okupatorji po 
izdaji zažgali, v njem pa so zgoreli tudi 
tehniki," je dejal Samo Bevk. Obnovil je 
dogodek, ko so za Kamnitnik, kjer je 
bil včasih kamnolom, pripeljali petde-
seterico fantov in mož, jih tu ustreli-
li, nato pa so morali domačini trupla 
naložiti na voz in jih odpeljati v Staro 

Loko, kjer so jih v strah in svarilo tam-
kajšnjim ljudem nekaj časa pustili na 
mestu, kjer je bil ustreljen nemški vo-
jak. To in podobna okupatorjeva deja-
nja pa niso ustrahovala domoljubnih 
ljudi, pač pa se je upor nezadržno ši-
ril in naposled dosegel zmago. "Streli, 
uperjeni v talce, so bili uperjeni tudi v 
upor," je poudaril Samo Bevk in spo-
mnil na več pomembnih akcij, ki so 
jih partizani izvedli na Gorenjskem, od 
poljanske vstaje in dražgoške bitke do 
osvobojenih ozemelj. Vrednote svobo-
de in miru, varnosti in blaginje je go-
vornik povezal tudi z osamosvojitvijo 
Slovenije pred šestindvajsetimi leti. 
Te vrednote je treba ohraniti, za kar se 
zavzema tudi ministrstvo za obrambo. 

Ohraniti pa velja tudi spomin na našo 
preteklost, ko smo Slovenci dokazali, 
da smo vojaški narod, ki se je zmožen 
upreti še tako močni vojaški sili, je de-
jal Bevk in hkrati obsodil potvarjanje 
zgodovine, ki skuša izničiti narodnoo-
svobodilni boj. 
Delegacije so položile vence k spomeni-
ku za Kamnitnikom, prav tako k Veštr-
skemu mlinu, dogodek pa sta organi-
zatorja, Združenje borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka in Občina Škofja Loka, 
počastila tudi z glasbo in recitacijo. Na-
stopili so Mestni pihalni orkester Ško-
fja Loka, pevski zbor Lubnik, recitatorja 
Monika Tavčar in Marko Črtalič, moli-
tveno bogoslužje pa je dodal starološki 
župnik dr. Alojz Snoj. 
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Streli,  
uperjeni v talce 
in v upor
S spominsko slovesnostjo 
pri spomeniku za 
Kamnitnikom so počastili 
spomin na petdeset 
talcev, ustreljenih  
9. februarja 1944. Govornik na spominski slovesnosti Samo Bevk / Foto: Primož Pičulin

Delegacije so k spomeniku za Kamnitnikom položile vence. / Foto: Primož Pičulin
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Gre za prvo raziskavo, ki se loteva 
zdravja na ravni občin, namenjena 
pa je odločevalcem, da bodo lahko v 
prihodnje s ciljem krepitve zdravja 
svojega prebivalstva načrtovali strate-
gije zdravstva. Zdravje je pogoj za naše 
blagostanje in je v veliki meri odvisno 
tudi od tega, kje posameznik živi. Za 
Škofjo Loko ugotavljajo, da je po večini 
od 35 kazalnikov, po katerih so zbirali 
podatke o zdravstveni sliki prebival-
stva, nad povprečjem države, visoko 
pa tudi med gorenjskimi občinami. 
Kakšno sporočilo je dala raziskava 
Zdravje v Škofji Loki, smo vprašali žu-
pana Miho Ješeta.
"Raziskava je pokazala, da je kvalite-
ta zdravja v veliki soodvisnosti z do-
brimi gospodarskimi razmerami in 
zaposlenostjo, kar velja tako za Ško-
fjo Loko kot za škofjeloško območje 
sploh. Nam pa sporoča tudi, na kate-
rih področjih od državnega povprečja 
odstopamo v negativnem smislu. Ta 
področja so: pomoč na domu, cen-
ter zdravega življenja in zdravstvena 
oskrba. Največja težava je pomoč na 
domu, tako da bo treba kar najhitreje 
aktivirati Center slepih, slabovidnih 
in starejših, kjer je ta služba organi-
zirana. Poskusili bomo organizirati 
tudi strežbo na domu, ki je ob pomoči 
tudi zelo potrebna in kjer imamo tudi 
kadre, ki bi se radi s tem ukvarjali," 
je dejal župan. "Druga stvar je center 
zdravega življenja, o čemer smo že go-
vorili na srečanju s predstavniki zdra-
vstvenega doma. Problem je, ker niso 
imeli primernih kadrov, ki bi se lahko 
ukvarjali s tovrstno preventivo, jih pa 
že usposabljajo. Tudi na tem področju 
opažamo razlike med ljudmi v mestu 
in na podeželju. Manjše tri občine so 
v samem vrhu po zainteresiranosti 
za različne delavnice, medtem ko je v 

Škofji Loki ljudi za udeležbo težje mo-
tivirati, zlasti še aktivno generacijo, 
medtem ko pri mladih in seniorjih ni 
težav. Tu moramo najti primeren na-
čin organiziranja."

PREMALO ZDRAVSTVENEGA OSEBJA 

Že konec lanskega leta pa je bilo izpo-
stavljeno tudi tretje področje. Za Go-
renjsko, za Škofjo Loko pa še posebej, 
je značilno, da imata premalo zdra-
vstvenega osebja. Župan Miha Ješe o 
tem pravi: "Na nedavnem srečanju z 
vodstvom Osnovnega zdravstva Go-
renjske in Zdravstvenega doma Škofja 
Loka smo se dogovorili, da v čim kraj-
šem času (do poletja) vzpostavimo dve 
novi zdravstveni ambulanti in eno re-
ferenčno, prav toliko pa še v letu dni. 
Do konca junija pa pripravimo tudi 
strategijo zdravstvenega varstva v 
Škofji Loki in na širšem Škofjeloškem. 

V zvezi s tem bomo sestavili delovno 
ekipo, v kateri bodo predstavniki iz 
različnih strokovnih sfer. Računam, 
da bo strategija pokazala trende rasti 
prebivalstva in trende staranja ter v 
tej luči potrebno zdravstveno osebje, 
kar naj bi zadoščalo tudi novim nor-
mativom, ki bodo uveljavljeni v priho-
dnjih petih letih. To bo obsegalo dva 
nivoja, kadrovskega in prostorskega. 
Iščemo variante, kako najti dodatno 
lokacijo, kjer bi lahko normalno po-
tekal del zdravstvenega varstva. Cilj 
je tudi, da bi imeli naši zdravniki (in 
ostalo zdravstveno osebje) manj pri-
pada, kot je slovensko povprečje, se-
daj imajo vsi večje število opredelje-
nih pacientov. Tako kot smo po vseh 
kazalnikih zdravja bistveno boljši od 
gorenjskega povprečja, Gorenjska pa 
izstopa v slovenskem merilu, je cilj, 
da to dosežemo tudi pri zdravstveni 
oskrbi prebivalstva. 

Zdravje v občini Škofja Loka
Prim. Alenka Hafner, dr. med., je pred kratkim v Škofji Loki predstavila  
raziskavo Zdravje v občini, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje  
opravil za 212 občin v Sloveniji. 

Prim. Alenka Hafner, dr. med. s kranjske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
je predstavila izsledke raziskave Zdravje v občini Škofja Loka.
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Vzporedno z organizacijo zdravstva v občini Škofja Loka 
napovedujejo tudi urejanje parkiranja okoli zdravstve-
nega doma, kjer bi radi dosegli, da zagotovijo parkirišča 
v neposredni bližini predvsem tistim, ki zaradi svojega 
zdravstvenega stanja morajo tam parkirati. Tisti, ki pa 
lahko hodijo, pa bodo lahko parkirali na katerem od 
ostalih parkirišč. "Ocenjujemo, da imamo pri našem 
zdravstvenem domu glede na ostale (Kranj, Ljubljana) 
še razmeroma veliko parkirnih mest v neposredni bližini. 
Od prvotnih 54, kolikor jih je bilo pred leti, in 12 za zapo-
slene imamo sedaj 80 parkirnih mest neposredno okoli 
zdravstvenega doma, 46 jih je za zaposlene in še 14 mest 
na ploščadi pri Tehniku. Od novega leta naprej pa je na 
razpolago plačljivo parkirišče pri Tehniku (Lahov most), 
kjer je vedno prostor," o urejanju parkirnega režima pri 
zdravstvenem domu pravi župan Miha Ješe. Pomembno 
je tudi, da ljudi o tem obvestijo (s tablami ob parkiriščih, 
komu so namenjena in kje v bližini je na voljo drugo par-
kirišče) in jih ozavestijo v smislu trajnostne mobilnosti, 
češ da vsi obiskovalci zdravstvenega doma ne potrebu-
jejo parkirnega mesta čisto ob stavbi, pač pa se lahko do 
nje tudi nekaj minut sprehodijo.

Parkiranje pri  
zdravstvenem domu

Potem ko je šlo skoraj sto let staro škofjeloško tekstilno podjetje 
Šešir ob koncu minulega leta v stečaj, so se nekdanji delavci zna-
šli v precejšnji stiski. Zadnji trije meseci pred stečajem brez plač, 
nato pa čakanje na nadomestilo na zavodu je mnoge družine 
pahnilo v težak položaj. Prek Zveze svobodnih sindikatov Slove-
nije (območne organizacije na Gorenjskem) so se obrnili na ob-
čino, kjer imajo za najtežje primere na voljo denar sklada občin-
ske denarne pomoči. Ta lahko pomaga s prvo denarno pomočjo, 
nato pa se ljudje v stiski obrnejo na center za socialno delo in tam 
uveljavljajo svoje socialne pravice. Sabina Gabrijel s škofjeloške 
občinske uprave nam pove, da je pomoč občinskega sklada iskalo 
18 prosilcev. V sodelovanju s centrom za socialno delo so tistim, 
ki imajo bivališče v občini Škofja Loka, razdelili skupaj 4200 evrov 
pomoči. Posamezniki so glede na svoj gmotni položaj prejeli od 
100 do 350 evrov pomoči. Šeširjevi delavci niso bili prvi, ki so lahko 
črpali iz omenjenega sklada, v preteklosti so se po to prvo denarno 
pomoč obrnili tudi nekdanji delavci Tehnika, LTH, Peka ... 

Pomagali so  
Šeširjevim delavcem
Iz sklada občinske denarne pomoči  
so 18 prosilcem razdelili 4200 evrov.
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Konzorcij podjetij za spodbujanje ka-
kovosti tehničnega izobraževanja ta 
čas združuje skoraj trideset članov, na 
srečanju so se jim pridružili številni 
novi partnerji. "Pridružila so se nam 
podjetja s področja letalstva, lesne 
industrije in avtoservisne dejavno-
sti, s katerimi izvajamo nove izvirne 
skupne projekte," je zadovoljen vodja 
projektov v ŠC Škofja Loka Krištof De-
beljak. Na srečanju so udeležencem 
predstavili projekte, ki so jih izvedli 
v preteklem letu, zasnovali pa so tudi 
načrte za letos. Glavni cilj konzorcija 
je še tesnejše povezovanje šolstva in 
industrije ter prenos znanja med nji-
ma, obenem pa skupno posodabljanje 
učnih vsebin, da jih prilagodijo potre-
bam današnjega časa.

V sklopu srečanja so odprli tudi učni 
center za izobraževanja s področja pa-
metnih zgradb Robotina. "Omenjena 
učilnica je korak naprej v razvoju vse-
bin našega šolskega centra," je poudaril 
Debeljak in dodal, da bodo na ta način 
dijake, ki so končali poklicno izobraže-

vanje za inštalaterje in se bodo odločili 
za nadaljevanje izobraževanja za teh-
nike, opremili tudi z znanji s področja 
avtomatizacije zgradb. "Po končanem 
šolanju bi bili sposobni skupaj z inštala-
terji dokončati dela na manjši družin-
ski hiši." Nove pridobitve je bil vesel tudi 
direktor ŠC Škofja Loka Martin Pivk, ki 
v tem vidi napredek pri izobraževanju 
kadrov za prihodnost. "V Sloveniji s pri-
hodnjim šolskim letom ponovno uvaja-
mo vajeništvo in zdaj bomo lahko po-
nudili še kakovostnejše izobraževanje. 
Zaradi stalnega spremljanja in uvaja-
nja novosti postajamo prepoznavni ne 
samo v slovenskem prostoru, ampak 
tudi širše." Odprtje novega centra je 
dobrodošla pridobitev tudi za podjetje 
Robotina. "Pri svojem delu se srečujemo 
z različnimi izzivi, zato je znanje ključ-
nega pomena," je poudaril Matej Krošelj 
iz omenjenega podjetja, ki s ŠC Škofja 
Loka sodeluje že vrsto let. Kot je dejal, 
bodo dijaki v centru dobili specifična 
praktična znanja s področja avtomati-
zacije zgradb, od ogrevanja do osvetlje-
vanja in avtomatizacije dostopov. 
Škofjeloškega župana Miho Ješeta ve-
seli, da se skoraj vsako leto srečujejo v 
šolskem centru, ko odpirajo kaj novega. 
"Tudi zaradi tega smo na Loškem vse 
bolj konkurenčni." Dobri kadri po njego-
vih besedah veliko prispevajo k dodani 
vrednosti v gospodarstvu. "Na celotnem 
škofjeloškem območju imamo najnižjo 
brezposelnost v Sloveniji in se še znižu-
je. Naš problem je bolj v pridobivanju 
dobrih kadrov," je poudaril in dodal, 
da bodo v novem centru dijaki dobili 
vsa potrebna znanja, da bodo povsem 
usposobljeni za samostojno opravljanje 
nalog na delovnem mestu, ko končajo 
šolanje. Z veseljem v šolski center po-
vabi tudi tuje veleposlanike, ki obiščejo 
Škofjo Loko. "Pravijo, da je to eden naj-
boljših izobraževalnih centrov v Srednji 
Evropi," jih je še pohvalil. 

Povezovanje šolstva in industrije
V Šolskem centru (ŠC) Škofja Loka je v začetku februarja potekalo tretje srečanje 
konzorcija podjetij za podporo kakovosti tehničnega izobraževanja. V okviru 
srečanja so odprli tudi nov učni center Robotina.

V okviru srečanja konzorcija podjetij za podporo kakovosti tehničnega izobraževanja so 
odprli tudi nov učni center Robotina.

V sklopu srečanja so 
odprli tudi učni center za 
izobraževanja s področja 
pametnih zgradb Robotina. 
»Omenjena učilnica je  
korak naprej v razvoju vsebin 
našega šolskega centra,«  
je poudaril vodja projektov 
v ŠC Škofja Loka Krištof 
Debeljak.
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Organizacijo dogodka je prevzel Klub 
škofjeloških študentov v sodelovanju 
z Zavodom O. Na oder so stopili pre-
kaljeni rokerji TheWet, aktualni Attic 
Mist in najmlajši upi Fire Skulls. Večji 

del vstopnine je šel v dobrodelne na-
mene. Od vsake prodane vstopnice so 
namreč štiri evre namenili za nakup 
glasbil za Osnovno šolo Škofja Loka-
-Mesto, s čimer bodo mladim omogo-
čili lažjo pot do glasbenega ustvarja-
nja.

"Z zbranim denarjem bomo nakupili 
bobne in cajon, pa še nekaj Orffovih 
glasbil. S tem bomo obogatili pro-
gram glasbene umetnosti in izbir-
nega predmeta ansambelska igra v 
osmem razredu," je zadovoljna rav-
nateljica Doris Kužel. Tako se bodo 
učenci lahko seznanili še z novimi 
glasbenimi inštrumenti, obenem pa 
bodo mladim glasbenikom v šoli, ki 
se že združujejo v skupine, omogočili 
vaje tudi znotraj šole. "Nova glasbila 
pa bodo zagotovo popestrila naše pri-
reditve, na katerih učenci zelo radi 
nastopajo in je vedno lepo prisluhniti 
tudi glasbenim točkam," je še dodala 
Doris Kužel.

Razveselili se bodo novih glasbil
V sklopu projekta 20 za 20 Marka Sorška - Sokija, 
bobnarja skupine Elvis Jackson, so v MKC Pri Rdeči 
Ostrigi pripravili dobrodelni koncert za nakup glasbil 
za Osnovno šolo Škofja Loka-Mesto.
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Kakšen solo v Sollimajevi skladbi Vi-
oloncelles, vibrez! ... Miloš Mlejnik in 
Maruša Bogataj. Dve izjemni energiji 
dveh različnih generacij. Učitelj v zre-
lih letih in njegova več kot pol mlajša 
učenka, naslednica. Na jubilejnem 
koncertu profesorju v čast in, kot je po-
vedal, tudi njemu v veliko veselje, zago-
tovo pa v užitek poslušalcem, ki so do 
zadnjega sedeža napolnili dvorano So-
kolskga doma, smo pravzaprav slišali 
same njegove naslednike. Igral je na-
mreč v družbi učencev, ki jih je v skriv-
nostni svet violončela vodil v različnih 
obdobjih zdaj že skoraj štirideset let dol-
ge profesorske kariere. Na Akademiji za 
glasbo namreč poučuje že od leta 1979 in 

Koncert za Miloša in glasbene duše
Polna dvorana Sokolskega doma je na slavnostnem koncertu ob 70-letnici  
Miloša Mlejnika, priznanega violončelista in profesorja na Akademiji za glasbo  
v Ljubljani, dihala kot eno. Zaradi someščana in dobre glasbe, ki jo je  
igral skupaj s svojimi učenci.

Skupinska jubilejna s profesorjem. Violončelisti vseh generacij, tisti, ki so na ta čudovit večer igrali, in tisti, ki so jih poslušali in jim  
z navdušenjem delili aplavze. 

V elementu Maruša in Miloš, ko sta njuni violončeli zavibrirali. 
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Trije Gorenjci, Miloševi učenci: Kranjčanka Maruša Bogataj, Jeseničan Gregor Fele in 
Ločan Jaka Trilar, ki je tudi uspešno pletel in spletel organizacijske niti koncerta. 

je kot pedagog vzgojil celo vrsto odličnih 
violončelistov, od katerih mnogi zase-
dajo mesta v najboljših svetovnih orke-
strih. Ob svojem nekdanjem profesorju 
so tako zaigrali violončelisti različnih 
generacij, kot so Jaka Trilar, Maru-
ša Bogataj, Uršula Iwaki, Gregor Fele, 
Tanja Babnik, Igor Mitrović (vsi člani 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija) 
in Sebastian Bertoncelj, ki je ta čas na 
podiplomskem študiju v Salzburgu.
Koncert so začeli „po glasbeniško“, brez 
napovedi, pompa ali odvečnih besed. 
Glasbeniki so zasedli svoja mesta, Miloš 
na na zadnjih nogicah – zaredi boljše 
drže med igranjem – rahlo podstavljen 
stol, in so preprosto, ja, tako preprosto 
je bilo videti, začeli igrati. Najprej sklad-
bo Bachianas Brasileiras št. 1 Heitorja 
Villae-Lobosa, v kateri so prav vsi vi-
lončelisti pokazali svoje znanje, moč in 
energijo. Po skladbi je sledil krajši na-
govor škofjeloškega župana, Miloševe-
ga someščana "s placa" Mihe Ješeta, ki 
je med drugim poudaril, da je bil Mišo, 
kot ga njegovi znanci in prijatelji kliče-
jo, tudi odličen športnik, da je prišel na 
smučarsko tekmo brez veliko treninga, 
vaditi je moral namreč čelo, ko so dru-
gi smučali, in zmagal. "Mislim, da smo 
lahko veseli, da se je odločil za glasbeno, 
in ne športno kariero. Danes ga imamo 
tu, odličnega violončelista v polni formi, 
če bi ostal v športu, pa bi bil danes kve-
čjemu kakšen športni funkcionar."  
V nadaljevanju smo se lahko predali 
glasbi. Sledil je program s skladbami 
Adiós Nonino (v aranžmaju Joséja Bra-
gata) Ástorja Piazzolle, kasneje še sklad-
be Otoño Porteño istega avtorja, pravi 
praznik za ušesa in duha, hkrati pa je 
bila skladba Violoncelles, vibrez! Giovan-
nija Sollime, ko sta v ospredje sedla oba 
solista, poleg Miloša Mlejnika še Maruša 
Bogataj.
V zaključku, jubilejnemu koncertu so 
prisluhnili tako njegovi učenci, glasbe-
ni kolegi, v prvi vrsti pa Ločani, ki dobro 
vedo, da imajo v svojem mestu enega 
največjih naših glasbenih poustvarjal-
cev, smo po bučnem aplavzu oktet še 
enkrat znova priklicali na oder. Miloš je 
pripravil tri aranžmaje, njemu ljubega 
Schuberta, J.S. Bacha, še posebej pa je 
navdušil s skladbo z naslovom Na sonč-
ni strani ceste. Placa, je dodal sam. Oktet violončelistov je iz skladbe v skladbo navduševal polno dvorano Sokolskega doma. 
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Mednarodno tekmovanje v smučanju 
po starem so letos načrtovali že konec 
januarja in potem še minulo soboto, a 
so ga morali obakrat odpovedati, saj 
zima letos še ni poskrbela za snežno 
odejo. Zato upajo, da bo sneg zapadel 
vsaj do 4. marca, ko so določili nov ter-
min tekme. Namesto po grajskem hri-
bu pa se bodo starodobni smučarji le-
tos spuščali po hribu za Kamnitnikom.
"To je že sedemnajsto tekmovanje v 
smučanju po starem in doslej smo 
imeli že osem zim brez snega, a smo 
to reševali tako, da smo na grajski 
hrib pripeljali sneg celo s Krvavca ali 
ga umetno zasnežili. Letos pa je tam 
gradbišče, saj gradijo otroško igrišče, 
zato smo prizorišče preselili za Ka-
mnitnik, kjer smo pridobili privoljenje 
lastnika zemljišča," je pojasnil pred-
sednik društva Rovtarji Brane Tavčar 
in dodal, da je tamkajšnja klančina 
idealna za starodobne smučarje. Žal 
pa so povsem odvisni od naravnega 
snega, saj je pod hribom njiva, za-
sajena z žitom, zato se bojijo, da bi z 
umetnim zasneževanjem povzročili 
preveč škode. "Reši nas lahko samo 
naravni sneg, že deset centimetrov bi 
bilo dovolj." Smučarji se bodo zbrali v 
mestnem središču, kjer se bo odvijal 
tudi kulturni program, in se nato v 
spremstvu mestnega pihalnega orke-
stra odpravili do prizorišča tekme, je 
napovedal Tavčar. Računajo, da bo na 
tekmi sodelovalo od osemdeset do sto 
tekmovalcev iz osmih slovenskih klu-
bov, ki se jim bodo pridružili smučarji 
iz Avstrije, Češke in Nemčije. "Škofja 
Loka namreč po vsej Evropi slovi zara-
di izrednega vzdušja in množice gle-
dalcev, ki spremljajo tekmovanje. V 
Avstriji se na podobnem tekmovanju 
zbere največ sto gledalcev, pri nas pa 
jih je bilo tudi že več kot tisoč," je po-

nosen Tavčar. Doslej so tekmo morali 
odpovedati le enkrat, in sicer lani, ko 
jim niti temperature niso dopuščale 
zasneževanja. Prihodnje leto se bo do-
gajanje znova lahko vrnilo na grajski 
hrib, se že veseli Tavčar. "Ob prenovi 
trga bodo namreč pod grajski hrib na-
peljali tudi vodo in elektriko, zato ra-
čunamo, da bi v veselje otrok ob sode-
lovanju občine in smučarskega kluba 
Alpetour hrib zasnežili že decembra." 
Obenem bodo podaljšali tekmovalno 
progo, saj bodo ciljno ravnino lahko 
uredili na nekdanjem parkirišču.
Utrinke s tekmovanj v preteklih le-
tih si je bilo v minulih dneh mogoče 
ogledati na fotografijah v Sokolskem 
domu. Razstava Smučanje po starem 
je nastala ob petnajstletnici njihove-
ga delovanja, ki so jo praznovali pred 
tremi leti. Na 23 fotografijah ljubitelj-
skega fotografa Toneta Štamcarja so 
prikazali ves potek dogajanja ob tek-

movanju, od zbiranja tekmovalcev do 
kulturnega programa in slavnostnih 
nagovorov ter navdušenja gledalcev 
ob spremljanju tekme.
Društvo Rovtarji šteje 32 članov, od 
tega se jih približno polovica ukvarja 
s smučanjem po starem, ostali pa se 
jim pridružijo na kolesih, ko sneg sko-
pni, pravi Brane Tavčar. V društvu ta 
čas pogrešajo predvsem mlajše smu-
čarje, saj so njihovi otroci že odrasli. 
"Upamo, da se nam bodo kmalu pri-
družili naši vnuki," se posmeje Tav-
čar. V letošnji zimi so skupaj z drugi-
mi društvi načrtovali deset tekem v 
smučanju po starem v Sloveniji, a so 
doslej izpeljali le eno, tri pa so že od-
padle. Po tekmi v Škofji Loki jih aprila 
čakata še dve tekmi, in sicer na Voglu 
in Kaninu. A kot poudari Tavčar, pri 
tem ne gre za tekmovanje v pravem 
pomenu besede, ampak bolj za druže-
nje in spektakel.

Čakajo samo še sneg
V Društvu Rovtarji se pripravljajo na 17. mednarodno tekmovanje v smučanju  
po starem, v sklopu priprav na ta dogodek pa so postavili tudi razstavo, na kateri 
si je bilo mogoče ogledati posnetke z njihovih preteklih tekmovanj.

Na fotografski razstavi v Sokolskem domu si je bilo mogoče ogledati utrinke s tekmovanj 
v preteklih letih.
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Pogovor z avtorjem, ki ga je vodila Joži-
ca Žnidaršič, je organizirala Knjižnica 
Ivana Tavčarja, ki redno pripravlja pred-
stavitve literarnih del, občasno pa tudi 
pogovore z ustvarjalci iz sveta kulture in 
znanimi osebnostmi različnih področij, 
ki so zaznamovali domačo regijo. Med 
njih nedvomno sodi tudi pesnik Milan 
Debeljak, ki je po rodu Poljanec, Rogla-
nov z Gabrške Gore. Rodil se je leta 1958 
in petindvajset let preživel Na Logu. Po 
zaključeni srednji elektrotehniški šoli 
se je preselil v Podbrezje, kjer je njegov 
oče kupil Kočarjevo kmetijo. Z ženo Ve-
roniko in petimi otroki živi na kmetiji 
in se ukvarja s pridelovanjem mleka, 
jabolk in krompirja. Je dolgoletni ključar 
in sodelavec podbreške župnije in član 
upravljavskega sveta kulturnega doma. 
Pod svoje okrilje je vzel tudi Darka Đu-
rića, znanega športnika, ki pod njegovim 
vodstvom uspešno napreduje na vseh 
področjih, vse pa razveseljuje s svojimi 
plavalnimi nastopi na paraolimpijadah.
Pesništvo spremlja Milana Debeljaka 
že od mladosti in na tokratnem lite-
rarnem večeru je preko pesniških zbirk 
predstavil svojo življenjsko ustvarjalno 
pot. Doslej je izdal že štiri knjige svoje 
poezije: Pesnitev o Taborski Urški, Mo-
litve, Pesmi za prijatelje in Spevi mo-
litev. Kot je zapisal pater Marko Ivan 
Rupnik po prebranih pesmih v Milano-
vi knjigi Molitve, gre za enega najbolj 
tankočutnih, globokih in svetlih teo-

logov poezije, ki sicer nima teološke, 
ampak povsem tehnično izobrazbo in 
je človek, ki je vse svoje življenje posve-
til zemlji, družini in skupnosti. S svojo 
tankočutno spevnostjo in uporabo me-
tafor, ki s culo življenjskih spoznanj 
potujejo skozi bralčevo misel, Debelja-
kovi verzi zelo naravno in gladko iščejo 
– in tudi najdejo – pot v pokrajino člo-
veške duše. To so ob čutnih recitacijah 
Debeljakovih pesmi občutili prav vsi 
obiskovalci, zbrani na literarnem ve-
čeru. Svoje članke in pesmi Milan De-
beljak objavlja v številnih glasilih, med 
drugim v Podbreškem glasu, Naklan-
cu in v Plamenih, glasilu Slovenske 
skupnosti krščanskega življenja. Leta 
2004 je izšla Taborska Urška, pesnitev 
z dvanajstimi poglavji o deklici, ki je v 
bolezni obljubila Taborski Mariji svoje 
lepe lase, a je kasneje pozabila na svojo 
obljubo. Opremljena je s fotografskimi 
motivi s Podbrezij, narejena pa je tudi 
predstavitev za recital, ki ga spremlja-
jo fotografije in prepevanje pevskega 
zbora. Tri leta kasneje je izšla zbirka 
šestinsedemdesetih sonetov z naslo-
vom Molitve. Gre za pesnikov pogovor 
z Bogom o vsem, kar ga obdaja. V njih 
Boga doživlja povsem osebno, ga časti, 
se mu zahvaljuje in ga vabi v vse tre-
nutke svojega življenja. Zbirka Pesmi 
za prijatelje je bila ena osrednjih del 
večera, saj so v njej predstavljene pe-
smi, ki govorijo o vrednosti življenja, o 
medosebnih odnosih, o iskanju med-
sebojne bližine ter o prijateljstvu, ki si 
ga podarjamo, pa tudi mnoge druge 

pesmi, ki so nastajale vse od pesnikove 
mladosti. Milan Debeljak tako ostaja 
predvsem človek, ki namesto negodo-
vanja in iskanja napak pri drugih raje 
ustvarja, iščoč navdih iz svoje duše in 
srca – njegove pesmi pa so prepojene 
z ljubeznijo do najbližjih in spoštova-
njem do skupnosti, v kateri živi.

Da, da, prepolna je bila življenja
in dobrih upanj vera mladih dni;
iščoč si moč iz Tvojega vstajenja
navdih je prekipeval v sto smeri.

A zdaj pogum že izzvenel je v treznost,
polet se je v ležernost umiril,
pretehtane ideje in opreznost,
zanos je star in ogenj je minil.

Čas vzel je moč, ki si nas z njo obhajal,
od vsega cvetja komaj kakšen plod,
od vseh smeri in hrepenenj ostaja
le strma, vsak dan počasnejša pot.

A Ti si mi še bliže, kot takrat,
še bolj Te ljubim, kot ko bil sem mlad.
(Molitve, 42)

Recept za  
pesem
Na predvečer kulturnega 
praznika so obiskovalci 
do zadnjega kotička 
napolnili Miheličevo 
galerijo v Kašči, kjer je 
potekal literarni večer  
s pesnikom Milanom 
Debeljakom. Na literarnem večeru so simpatično zapeli tudi najmlajši člani Debeljakove družine. 
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Na razstavi se je mogoče srečati z 
obrazi, zgodbami in izdelki žensk Bre-
je preje – pletilske zadruge, ki združuje 
rokodelstvo, skupn(ostn)o ustvarjanje 
in družbeni aktivizem. S svojimi Štri-
keraji, pletilskimi srečanji in drugimi 
dogodki vzpostavljajo ustvarjalni dia-
log med različnimi kulturami in ge-
neracijami, v zadnjem času predvsem 
s prosilkami za azil iz azilnega doma 
na Viču. Odprtje razstave preteklo sre-
do so povezali z literarnim večerom v 
Loškem muzeju Migrantska literatura 
na glas!, na katerem so prebirali poe-
zijo v jezikih prosilcev za azil. 
Razstavo Obrazi Breje preje so zasnovali 
v štirih tematskih sklopih, ki predsta-
vljajo tudi štiri glavna vodila, ki so se 
vzpostavila skozi delo v pletilski zadru-
gi Breja preja – pletemo, ustvarjamo, 
povezujemo in opozarjamo. "Prvi sklop 
pletemo predstavlja prvotno idejo Bre-
je preje, v okviru katere se združuje-

mo pletilje in oblikovalke. Razstavile 
smo izdelke svoje pletilske zadruge, 
to so pleteni ovoj, prisrčnica in roka-
vice," je razložila Anka Pintar, ena od 
ustanovnih članic Breje preje. Drugi 
sklop zaznamuje beseda ustvarjamo 

in pre dstavlja njihova neformalna sre-
čanja, na katerih pletejo in kvačkajo. 
Obenem se tudi povezujejo z drugimi 
podobnimi skupinami in pripravlja-
jo delavnice, na katerih se ukvarjajo 
s skupinskimi tehnikami kvačkanja 
in pletenja. "Sredstvo povezovanja in 
komuniciranja so rokodelske vešči-
ne, predvsem kvačkanje in pletenje, 
vedno pa je v ospredju proces dela in 
skupnostno ustvarjanje," je razloži-
la Katarina Sekirnik iz Rokodelskega 
centra DUO. Zadnji sklop so ponazo-
rili z besedo opozarjamo – pletenje in 
kvačkanje navezujejo na pomembne 
družbene teme. "Začele smo obiskovati 
azilni dom na Viču, v katerem delamo 
skupaj s prosilkami za azil, in dve med 
njimi se s svojimi izdelki predstavljata 
tudi na tej razstavi," je pojasnila Anka 
Pintar. Obenem vsakega novorojenčka 
v azilnem domu obdarijo s kvačkano 
odejico, sestavljeno iz majhnih kva-
dratov, ki jih sešijejo skupaj, je dodala 
Urška Križnar. Svoj kvadratek k novi 
odejici bo lahko prispeval tudi vsak 
obiskovalec razstave, saj je na sredini 
prostora postavljena košara z volno 

Pletene zgodbe, ki povezujejo
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so na slovenski kulturni praznik odprli 
razstavo z naslovom Obrazi Breje preje – spletene zgodbe medgeneracijskega in 
medkulturnega sodelovanja.

Glavne snovalke razstave (od leve proti desni): Anka Pintar, Nina Arnuš in Urška Križnar

Tudi na sami razstavi bo vsak lahko nakvačkal kvadratek, ki bo postal del nove odejice  
za novorojenčke iz azilnega doma.
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in vzorci za kvadratke. Z razstavo so 
tako želele pokazati pozitiven družbeni 
učinek in moč, ki ga ima povezovanje 
prek rokodelskih veščin, tako za posa-
meznika kot lokalno skupnost in med-
kulturno sobivanje, je razložila Nina 
Arnuš, Katarina Sekirnik pa je dodala: 
"Ni pomembno, kaj nastane, ampak 
kako je do tega prišlo."
Pomen sodelovanja je ob odprtju raz-
stave poudaril tudi župan Miha Ješe. 
"Bodimo kulturni tudi v medsebojnem 
sodelovanju," je pozval zbrane. Veseli-
lo ga je, da je bilo na kulturni praznik 
v Škofji Loki tako veliko dogodkov, saj 
meni, da so imeli prav v njihovem 
mestu največ razlogov za praznova-
nje, kajti lani so Škofjeloški pasijon 
vpisali na seznam Unescove nesnov-
ne kulturne dediščine človeštva. 
Praznovanje se je nadaljevalo v Lo-
škem muzeju z dogodkom Migrant-
ska literatura na glas!, ki so ga pri-
pravili skupaj s kulturnim društvom 
Gmajna. Z omenjenim projektom že
lijo slovenskim bralcem približati li-

teraturo iz držav, od koder prihajajo 
prosilci za azil, in jih tako ozavestiti 
o raznolikosti in bogastvu kultur, od 
koder prosilci prihajajo. Prosilcem za 
azil pa s tem omogočajo stik z lastno 

kulturo, ki so jo bili zaradi različnih 
razlogov primorani zapustiti. Torkov 
dogodek je bil del spremljevalnega 
programa razstave Potovanje, ki je na 
ogled v Loškem muzeju.

Na kulturni praznik so v Rokodelskem centru DUO odprli razstavo Obrazi Breje preje.

INFO:TIC Medvode, Cesta kom. Staneta 2 (žel. postaja), T: 01/ 361 43 46 in 041/ 378 050, E-pošta: turizem@medvode.info, www.medvode.info

PETEK, 24. 2. SOBOTA, 25. 2. NEDELJA, 26. 2.
KLUB JEDRO
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POWERBAND &
MANCA ŠPIK
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BOGATE NAGRADE
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SUZANA P. KOVAČIČ

V Centru slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka je bil prejšnji teden 
organiziran Alzheimer cafe, ki ga je 
vodila Štefanija L. Zlobec, predsedni-
ca Spominčice – Alzheimer Slovenija, 
Slovenskega združenja za pomoč pri 
demenci. Največji dejavnik tveganja 
za razvoj demence je starost – starejši 
kot je posameznik, večja je verjetnost, 
da zboli za demenco. Ampak tudi če za 
mejo postavimo starost približno 65 
let, to ne pomeni, da so nekoliko mlaj-
ši povsem izvzeti. Tu so še genetski 
ter ostali dejavniki, kot sta okolje in 
življenjski slog. Demenca traja v pov-
prečju od 10 do 15 let in naj bi bila po-
sledica več kot 200 vrst različnih bo-
lezni. Najbolj tipična in najpogostejša 
med njimi je Alzheimerjeva bolezen, 
je pojasnila Zlobčeva. "V Sloveniji ima-
mo 33 tisoč ljudi z demenco, v bistvu 
pa je s to boleznijo pri nas obremenje-
nih približno 100 tisoč ljudi, če reče-
mo, da za vsakim bolnikom stojijo še 

približno trije svojci. Na svetu je 46,8 
milijona ljudi z demenco, število bol-
nikov pa narašča," je povzela Štefanija 
L. Zlobec.
Zlobčeva je precejšen del svojega pre-
davanja posvetila prepoznavanju de-
mence in njenih prvih znakov: "Vsako 
pozabljanje še ni demenca. O demenci 
govorimo takrat, ko so prvi znaki tako 
pogosti, da motijo posameznikovo 
vsakdanje življenje." Demenca poteka 
v več fazah, začne se s postopno izgu-
bo spomina, pozabljanjem nedavno 
pridobljenih informacij, pomembnih 
datumov, dogodkov. Pojavijo se teža-
ve pri govoru (iskanje pravih besed). 
Bolniki težje sledijo pogovoru ali se 
vanj vključijo, lahko sredi govorjenja 
umolknejo in ne vedo, kako naprej, 
ali pa se ponavljajo. Pojavijo se oseb-
nostne in vedenjske spremembe, kar 
svojci najtežje sprejmejo. Pride do 
upada intelektualnih sposobnosti, te-
žav pri vsakodnevnih opravilih (zakaj 
potrebuje zobno ščetko, bolnik hitro 
ne ve več), do iskanja in izgubljanja 

ter prestavljanja stvari (npr. oseba z 
demenco svojca obsodi, da mu je vzel 
ključe ...). Pridružijo se tudi težave pri 
krajevni, časovni orientaciji. Bolezen 
postopno prizadene umske sposob-
nosti do te mere, da bolniki niso več 
sposobni skrbeti zase. 
Zadnje zdravilo, ki lajša simptome te 
bolezni, je iz leta 2003. Zlobčeva je po-
vedala, da se pripravlja globalna kam-
panja – znatno več sredstev naj bi se 
namenilo v raziskave te bolezni, kar 
je v interesu tako politike kot stroke, 
saj demenca predstavlja zdravstveno, 
socialno in finančno breme.
"Diagnoze ni enostavno postaviti. Ve-
liko je bolnikov, ki tudi tudi sami pred 
seboj hočejo skriti, da so bolni. Svetu-
jem pa, da si bolnik težave zapisuje 
sproti in o njih pove izbranemu oseb-
nemu zdravniku, naj ga ne bo sram 
spregovoriti o tem. Zdravnik, če bo 
ugotovil sum na demenco, bo bolnika 
napotil k nevrologu ali psihiatru," je 
razložila Zlobčeva.
Demenca vpliva tudi na svojce bolni-
ka, bolezen lahko potegne v izolacijo 
celo družino. Svojec še najbolje poma-
ga bolniku s prijaznostjo in potrpežlji-
vostjo, je poudarila Zlobčeva. Ker pa so 
tudi svojci v stiski, združenje Spomin-
čica, ki letos praznuje dvajsetletnico, 
svetuje, razbremenjuje in izobražuje 
svojce pa tudi širšo javnost o pravil-
nem pristopu do oseb z demenco. Pi-
onirsko delo na področju demence je 
v Sloveniji opravil pokojni dr. Aleš Ko-
goj, spec. psihiatrije, ustanovitelj Spo-
minčice. Poleg skupin za samopomoč 
se je v zadnjih letih razvil Alzheimer 
Cafe, na katerem na različnih loka-
cijah predava eden od strokovnjakov, 
svojci oseb z demenco pa so vabljeni, 
da zastavijo vprašanje. 
Za več informacij lahko pokličete na 
svetovalni telefon Spominčice 059 305 
555 vsak delovnik od 12. do 15. ure. 

Demenca ima tisoč obrazov
Demenca je problem številka ena sodobne družbe, poudarja predsednica 
Spominčice Štefanija L. Zlobec, ozaveščanje o tej bolezni pa je zaradi še vedno 
precejšnjega nepoznavanja ali nerazumevanja izjemnega pomena.

Štefanija L. Zlobec: "Oseba z demenco ne izgublja samo spomina, ampak tudi znanja, 
navade, ki jih je pridobila skozi življenje." 
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ALENKA BRUN, FOTO: TINA DOKL

Jeričina radijska pot se je začela na 
Radiu Sora pred dvanajstimi leti. »Bila 
sem brez zvez in poznanstev, v imeni-
ku pobrskala za telefonsko številko in 
poklicala urednico, češ da bi rada dela-
la na radiu. Povabila me je na obisk, na 
preizkus, ki sem ga uspešno opravila, 
in nato dobila sobotni termin, delala 
pa sem tudi različne oddaje. Nadalje-
vala sem na lokalnih televizijah, se 
vmes za nekaj časa spet vrnila k radiu, 
nato pa se ustalila na Planetu TV, tako 
da me sedaj lahko vsak dan slišite v 
svojih domovih, kjer sporočam, kaj bo-
ste gledali tisti dan. Pa tudi oglaševal-
cem občasno posodim svoj glas.«

RADIO IN TELEVIZIJA

Jerica je bila pa na Planetu najprej no-
vinarka, za "češnjo na vrhu smetane" 
pa za zdaj šteje ravno vlogo sokomen-
tatorke v oddaji Brez cenzure. S Špelo 
Grošelj sta se odlično razumeli in upa, 
da bosta še kdaj sodelovali. »To vlogo so 
mi verjetno zaupali zato, ker rada spre-
mljam tovrstne šove in si takoj ustva-
rim mnenje. Želeli so pač, da to povem 
tudi naglas, torej pred vso Slovenijo. Se-
veda ima takšno komentiranje pluse in 
minuse, vendar moraš vse to enostav-
no odmisliti. Dejstvo je, da tvoje mne-
nje verjetno ni všeč vsem, nekaterim se 
lahko celo zameriš. Ampak to je sedaj že 
del zgodbe, ki se je lepo odvila.«
Glasba jo spremlja od nekdaj, posluša 
skoraj vse po vrsti. Žanrsko se ni nikoli 
opredeljevala, to prepušča drugim. Ve-
liko je deklet, ki že od malega sanjajo 
o tem, da bodo na primer nekoč uspe-
šne pevke, Jerica pa je od nekdaj želela 
biti radijska voditeljica. Že nekaj časa 
pa jo lahko slišimo tudi na Radiu Ante-

na, kamor so jo k sodelovanju povabili 
pred dobrim letom in pol. »Ampak o 
pevski karieri pa res nisem nikoli raz-
mišljala. No, mogoče za trenutek, kot 
otrok, ko sem si v dnevni sobi predsta-
vljala, da me spremlja in veselo poslu-
ša polna dvorana Tivoli in jaz sijem v 
soju žarometov. (smeh) Stara sem bila 
kakšnih pet let ...«

DOMOV SE RADA VRAČA

Rada tudi potuje, a malo. »Prvič sem se 
z letalom peljala šele pred dvema leto-
ma, ko sva šla s fantom v Švico k njegovi 
sestri. Na letalu sem zelo uživala, prav-
zaprav sem bila navdušena kot kakšen 
majhen otrok, ki ga ni strah letenja. 
Seveda se je mojemu partnerju to zdelo 
zabavno, saj je sam prepotoval skoraj 
polovico sveta in mu letalo že dolgo ne 
predstavlja takšnega veselja.« 
Življenje v Ljubljani je Jerici všeč in 
rada obišče tudi v druge kotičke ’naše 
prelepe deželice’ – kot sama pojmuje 
Slovenijo –, ampak doma je vseeno 
najlepše. »Sliši se klišejsko, vendar 

mamina goveja juha je tako zelo do-
bra. Pa ne samo juha – moja mami 
obvlada vse. Poleg tega pa me doma 
tudi najbolj ’pocrkljajo’, jaz pa njih in 
mojo prijazno čivavo Frenkyja.« Ima 
še starejšega brata Miha in kmalu bo 
postala teta, česar se že zelo veseli.

PODALA SE JE NA NOVO POT

Posebnih želja Jerica pravzaprav nima. 
Želi še naprej ustvarjati v tem, kar 
počne in v čemer je dobra. »Ženejo me 
izzivi in samopotrjevanje. Kar se tiče 
kariere, moram povedati, da sem za-
dovoljna, kako se vse razpleta in pre-
pleta. Na svoji poti spoznam ogromno 
krasnih in duhovitih ljudi.« Ljubi svo-
jo družino in fanta, ne more pa živeti 
brez prijateljev. Prizna pa, da je včasih 
preveč na Facebooku. Zase meni, da je 
srčna deloholičarka, ki obožuje zabav-
ne ljudi in tudi šport, saj se je nedavno 
podala na novo pot: odločila se je, da 
popolnoma spremeni svoj življenjski 
slog. »Vsako jutro si privoščim smo-
othie, vsako popoldne pa šport.«

Srčna deloholičarka
Jerica Zupan je sicer doma iz Svetega Duha, pri sedemindvajsetih letih pa  
se je preselila v Ljubljano. Danes je njen glas prepoznaven tako na radiu kot 
televiziji. Rada spremlja resničnostne šove, v zadnji Kmetiji je tako sodelovala  
kot sokomentatorka v oddaji Kmetija nov začetek: Brez cenzure.
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MATEJA RANT

• Z igralstvom se ukvarjate tako re-
koč že vse življenje. Že pri dvanajstih 
letih ste igrali v filmu, v osnovni šoli 
obiskovali dramski krožek … Kdo 
vas je pravzaprav navdušil za igro?
"Kot otrok sem počitnice preživljala 
pri stari mami v Škofji Loki in smo že 
takrat uprizarjali razne dramske igre, 
in sicer v skednju v Starem Dvoru. 
Za otroke iz tamkajšnjih blokov sem 
na šivalnem stroju svoje stare mame 
izdelovala celo vstopnice. Strajnarji 
smo bili ves čas povezani z umetno-
stjo, a bolj z glasbeno, jaz pa sem za-
šla v igralske vode. Odločila sem se za 
igralsko akademijo in nekaj časa obe-
nem študirala tudi slavistiko, a ni šlo 
skupaj, saj sem bila na akademiji od 
jutra do večera."
• Ste imeli kakšnega filmskega ali 
gledališkega vzornika?
"Niti ne, bolj me je ves čas zanimalo 
igralsko življenje, pa ne zaradi presti-
ža, ampak same igre, življenja ..."
• Nastopali ste tudi v filmih in te-
levizijskih nadaljevankah. Kaj vam 
je bilo ljubše, nastopati na odru ali 
pred filmsko kamero?
"Začela sem v filmih z vojno tematiko, 
nadaljevala v otroških in mladinskih 
televizijskih nadaljevankah in filmih. 

Med filmom in gledališčem je velika 
razlika in še danes mi je ljubše in tudi 
bolj sem 'doma' v odrskem dogajanju 
kot pa v filmskem, čeprav moraš kot 
igralec obvladati oboje, pa še radijsko 
igro. Tudi pri tem so določene poseb-
nosti, ki se jih moraš naučiti. Na odru 
pa je zame božansko, vse to dogajanje, 
čar igre ... Vse tvoje življenje se dogaja 
na odru." 
• Temu se očitno niste mogli odpo-
vedati niti po upokojitvi, ko ste se lo-
tili tudi baleta. Kaj vas je spodbudilo 
k temu?
"Po moji upokojitvi smo v glasbeni 
šoli Vrhnika s predsednikom dru-
štva baletnih umetnikov Tomažem 
Rodetom začeli pripravljati baletno 
glasbeno pravljico Babica in lonec 
pravljic, v kateri sem igrala babico. 
Sodelovala sem tudi pri scenariju in 
pomagala z nasveti pri igri. Jaka Je-
rina je igro glasbeno opremil in zanjo 
dobil študentsko Prešernovo nagra-
do. Predstava je bila velik uspeh. Po 
odhodu dirigenta Tomaža Kukoviča 
v Kranj smo jo prenesli pod okrilje 
kranjske glasbene šole. Igrali smo jo 
v Prešernovem gledališču, tudi po več 
predstav na dan." 
• V Navihanki pa ste tudi sami sto-
pili v baletne copate oziroma bolje 
rečeno cokle ...

"Maruša in Vojko Vidmar sta me vi-
dela v zgoraj omenjeni predstavi in 
me povabila k sodelovanju pri enem 
najstarejših klasičnih baletov, Navi-
hanki. Navihanka je holandski balet, 
v njem sem odigrala vlogo madam 
Simone, ki si za svojo hčer želi boga-
tega ženina, a na koncu vendarle pri-
voli v poroko z revnim, a dobrosrčnim 
fantom. Takrat mi na oder prinesejo 
cokle, ki sem jih sama kupila na Nizo-
zemskem, v katerih odplešem osem-
minutni solo ples. Plesati v coklah je 
bilo res naporno, to je bilo res garanje. 
A mi je šlo prav dobro." (smeh)
• Navajeni ste biti na odru. Kako pa 
je pod odrom, v vlogi režiserke?
"Takoj po upokojitvi sem režirala štiri 
predstave v okviru DPD Svoboda Žiri: 
Vajo zbora, Dundo Maroje, Kaj pa Leo-
nardo in na koncu še predstavo Jager 
Viktor. Prvič sem sicer režirala že pred 
več kot dvajsetimi leti, in sicer pred-
stavo Matiček se ženi pri KUD Sveti 
Duh. Takrat je tamkajšnje gledališko 
življenje zamrlo in so me zato prosili, 
ali sem pripravljena na oder postaviti 
kakšno predstavo. Režirala sem tudi 
za dramsko društvo Šentvid in KUD 
Medvode. Za igralca je dobro, da ima 
tudi to izkušnjo. Kot igralec raziskuješ 
predvsem svojo vlogo, kot režiser pa 
celo predstavo."

Na odru  
se počuti  
božansko
Nekdanja poklicna 
igralka Nadja Strajnar 
Zadnik ne miruje niti v 
pokoju. Med drugim je 
šele po upokojitvi obula 
baletne copate in se 
znova preizkusila kot 
režiserka, zdaj pa že tri 
leta vodi gledališke tečaje 
v Martinovi hiši. Nadja Strajnar Zadnik / Foto: Tina Dokl



Prizor iz baletne predstave Navihanka / Foto: Erno Sebastian
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• Že tri leta vodite tudi gledališke delavnice v Škofji 
Loki. Kaj vas je navedlo k temu, da ste se odločili svoje 
znanje deliti z drugimi?
"Kjerkoli sem sodelovala z amaterskimi gledališkimi sku-
pinami, sem opazila, da ne obvladajo niti osnov gledališke 
tehnike. In ker sem jih vedno znova morala učiti tega, sem 
se odločila, da bom raje pripravila tečaj, ki se mu lahko 
pridruži vsak, ki ga zanima oder oziroma osnove gledali-
ške tehnike. Z najmlajšo skupino smo ravno pred kratkim 
uprizorili Mojco Pokrajculjo v sklopu glasbenega abonma-
ja v Sokolskem domu, s starejšo skupino pa smo pripravili 
muzikal Uporniki. Predstavo smo premierno uprizorili v 
Sokolskem domu, saj je dvorana v Martinovi hiši premajh-
na. Konec decembra lani smo jo odigrali še v Zavodu O. 
V kratkem načrtujemo novo premiero otroške predstave 
Žabice po predlogi Polonce Kovač, najstarejša skupina pa 
pripravlja Čaj za dve po predlogi Toneta Partljiča, a nekoli-
ko prirejeno. Tudi z mladinsko skupino pripravljamo novo 
predstavo. Ob vsem tem pa že dve leti skrbim tudi za igral-
ski del predstave v pravljični deželi Gorajte."
• Pravite, da boste na odrih, dokler boste le lahko. Kaj 
vas še vedno žene, da se vedno znova vračate na oder? Je 
igralcu težje živeti v resničnosti kot v izmišljenih vlogah 
na odru?
"Najbrž bo kar res, na odru se vedno lahko preobraziš v 
nekoga drugega. Z vsako novo vlogo v sebi odkrivaš nove 
plasti. V Mestnem gledališču ljubljanskem smo imeli zelo 
dobrega umetniškega vodjo, Zvoneta Šedlbauerja, ki je po-
skrbel za razvoj igralca. Ko so kasneje v eni osebi združili 
umetniškega vodjo in direktorja gledališča, se z igralci ni 
nihče več ukvarjal."
• Svojo poklicno kariero ste gradili predvsem v Me-
stnem gledališču ljubljanskem. Odigrali ste več kot sto 
različnih vlog. Vam je katera še posebej prirasla k srcu?
"Ko sem začela svojo poklicno pot, sem imela srečo, da sem 

igrala v Naivnih lastovkah v Mali drami. Režiral in igral je Jurij 
Souček, poleg njega pa so igrali Duša Počkaj, Dare Valič in jaz. 
To so bili fantastični začetki za mladega igralca. V Mestnem 
gledališču ljubljanskem je bila zame posebna vloga Irme v Ve-
čeru ženinov, zelo všeč mi je bila tudi Španska kraljica, za to 
vlogo sem bila nominirana za Borštnikovo nagrado. Vloga, s 
katero sem se poslovila od profesionalnega gledališča, pa je 
bila vloga Golde v muzikalu Stanislava Moše Goslač na strehi."
• Katera pa je bila za vas osebno najbolj zahtevna vloga, 
vas je katera še posebno zaznamovala?
"Najzahtevnejša je bila prav ta poslovilna vloga. Že ples je bil 
zahteven, režiser je celo iz Bratislave pripeljal koreografa, ki 
nas je učil plesati, obenem pa je bilo še ogromno petja. Zdaj 
imajo petje vključeno v program na akademiji, mi, starejši 
igralci, pa tega nismo imeli. Včasih muzikala pri nas ni bilo 
in se je začel razvijati šele kasneje. Zdaj pa imamo že pravo 
poplavo muzikalov. Zato je bilo dobro, da sem imela doma 
glasbenike. Mož in oba sinova so se učili z menoj. To je bila 
zame zagotovo največja preizkušnja – ali sploh še zmorem? 
V tej predstavi je bilo zajeto vse, od igre in govora do petja 
in plesa. Zato nisem mogla kar prenehati igrati in sem se 
kljub odhodu v pokoj preizkusila še v baletu." (smeh)
• Kako pa življenjske izkušnje vplivajo na interpretacijo 
posamezne vloge? 
"Zelo, zato se mi ne zdi prav, da v gledališču ni več starej-
ših igralcev. Gledališče mora imeti celo paleto igralcev, od 
mladih do starih, ne da se igralci srednjih let z lasulja-
mi in glasom trudijo uprizarjati stare ljudi. Avtentičnost 
le nekaj pomeni. V Mestnem gledališču ljubljanskem sem 
bila ena zadnjih, ki sem še izpolnjevala oba pogoja za upo-
kojitev, tako starostnega kot delovno dobo."
• Vam ustvarjalne energije prav gotovo ne manjka in 
boste torej ostali na odru, dokler boste lahko migali, kot 
ste nekoč izjavili?
"Točno to." (smeh)
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Na januarskem svetovnem prvenstvu je naša rokome-
tna reprezentanca poskrbela še za en mejnik sloven-
skega športa. Njen uspeh in bronasto odličje, ki so si ga 
priborili, bo za vedno zapisano ne le v zgodovino naše-
ga rokometa, ampak je medalja zgodovinska tudi zato, 
ker je prva medalja s svetovnih prvenstev za slovenski 
ekipni šport. Odlični so bili sicer naši rokometaši že 
pred trinajstimi leti, ko so na domačem evropskem pr-
venstvu osvojili srebrno medeljo, tokrat pa so z odličji 
prišli s svetovnega prvenstva. 
Slovenci so se izkazali že v skupinskem delu tekmova-
nja, ko so v skupini B premagali Angolo, Islandijo, Ma-
kedonijo in Tunizijo, izgubili pa le s Španijo. V osmini 
finala so bili boljši od Rusije, v četrtfinalu od Katarja, 
v polfinalu pa so morali priznati premoč Francozom.
Na tekmi za tretje mesto so po ogorčenem boju do za-
dnje sekunde premagali sosede Hrvate, ki bodo priho-
dnje leto gostili evropsko prvenstvo tudi s slovensko 
udeležbo. 
Na nastop naše rokometne reprezentance smo bili po-
sebno ponosni v Škofji Loki, saj so v eni najboljših roko-
metnih šol v Sloveniji vzgojili kar tri odlične reprezen-
tante, ki so imeli na svetovnem prvenstvu veliko vlogo, 
sedaj pa vsi igrajo v tujini. Jure Dolenec v Montpellierju 
v Franciji, Darko Cingesar v PPD Zagreb na Hrvaškem, 
Matej Gaber pa v MOL Pick Szegeu na Madžarskem.  
"Presrečen sem, da smo osvojili kolajno," je povedal Jure 
Dolenec, navdušen po zmagi nad Hrvaško pa je bil tudi 
Darko Cingesar. "To je neverjetno, z besedami ni mogo-
če opisati tega občutka. Uspela nam je velika vrnitev, 
na las podobna lanskemu finalu lige prvakov med Kiel-
cami in Veszpremom. To je za zgodovino, predvsem za 
našo reprezentanco, hvala in čestitke soigralcem." Tudi 
Matej Gaber kar ni mogel verjeti, kaj jim je uspelo. Pre-
srečen je bil tudi maser Žan Rant Roos iz Reteč, ki je po-
skrbel, da je v občino prišla še četrta bronasta medalja.
Vsi skupaj so se odličja veselili tudi pred domačimi 
navijači, ki so jih dan po prihodu domov pozdravili na 
sprejemu v Ljubljani.
Sprejema za uspešne rokometaše v Škofji Loki še ni 
bilo, župan Miha Ješe jim je le čestital. Skupaj z Roko-
metnim društvom Urbanscape Loka so se dogovorili, 
da bodo za praznovanje poskrbeli po zaključeni sezoni, 
saj se je reprezentantom mudilo v svoje klube v tujino. 

Brez Ločanov bi bilo v Franciji težko
V naši rokometni reprezentanci, ki je s svetovnega prvenstva v Franciji prinesla 
zgodovinsko bronasto medeljo, so imeli pomembno vlogo Škofjeločani Jure 
Dolenec, Darko Cingesar in Matej Gaber, medaljo pa si je zaslužil tudi maser Žan 
Rant Roos iz Reteč.

Naše rokometaše so navijači pozdravili na sprejemu v Ljubljani, 
sprejem v Škofji Loki pa bo za loške reprezentante po končani sezoni.

Ločani Darko Cingesar, Matej Gaber in Jure Dolenec so po vrnitvi 
domov ponosno pokazali prigarane bronaste medalje.

Matej Gaber se je dobre volje slikal z najmlajšimi navijači.
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Prejšnji teden je Planinska zveza Slo-
venije na alpinistično-plezalnem ve-
čeru v Ljubljani podelila priznanja za 
vrhunske dosežke v alpinizmu, špor-
tnem in lednem plezanju ter turnem 
smučanju za minulo leto.
Namen izbora Planinske zveze Slovenije 
ter njenih komisij je ovrednotiti najka-
kovostnejše alpinistične vzpone, vrhun-
ske športnoplezalne dosežke in uspehe v 
lednem plezanju in turnem smučanju 
ter javnosti predstaviti najvidnejše do-
sežke slovenskih alpinistk in alpinistov, 
ki so lani opravili več uspešnih vzponov 
in odprav, športnih plezalk in plezalcev, 
za katerimi je najuspešnejša sezona do 
zdaj, ter lednih plezalcev in turnih smu-
čarjev, ki so dosegli odlične tekmovalne 
dosežke na svetovni ravni. Med njimi so 
tudi Ločani.
Najuspešnejša alpinistka za leto 2016 je 
Tjaša Jelovčan (AO PD Kranj) iz Virmaš, 
ki je sezono posvetila visokim alpskim 
skalnim stenam in jo okronala z vzpo-
nom po najdaljšem grebenu na Mont 
Blanc. Najuspešnejši alpinist 2016 je 
Luka Lindič (AO PD Celje - Matica), uve-
ljavljen med peščico svetovnih alpini-
stov, ki narekujejo trend razvoja te de-
javnosti na najvišji ravni.
Prejemnik priznanja za življenjsko delo 
na področju alpinizma je himalajec An-
drej Štremfelj (AO PD Kranj). Najuspe-
šnejša športna plezalka 2016 je Janja 
Garnbret (Šaleški AO), najuspešnejši 
športni plezalec pa Domen Škofic (ŠPO 
PD Radovljica). Priznanja športnim ple-
zalcem za vrhunske dosežke na tek-
movanjih so prejeli Tjaša Kalan (AO PD 
Kranj), Julija Kruder (ŠPO PD Celje - Ma-
tica), Mina Markovič (ŠPK Plus) in Urban 
Primožič (PK Škofja Loka), posebno pri-

znanje je šlo v roke paraplezalcu Gregor-
ju Selaku (ŠPD Gre gor). Urban Primožič 
in Jure Raztresen (oba PK Škofja Loka), 
ki sta lani sklenila tekmovalno kariero, 
sta v zahvalo za dolgoletno in uspešno 
zastopanje barv slovenske članske in 
mladinske reprezentance v športnem 
plezanju prejela srebrni častni znak PZS.
Najuspešnejši ledni plezalec 2016 je Ško-
fjeločan Janez Svoljšak (AO PD Kranj), 
evropski prvak v tekmovalnem lednem 
plezanju, tudi prejemnik zlatega znaka 
OKS-ZŠZ za 1. mesto na evropskem pr-
venstvu v neolimpijski športni panogi. 
Janez je prav prejšnji konec tedna na 
svetovnem prvenstvu v francoskem 
Champagnyju osvojil odlično četrto me-
sto, kar je njegova najboljša uvrstitev v 
letošnji sezoni. "Vse tri smeri na prven-
stvu sem plezal dobro. Vesel sem, da sem 
končno enkrat v letošnji sezoni dobro 
odplezal tudi finale. V močni konkurenci 
je malo zmanjkalo za stopničke, vendar 

sem glede na sezono z rezultatom zado-
voljen," je povedal 23-letni Škofjeločan, 
ki je letošnji svetovni pokal sklenil na 
skupno sedmem mestu, potem ko se je 
na vseh petih tekmah uvrstil med naj-
boljše. Na uvodni tekmi v ameriškem 
Durangu je dosegel osmo mesto, drugo 
preizkušnjo SP v kitajskem Pekingu je 
končal kot peti, na tretji tekmi v Južni 
Koreji si je priplezal šesto mesto, v Saas 
Feeju v Švici je bil znova peti, na zadnji 
tekmi SP v Rabensteinu pa je z devetim 
mestom ostal na robu finala. Po tekmi 
v Durangu in pred potjo na Kitajsko je 
Svoljšaku v Koloradu uspela tudi pono-
vitev smeri Saphira (M15-), ki trenutno 
velja za najzahtevnejšo mešano smer v 
ZDA in eno najtežjih na svetu, Svoljšak 
pa je 30. januarja kot prvi Slovenec opra-
vil četrti vzpon v tej zahtevni smeri.
Za najuspešnejšega turnega smučarja 
2016 je bil imenovan Nejc Kuhar (TSO 
PD Jezersko).

Planinska priznanja tudi loškim plezalcem
Člana Plezalnega kluba Škofja Loka Urban Primožič in Jure Raztresen sta 
ob zaključku športne kariere prejela srebrni častni znak, Urban pa tudi 
priznanje za športne uspehe v zadnji sezoni. Janez Svojšak je dobil priznanje za 
nauspešnejšega lednega plezalca, najuspešnejša alpinistka minulega leta pa je 
Tjaša Jelovčan iz Virmaš.

Priznanje za najuspešnejšega lednega plezalca je dobil Škofjeločan Janez Svoljšak,  
ki je sezono zaključil s četrtim mestom na svetovnem prvenstvu.
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Futsal je različica nogometa, ki se igra 
na manjšem igrišču in večinoma v 
zaprtih prostorih. Igra se med dvema 
ekipama, vsaka s po petimi igralci, od 
katerih je eden vratar. Igra se z manj-
šo žogo kot pri nogometu na travi. Po-
udarek je na improvizaciji, ustvarjal-
nosti in tehniki kot tudi nadzoru nad 
žogo, ki poteka na majhnem prosto-
ru. V škofjeloškem prostoru je futsal 
kar dobro poznan in ima tradicijo. V 
Futsal klubu Stripy letos praznujejo 
trideseto obletnico ustanovitve kluba 
in deseto obletnico ponovne registra-
cije. Njihova članska ekipa je vodilna 
na lestvici druge slovenske futsal lige 
in tako na dobri poti do prve lige. Po-
nosni so, da je reprezentanca do 21 
let sestavljena iz kar štirih njihovih 
članov, kar predstavlja skoraj tretji-
no reprezentance. Vsi štirje so v futsal 
prišli iz velikega nogometa in so med 
seboj veliki prijatelji.

Luka Jamnik je star 19 let in je doma v 
Podlubniku: "Najprej sem treniral ve-
liki nogomet, potem pa me je oče, ki 
je treniral mlajše selekcije, povabil v 
mali nogomet. Bilo mi je všeč in sem 
ostal. Vesel sem, da sem član repre-
zentance. Prvi vpoklic mi je zelo veli-
ko pomenil. Igrati za Slovenijo, za grb, 
je zagotovo prestiž. Je nagrada za ves 
trud. Škofjeloški klub ima kar štiri re-
prezentante, kar je res super. Z malim 
nogometom želimo seznaniti čim več 
ljudi. Rezultatska želja pa je napre-
dovanje v prvo ligo. Upam, da bomo 
nadaljevali v tem tempu do konca in 

da nam bo uspelo." Andrej Mohorič, 
devetnajstletnik iz Ševelj, je v futsalu 
štiri leta: "Najprej sem treniral veliki 
nogomet. Začel sem v Železnikih, na-
daljeval pri Ločanu, nato pa so me pri-
jatelji povabili v futsal. Všeč mi je igra, 
veliko več si pri žogi. Član reprezen-
tance sem od lanskega leta in igranje 
za slovenski grb je velika čast. V repre-
zentanci želim ostati še naprej." Mo-
horič je nogometaš, ki je v finalu lan-
skega državnega prvenstva do 19 let 
poskrbel za mojstrski zadetek, ki mu 
bo zagotovo ostal v spominu. Škofje-
ločani so postali tudi državni prvaki v 
tej kategoriji. Devetnajstletnik je tudi 
Urban Tavčar iz Poljan: "Tudi mene 
so v mali nogomet povabili prijatelji, 
s katerimi smo skupaj igrali že veliki 
nogomet. Ujeli smo se že tam, tukaj pa 
še bolj. Razlika med velikim in malim 
nogometom je kar precejšnja: v veli-
kosti igrišča, hitrosti igre ... Majhen 
dotik žoge lahko že veliko spremeni. 
Treba je biti pozoren na vsako malen-
kost. To, da sem član reprezentance, 
je pokazatelj, da sem na dobri poti. 
Trudim se dati čim večji delež k ekipi. 
A nogomet je le šport in videli bomo, 
kako daleč se bo dalo priti, vsekakor 
se zavedam, da je treba poskrbeti tudi 
za izobrazbo." Iz Cerknega pa je v klu-
bu in reprezentanci dvajsetletni Matej 
Tušar: "Tudi jaz sem začel z velikim 
nogometom, nato pa mi je prijatelj 
predlagal, da se poskusim še v malem 
nogometu, in sem si rekel, zakaj pa 
ne. Treniram ga tretje leto. Kot vsak 
tudi jaz rad igram za reprezentanco. 
Čim bolje skušam pomagati ekipi in 
upam, da bom še naprej nadaljeval v 
takšnem tempu."
Vsi štirje so veseli čim večje podpore s 
tribun. Domače tekme v drugi sloven-
ski futsal ligi igrajo v Športni dvorani 
Trata. Naslednja bo 18. februarja ob 19. 
uri, ko bodo gostili ekipo Kebelj Pizze-
ria Salama.

Stripy ima štiri reprezentante
V slovenski reprezentanci v futsalu do 21 let so kar štirje igralci škofjeloškega 
Futsal kluba Stripy: Luka Jamnik, Urban Tavčar, Andrej Mohorič in Matej Tušar.

Luka Jamnik, Andrej Mohorič, Urban Tavčar in Matej Tušar: skoraj tretjina slovenske 
futsal reprezentance do 21 let

Domače tekme v drugi 
slovenski futsal ligi  
igrajo v Športni dvorani  
Trata. Naslednja bo  
18. februarja ob 19. uri,  
ko bodo gostili ekipo Kebelj 
Pizzeria Salama.
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Prihodnji mesec, med 18. do 24. mar-
cem, bodo v Schladmingu v Avstriji 
svetovne zimske igre specialne olim-
pijade. Slovenska ekipa bo štela se-
demnajst tekmovalcev. Med njimi sta 
tudi dva iz Društva Sožitje Škofja Loka, 
in sicer 30-letna Sandra Možina iz 
Leskovice, ki bo tekmovala v velesla-
lomu, in 22-letni Žan Tušek iz Škofje 
Loke, ki bo nastopil v teku na smu-
čeh. Med osmimi spremljevalci je tudi 
njun trener Pajo Cakiči. 
"Priprave potekajo po načrtih. To po-
meni, da so približno dvakrat na te-
den, odvisno od vremena, časa, prevo-
za. Januarja smo bili skupaj s celotno 
reprezentanco tri dni na pripravah na 
Rogli. S Sandro treniramo na smuči-
šču na Starem vrhu in Črnem vrhu, z 
Žanom pa na progah na Soriški pla-
nini. Oba sta že dolgo v športu. San-
dra je bila lani na predigrah specialne 
olimpijade v Schladmingu, ki so bile 
kot generalka, in je osvojila zlato me-
daljo. Žan pa je bil lani na evropskih 
letnih igrah v Belgiji, kjer je tekmoval 
v kolesarstvu," je pojasnil Pajo Cakiči 
in dodal, da je Društvo Sožitje Škofja 
Loka znano po športnem udejstvova-
nju njihovih članov: "Naše discipli-
ne so plavanje, kolesarstvo, atletika, 
smučanje, tek na smučeh in krplja-
nje. Šport ima v našem društvu dol-
goletno tradicijo in smo tudi uspešni."
Sandra in Žan se nastopa na zimskih 
svetovnih igrah specialne olimpija-
de zelo veselita. To je velik dogodek. 
"Svetovne igre potekajo na vsake štiri 
leta. Udeležilo se jih bo 2700 tekmo-
valcev iz 107 držav. Prišlo bo pet tisoč 
družin, več tisoč prostovoljcev. To je 
največji športni dogodek v tem letu. 
Schladming ga je prvič gostil leta 1992 
in takrat so bile igre sploh prvič izven 

Združenih držav Amerike. Američani 
so gonilna sila specialne olimpijade," 
je nekaj o tekmovanju povedal Cakiči. 
Konkurenca bo močna, predstavnika 
škofjeloškega Sožitja pa imata kljub 
temu visoke cilje, predvsem Sandra. 
Alpsko smučanje je njen najljubši 
šport. Njena vzornica je Tina Maze. 
Zelo si želi, da bi ji uspelo osvojiti me-
daljo, in obljublja, da se bo zelo po-
trudila. Uspeh je že uvrstitev v ekipo. 
"Konkurenca je velika, sploh v alp-
skem smučanju in teku na smučeh. 
Dobri morajo biti že za uvrstitev v eki-

po," je dejal Cakiči. Oba se že zelo ve-
selita nastopa na igrah, ki si jih bodo 
ogledala številna znana imena tako iz 
sveta politike, glasbe, filma ... Prišel 
bo tudi Arnold Schwarzenegger. 
Da se lahko pripravljajo na igre in se 
jih udeležijo, so v Društvu Sožitje Ško-
fja Loka hvaležni vsem sponzorjem in 
donaterjem. "Vesel sem, da podpirajo 
in spoštujejo prostovoljstvo in omogo-
čijo varovancem in meni, da se lahko 
udeležimo športnih tekmovanj, preko 
katerih krepijo svojo samopodobo. Iz 
srca hvala vsem," je zaključil Cakiči.

Navijal bo tudi Schwarzenegger
Društvo Sožitje Škofja Loka bo imelo na svetovnih igrah specialne olimpijade dva 
tekmovalca: Sandra Možina bo nastopila v alpskem smučanju, Žan Tušek pa v 
smučarskem teku. V Schladming potuje tudi njun trener Pajo Cakiči.

Žan Tušek, Sandra Možina in Pajo Cakiči na pripravah na Rogli

Svetovne igre potekajo na vsake štiri leta. Udeležilo se jih bo 
2700 tekmovalcev iz 107 držav. Prišlo bo pet tisoč družin, več 
tisoč prostovoljcev. V slovenski reprezentanci bo sedemnajst 
tekmovalcev in osem spremljevalcev.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Sodobna, tehnološko napredna lesena 
okna imajo kot osnovno lastnost izje-
mno veliko mehansko trdnost. Z več 
sloji lepljenega lesa se minimalizirajo 
sile, ki vplivajo na zvijanje oziroma 
deformacijo strukture materiala za-
radi vremenskih in temperaturnih 
vplivov. S kvalitetnim dvojnim ali 
trojnim tesnjenjem okenskih okvir-
jev dosežemo dodatno neprepustnost, 
distančniki med stekli pa morajo biti 
iz izolirnih materialov. Tesnilo in 
odkapnik se ne smeta dotikati, saj 
se tako prepreči neželeno nastajanje 
kondenza. Da bi dosegli maksimalno 
energetsko učinkovitost, je trenutno 

v »modi«, da montažo izvedejo tako, 
da fasada pokrije celoten okvir lese-
nega okna, hkrati pa se povsem izniči 
zunanje vzdrževanje okvirjev. Seveda 
se s tem videz stavbe, hiše povsem 
spremeni in bo zato kar nekaj časa 
še trajalo, da se bomo take vgradnje 
navadili. Trislojna zasteklitev, pri ka-
teri je pomembna tudi širina prostora 
med stekli in polnitev vakuumskega 
prostora z ustreznim plinom, ogro-
mno pripomore k učinkovitosti oken. 
Za nizkoemisijska lesena okna upo-
rabljajo še toplotno zaščitna stekla 
in nizkoemisijska stekla, s katerimi 
lahko brez velikih toplotnih izgub za-
stekljujejo tudi zelo velike površine. 
Okvir ima lahko v sredini zračne ko-

more in s tem se že poveča toplotna 
izolativnost, še pogosteje pa so okvirji 
na zunanji strani dodatno obdani z 
najboljšimi izolirnimi materiali in 
naknadno še zaščiteni na primer z 
aluminijasto oblogo. Te obloge so lah-
ko tudi lesene, ki imajo zračne reže, 
ki povečajo toplotno izolatiivnost in 
zaščito okenskega okvirja. S povečeva-
njem debeline okvirja za lesena okna 
se dodatno povečuje izolativnost. Le-
sena okna, namenjena za pasivne ali 
nizkoenergijske hiše, imajo pravilo-
ma okenske okvirje širine vsaj osem 
centimetrov. 
In na koncu ne smemo pozabiti še na 
okovje, ki je prav tako zelo pomemben 
sestavni del vsakega okna. Za dolgo-

Energetska učinkovitost sodobnih lesenih oken
Lesena okna niso več takšna, kot so bila nekoč. Danes učinkoviteje preprečujejo 
toplotne izgube pozimi in vdor previsoke temperature poleti.
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trajno energetsko učinkovitost je po-
membno, da je vgrajeno kvalitetno 
okovje, ki zagotavlja dolgotrajno opti-
malno funkcionalnost okna.

RAZLIKA MED STARIMI  
IN NOVIMI OKNI

Ni samo v letih, ampak predvsem v 
tehnologiji, ki se močno razlikuje od 
tiste izpred trideset in več let. Jasno, 
tehnološki napredki popolnoma ob-
vladujejo vsa proizvodna področja in 
lesna industrija prav nič ne zaostaja 
za najbolj razvitimi področji. Stara 
lesena okna se z današnjimi lahko 
primerjajo le na prvi pogled, pa še to 
stežka. Starejši se bomo spomnili, ko-
likokrat smo morali brusiti, zaščititi, 
barvati okvirje, koliko problemov smo 
imeli s tesnili in rjavečim okovjem, 
da o slabih steklih in hitro pokvar-
ljivih žaluzijah sploh ne govorimo. 
Edino, kar je včasih bilo dobro, je bilo 
to, da si vedno dobil rezervne dele, te-
snilo je bilo samo ene vrste od enega 

proizvajalca, okovje prav tako. Vrsto 
let so bila vsa lesena okna, ki so bila 
tudi edina opcija, enaka. Danes je to 
minus, saj je na trgu ogromna izbira, 
modeli se hitro menjajo, novo okovje 
nastaja praktično vsako leto. Ampak 
to nas danes ne skrbi, ker je kvaliteta 
dobra in verjetno bodo sodobna okna 
ravno tako zdržala trideset in več let, 
prav tako kot so tista, ki smo jih prav-
kar zamenjali ali pa smo nanje že po-
zabili. Strokovnjaki zatrjujejo, da so 
sodobna okna veliko kakovostnejša, 
kot je bila stara generacija oken, kar 
pomeni, da ne bodo »puščala« že po 
petih, desetih letih in bomo potem 
samo še barvali, obnavljali, menjali 
tesnila ipd. Sodobna okna praktično 
ne potrebujejo vzdrževanja, saj so im-
pregnirana in premazana s premazi 
najvišje kvalitete in obstojnosti. 

ZAŠČITA LESENIH OKEN
Vsako novo leseno okno že v tovar-
ni zaščitijo pred vremenskimi vplivi. 
Toda sčasoma se zaščitni sloji tanjša-

jo, zato jih je treba po nekaj letih pre-
mazati z novo zaščito, kar ne pomeni, 
da jih moramo tudi prebarvati. Vsak 
proizvajalec oken nudi določeno ga-
rancijo oziroma postavi večletni rok, v 
katerem premaz ni potreben, ampak 
zgolj samo redno čiščenje.
Notranja zaščita lesenih oken se za-
gotavlja z impregnacijskimi premazi, 
imenovanimi biocidi, ki zagotavljajo 
ustrezno zaščito pred lesnimi ško-
dljivci in zajedavci. 
Zunanjo zaščito okvirjev lesenih oken 
pa zagotavljajo s kvalitetnimi večsloj-
nimi premazi. Da je okno čim bolj 
zdravju neškodljivo, so premazi pogo-
sto narejeni na vodni osnovi. Za do-
datno zaščito okenskega okvirja pred 
vremenskimi vplivi na izpostavljeni 
strani poskrbijo z enim ali dvema od-
kapnikoma, ki sta praviloma iz alu-
minija. Da vpliv vremenskih razmer 
na obstojnost lesenih oken praktično 
izničijo, pa okvirje na zunanji strani 
obdajo z aluminijasto oblogo ali pre-
vleko iz plastike. 
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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 

Ne le pri skokih, tudi pri omarah šteje vsak  
centimeter. Vgradne omare po meri. 

Salon pohištva ŽABNICA
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si www.prevc.si

Vgradne 

omare Alples 

- 30  %
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S tem kupončkom 25% popust              
ZA NEVESTE IN MATURANTE

Gramatex, d.o.o.
Trgovina z metrskim blagom, Zgoša 20 pri Begunjah
Odprto vsak dan od 9. do 19. ure, sobota do 18. ure
Tel.: 04/5334 134        www.gramatex.com            Gramatex

Prispel velik del nove pomladno/poletne kolekcije 2017  
vseh vrst modnih tkanin. 
Še poseben poudarek na svečanem programu za poroke  
in mature. Na voljo tudi velika izbira poročnih čipk. 
Del kolekcije si lahko ogledate na naši spletni strani  
www.gramatex.com.

MATEJA RANT, FOTO: JANEZ PELKO

• Koliko zakonskih zvez je bilo lani 
sklenjenih na območju škofjeloške 
upravne enote?
"Na območju škofjeloške upravne eno-
te je bilo sklenjenih 166 zakonskih 
zvez."
• Kakšen je trend na tem področju 
– ali tudi pri vas zaznavate zmanjše-
vanje števila porok?
"Lani spet beležimo porast števila 
sklenjenih zakonskih zvez, v primer-
javi z letom prej se je njihovo število 
povečalo za trinajst odstotkov."

• V katerih uradnih prostorih je pri 
vas mogoče sklepati zakonske zve-
ze?
"Upravna enota Škofja Loka razpolaga 
z dvema uradnima prostoroma, kjer 
se sklepajo zakonske zveze, to sta Lo-
ški grad in Žigonova hiša." 
• Imajo mladoporočenci tudi dru-
gačne želje in v kolikšni meri jim 
lahko ustrežete?
"Drugačne želje mladoporočencev so 
povezane predvsem s tem, da si že-
lijo skleniti zakonsko zvezo zunaj 
uradnih prostorov ali uradnega časa. 
Upravna enota o tem odloča v skladu 

s svojimi možnostmi. Do zdaj nismo 
naleteli na želje mladoporočencev, ki 
jih ne bi mogli uresničiti. Največ po-
rok zunaj uradnih prostorov je bilo 
lani sklenjenih v dvorcu Visoko na 
Visokem pri Poljanah in na Gorenji 
Dobravi Pr' Brodarju. Praviloma pa to-
vrstnih zakonskih zvez ne sklepamo v 
prostorih ali krajih, kjer bi bila lahko 
ogrožena varnost vseh sodelujočih, na 
mestih, ki niso dostopna s prevozni-
mi sredstvi, in na mestih, kjer ni mo-
žno zagotoviti primerne organizacije 
oziroma določenih standardov glede 
slovesnosti prostora."

Lani spet več 
porok
Na območju škofjeloške 
upravne enote deluje 
pet matičark in osem 
pooblaščencev za 
sklepanje zakonskih  
zvez, pari pa lahko 
zakonsko zvezo sklenejo 
na dveh uradnih mestih, 
to je na Loškem gradu  
in v Žigonovi hiši, 
pojasnjuje načelnik 
upravne enote Bojan 
Miklavčič.
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Jerneja team kranjčanka 176x59 poročna ponudba

7. februar 2017 10:11:40

• Katera je bila mogoče najbolj ne-
navadna želja, ki jo je izrazil kak po-
ročni par?
"Do danes še nismo zaznali kakšnih 
nenavadnih želja mladoporočencev."
• So se poročni običaji v zadnjih le-
tih kaj spremenili?
"Že nekaj let opažamo, da je tudi pri 
civilni poroki prisotnih vedno več sva-
tov. Zelo malo je porok, na katere bi 
prišla samo ženin in nevesta ter priči. 
Opažamo tudi, da ima vedno več pa-
rov željo po poroki v popoldanskem 
času, verjetno iz razloga, da nadalju-
jejo z morebitno cerkveno poroko in s 
poročnim slavjem."
• So bili matičarji priča tudi ka-
kšnemu nenavadnemu dogodku? 
"Najbolj nenavaden dogodek je bil, da 
mladoporočenca sploh nista pristopi-
la k sklenitvi zakonske zveze, niti o 
tem obvestila upravne enote."
• Nekateri pari se odločijo organi-
zacijo poroke prepustiti profesional-
nim organizatorjem porok. Kakšne 
izkušnje imate pri vas s tem?
"Pri nas se še ni zgodilo, da bi par za-
konsko zvezo sklenil ob prisotnosti 
profesionalnega organizatorja po-
rok."
• Obstajajo tudi primeri, da pari po 
petdesetih letih ponovijo poročne 
zaobljube. Kako pogoste so "zlate po-
roke" pri vas?
"V naši upravni enoti je zelo malo 
ponovnih sklepanj zakonskih zvez 
oziroma tako imenovanih zlatih po-
rok. Razlog vidimo tudi v tem, da je 
za tovrstno sklepanje zakonske zveze 
treba plačati takso v višini 170 evrov."

MATEJA RANT

Ličenje zato večina nevest prepusti 
strokovnjakom. Za obstojno ličenje je 
najpomembnejša podlaga, katere te-
melj je čista in urejena koža, opozar-
ja kozmetičarka Neža Mrgole. "Vsaka 
strokovno usposobljena kozmetičarka 
vam bo ob tem znala svetovati, kaj 
storiti, da bo vaša koža lepa in sijoča, 
z njo pa tudi makeup na vaš poročni 
dan. Zato jo obiščite pravočasno, ker 
je v zadnjem trenutku cilj precej težje 
dosegljiv."
Neveste rade posegajo po modnih po-
daljšanih trepalnicah. "Ustvarijo lep in 
naraven volumen naravnih trepalnic, 
kakršnega z navadno maskaro ne do-

sežemo. Obenem pa nam ni treba skr-
beti, da bomo v primeru, če potočimo 
kakšno solzico sreče, pri tem uničile 
ličilo," pravi Neža Mrgole in dodaja, da 
ni vseeno, komu zaupamo poseg. Izve-
de naj ga primerno usposobljen stro-
kovnjak s kakovostnimi materiali.
Pri nohtih Neža Mrgole priporoča na-
ravno manikiro ali podaljšanje in obli-
kovanje nohtov z gelom, v zadnjem 
času pa se stranke vse pogosteje odlo-
čajo tudi za permanentni lak, pri kate-
rem preko naravnega nohta nanesejo 
dlje časa obstojen lak, ki se ne kruši. "Če 
si nevesta na dan poroke želi imeti dol-
ge nohte, pa je vsekakor smiselno, da z 
njihovim urejanjem začne vsaj mesec 
dni prej," še svetuje Neža Mrgole.

Sijoča nevesta
K urejenosti neveste poleg obleke in pričeske prispeva 
tudi dober makeup in urejeni nohti.
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MATEJA RANT

"Na nas se obračajo pari, ki imajo 
premalo časa ali izkušenj, da bi si 
poroko organizirali sami, ali pa se 
s poroko ne želijo obremenjevati in 
organizacijo raje prepustijo komu, 
na katerega se lahko zanesejo," po-
jasnjuje Gordana Viher - Goga, ki že 
štirinajst let vodi poročno agencijo, 
pri kateri lahko poskrbijo za izpelja-
vo poroke od začetka do konca in pri 
tem ne pozabijo niti na najmanjše 
podrobnosti, s katerimi mladoporo-
čencem polepšajo njihov dan. "S svo-
jimi predlogi, idejami, iznajdljivostjo 
in veliko mero dobre volje pomaga-

mo izpeljati še tako nenavadno po-
roko," zagotavlja.
Želje mladoporočencev so zelo raz-
lične, in kot se pohvali, v vseh štiri-
najstih letih še niso pripravili dveh 
popolnoma enakih porok. "Vsak par 
namreč doprinese nove ideje in stil, 
ki ga prepletemo s svojim znanjem 
in izkušnjami," poudarja Gordana 
Viher - Goga. Nekateri pari pridejo k 
njim tudi pol leta pred poroko, drugi 
bi radi vse izpeljali v enem mesecu. 
"Takšno poroko odsvetujemo, saj je 
nervoza na strani mladoporočencev 
kar precej velika, saj je dan večkrat 
prekratek za vse, kar si zastavijo." 
Skupaj sestavijo časovni, pa tudi fi-

nančni načrt, saj za poroko lahko od-
štejejo od nekaj tisoč pa vse do nekaj 
deset tisoč evrov. Včasih pari za po-
roko najamejo tudi posojilo. "Nekate-
ri mladoporočenci si namreč poroko 
uredijo povsem po svojem okusu in si 
jo v celoti plačajo sami, da se jim ni 

Pripravijo celo poroke pod vodo
Načrtovanje poroke je lahko zelo stresno, zato se 
mnogi pari odločijo to prepustiti profesionalnim 
organizatorjem porok.

Gordana Viher - Goga / Foto: osebni arhiv
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Velika izbira rocno izdelanih  
porocnih prstanov.

Vec kot 300 vzorcnih prstanov.

Materiali in kamni vrhunske kvalitete.

Izdelava testnih prstanov.

Velika izbira rocno izdelanih 
porocnih prstanov

Vec kot 300 vzorcnih 
prstanov

Materiali in kamni vrhunske 
kvalitete

Izdelava testnih prstanov

Ljubljana Medvode

www.zlatarstvo-trtnik.si

treba prilagajati oziroma staršev niti ne želijo obreme-
njevati s tem." Predvsem pari srednjih let, ki so navadno 
finančno že preskrbljeni, si poroko v celoti plačajo sami, 
mlajšim parom pa na pomoč priskočijo eni ali oboji star-
ši. Za manjše poroke s petdesetimi do šestdesetimi pova-
bljenci je po besedah Gordane Viher - Goge treba odšteti 
od sedem do devet tisoč evrov, z večjim številom gostov 
na poroki pa naraščajo tudi stroški. Za velike poroke se 
po njenih besedah štejejo tiste, na katerih je več kot 150 
povabljencev. "Za take poroke je treba odšteti od 25 tisoč 
evrov naprej. Najdražja poroka, ki smo jo organizirali do-
slej, je stala 70 tisoč evrov."
Pri izpeljavi poroke ugodijo vsem željam mladoporo-
čencev, pa naj bodo še tako nenavadne. Med drugim 
so organizirali podvodno poroko v Piranu. "Oba sta bila 
namreč strastna potapljača. Nevesta se je potopila s tan-
čico, usodni 'da' pa sta okronala s poljubom v globini 
dveh metrov," se spominja Gordana Viher - Goga. Med 
bolj nenavadnimi je še poroka v balonu, neki par pa si 
je zaželel poroko na mostu, ker naj bi to simboliziralo 
življenje med vodo in zrakom. "Zgodilo se je tudi, da se 
je par po poroki na gradu odločil še za skok s padalom v 
tandemu, kar naj bi potrdilo večno življenje v dvoje." Po-
goste pa so poroke na prostem v šotorih ter na gradovih, 
v dvorcih, hotelih in gostiščih ter celo gorskih kočah ob 
vznožju smučišč. 
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nega obraza - permanentno lakiranje - podaljševanje 

nohtov z gelom – manikira - pedikura – permanentno 

podaljševanje trepalnic  - sprostitvene terapije in nege 

telesa – anticelulitni in shujševalni programi –  masaže 

– depilacije - mikropigmentacije – ličenje – svetovanje o 

negi doma in prodaja proizvodov - darilni boni

Jelenčeva ulica 1, Kranj (center IBI, vhod B3)

T: 031 501 355 I E: unique.lepotnisvet@gmail.com

POSEBNA PONUDBA ZA NEVESTE
V letu 2017 vsem nevestam ob koriščenju 3 ali več storitev 

pri pripravi na poroko nudimo 

20% POPUST NA VSE STORITVE
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SUZANA P. KOVAČIČ

Danes obstaja velika izbira poročnih 
prstanov, ki se razlikujejo po vrsti 
kovine, obliki, obdelavi površine 
in tudi notranji obdelavi. Zlatarski 
mojster Zoran Sitar pojasni: "Pri 
raznovrstni ponudbi materialov še 
vedno prevladujejo poročni prstani, 
ki so izdelani iz 14-karatnega zlata. 
V zadnjih letih so prstani narejeni 
predvsem v belem zlatu in v kom-
binaciji belo-rdeče, belo-rumeno, v 
zadnjem času pa opažamo zopet za-
nimanje za klasično rumeno zlato. 
V trendu so tudi prstani iz platine, 
ki je od teh najbolj trd in obstojen 
material. Treba pa je vedeti, da se 
prstani iz zlata pri morebitni spre-
membi velikosti še vedno najlažje 
prilagodijo in popravijo, kar je pri 

nekaterih drugih materialih oteže-
no ali nemogoče opravilo." 
Po tradiciji je, da sta poročna pr-
stana oblikovno enaka, kot pa pove 
sogovornik, se še največkrat razli-
kujeta v tem, da so v nevestin pr-
stan vdelani kamni, po možnosti 
diamanti, ki ostanejo vse življenje 
enako sijoči in ponazarjajo simbol 
ljubezni in večnosti. To so detajli, 
ki pa jih zlatarski mojster prilagodi 
in uskladi glede na želje neveste in 
ženina. 
Lahko je sanjski prstan neveste in že-
nina že narejen in ga v zlatarni samo 
izbereta, lahko pa prstana zlatarski 
mojster naredi po njunih željah, lah-
ko ju zrišeta sama ali pa prideta s 
sliko ... za vse ostalo do končnega iz-
delka – unikatnih poročnih prstanov 
– poskrbi zlatarski mojster. 

Pravi poročni prstan  zanjo in zanj
"Poročni prstani so simbol večne pripadnosti in zvestobe ljubljeni osebi,  
zato si je treba pri njihovi izbiri vzeti dovolj časa, kajti prstan po poroki  
postane vsakdanji kos nakita. Naj bo zato poročni prstan udoben za  
nošenje, stilsko prilagojen načinu življenja in značaju osebe, ki ga nosi,"  
svetuje zlatarski mojster Zoran Sitar. 

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

Popusti se med seboj ne seštevajo.

-15   %  

na vse poročne 

prstane  

od valentinovega  

do dneva žena

Za zaključek pa še en dragocen nasvet 
Zorana Sitarja: "Poročni prstan spada 
med nakit, ki ga velik odstotek ljudi 
nosi vedno, ob vseh priložnostih in 
opravilih. Zavedati se moramo, da je 
zlato po naravi mehkejša kovina in 
prstani se pri vsakodnevnih opravi-
lih obrabijo in poškodujejo, zato vam 
priporočamo, da jih čez čas prinesete 
v pregled, v obnovo in čiščenje. Na ta 
način bo poročni prstan ostal lep in še 
naprej predstavljal najlepša čustva in 
spomine."        

»Poročni prstan je simbol 
trajnosti in zvestobe. 
Simbolična oblika prstana, 
krog, je ena najstarejših  
oblik in velja za mistično 
obliko, s pomočjo katere  
so se ljudje želeli obvarovati 
vsega zla. Obroč naj bi  
pomenil varnost, večnost, 
moč, dostojanstvo …«
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Cvetlična poročna pravljica
Drugačno. Posebno. Izjemno. Besede, ki jih izreče marsikatera nevesta, ko 
se odloči, da bo za cvetje na njeni poroki skrbel Tomaž Spaans iz cvetličarne 
Spaans v Radovljici. 

Tokrat smo Tomaža srečali na poročenem sejmu v hotelu Astoria na Bledu, kjer nam 
je predstavil njegov pogled na vintage: rahlo hladna rumena, odtenek zelene, nežen 
pridih pravzaprav ne ravno najbolj običajnih orhidej je v obiskovalcih blejskega sej
ma zbujal zanimanje.
Tomaž je v cvetličarstvu že dobrih trideset let. S svojo ekipo sledi trendom, je vedno 
v stiku z novostmi, zanima ga drugačnost. Pa ne samo na področju cvetja, dekoriran
ja in urejanja vrtov, ampak na primer tudi keramike. Stranke vedno znova preseneča. 
Lani jeseni se je predstavil na poročnem sejmu v Opatiji; letos na večdnevnem v 
Zagrebu; hrvaškemu trgu, kjer ga hotelirji že dobro poznajo, pa še z ureditvijo vr
tov. Doma sodeluje z Žigom Konkoličem pri projektih, povezanih s krajinskim vrt
narstvom, urejanjem zunanje okolice. Tomaž že nekaj časa razmišlja, da bi svojo 
kreativnost in drugačnost predstavil še našim severnim sosedom in tudi Italijanom. 
Zadnja leta opaža, da so poroke v porastu. Lani je s Petro Čuk sodeloval pri eni 
največjih tujih porok v Sloveniji, ki jo je gostil Grand Hotel Toplice, kjer je notranji 
prostor spremenil v čarobno cvetlično pravljico. Za letošnje leto ima napovedani že 
dve podobni poročni zgodbi. Ogromno je nevest, ki se prepustijo njemu in njegovi 
ekipi – nasvetom in predlogom. Seveda ga obiščejo tudi take, ki točno vedo, kakšen 
poročni šopek želijo. Zadnja leta so modni tudi šopki za družice, bogate namizne 
dekoracije, drzni, drugačni poročni šopki. Lahko celo v obliki torbice. Drugače pa v 
mesecih, ki prihajajo, neveste najraje izbirajo med večnimi lepoticami potonikami, 
priljubljen je enostavni šopek iz šmarnic, pa grahkov, predvsem pa je letos modna 
usklajenost barvnega prehoda, kjer iz svetlejših šopek prehaja v temnejše nianse.

Cvetličarna Spaans  
Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica

04 530 0 550
041 781 315

   info@spaans.si      www.spaans.si

SUZANA P. KOVAČIČ

Namesto fotografije je morda dra-
gocenejši nasvet cvetličarskega moj-
stra, ki bo tudi znal razumeti vaše 
želje. Dober cvetličar bo znal stranko 
"ujeti", ji svetovati in ji poročne aran-
žmaje tudi dobro narediti. Cvetličar 
Tomaž Spaans je prepričan, da se 
načrtovanje celotne poroke začne s 
poročnim šopkom. Kajti prav vse se 
mora ujemati z njim. Vsega tistega, 
kar smo včasih razumeli pod "kla-
sično", skorajda ni več, je prepričan. 
Sodobne neveste in ženini sledijo 
trendom in letošnje trende za poroč-
ne šopke narekuje retro in vintage 
stil. Minimalizem se poslavlja. Ka-

kšno cvetje in koliko cvetja si bosta 
nevesta in ženin zaželela, ne samo v 
poročnem šopku, ampak tudi v okra-
sitvi cerkve, avtomobilov, košaricah 
s cvetjem, za družice in svate, na 
slavnostno pogrnjenih mizah ..., je 
odvisno od proračuna. Pomembno je, 
da vam za predvideni proračun cve-
tličar naredi največ. Kajti vsak dober 
cvetličar mora poznati tudi kak dober 
"trik", kljub omejenemu proračunu; 
npr. cvet hortenzije je videti zelo bo-
gat, daje vtis razkošja. "Kako lepo so 
videti bele hortenzije v loncih v me-
secih, ko so poročni obredi pogosto 
na prostem," je dejal Tomaž Spaans, 
ki ima izkušnje s pripravo porok tudi 
v tujini. Omenil je, da Slovenci pogo-

sto pozabimo še na kak detajl, ki pa 
pomembno prispeva k slavnostne-
mu vzdušju na poroki. Kot so denimo 
vaze in vazice, svečniki, ki s plame-
nom sveč pričarajo prijetno vzdušje, 
ko svati zvečer vstopijo v poročno 
dvorano. Vse to si lahko izposodite. 
Seveda se cvetje izbira tudi na letni 
čas, maja bodo lepo prišle do izraza 
šmarnice, povezane v poročni šopek. 
In pa na kar zares ne pozabite, na 
čas. Dovolj zgodaj začnite načrtovati 
poroko, Spaans se za eno poroko, ki 
bo julija letos, dogovarja od avgusta 
lani: "To bo zares sanjska poroka, to-
liko navdušenja neveste in ženina je 
v pripravah, da sem še sam čisto pre-
vzet nad njimi.«

Vse se začne s poročnim šopkom
Idejo za poročni šopek ste morda našli v kakšni reviji, tako lep je videti.  
Pa je dejansko to vaš sanjski poročni šopek, ali pa je samo od nekod vzet? 
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NOVI
CITROËN C3
EDINSTVEN KOT SI TI.

Izbiraj med 36 barvnimi kombinacijami. SPOZNAJ GA V ŽIVO

KONCESIONAR

citroen.si
 Povprečna poraba goriva: 3,2−4,9  l/100 km, emisije CO2: 83–113 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov: 0,0078−0,0332 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost 
specifične emisije trdih delcev 0,00008–0,00203 g/km, število trdnih delcev pa 0,01–20,7x1011. 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.

ALENKA BRUN

Poročni sejem v hotelu Astoria na Ble-
du so letos organizirali drugič, pred 
nekaj dnevi pa so poročni sejem gosti-
le tudi Jesenice. Precej tradicionalen 
je postal tudi sejem v Hotelu Bellevue 

na Šmarjetni gori nad Kranjem, prvič 
pa sta se lani jeseni z idejo svojega 
poročnega sejma na Bledu predstavili 
Urška P. Ažman in Nadja Vidic – za-
dovoljni so bili tako razstavljavci kot 
obiskovalci sejma. 

V Astorii so na ogled bodočim neve-
stam in ženinom postavili vse, kar 
pravzaprav potrebujejo za organizaci-
jo poroke: od cvetličnih aranžmajev, 
poročnih pričesk in ličenja do poroč-
nih prstanov, fotografije, prevoza z 

Poročni sejmi
Kam po idejo za najbolj 
pomemben dan v življenju 
zaljubljenega para? Pari 
svoje poročne dneve 
načrtujejo tudi več kot leto 
dni vnaprej, obstajajo pa 
seveda tudi taki, ki bi se 
poročili kar od danes na 
jutri. In o vseh možnostih, 
kaj vse potrebujejo za svoj 
poročni dan, zagotovo izvedo 
in dobijo ideje ob obisku 
poročnih sejmov. 

Poročni sejmi na enem mestu nudijo vse, kar par potrebuje za poroko. 
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OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

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

 

PESTRA KOLEKCIJA  
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

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.

Zanimiva postavitev sladkih poročnih dobrot

limuzino, poročnih tort, majhnih, a pomembnih po-
ročnih drobnarij, kot so recimo poročni konfeti in po-
dobno. Nekaj razstavljavcev je bilo tudi takih, ki lahko 
poskrbijo za celotno izvedbo poroke – od ideje do konč-
nega 'da' pred oltarjem. 
Tu smo se spomnili pogovora izpred let z izkušeno organi-
zatorko porok Petro Čuk, ki nam je razložila, da je organi-
zacija lastne poroke zagotovo prijetno in zabavno opravilo, 
a poizvedovanje, načrtovanje in usklajevanje paru vzame 
ogromno časa. »Profesionalni načrtovalec porok ima ne-
precenljive izkušnje in je dodobra seznanjen z lokacijami 
in najrazličnejšimi ponudniki, tako da paru med drugim 
zagotovo prihrani obilico časa in skrbi.« Seveda je vse od-
visno od proračuna, namenjenega za poroko, bi pa naj-
večkrat večina rada čim več za čim manj denarja.
Včasih pari točno vedo, kaj želijo, včasih se prepustijo, 
dejstvo pa je, da osnovne ideje za izvedbo same poroke, 
pa o cenah, o tem, kaj sploh pomeni »imeti« svoj poročni 
dan, največkrat dobijo ravno na poročnih sejmih, kjer je 
za poroko zbrano praktično vse na enem mestu. 
V Astorii je bil letos poročni sejem enodneven, na njem 
pa smo opazili kar nekaj ponudnikov poročnih storitev 
(največ Gorenjcev), ki so se predstavili prvič; precej pa je 
bilo tudi starih znancev, ki jih srečujemo na skoraj vseh 
poročnih sejmih. Številni med njimi pa vse več razmi-
šljajo o prisotnosti oziroma predstavitvi svoje ponudbe 
oziroma storitev tudi na sejmih v tujini – v Italiji, Avstriji, 
na Hrvaškem.  
Bodoče neveste in ženini na tovrstnih sejmih lahko po-
izvedo tudi o izposoji poročnih oblek, pa kako je z oble-
kami za družice, z nakitom, se pozanimajo o izposoji 
poročne obutve. Povprašajo lahko o moških oblekah, 
narejenih po meri, nevesta v pogovoru s kakšno modno 
oblikovalko ugotovi, da morda pa si svoje sanjske oble-
ke vseeno ne bi izposodila, temveč bi jo kupila. Spet se-
veda odvisno, kakšne so nevestine želje oziroma koliko 
denarja je pripravljena zanjo odšteti.  
V bistvu so poročni sejmi dobra iztočnica za par, ki raz-
mišlja o poroki, da nabere vtise ob ponudbi razstavljav-
cev, dobi občutek, kaj sploh trg nudi, in potem začne 
graditi idejo o lastni poroki – ne glede na to, ali jo bo par 
organiziral sam ali organizacijo zaupal nekomu, ki se s 
tem ukvarja profesionalno.
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To pomlad bomo lahko na POP TV spremljali že tretjo sezono domačega 
kuharskega resničnostnega šova MasterChef, kjer bo svoje kuharsko znanje 

med znanimi ljubiteljskimi kuharji preizkusil tudi 32-letni telovadec Sašo 
Bertoncelj. Kot se za pravega športnika spodobi, ima rad dobro porcijo 

energije v obliki njokov, med svojimi jedmi pa najbolje pripravlja lososa na 
vse načine. A. B. / Foto: arhiv šova 

 Škofjeločana, akterja resničnostnega šova Bar in kasneje 
tudi voditelja Emija Nikočevića lahko srečate v kranjskem 
Prošportu. Tokrat v družbi znane pevke Neže Buh alias Neishe. 
Namreč Emi in Neisha sta se odločila, da bosta poskusila novo 
in revolucionarno vadbo v svetu fitnesa: Xbody, pri tem pa jima 
pomaga Damjan Fras (tudi na fotografiji). »V 25 minutah narediš 
toliko kolikor v treh, štirih urah v fitnesu,« pravi Emi, ki še vedno 
pridno teče in hodi v hribe. A. B. / Foto: osebni arhiv  V Kranju je svoja vrata ponovno odprla Stara pošta – po novem 

Panorama Stara pošta. Go stu ponuja vse od dnevne kavice do 
izbranih viskijev in vin ter izjemen ambient: Andreja Medvedič 
je novo Staro pošto oblekla v občutek retro urbane džungle s 
pridihom prijaznosti domače dnevne sobe. Ob odprtju smo 
v fotografski objektiv ujeli tudi Neli Zovko, Ločanko, ki je del 
štiričlanske ekipe nove Panorame. A. B. / Foto: A. B.

  Škofjeloški rokometaši so uspešno 
začeli tekmovanje v drugem delu letošnje sezone. Na do sedaj 
edini domači tekmi v elitni ligi NLB so v domači dvorani za 
začetek premagali moštvo Slovenj Gradca. V ekipi Urbanscape 
Loka igra tudi Mario Cingesar, mlajši brat našega rokometnega 
reprezentanta Darka Cingesarja. Darko, ki sedaj igra v Zagrebu, 
si je z zanimanjem ogledal tekmo svojega nekdanjega moštva 
in ob koncu čestital tudi bratu Mariu. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič
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  Po štirih mesecih, ko je zaradi 
zdravljenja po prometni nesreči škofjeloški 
župan Miha Ješe svoje dolžnosti opravljal 
okrnjeno, se sedaj vrača ozdravljen in 
poln elana. Na zdravje so mu iskreno 
zaželeli tudi udeleženci vsakoletnega 
ponovoletnega sprejema, ki ga župan 
pripravi za predstavnike gospodarstva, 
zavodov, krajevnih skupnosti, medijev in 
ostalih organizacij, ki sodelujejo z občino.  
D. Ž.

Pesnica Neža Maurer je kar tri desetletja (s presledkom) 
živela v Škofji Loki in je bila nanjo navezana celo bolj kot 

na rojstni kraj ali Brezje pri Dobovi, kjer je prav tako tri 
desetletja živela z družino. Ločani, ki so tako kot v mnogih 

drugih krajih do prišlekov nezaupljivi, so jo sprejeli, bili 
ponosni nanjo in jo celo imenovali za častno občanko. So jo 
pa znali tudi "pošimfati", je k temu dodala pesnica, ko smo 

jo obiskali v njenem sedanjem bivališču, Domu starejših 
občanov Preddvor, kjer se nam je v družbi hčerke Eve Škofič 
Maurer, klovnese in ambasadorke akcije Rdeči noski, takole 

nasmehnila v fotografski objektiv. D. Ž. 

 Na povabilo Rotary cluba Škofja Loka je o četrti industrijski revoluciji v 
Kašči predaval minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Kot je poudaril, 
Slovenija ne želi le slediti četrti industrijski revoluciji, ampak jo želimo 
izkoristiti v svoj prid in tako postati zmagovalci te revolucije. M. R / Foto: 
Andrej Tarfila

  Na jubilejnem koncertu violončelista Miloša 
Mlejnika ob njegovi 70-letnici smo srečali tudi 
Janeza Plestenjaka, velikega ljubitelja vsakovrstne 
kulture in še posebej klasične glasbe. Tokrat je 
med koncertom dokazoval tudi svoje risarsko 
mojstrstvo, saj je skiciral nastopajoče na odru.  
I. K. / Foto: Tina Dokl
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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

MIROSLAV CVJETIČANIN

Hibridna vozila so tista, ki jih poleg 
bencina poganja še elektrika, hibridna 
kolesa so tista, ki pedalom dodajajo 
malce elektrike, ravno toliko, da kole-
sarjenje postane lažje takrat, ko naša 
moč pojenja. Ves avtomobilski svet je 
v preteklem letu največ poudarka da-
jal ravno tako imenovanim hibridom. 
Praktično ni več proizvajalca, ki v svo-
jem katalogu ne bi imeli vsaj enega 
takega vozila. Kolesarski svet je precej 
manjši, a še vedno tako pomemben, 
da ima na leto vsaj tri sejme, na ka-
terih se zberejo vsi, ki v tej industriji 
kaj pomenijo. In v letu 2016 je bil naj-

večji poudarek ravno na kolesih, ki jih 
poleg pedalov poganja še električna 
baterija. Zaključek ob koncu leta je bil 
sila jasen: prihodnost je prišla, prišla 
je precej hitreje, kot smo jo napovedo-
vali. Zanimivo bo spremljati, kdo od 
»ozaveščenih« voznikov avtomobilov 
bo recimo od letos ali najkasneje od 
drugega leta naprej še kupil avto, ki ni 
hibriden. Če voziš hibrida si napreden 
in si ozaveščen, si v trendu, vse ostalo 
je zgodovina. In takrat, se pravi zelo 
kmalu, mi besede ozaveščen ne bo več 
treba pisati v narekovajih. 
Pri kolesih je malce drugačna zgodba. 
Trend elektrifikacije gre še hitreje. Pro-
izvajalci koles in kolesarske opreme so 

nas pred dobrimi petimi leti najprej 
presenetili z električnimi prestavami, 
zdaj nas sploh več ne presenečajo, če v 
svoji ponudbi ponujajo več električnih 
koles kot pa navadnih. Kupci mestnih 
koles že resno razmišljajo, ali hočejo 
imeti »samo pedale«. Zdajšnja najve-
čja ovira pri odločitvi o nakupu je še ve-
dno višja cena takih koles in pa strah 
pred krajo. Vendar trendi kažejo, da 
bodo cene že v letošnji sezoni prišle na 
»normalno« raven, kar se tiče kraj, pa 
ne bomo nikoli varnejši, to pa že vemo. 

KDO POTREBUJE ELEKTRIČNO KOLO
Brez nepotrebnih skrivalnic bom napi-
sal, da so v prvi vrsti to tisti, ki vedo, 

Trend, ki mu ne utečemo
Avtomobilski, motoristični in kolesarski svet so vse bolj odvisni od elektrike. 
Avtomobili in motorji se izogibajo bencinu, kolesa pa človeški pogonski sili.



Bodo kmalu vsa mestna kolesa taka?Gorsko kolo s "polnilcem"
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

da jim bo že prvi klanec predstavljal 
velikansko težavo. Radi bi kolesarili, a 
dobro vedo, da ne bodo kos prav nobe-
ni klančini, ravnin na Gorenjskem pa 
ni, kajne. Lahko so to starejši kolesar-
ji, lahko so začetniki, klancev se prav-
zaprav bojimo vsi kolesarji. In kaj ti 
lahko še bolj vzame motivacijo kot pa 
dejstvo, da ne boš zmogel niti prvega 
klanca? In če si kupiš mestno kolo, za-
kaj ne bi imelo električne pomoči? Saj 
z mestnim kolesom ne boste trenirali 
za Tour de France. Zakaj si potem ne 

bi kupili motorja? Zato, ker je kolo še 
vedno bolj preprosto in še vedno ima 
pedale in še vedno ga morate poganjati 
in še vedno boste na kolesu in še vedno 
boste bolj »prekrvavljeni«, kot bi bili na 
mopedu. Če bi mestno električno kolo 
ne bilo tako pripravno, enostavno in 
navdušujoče, potem se ne bi tako hitro 
in dobro prijelo v razvitih kolesarskih 
državah. Taki, ki pravijo, da je kole-
sarjenje z navadnim kolesom za njih 
pretežko, si nabavijo električno kolo. In 
pridobijo ogromno. Z navadnim kole-

som ne bi prekolesarili niti kilometra, 
z električnim pa lahko kolesarijo in ko-
lesarijo in kolesarijo … In zdaj povejte, 
kaj je boljše? Pri tem je treba vedeti, da 
električno kolo ne gre naprej, če ga ne 
poganjaš. Čim prenehaš obračati peda-
le, se bo kolo ustavilo, pa če tudi ima tri 
baterije na sebi. Stvar je v tem, da ti ele-
ktrika pomaga do hitrosti 29 kilome-
trov na uro, potem pa nič več, in prav 
nič ti ne pomaga, če ne obračaš peda-
lov. Če pa drviš več kot 29 kilometrov 
na uro, potem si samo še na »kolesu«. 
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14. 2. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30

URA PRAVLJIC: ULOVIMO PRAVLJICO (OD 4. LETA DALJE)

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

14. 2. 2017 • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: PREDSTAVITEV KNJIGE MITJA DUH: 
»TEK ZA ŽIVLJENJEM« IN POGOVOR Z AVTORJEM 

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

15. 2. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
10.00–19.00

ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA 

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

15. 2. 2017 • Groharjeva galerija, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE ARHITEKTA TOMAŽA KRIŽNARJA: ČRTE IN 
DIMENZIJE

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

15. 2. 2017 • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA: PAPANDOPULO KVARTET

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

16. 2. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.00

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE: REŠEVANJE KVIZA

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

16. 2. 2017 • Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: ZIMSKI ŠPORTI (OD 4. LETA DALJE)

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

16. 2. 2017 • Smučišče Stari vrh, 19.00

POKAL GRAND PRIX ŠKOFJA LOKA 2017 ZA REKREATIVNE SMUČARJE 
– SLALOM 

Informacije: Smučarski klub Alpetour Škofja Loka, Janez Dekleva,  
041 609 892, janez.dekleva@gmail.com, www.sk-alpetour.si 

16. 2. 2017 • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

PREDAVANJE ALEŠA PRIMCA: ŽIVLJENJE IN DELO DR. J. EV. KREKA IN 
POMEN NJEGOVE DEDIŠČINE ZA DANAŠNJI ČAS

Informacije: Jožica Žnidaršič, 051 344 119, jznidarsic@gmail.com 

17. 2. 2017 • Atelje AMUSE (Cankarjev trg 6, Škofja Loka), 16.30

DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA/FILCANJA ŠALOV V NUNO TEHNIKI 
NA SVILO

Informacije: 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si, (prijave so 
obvezne)

17. 2. 2017 • Martinova hiša (Mestni trg 26, Škofja Loka), 17.30

GLEDALIŠKI TEČAJ 

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

18. 2. 2017 • Atelje AMUSE (Cankarjev trg 6, Škofja Loka), 9.00

DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA/FILCANJA ŠALOV V PAJČEVINASTI 
TEHNIKI 

Informacije: 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si, (prijave so 
obvezne)

18. 2. 2017 • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA: SKRIVNOSTNA HIŠA GLASBE

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

18. 2. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
10.30–11.30

JEZIKOVNE URICE (UČENJE TUJIH JEZIKOV ZA OTROKE)

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

18. 2. 2017 • Krekova dvorana v župnišču Selca, 19.00

3. KREKOV VEČER V OKVIRU KREKOVEGA LETA V SELCIH

Informacije: Andreja Megušar, andreja.megusar@amis.net 

20. 2. 2017 • OŠ Škofja Loka-Mesto, 18.30

TEČAJ MEDITACIJE: “ŽIVITE BREZ STRAHU! – KAKO PREMAGAMO 
STRAH IN TESNOBO”

Informacije: Center Maitreja, 070 31 45 48, info@kadampa-si.org, 
www.kadampa-si.org 

21. 2. 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.knjizni-
ca-skofjaloka.si 

21. 2. 2017 • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: POTOPISNO PREDAVANJE ALEŠA JU-
VANCA – JUŽNA KOREJA IN JAPONSKA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si, www.knjizni-
ca-skofjaloka.si
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22. 2. 2017 • Šubičeva hiša, Poljane, 17.00

IZDELOVANJE FIGUR IZ MODELIRNIH BALONOV (USTVARJALNA DELAVNICA)

Informacije: 059 250 549, info@subicevahisa.si, www.subicevahisa.si, 
(obvezne predprijave)

23. 2. 2017 • Šubičeva hiša, Poljane, 17.00

TEČAJ PORTRETNE KARIKATURE (4 SREČANJA 16. 2., 23. 2., 2. 3. IN 9. 
3. 2017)

Informacije: 059 250 549, info@subicevahisa.si, www.subicevahisa.si, 
(obvezne predprijave)

23. 2. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: ZIMSKI ŠPORTI (OD 4. LETA DALJE)

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

23. 2. 2017 • Loški oder, 18.00

PUSTNI KONCERT UČENK IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

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

23. 2. 2017 • Gostilna Pr' Starman Stara Loka, 19.00

PREDAVANJE RESTAVRATORKE MAG. BLANKE AVGUŠTIN FLORJANOVIČ 
»STARA ŠARA ALI KULTURNA DEDIŠČINA?« IN ZBOR ČLANOV  
KULTURNO-ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA LONKA STARA LOKA

Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369, www.staraloka.si 

24. 2. 2017  • Martinova hiša (Mestni trg 26, Škofja Loka), 17.30

GLEDALIŠKI TEČAJ 

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

25. 2. 2017 • Poslovni prostori Ika Žiri, 9.00

7. EZOTERIČNI FESTIVAL V POVEZOVANJU Z NARAVO

Informacije: Irma Dolinar, 040 836 500, irma.dolinar@gmail.com, 
www.naravnalepotasevilla.com 

25. 2. 2017 • Loški oder, 10.00 

PTIČ (OTROŠKA PREDSTAVA)

Informacije: KD Loški oder, 04 512 08 50, 041 730 982,  
gledalisce@kd-loskioder.si, www.kd-loskioder.si

25. 2. 2017 • Groharjeva galerija Škofja Loka, 10.00

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI ČRTE IN DIMENZIJE

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

25. 2. 2017 • Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

TARTUFFE (GOSTUJE SNG NOVA GORICA)

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

25. 2. 2017 • Dražgoše, 21.00

TRADICIONALNO VAŠKO PUSTOVANJE

Informacije: Kulturno turistično društvo Dražgoše, Miha Zupanc,  
041 854 218, miha0zupanc@gmail.com 

26. 2. 2017 • Dražgoše, 15.00

OTROŠKO PUSTOVANJE

Informacije: Kulturno turistično društvo Dražgoše, Miha Zupanc,  
041 854 218, miha0zupanc@gmail.com

27. 2. 2017 • Smučišče Stari vrh, 9.30

FIS VELESLALOM POKAL ALPETOUR 

Informacije: Smučarski klub Alpetour Škofja Loka, Janez Dekleva,  
041 609 892, janez.dekleva@gmail.com, www.sk-alpetour.si 

27. 2. 2017 • Telovadnica OŠ Škofja Loka-Mesto, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH – ZIMSKE POČITNICE

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si,  
FB: Dobimo se ob pol 10h

27. 2. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, 18.00

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH

Informacije: Javni zavod Ratitovec, 04 51 47 356

28. 2. 2017 • Smučišče Stari vrh, 9.30

FIS VELESLALOM – MEMORIAL LEE RIBARIČ IN JOŽETA KURALTA 

Informacije: Smučarski klub Alpetour Škofja Loka, Janez Dekleva,  
041 609 892, janez.dekleva@gmail.com, www.sk-alpetour.si 

28. 2. 2017 • Telovadnica OŠ Škofja Loka-Mesto, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH – ZIMSKE POČITNICE

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si,  
FB: Dobimo se ob pol 10h

28. 2. 2017 • Zbor pred vrtcem Najdihojca Škofja Loka, 16.30

VESELO PUSTOVANJE 2017 – PUSTNA POVORKA 

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si

28. 2. 2017 • Mestni trg, 17.00

VESELO PUSTOVANJE 2017 – PUSTNO RAJANJE

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si

1. 3.–3. 3. 2017 • Telovadnica OŠ Škofja Loka-Mesto, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH – ZIMSKE POČITNICE

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75, www.dpm-skofjaloka.si,  
FB: Dobimo se ob pol 10h
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Ker ste zadnje čase kar precej počivali in 
ste opravila prelagali, je čisto razumljivo, 
da boste morali pošteno zavihati rokave. 
Pri denarju bodite še posebno previdni. 
Investicija, za katero se boste odločali, 
ne bo tako dobra. Življenje je kot brusni 
kamen, ali vas bo otopilo ali zgladilo, je 
odvisno od vaše odločitve.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Pri delu boste spoznali, kako pomemb-
no je sodelovanje in da prava beseda 
ob pravem času lahko naredi čudeže. V 
ljubezni se boste počutili nemočni, saj 
se ne boste znali odločiti. Skrajni čas je, 
da se vam zamajejo tla pod nogami in se 
čustveno odprete. Počasi, počasi se pre-
buja pomlad in vi z njo.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Malo se boste predali sanjarjenju in ko-
vali načrte. Na samem začetku ne boste 
v svoj krog nikogar spustili. V tem času 
bodite še posebno pozorni na dogajanje 
okoli sebe, da česa ne zamudite, kar bi 
bilo za vas pomembno. Ena od velikih 
skrivnosti življenja je, da je zares kaj vre-
dno le tisto, kar naredimo za druge.

BIK 
22. 4.–20. 5.

V vseh pogledih je za vas bližnja priho-
dnost zelo razburljiva. Tako čustveno kot 
tudi v družinskem krogu. Zaradi dobre 
novice boste z lahkoto ustvarili in dose-
gli svoj cilj. Dobro premislite, kako boste 
razpolagali z denarjem. Življenje najbolje 
uporabimo, če ga uporabimo za nekaj, 
kar traja dlje kot življenje samo.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Določena oseba, ki vam pomeni več, kot 
si upate priznati, vas bo presenetila do 
take mere, da ne boste mogli ostati brez 
besed. Na splošno bo veliko dela. Izko-
ristili boste vse možnosti in čakali naj-
bolj pozitivne rezultate. Seveda je uspeh 
pred vami. Živiš le enkrat, a če to počneš 
pravilno, je enkrat dovolj.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Notranje se boste umirili in odgnali stra-
hove. Prevzamete odgovornost in s tem 
postavite nove temelje. Finančno se bo-
ste počutili brezskrbno, zato se boste 
odločili za nakupe. Znate postaviti meje 
in v vsakem primeru bo dobro. Živite lah-
ko samo na dva načina: tako, kot da ni 
nič čudež, ali pa tako, kot da je vse ču-
dež.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bi-
stvu lahko hitro zadovoljni in da ni treba 
veliko za dobro počutje. V tem obdobju 
se boste veliko ukvarjali s svojim hobi-
jem, ob katerem se čudovito počutite in 
resnično uživate. Zelo boste presenečeni. 
Vaša potrpežljivost bo končno poplačana 
in vse bo v redu.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Prijateljstvo vam pomeni več, kot si to 
upate priznati. Nekdo, ki vas je v prete-
klosti izigral, si bo želel spet navezati 
stike. Finančno stanje bo boljše, kot pri-
čakujete, in strahu kmalu ne bo več. Do-
bre volje boste. Nikoli ne gre za to, kaj še 
lahko pričakujemo od življenja, marveč 
za to, kaj življenje pričakuje od nas.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Preden boste sprejeli odločitev, boste 
pretehtali vse izhode. Ker vas drugi ta-
kšnega niso vajeni, bodite pripravljeni 
na komentarje. Finančna varnost vam po-
meni ključ do svobode. Storili boste vse, 
kar je v vaši moči, da poravnate stare ra-
čune. Dajte vsakemu dnevu možnost, da 
bo najlepši dan v vašem življenju.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Vso energijo boste usmerili v poslovne 
investicije in s tem hkrati uresničevali 
stare želje. Bodite še posebno pazljivi 
pri dogovoru z nekom, ne sme vas presle-
piti dejstvo, da ga dobro poznate. Hitite 
počasi. Nekdo vas bo zelo presenetil. Ne 
smete pozabiti na drobne stvari, ki znajo 
zelo veliko pomeniti.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Na čustvenem področju se boste odločili 
za akcijo. Za tem sledi harmonija ter se-
veda težko pričakovana ljubezen. Vaše 
počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste ob-
čutek, da vam gredo stvari kot po maslu. 
Pri denarju boste obrnili nov list. Bodite 
pozorni na prejete misli in zamisli, saj gre 
pri tem za uslišane molitve.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Uresničila se vam bo želja. Res bo priso-
ten strah, a želja bo večja. Ne boste se 
več bali lastnih misli, saj ste duhovno do-
zoreli. Bolj ko se boste zaletavali, večje 
bodo težave. Šele ko se boste umirili in 
zadihali, se stvari začnejo obračati. Čez 
življenje se lahko pritožujemo edinole, 
če od njega pričakujemo nemogoče.
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj  
– 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 
104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene 
številke je 1,85 evra, celoletna naročnina 
brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam  
priznamo kar 25-odstotni popust, 
kar pomeni prihranek v višini 48,10 
evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 
v  Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 
16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za  

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po  
pošti. Količina da-

ril je omejena.

roman
Hči varuha  

spominov

kava  
Barcaffe

250 g

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

avtomatski  
dežnik

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le
vodnik  

po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

Odkrijte razliko...

MENJAVA KOLEKCIJE

Vse cene so v evrih. DDV 22% je vključen v ceni. Ponudba velja do razprodaje zalog. Slike so simbolične. A2U, trgovina in storitve d.o.o. Poslovna cona A 53. 4208 Šenčur
.si

MMMMMMMMMMEEEEEEEEENNNNNNNNNNJJJJJJJJJAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAA KKKKKKKKKKOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIJJJJJJJJJEEEEEEEEEERAZPRODAJA!

A2U     : 04 29 27 200

AIROUND GTX® RR

ZENITH MID

OAK GTX LADY

JORASSES GTX® RR

GEAR GTX®

LATEMAR  ICONA

green blue

279,95 €

169,95€
222279 999555 €€€

170,95 €

99,95€
111770000 999555 €€€€€

170,95 €

99,95€
1117777000 99555 €€€€GGGGGEEEEAAAAARRR GGGGGTTXXXXX®®®®®®®®
9999999999dk brown

truffl e

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
orange

159,95 €

89,95€

299,95 €

179,95€

169,95€

89,95€

Oglas Zamberlan 179 x120.indd   1 06.12.2016   10:22:52
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Nagrade: 3-krat DARILNI BON za BvF vadbo v vrednosti 10 EUR
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 ponedeljka, 6. marca 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.    

IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre
Vabimo vas za izlet na Poljsko. Najprej bomo obiskali Zakopane, privlačno športno  
letovišče pod Visokimi Tatrami. Naslednji dan si bomo ogledali rudnik soli v mestu  
Wieliczka, ki je ena največjih poljskih znamenitosti. V Krakovu se na vsakem koraku sre-
čujemo s preteklostjo, vendar je me sto hkrati živahno, polno razgibanega kulturnega 
življenja in ljubezni do umetnosti ter učenosti. Ogledali si bomo vse večje znameni-
tosti mesta, ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski Rim. Z visokega stolpa  
Marijine cerkve v Krakovu že 600 let vsako uro zaigra trobenta v spomin na dogodek, ko 
so Tatari napadli mesto. Zadnji dan se bomo odpeljali do zloglasnega koncentracijskega 
taborišča Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer stoji slavna  
pivovarna Zywiec, in nato čez Slovaško in Avstrijo domov. Na izletu bodo z vami sodelavci 
Gorenjskega glasa, ki se bodo potrudili, da vam bo še posebej 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, vsto-
pnino v rudnik soli Wieliczka, lokalno vodenje, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvez-
dicami na območju Zakopanov in Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na 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.

CENA: 255 €

Organizator:

Termin: od 30. marca
do 2. aprila 2017
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Predstavitev koles:

MESTNO KOLO LAPIERRE OVERVOLT URBAN 300

BOSCH Active Line / BOSCH PowerPack 300 Wh
2.299 €    1.780 €

MESTNO KOLO WINORA B180.X

BOSCH Active Line / BOSCH PowerPack 400 Wh
2.199 €    1.759 €

TREKING KOLO LAPIERRE OVERVOLT SHAPER 400 

BOSCH Active Line / BOSCH PowerPack 400 Wh
2.299 €    1.839 €

TREKING KOLO HAIBIKE SDURO CROSS 4.0 

YAMAHA PW-SYSTEM / YAMAHA 400 Wh
2.199 €    1.759 €

GORSKO KOLO 29˝HAIBIKE SDURO HARDNINE 4.0 

YAMAHA PW-SYSTEM / YAMAHA 400 Wh
2.199 €    1.759 €

GORSKO KOLO 29˝PLUS HAIBIKE XDURO HARDNINE 6.0 

BOSCH Performance CX / BOSCH PowerPack 500 Wh
3.599 €    2.879 €

POLNO VZMETENO GORSKO KOLO 27,5˝ LAPIERRE OVERVOLT AM 600  

BOSCH Performance CX / BOSCH PowerPack 500 Wh
4.799 €    3.899 €
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*vodilni proizvajalec električnih koles na svetu

*

KOLES
v Sloveniji
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