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Gregor Hostnik
T: 041 208 577

E: gregor.hostnik@as.si

Predstavništvo Škofja Loka
Šolska ulica 7

4220 Škofja Loka
Telefon: 04 5150 350 

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

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

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

Specialisti za vaše zdravje

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

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

O
gn

jis
ce

 d
.o

.o
., 

Tr
g 

Br
ol

o 
11

, K
op

er

V knjigarni Ognjišče Kranj vas vabimo 
k nakupu daril za najlepše praznike:

OB BOGATI PONUDBI IN V PRIJETNEM OKOLJU  
IZBERITE PRAVO DARILO.

     krst
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Nova knjižnica v treh letih

Rotovž z zvončnico še 
mogočnejši

Visok jubilej škofjeloških 
gasilcev

Tudi hokej na ledu je šport 
za dekleta

Na naslovnici: Monika Tavčar 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 29. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 12. aprila 2016, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
10. maja 2016.

IZ VSEBINE

STRAN 6

Pomanjkljivosti že  
odpravljajo

STRAN 8

Za večjo varnost na poti 
do šole

STRAN 10

Knjižnico bi selili na 
Namo

STRAN 13

Učenci si pomagajo  
med sabo

STRAN 14

Z nami v boj

STRAN 17 
Osmi festival v spomin 
Petru Hafnerju

STRAN 18

Obudili stari rokodelski 
veščini

STRAN 22

Samo spat gre brez  
fotoaparata

STRAN 26

Med strelci že več kot  
petdeset let
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Kako kaže dogovoru z državo glede 
ureditve zgornjega toka Hrastnice?
"Zadeva sicer še ni dorečena, načelo-
ma smo se pa z ministrico uskladili, 
da bi del vodotoka financirali iz ob-
činskih sredstev, da bo država lahko 
primaknila svoj delež, s čimer bi do 
jeseni zgornji tok tudi uredili. V pri-
meru, da ne bo urejen, tudi ni smi-
selno urejati ceste, saj bi jo že prve 
večje padavine lahko odnesle. Sproti 
se usklajujemo glede izvedbe in sem 
kljub velikemu pomanjkanju sredstev 
optimist. V preteklem letu smo izvr-
stno sodelovali z ministrico za okolje 
in prostor in prepričan sem, da bo na-
šla določene načine za ureditev tega 
perečega problema. Res pa je, da bomo 
zelo varčni in bo zaščita narejena 
učinkovito z minimalnimi sredstvi."
• Občinski svetniki so vas poobla-
stili, da izvedete aktivnosti glede na-
kupa Name za potrebe knjižnice. Ali 
ste že bili v kontaktu s prodajalci?
"Zadeva je aktualna že od konca lan-
skega leta. Takrat nas je vodstvo 
Name obvestilo, da se mislijo v krat-
kem umakniti iz Škofje Loke. To sicer 
ni v interesu občanov, saj je Nama 
dobra veleblagovnica, ki ima drugač-
no ponudbo kot ostali, vendar gre za 
odločitev Name. Do konca julija bomo 
skušali poiskati varianto za pridobitev 
stavbe; potem bo o nadaljnjih korakih 
odločal občinski svet. Investicijo mo-
ramo vpisati v proračun, predvsem 
tudi v dolgoročne investicijske progra-
me. Idejna zasnova je že narejena, iz-

vedbeno pa računam, da bomo nekje 
do leta 2018 oz. 2019 zgradbo pridobili."
• Večinski lastnik Name je Zava-
rovalnica Triglav, ki je, spomnimo, 
lastnik tudi Hotela Transturist in 
Krone. Tik pred poletno sezono, ko 
Škofjo Loko obišče veliko dnevnih 
turistov, se ponovno odpira vpraša-
nje prenočišč in prodaje omenjenih 
dveh lokacij.
"Pri dogovorih z Namo ne sodeluje-
mo z lastnikom, ampak z upravo. Kar 
zadeva hotel, pa skupaj z lastnikom 
iščemo investitorja, saj bi lastnik to 
območje rad prodal, kot tudi zgrad-
bo Krone v mestnem jedru, vendar 
pa občina ni tista, ki se bo ukvarjala 
s tržno dejavnostjo. Mi dajemo pobu-
de in skrbimo za to, da je v Loki dosti 
turističnega, športnega in kulturnega 
programa, da bodo investitorji zaznali 
relativne prednosti Škofje Loke in ugo-
tovili, da se investicija v hotel splača."
• Vrniva se h knjižnici. Bivši pro-
stori vojašnice so se izkazali za naj-
manj primerne za potrebe knjižnice. 
Hkrati pa so prav ti prostori z države 
že preneseni na lastništvo Knjižnice 
Ivana Tavčarja. Kaj torej namera-
vate storiti s temi prostori in ali bo 
sploh možno tam uvrstiti kakšno 
drugo dejavnost?
"Zaenkrat je tam še vedno mišljena 
knjižnica in dokler ne pridobimo dru-
gih prostorov za knjižnico, namemb-
nosti ne bomo mogli spreminjati. 
Vendar smo načeloma v dogovorih, 
da bi lahko tam naredili meddruštve-
ni in medgeneracijski center. Objekt 
smo si že ogledali in pripravili popis 

potrebnih preureditev. Knjižnice pa 
tam praktično ni možno umestiti, saj 
bi predelava zahtevala večje stroške 
kot novogradnja in še ne bi bila funk-
cionalna."
• V prvi polovici marca ste zainte-
resirani javnosti predstavili možne 
rešitve prometne ureditve na širšem 
območju Spodnjega trga in Poljan-
ske ceste. Krajani pričakujejo hitre 
in konkretne rešitve …
"Prvo srečanje ni bilo prikaz rešitev, 
ampak bolj sprejemanje pobud, kako 
pripraviti ureditev. Želeli smo od-
ziv širše javnosti. Na podlagi tega in 
predhodnih priprav je bil skladno z 
dogovorom do konca marca priprav
ljen predlog, ki smo ga najprej dali v 
vpogled predstavnikom prebivalcev in 
predsedniku krajevne skupnosti. Na 
podlagi njihovih pripomb in dopol-
nitev bomo naredili skupni predlog, 
ki bo 18. aprila predstavljen javnosti. 
Vzporedno bomo začeli z izvajanji 
ukrepov. Pokazalo se je, da bo potre-
ben večfazni postopek. Prvi del ukre-
pov lahko pričakujemo že v mesecu 
aprilu. Ta faza namreč ne zahteva 
večjih finančnih sredstev, drugo fazo 
z večjimi finančnimi vložki pa bomo 
izvajali postopno. S temi ukrepi bomo 
dosegli, da bo pot skozi staro mestno 
jedro postala časovno daljša kot po ob-
voznici."
• V marcu pa ste imeli tudi sestanek 
z lastniki in najemnimi lokalov na 
Mestnem trgu. Kakšen je bil namen 
srečanja in kaj ste sklenili?
"To je bil sestanek z najemniki in lastni-
ki lokalov v starem mestnem jedru in 

Nova knjižnica 
v treh letih
Do julija bo znano, 
ali bo občina kupila 
stavbo Name. Če pride 
do dogovora, je novo 
knjižnico moč pričakovati 
leta 2018 ali 2019.
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Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in se-
stavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010) ter 9. člena 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka (Uradni 
list RS, št. 10/92 in 31/97) Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka

RAZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA 

LOKA ZA LETO 2016

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje občanom, de-
lovnim skupnostim, podjetjem, zavodom, organizacijam, 
skupnostim in društvom s prebivališčem oziroma sedežem 
v občini naslednja priznanja:

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

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno uspe-
šno in družbeno pomembno delo na posameznih področjih 
družbenega življenja ali za dosežke, ki so trajnejšega pome-
na in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
To priznanje se lahko podeli tudi občanom za njihovo celo-
tno življenjsko delo.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in 
družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvo-

valnost 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.
Podelita se lahko največ dva bronasta grba občine.

Pobude za podelitev priznanj občine lahko podajo občani, 
skupine občanov, podjetja, zavodi, organizacije, skupnosti 
in društva.

Pisne pobude morajo 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 vrsto priznanja občine iz 2. člena odloka.

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

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, Mestni 
trg 15, 4220 Škofja Loka, do torka, 10. MAJA 2016, s pripisom 
na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2016« ali po e-pošti na na-
slov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 24.00 ure.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsednik

Tine RADINJA, l.r.

ne samo na Mestnem trgu, saj lahko v 
staro mestno jedro sedaj vključujemo 
tudi Spodnji trg, kjer niso samo stano-
valci, ampak tudi lastniki in najemniki 
lokalov, in ga skušamo poživiti. 
Bistvo srečanja je bilo, da smo vzbudi-
li izmenjavo mnenj, kaj lahko občina 
naredi, saj se občina ne bo ukvarjala s 
tržno dejavnostjo, ampak mora ustva-
riti pogoje za dobro trženje. Ugotovili 
smo, da je v celem starem mestnem 
jedru kar 27 praznih lokalov, od tega 
jih je skoraj polovica na Spodnjem 
trgu. Moramo jim najti vsebino. Ko-
nec letošnjega leta pričakujemo pro-
jektiranje ureditve Spodnjega trga in 
čim prej si želimo tudi izvedbe. Takrat 
bo tudi trajnejše urejen promet."
• Zdravstveni dom potrebuje več 
prostora. Kje vidite rešitve?
"Lokacija zdravstvenega doma (ZD) ni 
optimalna, zaradi problema širitve 

in parkiranja. Sredi devetdesetih let 
je bila odločitev Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (OZG) in Občine Škofja Loka 
taka, da moderniziramo oz. razširimo 
obstoječi ZD, in do zdaj je bilo že toliko 
investicij, da danes ni možna kakr-
šnakoli prestavitev.
Problem je večplasten. Po eni strani se 
populacija povečuje, predvsem z viso-
ko rodnostjo, po drugi strani pa stara. 
Oba pojava pomenita povečanje po-
treb po zdravstveni oskrbi. V pripravi 
je stanovanjska strategija, v skladu s 
katero bomo potrebovali nova stano-
vanja, kar pomeni, da bo potreba po 
zdravstvu na Loškem še večja. OZG in 
vodstvo ZD se zelo trudita, da bi imela 
čim boljši standard z vsemi speciali-
sti in zadostnim številom zdravnikov 
za redno oskrbo. Kaže se, da potrebu-
jemo splošnega zdravnika in da nam 
zelo primanjkuje pediatrov. V zvezi s 

tem bomo organizirali posvet z OZG 
in svetniki občinskega sveta, da sku-
paj pogledamo, na kakšen način rešiti 
ta problem.
Primanjkuje nam prostora za nekaj 
ordinacij. Rešitve bodo verjetno par-
cialne. Z Zavodom za zdravstveno za-
varovanje Slovenije smo se dogovar-
jali glede njihove preselitve in iščemo 
drugo primerno lokacijo. Selijo se tudi 
nekateri zobozdravniki in njihovi pro-
stori bodo lahko namenjeni za osnov-
no zdravstvo. 
Zelo smo se potrudili tudi za zagoto-
vitev parkirnih prostorov, zato ob tej 
priložnosti ponovno poudarjam, da 
smo v zadnjih letih uredili tri lokaci-
je parkirišč: parkiranje za zaposlene, 
parkirna mesta južno od Petrola, v 
najem smo vzeli tudi parkirna mesta 
na garažah Tehnika, ki pa nikoli niso 
polno zasedena."
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Na Mestnem trgu bo 23. aprila od 8. do 12. ure potekal tradicionalni, že 15. cvetlični 
sejem. Na njem bo sodelovalo pet ponudnikov s sadikami različnih cvetlic, vrtnin in 
zelišč pa tudi korit, gnojil in zemlje. Prebivalci Mestnega, Cankarjevega in Spodnjega 
trga ter Blaževe in Klobovsove ulice bodo sadike določenih cvetlic lahko kupili po sub-
vencioniranih cenah. Sicer pa vabljeni vsi, ki želite okrasiti zunanjost svojih balkonov, 
okenskih polic in vrtičkov, saj ponudniki ta dan obljubljajo ugodne, 'sejemske' cene.

Cvetlični sejem vabi

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Z namenom, da dosežejo čim širšo 
javnost, so se na škofjeloški občini 
odločili, da široko ekološko tematiko 
predstavijo s kratkimi radijskimi od-
dajami preko Radia Sora. Tako se bodo 

Loško je ekološko
Z Jesenkovim popoldnevom in spomladansko čistilno akcijo so odprli letošnji 
program Loško je ekološko. Aktivnosti bodo potekale vse do sredine maja.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Poročilo je pripravila revizorka Roma-
na Dečko Grmek, ki je zapisala, da po-
slovanje v določenih delih ni bilo skla-
dno z načeli zakonitosti, preglednosti 
in gospodarnosti ter da na določenih 
v pregled zajetih področjih niso bile 
vzpostavljene in delujoče ustrezne no-
tranje kontrole, ki bi zagotavljale, da 
je poslovanje zavoda pregledno, pra-
vilno in skladno z zakonodajo.
Revizorka je tako med drugim podala 
sledeče ugotovitve: sistematizacija de-
lovnih mest in notranja organizacija 
dela je neustrezna; vodstvo zavoda ni 
pripravilo kadrovskega načrta; perso-
nalna mapa je nepopolna; ni bilo mo-
žno preveriti upravičenosti napredo-

vanja; pogodba o zaposlitvi nima vseh 
sestavin oz. je ni; izplačilo delovne 
uspešnosti ni imelo podlage v veljav-
no izdanih sklepih in dokumentih oz. 
je obračunana in izplačana v nesklad-
ju z veljavno zakonodajo; izplačilo po 
podjemni pogodbi je bilo v nasprotju 
z zakonodajo; postopek oddaje javnih 
naročil ni bil voden centralno …
V revizorskem poročilu so navedena 
tudi priporočila za odpravo pomanj-
kljivosti in novo vodstvo se je že loti-
lo popravljalnih ukrepov. Tako je bila 
denimo na svetu zavoda že sprejeta 
sistematizacija delovnih mest.
Svetniki so v razpravi, ki je sledila, izra-
zili skrb, da do nepravilnosti zaradi ne-
vednosti prihaja tudi v drugih zavodih 
ter da bi bilo treba izvesti izobraževanja 

na to temo; nadalje so zahtevali, da se 
jim poroča o popravljalnih sklepih; za-
nimala jih je morebitna kazenska in 
odškodninska odgovornost … Hkrati so 
pozdravili napore novega vodstva Lo-
škega muzeja, da čim prej popravi ne-
pravilnosti iz prejšnjih let, in se strinja-
li, da Loški muzej ima potencial.
Na koncu so poleg sklepa, da so se 
seznanili s poročilom o reviziji, so-
glasno sprejeli tudi sklep, s katerim 
so pooblastili občinsko upravo in vod-
stvo javnega zavoda Loški muzej Ško-
fja Loka, da preverita pravno podlago 
morebitne kazenske in odškodninske 
odgovornosti nekdanje direktorice 
za čas trajanja njenega mandata od 
leta 2010 do 2015 ter po potrebi vložita 
ustrezna pravna sredstva.

Pomanjkljivosti že odpravljajo
Občinski svetniki so se seznanili s poročilom o izvedeni notranji reviziji 
poslovanja zavoda Loški muzej v letih 2013 in 2014.

v aprilu zvrstile oddaje na temo vrtič-
karstva, kompostiranja in ravnanja 
z biološkimi odpadki, govorili bodo 
o pomenu drevja v urbanem okolju, 
seznanjali bodo lastnike psov z obve-
znostmi, ko se le-ti pojavijo na javnih 
površinah, itd.

V spomladanskem obdobju bodo po-
sadili nekaj novih dreves, ki bodo na-
domestila bolna in stara; prav tako 
bodo v mestnem jedru nove koše za 
odpadke opremili z nalepkami za po-
moč pri pravilni uporabi. Nadalje se 
bodo osredotočili na promocijo upora-
be javnega prevoza itd. Dogodke bodo 
simbolično zaključili sredi maja s pri-
reditvijo, na kateri bodo podelili na-
grado za največje dosežke na področju 
energetske učinkovitosti.
Občina Škofja Loka že vrsto let izvaja 
številne aktivnosti, ukrepe pa tudi in-
vesticije z namenom večje energetske 
učinkovitosti, zato se je prijavila na 
razpis časnika Finance za ''Energetsko 
učinkovito ustanovo''. Rezultati bodo 
znani okoli 20. aprila, Občina Škofja 
Loka pa je med finalisti. O
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Teče že drugo leto, odkar sem tudi jaz članica Občin-
skega sveta Občine Škofja Loka. Odločitev, da vstopim v 
lokalno politiko, je zorela počasi. Prvič sem začela »jav-
no« delovati po upokojitvi, ko sem se priključila Tretji 
univerzi in sem bila več let prostovoljni kulturni medi-
ator v loškem muzeju. V okviru tega dela so moje čla-
nice angleške konverzacije za potrebe muzeja prevedle 
strip Kamniti most, s pokojno Špelo Polajnar pa sva na-
redili popis več kot 600 del Tavčarjeve muzejske zbirke, 
ki hrani neprecenljiva knjižna dela.
Ker sem imela željo, da bi se tudi sama spoznala z de-
lom v lokalni politiki, sem se leta 2010 pridružila Listi 
Prijatelji Loke. Leta 2014 pa sem se odločila kandidirati 
za občinski svet. Prvo leto je bilo zame kot novo občin-
sko svetnico kar zahtevno. Zaključevali so se veliki pro-
jekti, občinske seje so bile zaradi teh zahtevnih vsebin 
burne in komunikacija v občinskem svetu zelo ostra. 
V letošnjem letu se obravnavajo tekoče pa tudi nove 
zadeve, sodelovanje je lažje, ker zadeve spremljam od 
začetka.
Naša skupina, Prijatelji Loke, se redno srečuje in po-
drobno pregledamo dnevni red občinske seje. Rada pre-
nesem čim več pobud krajanov in stremim za tem, da 
se realizirajo, seveda v okviru finančnih možnosti.
Kot občinska svetnica delujem v Odboru za gospodar-
ske dejavnosti. Ta odbor je obravnaval zaključni projekt 
kanalizacije in obnove vodovoda. V nove projekte je bilo 
vloženo veliko finančnih sredstev in veseli smo lahko, 
da imamo čisto vodo in urejeno kanalizacijo.
V Škofji Loki se dela na vseh področjih, odpirajo se novi 
projekti, ne sme pa se pozabiti tudi na manjše, bolj ob-
robne probleme, za katerih reševanje mnogokrat ni de-
narja. Denarja v občinski blagajni še vedno ni dovolj, saj 
je tudi vlada znižala sredstva občinam in jim obenem 
nalaga vedno več obveznosti. V pripravi je tudi Odlok o 
javnem redu in miru, kjer tudi sodelujem. Občani se še 
vedno premalo zavedajo dejstva, kako pomembno je, da 
tudi sami vzdržujejo pogoje, ki so ključni za varno in 
zadovoljno sobivanje v lokalni skupnosti.
Rada imam Škofjo Loko. Dogaja se veliko kulturnih, 
športnih in izobraževalnih prireditev. Včasih poslušam 
občane, ki vsevprek kritizirajo, kako da se v Loki nič ne 
dogaja. Pa jih ni videti na nobeni prireditvi. Torej, pridi-
te, poslušajte, poglejte in uživajte.

Rada imam Loko

VERONIKA HARTMAN,
SVETNICA LISTE MIHA JEŠE  
IN PRIJATELJI LOKE

BORJANA KOŽELJ,
SVETNICA LISTE MIHA JEŠE  
IN PRIJATELJI LOKE

Učimo se vse življenje. Sama sem tipičen primer. Iz 
šole sem stopila v status upokojenke in kmalu začela 
z univerzo za tretje življenjsko obdobje kot prostovolj-
ka. To delo mi že dvanajst let nudi največ zadovoljstva, 
me izpolnjuje, mi omogoča, da sem stalno vključena v 
družbo. Tu srečujem veliko ljudi, ki enako mislijo: dobro 
delati, učiti se, da bi delali še bolje, delati drugim in sebi 
v veselje …, tako osebnostno rasti. 
Nikoli nisem videla sebe v politiki, a tudi to je svojevr-
stna šola, zato sem se odločila za ta korak. 
Zanima me predvsem življenje ljudi v tretjem življenj-
skem obdobju, ki je lahko vse daljše, 30 ali 40 let. To ni 
več pasivno opazovanje dogajanja okoli nas in čakanje na 
konec. Želimo si sodelovati v družbenem življenju. K pe-
stremu življenju starejših veliko prispeva Društvo Univer-
za za tretje življenjsko obdobje s svojimi programi. Razvoj 
družbe napreduje z veliko naglico in temu moramo slediti 
tudi starejši, sicer se sami izločamo. Nič več ne velja, da se 
učimo za delo. Učiti se moramo za življenje. Tudi starejši.
Slovenska družba se stara in to velja tudi za Škofjo 
Loko. Kar četrtina nas je že v tretjem življenjskem 
obdobju. V aktivni dobi smo si vsi pridobili znanje na 
določenem področju in imamo veliko življenjskih iz-
kušenj. Če bo družba na te ljudi pozabila, bo dobesedno 
zavrgla veliko bogastvo. In tu je izziv zame. Za sodelo-
vanje v občinskem svetu sem se odločila tudi zato, da 
bom lahko zastavila svoj glas za starejše, ki pomembno 
prispevajo za življenje svojega mesta in s tem tudi za 
mlajše generacije. Vključila sem se v odbor za družbene 
dejavnosti, kjer smo sprejeli predlog v podporo izobra-
ževanju odraslih, kamor sodijo tudi starejši. Veliko je 
takih, ki pridno nabirajo novo znanje in so aktivni na 
različnih področjih. To znanje potrebujejo pri svojem 
prostovoljnem delu.
Gotovo smo ena redkih občin, ki razpisuje poleg pro-
jektov na področju kulture tudi možnost pridobivanja 
sredstev na področju izobraževanja odraslih.
Ponosna sem na to, da je Škofja Loka prostovoljstvu prija-
zno mesto. Ta naslov nam je že drugo leto podelila Sloven-
ska filantropija. Zasluženo, saj v naši občini deluje okrog 
dvesto nevladnih organizacij, ki temeljijo na prostovolj-
stvu. In tu dela veliko aktivnih starejših, ki si želijo in po-
trebujejo dodatna znanja, da bi se lažje približali ljudem, 
jim ponudili podporo tam, kjer jo potrebujejo. 

Življenje je najboljša šola
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Avtor omenjene publikacije je Ločan 
Robert Strah, ki je tudi predsednik lo-
kalnega Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (SPVCP), ki je ideje 
črpal tudi iz praktičnih izkušenj in pri-
merov v lokalnem okolju. Kot je dejal, so 
smernice plod strokovnega preučevanja 
tematike, učinkovitega medresorskega 
usklajevanja in številnih pobud stroke 

ter zainteresirane javnosti. Utemeljene 
so na podrobni analizi stanja, aktualni 
zakonodaji in primerih dobrih praks iz 
lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno 
pristopajo k večji varnosti na šolskih po-
teh. Smernice so dosegljive na spletnih 
straneh AVP, razdeljene pa so bile vsem 
slovenskim šolam in lokalnim skupno-
stim. 
Za učinkovit sistem zagotavljanja ve-
čje varnosti na šolskih poteh je namreč 
nujno sodelovanje pristojnih institucij – 
osnovnih šol, ki oblikujejo načrte šolskih 
poti in jih komunicirajo z učenci in star-
ši; lokalnih skupnosti, ki upravljajo ce-
stno infrastrukturo, ter lokalnih svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu, ki povezujejo vse pristojne lokalne 
deležnike področja varnosti v cestnem 
prometu in so zakonsko pristojni za pre-
sojo ogroženosti varnosti učenca na poti 
v šolo. Pri tem imajo posebno vlogo tudi 
policija in občinska redarstva, saj lahko 
preko svojih nadzorstvenih in preventiv-
no-vzgojnih nalog bistveno pripomorejo 
k večji varnosti na šolskih poteh.
Smernice za šolske poti so razdeljene na 
tri segmente. Prvi segment definira ja-
sne korake in navodila pri oblikovanju 
učinkovitih načrtov šolskih poti, ki bodo 
olajšali področno delo osnovnim šolam, 
hkrati pa aktualizirali same načrte za 
zainteresirano javnost s komunikacijo 
ključnih vzgojno-preventivnih vsebin. V 
nadaljevanju opredeljujejo jasne kriteri-
je za vzpostavitev šolskih poti in kriterije 
za vodenje šolskih poti preko prehodov 

Za večjo  
varnost na poti  
do šole
Javna agencija RS za 
varnost prometa (AVP) je 
izdala smernice za šolske 
poti, ki predstavljajo 
koristen pripomoček 
osnovnim šolam in 
lokalnim skupnostim 
za izdelavo učinkovitih 
načrtov, za celovitejši 
pregled in izboljšanje 
varnosti ter za poenoteno 
označevanje šolskih poti.

Robert Strah, avtor publikacije Smernice 
za šolske poti

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka vabi na javno pred-
stavitev izvedbenega predloga prome-
tne ureditve in ukrepov za večjo varnost 
cestnega prometa na širšem območju 
Spodnjega trga in Poljanske ceste, ki bo 
v ponedeljek, 18. aprila, ob 18. uri v So-
kolskem domu. Občina Škofja Loka je na-
mreč 19. marca postala upravljavec dela 
bivše regionalne ceste v skupni dolžini 
3265 m od krožnega križišča Zminec do 
križišča Stari Petrol in tako lahko pristopi 
k prometni ureditvi, ki jo bo predstavila 
zainteresirani javnosti.

Javna predstavitev

za pešce, poleg tega pa spodbujajo tudi 
terenske preglede varnosti šolskih poti 
s strani lokalnih SPVCP-jev ali licenci-
ranih presojevalcev varnosti cest, ki v 
sodelovanju s pristojnimi občinskimi 
službami izboljšujejo prometno varnost 
na samih poteh.
Velik prispevek na področju varnejših 
šolskih poti predstavlja tudi pravilno 
označevanje le-teh z vertikalno in hori-
zontalno prometno signalizacijo. V zve-
zi s tem je pred kratkim stopil v veljavo 
Pravilnik o prometni signalizaciji in pro-
metni opremi, ki med drugim oprede-
ljuje nov prometni znak »šolska pot«, ki 
mora biti postavljen skladno z načrtom 
šolskih poti.
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Sharrow je prometni pas, namenjen 
mešanemu prometu. Na vozišču se 
zariše samostojna talna označba, ki 
označuje, da lahko kolesarji upora-
bljajo celoten vozni pas skupaj z osta-
limi vozniki. 
Souporaba voznega pasu oz. sharrow 
predstavlja novo prometno uredi-

tev, skladno z novim Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni 
opremi, primerno za ozke ulice, kjer 
ni dovolj prostora za kolesarske steze, 
po njih ni dovoljen tovorni promet oz. 
je ta zelo omejen, hitrosti pa so nizke 
(omejitev 30 km/h). 
Na območju, kjer je souporaba voz-
nega pasu implementirana, lahko 
kolesarji vozijo po sredini vozišča 
skupaj z ostalimi vozniki in niso več 

potisnjeni ob rob vozišča. Kolesarji se 
tako lahko izognejo poškodbam ob 
straneh vozišča in poškodbam ob od-
piranju vrat avtomobilov, parkiranih 
ob strani.
Sharrow je implementiran tudi v Slo-
veniji, in sicer na širšem območju 
Slomškovega trga v Mariboru. Kot 
pravijo na Javni agenciji RS za varnost 
prometa, je pozitivno sprejet s strani 
udeležencev v cestnem prometu.

Souporaba  
voznega pasu
Nova prometna ureditev 
na Spodnjem trgu in 
Poljanski cesti predvideva 
uvedbo souporabe 
voznega pasu oziroma t. i. 
sharrow.

Primer talnih označb

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Po odprtju obvoznice v Poljansko dolino 
so prebivalci Spodnjega trga in Poljan-
ske ceste pričakovali večji upad prome-
ta in mirnejše pogoje za bivanje, a pro-
met se je zmanjšal le za polovico, zato 
so se na občini lotili priprave predloga 
nove prometne ureditve. Kot je uvodo-
ma poudaril župan Miha Ješe, pa bo 
do sprememb lahko prišlo šele, ko bo 
cesta prešla v občinsko upravljanje, do 
česar naj bi prišlo aprila ali maja.
V razpravi, ki je sledila predstavitvi, so 
krajani dejali, da pričakujejo takojšnje 
ukrepe in da zgolj postavitev znaka, ki 
omejuje hitrost na 30 km/h, ni dovolj, 
saj kar 70 odstotkov voznikov te ome-
jitve ne upošteva. Poleg represivnih 
ukrepov so nekateri predlagali tudi 

postavitev ležečih grbin, prav tako so 
opozorili na preozko začrtan hodnik 
za pešce ob Brifakovi hiši na Poljanski 
cesti; predlagali so prehod za pešce ob 
Tehnikovem parkirišču; zanimal jih 
je terminski plan; izpostavili so tudi 
stranske ulice itd. Predvsem pa je nji-
hova želja bila, da se jim v čim krajšem 
času predstavijo konkretnejši ukrepi 
ter da občina takoj po prevzemu ceste v 
upravljanje pristopi k izvajanju le-teh.
Do konca marca je licencirani preso-
jevalec varnosti cest pripravil elaborat 
prometne ureditve za navedeno obmo-
čje, ki je zasnovan na aktualni zakono-
daji in prometnih pravilih ter ob upo-
števanju pobud javnosti.
»Osrednje usmeritve elaborata so zna-
tna omejitev tranzita in hitrosti vozil, 
prepoved tovornega tranzita, cona 30 

s fizičnimi omejitvami hitrosti (grbi-
ne, zoženja, svetlobna signalizacija) 
in uvedba souporabe voznega pasu 
– sharrow, ki vpliva na varnost v ce-
stnem prometu in na spodbujanje var-
nega kolesarjenja, ter ukrepi za varnej-
še vodenje pešcev. Ukrepi so posredno 
usmerjeni tudi k boljšim bivanjskim 
pogojem prebivalcev Spodnjega trga 
in Poljanske ceste ter usklajeni z na-
daljnjimi koraki na področju celostne 
urbanistične ureditve. Ob vzpostavitvi 
sprejetih prometnih ukrepov bo na ob-
močju Spodnjega trga in Poljanske ce-
ste vzpostavljen tudi poostren nadzor 
nad upoštevanjem omejitev hitrosti. 
Prometni elaborat bo v mesecu aprilu 
predstavljen javnosti in realiziran v 
najkrajšem možnem času,« je povedal 
podžupan Robert Strah.

Želijo hitre in konkretne ukrepe
Na predstavitvi predloga prometne ureditve in ukrepov za večjo varnost cestnega 
prometa na širšem območju Spodnjega trga in Poljanske ceste so krajani zahtevali 
hitre in konkretne ukrepe, ki bi zmanjšali promet skozi staro mestno jedro.
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Kot je uvodoma pojasnil župan Miha 
Ješe, Občina Škofja Loka že več dese-
tletij zaradi prostorske stiske Knjižnice 
Ivana Tavčarja išče ustrezno rešitev za 
preselitev dejavnosti na novo lokacijo. 
V ta namen je bila izdelana primer-
jalna analiza naslednjih lokacij, ki so 
prišle v ožji izbor: Nama (rekonstruk-
cija obstoječe blagovnice), vojašni-
ca (rekonstrukcija zahodnega trakta 
vojašnice) in Kapucinsko predmestje 
(novogradnja v sklopu predvidenega 
večjega poslovno trgovskega objekta).
Po pregledu prostorske, projektne in 
ostale razpoložljive dokumentacije je 
pripravljavec analize ugotovil, da je za 
umestitev novih prostorov knjižnice 
po analizi treh predlaganih potenci-
alnih lokacij najprimernejša lokaci-
ja Name, ki izpolnjuje merila glede 

urbanistične umestitve in okoljske 
sprejemljivosti, lokacija ima za me-
sto širši družbeni pomen, prav tako 
pa omogoča racionalno rešitev glede 
funkcionalnosti, gradbeno-tehničnih 
pogojev in investicijskega vložka v re-
konstrukcijo. Poleg tega je bil leta 2013 
v drugo nadstropje Name že preseljen 
mladinski oddelek knjižnice, ki so ga 
uporabniki odlično sprejeli.
Kot primerna se je izkazala tudi loka-
cija v novo predvidenem objektu na 
Kapucinskem predmestju, vendar bi 
bilo treba za vrednotenje izdelati še 
analizo tveganj in spremeniti prostor-
ske akte. Rekonstrukcijo objekta vo-
jašnice so ocenili za neracionalno in 
ekonomsko neupravičeno.
Župan Ješe je dejal, da ga je vodstvo 
družbe Nama v začetku leta obvestilo, 
da nameravajo v letošnjem letu bla-
govnico v Škofji Loki prodati v celoti 

ali po delih. »V primeru kakršnegakoli 
solastništva objekta bi bila naknadna 
adaptacija zgradbe za kasnejšo potre-
bo knjižnice zelo težka ali nemogoča,« 
je dodal Ješe.
V razpravi, ki je sledila, so svetniki 
podprli selitev knjižnice na Namo, iz-
razili pa so skrb nad »nepoznavanjem 
finančnih posledic in slabih pogajal-
skih možnosti občine«. Župan je od-
govoril, da je cena še stvar dogovora 
in da bo plačevanje stvar prihodnjega 
proračuna. V kolikor bo cena za občino 
previsoka, se za nakup ne bo odločila.

Knjižnico bi selili na Namo
Občinski svet je potrdil umestitev celotnih prostorov 
knjižnice v objekt blagovnice Nama in hkrati 
pooblastil župana, da izvede ustrezne aktivnosti glede 
možnosti nakupa objekta.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Prof. dr. Jože Rant je bil vsestranska 
osebnost, velik humanist, varstvenik 
narave in domoljub, ki je s svojim de-
lovanjem na mnogih področjih pripo-
mogel k splošnemu napredku. 
Bil je pobudnik in ustanovitelj Stoma-
tološke klinike v Ljubljani, utemeljitelj 
in organizator študija stomatologije 
ter odločilna osebnost strokovnega 
in organizacijskega razvoja celotnega 
zobozdravstva v Sloveniji. Kot ome-
njeno, pa je bil aktiven tudi na drugih 

področjih: telovadec Sokola, planinec, 
ustanovni član Muzejskega društva, 
bil je med ustanovitelji Gorenjskega 
lovskega društva, Društva ljubiteljev 
ptičarjev, Numizmatičnega društva, 
bil je tudi eden prvih naravovarstve-
nikov itd.
Bronasti kip na kamnitem podstav-
ku iz 'godeške lapore', katerega avtor 
je akademski kipar Metod Frlic, bodo 
odkrili na dan 120-letnice rojstva dr. 
Jožeta Ranta. Slavnostni govorniki 
bodo predstojnica Inštituta za zgodo-
vino medicine Zvonka Zupanič Slavec, 

predsednik Muzejskega društva Škofja 
Loka Aleksander Igličar, župan Miha 
Ješe in Andrej Rant, sin Jožeta Ranta. 
Nastopili bodo Veteranska tambura-
ška skupina Bisernica in Suha špaga 
ter smučarji in kolesarji po starem iz 
Društva Rovtarji.
Ob 19. uri bo v preddverju Sokolskega 
doma odprtje fotografske in doku-
mentarne razstave z naslovom Oče 
slovenskega zobozdravstva; prav tako 
pa bodo v čast pionirju stomatološke 
znanosti v Sloveniji pripravili filateli-
stično razstavo.

Oče slovenskega zobozdravstva
15. aprila ob 18. uri bodo slavnostno odkrili še en kip v Aleji zaslužnih Ločanov, in 
sicer dr. Jožeta Ranta, pionirja in graditelja modernega zobozdravstva v Sloveniji.

Za umestitev novih prostorov 
knjižnice je po analizi treh 
predlaganih potencialnih 
lokacij najprimernejša lokacija 
Name, ki izpolnjuje merila 
glede urbanistične umestitve 
in okoljske sprejemljivosti, 
lokacija ima za mesto širši 
družbeni pomen, prav tako 
pa omogoča racionalno 
rešitev glede funkcionalnosti, 
gradbeno-tehničnih pogojev 
in investicijskega vložka v 
rekonstrukcijo.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Romuald Štandreški, slovenski ka-
pucin in pridigar, s krstnim imenom 
Lovrenc Marusič, je v Škofji Loki med 
letoma 1715 in 1727 sestavil besedilo 
za Škofjeloški pasijon, edino od več 
pasijonskih procesij na Slovenskem z 
ohranjenim slovenskim besedilom. V 
okviru Romualdovega dne bodo od 10. 
do 11. ure potekale delavnice in igrarije 
za otroke, ob 11. uri pa bo osrednja pri-
reditev z bogatim kulturnim progra-
mom. V primeru slabega vremena bo 
prireditev potekala v Sokolskem domu.

Gost prireditve bo tudi br. Jožko Smu-
kavec, predstojnik Kapucinskega sa-
mostana Škofja Loka, ki bo približal 
Romualda, kdo je bil, kje in kdaj je 
ustvarjal itd. Sledil bo pogovor z Ma-
tjažem Erženom, ki je bil vodja igral-
ske skupine Žabnica Škofjeloškega 
pasijona 2015. Skozi svojo izkušnjo bo 
predstavil sodelovanje, prostovoljstvo, 
skupni duh ipd.
Za vrhunski kulturni program bo po-
skrbel Zbor Consortium musicum s 
solisti, ki bo izvedel delo »Slovenski 
vojni requiem« Andreja Missona. Za-
dnjih osemnajst let zbor redno so-

deluje s profesionalnimi ansambli, 
predvsem s Slovenskim komornim 
zborom in Orkestrom slovenske fil-
harmonije, peli pa so tudi z Madžar-
skim državnim zborom, Državnim 
zborom iz Kaunasa, Komornim in 
mladinskim zborom RTV Slovenija, 
zborom SNG Opera in balet Ljubljana, 
mladinskim zborom Carmina slove-
nica, Orkestrom Češke filharmonije, 
Orkestrom Zagrebške filharmonije, 
simfoničnima orkestroma iz Graza in 
Osla, Simfoničnim orkestrom Mosko-
vske filharmonije, Simfoničnim orke-
strom HRT in drugimi.

Romualdov dan kot pika na i
Z Romualdovim dnem na Cankarjevem trgu 23. aprila, ki je zadnji dogodek 
v okviru letošnjih Dnevov Škofjeloškega pasijona, ohranjajo t. i. pasijonsko 
kondicijo med leti, ko ni uprizoritve tega najstarejšega ohranjenega dramskega 
dela v slovenščini.
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MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

"Nič ne pomaga, če znate narediti vr-
hunski izdelek, če ga ne boste znali 
prodati oziroma tržiti. Zato pri nas 
dijaki ustanavljajo šolska podjetja,« 
je zbrane učence in dijake uvodoma 
nagovorila ravnateljica Srednje šole 
za strojništvo Mojca Šmelcer. Dijaki 
podjetja ustanavljajo v okviru projek-
ta Moje podjetje, ki poteka pod okri-
ljem zavoda za spodbujanje podjetno-
sti med mladimi JA Slovenija. »Dijaki 
tako lahko na realnih primerih spo-
znajo podjetništvo od začetne ideje do 
končne proizvodnje oziroma prodaje 
svojih izdelkov,« je pojasnil mentor 
dijaških podjetij na Srednji šoli za le-
sarstvo Peter Kurnik.
Srečanje z učenci iz podjetniških krož-
kov, ki jih v šolah organizirajo v sode-
lovanju z Razvojno agencijo Sora, so 
v Medpodjetniškem izobraževalnem 
centru pripravili z namenom, da si 
izmenjajo izkušnje s področja podje-
tništva, je poudarila Mojca Šmelcer. 
Obenem so učencem predstavili, kako 
poteka pouk v šoli, kjer je v različna iz-
obraževanja vključenih 1500 udeležen-
cev. Učenci so ob tem dobili priložnost 

tudi preizkusiti nekatere izdelke, ki so 
plod znanja škofjeloških dijakov. Pope-
ljali so se lahko z električnim skirojem 
in električnim avtom.
V okviru Šolskega centra Škofja Loka 
v letošnjem šolskem letu deluje šest 
dijaških podjetij, ki so na srečanju 
učencem predstavila svoje dejavno-
sti. Dijaki srednje šole za lesarstvo so 
prikazali leseno salamoreznico, ki za 
svoje delovanje ne potrebuje elektrike, 
ter lesene ročne ure in naravi prija-

zne lesene kozarce in posode. Naravi 
prijazen je tudi izdelek, ki so ga dija-
ki srednje šole za strojništvo razvili v 
sodelovanju z dijaki Šolskega centra 
Kranj. Mr. Nico - Tine so poimenova-
li inovativni javni pepelnik s pljuči, v 
katerem se nabirajo cigaretni ogorki, 
in tako opozarjajo tudi na nevarnost 
kajenja. Dijaki so predstavili še uni-
katno sekiro, ki je primerna tako za 
gasilsko orodje kot za domačo rabo, in 
leseno električno kolo.

Izmenjali izkušnje o podjetništvu
Dijaška podjetja, ki delujejo v okviru Šolskega centra Škofja Loka, so svoje 
dejavnosti predstavila osnovnošolcem s Škofjeloškega, ki so vključeni v 
podjetniške krožke.

Dijaki so učencem predstavili izdelke, ki so nastali v okviru dijaških podjetij.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Na Poklicni šoli za turizem v Beljaku je sredi marca potekala druga med-
narodna konferenca Povezovanje industrije s poklicnim in strokovnim 
izobraževanjem (BRI-ES 2016). Sodelovalo je petnajst šol iz petih držav. 
Koordinator dogodka, ki ga je obiskalo več kot 130 učiteljev, predstavni-
kov industrije ter srednjega in višješolskega izobraževanja iz Slovenije, 
Avstrije, Italije, Hrvaške in Češke, je bil Šolski center Škofja Loka. Rdeča 
nit konference je bila primerjava različnih načinov izvedbe končnih izpi-
tov ob zaključku sekundarnega izobraževanja v regiji Alpe-Adria na po-
dročjih strojništva, mehatronike in avtoservisne dejavnosti. Vzporedno 
je potekalo tekmovanje dijakov v mehatroniki in avtoservisni dejavnosti.

Povezovanje industrije in izobraževanja
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MATEJA RANT,  FOTO: ARHIV ŠOLE

Znotraj tega izvajajo projekt Vrstniško 
učenje (Peer learning method), s ka-
terim želijo spodbujati in usposobiti 
učence, da pomagajo učno šibkejšim 
učencem s posebnimi potrebami, da 
napredujejo pri učnem uspehu ter 
dvigu samopodobe in osebnem razvo-
ju, je pojasnila profesorica angleščine 
in koordinatorka Erasmus+ na šoli 
Zorica Kozelj. Gre za dvoletni projekt, 
pri katerem sodeluje šest šol, poleg OŠ 
Cvetka Golarja še po ena šola iz Romu-
nije, Italije in Grčije ter s Portugalske 
in Poljske.
V projekt so vključeni učenci osmih 
razredov. V okviru dopolnilnega pou-
ka in podaljšanega bivanja pomagajo 
učno šibkejšim učencem pri branju, 
pisanju in drugih šolskih obvezno-
stih. Ta metoda naj bi po besedah Zo-
rice Kozelj predstavljala primer dobre 
prakse, ki bi jo v prihodnje vključevali 
v njihov kurikul in širili še na druge 
šole. Med glavnimi cilji so si zastavili 
spodbujanje učencev, da kaj storijo na 
lastno pobudo, razvijanje digitalnih 
kompetenc, socialno vključevanje ter 

dvig motivacije za šolsko delo in zu-
najšolske dejavnosti, poleg tega pa še 
krepitev strokovnega profila učiteljev. 
Pri projektu sodelujejo z Mladinskim 
dnevnim centrom, ki izvaja tutorstvo. 
"Za naše učence so pred mobilnostjo 
v Grčiji izvedli tudi kratek tečaj gršči-
ne. Njihov prostovoljec Okan Kaya, ki 
je v Slovenijo prišel preko programa 
Erasmus+, pa je našim učencem po-
sredoval zanimive izkušnje o njegovi 
domovini Turčiji, prostovoljstvu in 
Erasmus+." 
Udeležili so se že tudi nekaj projek-
tnih srečanj. Prvo je bilo oktobra lani 
v Bukarešti, kjer se je odvijalo izobra-
ževanje za učitelje za delo z učenci z 
učnimi težavami. Šest učencev pa se 
je skupaj z dvema učiteljema zadnji 
teden v februarju udeležilo projektne-
ga srečanja v Grčiji. "Glavni namen 
je bilo učenje skozi prakso. Učenci so 
vsak dan sodelovali pri pouku na gr-
ški šoli," je pojasnila Zorica Kozelj. V 
okviru ostalih aktivnosti pa so si mo-
rali izbrati znano osebo in priljubljen 
šport in ju opisati. "Naši učenci so zelo 
izstopali na vseh področjih," jih je po-
hvalila Zorica Kozelj. Obisk Grčije so 

izkoristili še za ekskurzije in ogled 
znamenitosti.
Naslednje srečanje bo že konec tega 
tedna v Italiji, na njem bo sodelova-
lo po pet učencev z vsake partnerske 
šole. "Med drugim se bodo lotili izde-
lave knjige v jezikih vsake od partner-
skih šol, in sicer bodo vključili zgodbe, 
ki so jih predstavili že v Grčiji." Vsako 
srečanje, je ob tem poudarila Zorica 
Kozelj, pa vključuje tudi izobraževa-
nje učiteljev. "V Grčiji smo se posvetili 
uporabi informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij pri pouku naravoslov-
ja, v Italiji pa je predvideno učenje la-
tinščine."

Učenci si pomagajo med sabo
V Osnovni šoli Cvetka Golarja so se v letošnjem 
šolskem letu v okviru programa Erasmus+ vključili 
v projekt Lahko naredimo skupaj (We can do it 
together).

Učenci na projektnem srečanju v Grčiji

MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Na osnovni šoli Škofja Loka-Mesto deluje več dramskih skupin, folklor-
na skupina, otroški in mladinski pevski zbori ter plesne skupine. Konec 
marca so se vsi predstavili v večnamenskem prostoru šole na vsakole-
tni prireditvi Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo. "Verjamem, da vse dejav-
nosti, s katerimi se ukvarjajo naši otroci, prispevajo k temu, da bodo 
postali veliki ljudje," je zbrane nagovorila ravnateljica Doris Kužel, ki si 
zato želi, da bi jih starši še naprej podpirali pri tem. Košček tega, s či-
mer se ukvarjajo, so predstavili na omenjeni prireditvi. Med nastopi pa 
se je na velikem platnu kot rdeča nit vrtel posnetek, ki je mlade spod-
bujal k stremenju k ciljem in k temu, da si drznejo sanjati svoje sanje.

Peli, plesali in igrali
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IGOR KAVČIČ

Kričeča rdeča barva, grobe poteze čo-
piča in napis Propaganda 1941–1945 na 
edinem oknu Galerije Ivana Groharja 
že s sredine Mestnega trga vabijo bliže, 
sprva samo h kukanju v notranjost, z 
nekaj več človeku lastne radovednosti 
pa nas v naslednjem koraku tudi po-
vede v prostor. Vsekakor zgleden na-
čin oglaševanja razstave Propaganda, 
Medvojni plakat 1941–1945 iz zbirke 
Loškega muzeja, ki je ta čas na ogled, 
nas je že pritegnil, da si zadevo ogle-
damo pobližje. Zapisal sem oglaševa-
nje, kajti beseda propaganda ima ven-
darle nekoliko negativno konotacijo, 
pritegniti na razstavo pa ni propagan-
da, kajne. Če „poguglamo“ po interne-
tu, bomo v Wikipediji našli tale zapis: 
Propagánda je javno načrtno razširja-
nje različnih ideoloških nazorov. Cilj 
propagande je vpliv na javno mnenje 
v političnih, ekonomskih, psiholoških 
in drugih okvirih. Ker je propaganda 
mnogokrat enačena tudi z manipula-
cijo, je v slabšalnem smislu lahko poj-
movana kot potvarjanje ali namerno 
prikrivanje (tako imenovana »lažna 
propaganda«) dejstev. 
Sodobnost in polpretekla zgodovina 
sta prežeti s podobami, ki opozarja-
jo, nagovarjajo, kličejo in obveščajo o 
dogodkih, mislih, nazorih. V te name-

ne je bil pogosto uporabljen plakat, ki 
ima svoje začetke v 16. stoletju, njego-
va uporaba pa se je množično razširila 
na prelomu 19. v 20. stoletje, je v uvo-
du k razstavi zapisala njena avtorica, 
kustosinja Loškega muzeja Biljana Ri-
stić. Svojo vlogo pri agitiranju je pose-
bej v drugi svetovni vojni odigrala tudi 
propaganda. Vojskujoče se strani so se 
še kako zavedale pomena plakata kot 
medija propagande, saj je bil ta zelo 
učinkovit, pa tudi dokaj enostavno ga 
je bilo tiskati. Seveda pa je vsaka od 
vojskujočih se strani imela pri izdela-
vi plakata v mobilizacijske, ideološke 
in agitacijske namene svoje značilno-
sti. To je tudi poanta tokratne razsta-
ve, na kateri avtorica želi predstaviti 
različnosti in podobnosti v propagan-
dnem delovanju treh vojskujočih se 
strani – partizanske, nacistične in 
domobranske. Tako na razstavi pred-
stavlja plakate, propagandne letake, 
pamflete, knjižice in podobno gradivo 
iz depojev Loškega muzeja, ki je bilo v 
svoji prvotni funkciji namenjeno agi-
tiranju in prepričevanju ljudstva, naj 

verjame pravi, torej njihovi strani, in 
ne zaupa nasprotni strani. 
Prvič doslej v Škofji Loki si lahko na 
eni razstavi pogledamo in na ravni 
oglaševalske prepričljivosti tudi so-
očimo v vojni nasprotnih si strani. 
Predvsem pa v tej agitatorski raznoli-
kosti lahko najdemo tudi sorodnosti. 
„Bistvo vseh propagand je, da delujejo 
na enak ali vsaj zelo podoben način – 
sebe prikazujejo kot heroje oziroma 
žrtve, na drugi strani pa demonizirajo 
sovražnika, mu pripisujejo najslabše 
nečloveške lastnosti,“ poanto posta-
vitve med vrsticami razloži Biljana 
Ristić. To podobnost in raznolikost 
hkrati prepoznamo že takoj po vsto-
pu v galerijo, ko se soočimo z rekon-
strukcijo oglasne deske. Na njej je vse 
polno propagandnih sporočil, nale-
pljenih, prelepljenih ... Vse to je pro-
paganda, nam želi povedati tudi avtor 
oblikovne zasnove razstave, akadem-
ski slikar Mito Gegič. Na levi vidimo 
tri plakate z različnimi podobami, 
podkrepljenimi z gesli – Waffen, Da 
se ne ponovi uničujmo fašizem in Cilj 

Z nami v boj
Obiskovalci Galerije 
Ivana Groharja so v 
teh dneh izpostavljeni 
močni Propagandi – z 
veliko začetnico, saj 
gre za naslov razstave 
Propaganda, Medvojni 
plakat 1941–1945 iz zbirke 
Loškega muzeja, ki nas 
popelje sedemdeset in 
več let nazaj, da bi znali 
razmišljati za naprej.

Avtorica razstave Biljana Ristić se je v snovanju razstave izpostavila propagandi v drugi 
svetovni vojni treh vojskujočih se strani. 
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banditov boljševiška svoboda. Pozorni 
obiskovalec bo vsakega znal postaviti 
v pravi kontekst, saj nam ga avtorica 
v strokovnem in objektivnem pogledu 
na temo ne vsiljuje, ampak nas pred-
vsem nagovarja, naj na razstavljeno 
gledamo predvsem z vizualnega vidi-
ka, brez da bi se spuščali v vsebino in 
ideološkost povedanega.
Razstavo dopolnjujeta tudi stavnica 
za tiskarske črke in kovček za ciklo-
stil, kakršna sta bila v uporabi v voj-
nih časih. Ob njih si predvsem mlajše 
generacije lahko predstavljajo, na ka-
kšen način so nekoč nastajale tiskovi-
ne – tudi take s propagandno vsebino. 
Posamezne strani in z njimi avtorji so 
pri snovanju plakatov uporabljali raz-
lične likovne rešitve, barve, oblike in 
tipologije črk. Plakate so na vseh stra-
neh izdelovali šolani likovniki in stro-
kovnjaki za propagando. Partizanski, 
ki so nastajali v ilegalnih tiskarnah, 
so bili zaradi slabše kvalitete materi-
ala manjši in v eni ali dveh barvah, 
legalni okupacijski so bili bolj barviti. 

Rističeva v nadaljevanju razstave soo-
ča različno propagando, ko gre za po-
gled na prihodnjo Evropo, predstavlja 
bipolarnost, kaj je dobro in kaj slabo, 
v dveh vitrinah pa so na ogled tiski 
različnih strani na tematiko žensk 
in otrok. Nekatere tiske si obiskovalci 
lahko tudi prelistajo in vsaj malo tudi 
sami podoživijo medvojni propagan-
dni stroj. Zanimivi sta tiskovini Go-
renjski in Slovenski pionir, za kateri 
je takrat na začetku svoje umetniške 
poti risal tudi slikar Ive Šubic.
Razstava je živa, saj imamo občutek, 
da smo tam, pred oglasno desko ali 
polepljenim drevesom ob gozdni poti. 
Nekdo nas nagovarja in mi zgolj ver-
jamemo, morda pa se pri tem vpraša-
mo o širšem ozadju in interesu tiste-
ga, ki je plakat obesil. Jutri, v sredo, 13. 
aprila, bodo v Galeriji Ivana Groharja 
predstavili tudi katalog k razstavi, 
za 20. april pa pripravljajo dogodek 
za otroke, saj bodo z mentorico Nino 
Vastl s šablonami izdelovali svoje pla-
kate. Razstava bo na ogled do 5. maja.

Razstavo dopolnjujeta tudi stavnica za tiskarske črke in kovček za ciklostil, kakršna sta 
bila v uporabi v vojnih časih. 

Boljševike in rdečo armado je nemška 
propaganda prikazovala kot gorile, 
medtem ko so bili Judi običajno 
upodobljeni kot podgane in uši.

Gverilsko oglaševanje ene izmed vojskujočih 
se strani v času druge svetovne vojne
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Rotovž ali nekdanja mestna hiša je 
najmogočnejša zgradba Mestnega 
trga iz 16. stoletja. Nekdaj je bil tukaj 
sedež predstavnikov javnega loškega 
življenja, na čelu z mestnim sodni-
kom. Veža, vrata in portal stavbe so 
še v gotskem slogu, arkadno dvorišče 
pa je bilo zgrajeno v renesančnem 
slogu. Ob restavriranju leta 1972, ko 
so ob tisočletnici Škofje Loke obnovili 
tudi stari rotovž, so se na fasadi pri-
kazale baročne freske, slike cvetlic, 
stebrov in raznih figuralnih detajlov. 
Med obema svetovnima vojnama je 
streho takratne mestne hiše krasil 
stolpič z zvonom, ki se je oglašal ob 
pomembnih priložnostih. Meščani 
na "zvončnico" niso pozabili. Ko so po 
požaru, ki je na silvestrovo 2014/2015 
razdejal stari rotovž, tega lani teme-
ljito obnovili, so občani dali pobudo, 
naj se vzpostavi prvotna podoba nek-
danje mestne hiše, ko je ta še služila 
prvotnemu namenu, in sicer skupaj 
z zvončnico. Kot je povedala Mateja 
Hafner Dolenc z oddelka za okolje na 
Občini Škofja Loka, so na srečo obsta-
jale fotografije, ki so omogočile, da se 
je dalo rekonstruirati tudi zvončnico. 
Izdelali so njen posnetek in ko so jo 
sredi marca z dvigali dvignili na stre-

ho starega rotovža, je bila celovita ob-
nova te markantne stavbe popolnoma 
končana.
Obnova rotovža je sicer potekala v 
sodelovanju z ministrstvom za kul-
turo, ki je zagotovilo sofinancerska 
sredstva za del obnove, povezan s kul-
turno-zgodovinsko vrednostjo stav-
be. Projekte je izdelal restavratorski 
center Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, ekipa je strokovno izvedla 

rekonstrukcijo pod vodstvom doma-
činke, prebivalke starega mestnega 
jedra Mateje Kavčič in oktobra lani 
je bila obnova končana. Prenovljeni 
stari rotovž je zasijal v polnem sijaju, 
zvončnica pa je njegovo markantnost 
še poudarila. V izdelavo in namestitev 
stolpiča je občina vložila dobrih 6600 
evrov. Ali se bo v Loki ob pomembnih 
odločitvah še kdaj oglašal tudi zvon s 
strehe rotovža, pa za sedaj še ni jasno. 

Rotovž z zvončnico še mogočnejši
Po lanski obnovi starega rotovža na Mestnem trgu 35 so dali izdelati še posnetek 
"zvončnice", stolpiča z zvonom, kakršen je mestno hišo krasil v času med obema 
vojnama.

Dvigovanje zvončnice na streho starega rotovža je sredi marca pospremilo več 
meščanov. / Foto: Tina Dokl

Samo še nekaj metrov ... / Foto: Tina Dokl

Zvonček v stolpiču vrh starega 
rotovža se je oglašal ob 
pomembnih priložnostih, 
denimo imenovanju župana 
in mestnega sodnika, ob 
zasedanjih mestnega sveta 
ali kaki njegovi pomembni 
odločitvi. Tako imenovana 
zvončnica je še poudarjala 
markantnost takrat 
najpomembnejše stavbe v 
mestu. 

V pogovoru z Rudijem Zadnikom pod 
naslovom Prostovoljec je od otroštva, 
objavljenim marca v Loških novicah, 
smo zagrešili napako. Zapisali smo, 
da je častni član kluba Ovčar, v resnici 
je častni član kluba Čuk. Za napako se 
sogovorniku in bralcem opravičujemo. 
Uredništvo

Popravek
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Občina Škofja Loka v spomladanskem 
času tradicionalno organizira akcijo 
čiščenja in urejanja okolja. Osrednjo 
čistilno akcijo so letos pripravili v za-
četku aprila v sodelovanju z občani 
po posameznih krajevnih skupno-
stih, številnimi društvi ter srednjimi 
in osnovnimi šolami. "Sočasno smo 
pripravili odstranjevanje suhih in ne-
varnih dreves na obrežju Selške Sore. 

Samostojnemu podjetniku, usposo-
bljenemu za višinska in gozdarska 
dela, so pomagali člani gorske reše-
valne službe," je razložila koordina-
torka čistilne akcije v občini Danica 
Langerholc in dodala, da so v sklopu 
čistilne akcije odstranili tudi cevi to-
plovoda na območju podhoda na Pod-
nu, ki že dolga leta ni več deloval. Za 
odvoz zbranih odpadkov je poskrbela 
Loška komunala. Po njihovih podat-
kih so v okviru čistilne akcije zbrali 
štiri tone ostalih odpadkov, odstra-
njenih pa je bilo tudi 520 kilogramov 
salonitk. "Namen akcije, da odpadek 
konča tam, kamor dejansko sodi, smo 
tako dosegli tudi letos," je poudarila 
Danica Langerholc, ki opaža, da ni 
več toliko divjih odlagališč, ampak gre 
predvsem za veliko odvrženih smeti, 
ki se pokažejo po koncu zime.

Zbrali štiri tone  
odpadkov

SAMO LESJAK

Tradicionalni glasbeno-kulturno-
-izobraževalni festival, ki uspešno 
združuje kombinacijo kakovostnih, že 
uveljavljenih skupin ter mladih, per-
spektivnih glasbenikov, se letos – obo-
gaten tudi z ostalim dogajanjem – seli 
na spomladanski termin, svoje lov-
ke pa izteguje tudi izven Škofje Loke. 
Tako je v Cerknem že potekal predme-
morialni dogodek Ki zej, memorial?, 
in sicer z razstavo izbranih plakatov v 
Galeriji Križišče, ki je je odprla škofje-

loško-kranjska oblikovalka Ana Bas-
sin, na C.M.A.K-ov oder pa je stopila 
ena najboljših slovenskih glasbenih 
zasedb ta trenutek, Moveknowledge-
ment. V nedeljo, 17. aprila, bo predme-
morialni koncert v organizaciji Zavo-
da Carnica v Kranju – Layerjeva hiša 
bo gostila Bernays Propagando, ma-
kedonsko plesno postpank zasedbo, ki 
je v zadnjih letih prekrižarila celotno 
Evropo. Veliki zaključek predfestival-
skih dogajanj pa bo v petek, 29. apri-
la, v Škofji Loki, ko bodo v organizaciji 
Kluba škofjeloških študentov, Kultur-
no-umetniškega društva Jadran in Za-
voda O v Rdeči Ostrigi nastopili prepo-
znavni elektrorokerji Kontradikshn.  
Osmi festival In Memoriam prof. 
Peter Hafner bo potekal od 5. do 13. 
maja, program pa je spet sila pester. 
Glasbeno dogajanje bodo spremljale 
tudi mnoge kulturno-družabne pri-
reditve, od sejma gramofonskih plošč 
do okroglih miz. Na ogled bodo ani-
mirani filmi, gledališka predstava 
gimnazijske skupine Ta prstjeni, po-
tekali bodo literarni večeri, delavnice 
in še marsikaj. V ospredju festivala 
pa ostaja glasba in tokratna koncer-
tna paleta je barvita: razvpite Punčke 
(7. maj, Cerkno), aktualni Prismoje-
ni profesorji bluesa, legendarni Edo 
Maajka (13. maj, Rdeča Ostriga), pr-
vič pa bo v Škofji Loki nastopila ena 
najbolj mednarodno prepoznavnih 
slovenskih zasedb, obujena in kultna 
Borghesia (6. maj, Rdeča Ostriga). Več 
informacij in celoten program lahko 
najdete na spletni strani www.inme-
moriam.si, organizatorji pa sporoča-
jo, da so vstopnice za majski festi-
val že v prodaji na prodajnih mestih 
Eventima (servisi Petrol, Pošta Slove-
nije, trafike 3DVA ...).

Osmi festival v spomin  
Petru Hafnerju
Od 5. do 13. maja bo Škofja Loka utripala v ritmu 
glasbeno-kulturnih dogodkov osmega festivala, 
posvečenega prof. Petru Hafnerju.

"Festival se še naprej trudi odpirati 
vprašanja aktualnih problematik, vezanih 
na obstoj in razvoj klubske in glasbene 
scene tako v domači regiji kot tudi širše. Le 
z aktivnim sodelovanjem lahko pridemo 
do pozitivnih rezultatov," pravi programski 
in idejni vodja festivala Tine Hafner.  
/ Foto: Matic Zorman



18 | DOMAČI KRAJI

MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

"Eno od naših pomembnejših poslan-
stev je ohranjanje in prenos starih 
rokodelskih znanj, ki jih nadgradimo 
s sodobnimi trendi," je poudarila Kati 
Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO 
Škofja Loka. Tako so letos že izvedli 
veliko različnih rokodelskih tečajev, 
med njimi tudi tečaje pletarstva in 
predenja volne, ki so temeljili prav na 
obujanju starih rokodelskih veščin. 
Tečaj pletarstva so v sodelovanju z 
Muzejem Železniki izvedli v začetku 
leta v Bukovščici, mentor mojster pa 
je bil pletar Zdravko Markelj. Tečaj v 
Škofji Loki pa je vodil mojster pletar 
Janez Krišelj iz Preddvora. Nedavno so 
v rokodelskem centru organizirali še 
tečaj predenja volne, kjer je svoje zna-
nje z udeleženci tečaja delila mojstri-
ca rokodelka Bojana Ažman. "Odziv na 
oba tečaja je bil nad pričakovanji," je 
zadovoljna Kati Sekirnik. Tečaj prede-

nja volne so zato pripravili kar dva-
krat, vsakič se jim je pridružilo sedem 
žensk, ki so se ob petkih dobivale ob 
kolovratu. "K pripravi tečaja predenja 
nas je spodbudilo srečanje z Bojano 
Ažman v okviru dogodka Volneno na 
Visokem. Obvlada celoten postopek 
obdelave volne, od pranja in česanja 
do predenja in tkanja." Razen tega 
so v sklopu projekta Leader Bogastvo 
babičine skrinje v letu 2014 izdelali 
kolovrat, ki so se ga zdaj naučili tudi 
uporabljati, se nasmeje Kati Sekirnik. 
"Ko nam je uspela volnena nitka, smo 
začele presti še alpako in lan. Vsak 
material ima namreč svoje lastnosti 
in značilnosti, zato je občutek izdelo-
vanja niti povsem drugačen." Sprva 
so se bali, da za tečaj predenja ne bo 
pretiranega zanimanja, odziv pa jih 
je nato povsem presenetil. Med ude-
leženkami je bilo tudi nekaj žensk, pri 
katerih doma vzrejajo ovce in so žele-
le iz volne dobiti še dodano vrednost. 

"Večina pa se že tako ljubiteljsko 
ukvarja z rokodelstvom in je to zanje 
pomenilo nadgradnjo znanja polste-
nja, kvačkanja in pletenja." Med njimi 
je bila tudi Katka Žbogar, ki zdaj uči v 
waldorfskem vrtcu v Radovljici in bo 
svoje znanje prenašala tudi na otroke.
Nekateri imajo kolovrate še doma, po 
besedah Kati Sekirnik pa je danes mo-
goče kupiti tudi industrijsko izdelane. 
"Hišni" kolovrat je za njihov rokodelski 
center izdelal mojster Roman Oblak iz 
Žirovskega Vrha. "Gre za repliko sta-
rega kolovrata iz Loškega muzeja," je 
razložila Kati Sekirnik, ki opaža, da je 
ročno delo v zadnjem času spet bolj ce-
njeno. "Marsikomu veliko pomeni, da 
je recimo šal, ki ga kupi, ročno tkan in 
celo narejen iz ročno predene volne. 
Zato je po tem spet veliko povpraše-
vanja." V rokodelskem centru DUO so 
zelo dobro obiskani tudi drugi tečaji, 
s katerimi obujajo staro rokodelsko 
zanje, je še poudarila Kati Sekirnik 
in dodala, da bo čez poletje sicer ne-
koliko zatišja, s tečaji pa bodo znova 
nadaljevali jeseni, ko bo spet "sezona" 
za druženje ob rokodelskih veščinah.

Obudili stari rokodelski veščini
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka, ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora, 
so letos izvedli tečaje dveh redkih rokodelskih veščin, pletarstva in predenja na 
kolovrat.

Kati Sekirnik

Zanimanje za tečaje predenja na kolovrat je bilo nad pričakovanji.



DRUŠTVA | 19 

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 
Škofja Loka so ustanovili davnega leta 
1876, a že pred ustanovitvijo požarne 
brambe so bili na Škofjeloškem osve-
ščeni glede požarne varnosti. Loški 
glavar je namreč že leta 1656 ukazal 
meščanom preskrbeti nekaj gasilske-
ga orodja, lestev, sekir, veder in druge 
opreme, čeprav iz arhivov ni razvidno, 
da so to tudi dejansko kupili, so poja-
snili v društvu. Danes društvo šteje 171 
članov in so tako največje društvo v 
občini in vodilna gasilska enota v tem 
prostoru. So enota širšega pomena, ki 
ukrepa tudi ob prometnih nesrečah in 
nesrečah z nevarnimi snovmi na po-
dročju vseh občin škofjeloške upravne 
enote, je pojasnil predsednik PGD Ško-
fja Loka Domen Primožič.
Gasilska enota PGD Škofja Loka je 
razvrščena v IV. kategorijo. Društvo 
pokriva okrog šestdeset odstotkov te-
ritorija občine Škofja Loka in deluje 
na območju štirih krajevnih skupno-
sti, in sicer Škofja Loka-mesto, Ka-
mnitnik, Zminec in Log. V požarnem 
okolišu društva je 26 ulic in 19 vasi 
oziroma zaselkov. Operativna enota 
povprečno opravi od 100 do 120 po-
sredovanj na leto. Društvo ima osem 
gasilskih vozil, od tega sedem ope-
rativnih in starodobnika iz leta 1968. 
Dve vozili sta opremljeni za tehnična 
posredovanja, dve za posredovanje 
ob požarih, za kar lahko uporabijo še 
dve vozili, poleg tega imajo še vozilo 
za prevoz moštva. Lani so dokončno 
uredili gasilski dom, ki so ga tudi to-
plotno izolirali. Uredili so še okolico in 
asfaltirali dvorišče.
Gasilstvo je bilo pred ustanovitvijo ga-
silske družbe v Škofji Loki zastopano v 
komunalni sekciji oziroma pododboru 
občinskega sveta, kar je razvidno tudi 
iz zapisnika občinske seje v letu 1872, 
kjer je govor o tem, da je potrebno ga-

silsko orodje pregledati in popraviti. 
V letu 1874 so izrazili želje po naku-
pu nove moderne "špricovnice", stari 
dve pa je treba odprodati. "Vse to se je 
dogajalo še pred ustanovitvijo gasil-
ske družbe, tako da lahko brez sramu 
ugotovimo, da ima gasilstvo na ško-
fjeloškem ozemlju bogato tradicijo," 
so poudarili v društvu in dodali, da je 
praznovanje obletnice povezano šele z 
letom, ko so sprejeli pravila družbe ter 
imenovali prvega načelnika in njego-
ve namestnike.
Ob 140-letnici bodo v PGD Škofja Loka 
23. aprila pripravili slavnostno aka-

demijo, 14. maja pa bo osrednja slo-
vesnost s parado, v kateri bo sodelo-
valo več kot štiristo uniformiranih 
gasilcev iz celotne škofjeloške gasil-
ske zveze ter ostalih gasilskih zvez na 
Gorenjskem in prijateljskih gasilskih 
društev iz Slovenije in tujine. Že večer 
prej bo veselica z Modrijani. V sep-
tembru načrtujejo še otroški živ žav z 
gasilci, praznovanje pa bodo zaokro-
žili z gasilsko vajo v oktobru, mese-
cu požarne varnosti. Vse skupaj bodo 
okronali z velikim koncertom na Spo-
dnjem trgu ob obletnici odprtja škofje-
loške obvoznice. 

Visok jubilej škofjeloških gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, ki letos praznuje 140-letnico delovanja, 
predstavlja najstarejšo obliko organiziranega gasilstva na Gorenjskem.

Ustanovni člani društva leta 1876

Člani društva danes
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Smernice delovanja društva so posta-
vili že ob njegovi ustanovitvi leta 1976, 
ves čas pa delujejo v skrbi za dobrobit 
otrok in družin ter s svojimi projekti 
povezujejo člane, sodelavce in organi-
zacije v lokalnem okolju. Doslej so raz-
vili že kar nekaj svojih projektov, ki so 
postali stalnica, aktivno pa se vključu-
jejo tudi v skupne akcije Zveze prija-
teljev mladine Slovenije, je pojasnila 
predsednica DPM Škofja Loka Jelka Je-
lovšek Srebot. Ta čas imajo devet stal-
nih projektov, ves čas pa so odprti tudi 
za predloge za nove projekte.
Pri izvajanju projektov sodelujejo z 
Vrtcem Škofja Loka in vsemi štirimi 
škofjeloškimi osnovnimi šolami. "Brez 
pomoči njihovih zaposlenih in tega, 
da nam omogočajo uporabo prostorov, 
program našega društva niti približno 
ne bi bil tako bogat," priznava Jelka 
Jelovšek Srebot. Pri izvajanju progra-
ma jim pomagajo še Knjižnica Škofja 
Loka, Loški muzej, Rokodelski center 
DUO Škofja Loka ter druge organizaci-
je in društva v občini. Lani je tako v 
projektih DPM Škofja Loka sodelovalo 
več kot osemdeset strokovnih delav-
cev Vrtca Škofja Loka in štirih loških 
osnovnih šol. Poleg tega je pri izvedbi 
dejavnosti društva sodelovalo tudi več 
kot deset prostovoljcev, ki niso zapo-
sleni v vzgojno-izobraževalnih usta-
novah, in sedem študentov. 

Njihov najpomembnejši projekt pred-
stavljajo počitniške dejavnosti za 
učence od 1. do 5. razreda, ki so jih 
združili pod naslovom Dobimo se ob 
pol desetih. "Med vsemi našimi projek-
ti je ta organizacijsko in finančno naj-
bolj zahteven." V času šolskih počitnic 
vsak dan med tednom otrokom tri ure 
zapolnijo s športnimi in družabnimi 
igrami, izleti, ustvarjalnimi delavnica-
mi, delavnicami v knjižnici in muzeju, 
spoznavanjem taborniških veščin ter 
drugimi prostočasnimi dejavnostmi 
po želji otrok. Učencem tretjih razre-
dov je namenjen projekt Berem, be-
rem, s katerim si prizadevajo za dvig 
bralne kulture, ko otroke na prijeten 
način spodbujajo k dodatnemu branju. 
Vsako leto pripravijo zloženko, v katero 
potem, ko preberejo knjigo, otroci nari-
šejo risbico. Otroci morajo prebrati de-
set knjig po lastnem izboru. "Ker imajo 
pri izbiri knjig proste roke, razvijajo 
svoj okus do literature, knjige lahko 
prilagajajo svojim zmožnostim," je po-
udarila Jelka Jelovšek Srebot. V projekt 
je bilo v letošnjem šolskem letu vklju-
čenih 263 otrok. Za območje občine 
Škofja Loka njihovo društvo koordinira 
tudi občinske otroške parlamente. O 
temi, ki je izbrana na nacionalnem ni-
voju, najprej razpravljajo učenci vseh 
štirih škofjeloških osnovnih šol v svo-
jih razredih, nato pa na šolskem parla-
mentu. Predstavniki šol ugotovitve in 
stališča, oblikovana na šolah, podajo 

na občinskem otroškem parlamen-
tu. Na nacionalnem otroškem parla-
mentu jih bo letos zastopala učenka iz 
Osnovne šole Jela Janežiča.
Učencem petih razredov je namenjen 
projekt Odraščam, s katerim otrokom 
na pragu pubertete predstavijo tele-
sne in čustvene spremembe, poveza-
ne s tem, dotaknejo se tudi spolnosti. 
Devetošolce pa vključujejo v projekta 
Preprečevanje zasvojenosti ter Aids in 
mladi. "Poskušamo vplivati na razmi-
šljanje, doživljanje in vedenje mladih 
v povezavi z različnimi oblikami odvi-
snosti, pri čemer poudarek namenja-
mo preventivi." Društvo se vključuje 
tudi v projekt Zveze prijateljev mladi-
ne FIHO in Pomežik soncu, ki otrokom 
iz socialno šibkejših družin omogoča 
letovanje na morju. Lani se je tako po-
čitnic ob morju z njihovega območja 
razveselilo 13 otrok. 
Med zelo odmevnimi prireditvami, 
pri katerih sodeluje njihovo društvo, 
pa je Jelka Jelovšek Srebot omenila 
pustno rajanje, ki ga vsako leto na pu-
stni torek pripravijo vzgojiteljice Vrtca 
Škofja Loka. "Kljub slabemu vremenu 
nam je pustno rajanje uspelo izpelja-
ti tudi letos in kot vedno se je zbralo 
ogromno pustnih maškar." V okviru 
projekta Veseli december pa organizi-
rajo novoletne ustvarjalne delavnice 
in prireditve, na katerih otroke obi-
ščeta Božiček in dedek Mraz, otroci pa 
voščijo Ločanom srečo v novem letu.

V skrbi za  
dobrobit otrok
Društvo prijateljev mladine 
(DPM) Škofja Loka deluje kot 
prostovoljno, samostojno 
in nepridobitno združenje, 
v katerem se s številnimi 
projekti in dejavnostmi 
trudijo za izboljšanje 
kakovosti življenja otrok, 
mladostnikov in družin. Jelka Jelovšek Srebot
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"Želim, da bi ljudje spoznali dobro 
v sebi in da je življenje lahko lepo v 
vsakem trenutku, da ne postane zgolj 
vsakodnevni boj za kruh," je pojasnila 
ustanoviteljica zavoda Odprto srce Sa-
nja Žontar. V Škofji Loki je zato že več-
krat pripravila brezplačne delavnice, s 
katerimi z ljudmi deli svoje izkušnje, 
ki so ji spremenile življenje. "Delam 
v bančništvu, z ustanovitvijo zavoda 
pa sem našla tisto, kar me v življenju 
resnično veseli. Od takrat se je nekaj 
v meni premaknilo in prav nič mi 
ni več težko," spodbudno pravi Sanja 
Žontar. Vsi dogodki se odvijajo v pro-
storih društva Sožitje, naslednji bo 28. 
aprila ob 19. uri, na njem bodo gostili 
pedagoginjo in profesorico sociologije 
Manico Žmauc.
Zavod, ki so ga ustanovili lani novem-
bra, deluje na področju svetovanja, 
izobraževanja in razvoja kreativnosti 
skozi predavanja, delavnice, medita-
cije, ples, glasbo in pogovore. "V okviru 
delavnic odpiranja srca spodbujamo 
osebnostno rast, kar pomeni, da se 

naučimo delovati s srcem in biti sreč-
ni v vsakem trenutku. Življenje je lepo, 
mi pa se ves čas borimo." V pogovoru 
z ljudmi je odkrila, da so nekateri mo-
goče tudi že naveličani vseh možnih 
napotkov za samopomoč ter duhovno 
in osebno rast. "Velika večina zgolj hiti 
in se nikoli ne ustavi, da bi se vpraša-
li, kako se resnično počutijo ali kaj si 
resnično želijo," razmišlja Sanja Žontar 
in dodaja, da je danes na trgu veliko de-
lavnic, alternativnih pomoči in knjig, 
zato imamo možnost izbire, kaj nam 
najbolj ustreza. "Resnično lahko konč-
no nekaj naredimo zase in prenehamo 
s pritoževanjem nad življenjem. Doba 
interneta je prinesla možnost velike 
količine znanja, ki je dostopna vsem."
Posebno pozornost posvečajo tudi naj-
mlajšim, saj je Sanja Žontar v okviru 
zavoda izdala dve otroški slikanici s 
pozitivno vsebino za spodbujanje ra-
zvoja z naslovom Rada se imam (za 
punce) in Rad živim (za fante), ki ju 
je z ilustracijami opremila Eva Zver. 
Namenjena je otrokom od drugega do 
osmega leta starosti. Ta čas pripravlja 
še šest novih slikanic, s katerimi želi 

prodreti tudi v tujino, zato so preve-
dene še v angleščino in španščino. 
Zavod se obenem povezuje s humani-
tarnimi organizacijami in nudi pod-
poro pri zbiranju hrane in osnovnih 
življenjskih potrebščin predvsem za 
otroke in mladostnike. 

Delovati z odprtim srcem
V okviru zavoda Odprto srce v Škofji Loki pripravljajo usposabljanja na področju 
osebnostne rasti, s katerimi želijo pri posameznikih spodbujati kakovostnejše in 
duhovno prebujeno življenje.

Sanja Žontar

MATEJA RANT

Steg Škofja Loka 1 Združenja katoliških skavtov in skavtinj 
Slovenije letos praznuje 25-letnico delovanja. Ob tej priložno-
sti bodo sredi aprila pripravili tridnevni dogodek, na katerem 
pričakujejo okrog dvesto udeležencev iz vse Slovenije. Rdečo 
nit bo predstavljala zgodovinska preiskovalna akcija, ki so jo 
poimenovali Skrivnostni primeri umorjenih škofov. Skupaj se 
bodo podali v odkrivanje skrivnostnih umorov treh freisinških 
škofov, ki naj bi se v Škofji Loki zgodili pred več kot 1500 leti. 
V soboto, 16. aprila, bodo v sklopu tega dogodka pripravili tudi 
slavnostno akademijo ob 25-letnici društva, na katerem se 
bodo sprehodili skozi njegovo zgodovino, sledila pa bo zabava 
do poznih večernih ur.

Četrt stoletja loških skavtov
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Letošnji, že osmi po vrsti Mednarodni cikel koncertov bosta 
jutri, 13. aprila, ob 18.30 v Sokolskem domu odprla Pihalni or-
kester Blowsoc in Big Band Moonlighters iz Notthinghama. 16. 
aprila bodo nastopili zmagovalci mednarodnega tekmovalne-
ga festivala ruskih romanc. Prireditev z naslovom Blagoslovi 
me, moj talisman se bo začela ob 18. uri. V sodelovanju z Vele-
poslaništvom Indije bodo 24. maja nastopili Sandip Banerjee, 
Nicolas Delaigue in Rishab Prasanna. Zadnji koncert, 6. julija, 
bo iz Sokolskega doma prestavljen na Cankarjev trg (razen v 
primeru dežja). Nastopila bosta Brightonski mladinski orke-
ster in Mladinski Big Band iz Brightna in Hova. Vsi koncerti 
obetajo vrhunski glasbeni dogodek, vstop pa je prost.

Mednarodne melodije
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Fotografija je njegova velika ljubezen, 
ki mu je prinesla tudi številne na-
grade in priznanja. Pred časom jih je 
okronal še z visokimi priznanji Med-
narodne zveze za fotografsko ume-
tnost (FIAP) in Ameriške fotografske 
zveze (PSA). Pri FIAP si je prislužil na-
slov EFIAP/g (ekselenca FIAP srebrni), 
pri PSA pa je v začetku februarja prejel 
naslov MPSA (mojster Ameriške foto-
grafske zveze). "To je šele drugi moj-
strski naslov v Sloveniji, pred mano 
ga je prejel le še fotograf iz Železnikov 
Aleksander Čufar," ne skriva ponosa 
Janez Podnar. 
Svojo fotografsko žilico je Janez Pod-
nar odkril po srečanju s fotografom 
Petrom Pokornom starejšim, ki ga 
je povabil na fotografski tečaj. Leta 

2000 se je pridružil loškemu Foto klu-
bu Antona Ažbeta, ki ga je potem dva 
mandata tudi vodil. V klubu je spoznal 
osnove fotografske umetnosti in veli-
ko prijateljev. "Moral sem pohiteti, ker 
sem se začel s fotografijo ukvarjati pri 
62 letih in sem bil torej v zaostanku 
v primerjavi s tistimi, ki so začeli pri 
26," v svojem značilnem duhovitem 
slogu pojasni Podnar. Sčasoma je s 
svojimi fotografijami začel sodelovati 
na fotografskih razstavah in salonih 
po vsem svetu, kar mu je prineslo 
tudi številne nagrade in priznanja. 
Njegova najljubša tema je narava, pri 
čemer se je osredotočil predvsem na 
bližinsko fotografijo. A na področju 
naravoslovne fotografije mu je sča-
soma zmanjkalo primernih motivov, 
zato je začel na salone pošiljati tudi 
fotografije z ostalih področij. Že za na-

slov MPSA je moral zbrati več kot 1500 
sprejetih fotografij, od tega petsto raz-
ličnih. Fotoaparata, priznava Podnar, 
skoraj nikoli ne da iz rok. "Samo spat 
grem brez njega. Zgodilo se mi je že, 
da bi lahko naredil čudovit posnetek, 
pa ga nisem mogel, ker sem imel fo-
toaparat doma," se posmeje.  
V fotografski umetnosti je združil vse 
svoje bogato tehnično znanje ter lju-
bezen do umetnosti in narave. Po iz-
obrazbi je namreč diplomirani inženir 
elektrotehnike, ob svojem osnovnem 
poklicu pa se je trideset let posvečal 
tudi glasbi, saj je igral klarinet in sa-
ksofon. Četrt stoletja se je ukvarjal tudi 
s kinologijo – bil je sodnik za službene 
pasme in predsednik komisije za re-
ševalne pse. Zdaj ostaja zvest le še fo-
tografiji, a se fotografskih salonov ne 
namerava več udeleževati. Še naprej 
bo njegove slike mogoče občudovati na 
razstavah, svoje znanje pa nesebično 
deli tudi z mladimi. "Izhajam namreč 
iz pedagoške družine, zato je bilo pri 
nas to vedno osnovno vodilo," poudari 
Podnar, ki je nekaj let tudi sam pouče-
val na škofjeloški gimnaziji.

Samo spat gre brez fotoaparata
Janez Podnar se je s fotografijo začel ukvarjati šele po upokojitvi, a je v 
razmeroma kratkem času nadoknadil zamujeno in se danes ponaša s številnimi 
fotografskimi nagradami in naslovi.

Janez Podnar

Fotografija Janeza Podnarja, ki jo je poimenoval Zimski let nad jezerom.



MLADI | 23 

ALENKA BRUN, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Mislim, da ni Škofjeločana, ki ne bi 
vedel, kdo je Monika Tavčar. Že vse 
življenje živi v Škofji Loki, v njenem 
središču, starem delu mesta, na Lon-
trgu. „V srednjeveški hiši, v kateri za-
čutite pridih zgodovine.“ V njej je tudi 
lekarna, katere lastnica je Monikina 
mama. Hiša je skrivala marsikatero 
skrivnost, ki so jo z domačimi odkrili 
in ohranili, in zanjo vsa leta skrbijo. 
Škofje Loke ne bi zapustila, saj je me-
sto na dlani. „Blizu je vse, kar potre-
bujem.“
Sicer levinja po horoskopu je obisko-
vala takratno Osnovno šolo Petra Kav-
čiča, kasneje škofjeloško gimnazijo, 
maturirala je na kranjski, trenutno 
pa hiti s pisanjem diplome iz komuni-
kologije na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani. Prav vsa študijska leta pa 
jo je spremljalo delo na radiu. 
• Je bil radio vaša prva ljubezen?
„Začelo se je v 7. razredu osnovne šole, 
ko sem obiskovala dopisniški krožek, 
s sodelovanjem v otroški radijski od-
daji Ponedeljkov brbotavček na Radiu 
Žiri, za katerega je skrbela Milena Mi-
klavčič, ki ji danes pravim, da je moja 
'radijska mati'. Najprej sem po telefo-
nu sporočala novice iz šole, se potem 
v letu dni preizkusila pred mikrofo-
nom pri vodenju oddaje, na začetku 
gimnazije pa že dobila reden radijski 
termin – eno ali dve soboti na mesec. 
To so bili časi, ko so nas dobesedno 
vrgli v vse skupaj, ko smo se sami 
morali naučiti marsikaj. To je bila 
prava radijska šola in sem jo kasne-
je samo še nadgrajevala. Spomini in 
dogodivščine iz tega obdobja mojega 
življenja so nepozabni. Najprej sem se 
vozila v Žiri. Potem se je radio preselil 
v Škofjo Loko, se preimenoval v Radio 
Sora in kljub temu da sem kasneje 
pridružila ekipi Radia 1, me poslušalci 

Sore še vedno slišijo enkrat na teden: 
ob ponedeljkih skrbim za jutranji in 
dopoldanski program. Od nekdaj pa 
me je zanimalo tudi novinarstvo, zato 
sem pristala v informativnem pro-
gramu Radia 1. Zadnje leto sem tudi 
urednica informativnega programa, 
a ostajam pred mikrofonom – brez 
tega ne bi šlo. V osnovni šoli sem pri-
šla v stik z gledališkim odrom, kar se 
je nadaljevalo tudi v gimnaziji, in ko 
razmišljam danes, sem se res kmalu 
soočila tudi z vodenjem različnih pri-
reditev in dogodkov, v čemer tudi zelo 
uživam. Všeč mi je kontakt s publiko, 
z gledalci, poslušalci … Na odru sploh 
obvelja posebna energija.“
• Televizija vas ni nikoli zanimala?
„Radio ima poseben čar. Pa beseda v 
sebi skriva besedo 'rad', zato ga pre-
prosto moraš imeti rad. Te kar zasvoji 
in se navadiš na specifičen urnik, ki 
ni enak dnevu; na zgodnje jutranje 
vstajanje – včasih celo vstajanje sre-
di noči; delo ob koncih tedna in pra-
znikih; malo spanja, celodnevni hiter 
tempo … Sem se pa leta 2008 preiz-
kusila tudi pred kamero, ko sem na 
TV Paprika vodila pogovorno oddajo 
Zagovor, v kateri sem gostila politike. 
Vsekakor zanimiva izkušnja.“
• Ste radijski glas stare šole. Prije-
ten, primeren, pravilen. Kaj menite 
o mladih, komercialnih glasovih?
„Neizmerno sem hvaležna mentor-
jem, pri katerih sem 'pilila' glas in 
kulturo govora. Danes je marsikje 
drugače. Tisti, ki bi se radi preizkusili 
na radiu, bi že dan po avdiciji najra-
je sedli pred mikrofon. A ne gre tako 
hitro. Potrebni so treningi, vaje, vztra-
janje, številne naloge, ki ti odkrijejo, 
kako sploh deluje ta medij. Strinjam 
se, da smo pred mikrofonom vodite-
lji sem in tja sproščeni, tudi pogovor-
no, a danes lahko na radiu res slišiš 
marsikaj. Ko sem v avtu, se 'ujamem', 

da prestavljam s postaje na postajo in 
tako poslušam res veliko programov. 
Žal ne gojijo vsi ljubezni do slovenske-
ga jezika.“
• Vam ob vsem ostaja kaj časa za 
vas? Radio je v bistvu način življenja.
„Res je. Zjutraj najprej prižgem radio, 
grem na radio, zvečer ne zamudim 
zadnjih večernih poročil ... Ne gre, 
da bi kakšen dogodek, informacija 
šla mimo teme. Vseskozi moram biti 
dosegljiva na elektronskem naslovu, 
telefonu. Vmes napišem še kakšen 
scenarij za prireditev in jo odvodim. V 
prostem času – kar ga je – se družim 
s prijatelji, preberem kakšno knjigo. 
Spomladi rada tečem v naravi, ker 
me sprošča. Obožujem potovanja in 
potepanja – brez tega ne gre. Trenu-
tno razmišljam o New Yorku. Obisk 
mesta, ki nikoli ne spi, je že od nekdaj 
moja velika želja. Ugotovila sem, da si 
moraš prosti čas enostavno vzeti.“

Radio je način življenja
Moniko Tavčar poznamo kot dekle mnogih talentov. Že od malega je vedela, da, 
ko bo 'velika', bo delala na radiu. Včasih je od jutra do večera vpeta v radijsko delo 
ter vodenje prireditev in dogodkov, a v vsem blazno uživa.
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V okviru globalne vasi so se učencem 
predstavili študenti iz tujine, med nji-
mi tudi Rafaella Figueiredo Turbay 
Rangel iz Brazilije, ki je šest tednov pre-
živela z učenci njihove šole. Poleg nje 
sta se v okviru globalne vasi predsta-
vila še Julien Dines Labarrer iz Kanade 
in Alexandru Cucer iz Moldavije, ki je 
tudi predsednik AIESECA v Sloveniji. 
Vsi trije so učencem na zanimiv način 
prikazali svojo državo, na koncu pa so 
vsi skupaj zaplesali brazilski ples. 
V šoli že nekaj let poteka projekt Kul-
turno povezovanje v sodelovanju s 

študentsko organizacijo AIESEC Kranj. 
Namen projekta je zmanjšanje kul-
turne nestrpnosti in sprejemanje 
drugačnosti, sta pojasnili koordinato-
rici projekta Elizabeta Proj in Barbara 
Šolar Jerič. V okviru projekta se jim je 
letos na šoli pridružila Rafaella Figu-
eiredo Turbay Rangel. "Učenci so Rafa-
ello zelo lepo sprejeli. Na simpatičen 

način so se seznanjali z drugo državo, 
kulturo in jezikom, kar nedvomno pri-
pomore k sprejemanju drugačnosti, 
obenem pa za učence predstavlja obo-
gatitev in popestritev pouka." Učenci, 
še posebno tisti iz višjih razredov, so 
z Rafaello delili tudi svoje izkušnje ter 
ugotavljali razlike in podobnosti med 
državama.

Predstavili so 
se tuji študenti
V Osnovni šoli 
Škofja Loka-Mesto 
so v sodelovanju z 
organizacijo AISEC iz 
Kranja organizirali 
globalno vas.

V okviru globalne vasi so se učencem OŠ Škofja Loka-Mesto predstavili tuji študenti pri nas.

MATEJA RANT

S planinskimi pohodi so v OŠ Cvetka 
Golarja začeli v šolskem letu 1975/76, 
in sicer so krožek najprej organizirali 
za učence predmetne stopnje, šest let 
kasneje pa tudi za učence na razredni 
stopnji. V šolskem letu 2002/03 so se 
jim pridružili še otroci s podružnične 
šole v Retečah. V letošnjem šolskem 
letu je v planinski krožek po besedah 
ravnateljice Karle Krajnik vključenih 
25 otrok. 
Ob obletnici planinstva na njihovi šoli 
so pripravili pohod na Osolnik, pri ka-

terem so se jim pridružili tudi planinci 
iz drugih dveh škofjeloških osnovnih 
šol in člani Zdrave šole na OŠ Cvetka 
Golarja. Skupaj se je tako na Osolnik 
odpravilo več kot tristo otrok in njiho-
vih staršev. Na dvorišču kmetije Ro-
žnik, tik pod vrhom Osolnika, so pri-
pravili tudi kratek kulturni program, 
s katerim so se spomnili obletnice. 
Junaki iz Kekčeve dežele so pohodni-
ke popeljali po planinskem dogajanju 
na OŠ Cvetka Golarja vse od leta 1975 
pa do danes. Ravnateljica Karla Kraj-
nik je izpostavila pomen planinstva 
pri celostnem razvoju mladih, predse-

dnik Planinskega društva Škofja Loka 
Janez Pintar pa tudi pomen sodelova-
nja planinskega društva s šolami. 
V planinskem krožku se je v preteklih 
štiridesetih letih zamenjalo že nekaj 
mentorjev, najdlje pa mu je ostala 
zvesta Dana Mohar, ki ga je vodila kar 
23 let. Ta čas učenci po hribih hodijo 
skupaj z mentoricami Ireno Čerin, 
Matejo Mohorič in Petro Brišar Kalan. 
"Na srečanjih se pogovarjamo o osno-
vah planinarjenja ter potrebni opremi 
in varnosti v gorah," je pojasnila Petra 
Brišar Kalan. Na leto pripravijo tudi 
šest pohodov. 

Že štirideset let skupaj po hribih
S pohodom na Osolnik so učenci treh škofjeloških osnovnih šol v začetku aprila 
zaznamovali štiridesetletnico planinskega krožka na Osnovni šoli (OŠ) Cvetka Golarja.



ŠPORT | 25 

VILMA STANOVNIK

Minuli teden je na Bledu po-
tekalo svetovno prvenstvo v 
hokeju na ledu za ženske. 
Da hokej še malo ni šport, 
ki bi bil rezerviran zgolj za 
fante, pa je že kmalu ugoto-
vila tudi Liza Miklavčič.
"Drsati sem začela pri štirih 
letih in že takoj mi je bilo 
všeč. Ko so pozimi na igri-
šču na Godešiču naredili 
led, sem hodila tja, s seboj 
pa sem nosila staro hokej-
sko palico in plošček. To se 
mi je zdelo zelo zanimivo, 
saj sem občudovala očija, 
ki je v Kranju igral hokej v 
rekreativni ligi in je hodil 
na treninge. Všeč mi je bila 
njegova hokejska oprema 
in želela sem si, da bi tudi 
jaz lahko drsala v njej. Še 

najbolj všeč mi je bila če-
lada in očija sem prosila, 
če me vzame s seboj na 
trening. Bila sem zelo nav-
dušena," se prvih srečanj s 
hokejem spomni Liza.
"Ko smo Lizo na Jezerskem 
prvič postavili na drsalke, 
je bilo podobno, kot bi dali 
ribo v vodo. Takoj se je po-
gnala po ledu, naredila 
lastovko in ob tem je zelo 
uživala," se spominja Lizina 
mami Vesna, ki hčerke ni 
mogla prepričati, da bi se 
ukvarjala s kakšnim dru-
gim športom, saj si je Liza 
želela biti hokejistka.
"Že od malega sem trenirala 
atletiko, nato pa sem očija 
prosila, da me vpiše v ho-
kejsko šolo v Kranju. Sprva 
sem hodila tako na treninge 
atletike kot na hokejske tre-
ninge, potem pa je vsega po-
stalo preveč in odločila sem 
se za hokej. Priznam, da ve-
dno ni lahko, saj sem skoraj 
tri leta trenirala zgolj s fan-
ti, le ena od deklet se nam 
je včasih tudi pridružila 
na treningih. Fantje so me 
večkrat gledali postrani, mi 
niso podajali ploščka. Kljub 
temu sem vztrajala, saj so 
me trenerji, zlasti Domen 
Jemc in Edo Hafner pa tudi 
moj prvi trener Anže Pintar, 
vseskozi spodbujali. Tako 

sem vztrajala in napredo-
vala. V minuli sezoni sem 
igrala v ekipi U10 in lani de-
cembra sem na tekmi na Je-
senicah dosegla tudi prvi gol 
in to je bil eden mojih naj-
lepših dni," pravi Liza, ki je 
med novoletnimi prazniki 
spoznala našo najuspešnej-
šo hokejistko, Blejko Vesno 
Ažman, ki je sicer igrala v 
Kanadi in tam tudi živi, ob-
časno pa pride domov v Slo-
venijo ter trenira in igra z 
ekipo hokejistk Triglava.
"Vesna Ažman me je na 
ledu takoj opazila in pova-
bila, da pridem na treninge 
k ženski ekipi. Kljub temu 
da nisem stara še niti deset 
let in da sem bila na ledu 
najmlajša, sem se z dekleti 
takoj dobro ujela. Vesna mi 
je pokazala veliko novega 
in zelo sem napredovala. 
Tako se že sedaj veselim, da 
Vesna pride nazaj domov 

in bomo skupaj trenirale,“ 
pravi Liza, sicer četrtošolka 
na Osnovni šoli Cvetka Go-
larja na Trati, ki pa ima v 
hokeju še veliko načrtov.
"Oči je našel službo v Švici, 
v Luzernu, z mami pa naj 
bi šli k njemu po mojem 
zaključenem petem razre-
du. Ko sem bila pri njem 
na obisku, sem videla, da 
imajo tam zelo razvit žen-
ski hokej. Švicarke so bile 
celo tretje na olimpijskih 
igrah v Sočiju. Tudi v Lu-
zernu imajo ekipe deklet in 
tako bom s hokejem lahko 
nadaljevala. Želim si, da bi 
postala res dobra hokejist-
ka, da bi kdaj nastopila tudi 
na svetovnem prvenstvu in 
olimpijskih igrah. Prav tako 
si želim pokal za zmago v 
ženski ligi NHL, ki sta ga že 
osvojila tudi Vesna Ažman 
in Anže Kopitar," še pravi 
Liza Miklavčič.

Tudi hokej na ledu  
je šport za dekleta
O tem je prepričana devetletna Liza 
Miklavčič iz Škofje Loke, ki je starše 
prepričala, da so jo vpisali v hokejsko 
šolo pri kranjskem Triglavu, dodatno 
motivacijo pa je dobila letos pozimi, ko 
je spoznala Vesno Ažman, ki je hokej 
igrala v ženski ligi NHL v Kanadi.

Škofjeločanka Liza Miklavčič (na sliki spredaj) je navdušena 
hokejistka, letos pa je na kranjskem ledu trenirala tudi z Vesno 
Ažman in ostalimi dekleti. / Foto: osebni arhiv

Liza Miklavčič
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Zavod za šport in Športna zveza Ško-
fja Loka sta športnikom in športnim 
delavcem v Občini Škofja Loka podeli-
la priznanja za leto 2015. Najvišje pri-
znanje, svečano listino, je prejel Janko 
Platiša iz Puštala, ki je med loškimi 
strelci aktiven že več kot pol stoletja. 
"Priznanje mi pomeni veliko. Vsa leta 
sem se trudil, vzgajal mladino. Strel-
ski šport je najstarejša športna orga-
nizacija, v dokumentih omenjen že 
leta 1659. Leta 1792 so loški strelci že 
imeli svoje strelišče, ki je upodobljeno 
na stari leseni okrogli tarči s preme-
rom 61,3 cm. Shranjena je v Mestnem 
muzeju v Ljubljani, njena fotografi-
ja je obljavljena tudi na naši spletni 
strani," je povedal Janko Platiša.

STRELEC, SODNIK, TRENER

S streljanjem s serijsko zračno puško 
je v strelski družini, takrat se je ime-
novala Strelska družina Brata Kav-
čič Škofja Loka, začel v letu 1964, bolj 
aktivno pa od leta 1968, ko je prevzel 
vodenje družine. V društvu ni samo 

tekmoval in bil udeležen pri zbiranju 
medalj in pokalov, temveč je tudi ak-
tivno sodeloval v upravnem odboru 

in pri organizaciji in izvedbi raznih 
tekmovanj. Še vedno uspešno uspo-
sablja mlajše tekmovalce. Njego-

Med strelci že več kot petdeset let
Svečano listino, najvišje športno priznanje v občini Škofja Loka za leto 2015, je 
prejel Janko Platiša za več kot petdesetletno aktivno delo med loškimi strelci.

Janko Platiša je po srebrni Bloudkovi znački in priznanju ob 100-letnici športa v Škofji 
Loki prejel še svečano listino.

Vaš družabnik v gozdu!
www.intergozd.si

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj

041 673 191/04 234 17 70
info@intergozd.si

Odpiralni čas:  
pon., sre: 8h-19h
tor., čet., pet.: 8h-16h

Za urejeno trato je potreben dober stroj.
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Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

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

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST SADNEGA DREVJA:
jablane in hruške (tudi na sejancu),  

slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  
maline, ameriške borovnice ...
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ve varovanke in varovanci so bili v 
zadnjih letih državni prvaki v svo-
jih kategorijah z zračnim orožjem.
Opravlja sodniško delona državnih,
regijskihindruštvenihtekmovanjih.
Skrbi za primerne strelske prosto-
re, saj sosestrelcinenehnoselili iz
objektavobjektintosejimobetatudi
letos. "Našaproblematika jebilave-
dno prostorska. S samoprispevkom
je bila zgrajena športna dvorana na
Podnu,kjersmoimeličudovito,mo-
derno strelišče z desetimi strelnimi
mesti, zaradi ekonomske računice
so nam onemogočili delo, tako da
smoseizselilivzakloniščevOŠŠko-
fjaLoka-Mesto,kjersmobilido leta
1992. Takrat nam je uspelo pridobiti
prostorevvojašnici,kjerimamodva-
najststrelnihmest.Streliščejedokaj
modernozavtomati,uporabnojeza
streljanje z zračno pištolo in puško
vsehkategorij,odcicibanovdovete-
ranov, ki so prav tako zelo uspešni.
Natej lokaciji jepredvidenagradnja
vrtca,zatosenamznovaobetaseli-

tev.Naobčinosmodalivlogozaza-
gotovitev novih prostorov. Če jih ne
bo, strelska dejavnost v Škofji Loki
lahko v trenutku zamre. To bi bilo
škoda,sajsmozelouspešniinprepo-
znavnivslovenskemprostoru.Letos
jeStrelskodruštvoŠkofjaLokanače-
trtemmestuod47strelskihdruštev.
Imamo37otrok,skupajpa75članov,
karjelepaštevilka,"jepojasnil.

Z AKTIVNIM STRELJANJEM KONČAL 
PRED DVEMA LETOMA

Platiša je nazadnje tekmoval v ka-
tegoriji veteranov na tekmovanjih,
ki jih razpisuje Strelska Zveza Slove-
nije. Več let je že aktiven član v or-
ganih Športne zveze Škofja Loka. Za
svoje delo je leta 1985 prejel srebrno
Bloudkovoznačko inv letu2006pri-
znanje ob 100-letnici športa v Škofji
Loki. "Malce so me izdale oči, tudi
sluh.Preddvemaletomasemkončal
zaktivnimstreljanjem,sedajsamoše
vzgajam mladino. Leta 1973 sem na
Fakulteti za šport naredil trenersko

licenco.Obponedeljkihinsredahpo-
poldne, ko potekajo treningi, sem že
karinventarnastrelišču,pridemtudi
obpetkih,kojeliga,obsobotahinne-
deljahpasotekmovanja,"jedodalne-
kajbesednatemo,kolikočasaposveti
streljanju.Na strelišču jekar "strog".
"Grezaorožje,trebajespoštovatina-
vodila,danepridedonesreče.Ksreči
doslejšenibilokakšnihpoškodb,pa
semstreljanjaučilževelikogeneracij.
Odnekaterihsosedajnastreliščuže
vnuki,"šepojasniindoda,davstrelja-
njuželiostatišenaprej:"Kolikorčasa
bozdravjedopuščalo,tolikočasabom
šeskrbelzapodmladek,dabostrelski
športševveljavi,kotje.Vtemšportu
uživam.Čarstrelstvaje,dasamsebe
spravišvkvalitetnokoncentracijo,saj
morašvednomisliti,kajdelaš."
Polegstrelstvaimašedrugeljubitelj-
ske dejavnosti: radioamaterstvo, lov
nalisico,večletnosodelovanjepriiz-
vedbi tekov na Lubnik, Križno goro,
krosa zamlade in kronometra Hra-
stnica.

Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta podelila de-
vetnajst priznanj. Priznanje za mladega perspektivnega špor-
tnika in za športne rezultate v letu 2015 so prejeli: telovadec 
Sašo Bertoncelj, balinar Davor Janžič, rokometaš Aleks Kavčič 
in jadralni padalec Tone Svoljšak. Tina Ušeničnik je prejela 
posebno priznanje za rezultat. Lani je na svetovnem kole-
sarskem amaterskem prvenstvu postala svetovna prvakinja 
v kategoriji 65+. Bronaste plakete so prejeli: Robert Dolinar, 
dolgoletni član ŠD Utrip iz Zminca, Janko Jelovčan, sponzor lo-
ških rokometašev, Adolf Kočar, državni prvak v svoji kategoriji 
z zračno pištolo, Zdravko Križnar, ki deluje na področju avto 
moto športa, Janez Zajc, soustanovitelj Jadralnega kluba Loka 
Timing, in Franc Ziherl, prav tako iz Jadralnega kluba Loka Ti-
ming. Srebrne plakete so prejeli: Danilo Bence in Bojan Berčič, 
oba iz Balinarskega društva Trata, Robert Bradeško, uspešen 
rokometni trener, in Jože Kordiš, med drugim nekdanji pred-
sednik PK Škofja Loka, soustanovitelj ŠD Koloka in že več kot 
dvajset let učitelj športa na OŠ Ivana Groharja. Zlate plakete so 
prejeli: Roman Jemec, ki je velik del svojega življenja posvetil 
nogometu in je predsednik NK Ločan, Janez Klemenčič - Jani, 
ki je že triindvajset let sinonim za škofjeloško rokometno šolo 
in uspešno deluje v slovenski kadetski reprezentanci, in Aloj-
zija Pirc, močno slabovidna oseba, ki se od leta 2002 načrtno 
ukvarja s kegljanjem. Svečano listino je prejel Janko Platiša za 
več kot petdesetletno aktivno delo med loškimi strelci. 

Prejemniki športnih priznanj
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

"Je težko. Že več kot eno leto je mini-
lo, odkar sem končala s tekmami. Ni 
lahko, ker sem navajena enega nači-
na življenja, da si osredotočen na eno 
stvar. Lani mi je kar nekaj manjkalo, 
a se navadiš. Vedela sem, da bo počasi 
prišel čas za slovo, ampak se s tem v 
času tekmovanj nisem ukvarjala. Po 
koncu sezone 2014 sem si rekla, da 
moram razmisliti, kako naprej, in v 
obdobju, ko ni bilo tekmovanj, sem se 
odločila, da končam kariero. Odloči-
tev je torej prišla že pred enim letom, 
tekmovalno slovo pa je bilo šele sedaj 
zato, ker je šel čas enostavno prehi-
tro," je tridesetletna Maja Vidmar po-
vedala na poslovilni tekmi, ki je bila 3. 
aprila tam, kjer je začela svojo plezal-
no pot: v Športni dvorani Poden.
"Začelo se je leta 1997. Še vedno se spo-
mnim prvega treninga. Stara sem bila 
dvanajst let. Bila sem navdušena in 
od takrat sem povezana s plezanjem. 
Najprej sem nastopala v mlajših kate-

gorijah, leta 2000 sem postala članica 
slovenske mladinske reprezentance, 
od leta 2002 pa sem bila v članski re-
prezentanci," je pojasnila. Za njo je zelo 
uspešna kariera, v kateri je nanizala 12 
zmag na tekmah za svetovni pokal, 
dve medalji s svetovnega prvenstva 
in 35 stopničk. "Izpostavila bi sezono 
2007, v kateri sem zmagala na šestih 
zaporednih tekmah svetovnega poka-
la, kar doslej ni uspelo še nobeni, in 
osvojila skupni seštevek. Takrat sem 
od najbližjih za darilo dobila psa mop-
sa, ki sem si ga zelo želela," je dodala. 
Zmagala je tudi ob tekmovalnem slo-
vesu. Pripravili so ji namreč poslo-
vilno tekmo, na kateri se je v steni 
pomerila s šestimi nekdanjimi so-
tekmovalkami: Polono Šantelj, Katjo 
Planinc, Asjo Gosar, Lucijo Podlipnik 
(Franko), sestro Katjo Vidmar in Mino 
Markovič ter v zanjo značilnih belih 
plezalnih hlačah edina priplezala do 
vrha. "Rekli so mi, naj samo pridem, 
za ostalo bodo poskrbeli drugi. To je 
bila danes moja edina naloga. Lepo je 
bilo srečati vsa dekleta. Z nekaterimi 

smo bolj v stiku, z drugimi manj. Veli-
ko je lepih spominov na naša skupna 
druženja," je bila navdušena. Na slo-
vesu so bili številni plezalci, tudi naša 
najboljša Mina Markovič in Domen 
Škofic, pa selektor reprezentance in 
Majin dolgoletni trener Roman Kraj-
nik, ki je o njej povedal: "Njen trener 
sem bil od začetka do leta 2009. V moji 
karieri, pa je kar dolga, še nisem imel 
tekmovalke, ki bi bila pripravljena 
delati s tako voljo, željo. Vsak trener 
si želi imeti eno takšno tekmovalko. 
Maja je zadnja izmed loških plezalk, 
ki so v zadnjem obdobju krojile sve-
tovni vrh in je tudi uradno končala 
kariero. Sedaj so v ospredju bolj fantje, 
ki so tudi zelo uspešni."
Vidmarjeva bo še naprej ostala v ple-
zanju. "Nimam nobenih konkretnih 
ciljev. Ostajam v plezanju v širšem 
pomenu. Zanima me predvsem skala, 
odkrivanje novih plezališč, vleče me 
v balvane pa v hribe. Plezanje je tisto, 
v čemer najbolj uživam in kjer nikoli 
ne zmanjka izzivov. Poleg tega poma-
gam fantu Anžetu Štremflju, ki ima v 
Kranju plezalno šolo. Pomagam tudi 
reprezentanci," je za konec dodala še 
nekaj besed o prihodnosti.

Poslovila se je od tekmovanj, ostaja v plezanju
Tekmovalno pot je zaključila ena najboljših športnih plezalk Maja Vidmar, zadnja 
izmed loških plezalk, ki so krojile svetovni vrh in ime Škofje Loko ponašale v svet.

Ob koncu kariere je bila Maja Vidmar deležna številnih čestitk. Z oprimki so jo obdarili 
člani slovenske reprezentance v športnem plezanju. 

 Za Majo Vidmar je zelo 
uspešna kariera, v kateri je 
nanizala dvanajst zmag na 
tekmah za svetovni pokal, 
dve medalji s svetovnega 
prvenstva in petintrideset 
stopničk. Njena najuspešnejša 
sezona je 2007, v kateri je 
zmagala na šestih zaporednih 
tekmah svetovnega pokala, 
kar doslej ni uspelo še nobeni 
plezalki, in osvojila skupni 
seštevek svetovnega pokala v 
športnem plezanju.
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 POPRAVILO ČEVLJEV 
 IZ DE LAVA KLJU ČEV  

 VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA
ŠE TI NA MAR KO, s. p.,  

T: 01/3611 207, GSM: 031 77 11 88
MERCATOR CEN TER MED VO DE
Z VAMI ŽE 23 LET!ŠE
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MAJA BERTONCELJ

Kolesarska sezona se je začela tudi za 
člane ŠD Koloka, ki združuje kolesar-
je iz Škofje Loke in okolice. Kot veleva 
njihova tradicija, so na začetku sezo-
ne organizirali tradicionalne pripra-
ve, ki vključujejo šport in druženje. 
Nastanjeni so bili v Novigradu in štiri 
dni kolesarili po cestah Istre.
"Priprav se je udeležilo skoraj šestde-
set članov, od tega jih je kolesarilo 49. 
V štirih dneh so tisti najbolje pripra-
vljeni prekolesarili več kot petsto ki-
lometrov, dobrih šest tisoč višinskih 
metrov. Zelo ponosni smo tudi na svo-
je članice. Zbralo se jih je dvajset, prva 
skupina je prekolesarila 370 km, 3800 
višinskih metrov. Najbolj pomemb-
no pa je, da ni bilo nobenih poškodb," 
je povedal Žiga Maretič, predsednik 
ŠD Koloka. V društvu velik poudarek 
namenijo tudi varnosti, zato že dol-
go uporabljajo pravilo, da se vozijo v 
skupinah z največ šestimi kolesarji. 
Za priprave v Istri so tako oblikovali 
deset skupin, glede na pričakovano 
pripravljenost na začetku sezone. Na 
kolesarjenju so se jim za en dan pri-
družili tudi člani ŠD Utrip iz Zmin-
ca. Dva člana sta šla s skupino, ki je 
prekolesarila največ kilometrov, tudi 
na Učko. Zadnji dan priprav je bil po 
tradiciji v nekoliko bolj tekmovalnem 
duhu. Etapo s ciljem na Oprtalju je do-
bil Škofjeločan Miran Hažič.
Društvo je v slovenskem rekreativ-
nem kolesarskem prostoru zelo pre-
poznavno in tako, pravijo, bo tudi le-
tos. Začeli so že z internimi dirkami 
na Lubnik, prvo je dobil Blaž Bergant, 
etapam na cestnem kolesu pa dodaja-
jo še gorsko-kolesarsko. Že prihodnji 
mesec gredo na Dalmacija Extreme 
Lovčen Tour. 

Koloka na pripravah v Istri
Skoraj šestdeset članic in članov Športnega društva 
Koloka se je udeležilo štiridnevnih kolesarskih 
priprav. Po petih letih so zamenjali lokacijo:  
Zadar za Novigrad.

"Imeli smo se odlično. Priprave so uspele," so enotni v ŠD Koloka.

Lepo je videti, ko je na kolesih cela družina, kot je to v primeru družin Jelovčan (levo 
Nejc, Tomaž, na sliki manjka mami Sanda) in Maretič (Matjaž, Lara, Žiga in Sabina). 
Lara je bila najmlajša aktivna udeleženka priprav.
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Tudi SLOVENCI
 imamo dobre

ČEVAPE!

KUPON ZA 10% POPUST  
za jedi in pijačo po naročilu

Popust velja aprila in  
maja v Das ist Valter  

Škofja Loka.

15-17 APRIL 2016
RADOVLJICA

PETEK OD 15.00 DO 20.00
SOBOTA  OD 9.00 DO 20.00
NEDELJA OD 9.00 DO 19.00
WWW.FESTIVAL-COKOLADE.SI

NAJBOLJ ČOKOLADNA PRIREDITEV V SLOVENIJI 
• MEDNARODNI SEJEM ČOKOLADNIC 
• DEGUSTACIJE ČOKOLAD IN ČOKOLADNIH SLADIC 
• NAJVEČJA ČOKOLADA NA SVETU 
• TOVARNA ČOKOLADE 
• GLASBENI IN ZABAVNI DOGODKI 
• DELAVNICE IN PREDSTAVE ZA OTROKE 
• KUHARSKI ŠOVI
• DOBRODELNA NAGRADNA ŽREBANJA
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL

Postne jedi so skromne, brez mesa, primerne spokor-
niškemu času pred veliko nočjo, a jih znajo vrle loške 
kuharice z raznimi dodatki narediti prav okusne. Ob le-
tošnjih Dnevih Škofjeloškega pasijona, ko je društvo So-
točje na cvetno soboto pred starim župniščem postavilo 
kulinarično stojnico, so skuhale več jedi, ki so jih Ločani 
včasih jedli v postnem času. Skuhale so alelujo, jed iz 
repnih olupkov, loško medlo (iz prosene kaše), loško me-
šanico (iz fižola, ješprenja, kisle repe ali zelja), proseno 
kašo s kislim zeljem in loške smojke, zapečene repice, 
polnjene s proseno kašo. Na vprašanje, "k'k se skuha lo-
ška midla", pa jim tokrat ni bilo treba odgovarjati, saj so 
bili na stojnici na voljo tudi recepti za te značilne loške 
jedi. Naj nekatere na tem mestu povzamemo.
Za loško medlo (ali narečno midlo) potrebujemo: 50 dag 
prosene kaše, dva litra vode, dve do tri žlice moke, sol 
in 10 dag masla. Kašo dobro operemo v več vodah, nato 
jo v vreli vodi kuhamo 20 minut in pobiramo pene, ki 
nastajajo pri kuhi. Solimo, dodamo podmet iz moke in 
kuhamo še nekaj minut. Na koncu medlo zabelimo z 
razbeljenim maslom, ki smo mu dodali ščep moke. Ko 

»K'k skuhama loška  
midla«
To zagotovo dobro vedo Francka 
Pokorn, Jožica Žnidaršič in 
Katarina Jesenovec, ki so ob Dnevih 
Škofjeloškega pasijona skuhale več 
postnih jedi.

Loška smojka je dobila ime po tem, ker se je pri kuhanju v peči 
rahlo osmodila. Tu
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moka zarumeni, pol maščobe zame-
šamo v medlo, s preostalo pa jed zabe-
limo po vrhu, preden jo ponudimo. Jed 
je precej gosta. Medlo so včasih jedli iz 
skupne sklede z lesenimi žlicami.
Loške smojke, za Škofjo Loko značilno 
dietno in postno jed, ki je drugje niso 
poznali, so včasih jedli za večerjo. Za-
njo potrebujemo: deset manjših repic, 
pol skodelice prosene kaše, zabelo in 
sol. Manjše repice olupimo in jih zlo-
žimo v železen ali glinen lonec. Zali-
jemo jih s slanim kropom, nekatere 
gospodinje dodajo tudi nekoliko pro-
sene kaše. V preteklosti je gospodinja 
železen lonec porinila v peč in smojka 
se je v njej kuhala ves dan. Včasih se 
je jed na robu lonca rahlo osmodila in 
tako dobila tudi svoje ime. Čeprav so 
smojko včasih jedli predvsem revni 
prebivalci, pa se je danes vsekakor ne 
sramujemo tudi v sodobni kulinariki. 
S prilagoditvijo sodobnim okusom bo 
smojka kot topla predjed, glavna jed 
ali priloga pri vas prebudila različne 
gurmanske užitke, pa o loški smojki 
pravijo Okusi loškega podeželja. Pre-

den damo lonec z repicami na mizo, 
jed še zabelimo z raztopljeno maščobo.
V spomin na hudo lakoto v 16. stoletju 
pa so kmečke gospodinje še pred drugo 
svetovno vojno v postnem času pripra-
vljale alelujo, jed iz posušenih repnih 
olupkov. 60 dag v spiralo narezanih 
repnih olupkov dva dni namakamo, 
vodo pa vsak dan zamenjamo. Repne 

olupke nato skuhamo v suhi juhi (tri 
velike zajemalke) in jih drobno na-
sekljamo. Jed podmetemo z moko in 
razdelimo na krožnike. Zabelimo z 
vročimi ocvirki, ki jih med segreva-
njem malo posolimo. Zraven ponu-
dimo kuhan krompir v koščkih, prav 
tako zabeljen z ocvirki. V preteklosti so 
to jed seveda jedli nezabeljeno. 

Na stojnicah so lahko obiskovalci izbirali med petimi postnimi jedmi. 
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www.obrtnik.si
Škofja Loka

    

  

podjetje za gradbeno obrtne storitve,
trgovino in inženiring
Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 518 45 00 • Gsm: 031 681 275
e-pošta: info@obrtnik.si

že 50 letže 50 let

si tradicija in kvaliteta  
podajata roko

Delovni čas 
trgovine:
od ponedeljka do 
petka od 6h do 16h, 
sobota od 8h do 12h

Storitve.  adaptacija stanovanjskih  
in poslovnih prostorov.  hitra in kvalitetna adaptacija 
kopalnic. finalizacija novih objektov.  urejanje okolice  
in tlakovanje dvorišč.  izolacija fasad

Trgovina. parketi, PVC podi in keramika. kopalniška oprema. gradbeni material in orodje. lepila, laki in olja za parket

Svetovanje. projektiranje. ideje. načrti

Vse za obnovo vašega doma na enem mestu.

POPUSTI NA KERAMIKO, SANITARNO OPREMO IN TALNE OBLOGE DO  30%    OPUŠČENI PROGRAMI DO  50%
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Sonce, dež, veter, sneg, onesnažen 
zrak in podobno so glavni »sovražni-
ki« vsega lesenega, kar imamo na ali 
okoli doma.
Za zaščito lesa je na voljo veliko raz-
ličnih premaznih sredstev. Največkrat 
smo prepričani, da o tem že vse vemo, 
ali pa enostavno vse to prepustimo 
strokovnjakom. Slednje je lažje, vendar 
nekoliko dražje. Marsikaj lahko stori-
mo tudi sami. Vendar na začetku mo-
ramo vsaj vedeti, kateri premaz bomo 
izbrali glede na namen uporabe. Vse je 
odvisno od želenega videza in tega, ali 
živimo v gorskih predelih, ob morju, 
v mestnih središčih. Ena izmed naj-
pomembnejših lastnosti premaza za 

zunanjo uporabo, ki ima poleg deko-
rativne predvsem zaščitno funkcijo, je 
zaščita lesa pred prevelikim navlaže-
vanjem. Na Gorenjskem imamo tako 
rekoč vse vremenske razmere: veliko 
dežja, vetra, snega in tudi hude pripe-
ke. In ravno na Gorenjskem smo po-
znani kot »zaljubljenci« v les. Spomni-
mo se načina gradnje v sedemdesetih 
in osemdesetih letih in zdaj, ko je lesa 
ponovno več, kot ga lahko porabimo.
Prekomerna vlažnost lesa povzroči po-
kanje in luščenje premaza, zaradi tega 
izgubi premaz svojo zaščitno funkcijo. 
Preveliko navlaževanje vodi k dimen-
zijski nestabilnosti lesa, napetostim 
v lesu, napetostim med premazom in 
lesom in napetostim v samem filmu. 
Temperaturne spremembe vplivajo na 

krčenje in širjenje premaza, posledič-
no pa povečajo možnost luščenja. Tako 
so npr. v gorskih predelih, kjer so veli-
ke temperaturne razlike med dnevom 
in nočjo, poškodbe izrazitejše.
Pogosto izpiranje filma, ki ga povzro-
ča dež, zmanjša njegovo debelino in 
kvaliteto. Smog in razni plini se kom-
binirajo z dežjem in tvorijo kisline, ki 
povzročajo korozijo in obrabo prema-
za. Takoj, ko se na premazu pojavijo 
prve poškodbe, moramo ukrepati, saj 
lahko le na ta način zagotovimo dalj-
šo zaščito. Les učinkovito zaščitimo s 
kombinacijo konstrukcijske in povr-
šinske zaščite.
Premaze za površinsko zaščito zuna-
njih lesenih površin splošno delimo 
na emajle, lake in lazure.

Čas je za zaščito lesa
Vremenski pojavi so najpomembnejši element, ki vpliva na podobo lesa.
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VAM POVEMO ZGODBO?
Prijeten začetek dneva ni odvisen od tega, s katero nogo vstanete, ampak od 
tega, v kakšnem ambientu in na kakšnem ležišču se zbudite. Spalnica je prostor, 
ki je bistven za naše dobro počutje in zdravje. 
S pravo izbiro pohištva za spalnice optimalno izkoristite velikost bivalnega pro-
stora in dopolnite stil svojega stanovanja. Kaj dejansko potrebujete? Primerno 
posteljo, veliko garderobno omaro, nočno omarico in najbrž tudi predalnik ali 
komodo. 
Zelo pomembna je odločitev o ležišču oziroma vzmetnici. Ne poznamo magič-
nega ležišča, ki bi ustrezalo vsakemu posamezniku, zato je na voljo veliko ležišč 
različnih velikosti in materialov z enim samim namenom, da vsak posameznik 

najde pravo izbiro zase. In pred odločitvijo ležišče vedno  preizkusite, saj na njem 
preživite tretjino svojega življenja.

NAPIŠITE SVOJO LASTNO ZGODBO …
Za prespane noči in sveža jutra poskrbite z novo spalnico in novim ležiščem. 
Zato, ker vam je mar za svoje zdravje in udobje. Prav zato si napišite svojo lastno 
zgodbo o dobrem počutju v vašem domu …
Obiščite salon Prevc v Žabnici ali Alples studio BTC Ljubljana za ogled in brez-
plačen izris. Vsa razstavljena ležišča lahko tudi preizkusite. V aprilu so za izbra-
ne spalnice cene še posebej ugodne. Pohištvo v naših salonih je tisto, v katerega  
verjame tudi Peter Prevc!

www.prevc.si

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

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

SPALNICA BOSSA NOVA

Emajli so debeloslojna premazna 
sredstva, s katerimi popolnoma pre-
krijemo teksturo lesa in tako tudi 
možne napake v lesu. Vsebujejo veliko 
količino pigmentov, zaradi česar so 
na voljo v raznobarvnih odtenkih. Ob 
izpostavitivi predmetov vremenskim 
vplivom prihaja do propadanja pre-
maza, skozi film pa prehaja vlaga v 
les. Tako prihaja do »dihanja« lesa in 
do nastajanja razpok v filmu prema-
za. Prevelika količina vlage v lesu se 
akumulira, kar povzroča mehurjenje 
in odstopanje premaza. Glavna pred-
nost emajlov je vodoodbojnost in niz-
ka paropropustnost, kar pa je pri lesu 
obenem tudi pomanjkljivost.
Laki so emajli brez pigmentov, v pre-
teklosti so jih uporabljali pri lesu na 
prostem, kadar so želeli obdržati na-
raven videz lesa. Ker laki ne vsebujejo 
pigmentov ali polnil, je treba les za-
ščititi pred temnenjem. Običajno so 
jim dodani UV-absorberji. Vse glavne 
sestavine lesa so namreč občutljive 

na UV-svetlobo, še najbolj pa lignin. 
Rezultat degradacije lignina je na-
stanek snovi, ki se z lahkoto izpirajo 
s površine lesa. Rezultat izpiranja z 
vodo in delovanja UV-žarkov je hitrej-
še obarvanje površine v sivo barvo in 
odstranjevanje lesa, še posebej rane-
ga. Tako nastane značilna reliefna 
površina. 
Lazure so manj pigmentirani prema-
zi, ki na lesu tvorijo tanek film in po-
vršino lesa obarvajo transparentno, 
tako da je vidna njegova tekstura. La-
zure so vodoodbojne, zaradi svoje veli-
ke permeabilnosti pa omogočajo lesu 
»dihanje«. V teh primerih vlažnost 
lesa niha mnogo bolj kot pri neprepu-
stnih ali malo prepustnih premazih. 
Zaradi vremenskih vplivov lazure po-
časi erodirajo, debelina filma se tanj-
ša. Prednost lazur je enostavnost pri 
njihovem obnavljanju. Pred ponov-
nim nanosom površino le rahlo obru-
simo in obrišemo, z enim ali dvema 
nanosoma pa že osvežimo površino.

VZDRŽEVANJE IN OBNAVLJANJE
Za ohranitev lastnosti lesa je potreb-
no redno pregledovanje vseh lesenih 
površin. V Heliosu, enem od največjih 
proizvajalcev barv, lakov in umetnih 
smol v državi, smo se pozanimali, kaj 
priporočajo za vzdrževanje in obnavlja-
nje lesa. Pri normalnih obremenitvah 
zadošča, da pregled izvedemo enkrat 
letno. Posebno pozornost moramo na-
meniti vodoravnim površinam, ker so 
bolj podvržene vremenskim vplivom 
kot navpične. Tudi smeri neba vplivajo 
na hitrost propadanja; lesene površine 
na južnih in zahodnih straneh so bolj 
obremenjene kot na severnih in vzho-
dnih. Posebno pozornost moramo na-
meniti poškodbam stavbnega pohištva, 
nastalim zaradi toče, ker jih opazimo 
šele, ko les na mestu poškodbe posivi 
ali pa se pojavi modra plesen. V takih 
primerih svetujejo, da poškodovano 
mesto zaščitimo z lazurnim brezbarv-
nim premazom. Temu naj v kratkem 
času sledi obnova celotnega premaza.
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Na žalost živimo v času, ko je vlomov v naše domove vsa-
ko leto več, in ne manj. Stoodstotne varnosti pač ni, vsaj 
tako pravijo tisti, ki so že "gostili" vlomilce. Spet tisti, ki 
se ukvarjajo s proizvodnjo ali prodajo protivlomne zaščite, 
pravijo, da se da ogromno storiti na tem področju. Verja-
memo. Tokrat obravnavamo rolete. Enostaven, uporaben 
izdelek za naša okna, balkonska ali terasna vrata, ki ga 
uporabljamo za senčenje, preprečevanje pogledov v naše 
domove in kot varovalo. Protivlomna vrata pomagajo v 
blokih, pri hišah manj, če ne poskrbimo za zaščito oken, 
saj se večina vlomov zgodi prav skozi steklene površine. Z 
že nekaj pretehtanimi ukrepi lahko dokaj enostavno po-
skrbimo, da se bodo vlomilci našemu domu izognili. Zakaj 
so rolete najprimernejše senčilo?

Za senčenje steklenih površin je na voljo več rešitev: ro-
lete, žaluzije in zunanje oziroma t. i. screen roloje. Roleta 
že sama po sebi izdatno poveča varnost pred vlomom, saj 
podaljša čas vloma in poveča hrupnost pri delu. Če rolete 
vgradimo vsaj na tista okna, ki so lahko dostopna, boste 
znatno pripomogli k zaščiti doma. Vlomilec, ki bi želel 
vstopiti skozi roleto, jo bo lahko dvignil največ za 20 centi-
metrov. Poleg tega se bodo lamele lomile, kar povzroči veli-
ko hrupa. Postavimo se v vlogo priložnostnega vlomilca, ki 
ima na voljo dve enaki hiši – na eni so okna s spuščenimi 
roletami, na drugi pa so okna brez rolet. Kako se bo odločil, 
katero hišo bo izbral? Odgovor je jasen. 

Rolete senčijo  
in varujejo
Izmed vseh senčil so rolete  
najboljša izbira.



Vgradnja oljne peči ali hibridnega 
sistema v mnogih primerih edina 
racionalna rešitev
V zadnjih letih se za ogrevanje naših domov povečuje uporaba obno-
vljivih virov energije – zajemanje toplote okolice s toplotnimi črpalka-
mi (zrak, zemlja, voda), energije sonca s solarnimi sistemi ali lesne bio-
mase s sodobnimi ogrevalnimi napravami. Vsak pa si takšnega načina 
ogrevanja ne more privoščiti, nekateri zaradi razmer v gospodinjstvu, 
drugi zaradi denarja. Lahko pa se izkaže, da je edina finančno dose-
gljiva in smiselna rešitev zamenjava zastarele oljne peči s sodobno, 
ki bo delovala racionalno in okolju prijazno ter bo v skladu z vsemi 
strogimi evropskimi direktivami. V primerjavi z milijoni avtomobilov 
na cestah, ki vozijo z izkoristkom okrog dvajset odstotkov, je sodoben 
kotel na olje z izkoristkom 86 odstotkov zagotovo odlična rešitev.

Dva nova De Dietrichova oljna kotla
Proizvajalec je na trg lansiral 
dva nova izdelka, ki ustreza-
ta strogim evropskim direk-
tivam ter za malo denarja 
omogočata najvišje udobje 
bivanja. Oljni peči NeOvo 
Condens ter NeOvo EcoNox 
sta rezultat De Dietrichovih 
bogatih izkušenj in stalnega 
razvoja na področju ogreval-
ne tehnike. Samo v Sloveniji 
je bilo do sedaj vgrajenih 
blizu deset tisoč njihovih 
oljnih peči, s katerimi imajo 
uporabniki resnično pozitiv-

ne izkušnje.

 

Kondenzacijska peč NeOvo Condens dosega energijski razred A, 
določen v skladu z direktivo ERP o učinkovitosti. Drugi izdelek, Ne-
Ovo EcoNox, pa je klasična talna oljna peč in se uvršča v energijski 
razred B z letnim izkoristkom več kot 86 odstotkov. Zaradi ugodne 
cene bo investicija še posebno denarnici prijazna, obenem pa pro-
izvajalec zagotavlja najvišjo kakovost peči. Kakovost naprave po-
trjuje tudi zagotovljena petletna garancija na litoželezni del kotla.

Hibridni sistem – toplotna črpalka in oljni kotel 
Nova De Dietrichova rešitev je kombinacija oljnega kotla in to-
plotne črpalke zrak-voda, imenovana Alezio O hibrid. Ta varčen in 

član:

zanesljiv hibrid omogoča še višje izkoristke, saj vedno deluje tisti 
modul, ki v trenutnih vremenskih razmerah omogoča največje 
prihranke. Avtomatika samostojno določa, kaj se bolj splača: če 
je zunaj prehladno za toplotno črpalko, vključi oljni kotel, pri tem 
pa upošteva še trenutne cene elektrike in olja. Komplet sestavljata 
toplotna črpalka zrak-voda Alezio in oljni kotel serije NeOvo, zdru-
žena v izjemno kompakten multienergijski sistem, ki ga sestavlja 
še 180-litrski zalogovnik, ta pa s pomočjo kotla omogoča takojšnjo 
in stalno pripravo tople sanitarne vode. Sistem je izjemno prime-
ren predvsem za starejše, slabše izolirane stavbe, ki jih v hladnejših 
dneh s toplotno črpalko ne bi mogli dovolj ogreti. 

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich dobite na 
www.eltron.si, po elektronski pošti info@eltron.si ali na brez-
plačni telefonski številki 080 16 18.

Hibridna izvedba, De Dietrich oljni kotel in toplotna črpalka,  
omogoča ekonomično delovanje ob vsakem vremenu in avtomatsko 
delovanje ter je nadvse praktičen sistem, primeren tudi za objekte z 
večjo potrebo po toplotni energiji. 

Klasični oljni kotel De Dietrich 
NeOvo EcoNox ustreza evropskim 
direktivam in  se uvršča v  
B energijski razred
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SAMO LESJAK, FOTO: ARHIV SKUPINE

Skupina s 33-letno glasbeno kilome-
trino še naprej navdušuje občinstvo 
po vsej loški regiji pa tudi širše. Vso 
glasbo izvajajo v živo, med sami-
mi nastopi pa se dobesedno zlijejo 
s publiko. Kot že pred leti, ko je bila 
skupina Strmina poznana v vsakem 
slovenskem kraju, takšna ostaja tudi 
danes. Poleg izvajanja glasbe drugih 
avtorjev se skupina Strmina lahko po-
hvali tudi z lastnimi skladbami, ki jih 
publika naravnost obožuje. Na nasto-
pih združujejo zabavno pop-rokovsko 
glasbo ter narodno-zabavne skladbe.
Strmino poleg Pavla Dolenca in Sta-
neta Lebna sestavljajo še edina 'tujka', 
pevka Jožica Obid, ki prihaja s Primor-
ske, ostali pa so iz Škofje Loke in njene 

okolice: Jure Pustavrh, Beno Oblak in 
Janez Dolenc. Kot v šaljivem slogu za-
četke skupine predstavi Stane Leben: 

»Strmina je bila ustanovljena že leta 
1982, ko je večina ustanovnih članov 
zaključila osnovno šolo in dobila pra-

Ne počivajo na lovorikah
V loški skupini Strmina so prepričani, da je za dobro zabavo vedno potrebna 
kakovostna glasba – za to se že več kot tri desetletja trudi šestčlanska zasedba.

Skupina Strmina v družbi legendarnega Oliverja Dragojevića 
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OPTIKA KRMELJ, Simon Krmelj, s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

Telefon 04 512 67 51

       www.optika-krmelj.com  
Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure. Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

vico do obiska koncertov in nastopov 
brez spremstva staršev. Ker je sku-
pina imela prvi oziroma ustanovni 
občni zbor kar na smučanju – v koči 
na Starem vrhu – je tako dobila tudi 
ime po strminah Starega vrha. Tako 
da smo Strmina športno-glasbena za-
sedba.«
Po uspešnicah, kot so Nocoj bila bi 
s teboj, Obljubljal si nebo in raj in 
Sončni otok, je na radijske postaje 
našla pot še pesem Mesečina, delo 
kitarista skupine Strmina Pavla Do-
lenca. Že mesec dni kasneje pa je Me-
sečina dobila tudi svoj videospot. Za 
snemanje je skupina izbrala okolico 
znanega in idiličnega Tavčarjeve-
ga dvorca na Visokem pri Poljanah. 
Pri snemanju jim je pomagala Ines 
Lampreht, ki je s svojo simpatično-
stjo zelo popestrila dogajanje. Video-
spot je nastal s pomočjo ekipe TV Ve-
seljak pod režisersko taktirko Uroša 
Raztresna. In kot nalašč je bilo tudi 
jesensko vreme primerno za snema-
nje omenjene pesmi. Poleg tega je 

Strmina posnela tudi spot za pesem 
V naju sem verjela. Za snemanje je 
Strmina izbrala domači ambient ro-
mantične koče na Starem vrhu. Po-
novno so snemali z ekipo TV Veseljak 
in pesem V naju sem verjela je dobila 
še televizijsko verzijo.
Skupina Strmina pa ne počiva na 
lovorikah. Ta čas predstavlja novo 
pesem Ne boš pod krila gledal mi. 
"Pesem je energična, plesna in hudo-
mušna. Člani skupine Strmina smo 
ponosni, da smo lahko sodelovali 
z Igorjem Pirkovičem, ki je napisal 
besedilo in melodijo," pravi Stane Le-
ben. Pesem so posneli v studiu pod 
budnimi ušesi Igorja Potočnika, čla-
na znane bivše slovenske skupine 
California. Leto 2015 so zaključili z 
odliko, saj so imeli čast nastopati z 
Oliverjem Dragojevićem in klapo Bo-
naca. Z omenjenimi glasbeniki so se 
tudi hitro domenili za nadaljnje sku-
pne glasbene projekte. To je bila za 
vse člane skupine odlična izkušnja 
in prava dogodivščina. "Tudi nekaj 

novega glasbenega žanra smo prine-
sli na glasbene odre s sodelovanjem 
mladega opernega pevca Toneta Ha-
bjana. To je bila tudi glasbena posla-
stica za ljubitelje zabavne glasbe v 
operni izvedbi," se zanimivega glas-
benega sodelovanja spominja Leben.
Letos bosta člana Janez Dolenc in 
Beno Oblak praznovala okrogli oble-
tnici, tako da po mnogih letih glas-
benega ustvarjanja skupina deluje s 
polno paro naprej. "Kar nekaj plesnih 
večerov je za nami na Šmarjetni gori. 
Zelo smo zadovoljni z odzivi, vsi se 
radi vračajo na takšne dogodke, zato 
menimo, da delamo dobro in se tudi 
v prihodnosti vidimo v teh glasbenih 
žanrih." Že 15. aprila bodo nastopili 
na Brdu pri Kranju na dobrodelnem 
plesu, 1. maja bo z s Strmino veselo 
na Križni Gori, 16. julija bodo nastopi-
li v Vrsniku nad Idrijo, 7. avgusta pa 
na Dnevu oglarjev na Starem vrhu. 
Možnosti srečanja s skupino pa bodo 
tudi tradicionalno pod Homanovo 
lipo.
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Saša Zadnik z Radia Sora je na 
materinski dan marca v studiu gostila 

priljubljenega slovenskega pevca 
Wernerja. So se pa v tem času z njim 

družile še štiri srečne izžrebanke. 
Namreč na Radiu Sora so pripravili 

zanimivo žrebanje, in da so se imena 
mam znašla v škatli za žreb, so bili v 

večini glavni krivci njihovi sinovi in 
hčere. Sreča se je na koncu nasmehnila 
Sonji Roblek iz Bašlja, Martini Ravnihar 
iz Zg. Luše, Mariji Dolinar iz Podlubnika 

ter Kristini Kalan iz Stare Loke. Z 
Wernerjem je loški radijski studio 

obiskala tudi njegova soproga Andreja. 
A. B.    

  Na velikonočni 
ponedeljek so na Voglu 
drugo leto zapored 
pripravili Srečanje 
ljubiteljev smučanja po 
starem. Zbralo se jih je 
čez osemdeset. Čeprav 
jim je kasneje malce 
ponagajalo vreme, so 
tekmovanje spravili pod 
streho. In najštevilnejša 
ekipa na smučanju po 
starem so bili letos 
Rovtarji iz Škofje Loke.  
A. B.  

  Pevka Tinkara Kovač je 2. aprila v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma predstavila kar dva 
nova albuma – enega v italijanščini, drugega v 
slovenščini. Pevka se je pred kratkim zadrževala 
na Gorenjskem, ki jo je očarala do te mere, da se 
je odločila, da posname fotografijo za naslovnico 
novega albuma v Retečah pri Škofji Loki, kjer je 
našla svoj košček miru za fotografsko ustvarjanje v 
zgornjem nadstropju kulturnega doma. V objektiv 
jo je ujela priznana fotografinja Jana Šnuderl, k 
navdihu pa je zagotovo pripomogla tudi dobra 
volja Simona Gašparoviča, lastnika studia v 
Retečah.  A. B. 

Foto: Tina Dokl

 Foto: osebni arhiv

Foto: Matej Kandare
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PEUGEOT 208 STYLE

ZA 99 EUR/MESEC
BREZ OBRESTI

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,3 l/100 km. Izpuh CO2: 99 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Style (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 13.733 EUR; mesečni obrok je 99 EUR 
pri 28,4 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok 37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 10. 02. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja 
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.833 EUR; skupni znesek za plačilo 13.733 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Slika je simbolna.

MULTIFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK / AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / LED DNEVNE LUČI

www.peugeot.si

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

MIROSLAV CVJETIČANIN

Peugeot 208 je po merah ostal enak, ima pa novo masko 
hladilnika, preoblikovane blatnike, poudarjene pragove, 
prednje žaromete s serijskimi dnevnimi LED-lučmi ter 
zadnje luči s tridimenzionalnim učinkom, ki ga omogoča 
tehnologija LED. Z najnovejšo prenovo je peugeot 208 po-
stal še bolj mamljiv za staro in mlado. Kdor hoče športni 
videz malega avta, zdaj pride na svoj račun, kdor hoče ele-
gantnega malčka, pa tudi. Prodajalci pravijo, da je ta mo-
del postal za ženske magnetno privlačen. Oblikovalci, ki 
so ga ustvarili, trdijo, da je namenjen vsem, ki imajo radi 
majhno in lepo. Nas je očaral iz dveh razlogov: prvi razlog 
je zelo eleganten videz, drugi pa, da pozabimo, kdaj smo 
nazadnje natočili gorivo. Na slednje so nas celo opozorili. 
Pri Peugeotu so najbolj ponosni na, kot pravijo, najvarčnej-
ši motor z notranjim zgorevanjem na svetu (1,6-litrski Blu-
eHDi), ki porabi zgolj tri litre za sto prevoženih kilometrov, 

ob tem pa v ozračje izpusti 79 g/km emisij CO2! Na voljo je 
tudi novi šeststopenjski samodejni menjalnik EAT6 (Effi-
cient Automatic Transmission 6). Zdaj se tudi 208 ponaša 
z diodnimi dnevnimi lučmi, ki so del serijske opreme. Na 
voljo so nove barve pa tudi dve različici, in sicer GT Line in 
GTi by Peugeot Sport. Z njima pri Peugeotu želijo pridobi-
ti tudi tiste kupce, ki se sicer spogledujejo z vozili višjega 
cenovnega razreda. Izboljšana je tudi opremljenost. Ome-
niti velja samodejno zaviranje v sili, kamero za pomoč pri 
vzvratni vožnji, asistenco pri parkiranju in tudi mirrorSc-
reen, ki ponuja številne možnosti multimedije. Najcenejši 
model peugeota 208 stane 10.000 evrov.

Spet vabi poglede
Po treh milijonih prodanih 
je prišel čas za kozmetične popravke.

Prenovljen in še varčnejši
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Originalni 
nadOmestni deli 
35% POPUSTADO

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

 * Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 31. 5. 2016. Slika je simbolična.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014

Rodex_poprodaja_zima.indd   1 01/03/16   15:38

Renault se je pridružil veliki humanitarni akciji pod mednaro-
dnim imenom Wing of life.  Slogan prireditve je Ena strastna 
ekipa, en strasten cilj! Vabijo, da se pridružite ekipi Strast do 
življenja (Passion4life) in tečete za vse tiste, ki ne morejo. Čla-
ni ekipe so že nekateri znani športniki in ljubitelji športa, kot 
so: Tim Kevin Ravnjak, Nina Pušlar, Ana Klašnja, Filip Kržišnik 
in Blaž Slanič, Davo Karničar, David Razboršek, Janez Hudej 
in Rok Istenič. Letos šteje prav vsak kilometer, saj bo Renault 
Slovenija za vsak pretečen kilometer člana strastne ekipe na-
menil 1 evro organizaciji Wings for Life World Run. Vsak član 
ekipe bo prejel tudi spominsko majico, na skupinskem trenin-
gu pa še paket tekaških pripomočkov. Letos bodite del ekipe 
Passion4life! Letošnji Wings for life World run se bo začel 8. 
maja na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tekači startajo ob na-
tanko istem času na številnih lokacijah po vsem svetu oziro-
ma kot samostojni tekači s pomočjo aplikacije Selfie Run za 
pametne telefone. Tekači in uporabniki invalidskih vozičkov 
tekmujejo drug ob drugem. Čisto vse startnine so letos name-
njene raziskavam hrbtenjače. Fundacija Wings for Life ima eno 
samo nalogo: najti zdravilo za poškodbo hrbtenjače. Vsi na 
Wings for Life World Run tečejo za tiste, ki tega ne morejo!

Avtomobilisti za tekače
OMV je nedavno sklenil partnerstvo z organizacijo Fairtrade 
International, ki postavlja mednarodne standarde za pravič-
no trgovino. S tem se je zavezal, da bo vsa kava Viva cafe, 
ki jo ponuja na 35 bencinskih servisih Viva po vsej Sloveniji, 
od aprila dalje zaščitena z mednarodno priznanim znakom 
kakovosti Fairtrade. Omenjen certifikat si prislužijo izdelki, 
ki ustrezajo socialnim, ekonomskim in ekološkim standar-
dom organizacije Fairtrade International, hkrati pa certifikat 
jamči, da pridelovalci kave ter delavci na plantažah prej-
mejo pravično plačilo. V italijanski pražarni Gimoka, kjer 
pripravljajo aromatično kavno mešanico Viva cafe, tako po 
novem uporabljajo samo še najboljša zelena kavna zrna, ki 
prihajajo iz pravične trgovine. Certifikat Fairtrade pripomo-
re k izboljšanju življenjskih razmer v državah v razvoju, saj 
določa najnižje odkupne cene, ki zadostujejo za preživetje 
pridelovalcev in okolju prijazno kmetovanje, hkrati pa pre-
poveduje izkoriščevalsko delo otrok. OMV že od leta 1994 
ponuja svojim gostom več kot le gorivo. Trgovinske in ga-
stronomske storitve kot tudi ponudba drugih storitev na 
bencinskih servisih OMV se nenehno širijo v skladu z želja-
mi in zahtevami gostov.

Ne gre samo za gorivo
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Lansko leto, ko je prvič zapeljal na naše ceste, smo že pi-
sali, da se bomo k temu avtu kmalu vrnili. Druga genera-
cija hyundaija i20 je povsem spremenjen model vozila, ki 
spada med največje v svojem razredu. Priznati je treba, da 
ima vsakdo, ki se prvič usede vanj, občutek, da ta avto spa-
da v razred recimo golfa, megana, focusa, vendar ni tako. 
Novi hyundai i20 pripada razredu, v katerem so polo, clio, 
fiesta. Notranjost in zunanjost so izdelali Nemci oziroma 
"novi Pininfarina" med oblikovalci Peter Schreyer. Vozili 
smo model 1,4 CVVT premium, v katerem pravzaprav ni-
sem prav nič pogrešal. Kvalitetno izdelana armatura, ne 
duha in sluha o plastiki, vse je konkretno oblazinjeno in 
daje udobno mehkobo. Volan spada med najudobnejše, kar 
jih lahko dobimo v tem razredu vozil, in v našem modelu 

je bil celo ogrevan, ravno tako oba sprednja sedeža in ve-
trobransko steklo. Drugo največje presenečenje, no vsaj jaz 
ga vedno iščem v manjših vozilih, je prostor za noge pod 
volanom. Prostora je dovolj tudi za dvometraša! Hyundai 
i20 je presenetil v vseh pogledih. Še najbolj z zelo lično in 
prostorno notranjostjo. Osnovni model v akciji stane mal-
ce čez 10 tisočakov, najdražji pa skoraj 16.000 evrov.

Korak v pravo smer
Najpomembnejši Hyundaiev model  
je po enem letu dokazal, da je na  
pravi poti.

Notranjost in zunanjost so izdelali Nemci.

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

www.suzuki.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0-7,3 l/100km in 98-221 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0024-0,158 g/km, trdi delci: 0,0005-0,00129 g/km, število delcev: 0,01-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Reprezentativni primeri izračuna za vozila SUZUKI: CELERIO:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 8.599 • lastna udeležba (polog): € 2.305 • znesek financiranja: € 6.294 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 95 • stroški 
odobritve: € 258  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 8.238 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 8,62% na dan 16.03.2016. SWIFT:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta 
financiranja: € 9.999 • lastna udeležba (polog): € 2.844 • znesek financiranja: € 7.155 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 108 • stroški odobritve: € 300  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 9.371 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni 
Euribor • efektivna obrestna mera: 8,65% na dan 16.03.2016. VITARA:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.500 • lastna udeležba (polog): € 4.031 • znesek financiranja: € 10.469 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 158 • stroški 
odobritve: € 435  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 13.707 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 8,64% na dan 16.03.2016. JIMNY:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta 
financiranja: € 16.199 • lastna udeležba (polog): € 4.406 • znesek financiranja: € 11.793 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 178 • stroški odobritve: € 486  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 15.437 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 
mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 8,63% na dan 16.03.2016. SX4 S-CROSS:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.800 • lastna udeležba (polog): € 4.669 • znesek financiranja: € 11.131 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: 
€ 168 • stroški odobritve: € 474  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.586 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 8,68% na dan 29.03.2016.

SUZUPER FINANCIRANJE!
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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12. 4. 2016   •  Loški oder, 9.00

FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2016

Informacije: 04 515 71 60, oi.skofja.loka@jskd.si

12. 4. 2016   •  Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00

42. SREČANJE GLASBENIH ŠOL GORENJSKE IN ZAMEJSTVA

Informacije: www.gsskofjaloka.si

13. 4. 2016   •  Cankarjev trg, Škofja Loka, 16.00–19.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: 04 506 02 22, jerneja.lotric@ra-sora.si

13. 4. 2016   •   Modrijanova knjigarna na Cankarjevem trgu,  
Škofja Loka, 17.00–18.30

BRANJE EVROPSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC Z USTVARJALNO  
DELAVNICO

Informacije: 04 506 02 22, jerneja.lotric@ra-sora.si

13. 4. 2016   •  Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka, 19.00

PREDSTAVITEV KATALOGA PROPAGANDA! MEDVOJNI PLAKAT 
1941–1945 IZ ZBIRKE LOŠKEGA MUZEJA

Informacije: 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

13. 4. 2016   •   VIII. Mednarodni cikel koncertov, Sokolski dom,  
Škofja Loka, 19.30

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA BLOWSOC IN BIG BANDA  
MOONLIGHTERS IZ NOTTHINGHAMA

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

14. 4. 2016   •  Kašča na Spodnjem trgu, Škofja Loka, 19.30

PREDAVANJE VINCENCIJA DEMŠARJA »JEGLIČEV DNEVNIK«

Informacije: 051 344 119, jznidarsic@gmail.com

14. 4. 2016   •  Loški oder, Škofja Loka, 19.30

MOLIERE–ŠUBIC: DUOHTAR KAR TOK

Informacije: 041 767 398, andrejsubic@siol.net

15. 4. 2016   •  Aleja znamenitih Ločanov, Škofja Loka, 18.00

ODKRITJE SPOMENIKA PROF. DR. JOŽETA RANTA

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

15. 4. 2016   •  Mala galerija Občine Škofja Loka, 19.00

DR. JOŽE RANT: OČE SLOVENSKEGA ZOBOZDRAVSTVA  
(NA OGLED DO 5. 5. 2016)

Informacije: 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si, 031 432 457, 
agata.pavlovec@sokolskidom.si

15. 4. 2016   •  Vhodna dvorana Sokolskega doma, Škofja Loka, 19.00

FILATELISTIČNA RAZSTAVA: DR. JOŽE RANT – ZNANOST IN TEHNIKA 
NA ZNAMKAH (NA OGLED DO 22. 4. 2016)

15. 4. 2016   •  Kristalna dvorana Sokolskega doma, Škofja Loka, 19.00

KONCERT PEVSKEGA ZBORA LUBNIK »GENERACIJE POJEJO«

Informacije: 031 841 262, stanka02@gmail.com

15. 4. 2016   •  Šubičeva hiša, Poljane, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK POLONE IN DAVIDA LIČNA

Informacije: 059 250 549, 031 394 751, info@subicevahisa.si

16. 4. 2016   •  Gostilna Na Vidmu, Poljane, 9.00

ODPRTJE OBČINSKEGA POHODNEGA KROGA

Informacije: 04 518 31 20, 031 685 524, marjeta.sifrar@obcina-gvp.si

16. 4. 2016   •   VIII. Mednarodni cikel koncertov, Sokolski dom,  
Škofja Loka, 18.00

FESTIVAL RUSKIH ROMANC »BLAGOSLOVI ME, MOJ TALISMAN« 
ZAKLJUČNI GALA KONCERT

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

16. 4. 2016   •  Loški oder, Škofja Loka, 19.30

MOLIERE–ŠUBIC: DUOHTAR KAR TOK

Informacije: 041 767 398, andrejsubic@siol.net

17. 4. 2106   •  Škoparjeva hiša, Loški muzej, Škofja Loka, 10.00–12.00
GRAJSKA ROKODELNICA: IZDELOVANJE VEZENE BROŠKE  
(Z BREJO PREJO) IN PRIPOVEDKE ZA OTROKE

Informacije: 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si

18. 4. 2016   •  Avla OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja Vas, 17.00

ZAKLJUČEK UR PRAVLJIC: OVČKA, KI JE PRIŠLA NA VEČERJO  
(GLEDALIŠKA PREDSTAVA)

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

19. 4. 2016   •  Kašča na Spodnjem trgu, Škofja Loka, 17.30

ZAKLJUČEK UR PRAVLJIC. PRAVLJICA O LETEČEM KOVČKU  
(GLEDALIŠKA PREDSTAVA)

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

20. 4. 2016   •  Cankarjev trg, Škofja Loka, 16.00–19.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: 04 506 02 22, jerneja.lotric@ra-sora.si

20. 4. 2016   •  Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka, 17.00

NATISNI SVOJ PLAKAT (MUZEJSKA USTVARJALNA DELAVNICA ZA 
OTROKE)

Informacije: 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

20.4. 2016   •   Modrijanova knjigarna na Cankarjevemu trgu,  
Škofja Loka, 17.00–18.30

BRANJE EVROPSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC Z USTVARJALNO DELAVNICO

Informacije: Informacije: 04 506 02 22, jerneja.lotric@ra-sora.si

april 2016
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20. 4. 2016   •  Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00

LETNI KONCERT UČENK IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: www.gsskofjaloka.si

21. 4. 2016   •  MDC Blok, Frankovo naselje 68, 18.00

IZOBRAŽEVANJE ZA PROSTOVOLJCE: MOTIVACIJA ZA UČENJE

Informacije: 040 326 165

21. 4. 2016   •  Sokolski dom, Škofja Loka, 19.30

ANDREJ ŠIFRER V SOKOLSKEM DOMU

Informacije: 041 415 777, klavdijarupar17@gmail.com

22. 4. 2016  •  Vhodna dvorana Sokolskega doma, Škofja Loka, 18.00

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA »140 LET PGD ŠKOFJA LOKA« IN  
FILATELISTIČNA RAZSTAVA »GASILSTVO« (NA OGLED DO 15. 5. 2016)

Informacije: 031 412 690, srecko.bercic@yahoo.com, 040 235 735, 
info@pgdskofjaloka.si

23. 4. 2016  •  Mestni trg, Škofja Loka, 8.00–12.00

CVETLIČNI SEJEM

Informacije: 04 517 06 02, andreja.kriznar@skofja-loka.com

23. 4. 2016   •  Starološki trg, Škofja Loka, 8.30–12.30

JURIJEV SEJEM V STARI LOKI

Informacije: 041 515 950

23. 4. 2016  •  Zbor na parkirišču tovarne Alpina, Žiri, 9.00

UJEMI ADOLFA

Informacije: 031 346 348, liza.kriznar@gmail.com

23. 4. 2016  •    Cankarjev trg, v primeru slabega vremena v Sokolskem 
domu, Škofja Loka, 11.00

ROMUALDOV DAN: ZAKLJUČEK DNI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

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

23. 4. 2016  •  Sokolski dom, Škofja Loka, 19.00

SLAVNOSTNA SEJA OB 140–LETNICI PGD ŠKOFJA LOKA

Informacije: 040 235 735, info@pgdskofjaloka.si

25. 4. 2016   •  Sokolski dom, Škofja Loka, 19.00

SLOVESNOST OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 75-LETNICI 
USTANOVITVE OF

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

26. 4. 2016–2.5.2016   •  Center Žirov, Žiri

10. SLOVENSKI KLEKLJARSKI DNEVI V ŽIREH

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

26. 4. 2016  •  Center Žirov, Žiri, 18.00

ODPRTJE 10. SLOVENSKIH KLEKLJARSKIH DNI V ŽIREH IN  
RAZGLASITEV REZULTATOV NATEČAJA

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

27. 4. 2016  •   DPD Svoboda Žiri, Žiri, 9.00–19.00

RAZSTAVA »S ČIPKO SKOZI ŽIVLJENJE« (NA OGLED DO 2. 5. 2016)

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

27. 4. 2016  •   Galerija Cvetke, Žiri, 9.00–19.00

RAZSTAVA »EVROPA V ČIPKI« IN »DREVESA« (NA OGLED DO 2. 5. 2016)

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

27. 4. 2016  •   Avla kinodvorane Žiri, Žiri, 9.00–19.00

RAZSTAVA »ČIPKA MANCE AHLIN« (NA OGLED DO 2. 5. 2016)

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

27. 4. 2016  •   Kapela Male Cvetke, Žiri, 9.00–19.00

RAZSTAVA »ČIPKE MARIJE KASTELEC« (NA OGLED DO 2. 5. 2016)

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

27. 4. 2016  •  Center Žirov, Žiri, 13.00

ZABAVNO TEKMOVANJE ZA OTROKE

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

27. 4. 2016  •  Sokolski dom, Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | TRIJE SORODNIKI (JANEZ LOTRIČ,  
KATARINA LOTRIČ IN LUKA TALER)

Informacije: 04 511 23 35

1. 5. 2016  •  Center Žirov, Žiri, 11.00

SPREVOD STARODOBNIKOV

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

1. 5. 2016   •  Center Žirov, Žiri, 15.00

TEKMOVANJE V KLEKLJANJU

Informacije: 040 284 676, mojca.albreht@t-2.net

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite: 
04/201 42 41  
ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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11 50
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

Redna cena priročnika je 17 EUR. Če ga kupite  
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 10

EUR

Naj vrt postane vir 
užitka, sprostitve in 
prostor za  
raziskovanje! Delo 
na vrtu naj ne bo boj 
proti naravi, temveč 
v sodelovanju z njo. 
Permakulturni vrt 
poleg zadovoljstva 
da tudi veliko zdrave 
zelenjave, če bomo 
pustili, da je narava 
naša učiteljica.  
V priročniku boste 
našli napotke kako 
se lotiti  
neklasičnega načina 
vrtnarjenja, kako 
biti v stiku z naravo 
in kako pridelati 
ekološko sadje in 
zelenjavo.

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

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

V knjigi boste našli 
jedi, ki jih je mogoče 
hitro pripraviti in 
so primerne za 
vsakodnevno kuhanje 
z zdravimi in svežimi 
sestavinami, poleg 
tega pa jih je zanimivo 
pripraviti tako za 
otroke kot tudi za 
starše. S knjigo bodo 
kuhanje, okušanje 
in uživanje hrane 
postala skupna 
doživetja vse družine. 
Če se boste zabavali 
pri pripravi hrane in 
uživali v njej, boste 
položili temelje za 
zdravo življenje za 
vso družino.
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Redna cena knjige je 19,99 eur.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu je cena knjige le 9            90

EUR
2 9 9 0

EUR

Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

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

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

So trenutki, ko se pri sebi ne morete 
odločiti, ali vam odgovarja, da vas 
vsi pustijo na miru, in spet drugič se 
počutite tako prazno in osamljeno, ko 
nikogar ni blizu nekaj dni. Tako pač 
je, enkrat malo dol in zopet malo gor. 
Nekdo, ki vam veliko pomeni vas bo 
močno presenetil s svojo čustveno 
izjavo.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Polastil se vas bo strah, ki vam bo 
vztrajno dopovedoval, da ste si postavili 
previsoke cilje, ki jih nikakor ne morete 
izpeljati. Ne bo strah tisti ne negotovost 
in nezaupanje vase, ampak pogum 
in vztrajnost bosta tista, ki na koncu 
prevladata. Sposobni ste vsega in še 
več, nikar ne pozabite tega!

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Bodite pazljivi, preudarni in modri pri 
kovanju načrtov s poslovnimi partnerji 
ali znanci, ki jim je v resnici malo mar 
za vas. Lahko je izreči obljubo, ki sega 
do neba in še naprej. Težko pa je vse 
to izpeljati. Nikar ne pozabite, da še 
zdaleč ni vse zlato, kar se blešči in 
sveti.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Pri osebi, ki vam v čustvenem življenju 
največ pomeni, imate včasih občutek, 
da vas ne prizna v okolici. Seveda zaradi 
tega delate pri sebi zaključke, ki so vse 
prej kot pozitivni. Veliko presenečenje 
vas čaka, ko bo naredila nekaj, česar si 
ne morete predstavljati. Na delovnem 
področju se vam obeta veliko dela.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Pred vami je pomemben dogodek. Po 
eni strani komaj čakate in se veselite 
vsega, kar bo prišlo zraven. Po drugi 
strani pa se bojite sprememb in tega, 
da jim ne boste kos. Vse bo v redu in 
tako, kot mora biti. Iščete razloge na 
napačnih mestih, saj verjamete, da ste 
brez prijateljev, a sami ste tisti, ki ste 
pozabili nanje.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Nekdo vam bo stopil na žulj, ko bo 
poskušal dati nasvete glede vaših 
družinskih ali osebnih zadev. Saj veste, 
oseba, ki ni vpletena, vidi vse čisto 
drugače, kot pa vi občutite, in ne smete 
vzeti kot slabo in negativno. V svoj 
prostor nikoli nikogar ne spuščate, a to 
bi lahko počasi spremenili.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Ne boste se mogli izogniti misli, da vse, 
kar bi vam bilo dobrega namenjeno, 
je tako in tako že šlo mimo vas in ste 
zamudili čisto vse priložnosti. Seveda 
se časa nikakor ne da zavrteti nazaj, je 
pa zelo pomembno, da ne ponavljate 
starih napak. In prav ničesar niste 
zamudili, vse je še pred vami, še veliko 
dobrega.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Po srečnem naključju se boste 
znašli v manjši družbi ljudi, ki bodo 
zaznamovali vašo prihodnost. Sprva 
ne boste verjeli, saj vam bo občutek 
pravil ravno vse nasprotno od slišanega. 
A kmalu se boste prepričali sami in 
se veselili niza zmag, ki čakajo na 
vas. Vsaka stvar se zgodi ob točno 
določenem trenutku.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Uradno sporočilo vam bo spremenilo 
prvotne načrte in za nekaj časa boste 
obmirovali na mrtvi točki. Novice ne 
bodo slabe, ampak dobre, le vi sami 
boste tisti, ki ne boste takoj zmogli 
sprejeti sprememb, saj ste bolj 
navajeni, da se vam dogajajo slabe 
stvari v življenju kot pa dobre. Vse je 
enkrat prvič.

RAK 
22. 6.–22. 7.

V sredini meseca boste pestovali svojo 
žalost in se malo smilili sami sebi, saj 
boste prepričani, da so vsi, ki vam nekaj 
pomenijo, pozabili na vas. A nikakor ni 
tako, le vsi hitijo v ritmu časa. Ni treba 
čakati, da drugi pridejo do vas, lahko ste 
vi tisti, ki poiščete njih, kajti prav vsi vas 
bodo zelo veseli.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Nepričakovano se vam obeta daljša pot 
in seveda tudi dobra družba ljudi, ob 
katerih se dobro počutite. Nabrali si 
boste novih moči, saj imate pred seboj 
kar visoke cilje, ki ne bodo šli mimo 
vas, ampak jih boste dosegli vse po 
vrsti. Ene prej, druge malo kasneje, a v 
nobenem primeru ne prepozno. 

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Ne da samo čakate in gledate, kako bi 
se življenje in usoda začela spreminjati 
pred vami, treba je tudi kaj narediti 
– za svojo srečo, svoje zadovoljstvo 
in notranji mir. Nihče okoli vas se ne 
bo spremenil, spremenite se lahko le 
sami. Ne čakajte več, začnite živeti in 
dihati življenje s polnimi pljuči.
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7 90
EUR

OKUSNE JEDI V MANJ KOT ENI URI  
je dopolnjena izdaja knjige Jedi na hitro.  
V njej je na 96 straneh zbranih 90  
preizkušenih receptov, primernih za  
vsak letni čas. 

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.
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7 90
EUR

V knjigi so recepti za pripravo testeninskih solat, 
testenin in rižot z zelenjavo, sirom in morskimi 
sadeži, azijskih testenin, polnjenih testenin, 
lazanje, kanelonov, njokov ter jedi iz žit.

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

Nagarde: 3-krat knjiga Velike posodovke
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 29. aprila 2016, 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 slovno stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.



Na teme, ki so si jih izbrali avtorji, je vezan tudi 
obširen korpus celostranskih reprodukcij v sre-
dini knjige, ki loči strokovni del monografije od 
manj formalnega dela. Vse fotografije so delo 
Tomaža Lundra, ki je umetnikovo delo spre-
mljal in dokumentiral od leta 1978 dalje. 40

EUR

Monografija je prvo 
poglobljeno strokovno 
delo o slovenskem 
slikarju, grafiku in 
ilustratorju Ivetu  
Šubicu (1922 – 1989). 
K sodelovanju so bili 
povabljeni umetno-
stni zgodovinarji 
mlajše in srednje 
generacije, ki so na 
umetnikovo delo 
že lahko pogledali 
z neko časovno 
distanco in svežino. 
Knjiga prinaša šest 
strokovnih razprav. 

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

www.gorenjskiglas.si

Redna cena knjige 
je 50 EUR. Če jo 
kupite ali naročite 
na Gorenjskem 
glasu, je cena le

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

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

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

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

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE
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MARMELADA 
MEŠANA 700 g 

1,60 EUR

SIR MAASSDAMMER  
NAREZAN 

150 g  
0,99 EUR

OGLJE 
10 kg 

6,29 EUR

ČISTILO BANEX ZA  
STEKLO ULTRA POWER 

750 ml 
1,12 EUR

OLIVE ZELENE 
MEDITERA 
VAKUM 1260 g 
3,41 EUR

*Ponudba velja za naslednje modele Ray Ban očal: RB 4165, RB 4171, RB 4187, RX 7046, RB 7047 in RB 7054.
**organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava, sivo-zelena) + UV zaščita.

Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 01. 02. 2016 do razprodaje zalog.

OKVIR*  +  STEKLA** + ETUI
129 €

Sončna očala z dioptrijo

Medvoška c. 3, Medvode
Tel.: 01 361 78 36
www.optikamali.si
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