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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

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

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

SIR JOŠT  
LJUBLJANSKE  
MLEKARNE  
        1KG  

                4,99 EUR ZAČINJENA ČEBULA 
PRAŽENA, 1 KG VREČA 

2,99 EUR

MLEKO 
MEGA MILK 
3,8 % m.m.

PET, 1 l   
0,77 EUR

MLEKO 
MEGA MILK 

3,5 % m.m., 1 l 
0,62 EUR

DETERGENT ZA 
ROČNO  

POMIVANJE  
POSODE  

MATRIX PIATTI,  
5 kg,  

4,89 EUR 

DETERGENT ZA ROČNO  
POMIVANJE POSODE PIATTI 
LIMONE, 1 l, 1,45 EUR

www.gorenjskiglas.si

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

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

 IZLET torek, 20. marca 2018

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

Cena izleta  

33 evrov

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

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

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

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 21. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 13. marca 2018, 
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, 
prejela so jih vsa gospodinjstva v ob-
či ni Škofja Loka, priložene so Gorenj-
skemu glasu. 

IZ VSEBINE
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Modno sonce ženskih 
omar s čevlji
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Pred štirimi leti je Občina Škofja 
Loka prejela nagrado zlati kamen, ki 
jo podeljujejo razvojno najbolj pro-
dornim občinam. Nagrada, ki zah-
teva akcijo tudi vnaprej. Kaj vse je 
od takrat občina še realizirala in ali 
ostaja zvesta načelom nagrade?
"Občina Škofja Loka je še vedno priso-
tna pri Zlatem kamnu in vsako leto 
tudi sodelujemo na razglasitvi rezul-
tatov. Ocenjujejo naše delovanje izven 
konkurence, ker smo zlati kamen že 
prejeli. Ne vem natančno, kakšne so 
propozicije, če ga lahko dobiš še kdaj, 
vendar mislim, da ga v bližnji priho-
dnosti ne bomo več, ker so zdaj na 
vrsti druge občine. Naša naloga pa je, 
da razvojne projekte, na podlagi kate-
rih smo dobili zlati kamen, peljemo 
še naprej in jih dopolnjujemo. Dobro 
vzdržujemo smernice Zlatega kamna, 
in če pogledamo, kaj vse je bilo nare-
jenega v zadnjih letih, lahko mirno 
rečemo, da ta kamen vedno bolj sije."
• Ker se zdravstveni dom ne sooča 
samo s prostorsko stisko, temveč tudi 
s pomanjkanjem kadra, parkiranjem 
ipd., je občina aktivno pristopila k re-
ševanju te problematike. Ustanovlje-
na je bila posebna delovna skupina. 
Do kakšnih konkretnih rezultatov 
ste prišli v času od decembra, ko se je 
skupina prvič sestala, do danes?
"Delovna skupina je naredila svojo na-
logo, predvsem je preverila najboljše 
lokacije novega zdravstvenega centra. 
Istočasno skrbi tudi za iskanje ustre-
znih prostorov za namestitev vsaj 
treh dodatnih ordinacij v drugi polo-
vici letošnjega leta, poleg dveh, za ka-
tere so v zdravstvenem domu že našli 
prostor. Vzporedno pa mora Osnovno 
zdravstvo Gorenjske poskrbeti tudi za 
kadre. Računamo, da bomo do konca 
letošnjega leta dobili še pet dodatnih 
ordinacij, šest je bilo skladno s strate-

gijo nujno potrebnih, ena je bila odpr-
ta decembra lansko leto. 
Kar zadeva nov zdravstveni center, so 
bile izvedene naslednje aktivnosti: na 
podlagi izdelane zdravstvene strategi-
je za celotno loško območje je skupina 
ocenila vse možne lokacije. Nato smo 
objavili razpis za uradno primerjalno 
analizo najustreznejših lokacij in izbra-
li najugodnejšega in ustreznega izvajal-
ca, s katerim je bila podpisana pogodba 
in je že začel z delom. Računamo, da 
bo do konca aprila primerjalna analiza 
pripravljena. Izvajalec bo ocenil vse mo-
žne lokacije. Predno bo dokončna, bo še 
pregledana s strani delovne skupine in 
vodstva občine, predvidoma na majski 
seji pa bo o njej odločal občinski svet. 
Glede na izbrano lokacijo je pa potem 
naloga občine, da gre v pridobivanje 
zemljišč in še letos izvede tudi natečaj 
za projektiranje zdravstvenega centra. 
Osnova vseh aktivnosti pa je zdravstve-
na strategija." 
• Kaj se ta čas dogaja z razpisom za 
izgradnjo vrtca?
"Ko smo prvič objavili razpis, se je javil 
samo en ponudnik, ki ni imel ustre-
znih pogojev, tako da smo se dogovo-
rili, da bomo določene kriterije malo 
omilili, predvsem kar zadeva površin 

glede doslej že zgrajenih objektov. Od 
edinega ponudnika je bila najavljena 
revizija, ki jo je nato umaknil. To je 
nekoliko zamaknilo ponovno objavo 
razpisa. Tako smo v tem tednu objavili 
nov razpis, na katerega računam, da 
bomo dobili več kvalificiranih ponu-
dnikov izvedbe del, in računamo, da 
bomo lahko z deli začeli še v prvi po-
lovici letošnjega leta. Roki izgradnje še 
niso ogroženi. Za izgradnjo je predvide-
nih 14 mesecev, in če začnemo v mese-
cu juniju, bo gradnja vrtca zaključena 
ravno konec julija naslednje leto."
• Objavljen pa je razpis za sanacijo 
strehe na Loškem gradu. Kakšni so 
ocenjeni stroški? Ali boste oziroma 
ste pridobili nepovratna sredstva ter 
kdaj naj bi začeli sanacijo? 
"Ocena investicije na Loškem gradu je 
460 tisoč evrov in v tej višini so tudi re-
zervirana sredstva v občinskem prora-
čunu. V letu 2017 smo s strani Ministr-
stva za kulturo za to investicijo pridobili 
170 tisoč evrov nepovratnih sredstev, te 
dni pa smo dobili potrditev še za 202 ti-
soč evrov. Trenutno je v teku javni raz-
pis za izvajalca del, s katerimi bomo za-
čeli takoj po zaključku razpisa oziroma 
izboru izvajalca, to je v spomladanskih 
mesecih, torej maja ali junija."

Letos sanacija strehe na Loškem gradu
V teku je razpis za sanacijo strehe na Loškem gradu. Investicija je ocenjena  
na 460 tisoč evrov, delati pa naj bi začeli spomladi.
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• Zaradi potreb po širitvi industrije, 
natančneje Filca, ste pristopili k po-
stopku spremembe OPN-ja na tem 
delu. Svetniki so sicer pozdravili ši-
ritev industrije, hkrati pa so nekate-
ri izrazili pomislek predvsem zaradi 
širitve na račun gozda in kmetijskih 
zemljišč. Zanima nas, kakšen je bil 
odziv krajanov na javno razgrnitev 
in javno razpravo ter kakšna je ča-
sovnica za naprej?
"Odziv krajanov je bil ugoden, sicer se 
pa dogovarjamo z vsakim lastnikom 
zemljišč posebej. K podajanju mnenj so 
bile povabljene tudi vse krajevne sku-
pnosti, čeprav teče direktna komunika-
cija z lastniki zemljišč. Sicer pa trenutno 
poteka običajna procedura. Zaključena 
je bila javna razgrnitev. Videli bomo, 
kakšne so bile pripombe, če jih je moč 
upoštevati ali ne. V tem primeru je treba 
argumentirati, zakaj niso upoštevane. 
Nato gre dokument v drugo branje na 
občinskem svetu, mogoče že na junijsko 
sejo, sicer pa na septembrsko.
Ko že omenjava prostorsko urejanje, 
naj povem, da poteka tudi neformal-
na seznanitev javnosti z novim Ob-
činskim podrobnim prostorskim na-
črtom (OPPN) Livada Žolšče, ki ima že 
zelo dolgo brado, in upam, da bomo 
prvo fazo tega prostorskega načrta še 
v letošnjem letu sprejeli, tako da lah-
ko po dolgoletnem čakanju investitor-
ji začno gradnjo."
• V bližnji prihodnosti nameravate 
zgraditi fekalno kanalizacijo v Ka-
mnitniku. Kje po Škofji Loki še ni 
urejena kanalizacija in do kdaj jo 
nameravate urediti?
"Na nekaterih območjih je bila v za-
dnjem času kanalizacija že dograjena; 
za nekatera območja imamo pridoblje-
na gradbena dovoljenja ali pa je pro-
jektiranje v teku in bodo urejena v le-
tošnjem ter naslednjem letu. Ostalo pa 
nam bo približno 40 objektov, za katere 
bo treba kanalizacijo urediti kasneje. 
Rok je postavljen do leta 2022 in v tem 
času nam jih bo uspelo priključiti. Lah-
ko rečemo, da se bodo v roku treh let na 
kanalizacijsko omrežje lahko priklju-
čili vsi objekti, za nekatere (tri ali štiri) 
bomo pa zaradi prevelike oddaljenosti 
morali s pristojnimi državnimi institu-
cijami doseči dogovor, da jih izločimo 

iz strnjene aglomeracije. To pa pomeni, 
da bodo imeli male komunalne čistilne 
naprave.
Vzporedno se dogovarjamo tudi za 
izgradnjo malih kanalizacijskih sis-
temov. Imamo približno 15 območij, 
kjer jih bomo gradili. Najprej se bomo 
projekta lotili v Ševljah, kjer se s kra-
jani že pogovarjamo glede služnosti, 
projektant je na terenu in v nasle-
dnjem letu bi tak manjši kanaliza-
cijski sistem lahko tudi že zgradili. 
Zelo si prizadevam, da bi ga dejansko 
realizirali, saj bo to prvi tak projekt v 
okviru Republike Slovenije. Ponovno 
lahko dokažemo, da z dobro voljo in 
kvalitetnimi projekti lahko opremi-
mo tudi manjša območja. Gre za tiste 
zaselke, ki imajo več kot 50 prebival-
cev, za katere se je Republika Sloveni-
ja obvezala, da bo zgradila kanaliza-
cijske sisteme. Rok je bil leto 2017, ki 
je bil kasneje podaljšan na leto 2022. 
Če bomo uspešni pri prvem projektu, 
potem bomo dali dobro osnovo tudi 
nadaljnjim in prepričan sem, da nam 
bodo sledili tudi v drugih občinah."
• Zaključen je razpis za postavitev 
spominskih obeležij v Aleji zname-
nitih Ločanov. Kakšen je bil odziv in 
ali ste prejeli zanimive predloge?
"Prejeli smo pet prijav za štiri kandi-
date. Skladno z odlokom so včeraj o 
predlogih razpravljali na odboru za 
družbene dejavnosti, občinski svet pa 
bo o tem sklepal na majski seji."
• V okviru Dnevov Škofjeloškega pa-
sijona boste odprli tudi dolgo priča-
kovano pasijonsko sobo. Kakšna bo 
konkretno njena vloga in kdo bo za-
dolžen za njeno delovanje?
"Pasijonska soba bo predvidoma de-
lovala v okviru druge organizacije, to 
bo Turistično društvo Škofja Loka, ki je 
preselilo svoje prostore na novo lokaci-
jo. Bistvo teh prostorov je, da bo v sklo-
pu informacijske pisarne soba odprta 
sedem dni v tednu štiri mesece v letu 
v času glavne sezone in vsaj šest dni v 
preostalem obdobju. Občina bo za to 
prispevala določena sredstva. Glavna 
vloga bo po eni strani seznanjanje obi-
skovalcev s Škofjeloškim pasijonom, po 
drugi strani pa bo tudi vstopna točka na 
virtualno Romualdovo pot, ki obsega 13 
postaj in se začne prav v pasijonski sobi. 

Zanimivost pasijonske sobe je, da smo v 
marcu začeli zbirati podpise vseh udele-
žencev dosedanjih pasijonov. Na stene 
pasijonske sobe, ki so črno pobarvane, 
se podpisujejo z belim flomastrom. Prvi 
podpisi so bili slavnostni, in sicer treh 
režiserjev zadnjih štirih pasijonov, ka-
sneje pa so svoje podpise začeli prispeva-
ti tudi vsi ostali in do uradnega odprtja 
pasijonske sobe 23. marca računamo, da 
se bo podpisala večina udeležencev. Za-
radi podpisovanja soba še ne bo dokonč-
no opremljena, zavese in kukala bomo 
montirali kasneje; bistvo pa je, da so tla, 
stene in stop urejeni in da v nadalje-
vanju turistična informativna pisarna 
tudi že nemoteno deluje."
• Ali ste z Občino Medvode sklenili 
kakšen dogovor glede širitve Osnov-
ne šole Jela Janežiča?
"Z Občino Medvode imamo zelo dobre 
odnose in trenutno urejamo formalno-
-pravne podlage, da kot soustanovitelji 
pristopijo k javnemu zavodu Osnovna 
šola Jela Janežiča. Kot soustanovitelji 
bodo vključeni kot enakopravni par-
tnerji k projektu širitve šole."
• Konec lanskega leta ste na petih 
lokacijah postavili merilnike kako-
vosti zraka in hrupa. Med obrav-
navanimi parametri so tako prašni 
delci, dušikovi oksidi, ozon, ogljikov 
monoksid, ravni hrupa in meteoro-
loški podatki. Občane zanima, kdaj 
in kje boste začeli meriti tudi vre-
dnosti formaldehida?
"Merilnike smo postavili na vseh one-
snaževanju najbolj izpostavljenih me-
stih in v našem največjem naselju. V 
postaji na Godešiču merimo tudi for-
maldehid. Vsi rezultati so bili zelo dobri, 
vendar je za tovrstno merjenje in ana-
lizo rezultatov potrebno malo daljše ob-
dobje. Po dveh mesecih merjenja bodo 
narejene prve analize. Bolj poglobljene 
analize pa bodo znane po končanem 
prvem letu merjenja, saj se kakovost 
zraka meri z določenimi odstopanji, se 
pravi, da je v najboljšem razredu lah-
ko tudi nekaj odstopanj nekajkrat na 
leto. A ne glede na to sem prijetno pre-
senečen, saj so rezultati zelo ugodni in 
praktično smo ves čas v najbolj kako-
vostnem območju. A tudi če smo v naj-
ugodnejšem območju, bomo stremeli k 
dodatnemu izboljšanju." 
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Turistično društvo Škofja Loka se je z Mestnega trga 7 preselilo 
na Mestni trg 42. Tako imenovana Thalerjeva hiša se nahaja na 
vogalu in mimo nje gredo vsi, ki jih pot vodi v staro mestno je-
dro, bodisi s strani Šentjakobske cerkve, avtobusne postaje ali 
Blaževe ulice. Zato je lokacija odlična, v njej pa bo svoj prostor 
dobila tudi pasijonska soba. Društvo je obogatilo tudi ponud-
bo v svoji trgovini. Osredotočili so se na slovenske naravne iz-
delke, ki so primerni za darila, kot so npr. čokolade, čebelarski 
izdelki, ekološka olja, kozmetični izdelki, čaji, domači sirupi, 
likerji, žganje … Društvo vabi na uradno odprtje s krajšo slove-
snostjo in pokušino slovenskih naravnih izdelkov 17. marca ob 
10. uri.

V novih prostorih

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V skladu s programom varstva zraka, ki je bil sprejet leta 
2014, so na Občini Škofja Loka začeli z aktivnostmi za vzpo-
stavitev mreže merilnih postaj za spremljanje kakovosti 
zraka. Glede na cilje, določene v Celostni prometni stra-
tegiji občine, pa so v to mrežo vključili tudi spremljanje 
hrupa v okolju. 
»Onesnaženi zrak lahko pomembno vpliva na zdravje lju-
di, saj smo onesnaženju izpostavljeni povsod in ne po svo-
ji izbiri. Vse do nedavnega je prevladovala miselnost, da 
največje onesnaženje zraka povzročata energetika in in-
dustrija. Danes vemo, da so največji onesnaževalci zraka 
predvsem promet in individualna kurišča na trda goriva 
ter nekateri večji industrijski obrati. Glavna grožnja zdrav-
ju ljudi so predvsem delci v zraku in talni ozon, prvi v zim-
skem času, drugi poleti,« so sporočili z občinske uprave.
V Občini Škofja Loka sicer nimamo stalnega merilnega 
mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v okviru 
državne merilne mreže. Z meritvami, ki jih je občina v le-
tih 2007 in 2012 izvedla sama na različnih lokacijah, se je 
izkazalo, da je zrak pozimi precej bolj onesnažen kot jeseni, 
posledično so bile v zunanjem zraku občasno prekoračene 
mejne vrednosti za delce PM10, vendar pa je prekoračitev 
bilo manj od dovoljenih 35 preseganj na leto. Povprečne 
izmerjene vrednosti ozona v merilnem obdobju sicer niso 
presegale mejnih vrednosti, vendar pa so maksimalne iz-
merjene urne koncentracije presegle mejno vrednost tudi 
za 35 odstotkov. 
Z meritvami se je torej izkazalo, da sta tudi v občini Škofja 
Loka ključna parametra onesnaženosti zraka delci PM10 
in ozon, na kar vplivajo predvsem emisije snovi v zrak iz 

prometa in industrije, v zimskem času pa tudi iz kurilnih 
naprav na trda goriva.
Pomemben dejavnik standardov kakovosti okolja je tudi 
hrup, ki ima bistven vpliv na zdravje ljudi. Občina Škofja 
Loka nima izdelane strateške karte hrupa, čeprav bi jih 
za nekatere obremenjene, zelo frekventne cestne odseke 
glede na veljavno zakonodajo morala imeti. Ta pomanj-
kljivost se je pokazala tudi v procesu izdelave celostne pro-
metne strategije.
Konec leta 2017 so tako glede na relevantne strokovne kri-
terije za določitev lokacij merilnih mest namestili merilne 
naprave za spremljanje kakovosti zraka in hrupa na na-
slednjih lokacijah: avtobusna postaja Škofja Loka, Virma-
še, Frankovo naselje, Trata – v bližini železniške postaje in 
Godešič.
Na vseh merilnih postajah od 6. januarja dalje merijo na-
slednje parametre: kakovost zraka (prašni delci, dušikovi 
oksidi, ozon, ogljikov monoksid), raven hrupa ter meteoro-
loški podatki (temperatura, vlažnost, pritisk).
Do aprila bo vzpostavljena tudi posebna aplikacija za pri-
kaz rezultatov meritev na mobilnih telefonih. »Pridobljeni 
podatki bodo tako lahko dostopni in namenjeni najširši 
javnosti za sprotno spremljanje stanja kakovosti zraka in 
hrupa, občinski upravi pa bodo služili za podrobnejše ana-
lize in obdelave različnih parametrov. V primeru prekora-
čitev bodo izdelana in izdana opozorila oziroma napotki 
javnosti za ustrezno ukrepanje,« so še sporočili s škofjelo-
ške občine.
Strošek nakupa mreže petih merilnih postaj za zrak in 
hrup s potrebno internetno povezavo ter izdelava aplikaci-
je za prikaz in obdelavo podatkov je znašal slabih 20 tisoč 
evrov.

Merijo kakovost zraka in hrup
Od začetka letošnjega leta na petih koncih po Škofji Loki merijo kakovost  
zraka in raven hrupa.



OBČINSKE NOVICE | 7 

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Kdaj in kje vas občani lahko dobijo?
"Naša KS ima uradne ure v svojih prostorih (Podlubnik 139) 
ob četrtkih od 12. do 16. ure. V tem času sem skoraj vedno 
tukaj, sicer pa je prisotna vsaj tajnica, ki je na telefon do-
segljiva tudi izven naših uradnih ur."
• S kakšnimi težavami in vprašanji se občani najpogo-
steje obračajo na vas?
"Pozimi je to najpogosteje zimska služba in kidanje snega, 
nadalje hitrost skozi naselje in želja po hitrostnih ovirah, 
problem prometne varnosti zaradi živih mej, neugledni 
ekološki otoki, katerih okolico smo v zadnji čistilni akciji 
temeljito očistili, ipd. V svojih prostorih imamo dvorano, 
ki jo po predhodni rezervaciji lahko uporabijo naši krajani 
brezplačno, tako da je nekaj obiskov tudi iz tega naslova. 
Tako pri nas svoj prostor za druženje najdejo številne sku-
pine, iniciative, društva ipd. Nekaj krajanov nas obišče za-
radi želje po informacijah, kaj se dogaja v naši KS." 
• In ravno za informiranost vseh krajanov ste poskrbeli 
na še en način.
"Že konec leta 2016 smo izdali informacijski list, imenovan 
KrajančVek, v katerem smo predstavili rezultate preteklega 
dela, načrte za naprej, nekatere probleme oziroma, kot smo 
jih poimenovali, črne pike in povabili k sodelovanju. List smo 
raznosili po vseh domovih in krajani so ga zelo toplo sprejeli. 
Prav je, da vidijo, kaj delamo, pa tudi, da opozorimo na po-
manjkljivosti, za katerih odpravo marsikaj lahko storijo tudi 
krajani sami, to so npr. previsoke žive meje, privatna smeti-
šča, zanemarjeni ekološki otoki, pasji iztrebki … Krajani so 
radi obveščeni in tudi večinoma poskrbijo za urejeno okolico."
• Na katere projekte v preteklem obdobju pa ste najbolj 
ponosni?
"Iz zadnjega leta je to obnova ceste z ureditvijo javne raz-
svetljave iz Trnja v Vešter, ki smo jo dolgo pričakovali in 
je bila resnično potrebna. Daleč najbolj odmeva obnova 
vodovoda med stolpnicami vzporedno z obnovo cest, saj 
je neštetokrat počila kakšna cev. Dobili smo lepo otroško 
igrišče za Kamnitnikom, uredili pešpoti … Če pa pogleda-
mo še nekoliko bolj nazaj, smo obnovili dva mostova v Sta-
ri Loki in postavili nove ograje, obnovili igrišče in postavili 
nove klopce v Podlubniku, uredili križišče v Groharjevem 
naselju, lepo skrbeli in še skrbimo za urejenost pokopali-
šča v Stari Loki, na več mestih postavili javno razsvetljavo, 
nadalje smo na cesti v Crngrob po klancu do rdečega zna-
menja položili asfalt; tudi cerkev sv. Uršule v Pevnem je 
dobila luč in asfalt in tako dalje."

• Kakšni pa so načrti za naprej?
"Nadaljujemo obnovo vodovoda v Podlubniku, ki mu bo 
sledila sanacija cestišča. V planu je izgradnja javne raz-
svetljave na Križni gori, preplastitev dela ceste v Grohar-
jevem naselju, ureditev bankin ob cesti Groharjevo nase-
lje–Pevno, položitev asfalta na Pšen hribu itd. Govorim o 
planih za letošnje leto, seveda pa so želje za naprej še večje. 
Tako je denimo potrebna celovita ureditev okolice cerkve v 
Crngrobu, ki ne more biti samo projekt KS; nadalje bi radi 
imeli prehod za pešce pri Modrem valu, saj imamo precej 
otrok v Veštru, tam je avtobusna postaja, prehoda za pešce 
pa ni. Želeli bi tudi asfaltirati klanec proti koči na Križni 
gori, saj dež uničuje pot. Prav tako cesta na Križno goro 
kliče po obnovi. Želimo urediti in sanirati podhod v trgo-
vskem centru in tako dalje."
• Krajani so nas opozorili na eno zanimivost. Njihova 
predsednica na mreč pozdravlja vse, od najmlajših do 
najstarejših in jim poklanja nasmeh …
"Res je. Kot predsednica KS se mi zdi prav, da pozdravljam 
vse krajane, tudi otroke. Tudi to je kultura kraja in lju-
di. Pozdravljam jih vnaprej. Na začetku so me nekateri de-
belo gledali, zdaj pa večina odzdravi. In vse večkrat se mi 
dogaja, da me danes krajani pozdravljajo prvi, posebno to 
cenim pri otrocih in mladih. Seveda smo vsi včasih zami-
šljeni in ne vidimo mimoidočih, vendar je lepo nameniti 
sočloveku pogled in nasmeh. Tudi to lahko polepša dan." 

Reševanje črnih pik
V Krajevni skupnosti (KS) Stara Loka - Podlubnik, katere predsednica je Jožica 
Žnidaršič, krajane o izvedenih projektih pa tudi o črnih pikah obveščajo  
s pomočjo lastnega informacijskega lista.

Predsednica KS Stara Loka - Podlubnik Jožica Žnidaršič
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MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

S poplačilom dolga do Hete se je tako končala dvanajstle-
tna kalvarija podjetja STC Stari vrh, ki se je začela z naku-
pom šestsedežnice. Odkupna cena za vseh šest lizinških 
pogodb za šestsedežnico, tri teptalce in sistem zasneževa-
nja je znašala 900 tisoč evrov, preostali dolg v višini 2,4 
milijona evrov pa je bil odpisan. Podjetju, ki je bilo že tik 
pred stečajem, so tako omogočili nadaljnji razvoj.
Sredstva za odkup pogodb sta zagotovili občini Škofja Loka 
in Gorenja vas - Poljane, ki sta od lani edini lastnici družbe 
STC Stari vrh. Občini sta prispevali 640 tisoč evrov, preostalo 
tretjino potrebnih sredstev za odkup pogodb in stroške teko-
čega poslovanja so zagotovila podjetja Domel, Difa, Filc, GVO, 
Jelovica, Knauf Insulation, LTH Castings, Marmor Hotavlje, 

Polycom in Topos Hotavlje s sponzorstvom in z nakupom 
vozovnic za petletno obdobje. Smučišče Stari vrh se bo zdaj 
lahko usmerilo v razvoj celoletnega rekreativnega središča 
ter vlagalo v nove produkte in posodobitve, ob tem pa razvi-
jalo tudi spremljajočo ponudbo. A kot je opozoril škofjeloški 
župan Miha Ješe, manjka le še pika na i, in sicer združiti in-
terese tudi tistih, ki na tem območju živijo tudi od delovanja 
smučišča, torej ponudnikov turističnih in gostinskih kapa-
citet na Starem vrhu in v njegovem zaledju. A kot so opozo-
rili nekateri turistični in gostinski ponudniki, sedanjemu 
vodstvu STC Stari vrh ne zaupajo. Zmotila jih je predvsem 
podražitev večdnevnih smučarskih vozovnic sredi sezone 
ter spreminjanje obratovalnega časa in zapiranje smučišča 
tudi ob ugodnih vremenskih razmerah. V prihodnje sicer ne 
izključujejo nadaljnjega sodelovanja s podjetjem STC Stari 
vrh, a le ob drugačnem odnosu vodstva podjetja in spošto-
vanju dogovorov.

Poplačali dolgove  
do Hete
Občini Škofja Loka in Gorenja vas - 
Poljane ter loška podjetja so Smučarsko 
turističnemu centru (STC) Stari 
vrh zagotovili sredstva za odkup 
vseh lizinških pogodb od družbe za 
financiranje Heta Asset Resolution.

S poplačilom dolga do največje upnice Hete se Staremu vrhu 
obetajo možnosti za nov razvoj.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Največ povpraševanja je bilo po manjših enotah, velikih od 
20 do 30 kvadratnih metrov, in sicer kar 45 vlog. Sedaj sledi 
preverjanje pravočasnosti in popolnosti vlog ter preverjanje 
stanovanjskih in drugih razmer prosilcev na podlagi prejetih 
listin in na podlagi poizvedb pri pristojnih organih. Če bo ko-
misija odločila, da je to potrebno, si bo stanovanjske razmere 
tudi ogledala. Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stano-
vanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa, glede na 
število zbranih točk, uvrščeni na prednostno listo. Seznam 
uvrščenih upravičencev bo objavljen na enak način kot raz-
pis, v roku šest mesecev po zaključku razpisa.  
»Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi ozi-
roma o neuvrstitvi na prednostno listo, zoper katero se bodo 
imeli pravico pritožiti, če se ne bodo strinjali z odločitvijo. 
O pritožbi bo v roku dveh mesecev odločil župan. Po rešitvi 

pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev. 
Šele potem bo možno sklepati najemna razmerja za razpi-
sana stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2018 in 
2019,« je pojasnila Tatjana Šuštar s škofjeloške občine.
Po besedah škofjeloškega župana Mihe Ješeta je občinski sta-
novanjski program v sklepni fazi priprave in o njem naj bi še 
letos odločali na občinskem svetu. Gre za dveletni program, 
na podlagi katerega bodo sprejemali tudi ukrepe. »Predvsem 
mora ta program zadovoljiti širšo populacijo, saj smo se do se-
daj v glavnem ukvarjali samo z neprofitnimi stanovanji. Na 
vsak način moramo temu dati še dodatno težo oziroma bolj 
skupinam ljudi, ki težje pridejo do stanovanja, to so predvsem 
mlade družine in starejši. V letošnjem proračunu imamo 
predviden nakup objekta in ureditev večjega števila bivalnih 
enot in bivalnih stanovanj, kamor bomo lahko naselili večje 
število občank in občanov, ki trenutno rešujejo stanovanjski 
problem,« je še dodal župan Ješe.

Največ povpraševanja po manjših stanovanjih
Na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so na škofjeloški  
občini prejeli 111 vlog.
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Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka (Ura
dno glasilo slovenskih občin, št. 3/2017) Komisija za mandatna vprašanja, voli
tve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka

RAZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posameznikom, pravnim osebam 
zasebnega in javnega prava, različnim skupnostim in organizacijam ter druš
tvom s prebivališčem oziroma sedežem v občini naslednja priznanja:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe ali svojega 
družinskega člana.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinske
ga sveta Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, do petka, 20. 
APRILA 2018, s pripisom na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2018« ali po e-pošti 
na naslov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 24.00 ure.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Predsednik
Tine RADINJA l.r.
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V okviru evropskega združenja Douzelage 
Škofja Loka igra zelo aktivno vlogo. Tako 
se bo konec marca župan Miha Ješe v vlogi 
podpredsednika skupaj s predsednico od
pravil v Litvo na pogovore s potencialnimi 
novimi člani. Mesto mora izpolnjevati vsaj 
tri pogoje: da je prometno na dobri lokaci
ji, da ima srednjo šolo ter da gre za mesto, 
ki ima med štiri in dvajset tisoč prebival
cev. Zaželeno je tudi, da ima zanimivo in 
bogato zgodovino. Naslednja skupščina 
bo v švedskem mestecu Oxelösund, tema 
pa bo še vedno aktualna problematika 
beguncev, s poudarkom na njihovi inte
graciji.

Aktivnosti v  
združenju Douzelage

Hrvaško kulturno umetniško društvo 
Komušina Škofja Loka v sodelovanju s 
škofjeloško občino organizira tridnevno 
mednarodno konferenco na temo “Manj
šinske organizacije v razmišljanju in obli
kovanju prihodnosti EU”. Vsi zainteresira
ni vabljeni na protokolarni del konference 
in kulturni program, ki bosta na sporedu 
17. marca ob 15. uri v Sokolskem domu. 
Partnerji bodo primerjali izkušnje in pra
kse na področju vključevanja manjšin v 
družbeno, kulturno in politično življenje, 
in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, 
Bolgariji, na Madžarskem in v Latviji. Po
krovitelj konference je Evropska komisija 
skozi program Evropa za državljane.

O manjšinskih  
organizacijah

Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka 
25. marca ob 17. uri vabi v Sokolski dom 
na praznovanje materinskega dne. Že 
tako zanimiv kulturni program, s katerim 
želijo materam in očetom povedati ter po
kazati nekaj lepega, bosta obogatila še 
dva gosta. Stilistka Tina Martinec Selan 
bo spregovorila o lepoti, oblačenju, barv
ni in stilski usklajenosti, brat Jaro Kneže
vić pa o življenju, ljubezni ter telesni in 
duhovni lepoti.

Lepa si
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Družinska srečanja pod okriljem Lokalne akcijske skupine 
(LAS) za preprečevanje odvisnosti v jesensko-zimskih me-
secih potekajo ob sobotnih popoldnevih na Osnovni šoli 
Cvetka Golarja. Na kvalitetnih športno in igrivo obarvanih 
rekreacijah v povprečju beležijo okoli dvajset udeležencev. 
Otroci najbolj uživajo v skupinskih športnih igrah in šta-
fetah. Najmlajši udeleženec je štel osem mesecev, sicer pa 
na rekreacijo skupaj s starši radi pridejo tudi najstniki.
Vsako leto pripravijo svojevrsten zaključek družinske re-
kreacije in letos bo tudi tako. »To srečanje bo precej dru-
gačno, saj se bomo družili v gozdu, in ne v telovadnici. V 
gozd bomo šli z gospo Tannjo Yrsko, ki med drugim uvaja 
v Sloveniji gozdni vrtec. Njen namen je ohranjanje mostu 

med naravo in človekom. Mogoče bomo na poti srečali 
škrate, slišali tišino … Vse je mogoče, če se prepustimo ča-
robnosti gozda,« je povedala Alenka Okorn, ki je na LAS-u 
zadolžena za družinsko rekreacijo. 
Pridružite se jim lahko 24. marca ob 9.45 na parkirišču ob 
nogometnem igrišču v Gorajtah. Srečanje bo potekalo ob 
vsakem vremenu, saj je v gozdu vedno zanimivo.

Srečanje v gozdu
S prihodom pomladi se zaključuje 
sobotna družinska rekreacija. Zaključno 
srečanje bo potekalo v gozdu.

Razigrana, športna, vesela, predvsem pa kakovostno preživeta 
sobota na družinski rekreaciji

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Ureditve Kidričeve ceste se bodo lotili 
na vzhodni strani, in sicer najprej pri-
de na vrsto krožišče pri Lipici. Slednje 
naj bi do konca maja projektirali, nato 
pa takoj začeli z deli. Temu sledi ure-
ditev od novega krožišča do avtobusne 
postaje pri Gorenjski predilnici, ki naj 
bi se je lotili v jesenskih mesecih.

UREDITEV MED STARIM DVOROM  
IN ŽELEZNIŠKO POSTAJO

Kidričevo cesto med Starim Dvorom 
in železniško postajo bodo urejali v 
treh etapah v treh letih, torej od leta 
2019 do 2021. 
»Prva etapa je predvidena v naslednjem 
letu – računamo, da bo obnovljena ce-
sta od Starega Dvora do vključno avto-
busnega postajališča vzhodno od križi-
šča pri Mercatorju. Predvideno je novo 

postajališče proti železniški postaji 
neposredno za krožiščem v Starem 
Dvoru, nadalje dvostranska kolesar-
ska pot, se pravi na vsaki strani ceste 
v svojo smer in pa zraven tudi površi-
na za pešce ter krožišče pri Mercator-
ju. Računam, da bo naslednjo jesen to 
vse že urejeno, potem pa sledi ureditev 
v dveh etapah do železniške postaje,« 
je načrte predstavil župan Miha Ješe 
in dodal, da bo s krožiščem bistveno 
bolj poskrbljeno za najšibkejše udele-
žence v prometu. Pred kratkim so sicer 
na omenjenem prehodu urejali javno 
razsvetljavo, a očitno to ni dovolj, zato 
ponovno apelira na voznike, naj bodo 
pozorni na pešce in kolesarje.

NAPREJ PROTI PODLUBNIKU

Istočasno po besedah župana name-
ravajo urediti tudi del, ki je v držav-
ni lasti, in sicer odsek od Info točke 

(nekdanji Petrol) do Starega Dvora. 
Tako naj bi uredili nivoje križanja cest 
s kolesarskimi stezami in hodniki za 
pešce, kar je še posebej problematično 
v križišču na Plevni. Dvigniti namera-
vajo cestišče stranskih cest, s čimer 
bodo vozniki avtomatično znižali hi-
trost. Prav tako nameravajo urediti 
kolesarsko stezo med avtobusno po-
stajo in starim Petrolom. »Predvide-
vamo ureditev kolesarske steze tudi 
na južni strani ceste, saj je trenutno 
dvosmerna od uvoza v hotel naprej, 
kar je zelo nevarno za prečkanje. S 
tem bomo precej storili za prometno 
varnost,« je še povedal župan in hkra-
ti izrazil zadovoljstvo, da je investi-
tor na Dolenčevem vrtu zaprl dostop 
na Kidričevo cesto, ki so jo predvsem 
dijaki prečkali na nevarnem odseku. 
Ureditev ceste na tem delu je poveza-
na z gradnjo blokov na omenjenem 
vrtu.

Nujna je ureditev Kidričeve ceste
Nedavna nesreča peške na prehodu za pešce pri Mercatorju in Eurospinu je 
ponovno opozorila, da je Kidričeva cesta potrebna temeljite ureditve.



OBČINSKE NOVICE | 11 

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Glasbeni skupini Makalonca so najpo-
membnejši vir za poustvarjanje zgodnji 
zapisi naše ljudske glasbe. S pomočjo 
poznavanja ohranjenih oziroma rekon-
struiranih zgodnejših glasbenih izvajal-
skih praks in uporabe kopij glasbenih 
instrumentov, upodobljenih na naših 
srednjeveških freskah, poskušajo obu-
diti pozabljeni srednjeveški zvočni svet 
našega prostora. Gre torej za nekakšen 
glasbeno-arheološki pristop, ki lahko 
pomembno razširja našo identifikacijo 
v času in prostoru, obenem pa je lah-
ko tudi spodbuda za sodobno glasbeno 
ustvarjalnost. Želja ansambla je tudi 
razširitev dejavnosti v obliki študijske 

skupine, ki bi pod okriljem Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti združevala 
aktivne raziskovalce in poustvarjalce 
naše ljudske glasbe. Cilj študijske sku-
pine bi bil s pomočjo ustvarjalnih delav-
nic najti ustrezno, strokovno utemelje-
no praktično predstavitev naše ljudske 
glasbene dediščine na mednarodnem 
simpoziju Europa Cantat, ki bo v Slove-
niji potekal v letu 2021. Na tokratnem 
koncertu bodo premierno predstavili 
poskus rekonstrukcije zvočnega sveta, 
za katerega lahko domnevamo, da je bil 
del realne izvajalske prakse našega pro-
stora v času od poznega srednjega veka 
preko renesanse do zgodnjega baroka. 
Ob tem se vplivom 21. stoletja ne morejo 
in tudi nočejo izogniti.

Zgodnji zapisi ljudske glasbe
V okviru Kristalnega abonmaja bo jutri ob 19.30  
v Sokolskem domu nastopila skupina Makalonca.

Občina Škofja Loka bo skupaj z vokalno 
skupino Patina in Turističnim društvom 
Škofja Loka organizirala prvi vokalni ve-
čer kvartetov in kvintetov. Prireditev bo 
potekala 7. aprila v Sokolskem domu, na 
razpis pa se do 25. marca lahko prijavijo 
skupine v zasedbi trio, kvartet in kvin-
tet. Na prireditev, ki je revijalnega zna-
čaja, se lahko prijavi predvidoma deset 
skupin. Prijavljene skupine bodo izbrali 
organizatorji skupaj s strokovnimi sve-
tovalci. Vsaka zasedba se bo predstavila 
z dvema skladbama po lastni izbiri. Mo-
žen repertoar pa so slovenske ljudske in 
narodne, zimzelene slovenske melodije, 
dalmatinske itd. Vse skladbe morajo biti 
izvedene a capella. Organizatorji vabijo 
vse zainteresirane vokalne skupine, da 
skupaj soustvarijo nepozaben dogodek 
v škofjeloškem kulturnem hramu.

Sodelujte na  
vokalnem večeru
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Poročilo za leto 2017 smo pripravili v skladu s Pravilnikom o pitni vodi 
(Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in navo-
dilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

Na JLV in JVRLL je, skladno s predpisi, vzpostavljen notranji nadzor, 
po načelih HACCP sistema, s strani Loške komunale d. d., Škofja Loka. 
NLZOH je soizvajal del nalog notranjega nadzora in sicer vzorčenje in 
laboratorijske preiskave pitne vode. O vseh rezultatih laboratorijskih 
preskušanj vzorcev pitne vode (v nadaljevanju PV) so bili sproti, s strani 
NLZOH, direktno obveščeni: Občina Škofja Loka (lastnica vodovodov), 
Loška komunala (upravljavec vodovodov) in Zdravstveni inšpektorat 
RS (ZIRS). Obveščanje uporabnikov je potekalo skladno z navodili NIJZ.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s PV približno 19.000 prebi-
valcev v naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfar-
je, Forme, Godešič, Gorenja vas-Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, 
Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Papirnica (delno), Podpulferca, Pungert, 
Puštal, Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, 
Virlog, Virmaše, Zminec (delno) in mesto Škofja Loka. JLV se redno 
oskrbuje s PV iz zajetij in vrtin v Hotovlji, zajetij: Trebija, Lovrenc, Ga-
brovo, Trnje in črpališč Viršk, ter Vešter. Ker PV iz vseh teh virov ni tako 
kvalitetna, da bi jo lahko uživali brez predhodne dezinfekcije, se voda 
na Trebiji, na Gabrovem in na Trnju klorira, v Hotovlji klorira in UV dez-
inficira, na Lovrencu pa UV dezinficira. 
Na najbolj izdatnem zajetju v Hotovlji in za zajetja Lovrenc, sta vgraje-
na turbidimetra, ki merita motnost vode, ob povišani motnosti (MV=4 
NTU) pa se distribucija vode iz teh virov, do uporabnikov, avtomatsko 
prekine.

Črpališče Sorško polje (rezervni vodni vir za JLV) in črpališči Trebija, ter 
Visoko (vira v izgradnji), so v letu 2017 obratovali le za potrebe kontro-
le kvalitete PV (zagon črpališč samo za potrebe vzorčenja). Ker PV iz čr-
pališča Trebija še ni primerna za distribucijo do uporabnikov, ne more 
nadomestiti PV iz zajetja Trebija spodnje, ko le-ta kali. Status vodnega 
vira v opazovanju imajo nekatera spodnja zajetja v Hotovlji in črpališče 
Lipica, ki so sicer fizično izključeni iz distribucije, kvaliteta vode pa se 
preverja redno 2x letno. 

Kvaliteta pitne vode (PV) iz omrežja Javnega loškega vodovoda 
(JLV) v letu 2017: 
na različnih delih omrežja JLV je bilo odvzetih in laboratorijsko preiska-
nih 193 vzorcev PV (135 za mikrobiološke preiskave in 58 za fizikalno-
-kemijske analize). 
Vsi odvzeti vzorci za kemijske preiskave so bili skladni s predpisi, mi-
krobiološko neskladen s pravilnikom za PV pa je bil en (1) vzorec. V 
vzorcu pitne vode, odvzetem dne 5. 4. 2017 iz omrežja Lovrenc (jašek 
z UV), kjer se PV ne klorira, so bile najdene bakterije Escherichia coli, 
<4 CFU/100ml in koliformne bakterije, <4 CFU/100ml. Vsi preostali od-
vzeti vzorci iz omrežja JLV, istega dne in ponovno odvzeti vzorec dne: 
11. 4. 2017, po izvedenih ukrepih za zagotovitev skladnosti PV, so bili 
skladni s predpisom za PV. 

JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA (JVRLL) oskrbuje s pitno vodo 
(v nadaljevanju PV) približno 140 prebivalcev v naseljih Rovte, Sv. Lenart, 
Zgornja in Spodnja Luša. Vir PV je zajetje Mladi vrh, PV pa se UV dezinfi-
cira. Ker je poraba PV iz JVRLL majhna, omrežje pa sorazmerno dolgo, je 
treba, kljub stalni UV dezinfekciji, zagotoviti zadostno pretočnost vode, 
sicer se lahko v vodovodnem omrežju ustvarijo pogoji za razvoj mikro-
organizmov. Trenutno se ta problem rešuje s stalnim izlivom vode iz ce-
vovodov JVRLL, na dveh pipah, z iztokoma v betonski koriti, na lokacijah 
Lenart in Luša (količino iztočene vode merita vodomera), saj na JVRLL še 
niso priključeni vsi uporabniki, za katere je bil ta javni vodovod zgrajen.

Kvaliteta pitne vode (PV) iz omrežja JVRLL v letu 2017: 
na različnih delih omrežja JVRLL je bilo v okviru notranjega nadzora 
odvzetih in laboratorijsko preiskanih 14 vzorcev pitne vode (11 za mi-
krobiološke in 3 za fizikalno-kemijske analize), dodatno so bili 4 vzorci 
odvzeti v okviru vzporednega vzorčenja k monitoringu pitnih vod v RS 
(po 2 za mikrobiološke in 2 za kemijske preiskave), vsi odvzeti vzorci pa 
so bili skladni s predpisi. 

Na JLV in JVRLL se je v letu 2017 dodatno izvajal tudi nadzor kvalitete PV 
s strani države – Monitoring pitne vode v RS, na pipah uporabnikov(JLV: 
30 vzorcev in JVRLL: 4 vzorci,  za mikrobiološke in kemijske preiskave), 
kar pomeni še dodatno preverjanje kvalitete PV. Vsi vzorci, odvzeti iz JLV 
in JVRLL, za mikrobiološke preiskave so bili skladni s predpisom za PV, pri 
enem odvzetem vzorcu iz JLV, za kemijske analize, dne: 19. 12. 2017, pa 
je bila ugotovljena neskladnost zaradi povečane vsebnosti Aluminija in 
sicer 278 µg/l (MV=200 µg/l). Aluminij je ena od kovin, ki je zelo pogosto 
zastopana v zemeljski skorji. Poleg tega je kovina, ki ima zelo razširjeno 
rabo in posledično obstaja verjetnost kontaminacije vzorca.  Zaradi do-
mneve, da je imela na izmerjeno vrednost precejšen vpliv interna hišna 
napeljava, je bil 22. 12. 2017 odvzet vzorec PV iz JLV (vstopna voda v 
objekt), nato pa še vzorci na štirih različnih lokacijah v omrežju JLV, ter 
v objektu, kjer je bila predhodno ugotovljena neskladnost. Vsi ponovno 
odvzeti vzorci (6) so bili skladni s predpisom za PV. 

Poročila in obvestila za JLV in JVRLL, ter ostale koristne informacije o 
pitni vodi, so dostopni na spletni strani Loške komunale: www.loska-ko-
munala.si, pri čemer posebej opozarjamo na priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede vzdrževanja internega vodovodne-
ga omrežja in pravočasno investicijsko vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, saj je kvaliteta PV na pipi uporabnika odvisna tudi od stanja hišne-
ga vodovodnega omrežja, za katerega pa je, skladno s predpisi, odgovoren 
lastnik (pri javnih objektih lastnik in/ali upravljavec javnega objekta).

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

Pripravila: Andrej Obronek, dipl. san. inž., NLZOH in 
Mojca Müller, dipl. inž. kem. tehnol., Loška komunala d. d., Škofja Loka 

Franc Ribnikar, dipl. san. inž. Mateja Žumer, dipl. inž. grad.
NLZOH, Vodja COZ Kranj Direktorica Loške komunale, d. d.
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SKUPNO POROČILO NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN 
HRANO (NLZOH) IN LOŠKE KOMUNALE D.D., ZA JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) 

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

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

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

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

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

 neskladen je bil tudi vzorec, odvzet dne: 16.5.2017, na tranzitnem cevovodu Trebija – 
Poljane, v Poljanah (Escherichia coli 29; koliformne bakterije 33 in enterokoki 11 CFU/ 100 
ml), povečano je bilo tudi število kolonij pri 22°C (130 CFU/ml). Za kontrolnim merilnim 
mestom v Poljanah se PV iz virov Trebija združi s klorirano in UV dezinficirano PV iz virov 
Hotovlja. Vsi preostali vzorci odvzeti iz omrežja JLV, istega dne, pri čemer se je preverjala 
tudi vsebnost stranskih produktov dezinfekcije, so bili skladni s predpisom za PV.  
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠKOFJI LOKI
Obvestilo je pripravljeno v skladu z Uredbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l.  RS, št. 98/2015, 
76/2017), v nadaljevanju »Uredba«. Na podlagi 25. člena Uredbe 
Vas zato kot uporabnika javne službe, obveščamo o sledečem:
Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
v javno kanalizacijo so opredeljeni v Odloku o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju 
posebnih storitev (Ur. l. RS, št. 13/2009, 14/2011, 6/2015 in 
Ur. glasilo slovenskih občin, št. 50/17), v nadaljevanju občin-
ski odlok, ki na celotnem območju občine Škofja Loka velja 
od 1. 1. 2010 dalje. Dostopen je tudi na spletni strani Loške ko-
munale, kjer je dostopen tudi »Program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini Škofja Loka za obdobje 
2017-2020«. 
Investicije na javni kanalizaciji in čistilnih napravah so v pristoj-
nosti občine Škofja Loka.
V letu 2017 se je izredno povečala (podvojila) količina od-
padkov na vstopu v CČN Škofja Loka, kar pomeni, da upo-
rabniki javne kanalizacije v odtoke in WC školjke odvržejo 
odpadke, ki bi jih sicer morali ločevati. Ti odpadki se na či-
stilni napravi zbirajo v kontejnerjih in odvažajo na sežig v 
tujino. To pomeni nepotrebne višje stroške čiščenja odpa-
dne vode.
V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati: stru-
pene snovi, snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozij-
ske mešanice, jedke snovi (kisline, alkalije in soli), maščobe 
in odpadno olje, odpadne vode, tekočine ali snovi, ki bi 
škodljivo vplivale na material iz katerega je zgrajena javna 
kanalizacija, trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, 
gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, mavec, pe-
sek, cement, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, pla-
stiko ali druge predmete, radioaktivne snovi in kužne sno-
vi, kamor spada tudi gnojevka. V vode ali javno kanalizacijo 
je prepovedano odvajati odpadne vode, ki vsebuje zmlete ali 
zdrobljene odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih ali gospodinj-
stvu podobnih dejavnostih in ni dovoljeno odvajati drenažnih 
vod, zalednih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov ter pada-
vinskih vod, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodo-
tok. Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo 
prepovedano odvajati padavinsko, izvorno ali drenažno vodo, v 
ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa industrijsko ali komu-
nalno odpadno vodo. O nevarnih in škodljivih snoveh, ki so 
zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme ali višje sile od-
tekle v javno kanalizacijo, je uporabnik dolžan poleg centra za 
obveščanje obvestiti tudi izvajalca javne službe in takoj ustrezno 
ukrepati.
Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v mestu Ško-
fja Loka in v okolici, odvaja v javno kanalizacijo Škofja Loka, 
se čisti na Centralni čistilni napravi Škofja Loka (krajše CČN 
ŠKL), zmogljivosti 45600 PE, ki je mehansko–biološka čistilna 
naprava s terciarnim čiščenjem odpadne vode, obdelavo blata, 
ter kogeneracijo za proizvodnjo elektrike in toplote, na bioplin 
in zemeljski plin. V objektu mehanskega predčiščenja je loče-

no izveden sprejem gošč iz greznic in malih ČN. V mehanskem 
predčiščenju in pri strojnem predzgoščanju, ter strojnem zgo-
ščanju, se namesto pitne vode uporablja tehnološka voda (oči-
ščena odpadna voda iz CČN ŠKL). Učinki čiščenja CČN ŠKL za 
leto 2017 so sledeči: po KPK 94,77 %, po BPK5 97,35 %, po celo-
tnem dušiku 88,32 % in po celotnem fosforju 92,40 %. OMOV za 
leto 2018 se izvaja skladno z OVD za CČN ŠKL in predpisi.
Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v naseljih 
Godešič, Reteče in Gorenja vas-Reteče odvaja v javno kana-
lizacijo, se čisti na Čistilni napravi Reteče (krajše ČNR), zmo-
gljivosti 2400 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava, z 
aerobno stabilizacijo blata, ki se zbira v zalogovniku, ter nato od-
važa v obdelavo na CČN ŠKL. Učinki čiščenja ČNR za leto 2017 
so sledeči: po KPK 97,78 %, po BPK5 98,82 % in po celotnem 
dušiku 88,71 %. OMOV za leto 2018 se izvaja skladno z OVD za 
ČNR in predpisi.
Poročila o predpisanem obratovalnem monitoringu, ki ga 
lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec s strani MOP-ARSO, so 
dostopna na spletni strani Loške komunale: www.loska-ko-
munala.si, kjer so dostopne tudi ostale koristne informacije iz 
različnih področij dela. O vseh občasnih meritvah, v okviru obra-
tovalnega monitoringa obeh ČN, so preko celega leta, sproti in  
direktno, s strani pooblaščenega izvajalca, obveščeni: Občina 
Škofja Loka (lastnica CČN ŠKL in ČNR), Loška komunala (upravlja-
vec CČN ŠKL in ČNR) in Okoljski inšpektorat, OE Kranj. Poleg tega 
se, s strani pooblaščenih izvajalcev, izvajajo tudi ostali predpisa-
ni  monitoringi in meritve, Loška komunala pa zagotavlja redni 
interni monitoring v laboratoriju CČN ŠKL  (za CČN ŠKL in ČNR) 
in izvaja naloge, ki so potrebne za spremljanje obratovanja obeh 
čistilnih naprav v upravljanju.
Uporabniki storitev javne kanalizacije, ki se zaključuje s 
CČN ŠKL oziroma s ČN Reteče, so dolžni upoštevati in izvaja-
ti tudi sledeča določila veljavnega občinskega odloka, ki so 
povzeta v nadaljevanju: praviloma je uporabnik lastnik objek-
ta oziroma stanovanjske enote in/ali zemljišča. V primeru, da je 
objekt oziroma stanovanjska ali poslovna enota in/ali zemljišče 
v posesti tretje osebe (posestnika), sta posestnik in lastnik za ob-
veznosti solidarno (nerazdelno) odgovorna.
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo 
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih upo-
rabnikov in ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne 
vode, ki povzroča škodo ali motnje pri odvajanju odpadne 
vode ali v postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi, 
oziroma škodujejo ali bi lahko škodovale okolju ali zdravju 
delavcev izvajalca javne službe odvajanje in čiščenje odpadne 
vode - Loške komunale, d. d. (v nadaljevanju izvajalec). 
Uporabnik, ki je že priključen, ali ima možnost priključitve 
na javno kanalizacijo ima poleg zgoraj navedenih določil še 
naslednje obveznosti:
–  redno vzdrževati in čistiti interno kanalizacijo in kanalizacijski 

priključek,
–  občasno preverjati tehnične brezhibnosti kanalizacijskega pri-

ključka na javno kanalizacijo,
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– na javno kanalizacijo se sme priključiti le s soglasjem izvajalca,
– v kanalizacijski priključek ne sme posegati brez soglasja izvajalca,
–  zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s pred-

pisi in pogoji v soglasju izvajalca,
–  pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo, le-to priključiti na javno 

kanalizacijo,
–  omogočiti izvajalcu dostop in pregled interne kanalizacije ter 

količino in kvaliteto odpadne vode v vsakem času, tudi izven 
obratovalnega časa,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja 
izvajalca,

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

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

Obvestilo lastnikom in upravljavcem nepretočnih greznic, 
obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 
(krajše MKČN): Loška komunala d. d., Škofja Loka (v nadalje-
vanju Izvajalec) je izvajalec javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja 
Loka. V okviru te službe se izvajajo tudi storitve, povezane z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Uredba predpisu-
je obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri 
leta. Poleg Uredbe pogoje za izvajanje storitev te javne službe 
predpisuje občinski odlok. Prevzeto blato iz greznic in MKČN 
se bo odpeljalo v obdelavo na CČN Škofja Loka. V letu 2018 
se bo izvajalo redno praznjenje greznic in MKČN v naslednjih 
naseljih: Breznica pod Lubnikom, Brode, Bukovica, Bukovščica, 
Crngrob, Dorfarje, Forme, Grenc, Knape, Križna Gora, Moškrin, 
Papirnica, Pevno, Pozirno, Pungert, Puštal, Sopotnica, Strmica, 
Škofja Loka, Trnje, Vešter, Vincarje, Zgornja Luša in Zminec. 
O predvidenem praznjenju posamezne greznice ali MKČN bomo 
lastnike oziroma uporabnike le-te pravočasno obvestili. Prav tako 
se bodo v letu 2018 izvajala izredna praznjenja greznic in MKČN 
ob priključevanju objektov na javno kanalizacijo v naseljih, ki so 
oziroma se opremljajo z javno kanalizacijo na območju občine 
Škofja Loka. Hkrati obveščamo lastnike objektov, ki boste vgradili 
MKČN, da v kolikor boste želeli uveljavljati nižjo okoljsko dajatev 
v višini 90 %, je potrebno na podlagi Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem moni-
toringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 98/15 v nadaljevanju pravil-
nik) med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) izdelati Po-
ročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE (http://www.uradni-list.si/ 
files/RS_-2015-098-00020-OB~P002-0000.PDF), kateremu obve-
zna priloga je analizni izvid o opravljenih meritvah, izdan s stra-
ni pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa (http:// 
okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5), ki je meritve iz-
vedel. Analizni izvid, ki je priloga Poročilu o prvih meritvah za 
MKČN <50PE, ne sme biti starejši od 30 dni. Na podlagi nave-
denega pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa, 
naročite analizni izvid med 3. in 9. mesecem po zagonu vaše 
MKČN. Nato izpolnite poročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE, 
ki mu priložite analizni izvid, ter vse skupaj pošljite na Loško 
komunalo d. d., Škofja Loka ali prinesite osebno na vložišče Lo-
ške komunale. Prosimo, da priložite tudi izjavo o lastnostih vaše 
MKČN, ker jo potrebujemo za potrebe poročanja na pristojno 
ministrstvo ter vaš mobilni kontakt, saj moramo naslednje leto 
po izvedbi/pridobitvi poročila o prvih meritvah z vaše strani iz-
vesti Pregled vaše MKČN skladno z določili Uredbe in pravilnika. 
Pregled MKČN se nato izvaja na tri leta. Uredba predpisu-
je tudi, kakšen učinek čiščenja in mejne vrednosti na iztoku 
mora dosegati mala komunalna čistilna naprava za objekte, ki 
se nahajajo v aglomeraciji oziroma za objekte, ki ležijo izven 
aglomeracije.
Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih go-
spodarstvih določata 17. in 45. člen Uredbe ter občinski odlok. 
Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko izvajalcu poda vlogo 
za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komu-
nalnih čistilnih naprav in vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistil-
nih naprav v kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni tudi da-
tumi in količine odstranjene vsebine iz greznice ali MKČN ter 
njenega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Škofja Loka, februar 2018

Loška komunala d. d., Škofja Loka 
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SAMO LESJAK

Ni pogosto, da bi poklicni glasbeni sestavi vzgajali tudi 
svoj lastni podmladek, kot to že šest let načrtno počnejo 
saksofonisti orkestra SOS. Po letih uvajanja in vzgajanja 
mladih v orkestrskem in komornem muziciranju so v le-
tošnji koncertni sezoni združili moči in pripravili zanimiv 
program, ki so ga predstavili tudi občinstvu v Škofji Loki. 
Deloma ločeno, z nekaterimi skladbami pa tudi kot pravi, 
veliki orkester saksofonov so v Kristalni dvorani predsta-
vili program, ki ga bodo kot predstavniki Slovenije izvajali 
tudi na 18. Svetovnem kongresu julija v Zagrebu, zajema 
pa med drugimi skladbe klasičnih avtorjev, kot so Glin-

ka, Dvorak, Musorgski ... Orkester SOS je v svoj koncertni 
kurikulum že zabeležil številne nastope po slovenskih fe-
stivalih, v tujini pa se je orkester predstavil v Beogradu, 
Budimpešti, Strasbourgu ter na koncertni turneji na Polj-
skem. Saksofonski orkester SOS junior, ki ga vodi profesor 
Lev Pupis, je koncertiral tako po slovenskih kot evropskih 
mestih, navdušil pa je tudi tokrat v Sokolskem domu, kjer 
se bo Kristalni abonma nadaljeval v sredo, 14. marca, s 
koncertom skupine Makalonca.

Navdušili tudi mladi  
saksofonisti
V sklopu Kristalnega abonmaja je v 
sredini februarja v Sokolskem domu 
nastopil saksofonski orkester SOS, 
bučen aplavz pa je požel tudi orkestrov 
podmladek.

V Kristalni dvorani je za valentinovo navdušil Slovenski orkester 
mladih saksofonistov SOS junior. / Foto: arhiv organizatorja

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Njen avtor je duhovnik, pedagog in sociolog Ivan Albreht, 
nekdanji profesor na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Avtor štirih 
zgodovinskih knjig, več priročnikov in člankov je lani napisal 
knjigo Filip Terčelj, duhovnik v primežu dveh svetovnih vojn 
in treh zločinskih režimov. Duhovnik Filip Terčelj je rojen na 
Primorskem, umrl pa je skupaj z duhovnikom Francem Kra-
šno januarja 1946, ko so ju na poti v Železnike v Štulčevi grapi 
v Davči likvidirali pripadniki takratnega režima. Tudi sicer je 
njegovo življenje zaznamovalo trpljenje in mučeništvo: pre-
živel je dve svetovni vojni, bil zaprt in preganjan pod itali-
janskim fašističnim režimom, in to kar dvakrat, enkrat med 
službovanjem na Primorskem, drugič v času italijanske oku-
pacije Ljubljane, po vojni ga je zaprl še komunistični režim. 
Filip Terčelj je avtor številnih bogoslužnih pesmi, veliko je 
pisal, se ukvarjal z mladimi, bil je pedagog in bolniški du-
hovnik, delal je za uboge. Albrehtova knjiga o njem je izšla 

lani ob stoletnici Terčeljevega mašniškega posvečenja, bilo 
pa je tudi sto let od tega, ko je kot kaplan nastopil svojo prvo 
službo v Škofji Loki. Tu je začel svoje delo z mladimi, osnoval 
dobrodelno društvo, objavil tudi svojo prvo razpravo. Zani-
mivo je, da je bil tudi predmet cerkvene preiskave. Takratni 
župnik se je namreč pri cerkvenih oblasteh pritožil nad de-
lovanjem obeh kaplanov. Preiskava je pokazala, da sta de-
lovala brezhibno. 
Predstavitev knjige v Jurjevi dvorani v Stari Loki je prite-
gnila kakih šestdeset ljudi, kajti potekala je ravno na dan, 
ko je padlo veliko snega, kar je nekatere verjetno odvrnilo 
od obiska. Kot pravi direktor knjižnice Matjaž Eržen, so 
njihovi torkovi večeri s knjižnico, ki največkrat potekajo v 
Kašči, vselej dobro obiskani. Ukvarjajo pa se z različnimi 
temami, so literarni večeri, predstavitve knjig, potopisna 
ali strokovna predavanja, gostujejo zanimive osebnosti. 
Posebno veliko ljudi je porišlo poslušat psihologa dr. An-
dreja Perka, ki velja za naslednika dr. Janeza Ruglja. 

O Filipu Terčelju tudi v Škofji Loki
Knjižnica Ivana Tavčarja iz Škofje Loke je konec februarja v okviru Torkovih 
večerov s knjižnico pripravila predstavitev knjige Filip Terčelj, duhovnik  
v primežu dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: ANDREJ TARFILA

Svoje predavanje je naslovila Dedišči-
na: vse, kar smo bili, kar znamo in kar 
imamo. In vse, kar bomo, je še dodala, 
saj nas kulturna dediščina določa tudi 
za prihodnje. V Škofji Loki se zavedajo 
njenega pomena in s tem svojih kore-
nin, najlepši dokaz je Škofjeloški pasi-
jon, ki je tudi na predavateljico naredil 
izjemen vtis. Kulturno dediščino opre-
deljuje kot temelj identitetnega, izobra-
ževalnega, razvojnega, gospodarskega 
in političnega narodnega kapitala v 
smislu indijskega pregovora: če si izgu-
bil premoženje, ni nič izgubljenega, če 
si izgubil zdravje, je izgubljenega veliko, 
če si izgubil dediščino, si izgubil vse.

MUZEJSKI VEČER O KULTURNI  
DEDIŠČINI

Že prejšnji teden se je zvrstilo več 
dogodkov, povezanih s kulturno de-
diščino, ki jih je Občina Škofja Loka 
pripravila v sodelovanju z Loškim 
muzejem, knjižnico, enoto zgodovin-
skega arhiva, rokodelskim centrom 
Duo, med njimi je tudi začetek pasi-
jonskih dni, ki vsako leto v tem času 
spominjajo na Škofjeloški pasijon, ki 
ga tu cenijo kot veliko dragocenost 
kulturne dediščine. Predavanje Vere-
ne Vidrih Perko, doktorice arheologije 
in muzeologije, publicistke, pesnice, 
predavateljice, muzejske svetnice Go-

renjskega muzeja, je bilo dober uvod v 
to dogajanje, je na muzejskem večeru 
minuli teden dejala Agata Pavlovec z 
občine. Ponudilo je namreč razmislek 
o našem odnosu do kulturne dedišči-
ne kot suverenega jedra kolektivne 
identitete. Naša kulturna dediščina 
je vir samospoštovanja in je za obstoj 
človeštva enako pomembna kot zrak, 
voda in hrana, je prepričana Perkova. 
V današnjih egocentričnih časih se 
njenega pomena morda ne zaveda-
mo dovolj. Hkrati pa naše zanimanje 
za preteklost, za spomine, mite, pra-
vljice, pripovedke, tradicije, običaje ... 
kaže na strah pred izginjanjem brez 
sledu. Kulturno dediščino moramo 

prepoznati kot vrednoto in jo kot tako 
ohranjati prihodnjim rodovom.

KULTURNA DEDIŠČINA SO NAŠE 
KORENINE

V svojem živahnem in duhovitem pre-
davanju je Perkova tudi spomnila, kako 
se je v našem kulturnem prostoru za-
čelo varovanje kulturne dediščine, s pr-
vim muzejem pred dobrim stoletjem že 
v času Avstro-Ogrske in kako pozneje z 
zakoni in odloki. Kulturna dediščina so 
naše korenine, segajo daleč nazaj on-
stran našega spominjanja. Žal je je bilo 
sčasoma veliko tudi uničene, na kar je 
vplivala industrializacija, poznejša glo-

Če izgubiš  
dediščino,  
izgubiš vse
Niz dogodkov ob 
evropskem letu kulturne 
dediščine so v Škofji Loki 
začeli s srečanjem z ddr. 
Vereno Vidrih Perko in 
razmišljanjem o pomenu 
kulturne dediščine. 

Z muzejskim večerom o kulturni dediščini so v Škofji Loki začeli dogajanja ob evropskem 
letu kulturne dediščine.  

Jože Štukl iz Loškega mizeja z gostjo muzejskega večera ddr. Vereno Vidrih Perko  
/ Foto: Andrej Tarfila
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balizacija, tudi družbene spremembe, selitve, izginanje po-
deželja in starih mestnih jeder, nezaposlenost, priseljevanje 
in izseljevanje, v vzhodni Evropi rušenje starega družbenega 
reda, enako tudi pri nas. najhujši problem pa je danes izguba 
smisla, ko ljudje ne čutimo več svoje celovitosti, ko ne vemo 
ne od kod prihajamo ne kam gremo. Tudi pri nas je bil del 
naše dediščine žal uničen: po drugi svetovni vojni denimo 
tisti del, ki je pripadal »razrednim sovražnikom«. Perkova 
je spomnila na poškodovanje cerkve sv. Martina v Poljanah 
leta 1954. Hkrati pa je obdobje po drugi svetovni vojni tudi čas 
mnogih pomembnih arheoloških odkritij, na Gorenjskem, 
na primer na Bledu, v Kranju (kjer je odkrito najstarejše sta-
roslovansko grobišče), v Bašlju ... A tudi v zadnjih dveh de-
setletjih se izgubljajo koščki kulturne dediščine, industrijske 
dediščine je po besedah Verene Perko ohranjene manj kot 
gradov, pri čemer je omenila tovarno Utok v Kamniku. Torej 
je zgolj zakoni ne morejo ohraniti, če ni ob tem družbenega 
zavedanja, kaj pomeni kulturna dediščina in da jo je vredno 
kot vrednoto ohraniti za prihodnost. Je nekakšno ogledalo, 
ki nam pokaže dobro in slabo. Je spominjanje, da bi razume-
li sebe, druge in svet okoli nas.

V teh dneh poteka že 47. tekmovanje mladih slovenskih glas-
benikov, tokrat v disciplinah violina, viola, violončelo, kontra-
bas, harfa, citre, orgle, komorne skupine s pihali in solfeggio. 
Tudi letos je organizacija v rokah gorenjskih glasbenih šol. V 
škofjeloškli glasbeni šoli poteka tekmovanje v kitari, in sicer 
ta teden (od 12. do 16. marca) v kapeli Puštalskega gradu. Na 
njem se bo zvrstilo blizu 120 mladih kitaristov v starosti od 8 
do 24 let, sporoča ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka Klemen 
Karlin. V soboto, 24. marca, pa bo v Glasbeni šoli Škofja Loka, 
v okviru novega cikla Obrazi glasbe potekal seminar O kitara, 
vsak te mara s kitaristom in skladateljem Nejcem Kuharjem. 
Končal se bo s koncertom Nejca Kuharja ob 18. uri v Sokol-
skem domu v Škofji Loki. Zaključni koncert izbranih prvona-
grajencev s tekmovanja mladih glasbenikov pa bo 21. marcav 
koncertni dvorani in kapeli v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani.

Mladi glasbeniki tekmujejo

Verena Perko je Ločanom z velikim navdušenjem govorila  
o kulturni dediščini. / Foto: Andrej Tarfila
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, SAMO LESJAK

Februarja so na škofjeloški šoli s pri-
lagojenim programom gostili državno 
računalniško tekmovanje za učence, ki 
so vključeni v posebni program vzgoje 
in izobraževanja Z miško v svet. Bilo 
je enajsto po vrsti, sodelovalo pa je 25 
udeležencev iz 16 slovenskih šol. Učen-
ci so tekmovali v dveh skupinah, tisti v 
starosti do 18 let so se morali izkazati 
z obdelavo fotografij in z uporabo elek-
tronske pošte, učenci od 19 do 26 let  pa 
so pripravili predstavitve v PowerPoin-
tu. Pri tem gre za osnovna računalni-
ška znanja, je povedal učitelj Damjan 
Kojzek, ki sicer organizacijsko vodi tek-
movanje, in k temu dodal, da računal-
ništvo učence močno pritegne. Tudi re-
zultati tekmovanja so pokazali, da so si 
z računalniki domači, mladi so jim kos 
celo bolj kot odrasli, jim je priznal tudi 
župan Miha Ješe, ki se je udeležil skle-
pne slovesnosti in zmagovalcem podelil 
nagrade. Tekmovanje, ki ga organizira-
ta Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
in Osnovna šola Jela Janežiča, so pod-
prle vse štiri občine na Škofjeloškem, 
Zavod za šport in Rotary klub. 
Minuli teden pa je na šoli potekalo tra-
dicionalno, že 18. državno računalniško 
tekmovanje Z računalniki skozi okna, 
namenjeno učencem programa nižje-
ga izobrazbenega standarda. Učenke 
in učenci osemnajstih osnovnih šol 
in zavodov iz vse Slovenije, zmagoval-
ci šolskih tekmovanj, so se pomerili v 
znanju in veščinah s področja digital-
ne fotografije ter pripravi predstavitve 
s programom PowerPoint in urejanja 
besedila s programom Word.
Tekmovanju je sledilo prijetno druže-
nje ob kegljanju, kjer se utrdijo stara in 
vzpostavijo nova prijateljstva med ude-
leženci, po skupnem kosilu pa je pote-
kala razglasitev rezultatov, obogatena 
z družabno-kulturnim programom, za 

katerega so poskrbeli marljivi učenci 
ter mentorji šole gostiteljice. S tretjim 
in četrtim mestom sta se izvrstno od-

rezali učenki OŠ Jela Janežiča Vesna 
Končan in Alenka Demšar, praktičnih 
nagrad pa so se razveselili prav vsi.

Z računalniki so si domači
Osnovna šola Jela Janežiča je skupaj z Zvezo za tehnično kulturo prirediteljica 
dveh državnih računalniških tekmovanj, februarja Z miško v svet, marca pa  
Z računalniki skozi okna.

Da so si z računalniki domači, se je pokazalo tudi na tekmovanju Z miško  
v svet. /Foto: Tina Dokl

V znanju je moč: vsem udeležencem tekmovanja je čestital tudi župan občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež. / Foto: Primož Pičulin



MLADI | 19 

Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

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

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

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

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Projekt Cvetko ima talent v šoli poteka že peto leto. Konec 
februarja so pripravili avdicijo, na katero se je prijavilo 
deset posameznikov oziroma skupin, je pojasnil pomoč-
nik ravnateljice Andrej Novljan. "Kandidati, ki so se pri-
javili na avdicijo, so morali svoje skrite 'adute' pokazati 
pred tričlansko žirijo. Najboljši z avdicije se bodo aprila 
najprej predstavili v polfinalu, 25. aprila pa se bo odvil ve-
liki finale v Športni dvorani Trata."
Kot je pojasnil Andrej Novljan, gre za zabavno prireditev, 
na kateri lahko učenci prikažejo svoje raznolike talente 
oziroma spretnosti, od petja, plesa in igranja glasbila do 
imitacije ali karkoli drugega, v čemer blestijo. Ob tem so 
v šoli posebno ponosni, da je omenjeni projekt postal tudi 
nacionalni Unescov projekt, saj z njim širijo sodelovanje, 
strpnost in sprejemanje drugačnosti. Tako so omenjeni 
projekt predstavili tudi drugim šolam po Sloveniji, ki prav 
tako izbirajo svoje talente. Zmagovalci posameznih šol se 
bodo na zaključnem dogodku v Športni dvorani Trata pri-
družili učencem OŠ Cvetka Golarja. Za sodelovanje se je po 
besedah Andreja Novljana letos odločilo še šest šol, in sicer 
OŠ Jožeta Krajca Rakek, OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ prof. 
dr. Josipa Plemlja Bled, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ 
Cirila Kosmača Piran in OŠ Cirkovce.

Prikazali skrite  
adute
Učenci Osnovne šole Cvetka Golarja  
so se konec februarja pomerili na 
avdiciji za prireditev Cvetko ima talent. 

Učenci so se predstavili z raznolikimi talenti, od glasbenih ...

... do plesnih.
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

"Super je, boljše ne bi moglo biti," s 
pohvalami na račun organizatorjev, 
ki so se več dni trudili z urejanjem 
proge na grajskem hribu, ni skoparil 
Franc Slemenšek iz Kulturno turistič-
nega društva kulturnica Gaberke. Bil 
je eden izmed 53 smučarjev, ki so se 
tokrat preskusili v smučanju po sta-
rem. Po več letih je bila organizator-
jem naklonjena tudi narava, ki jim je 
le nekaj dni pred tekmovanjem na-
sula obilico snega. "Ko je snežilo, sem 
bil najsrečnejši človek na svetu," je z 
velikim nasmehom na obrazu priznal 
predsednik Društva Rovtarji Brane 
Tavčar.
Smučarji s starodobno opremo, ki so 
jo dopolnili tudi z obleko iz starih ča-
sov, so pritegnili veliko pozornosti, saj 
si je tekmovanje po oceni organizator-
ja ogledalo več kot tisoč ljudi. V lovski 

opravi iz časov po drugi svetovni vojni 
se je po hribu spustil tudi Marjan Sch-
nabl iz sekcije ljubiteljev smučanja po 
starem Kamniške grče. S smučanjem 

po starem se sicer ukvarja že dvajset 
let, nam je zaupal. "Predvsem gre za 
ohranjanje smučarske dediščine, da 
ne 'gre vse v ogenj', čeprav je s tem 
ogromno dela in stroškov." V svoji 
zbirki ima že več kot trideset starih 
smuči, pri čemer imajo najstarejše že 
več kot osemdeset let. Za tekmovanje 
v Škofji Loki je glede na takratne sne-
žne razmere izbral okrog sedemdeset 
let stare lesene smuči brez robnikov. 
"Izbral sem kar prave smuči, kljub 
temu pa je bilo treba biti na progi zelo 
previden, saj je sneg zelo mehak," je 
razložil in dodal, da zanj to sicer ne 
predstavlja nobenih težav, saj je kot 
učitelj smučanja vajen obvladovati 
vsakršen teren. Na repliki starodob-
nih lesenih smuči se je na tekmova-
nju pomeril tudi Anton Lajh iz Juršin-
cev v Slovenskih goricah, pa čeprav je 
imel zaradi poškodbe zapestja roko v 
mavcu. »Ni me bilo strah niti padca, 
saj je sneg na progi zelo mehak in ne 
bi trdo pristal," je pojasnil. S smuča-
njem po starem se ukvarja pet let, le-
sene smuči, ki jih je kupil na sejmu, 

Tekmovali starodobni smučarji
Na letošnjem 18. mednarodnem tekmovanju v smučanju po starem, ki ga 
pripravljajo v Društvu Rovtarji, se je v začetku februarja na hribu pod Loškim 
gradom pomerilo več kot petdeset smučarjev s starimi lesenimi smučmi in  
v starodobni opravi.

Na hribu pod Loškim gradom se je drugo soboto v februarju odvijalo 18. mednarodno 
tekmovanje v smučanju po starem. 

Marjan Schnabl 
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MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

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

Donova cesta 4, MEDVODE

IZDELAVA LESENIH TERAS IN BALKONOV

pa je po vzoru starih smuči izdelal 
kolar. "Razlika med temi in današnji-
mi smučmi je kot noč in dan, vožnja 

z lesenimi smučmi zahteva veliko 
več napora." Kljub temu je najmlajši 
tekmovalec, šestletni David Čemažar, 
povsem samozavestno zatrdil, da ni 
bilo nič težko smučati. "Smuči mi je 
izdelal ata, ki mi je dal tudi klobuk, 
mama pa obleko," je pojasnil. In tudi 
za smučanje po starem sta ga navdu-
šila stara starša, ki se s tem ukvarjata 
tudi sama. 
Poleg Slovencev so se na tekmovanju v 
smučanju po starem v Škofji Loki po-
merili še smučarji iz Avstrije, Nemčije 
in Češke. Med tekmovalci sta bila tudi 
svetovna prvaka Elizabeta Shinko iz 
Berchtesgadna in Herbert Madleitner 
iz Zell am Seeja, je razložil Brane Tav-
čar. »Tudi sodnikom nisem povedal, da 
sta med tekmovalci, da ne bi to vpliva-
lo na oceno,« je pojasnil in dodal, da so 
jima sodniki kljub temu pri izračunu 
ocen, pri katerih se upošteva tako smu-
čarska oprema kot slog in čas vožnje, 
dodelili zmago v njuni kategoriji.

Na razstavi v preddverju Sokolskega doma si je bilo mogoče ogledati utrinke s preteklih 
tekmovanj. 

Najmlajši udeleženec David Čemažar

SUZANA P. KOVAČIČ

V Vita centru v Naklem bo v sredo, 14. marca, ob 18.30 predavanje z naslovom Bacho-
va cvetna terapija. Dr. Edvard Bach je bil mnenja, da do bolezni prihaja zaradi negativ-
nih čustvenih stanj v nas, kot so strahovi, dvomi, stresi, izčrpanost, nezaupanje, pe-
simizem ... Odkril je t. i. Bachove esence, ki lahko pomagajo odpravljati ta negativna 
čustvena stanja. Predavala bo Klavdija Markovič, intuitivna svetovalka z dolgoletnim 
preučevanjem Bachovih esenc in izkušenj z njimi, znanjem iz transakcijske analize, 
ezoterike, psihologije ... Predavanje je brezplačno, obvezne so predhodne prijave. 

Brezplačno predavanje o Bachovi  
cvetni terapiji
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Ribiška družina (RD) Sora upravlja štiri 
ribolovne revirje, in sicer ribnik Reteče 
in dele Sore ter Poljanske in Selške Sore. 
Obenem upravljajo vse pritoke Sor, med 
katerimi so nekateri namenjeni vzgoji 
ribjega podmladka, je razložil predse-
dnik upravnega odbora RD Sora Ma-
tjaž Križnar, ki so mu konec februarja 
vodenje društva zaupali drugi štiriletni 
mandat zapored. Nekdanji predsednik 
Matevž Oman je bil ob tej priložnosti 
soglasno imenovan za častnega člana 
RD Sora. Kot poudarja Križnar, njiho-
va dejavnost ne obsega samo ribolova. 
"Športni ribolov je pravzaprav nagrada 
za delo v ribiški družini, sicer pa smo ri-
biči prisotni v svojih revirjih kot skrbni-
ki in varovalci okolja, kar omogoča ra-
zvoj in zaščito ribjih vrst. Obenem smo 
tudi nadzorniki, saj želimo preprečevati 
krivolov, ki je za nas odraz objestnosti 
in nazadnjaštva."
Upravljanje v ribolovnih revirjih ob-
sega dopolnilno in intervencijsko po-

ribljavanje ob naravnih katastrofah, 
ki se izvaja z vlaganjem rib v vode 
z namenom ohranjanja optimalne 
strukture in velikosti ribjih populacij, 
izvajanje čuvajske službe, sonaravno 
vzrejo ribjega podmladka, interven-
cijske izlove za zaščito ribjega staleža 
ob gradbenih in sanacijskih posegih 
v vodotoke, gradnjo pragov in drugo, 
je pojasnil Križnar in dodal, da poleg 
tega skrbijo tudi za novačenje in izo-
braževanje mladih ribičev ter organi-
zirajo predstavitve in redne praktične 
delavnice s področja ribolova in ribi-
škega upravljanja. Zelo so ponosni na 
podmladek, saj imajo ta čas v društvu 
14 mladih ribičev, starih od sedem do 
osemnajst let, ki se v času ribolovne 
sezone redno vsak teden pod vod-
stvom mentorjev učijo ribiških spre-
tnosti, ob tem pa tudi vrednot ohra-
njanja naših voda. "Na tem področju 
se RD Sora uvršča v sam vrh uspešno-
sti na področju dela z mladimi ribiči v 
Sloveniji," je ponosen Križnar. Poseb-
no mesto v društvu imajo tudi starej-

ši člani. Med njimi je tudi nov častni 
član Matevž Oman, ki se je RD Sora 
pridružil leta 1988 in je tako član dru-
žine že trideset let, od tega je bil 18 let 
predsednik upravnega odbora. V času 
predsednikovanja je opravljal naj-
vidnejše ribiške funkcije na državni 
ravni, med drugim je bil dva mandata 
član upravnega odbora Ribiške zveze 
Slovenije in en mandat predsednik 
Zveze ribiških družin Ljubljana. "Bil 
je tudi pobudnik organizacije conske-
ga odbora, ki danes združuje RD Sora, 
RD Železniki, RD Žiri, RD Visoko in RD 
Medvode, torej vse ribiške družine, 
ki upravljajo porečje Sor," je poudaril 
Križnar in dodal, da je zaslužen tudi 
za začetek izvajanja popisov ribjega 
staleža na slovenski ravni. Njegovo 
poslanstvo v društvu nadaljuje tudi 
njegov sin Jure Oman.
Začetki organiziranega ukvarjanja z 
ribolovom na Loškem po Križnarjevih 
besedah segajo v čase freisinških ško-

Vse več jih ribe lovi zgolj za veselje
Ribiška družina Sora, ki letos praznuje šestdesetletnico obstoja, ta čas šteje 
sedemdeset članov, od tega je aktivnih ribičev nekaj čez petdeset.

Matjaž Križnar / Foto: Andrej Tarfila

Šestdesetletnico delovanja 
RD Sora bodo zaznamovali 
z vrsto dogodkov, ki bodo 
dosegli vrhunec s slavnostno 
akademijo ob jubileju. 
Priprave na praznovanje  
so sicer stekle že lani  
s prenovo ribiškega doma  
v sotočju Selške in Poljanske 
Sore. Letos v sklopu 
praznovanja načrtujejo še 
odprtje prenovljene stalne 
zbirke rib na Loškem  
gradu, skupaj z županom  
pa bodo izvedli vlaganje 
rib v reko Soro. Ob dnevu 
slovenskih ribičev bodo 
pripravili še dan odprtih  
vrat društva.
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fov, ki so imeli pravico ribolova na Sorah. "Začetki špor-
tnega ribolova pa segajo v leto 1880, ko so bili sprejeti prvi 
varstveni ukrepi za zaščito rib." Ob tem je kot zanimivost 
navedel, da je bila leta 1959 na loškem gradu vzpostavljena 
ribogojnica za vzrejo mladic. "Zavedanje o potrebni skrbi 
za ohranitev ribjega staleža v vodah je torej že zelo stara." 
RD Sora so ustanovili leta 1958, ko se jim je pridružilo pr-
vih 54 članov. "Vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja 
je članstvo med ribiči veljalo za privilegij in se je na vstop 
med 130 takratnih članov čakalo vrsto let," je spomnil Kri-
žnar. Danes pomembna dejavnost postaja tudi turistični 
ribolov, ki na Škofjeloško iz leta v leto privabi več tujcev, 
med katerimi so nekateri postali že stalni gostje.
"V naših rekah so od ribolovnih vrst prisotne po večini be-
lice, kot so klen, mrena in podust, ter salmonidi, to so po-
strvi, lipani in seveda 'kralj voda' sulec. V ribniku Reteče pa 
najdemo zelo zanimiv habitat s široko paleto ostalih za ri-
bolov zanimivih vrst, kot so krap, linj, rdečeoka, ščuka ..." je 
razložil Križnar in dodal, da so še posebno ponosni na razi-
skave Zavoda za ribištvo Slovenije, ki so potrdile prisotnost 
gensko čiste potočne postrvi v kar dveh pritokih njihovega 
porečja. "To je izjemno, saj je število takšnih vodotokov v 
Sloveniji zelo omejeno." Med trofejami so posebno ponosni 
na sulca iz leta 1975, ki je meril 114 centimetrov in tehtal 12,5 
kilograma. Ob tem je Križnar poudaril, da je sicer vse več 
ribičev, ki lovijo zgolj za veselje in ujete ribe vrnejo naravi. 
"Morda jim namenijo le hiter posnetek za spomin." Sezona 

ribolova po njegovih besedah traja praktično vse leto. Postr-
vi lovijo od aprila do novembra, lipane od maja do oktobra 
in sulce od novembra do februarja. "Je pa res največ 'ribičije' 
poleti, ko je ribolov odprt za največ vrst rib in je v in ob vodi 
tudi najbolj prijetno, saj je tudi narava v polnem razcvetu. 
Opažamo tudi tuje ribiče, ki so navdušeni nad našimi reka-
mi." Z ribolovom začnejo že pred svitom in končajo uro po 
sončnem zahodu. "To so najlepši trenutki za vsakega prave-
ga ribiča," je poudaril Križnar, ki je še pojasnil, da se ribiči 
pozdravljajo z besedami "dober prijem", in ne "dober ulov".

MATEJA RANT

Društvo Ščitnica – moj dragulj je dru-
štvo, ki združuje kronične bolnike z 
boleznimi ščitnice. Člane imajo tudi v 
Škofji Loki. Gre za neprofitno društvo, 
v okviru katerega se trudijo ozaveščati 
ljudi o boleznih ščitnice, ki so po bese-
dah predsednice društva Tanje Cekič 
največkrat prezrte in zelo pozno od-
krite. Zato tudi letos organizirajo do-
godek Dan za ščitnico v avli kranjske 
občine, ki je namenjen prebivalcem 
vseh gorenjskih občin.
Srečanje ščitničnih bolnikov z vse Go-
renjske bodo pripravili v soboto, 7. apri-
la. V sklopu srečanja pripravljajo vrsto 
strokovnih predavanj, ki niso zanimiva 
zgolj za ščitnične bolnike, ampak tudi 

druge, ki bi se želeli seznaniti z bolezni-
mi ščitnice in težavami, ki jih povzro-
čajo. Uvodno predavanje bo ob 9.15 pri-
pravila zdravnica Ana Debevc Prašnikar 
na temo ščitnice kot glavne hormonske 
žleze. Spregovorila bo o tem, kakšen je 
vpliv ščitnice na delovanje celotnega 
organizma, na presnovo celic in ostale 
hormonske sisteme. Strokovnjakinja za 
zdravo prehrano in ekološka kuharica v 
pokoju Emilija Pavlič bo v nadaljevanju 
predstavila zdrav, ekološki način kuha-
nja in peke. V svojem predavanju se bo 
dotaknila zdravih sestavin za hrano in 
preventive pa tudi pravilnega shranje-
vanja in vlaganja živil ter priprave rib, 
zelenjave, stročnic in žitaric. Predsta-
vila bo tudi primer, kako si sestavimo 
preprost dnevni jedilnik.

Sledilo bo predavanje Adriane Doli-
nar, predavateljice v projektu Skupaj za 
zdravje človeka, na temo povezanosti 
črevesne flore z zdravjem ščitnice – ali 
res lahko vzroke težav s ščitnico iščemo 
tudi v neravnovesju črevesne flore, kaj to 
občutljivo ravnovesje mikrobov v čreves-
ju najbolj »najeda« in do kam vse sežejo 
posledice porušene črevesne flore. Vodja 
projekta Skupaj za zdravje človeka Sanja 
Lončar bo na koncu pripravila še preda-
vanje z naslovom Sami upravljajte s svo-
jo ščitnico! Poskušala bo odgovoriti na 
vprašanja, kako spodbuditi ali umiriti 
delovanje ščitnice na naraven način ter 
kako lahko s pravilno izbiro živil, začimb 
in zdravilnih rastlin vplivamo na delo-
vanje ščitnice. Vstop na srečanje je prost, 
zaželeni pa so prostovoljni prispevki.

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

Matevž Oman / Foto: Andrej Tarfila
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To so prvi pravi pasijonski dnevi, odkar je Unesco konec 
leta 2016 zaščitil to živo kulturno dediščino, je pred začet-
kom letošnjih Dnevov Škofjeloškega pasijona dejal župan 
Miha Ješe. Poleg standardnih prireditev napoveduje več 
novosti, poleg domačih pa tudi prireditve v tujini. Tako se 
bodo predstavniki Škofje Loke 31. marca in 1. aprila udeleži-
li srečanja v Budimpešti, 2. aprila pa v Mariji Bistrici na Hr-
vaškem, kjer v velikonočnem času organizirajo prireditve, 
imenovane žudije. Ob tej priložnosti bodo loški pasijonci 
uprizorili dva prizora iz Škofjeloškega pasijona in z njima 
povabili občinstvo sosednje države na uprizoritev leta 2021. 
S promocijo predstavitve pasijona v drugih državah želi-
jo čez tri leta zagotoviti večjo udeležbo iz tujine. S tem ci-
ljem bo tudi srečanje združenja evropskih mest Douzelage 
namenjeno Škofjeloškemu pasijonu. Letošnji pasijonski 
dnevi so uvod v triletno pripravljalno obdobje, ko začenjajo 
načrtovati uprizoritev leta 2021 ob tristoti obletnici, ko je 
besedilo pasijona v loškem kapucinskem samostanu zapi-
sal pater Romuald Marušič.
Oktobra lani so ob mednarodni konferenci o digitaliza-
ciji kulturne dediščine odprli tematsko pot z imenom 
očeta Romualda. Interaktivna pot vodi po 13 postajah, 
povezanih s Škofjeloškim pasijonom in loško zgodovino. 
V prihodnje nameravajo digitalizirano pot popularizirati 
zlasti med osnovnošolsko mladino: za začetek so nanjo 
povabili člane turističnih krožkov škofjeloških osnovnih 
šol, v prihodnjih letih pa jo želijo vključiti v programe 
vseh slovenskih šol.
Podrobneje je letošnje Dneve Škofjeloškega pasijona pred-
stavila nova koordinatorka Agata Pavlovec. "Prva naloga 
v tej vlogi je bila priprava dokumentarne razstave o Ško-
fjeloškem pasijonu, ki je od petka na ogled v preddverju 
Sokolskega doma. Škofjeloški pasijon smo pred kratkim 
predstavili na turističnem sejmu v Münchnu, izdelali pa 
smo tudi zgibanko, s katero bomo glas o Škofjeloškem pa-
sijonu ponesli v tujino," je povedala Pavlovčeva. "Z razstavo 
Albine Nastran o Škofjeloškem pasijonu in s predavanjem 
Alojzija Pavla Florjančiča pa v teh dneh gostujemo tudi 
pri zamejskih Slovencih v mestu Špeter Slovenov v Itali-
ji." Prvo domače dejanje letošnjih Dnevov Škofjeloškega 
pasijona pa je bil v petek pasijonski dan s predstavitvijo 
13. številke Pasijonskih doneskov, odprtjem že omenjene 
dokumentarne razstave Škofjeloški pasijon (Processio Lo-
copolitana) in slikarske razstave Marte Jakopič Kunaver 

ter predavanjem Ivanke Kronowetter-Starman o postnih 
prtih na avstrijskem Koroškem. 
In kateri dogodki se bodo še zvrstili v sklopu pasijonskih 
dni ta in prihodnji mesec? V soboto, 17. marca, bodo ob 19. 
uri v Stari dekaniji v Stari Loki priredili Pasijonski večer v 
Stari Loki Upanje v tretji dan, križev pot duhovnika in pre-
vajalca Otmarja Črnilogarja. V petek, 23. marca, ob 19. uri bo 
tudi uradno odprtje pasijonske sobe, osred njega informa-
cijsko-predstavitvenega prostora Škofjeloškega pasijona, 
ki je tudi izhodiščna točka Romualdove poti. Na njene črno 
pobarvane stene se bodo podpisali vsi, ki so sodelovali pri 
dosedanjih uprizoritvah Škofjeloškega pasijona. Na cvetno 
soboto, 24. marca, bodo na Mestnem in Cankarjevem trgu 
vse dopoldne potekale pasijonske delavnice, loški skavti pa 
se na Cankarjevem trgu lotijo izdelave butare velikanke. V 
sredo, 4. aprila, bo v cerkvi Žalostne Matere Božje na Lontr-
gu pasijonski koncert. V soboto, 14. aprila, pa v goste prihaja 
Ribniški pasijon, gledališko-glasbena uprizoritev. Pasijon 
v rokovski izvedbi je menda plod škofjeloškega navdiha. 
Škofjeloški pasijon naj bi namreč spodbudil več pasijon-
skih predstav po Sloveniji, tudi v Ribnici, kjer je kot župnik 
služboval Jure Ferlež, v času ene od pasijonskih uprizoritev 
kaplan v Škofji Loki. Pasijonske dneve bo 21. aprila sklenil 
Romualdov dan z dnevom odprtih vrat kapucinskega samo-
stana in obiskom Romualdove poti.

Poldrugi mesec pasijonskih aktivnosti
Letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona so se začeli s pasijonskim dnem, ko so 
predstavili publikacijo Pasijonski doneski 2018, odprli dve razstavi in prisluhnili 
predavanju o postnih prtih na avstrijskem Koroškem. V dobrem mesecu dni se bo 
zvrstilo devet dogodkov, zaokrožili pa jih bodo z Romualdovim dnem 21. aprila.

Na digitalizirani Romualdovi poti se nam na ekranu pametnega 
telefona prikaže "obogatena resničnost", prizor iz Škofjeloškega 
pasijona. / Foto: Tina Dokl 
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"Ena največjih dragocenosti tega projekta je to, da se po-
vezujemo, zato bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje," 
je ob odprtju razstave poudarila Katarina Sekirnik iz Ro-
kodelskega centra DUO Škofja Loka. Z razstavo so zaokro-
žili povezovalni projekt kulturnih centrov in muzejev na 
Škofjeloškem, v okviru katerega so prek zgodb, ki pripo-
vedujejo o ustvarjalnosti ljudi na Škofjeloškem, obogatili 
ponudbo kulturnih doživetij na tem območju.
Pri projektu so se povezale institucije, katerih skupno po-
slanstvo je varovanje kulturne dediščine in skrb za razvoj 
kulturnega turizma na Škofjeloškem. Sodelovale so Občina 
Žiri kot vodilni partner z Muzejem Žiri, Občina Gorenja vas 
- Poljane s Šubičevo hišo, Javni zavod Ratitovec z Muze-
jem Železniki, Loški muzej Škofja Loka in Razvojna agen-
cija Sora z Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka. "Glavne 
teme, s katerimi se ukvarjamo, so rokodelska ustvarjal-
nost, umetnost in slikarstvo," je razložila Katarina Sekirnik 
in dodala, da v vseh razvitih vsebinah poudarjajo odgovo-
ren odnos do kulturne dediščine in obenem odgovornost, 
da to dediščino naših prednikov predajajo mlajšim gene-
racijam. "Kulturni in izkustveni turizem bi morala biti 
med glavnimi razvojnimi prioritetami na Škofjeloškem." V 
kulturne centre in muzeje zato vabijo tako domače kot tuje 
obiskovalce, ki jim ponujajo možnosti za odkrivanje in do-
življanje zgodovine ter bogate tradicije rokodelskih veščin 
in umetniške ustvarjalnosti tega območja. V vsakem od 
teh kulturnih centrov obiskovalce obenem na igriv način 
nagovarjajo tudi k obisku drugih kulturnih centrov in tako 
povezujejo celotno škofjeloško območje.
Poleg skupne brošure, ki predstavlja neke vrste družinski 
vodnik po poti kulturne dediščine na Škofjeloškem, je vsak 
muzej oziroma kulturni center dodal še nekaj svojega za 
popestritev ponudbe. V Loškem muzeju so tako pripravili 
pedagoške programe za samostojno raziskovanje muzeja 
in jih dopolnili z večpredstavnostnimi vsebinami na ta-
bličnih računalnikih. V Rokodelskem centru DUO so se 
osredotočili na prikaz izdelave malega kruhka, o katerem 
so posneli tudi film in podali vlogo za vpis malega loškega 
kruhka v register nesnovne kulturne dediščine. V Muzeju 
Železniki so kupili peč in drugo orodje za prikaz kovanja 
žebljev, Občina Gorenja vas - Poljane pa je izdala knjigo pi-
sem Dom slikarjev Šubic. V Žireh so v sklopu projekta med 
drugim izdelali katalog k razstavi o slikarju Jožetu Peter-
nelju - Mausarju.

"Dolgoročni cilj projekta je varovanje kulturne dediščine, 
povečanje njene dostopnosti ter posredovanje vrednot in 
tradicionalnih znanj sodobni družbi," je poudarila Ka-
tarina Sekirnik. Eden glavnih vsebinskih ciljev pa je bil 
vzpostavitev transverzale muzejev in kulturnih centrov in 
nadgradnja njihove ponudbe z vsebinami na osnovi zgodb, 
ki medsebojno povezujejo točke transverzale, ter njihova 
skupna promocija. "S prepoznavno grafično podobo pro-
jekta, za katero je poskrbela Ana Bassin, je rezultat tudi 
vizualno privlačen in že sam pripoveduje zgodbo ustvarjal-
nosti," je še dodala Katarina Sekirnik. 

Obogatili ponudbo kulturnih doživetij
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka je na ogled razstava, na kateri 
predstavljajo rezultate projekta, pri katerem so povezali vseh pet muzejev 
in kulturnih centrov na Škofjeloškem ter jih postavili na skupni zemljevid 
kulturnega turizma.

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka je na ogled razstava,  
na kateri predstavljajo rezultate projekta, pri katerem so  
povezali vseh pet muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem.  
/ Foto: Andrej Tarfila

Vsak muzej oziroma kulturni center je dodal nekaj svojega za 
popestritev ponudbe. / Foto: Andrej Tarfila
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Mednarodni dan žensk so v Škofji Loki zaznamovali z 
osred njo občinsko prireditvijo v Sokolskem domu, na ka-
teri so program oblikovali učenci in učitelji Glasbene šole 
Škofja Loka. Obiskovalcem, med katerimi so seveda prevla-
dovale ženske, so s čudovitimi glasbenimi točkami pričara-
li čaroben večer. Na pomen praznika pa je v svojem govoru 
spomnila slavnostna govornica Ana Kavčič Pucihar.
"Danes v več kot stotih državah sveta praznujemo praznik 
žensk. Praznujemo žensko enakopravnost – ekonomsko, 
politično in socialno, dostop do izobrazbe in zaposlitve," je 
poudarila in se v spominih vrnila v otroštvo, ko je bil za-
njo to izredno svečan praznik. "V šoli smo ustvarjali ročne 
izdelke, darila za svoje mame, s katerimi smo jim izkazali 
ljubečo pozornost. Vedno me je malce skrbelo, ker moji iz-
delki niso dosegali visokih estetskih meril. A mama se je 
vsakokrat razveselila, kot bi ji podarila izdelek najfinejše 
umetnostne obrti." Ob omembi ženske, je poudarila, so nam 
blizu asociacije, kot so mama, ljubezen, toplina in družina. 
"V zadnjih desetletjih pa ženske stopamo naproti izzivom, 
ki so zunaj kroga našega materinskega in družinskega de-
lovanja. Svoje delovanje razširjamo na področja izobrazbe-
nega in poklicnega razvoja ter pri tem bolj ali manj uspešno 
lovimo krhko ravnotežje med poklicnim udejstvovanjem in 
družino." Ob tem so se po njenih besedah pričakovanja do 
žensk v zadnjih letih močno zvišala. To je ponazorila z re-
akcijo nekdanjih sošolcev, ki so bili na praznovanju obletni-
ce valete po njenih besedah vidno razočarani, ko jim je na 
vprašanje, kaj dela, odgovorila, da je učiteljica flavte ter ima 
moža in tri otroke. Nič ni pomagalo niti naštevanje njenih 
dosedanjih dosežkov na glasbenem in pedagoškem podro-

čju ter nagrad, ki jih je prejela za svoje delo. In četudi se 
morajo tudi na področju glasbe ženske za uspeh veliko bolj 
truditi kot njihovi moški kolegi, saj tudi glasbenice v Slove-
niji pri kariernem napredovanju ovira debel "steklen strop". 
To jo je navedlo še na vprašanje, kako je z enakopravnostjo 
žensk na Loškem. Kot je ugotavljala, jim tudi tu še ni uspe-
lo povsem prebiti steklenega stropa. "Ločani svoje zaslužne 
someščane slavimo v Aleji zaslužnih Ločanov, a do danes 
med njimi ni niti ene ženske." Sama je naštela vsaj tri, ki bi 
si po njenem to zaslužile, in sicer zdravnica Marija Bračko, 
kemičarka Aleksandra Kornhauser Frazer in homeopatinja 
Špela Peternelj. "Menim, da je skrajni čas, da se zavemo 
znamenitih Ločank in jim namenimo mesto v svoji zavesti 
in delovanju, in to ne le ob 8. marcu, ampak sleherni dan." 
Zato verjame, da bodo v Aleji kmalu dobili prvo Ločanko, ki 
ji bodo sledile še mnoge druge.

Tudi Ločanke prebijajo stekleni strop
Letošnjo osrednjo občinsko prireditev ob mednarodnem dnevu žensk  
so pomagali oblikovati učenci in učitelji Glasbene šole Škofja Loka.

Slavnostna govornica Ana Kavčič Pucihar

Solistki Patricija Raztresen in Eva Bohinc ob spremljavi Jazz je kul 
banda

Baletki Tara Oblak in Lana Pucihar sta vsem ženskam razdelili 
rdeče nageljne.
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Da bi ženske našle odgovore na stiske, 
kako se soočiti s stresom in preprečiti 
izgorelost, ki je posledica dolgotraj-
ne izpostavljenosti stresu, je Razvojna 
agencija Sora v okviru programa žen-
skega podjetništva priredila brezplačno 
delavnico Preobremenjenost sodobne 
poslovne ženske. Dogodek so pripravili 
pred dnevom žena, namenjen pa je bil 
ustanoviteljicam, lastnicam, zaposle-
nim v podjetju ali tistim, ki jih tematika 
preprosto zanima. Zbrala se je pisana 
druščina 20 žensk, ki so z zanimanjem 
prisluhnile mlademu psihologu Iztoku 
Žilavcu o vlogi sodobne ženske, njeni 
težnji po vrhunskosti, razlogom, zakaj 
pride do izgorelosti, kako jo prepoznati 
in preprečiti, kakšne so njene fiizične 
in psihološke posledice, kako uravno-
težiti delo in zasebno življenje, predsta-
vil pa jim je tudi tehnike za soočanje s 
stresom in priporočil, kako naj s pozi-
tivno naravnanostjo in optimizmom 
obvladujejo te pritiske. Iztok Žilavec 

se pri svojem delu ukvarja s psiholo-
ško podporo in motivacijo vrhunskih 
športnikov, vodi psihološke priprave 
športnikov in drugih posameznikov, ki 
delujejo v zelo stresnih okoljih. Predava 
športnikom, trenerjem pa tudi podje-
tnikom in vrhunskim menedžerjem ter 
vodi številne delavnice, med drugim za 
krepitev samozavesti, soočanje s stre-
som in postavljanje ciljev.
 Pred mnogimi desetletji je družba od 
žensk pričakovala, da se poročijo, ima-
jo otroke, skrbijo za moža, družino in 
urejen dom. Danes ni več tako, ženske 
so bolj izobražene, zaposlene, imajo 
tudi uspešne kariere. Da si utrejo pot, 
pa se morajo veliko bolj dokazovati kot 
moški, je dejal Iztok Žilavec in nave-
del le primer študija psihologije, kjer 
so danes ženske v večini, moških je le 
peščica, vendar ti veliko lažje dobijo za-
poslitev od svojih kolegic. Tudi sicer bi 
še lahko razpravljali o neenakosti med 
spoloma. Poleg svojega poklicnega dela 
pa je na njihovih ramenih še vedno 
skrb za moža, družino in gospodinj-

stvo, od tod tudi velike obremenitve in 
stres, ki ga pogosto doživljajo pri izpol-
njevanju obeh svojih družbenih vlog. 
Stres sam po sebi ni nekaj slabega, 
saj nas motivira, da damo čim več od 
sebe. Če pa smo pod stresom dlje časa 
ali neprestano, lahko to usodno vpliva 
na psihično in fizično zdravje. Psiho-
log je udeleženkam delavnice razložil, 
kako prepoznavati znake stresa in tako 
zmanjšati njegove negativne učinke. 
Stres lahko privede do hudih posledic, 
ki se kažejo v izgorelosti. Predstavil je 
tri stopnje: izčrpanost, občutek ujetosti 
in sindrom adrenalne izgorelosti. Pri 
slednji se je zelo težko spet pobrati, zato 
je treba ukrepati že prej. Iztok Žilavec 
predlaga različne tehnike obvladova-
nja stresa. Med telesnimi so to avtogeni 
trening, vizualizacija, hipnoza, dihalne 
tehnike, tehnika progresivne relaksaci-
je, biofeedback. Pomagajo tudi miselne 
tehnike: da ustavimo negativne misli, 
se zatečemo k tehniki pozitivnega sa-
mogovora, sidranju pozitivnih misli in 
predstav. Optimizem se mu sploh zdi 
najboljša rešitev, prav tako kot najbolj 
konstruktiven način premagovanja 
stresa predlaga humor. Kaj torej lahko 
sami naredimo za obvladovanje stresa? 
Pomembna je telesna aktivnost, vendar 
naj bo zmerna in taka, ki nas zadovolju-
je in ne povzroča še dodatnega stresa. 
Zatečemo se lahko k tehnikam obvlado-
vanja stresa, v življenju iščemo pozitiv-
nost. Psiholog zatrjuje, da se je optimiz-
ma moč naučiti, da nam to ni prirojeno. 
Dosegli naj bi tudi primerno ravnovesje 
med dejavnostjo, ki nas obremenjuje 
in povzroča stres, in tistimi, ki naj raz-
bremenjujejo. Vsak dan naj bi slednjim 
namenili dve uri svojega časa. Pokazal je 
tudi dihalno tehniko in udeleženke po-
vabil h globokemu sproščanju.

Preobremenjenost sodobne poslovne ženske
Pred pol stoletja so bila družbena pričakovanja do žensk drugačna od sedanjih. 
Skrbele so za moža, otroke in urejen dom, danes pa so zaposlene, izobražene, 
veliko jih ima uspešne kariere, ob tem pa družba še naprej pričakuje, da bodo 
dobre žene, matere, gospodinje in poleg tega še vedno urejene. Te obremenitve  
jih zato pogosto pehajo v stres. 

Ženske so pred dnevom žena prisluhnile psihologu Iztoku Žilavcu o preobremenjenosti 
žensk in stresu, ki ga zaradi tega doživljajo. /Foto: Andrej Tarfila
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Škofjeločanka Natalija Gros se je ple-
zanju zapisala že kot majhno dekletce. 
Kmalu so se začeli uspehi. Najprej na 
domačih tekmovanjih, nato na svetov-
nih mladinskih prvenstvih, ko je osvo-
jila tri naslove svetovne mladinske 
prvakinje. Med najboljšimi na svetu je 
bila nato tudi v članski konkurenci, saj 
je postala evropska prvakinja v balvan-
skem plezanju in kombinaciji. Domov 
je prinašala odličja s tekem svetovne-
ga pokala, svojo športno kariero pa je 
končala pred sedmimi leti.
• Na športno kariero danes gotovo 
gledate drugače, kot ste takrat, ko 
ste bili še tekmovalka. Marsikatera 
izkušnja pa vam bo ostala za vedno?
"Lahko rečem, da se mi zdi leto 2011, 
ko sem nastopila na svoji zadnji tek-
mi, danes že zelo daleč. Vendar pa 
sem, še posebno zaradi dogodkov v za-
dnjem času, neznansko hvaležna, da 
sem preživela teh čudovitih dvajset let. 
Ta leta so bila zagotovo najboljša popo-
tnica za življenje po zaključeni špor-
tni karieri. S športom sem se začela 
ukvarjati že pri dobrih šestih letih in 
dolgoletno kondicijsko pripravljenost 
lahko unovčujem tudi še sedaj. Poleg 
tega sem se navadila različnih situa-
cij, tudi kritičnih, saj v športu seveda 
ne gre vedno vse po načrtih. Marsik-
daj se je treba pobrati s tal in gradi-
ti ter se boriti naprej. Tudi to je bila 
zame pomembna popotnica, saj se ti 
tudi to iz športa za vedno vtisne v kri 
in te spremlja v življenjskih bojih. Po-
membna iz športa se mi zdi tudi izku-
šnja, da se ti trdo delo in trud povrne-
ta z uspehom, tudi z zmagami. Sam 
sebi nenehno dokazuješ, da je z delom 

in treningom ter trdno voljo in odlo-
čenostjo možno doseči marsikaj."
• Bili ste tudi dobra plezalka v ple-
zališčih. Ali sedaj še kaj plezate?
"Z eno besedo lahko rečem, da prema-
lo oziroma trenutno sploh nič. Prej, 
ko je bil Jure še živ, sva dostikrat za 
konec tedna plezala v kakšnem na-
ravnem plezališču. Sedaj z Elo tega ne 
morem, nimam pa niti motivacije in 
energije. Umetna stena pa me neka-
ko sploh ne zanima več, čeprav sem 
po končani karieri nekaj časa učila 
plezanja otroke. Sem namreč tudi in-
štruktorica športnega plezanja in po 
poklicu profesorica športne vzgoje."
• Že med športno kariero sta se spo-
znali z režiserjem in snemalcem 
Juretom Breceljnikom, ki je posnel 
tudi vaš pri dokumentarni film Ma-
gnezij in čokolada, ki je bil leta 2009 

premierno prikazan na Gorniškem 
filmskem festivalu in zmagal v ka-
tegoriji za najboljši plezalni film. 
Kakšna je bila za vas ta izkušnja?
"Še kot aktivna tekmovalka sem si že-
lela, da bi posnela dokumentarni film. 
To sem omenila sponzorju, Red Bullu, 
in seznanili so me z Juretom. Tako 
sva decembra leta 2007 začela snema-
ti film Magnezij in čokolada. Snema-
nje je trajalo dve leti, v tem času pa 
me je s kamero spremljal v naravnem 
plezališču v Mišji peči, poleg tega pa 
tudi na treningih in tekmovanjih. Ta-
koj po premieri filma sva se zaljubila 
in postala par ter nato posnela še en 
film z naslovom Nova dimezija. Nato 
sem sklenila, da dokončam študij, ro-
dila pa se nama je tudi hčerka Ela."
• Ko je bila Ela stara pol leta, je Jure 
med snemanjem filma umrl. Za vas 

Natalijina pot od plezalke do plesalke
Natalijo Gros večina pozna po uspehih, ki jih je dosegala kot ena najboljših 
športnih plezalk na svetu. Marsikdo si jo je zapomnil tudi kot glavno igralko v 
plezalnem filmu Magnezij in čokolada, ki ga je posnel njen življenjski sopotnik 
Jure Breceljnik. Po njegovi smrti, ko je ostala sama s hčerko Elo, je prevzela 
produkcijsko podjetje ter z ekipo dokončala Juretove dokumentarne filmske 
projekte. Sedaj se je odločila, da se prepusti še eni svoji ljubezni, plesu.

Nekdanja športna plezalka Natalija Gros po težki izkušnji začenja novo življenjsko 
obdobje.
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je bila to najverjetneje najtežja pre-
izkušnja v življenju?
"Takrat je bil to zame res velik šok in 
enostavno ni besed, s katerimi bi to 
sploh lahko opisala. V trenutku se mi 
je svet podrl, v trenutku je postal črno-
-bel. Najhuje je bilo gotovo to, ker sva 
imela dojenčka in sva se ravno priva-
dila na nov način življenja. Vendar pa 
je bila ravno Ela tista, ki je bila zame 
največja tolažba in hkrati motivacija. 
Najbrž bi Juretovo nenadno smrt pre-
živela tudi, če je ne bi bilo, toda dala 
mi je res veliko dodatno moč. Fantje, ki 
so bili z Juretom na poti na snemanje 
filma Zadnji ledeni lovci, so v Bruslju 
večer pred njegovo smrtjo kupili vo-
zovnice za prevoz na Grenlandijo. Ko 
je Jure ponoči zaradi možganske kapi 
umrl, sem se naenkrat znašla na toč-
ki, ko se je bilo treba odločiti tudi, kaj 
narediti s snemanjem. Produkcija je 
bila v teku, Jure je dobil denar od Slo-
venskega filmskega centra in MEDIE, 
treba se je bilo odločiti, ali gremo na-
prej ali vse pustiti in še vračati denar. 
To je bila težka odločitev, saj sem ve-
dela, da bomo prav vsi veliko tvegali 
in da je denarja za tako optimističen 
celovečerni film malo. Vse je bilo še 
težje, ker je snemanje potekalo na 
vzhodni Grenlandiji. Odločali smo se 
skupaj z Rožletom Bregarjem (direk-
tor fotografije in kasneje sorežiser) in 
Slavišo Majstorovićem (producentom 
in asistentom režije), saj sem kot de-
dinja Juretovega produkcijskega podje-
tja morala in želela biti zraven. Fantje 
so nato zgolj mesec po Juretovi smrti 
odšli na Grenladijo in začel je nasta-
jati film. Jaz pa sem bila enostavno 
vržena v vodo in začela delati v pokli-
cu, ki ga nisem poznala. Imela pa sem 
srečo, ker so mi prijatelji priskočili na 
pomoč, predvsem pa sem imela zelo 
strokovno ekipo, ki jo je že prej izbral 
Jure. Tudi zaradi njegove smrti so vsi 
delali še z večjo energijo in srčnostjo, 
saj so si želeli, da film končajo za Jure-
ta in nama s tem tudi pomagajo."
• Film si je moč ogledati v kinema-
tografih, dobil je tudi glavno nagra-
do na Festivalu gorniškega filma ...
"Film je bil premierno prikazan 14. fe-
bruarja, zdaj pa je uvrščen v sporede ki-
nodvoran po Sloveniji. S pomočjo tujega 

distributerja bomo poskušali, da ga vidi 
čim več gledalcev po vsem svetu, kar 
mislim, da je tudi glavni namen filma. 
S tem filmom smo zaključili dokumen-
tarni opus devetih Juretovih filmov, jaz 
pa zase pravim, da se je s tem filmom 
simbolično zaključila najina ljubezen-
ska zgodba, ki se je začela na premieri 
filma Magnezij in čokolada. Je pa glav-
na nagrada na FGF-ju čudovita pika na i 
vsej zgodbi, saj se je ravno na njem pred 
devetimi leti s premiero Magnezija in 
Čokolade tudi začela."
• Za vami sta dve težki leti in pol, 
ki pa jih niste preživeli zgolj ob sne-
manju in skrbi za Juretovo dedišči-
no, pač pa vam je uspelo dokončati 
študij in diplomirati ter poskrbeti za 
hčerko, hišo in vse ostalo. Danes ste 
na to gotovo ponosni?
"Ko se spomnim nazaj, se tudi sama 
vprašam, kako sem vse skupaj zmo-
gla. Skrbela sem za hišo, za Elo, urejala 
stvari. Zelo sem hvaležna svoji mami, 
ki mi je res veliko pomagala. Prav tako 
sta mi pomagala Juretova starša, ki 
jima lahko čestitam za pokončno držo 
in zlasti za veliko pomoč pri Elinem 
varstvu. Iskreno povedno, ne vem, 
kako mi je vse skupaj uspelo, saj sta 
bili zadnji dve leti v mojem življenju, 
poleg bolečine in žalovanja, zagoto-
vo tudi najbolj produktivni. Ogromno 
sem se naučila in kljub vsej tragediji je 
bilo to obdobje po svoje tudi lepo. Ogro-
mno se je dogajalo, velikokrat smo se 
ob predvajanju njegovih filmov spo-
minjali Jureta. Poleg tega sem delala 
diplomsko nalogo in diplomirala na 
Fakulteti za šport z naslovom Sodobni 
trendi priprave športnih plezalcev."
• V zadnjem času se veliko posve-
čate plesu, saj se pripravljate za na-
stope v televizijskem šovu Zvezde 
plešejo. Kako ste iz plezalke postali 
plesalka?
"Že ko sem bila otrok, sem si želela, da 
bi plesala. Občudovala sem vrstnice, 
ki so plesale, vendar sem bila že tako 
predana plezanju, da nekako nisem 
več želela zamenjati športa. Tega, da 
sem izbrala plezanje, ne obžalujem, 
sem si pa vedno želela, da bi se naučila 
plesati. Tako sem se po končani karie-
ri pol leta učila plesati flamenko. Lani 
poleti sem dobila klic iz Pop TV, če bi 

nastopila v njihovi oddaji. Nekaj časa 
sem razmišljala, kaj nam storim, saj 
mi medijska pozornost, zlasti po Ju-
retovi smrti, ni najbolj pogodu. Nato 
sem se odločila, da če že pridem spet v 
javnost, je ples morda najboljši način."
• Kako se počutite v plesnih oblekah 
in visokih petah?
"Super. Kot plezalki mi je to malce manj-
kalo. Vedno sem bila v športnih oblači-
lih, v pajkicah. Imela sem žuljave roke, 
vrv, magnezij ... Vedno mi je manjkalo 
estetike, ženstvenosti in tega, da se lah-
ko urediš in da to nekaj velja. Tudi na 
čevlje s peto sem se hitro privadila in 
jih imam res rada. Glede oblačil lahko 
pred snemanjem povem svoje želje in to 
mi je zelo všeč, saj se želim počutiti res 
ženstveno. Zelo se veselim tega izziva, 
čeprav znova ne bi šlo brez pomoči sta-
rih staršev, ki bodo pomagali pri varstvu 
Ele. Zame šov s plesom predstavlja veli-
ko spremembo in z njim začenjam novo 
obdobje v življenju, saj mi gredo misli v 
prihodnost, in ne več zgolj v preteklost. 
Za seboj sem pustila čas, ko sva se z Elo 
morali pobrati tako psihično in fizično 
kot tudi finančno. Dokončala sem Jure-
tove, ne svoje sanje. Sedaj je čas, da nekaj 
naredim zase, in ples je ta priložnost."
• Kljub temu da sedaj živite v Šiški, 
še vedno radi pridete v Škofjo Loko?
"Domov prihajam kar pogosto. Imam 
starše, brata, staro mamo in Ela rada 
hodi na obiske. Tudi sama se še vedno 
počutim Gorenjko, Škofjeločanko, če-
prav sem ves čas razpeta med Ljublja-
no in Škofjo Loko."
• Se še kdaj spomnite športne ka-
riere?
"Moja kariera je bila zagotovo najbolj-
ša popotnica za življenje. Tragedijo 
sem, tudi zaradi izkušenj v športu, na 
neki način zagotovo lažje prebrodila. 
Zato staršem, ki imajo otroke v špor-
tu, polagam na srce, da naj bo šport 
sredstvo, da si otroci pridobijo pozitiv-
ne lastnosti, da znajo zdravo živeti in 
kritično razmišljati. Šport še zdaleč ni 
zgolj rezultat, veliko bolj so pomemb-
ne izkušnje, kako se spopasti z real-
nim življenjem, kako se pobrati po 
porazu in iti naprej. Tudi sama sem 
padla na dno in sem se najprej pobra-
la, nato pa postala še večja zmagoval-
ka, kot sem bila kadarkoli v športu."
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"Življenje je kot vožnja s kolesom – do-
kler gonimo pedale, se premikamo, 
smo v ravnovesju. Ko se ustavimo, 
ravnovesje izgubimo, posledica je pa-
dec. Zato se je treba pomikati naprej, 
četudi počasi – samo ne ustavljajmo 
se," svetuje Slavica Biderman, avtori-
ca knjige Ravnovesje na visokih pet-
kah, v kateri zgodbe in svoje izkušnje 
pri delu s starejšimi deli z vsemi, ki 
še imajo čas, da z načinom življenja 
ohranijo svoj spomin in se tako izo-
gnejo demenci oziroma jo odložijo 
vsaj za nekaj let v prihodnost.
Z demenco se je najprej spoznala pri 
delu s starejšimi v Franciji, nato pa 
je vrsto let delala na negovalnem od-
delku v domu za starejše v Celju. "Ko 
sem prvič prišla v stik z boleznijo, sem 
najprej pomislila, da gre spet za neko 
farmacevtsko domislico, a sem kma-
lu spoznala, da zdravilo za demenco 
ne obstaja. Obenem je to ena od bole-
zni, s katero se lahko spopadamo tudi 
več desetletij," je razložila Slavica Bi-
derman in dodala, da demenca ni tak 
problem za obolele, saj ti živijo v svo-
jem svetu in se jih vsakodnevni stres 
ne dotakne. Večji problem so njihovi 
svojci, ki morajo ves čas skrbeti zanje. 
"Francoska statistika kaže, da trideset 
odstotkov svojcev izgoreva pri skrbi za 
obolele z demenco, saj v domovih za 
starejše za vse ni prostora." Obenem je 
demenca še danes povezana s stigmo, 
zato jo mnogi skrivajo, čeprav gre za 
bolezen. Dvakrat pogosteje prizadene 
ženske kot moške, kar je po besedah 
Slavice Biderman najverjetneje po-
vezano tudi z daljšo pričakovano ži-
vljenjsko dobo pri ženskah. "Zato mo-
ramo čim bolj paziti na svoj spomin, 
da bomo čim dlje obvladovali sami 
sebe in ne bomo v breme svojcem."

V knjigi tako postreže s številnimi ko-
ristnimi napotki, kako ohraniti naš 
spomin in se izogniti demenci. Naša 
največja sovražnika, poudarja, sta 
dolgotrajen stres, ki uničuje možgan-
ske celice, in rutina. Zato je po njenem 
nujno treba biti aktiven. "Vsak bi mo-
ral poleg poklica imeti tudi konjička 
kot protiutež vsakodnevni rutini v ži-
vljenju." Poleg zdravega življenjskega 
sloga je pri preventivi pred demenco 
zelo pomembna katerakoli ustvarjal-
na dejavnost, ki po njenih besedah 
v vsakem obdobju življenja zapolni 
naše čustvene praznine in uravnovesi 
naše življenje. To so lahko ročna dela, 
ples, učenje tujih jezikov, pisanje po-
ezije, petje, igranje glasbila in podob-
no. "Mnogi nočejo peti, ker menijo, da 
nimajo posluha. Ljudje imajo na vseh 
področjih previsoke cilje in pričako-
vanja. Študije kažejo, da kdor lahko 
govori, lahko tudi poje," je spodbudna 

Slavica Biderman, ki je tudi sama vse-
stranska ustvarjalka – slika, piše pe-
smi in igra citre. Preventivno lahko 
pri demenci delujejo tudi številne dru-
ge dejavnosti, ki se nam mogoče na 
prvi pogled ne zdijo tako pomembne. 
"Skrb za vrt je recimo lahko pomemb-
na terapija za naš spomin." Predvsem 
pa je pri vsem potrebna zmernost, še 
svetuje, tako pri gibanju kot pri hrani 
in ustvarjanju.
Skozi preproste in s humorjem obar-
vane zgodbe pa navaja tudi dobre pri-
mere in možnosti za komunikacijo z 
dementnimi, pri katerih kratkoročni 
spomin izginja, zelo dobro pa se spo-
minjajo otroštva. "Svojci včasih tega 
ne razumejo, a to je treba sprejeti. Pu-
stimo jih v njihovem svetu in tako se 
bomo izognili konfliktu," je poudarila 
in dodala, da je v takih primerih ve-
dno treba pretehtati, ali imamo raje 
svoj prav ali svoj notranji mir.

Treba je biti aktiven vse življenje
V okviru Torkovih večerov s knjižnico so pretekli teden v Kašči pripravili 
predstavitev knjige Slavice Biderman Ravnovesje na visokih petkah – da  
lažje ubežimo demenci.

V okviru Torkovih večerov s knjižnico je v Kašči Slavica Biderman predstavila svojo knjigo 
Ravnovesje na visokih petkah.
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Na Brdu pri Kranju so februarja podelili najvišja prizna-
nja za šport, Bloudkove nagrade in plakete. Tokrat so jih 
podelili že triinpetdesetič, med nagrajenci pa so bili tudi 
škofjeloški športniki. 
Tako sta Bloudkovo nagrado dobili slovenska moška član-
ska košarkarska reprezentanca in slovenska moška član-
ska rokometna reprezentanca, v kateri so nastopali tudi 
Škofjeločani Jure Dolenec, Matej Gaber in Darko Cingesar. 
Prav tako sta Bloudkovi nagradi za leto 2017 prejela kanuist 
Benjamin Savšek in alpska smučarka Ilka Štuhec. 
Hkrati so podelili tudi enajst Bloudkovih plaket. Za uspe-
šne tekmovalne dosežke v športu sta ju prejela tudi članica 
SSK Alpina Žiri Ema Klinec, smučarska skakalka iz Poljan 
nad Škofjo Loko, in najuspešnejši slovenski tekmovalec v 
lednem plezanju, Škofjeločan Janez Svoljšak. 
V obrazložitvi za Svoljšakovo plaketo so predlagatelji iz Planin-
ske zveze Slovenije zapisali, da je Janez najuspešnejši sloven-
ski tekmovalec v lednem plezanju, ki se je tej mladi plezalni 
disciplini posvetil zelo sistematično in z ogromno predanosti 
ter vrhunskega treninga. Leta 2014 je z naslovom svetovnega 
mladinskega prvaka prvič resneje opozoril nase, čez dve leti 
pa je vse njegovo vlaganje v ta šport obrodilo sadove. Z drugim 
mestom na tekmi v Saas Feeju leta 2016 si je priboril svoje prve 
stopničke v svetovnem pokalu in nadaljeval sezono z vrhun-

skimi rezultati. Na evropsko prvenstvo je odšel kot eden izmed 
kandidatov za najvidnejša mesta, domov pa se je vrnil z zlato 
kolajno in naslovom evropskega prvaka. Celotna sezona mu je 
prinesla stopničke tudi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. 
Lanska sezona mu je na svetovnem prvenstvu v Franciji prine-
sla četrto mesto. Janez Svoljšak je prav tako izjemno uspešen 
alpinist, preizkusil pa se je tudi v vlogi postavljavca smeri na 
tekmi evropskega pokala v lednem plezanju v Domžalah.

Svoljšaku plaketa za vrhunske dosežke
Na predlog Planinske zveze Slovenije je mladi škofjeloški plezalec Janez Svoljšak 
prejšnji mesec dobil Bloudkovo plaketo za leto 2017.

Janezu Svoljšaku sta za zasluženo Bloudkovo plaketo čestitala 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec 
Brenčič ter predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih 
priznanj Miroslav Cerar.
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V tekmi zadnjega kola 2. SKL za moške so si Ločani z zmago 
proti Parkljem zagotovili mesto v tako imenovani Ligi Nova 
KBM za obstanek. Prva štiri moštva v drugoligaški konkuren-
ci (poleg Ločanov so to še Terme Olimia Podčetrtek, Mesarija 
Prunk Sežana in Celje) se namreč v drugem delu sezone v 
skupini z Zlatorogom in Hopsi Polzela borijo za dve mesti, 
ki v novi sezoni pomenita igranje v elitni Ligi Nova KBM. »Z 
uvrstitvijo v tekmovanje, ki nam lahko prinese vrnitev med 
elito, smo ne le izpolnili pričakovanja pred sezono, ampak jih 
celo presegli. Ne smemo pozabiti, da z izjemo Borisa Jeršina 
in Vjekoslava Petrovića v ekipi ni starejšega od 22 let. Za tako 
mlade fante bodo obračuni s prvoligaškimi klubi izjemno po-
membna izkušnja za naprej,« je povedal trener Ločanov Jaka 
Hladnik, ki je še pred nadaljevanjem sezone v moštvo dobil 
nova člana: Željka Markovića in Aljaža Stoparja.

Košarkarji v boju za prvo ligo

Škofjeloški košarkarji so zadovoljni s prvim delom sezone, sedaj 
pa se borijo za vrnitev med elito.
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Na Pokalu Loka je Martin Križaj, 15-le-
tni član SK Alpetour, v konkurenci 
smučarjev do 16 let zmagal v vele-
slalomu, v slalomu pa je odstopil. Že 
od najmlajših selekcij opozarja nase. 
Pogovarjala sva se minulo sredo, tik 
pred odhodom na nova tekmovanja.
• Pokal Loka je za vas domača tek-
ma, letos znova na Starem vrhu. Je 
bil to eden vrhuncev sezone?
"To je mednarodno tekmovanje za ka-
tegoriji U14 in U16, eno največjih, na 
katerem nastopajo smučarji s celega 
sveta. Če si najboljši starejši deček na 
domačem terenu, pred domačimi de-
lavci, je to res poseben občutek."
• Vam teren na Starem vrhu sicer 
ustreza?
"Želel bi si bolj strmega, sicer pa mi je 
kar všeč."
• Kakšne so bile vaše želje?
"Da bi osvojil eno medaljo. To je bil 
glavni cilj."
• Ste poznali tekmece?
"Nekaj tekmovalcev sem poznal, nekaj 
je bilo novih. Tiste boljše sem kar po-
znal. Na najvišjih mestih ni bilo pre-
senečenj, so bili tekmovalci, s kateri-
mi tekmujemo že štiri leta."
• Z zmago na veleslalomu ste cilj 
dosegli. V slalomu ste nato odstopili. 
Kako ocenjujete svoje nastope?
"Nad zmago v veleslalomu sem bil zelo 
presenečen, saj sem bolj računal na 
slalom. Na start slednjega sem šel ne-
obremenjen, nič nisem imel za izgubi-
ti in se mi je zgodila napaka. To se do-
gaja. Nič hudega. Cilj je bil izpolnjen."
• To niso vaše prve medalje, niti na 
Pokalu Loka ne. Kakšna je že zbirka 
dosežkov, ki vam največ pomenijo?
"Pred dvema letoma sem bil na Pokalu 
Loka prvi in tretji, lani sem bil četrti. 
Največ mi pomenijo še naslov držav-
nega prvaka v veleslalomu in super-
veleslalomu, bil sem zmagovalec sku-

pnega seštevka pokala Slovenije. To 
je bilo pred dvema letoma. Lani sem 
bil tretji. Letos sem v vodstvu, tako da 
računam, da bom sezono končal kot 
najboljši starejši deček v Sloveniji."
• Zmaga na Pokalu Loka je prinesla 
tudi vstopnico za predtekmovalca v 
veleslalomu na Pokalu Vitranc, že 
drugič. Kakšna je bila izkušnja?
"Predtekmovalec sem bil že lani in 
tudi letos. Biti na isti progi z najboljši-
mi smučarji na svetu je poseben obču-
tek. Spoznal sem, kako je lahko proga 
tudi ledena, kako težko je. Iz nastopa 
sem se res veliko naučil."
• Vas je vaša vožnja zadovoljila?
"V zgornjem delu proge sem imel nekaj 
težav, na splošno pa sem kar zadovo-
ljen, glede na to, da je bila proga težka."
• Veste, kakšen ste imeli čas?

"Vem približni čas, točnega ne, ampak 
ga ne bi izdal (smeh)." 
• Kakšne so največje razlike med 
tekmami svetovnega pokala in tek-
movanji vaše kategorije?
"Veleslalom na primer pri nas traja do 
ene minute, tukaj minuto dvajset. Na 
koncu so me noge že zelo pekle. Bil je 
leden teren, česar mi nimamo. Posta-
vitev je težja, večje so hitrosti. Razli-
ke so velike, težko je primerjati. To je 
drug nivo."
• Kaj vam še manjka?
"Moč, vzdržljivost, zbranost, še veliko 
smučarskega znanja, izkušnje ..."
• V Kranjski Gori je bil razred zase 
Marcel Hirscher. Je morda vaš vzor-
nik?
"Zagotovo je zame eden najboljših 
smučarjev in bi si želel biti kot Hir-

Želi si biti kot Hirscher
Škofjeločan Martin Križaj je eden največjih mladih upov slovenskega smučanja. 
Zelo uspešen je bil tudi v nogometu, a je dal prednost zimskemu športu. 

Martin Križaj v vlogi predtekmovalca na letošnjem veleslalomu tekme svetovnega pokala 
v Kranjski Gori / Foto: osebni arhiv
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Jernej Demšar iz Loga nad Škofjo Loko 
je trener deskarja na snegu Žana Ko-
širja, ki je na letošnjih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu v paralelnem ve-
leslalomu osvojil bronasto medaljo. 
Zanimivo, da je Demšar tik pred od-
hodom v Južno Korejo napovedal, da 
bo Slovenija osvojila dve medalji, in za 
eno je imel v mislih prav Koširja.
Medalja Tržičana je velik dosežek, še 
posebej ob vseh njegovih težavah s hrb-
tom. "Veliko je omejitev. Nikoli ne smeš 
iti čez mejo, ker te težave so, to ni ne-
kaj namišljenega. Res pa je, da se stva-
ri izboljšujejo, tako da smo lahko šli do 
meje, morda včasih malce čez. Vsak 
korak je moral biti premišljen," je po 
vrnitvi domov povedal Jernej Demšar, 
Koširjev nekdanji sotekmovalec. Skupaj 
sta v pripravah na sezono preživela kar 
precej časa, ne nazadnje tudi poleti, ko 
je Žan del treninga opravil na Lefkadi, 
kjer je Demšar kot član ekipe Kiteskul 
poučeval kajtanje. V Žana je verjel, če-
prav v letošnji zimi pred olimpijskimi 
igrami še ni stal na stopničkah. "Moraš 
biti pravi tekmovalec in Žan to je. Pred 
Pjongčangom res ni stal na stopničkah, 
kar ni bilo pomembno. Vse je bilo osre-
dotočeno na olimpijske igre, ki so ga še 
dodatno motivirale. Ko pride ta dodatni 
pritisk, pravi tekmovalci pokažejo še več 

in Žan to zagotovo je." Z medaljo so zelo 
zadovoljni, kljub tistemu polfinalu, ki je 
dvignil veliko prahu. "Bili smo veseli, res 
pa je, da če bi bil na koncu četrti, bi to 
veliko spremenilo. Želel si je seveda zla-
te medalje, ki mu še manjka, a treba je 
biti realen in se zavedati, da katerakoli 
medalja na olimpijskih igrah ima svojo 
težo in zadovoljstvo," je še dejal Demšar 
in dodal, da mu je sodelovanje s Košir-
jem tudi velik izziv, da vidi, kako visoko 
se da priti z omejitvami, ki jih ima. 
Deskarji v paralelnih disciplinah so 
imeli tekmo predzadnji dan iger, na 

prizorišču sta bila štirinajst dni prej. 
"Načrt je bil, da bova malce več videla, 
a prvi teden je bilo ekstremno hladno, 
tako da je bilo to nemogoče. Osredo-
točena sva bila na trening, počitek in 
vse, kar spada zraven. Sva si pa ogle-
dala hokejsko tekmo naših fantov z 
Združenimi državami Amerike in ne-
kaj tekem deskanja prostega sloga, 
tudi Shauna Whita v snežnem žlebu. 
Noro," pravi Demšar.
In kako naprej? "Z Žanom sva moči 
združila za Pjongčang. Kako bo naprej, 
bomo še videli," je še zaključil.

Trener bronastega Žana

Jernej Demšar (levo) in Žan Košir sta bila vesela bronaste medalje.

scher. Ni mi sicer tako zelo všeč, ker 
vedno zmaguje in potem ni zanimi-
vo, sicer pa bi bil tudi jaz zelo rad na 
njegovem mestu. Najbolj me očarata 
njegova moč in prevlada."
• Urnik imate zelo natrpan. Kaj vas 
čaka v prihodnjih dneh?
"Odpravljam se v Italijo na tekmova-
nje Alpe Cimbra, ki je bilo prej pozna-
no pod imenom Topolino (tekmova-
nje je potekalo konec tedna, op. p.). 
Tam bo še močnejša konkurenca kot 
na Pokalu Loka. Sledila bodo državna 
prvenstva, nato pa verjetno tekme v 
Franciji in Italiji."

• Kdaj bo konec sezone?
"Aprila. Že sedaj pa lahko rečem, da je 
bila sezona uspešna. Če bi mi nekdo 
pred sezono rekel, da bo potekala, kot 
je doslej, bi takoj podpisal."
• Kaj pa cilji za naprej?
"Prihodnjo sezono bom v programu FIS. 
Želim si zbrati čim več točk, da bi lah-
ko tekmoval v svetovnem pokalu. To je 
želja – priti čim prej v svetovni pokal."
• Treninga je veliko, poleg tega obi-
skujete šolo. Kako vse skupaj uskla-
jujete?
"Sem dijak prvega letnika Gimnazije 
Franceta Prešerna v Kranju, kjer imajo 

za športnike veliko posluha. Za zdaj mi 
gre kar v redu, ni pa ravno lahko. Tre-
ba se je marsičemu odpovedati. Smu-
čarske treninge imamo tri- do štirikrat 
na teden, konec tedna so tekme. Veliko 
delam tudi na kondiciji. Imam svojega 
kondicijskega trenerja. V letošnji zimi 
so se mi pojavile težave s hrbtom, tako 
da veliko delam na kondiciji in moči."
• Niste le odličen smučar, tudi v no-
gometu ste bili med boljšimi. Boste 
še usklajevali oba športa?
"Ne, nogometno pot sem zaključil lani 
poleti. Oboje ne gre več in prednost 
sem dal smučanju."
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SUZANA P. KOVAČIČ

Na splošno velja, da je najugodnejši čas 
za nakup energentov po koncu kurilne 
sezone, ko je ponudba večja, povpraše-
vanje pa manjše. Kot svetujejo pri Zve-
zi potrošnikov Slovenije (ZPS), je lesno 
biomaso najbolje kupiti tik pred pole-
tjem, najpozneje do avgusta. Spomladi 
in poleti so za polena, sekance in pele-
te pogosti popusti, saj se cene oblikuje-
jo glede na povpraševanje in ponudbo 
na domačem trgu. Nasprotno na ceno 
kurilnega olja bolj vplivajo ekonomski, 

politični in drugi razlogi. Ponudnikov 
je veliko, zato se pred nakupom splača 
preveriti tudi cene. S primerjavo po-
nudb drugih dobaviteljev in zamenja-
vo potrošniki lahko občutno zmanjšajo 
izdatke za energijo.
V slovenskih gospodinjstvih smo po 
podatkih ZPS lani porabili okrog 48 
tisoč teradžulov (TJ) energije, od tega 
največ, skoraj 65 odstotkov, za ogre-
vanje prostorov. Stroški ogrevanja 
posledično močno bremenijo družin-
ske proračune, pri čemer v najmanj 
40 odstotkih gospodinjstev za pokri-

vanje energetskih potreb porabijo 
več kot deset odstotkov svojih dohod-
kov. Povedano drugače: skoraj 40 od-
stotkov slovenskih gospodinjstev živi 
v energetski revščini, saj težko plaču-
jejo stroške za ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode ter za elektriko. 
Spodbudni so izsledki letošnje raziskave 
energetske učinkovitosti Slovenije (REUS), 
ki kažejo, da je vedno več slovenskih go-
spodinjstev energijsko ozaveščenih (ta-
kšnih naj bi bilo kar 77 odstotkov) in da 
energijska učinkovitost počasi, a vztrajno 
prodira tako v naše glave kot tudi v domo-
ve. Varčevanje z energijo se resda začne v 
glavah, spremembam v razmišljanju pa 
morajo slediti tudi spremembe v načinu 
življenja oziroma bivanja.

NE ZASTIRAJTE GRELNIH TELES

Bivalne prostore v tem času še ogre-
vamo, zbrali smo zato še nekaj na-
svetov ZPS (ne nazadnje bodo ti veljali 
tudi v naslednji kurilni sezoni in so 
pomembni tudi kot razmislek za vna-
prej), kako s preudarnim ravnanjem 
prihraniti še kak evro več pri ogreva-
nju. Če imate v stanovanju oziroma 
hiši radiatorje, morate vedeti, da bodo 
dobro in pravilno ogrevali le, če bomo 
toplemu zraku omogočili neovirano 
kroženje v prostoru. Sedežno garnituro 
in drugo pohištvo torej umaknimo od 
radiatorjev, prav tako jih ne zastirajmo 
s predolgimi zavesami, ki ovirajo kro-
ženje zraka. Se iz radiatorja slišijo ču-
dni zvoki ali pa je kljub povsem odprte-
mu ventilu komajda kaj topel? V njem 
se je nabral zrak, ki ovira pretok tople 
vode, zato ga bo treba odzračiti. 
V prostorih se kljub ogrevanju, zara-
di katerega je zrak bolj suh kot v po-

Najugodnejši čas za nakup energentov  
po koncu kurilne sezone 
V slovenskih gospodinjstvih smo lani porabili okrog 48 tisoč teradžulov energije,  
od tega največ, skoraj 65 odstotkov, za ogrevanje prostorov. S preudarnim 
ravnanjem se da tudi pri ogrevanju prihraniti. Letošnja raziskava energetske 
učinkovitosti je pokazala, da je vse več gospodinjstev energijsko ozaveščenih. 

Trstenik 15, 4204 Golnik
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letnih mesecih, nabere veliko vlage, ki jo je treba 
spraviti ven, drugače bomo imeli prej ali slej opra-
viti z zdravju škodljivo plesnijo, te pa se je zelo težko 
znebiti. 

VSAKA DODATNA STOPINJA POVEČA PORABO 
ENERGIJE ZA ŠEST ODSTOTKOV

Termostatski ventili so pomemben dejavnik pri 
uravnavanju temperature v prostorih. Temperatu-
ro v prostoru prilagodimo njegovi uporabi; nobene 
potrebe ni, da prostore, ki jih redko uporabljamo, 
ogrevamo enako kot tiste, v katerih se veliko za-
držujemo. Vsaka dodatna stopinja poveča porabo 
energije za šest odstotkov. Prav tako ni nujno, da 
v hladnejših mesecih leta po stanovanju hodimo v 
kratkih rokavih, nič manj udobno nam ne bo v ma-
jici z dolgimi rokavi. V bivalnih prostorih zadostuje 
od 20 do 22 stopinj Celzija, v spalnici pa med 17 in 18 
stopinj Celzija, kar je idealno za dober spanec. 
Bivalni prostori se v zimskih nočeh močno ohladi-
jo predvsem v hišah ali večstanovanjskih stavbah 
brez toplotnoizolativne fasade. Vendar pa ogreval-
nega sistema ponoči ni priporočljivo izklopiti že 
zaradi samega udobja. Veliko bolj smiselno je tem-
peraturo le znižati.

   SEJEM DOM
 dodatni  

 5% popust  
 na vse pohištvo

 od 13. do 20. marca

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

–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 

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

–50% 
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in darilni bon do 

250 EUR za nakup 
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ALENKA BRUN

Ko gledam omaro, polno čevljev, med katerimi je kar nekaj 
takih z vrtoglavimi petami, se vprašam, kolikokrat sem jih 
sploh obula. Malokrat. Kakšne morda sploh samo enkrat, 
dvakrat, potem pa ali ni bilo priložnosti ali pa je način ži-
vljenja drugačen, kot ga zahteva višina njihovih pet. 
Živimo v časih, ko se vse kombinira z vsakim, ko se barve 
lahko uporabljajo brez pravil. Tudi odraslim ženskam so 
dovoljene mladostne in barvite kombinacije; lastne modne 
zapovedi so skoraj pravilo, čeprav pretiravanja v tej smeri 
družba ravno ne pozdravlja. Med vso to poplavo modnosti 
moramo najti neko zlato sredino in po drugi strani ostati 
zveste sebi. Sliši se že enostavno ... 
Spominjam se komentarja nekega moškega, ki je balerin-
ke označil z izrazom 'ubijalke ljubezni' ... Čez dobro počutje 
in udobne čevlje ga sicer ni, a klub temu so novi lakasti 
salonarji (sicer kupljeni za obisk opere), ko se opravljate 
po 'špecerijo' v bližnjo trgovino, lahko deležni prevelike po-
zornosti. Družbena pravila pač zahtevajo svoj davek, a kot 
opažam na že videnih kolekcijah obutve in tistih, ki jih pri-
našata nova pomlad in poletje, spet ne bo manjkalo okra-

Modno sonce ženskih omar s čevlji

Trgovina 

vas pričakuje v Kranju,  
na Koroški cesti.

V času od 23. do 26. 3. 2018 vam ob  
predložitvi oglasa nudimo 15 % popust  

na obutev in torbice.
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snih zaponk, biserov in bleščic na petah; pet, oblečenih v 
blago in različnih oblik ... Napovedujejo tudi modnost ne-
navadnih oblik podplatov. Modnih trakov, ki se zaključijo 
s pentljami, je namesto običajnih vezalk vse več; bolj ko 
so superge popisane ali tako imenovane oxfordice blešče-
čih barv in debelih, celo raznobarvnih podplatov, bolj ste 
modni. Poletna obutev prinaša in ohranja sandale in ve-
zanje in seveda barvitost. Rahlo še bolj, čeprav potrebujejo 
že kar pogumno lastnico, v ospredje silijo sandali s peto, 
odprti samo pri prstih in peti.
Rdeči barvi naj bi se pridružila morska modra pa klasična 
bela, z nežnimi pastelnimi toni pa smo se v preteklosti že 
spogledovali. Črna ostaja klasična. 
Moda natikačev, ki se jih spominjamo iz filmskih spal-
nic, ko je ona pričakala njega, oblečena v prosojni spalni 
plašč, obuta v natikače z mufom ali nežnim perjem, se 
očitno seli na ulice. Namreč v kombinaciji z oprijetimi 
hlačami iz džinsa z visokim pasom, širokim puloverjem 
in torbico podobne barve ali celo iz iste kolekcije pridejo 
natikači z visoko peto in sprednji del prekrit z elegantnim 
perjem, kljub morda vsej ekstravagantnosti, lepo do izra-
za. Sicer za njihovo urbano nošenje potrebujejo dame po-
letje in mamljivo toplo sobotno dopoldne, ko se odpravijo 
s prijateljicami na kavo v najbližjo mestno kavarno. Kaj 
več od tega, sicer lepega in modnega natikača ne more-
mo pričakovati. Je pač bolj lep in vznemirja okolico, kot 
pa kaj drugega. Mladina (in tudi odrasle ženske) se zato 
morda raje odločijo za popolnoma običajen natikač, ki ga 
največkrat vidimo na moških nogah ob bazenih, a barve 
in ostali dodatki, bleščice in udobnost sta v zadnjih letih 
povzročila, da je tudi ta našel svoj prostor pod modnim 
soncem in prvobitni namen nadgradil.
In če se vrnem k policam domačih omar s čevlji, ugoto-
vim, da nosim največkrat le najljubše. Ampak kaj, ko pa 
je moda eno, potreba drugo, izgovor »za vsak slučaj« pa ni 
ravno redek. Je pa res, da ne spadam med strastne naku-
povalke čevljev, a kljub temu se tudi meni zgodi, da me 
zanese. Čeprav – priznam: že nekaj časa dajem prednost 
udobnosti, ki pa je zadnja leta na srečo tudi neke vrste 
trend v svetu modne obutve.
Spominjam se, kako je kolegica iz vsakega potovanja do-
mov 'privlekla' nov par škornjev. Spet druga je avgusta 
v Grčiji redno 'stikala' po malih uličicah glavnih mest 
za domačimi trgovinicami, kjer potem ni mogla mimo 
usnjenih letnih natikačev na prst; kasneje je iskala tiste 
na vezalke oziroma tako imenovane rimljanke. Potem sta 
obe odkrili turško prestolnico in tako je turški baklavi v 
kovčku ob vračanju domov stalno delal družbo še kakšen 
nov par čevljev ...
Ženske rade gledamo na čevlje kot na nekaj z dodano vre-
dnostjo in še kakšen par Pepelkinih steklenih čeveljcev ni ni-
koli odveč. Saj veste: za čevlje se v omari vedno najde prostor.
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Polni energije in sijoči v pomlad
Darja Krajnik iz Belega metulja, masa-
žnega in meditacijskega studia iz Bla-
ževe ulice, razloži, da se pri njih lahko 
odločate med klasično in aroma masa-
žo. Ponovno ravnovesje v telesu lahko 
vzpostavite tudi z ročno limfno drenažo, 
po novem pa se v Belem metulju lahko 
udeležite tudi zvočne masaže ali kope-
li, ki je podobna zvočni masaži, le da 
terapija tu poteka v manjših skupinah. 
Zvočna masaža pa je v Škofji Loki novost 
in je ena izmed bolj priljubljenih in spro-
ščujočih oblik masaže, pri kateri posode 
polagamo na lahko oblečeno telo, nanje 
igramo in z njimi drsimo po celem tele-
su. Gre za nežno tehniko, ki jo lahko pri-
merjamo z drugimi fizičnimi tehnikami 
masaže, le da poteka z zvokom, name-
sto z dotikom. »Pri tem zvoka ne boste 
samo slišali, temveč ga boste začutili 
kot sproščujočo vibracijo na fizičnem, 
duhovnem, mentalnem in čustvenem 
nivoju. Zvok napolni vsako celico in jo 
zavibrira z informacijo zdravja, harmo-

nije in ravnovesja,« razlaga Krajnikova. 
Učinki zvočne masaže so zelo globoka 
sprostitev in prenova vseh ravni bitja 
posameznika, pomladijo na celični rav-
ni, povečajo življenjsko energijo, ustvar-
jalne moči, optimizem. Zvočna masaža 
razgrajuje in odpravlja tujke iz telesa, 
izboljša pretok krvi, limfne tekočine, pre-
navlja tkiva in briše celični spomin starih 
travm in poškodb. »Ob prijetnem razva-
janju doživljamo osvobajanja od starih 
vzorcev, čustvovanj, mišljenj, ravnanj, ki 
nam ne služijo več. Vse bolj smo zdravi in 
polni energije.«

In ker se počasi 'prebujamo' v pomlad, 
nam bo še kako prav prišel kakšen na-
svet Marjance Stanonik iz frizerskega sa-
lona MS studio iz Blaževe 3 v Škofji Loki. 
Tako nas spomni, da so koprive dokaza-
no zdravilo proti mastnim lasem. »S se-
gretim kisom prelijete koprive in pustite 
stati 15 minut. Nato pripravek precedite 
in z njim sperete lase po umivanju. Lahko 
pa zmešate sok dveh limon z nekaj mlač-
ne vode in pripravek enakomerno vma-
sirate v lasišče. Pustite delovati minuto 
ali dve, nato izperete. Namesto limone 
lahko uporabite tudi domač jabolčni kis.« 
Omeni še sodo bikarbono: »Žlico sode bi-
karbone zmešate z nekaj mlačne vode in 
jo nato nanesete na vlažne lase. Čez ne-
kaj minut lase umijete s šamponom.« Če 
se vam mudi in nimate časa umivati las, 
lahko nekaj suhe sode bikarbone vtrete 

v lasišče, ga po desetih minutah otrete z 
brisačo in lase razčešete.
Za sijoče lase pa preizkusite lahko na-
slednje: zmešate žličko medu s štirimi 
skodelicami tople vode. Blondinke lah-
ko dodajo malce limoninega soka. »Po 
umivanju mešanico nanesete na lase. 
Ne izpirate in posušite kot običajno.« 
Če pa so vaši lasje suhi in poškodovani, 
poskusite s kokosovim oljem, saj prodre 
skozi dve plasti las. »Žlico kokosovega 
olja nanesite na vlažne lase in pustite 
delovati čez noč. Zjutraj lase izperite s 
toplo vodo.«
Velik problem pa je tudi prhljaj na lasišču. 
Kako to lasno tegobo rešimo po naravni 
poti, Stanonikova omeni dva načina: po 
umivanju las na mokro lasišče nanese-
mo sveže iztisnjen limonin sok ali narav-
ni jabolčni kis in nato lase posušimo ali 
pa lasišče zmasiramo z olivnim oljem, v 
katerega smo namešali deset kapljic ete-
ričnega olja rožmarina. »Najbolje je, če 
olje na laseh pustimo delovati čez noč, 
potem pa lase umijemo.«

MSTUDIO :: grafična podoba dvostranega letaka

stran 1 stran 2

VHOD PODLUBNIK 2

‐5%
POPUST 

Z LETAKOM

* žensko, moško in otroško striž
enje

* barvanje las in trajna ondulacija

RAZVAJATE SE LAHKO OB:

KLASIČNI MASAŽI, AROMA MASAŽI, 
LIMFNI DRENAŽI, ZVOČNI MASAŽI, 
ZVOČNI KOPELI, MEDITACIJAH 

Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka T: 041 276 946 Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka             T: 041 535 807

Delovni čas  
od ponedeljka 
do petka  
po dogovoru.

Delovni čas  
od ponedeljka  

do petka  
po dogovoru.
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  Na letošnjem finalnem izboru za Emo 
smo med povabljenimi v zaodrju srečali 
tudi Sašo Zadnik. Na fotografiji je v družbi 
radijskih kolegov, z Gregorjem Murnom 
(desni) pa sta letos na kranjskogorskem 
Pokalu Vitranc že petič nastopala v vlogi 
animatorjev in moderatorjev dogajanja  
na tribuni, med množico navijačev. Drugače 
pa Saši in Gregu med tednom lahko v 
jutranjih urah prisluhnete na Radiu Ekspres. 
A. B. / Foto: Tina Dokl

 V Panorami Stara Pošta v Kranju so prvega marca 
gostili enega od džezovskih dogodkov, tokrat Jazz & 
Wine. Za izbrana vina na dogodku je poskrbela ekipa 
lokala, za glasbeni del pa fantje zasedbe DeluxMen, 
ki je nastala prav za tovrstne dogodke, saj naj bi 
Panorama Jazz & Wine gostila enkrat mesečno. 
Zasedbo DeluxMen sestavljajo: Žiga Kert (klaviature), 
Jan Dolenc (bobni), Gregor Rihtaršič (saksofon) in 
Žan Jugovic (harmonika).

  Tri nasmejane dame smo ujeli na odmevnem večeru o 
novi viziji skupnostne samooskrbe, o kateri je predavala 
Sanja Lončar, vodja civilnodružbenega gibanja Skupaj za 
zdravje človeka in narave. Sanja je na sredini med Apolonijo 
Kandus, ki v Zavodu O koordinira projekt Večgeneracijskega 
centra Gorenjske, in Marto Gartner iz Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka. Obe instituciji sta bili med organizatorji 
predavanja. D. Ž. / Foto: Andrej Tarfila

  Obisk lani odprte digitalilizirane tematske Romualdove poti 
se začenja pri pasijonski sobi na Mestnem trgu. Pri tem je dovolj, 
da imate pametni telefon, poseben privilegij pa sta dobra vodiča, 
ki veliko vesta tako o sodobni tehnologiji kot o Loki in njenih 
zgodovinskih znamenitostih. To sta Jernej Tavčar in Katja Štucin z 
Občine Škofja Loka. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 
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  Škofjeloški Rovtarji so z obiskom počastili desetletnico 
smučarskega tečaja v Kranjski Gori, ki ga organizira Športno društvo 
Preddvor. Zadnji dan tečaja so otrokom prikazali smučanje po 
starem – na lesenih, doma narejenih smučeh, oblečeni v zimsko 
uniformo slovenskega vojaka iz prve svetovne vojne. V ciljnem 
izteku so pokazali tudi mazanje smuči z voskom in glajenje starim 
likalnikom na drva. M. L. / Foto: Tina Dokl

  Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je 
bil častni pokrovitelj letošnjega Pokala Loka, 
tradicionalnega mednarodnega tekmovanja mladih 
alpskih smučarjev, ki je februarja potekalo v že 43. 
izvedbi. Na njem so se pomerili smučarski upi iz 
kar devetindvajsetih reprezentanc, minister Erjavec 
pa je napovedal, da so med njimi zagotovo bodoči 
osvajalci medalj na največjih tekmovanjih na svetu. 
V. S. / Foto: Andrej Tarfila

Organizator :

Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

1. dan: Na naši poti si bomo ogledali slikoviti Telč, nato se bomo 
ustavili ob pravljičnem gradu Červena Lhota, ki se nahaja na otočku 
sredi jezera, dan pa bomo končali z ogledom mesta Česke Budejovice.   
2. dan: Po zajtrku bomo spoznavali srednjeveško življenje v dvor-
cih Kratochvile in Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki 
je najlepša češka vasica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z 
ogledom pivovarne Budweiser, pokušino piva in večerjo v pivnici.  3. dan: Po 
zajtrku vožnja v Češky Krumlov, ki mu poseben čar dajejo reka Vltava, mestni 
grad, drugi največji na Češkem, in staro mestno jedro, ki je uvrščeno na sez-
nam Unesco. Naš zadnji postanek bomo naredili pri jezeru Lipno. Sprehodili se 
bomo na lesen razgledni stolp in od tu nadaljevali vožnjo proti domu. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, vstopnino v gradove Červena Lhota, Hlobuka ter 
Kratochvile, vstopnini v pivovarno Budweiser Budvar in na razgledni stolp Lipno, eno prenočitev z za-
jtrkom in en polpenzion v hotelu s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, južnočeški večer v pivnici 
(razširjen meni pri večerji), glasba do dve uri, dve pijači, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve  
turistične poslovalnice:   
Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 305, 
Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755, 
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280  ali pišite na turizem@alpetour.si.   
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BLUETOOTH 
TEMPOMAT 
ZASLON NA DOTIK 

S 5 LETI JAMSTVA ZA

12.990 €*

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.1.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 30.4.2018.

peugeot.si

Med najbolj zanimivimi novostmi omenjamo novega audi-
ja, ki se bo predstavil z novo generacijo serije A6, pri BMW-
-ju  razkrivajo podobo serije 8. Prihaja sveža in  prenovljena 
podoba citroëna C4 cactus in berlinga. Evropski debitant je 
limuzinska in karavanska izvedba nove mazde 6. Škoda 
prihaja s prenovljeno fabio in z novim malim SUV-om, vi-
sion X.  Toyota  predstavila novo supro, Mercedez-Benz novi 
razred A z najnovejšim informacijsko-zabavnim sistemom 
na armaturi, KIA tretjo generacijo ceeda. Hyunadi  je pri-
soten z novo generacijo santa fe in popolnoma električno 
hyundai kono. Volvo prihaja z novo aktualno podobo V 60, 
ki jo bodo počasi prevzeli vsi njihovi modeli.

Med posebnostmi ne moremo mimo hrvaškega Rimaca, ki  
z novim modelom concept 2 spet išče skrajne zmogljivosti 
električnih avtomobilov. Concept 2 ima štiri elektromo-
torje z ogromno zalogo moči (1,4 megavatov – 1914 konjih 
moči) in izjemnimi pospeški (1,85 s do 100 km/h).
Kako pa bo s ponudbo novih avtov v Sloveniji ? Novi peugeot 
508 naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2018, citroën berlingo 
konec leta 2018, hyundai kona EV septembra, kia ceed prav 
tako septembra in toyota auris februarja prihodnje leto.

Avto salon  
Ženeva 2018
Med 8. in 18. marcem 2018 v Ženevi 
poteka najpomembnejši mednarodni 
salon avtomobilizma, ki vsako leto 
prinaša kup težko pričakovanih novosti 
in izbor evropskega avta leta. 

Hyundai kona EV, eden najboljših električnih avtov z dobrim 
dosegom baterije. Hyundai kona se poteguje tudi za naslov 
»svetovni mestni avto leta 2018«.
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ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS

35DO CENEJE
%

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017

KOMPLET ZAVORNIH 
KOLUTOV

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

KONCESIONAR

citroen.si

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

VOLVO XC40 JE EVROPSKI AVTO LETA 2018

Ženevski festival je razkril evropski avto leta 2018, to je 
kompaktni športni terenec volvo XC 40. Volvo se je  postavil 
pred seata ibizo, ki je osvojila drugo mesto, ter pred BMW 
serije 5, ki je zasedel tretje mesto. 
Za naslov evropski avto leta so se v končnem izboru pote-
govali še alfa romeo stelvia, audi A8, citroën C3 aircross in 
kia stinger.
Volvo je ta laskavi naslov osvojil prvič, zato so bili na 
Volvu ob razglasitvi  vidno zadovoljni. Povedali so, da 
jim je nagrada  prišla ravno ob pravem času, saj Volvo 
prvič ponuja tri SUV-modele, XC40 pa bo z vstopom na 
hitro rastoči trg manjših športnih terencev prispeval k 
skupni rasti.
Direktor organizacije Svetovni avto leta, Mike Rutherford, 
je razglasitev pospremil z besedami: »Ko smo se odločali, 
komu bi podelili prvo priznanje za svetovnega avtomobil-
skega voditelja leta, nismo gledali na nacionalnost, sta-
rost ali spol, temveč smo preprosto iskali najbolj zaslužne-
ga posameznika v avtomobilski industriji.«
Ženevski festival ob izboru evropskega avta leta vsakič iz-
bere tudi finaliste za svetovni avto leta 2018. Naslov svetov-
ni avto leta se podeljuje v šestih kategorijah: svetovni avto 

in svetovni dizajn leta, svetovni luksuzni avto leta, svetov-
ni športni avto leta, svetovni zeleni avto leta in svetovni 
mestni (urban) avto leta. Zmagovalce v vseh kategorijah 
bodo razgalili 28. marca  v New Yorku. 
Spomnimo, slovenska javnost in mediji so konec januarja 
letos izbrali slovenski avto leta 2018. To je  »mali golf«, VW 
polo, na drugo mesto se je uvrstila škoda kodiaq,  tretje 
mesto  je pripadlo hondi civic, četrto peugeotu 5008 in peto 
mazdi CX-5.

 Volvo XC 40, evropski avto leta
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marec 2018

13. 3. • Kino Sora, Sokolski dom

OGLED FILMA DRUŽINA IN POGOVOR Z REŽISERJEM ROKOM BIČKOM

16.00 ogled filma

18.00 pogovor z režiserjem Rokom Bičkom

Informacije: Tanja Gartner, 051 417 781, tanja.gartner@guest.arnes.si

13. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00–17.30

BREZPLAČNA DELAVNICA, KRIŽ KRAŽ – VADBA ZA MOŽGANE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si; 040 477 640, 
apolonija@zavodo.org. Obvezne prijave.

13. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–18.30

KNJIŽNI KLUB DRUŽINSKEGA INŠTITUTA 

VIHAR V GLAVI (DANIEL SIEGEL)

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

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

ZLATE PRAVLJICE, URA PRAVLJIC, OD 4. LETA DALJE

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

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

ZAKLJUČNA PRIREDITEV BEREM, BEREM …, PREDSTAVA KEKEC IN 
PEHTA

Informacije: Jelka Jelovšek, dpm.skofjaloka@gmail.com

14. 3. • Galerija na Gradu, Loški muzej Škofja Loka, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE LOKA : ANKARA : LOKA, EVRAZIJSKO VRVENJE 
HAKANA ESMERJA

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

14. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | MAKALONCA

MAKALONCA

Jasna Žitnik, vokal; Marjanca Jocif, kljunaste flavte; Janez Jocif, dude, 
ročna lajna, portativ, umetniški vodja

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

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

REŠEVANJE KVIZA S POMOČJO RAČUNALNIKA – ZA OSNOVNOŠOLCE

SPLETNI NEVRONČKI

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

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

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM

GLASBENO-LUTKOVNA PREDSTAVA SAMOTNI PALČEK

V izvedbi strokovnih delavk Enote Bukovica

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

16. 3. • Marinkina knjižnica, Partizanska c. 1, Škofja Loka, 16.30–19.30

PREDAVANJE KAJ VSE SO NAM ZAMOLČALI O PREHRANI

Informacije: Apolonija Kandus, 040 477 640, apolonija@zavodo.org

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

17.30–18.45 začetniki 

19.00–21.00 nadaljevalni tečaj

GLEDALIŠKI TEČAJ JE NAMENJEN VSEM, KI JIH ZANIMATA ODER IN 
POKLIC IGRALCA BREZ STAROSTNE OMEJITVE.

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

16. 3. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

ROBERT HARLING: JEKLENE MAGNOLIJE, GLEDALIŠČE KOPER IN SNG 
NOVA GORICA, ZA ABONMA MODRI 

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

17. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA | BREZ NOG PO SVETU NAOKROG

Produkcija: Vrtec Sončni žarek

Izvedba: otroci in vzgojitelji iz Vrtca Sončni žarek

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

17. 3. • Stara dekanija v Stari Loki, 19.00

PASIJONSKI VEČER 2018 V STARI LOKI: UPANJE V TRETJI DAN, KRIŽEV 
POT OTMARJA ČRNILOGARJA

Informacije: Urška Florjančič, 031 261 813,  
urska.florjancic@telemach.net, www.staraloka.si

17. 3. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

ROBERT HARLING: JEKLENE MAGNOLIJE, GLEDALIŠČE KOPER IN SNG 
NOVA GORICA, ZA ABONMA RDEČI

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

19. 3. • Krajevna knjižnica Trata, 13.30–14.30

KNJIŽNICA MENE BRIGA 

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

19. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

KONCERT KLAVIRSKEGA TRIA ARDEA

Zerina Šabotić, klavir; Ana Dolžan, violina; Selma Hrenovica, violon-
čelo

Informacije: Tomaž Bole, 041 693 637, tomaz.bole@gallus-zavod.si 

20. 3. • ŠENT, dnevni center, Mestni trg 38, Škofja Loka, 10.00

»PREDLOG RESOLUCIJE NACIONALNEGA PROGRAMA DUŠEVNEGA 
ZDRAVJA 2018–2028–RNPDZ, KAJ PRINAŠA?«, PREDSTAVITEV

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30
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20. 3. (vsak torek) • Turizem Škofja Loka (Kidričeva cesta 1a), 
16.00–17.30

ENERGETSKO-SVETOVALNA PISARNA

Informacije: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si,  
www.ra-sora.si. Obvezne prijave!

20. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–18.30

KNJIŽNI KLUB DRUŽINSKEGA INŠTITUTA VZGOJA BREZ DRAME (TINA 
PAYNE BRAYSON IN DANIEL SIEGEL)

Prijave na: 031 809 700, institut@druzinski-institut.si 

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

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

POMLAD, GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE 

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

20. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO 

Erika Oblak: ČAS JE ZDAJ: UČENJA AYAHUASCE

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

20. 3. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK

KNJIGOSNEDKE

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

21. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
10.00–12.00

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

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

21. 3. • Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka, 
17.00–20.30

BREZPLAČNA DELAVNICA POMEN DIGITALNEGA MARKETINGA ZA 
MALA IN SREDNJA PODJETJA

Informacije: jana.sifrar@ra-sora.si, info@ra-sora.si

21. 3. • Gimnazija Škofja Loka, 18.00

PREDAVANJE STANETA KRAJNCA O PROSTEM LETENJU

Informacije: Ana Prevc Megušar, 041 959 667,  
ana.megusar1@guest.arnes.si

21. 3. • Galerija Franceta Miheliča, Kašča, 19.00

POGOVORI Z UMETNIKI: NEJČ SLAPAR

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

21. 3. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 19.00

DULA – POSLANSTVO IN DELO, STROKOVNO PREDAVANJE

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

22. 3. • Sejna dvorana Občine Škofja Loka, 9.30–13.00

OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT NA TEMO ŠOLSTVO IN ŠOLSKI 
SISTEM

Informacije: Jelka Jelovšek, dpm.skofjaloka@gmail.com

22. 3. • park v bivši vojašnici, poleg skladišča Rdečega križa, 
15.00–18.00

IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org

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

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE, OD 4. LETA DALJE 

POZDRAV POMLADI

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

23. 3. • Mestni trg 24, 19.00

ODPRTJE PASIJONSKE SOBE

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

23. 3. • Kristalna dvorana Sokolskega doma v Škofji Loki, 19.00

»GENERACIJE POJEJO 2018«, KONCERT

Informacije: Matija Oblak, 040 958 666, matija.obl@gmail.com

24. 3. • Mestni trg in Cankarjev trg, 9.00–13.00

PASIJONSKE DELAVNICE NA MESTNEM TRGU

Informacije: Jožica Žnidaršič, jznidarsic@gmail.com

24. 3. • Cankarjev trg, 9.00–13.00

IZDELAVA BUTARE VELIKANKE NA CANKARJEVEM TRGU

Informacije: Katarina Trdin, katarina.trdin@gmail.com 

24. 3. • Galerija na Gradu, Loški muzej Škofja Loka, 11.00

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI LOKA : ANKARA : LOKA, EVRAZIJSKO 
VRVENJE HAKANA ESMERJA

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

24. 3. • kapela Puštalskega gradu, 11.00–17.00

OBRAZI GLASBE: SEMINAR O KITARA, VSAK TE MARA S KITARISTOM 
NEJCEM KUHARJEM

Seminar je namenjen učencem in učiteljem kitare ob predhodni 
prijavi. 

Informacije: 04 515 53 70, info@gsskofjaloka.si 

24. 3. • Sokolski dom, 18.00

OBRAZI GLASBE: KONCERT OB ZAKLJUČKU SEMINARJA O, KITARA, 
VSAK TE MARA 

Nejc Kuhar, kitara

Informacije: 04 515 53 70, info@gsskofjaloka.si 
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marec 2018

24. 3. • Jurjeva dvorana, Stara Loka 64, 19.00

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZORKA SIMČIČA LETA NIČ, EN DAN POTEM, 
GOSTOVANJE LJUBITELJSKEGA GLEDALIŠČA TEHARJE – CELJE

Informacije: Urška Florjančič, 031 261 813, urska.florjancic@telemach.net

4. 3. • Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

MOŠKI BRLOG, ZA ABONMA KOMEDIJA IN IZVEN

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

25. 3. • Kristalna dvorana Sokolskega doma, 17.00 

LEPA SI, OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB MATERINSKEM 
DNEVU

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

27. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–18.30

KNJIŽNI KLUB DRUŽINSKEGA INŠTITUTA 

VIHAR V GLAVI (DANIEL SIEGEL)

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si. Prijave na: 031 
809 700, institut@druzinski-institut.si.

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

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

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

27. 3. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

7. ŠOLSKI NASTOP

Informacije: 04 51 55 370, info@gsskofjaloka.si 

27. 3. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO

VRTNARJENJE NA BALKONU, STROKOVNO PREDAVANJE

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

27. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00–20.30

PODELITEV OBČINSKIH ŠPORTNIH PRIZNANJ ZA LETO 2017

Informacije: Igor Draksler, 04 515 70 70

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

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM KNUTOM 

Za otroke od 6. do 10. leta (obvezne predhodne prijave)

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

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

ŠAHOVSKE URICE

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

28. 3. • OŠ Škofja Loka Mesto, Škofja Loka, 18.00

ZAPOJMO, ZAPLEŠIMO IN ZAIGRAJMO

Informacije: Elizabeta Proj, 04 506 00 34, elizabeta.proj@ossklm.si

29. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja, Gorenja vas, 16.00–17.30

29. 3. • Zavod O, MKC Pri Rdeči Ostrigi Partizanska c. 1, 17.00

PREDAVANJE KOMPOSTIRANJE ZAKAJ IN KAKO

Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org

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

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE – ZA OSNOVNOŠOLCE, REŠEVANJE KVIZA

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

29. 3. • Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE, OD 4. LETA DALJE, POZDRAV POMLADI

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

4. 4. • Cerkev Žalostne Matere Božje na Lontrgu, Škofja Loka, 19.30

PASIJONSKI KONCERT: JOSEPH HAYDN, SEDEM POSLEDNJIH BESED 
KRISTUSA NA KRIŽU ZA GODALNI KVARTET, OP. 51

izvajalci: Godalni kvartet Bêlebend (Jerica Kozole, 1. violina; Vera 
Magdevska, 2. violina; Mojca Trilar, viola; Jaka Trilar, violončelo) in 
recitator Tomaž Hostnik

Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369, ravnatelj@gsskofjaloka.si

14. 4. • Športna dvorana Trata, 18.00

RIBNIŠKI PASIJON

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

21. 4. • Kapucinski samostan Škofja Loka, 16.00–19.00

ROMUALDOV DAN V KAPUCINSKEM SAMOSTANU

DAN ODPRTIH VRAT KAPUCINSKEGA SAMOSTANA Z GOSTI, MED 
KATERIMI BO TUDI KAREL GRŽAN. 

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

PO ROMUALDOVI POTI 

Voden ogled po Romualdovi poti (Digitalizirana Romualdova pot)

Informacije: Marko Pleško, 041 758 918, td-skofja.loka@siol.net

NAGRAJENCI KRIŽANKE GORENJSKEGA GLASA z geslom 
ZA DOBRO BERO, ki je bila objavljena v Loških novicah v torek, 
13. februarja 2018, prejmejo darilni bon v vrednosti 15 EUR 
Monokel optike. To so: Janko Bajde iz Smlednika, Andrej Ja-
mnik iz Škofje Loke in Janez Cundrič iz Zgornjih Gorij.

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa



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

www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih
napak na tej strani napačno navedeni. Akcijske cene veljajo od 8.3.2018 do 31.3.2018 oziroma odprodaje zalog.

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

Les 3 plus

Pri nas kupljene
vinil plošče 

vam lahko tudi
položimo.

VINIL
PLOŠČE

SEJEMSKE 
POPUSTE
--------------

VINIL
-15%

preverite za

Vinil je zadnji hit na področju talnih oblog. 
Izredno odporen je na obrabo, enostaven za
vzdrževanje, antistatičen in primeren za ljudi 
z alergijami. Vinil je proizveden pod strogo
nemško kontrolo.
Plošče, debeline od 2,5 mm pa tudi do 
10 mm, se polagajo kot lepljene na pravilno 
pripravljena tla, s posebno podlogo ali kot 
klik sistem. Zgornji obrabni sloj plošč, v 
imitaciji lesa, kamna ali zadnji trend - 
imitacija betona, je lahko od 0,2 mm (najbolj
primerno za stanovanjske površine) do
0,55 mm(npr. 0,55 mm spada v pohodno
razvrstitev: razred 42, kar zadošča za visoko
obremenjene prostore, kot so npr. pisarne, 
javni objekti). 
Pri nas boste lahko izbirali tudi med vinili 
iz zaloge, ki so na pluti ali vodoodporni osnovi. 

vodoodporen topel odlična imitacija
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Vaše misli ne bodo usklajene in veliko 
boste razmišljali. Osvežitev videza je ti-
sto, kar v tem trenutku potrebujete. Spre-
menjeni se boste počutili mnogo bolje. 
Tisti, ki imate bolj izrazito duhovno nara-
vo, pričakujte poglobljen odnos z bližnji-
mi. Potrebovali bodo vašo neposrednost, 
bližino in pozornost. 

LEV 
23. 7.–23. 8.

Ljubljena oseba vam bo razkrila svoje na-
črte, ki vam ne bodo ravno pogodu. Previ-
dni bodite, da s svojim neodobravanjem 
ne povzročite razočaranja in prizadetosti 
na nasprotni strani. Reši vas izčrpen po-
govor in le tako bo nastal sporazumen 
plan za naprej. Kontrolirajte svoja čustva. 
Premislite, preden odgovorite.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Veliko različnih poti ste že prehodili. Vi 
to dobro veste. Prav zaradi tega znate 
spregledati slabše in ceniti tiste dobre 
lastnosti, ki jih ima posamezna oseba. 
Ljudje bodo zopet uživali v vaši družbi, 
ker se bodo počutili sprejete in zaželene. 
Simpatija ne bo skoparila s komplimenti, 
kar vam bo še posebej všeč. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Pripravljeni boste pomagati s svojimi na-
sveti, vendar občutili razočaranje, ko jih 
določena oseba ne bo upoštevala. Vedi-
te, da smo si ljudje različni, in kar je za 
nekoga črno, je za drugega lahko belo. 
Sprejeli boste neki nov izziv in se podali 
v popolnoma neraziskano področje svo-
jega življenja. Presenečenje.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Skrbno boste negovali svojo ljubezen in 
ji v tem mesecu posvečali nemalo po-
zornosti. Zavedate se, da toliko, kolikor 
je boste dajali, je boste tudi prejeli. To 
ni preračunljivost, pač pa vzajemnost, ki 
je pri vas prioriteta. Ne nasedajte govori-
cam, ki bodo kmalu prišle do vaših ušes. 
Zaupajte v ljubezen in vase.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Vaš moto v tem pomladnem obdobju bo 
dobra volja in od vas se je bodo nalezli 
tudi vaši bližnji. Skupaj s pogumom vas 
bo gnala v dokončanje osebnega pro-
jekta. Odločitev, ki visi v zraku že nekaj 
časa, bo končno dobila zagon za reali-
zacijo. Presenetili boste okolico in celo 
sami sebe. Potovanje …

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Bili ste tudi že boljše volje, kot ste sedaj, 
vendar se zaradi tega ne boste obreme-
njevali. Pridejo dnevi, ki so kisli, in tudi 
taki, ki se jih veselimo in smo srečni. Ko 
boste umirili osebne viharje v svoji duši, 
tudi vas čaka sreča, ki si jo zaslužite. S 
strani prijateljev pričakujte presenečenje, 
ki vam bo veliko pomenilo. 

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Težko se boste izognili stresu in tekanju 
po opravkih v prihajajočih dneh. Nepri-
čakovano pa se bo pojavilo še dodatno 
delo, ki vam bo povsem prekrižalo na-
črte. Povsem nejevoljni se boste lotili 
obveznosti, ki vas bodo prikrajšale za 
druženje z vam dragimi osebami. Na 
čustvenem področju so na vidiku spre-
membe.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Nekega obdobja v vašem življenju bo 
konec. Na stvari boste začeli gledati z 
druge perspektive. Zaradi poglobljenega 
razmišljanja ne boste pri volji za obisk, 
na katerega boste povabljeni. Razmislili 
boste o svojem ljubezenskem življenju. 
Ne prenaglite se. Večina stvari se ne zgo-
di čez noč, treba je videti vse zorne kote.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Okolje na delovnem mestu vam ne bo od-
govarjalo in z mislimi boste šli na oddih. 
Lenobno se boste prebijali iz tedna v te-
den, a vendarle boste ostali dovolj osre-
dotočeni, da boste po liniji najmanjšega 
odpora opravili vse službene obveznosti. 
Izkoristili boste konce tedna za odhod v 
naravo in za uživanje dali vse od sebe. 

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Dovolj je bilo izkoriščanja in spreneveda-
nja. Določeni osebi boste končno pove-
dali, kar ji gre. Ker pa seveda z besedami 
znate precej olepšati situacijo, pazite, da 
boste dovolj jasni in iskreno izrazili svo-
je občutke. Ostanite zbrani in vse se bo 
dobro izšlo. V zabavo vam bodo večeri z 
živahno, veselo družbo. 

RIBI
20. 2.–20. 3.

Spremembe, ki se vam bližajo, bodo za-
majale tla pod vašimi nogami. Kljub za-
četnemu strahu se bo kmalu izkazalo, da 
ste bili nanje pripravljeni že dolgo časa. 
Prilagodljivega značaja, za kar se boste 
res potrudili in vložili energijo, boste 
uspešno krmarili v novi vlogi. Veselili se 
boste romantičnega srečanja.
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Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti 15 EUR v trgovini Baldrijan v Kranju
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 28. marca 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Recepti iz Gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si




