
Loške novice
REVIJA O OBČINI ŠKOFJA LOKA I LETNIK 2 I ISSN 2386-1002 I LOKALNA NOVICA JE KRALJICA

6

Ju
nij

 2
01

6 
 I

Ugotovitve kažejo 
zmanjšanje emisij

Ko igra, skozi violino izraža 
čustva

Kreativni prostor za 
mlade

Jan Oblak med mladimi 
nogometaši



2 | OGLASI

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

POLNITEV KLIMATSKE NAPRAVE

DA BO VAŠ AVTO  
V ODLIČNI FORMI:

ŽE OD 55,00 EVROV*

*Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 31. 8. 2016. Slika je simbolična. Paketne cene ne vključujejo zamenjave filtra potniškega prostora. 
V ponudbi je zajet pregled in polnitev klimatske naprave s hladilnim plinom R134A z dodanim barvilom.

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

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

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

sobota od 7. do 12. ure

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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OGLJE 10 kg 
6,90 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:

 ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in plina  

(CO2 in UNP)
 najem točilnih aparatov  

za pivo
 možnost dostave na lokacijo

 možnost vračila  
neporabljenega blaga

 po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

VILICA PIKNIK NEPLAST 
PVC 100/1 1,40 EUR 
    NOŽ PIKNIK NEPLAST 
   PVC 100/1 1,40 EUR 

KROŽNIK PAPIRNATI 4S 160X225 mm 100/1 
                   2,42 EUR

VINO ODPRTO MALVAZIJA JERMAN 1L 2,20 EUR
VINO ODPRTO ORMOŽ 1L 2,38 EUR
VINO ODPRTO KABERNET MERLOT 1L 2,01 EUR

PIVO HEINEKEN 5% 
0,33L STEKL. 1,00 EUR

VINO CVIČEK CVELBAR  
1L 2,56 EUR

VINO  
MALVAZIJA  
JERMAN 1L  
2,64 EUR
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Ko igra, skozi violino izraža 
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Kreativni prostor za 
mlade

Jan Oblak med mladimi 
nogometaši

Na naslovnici: Ana Dolžan
Foto: Tina Dokl

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

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 47. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 14. juni 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,  
12. julia 2016.

IZ VSEBINE

STRAN 4

V pripravi nov  
prostorski načrt

STRAN 6

Izvedli ukrepe za  
umirjanje hitrosti

STRAN 12

Ustvarjalnost dijakov  
na ogled

STRAN 18

Čebelnjak videli tudi  
od znotraj

STRAN 19

Loka gostila diabetike  
iz vse Slovenije

STRAN 21

Blestela mlada glasbena 
talenta

STRAN 25

Anja znova stopila na 
startni blok, a le za slovo

STRAN 30

Ponovno dišalo  
po golažu

STRAN 32

Vrata spet odpira  
Bralnica
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Na Trati ob železnici ste začeli z re-
konstrukcijo ceste. S kakšnim name-
nom in kdaj bodo dela zaključena?
"Dvojni ovinek pri tovarni močnih 
krmil bi morali začeti urejati že pred 
mesecem, a so se zadeve nekoliko za-
pletle pri soglasjih s Slovenskimi že-
leznicami in zaradi dodatnega vkopa 
električnega in internetnega kabla. 
Dela so v polnem teku in konec mese-
ca pričakujemo dokončanje cestne po-
vezave z urejenim pločnikom za pešce 
na delu ceste v občinski lasti."
• Tudi Kidričeva cesta ob železniški 
postaji kar kliče po ureditvi, pred-
vsem tistega dela, ki zadeva pešce.
"Pripravljena je ureditev prehoda za 
pešce pri železniški postaji in posta-
vitev nadstreška za potnike lokalnega 
prometa. V pripravi je tudi ureditev 
prometnega režima prehoda čez žele-
zniško progo, ki bo namenjen preho-
du osebnih motornih vozil, kolesar-
jem in pešcem." 
• Pred kratkim je skupina občanov 
na vas naslovila dopis, da se občina 
ne ukvarja sistematično z mestnim 
drevjem ter da ne skrbi dovolj za 
javne zelene površine. Razjezila jih 
je predvsem sečnja dreves na obrež-
ju Selške Sore in na Trati. Kakšen je 
vaš odgovor?
"Občina posebno pozornost namenja 
javnim zelenim površinam. Pomemb-
no je načrtno, strokovno in sistema-
tično sajenje drevesnih sadik, katerih 
temeljna funkcija je izboljševanje bi-
valnega okolja, in ko le-te svoje funkci-
je ne opravljajo več, jih je treba sanirati 

ali odstraniti. Občina Škofja Loka ima 
za urejanje javnih zelenih površin iz-
delane strokovne podlage, vsebina ka-
terih uporabnika napotuje na uporabo 
navedenih standardov sajenja in vzdr-
ževanja drevja. Pri tem pa ni odveč po-
udariti, da Občina Škofja Loka pri pri-
pravi projektne dokumentacije in pri 
skrbi ter vzdrževanju dreves ob oziro-
ma na gradbiščih strogo upošteva vso 
veljavno zakonodajo na tem področju.
Urejanje zelenih površin Občine Škofja 
Loka poteka po pripravljenih strokov-
nih podlagah. Le-te vključujejo tudi 
obrezovanje in odstranjevanje starih 
ali zaradi različnih vzrokov propadlih 
dreves, ki jih nadomeščamo z novimi. 
Pozorni smo na drevesa in površine 
urejamo tako, da odstranjujemo nevar-
na in bolna drevesa ter na novo sadimo 
grmovnice in drevesa. V zadnjih štirih 
letih smo tako na različnih delih mesta 
posadili 59 dreves različnih vrst, kot so 
jerebika, javor, lipa, hrast, bukev, tuli-
panovec ipd. V letošnjem letu nadalju-
jemo s sistematičnimi pregledi dreves, 
ki so potrebna obreza oz. odstranitve, 
nadaljujemo pa tudi z novimi nasadi-
tvami. Strokovne oglede dreves opravlja 
usposobljena gozdarka, v letošnjem 

letu smo se tudi kadrovsko okrepili s 
strokovnjakom s tega področja.
Za urejanje parka in dvorišča pri Go-
renjski predilnici na Trati in na dru-
gih zasebnih zemljiščih jih urejajo 
lastniki in občina nima pristojnosti.
Sečnja divjega zaraslega drevja na 
obrežju Selške Sore je bila izvedena 
veliko prepozno, saj je na kamnitem 
obzidju in varovalnih ograjah že na-
stala precejšnja škoda."
• Po drugi strani pa so se na vas 
obrnili krajani Frankovega naselja, 
ki so v tamkajšnjem parku bili priča 
lomljenju težkih vej, ki jih je priza-
del spomladanski sneg. Veseli so, da 
se nikomur nič ni zgodilo, hkrati pa 
sprašujejo, kdo je odgovoren za skrb 
dreves na javnih površinah.
"Drevje na javnih površinah je v pri-
stojnosti občinske uprave. Res pa je, da 
je bila letos zgodnja ozelenitev in letos 
je zapadlo največ snega prav 27. aprila, 
ko so bili listavci že zgodaj ozelenjeni. V 
takih primerih se moramo osveščeno 
obnašati in poskrbeti, da ne hodimo 
pod obremenjenimi drevesi. Če bi se to 
zgodilo pozimi, ko ni bilo listja, ne bi 
bilo nič presenetljivega in tudi nobene 
škode. 

V pripravi  
nov prostorski 
načrt
Na Občini Škofja Loka 
bodo do 30. julija zbirali 
predloge za nov občinski 
prostorski načrt (OPN).
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OBČINA ŠKOFJA  LOKA
Kabinet župana
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 
T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01 
E: obcina@skofjaloka.si, www.skofjaloka.si

OBVESTILO
Obveščamo Vas, da je spletni strani Občine Škofja Loka ob-
javljen razpis – javno zbiranje ponudb za prodajo počitni-
ške hišice v kompleksu Term Čatež. 

Vsebina razpisa – javnega zbiranja ponudb je na voljo na 
spletni strani Občine Škofja Loka WWW.skofjaloka.si, pod 
rubriko Javni razpisi oziroma na spletni povezavi:
http://www.skofjaloka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyI
D=15&Naslov=Javni_razpisi.

Občina Škofja Loka
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V primeru, da občani zaznajo kakšno nevarnost, jih vlju-
dno prosim, da nemudoma to sporočijo na občino, da 
bomo lahko pravočasno ukrepali."
• Večkrat ste dejali, kako bo leto 2016 leto projektiranj. 
In kako kaže glavnim projektom v letošnjem letu?
"Dejansko smo, kar zadeva projektiranje, v polnem teku. V 
sklepni fazi je priprava idejne zasnove projekta za vrtec v 
nekdanji vojašnici. V teku je projektiranje komunalne infra-
strukture za območje vzhodnega dela vojašnice vključno z 
vrtcem; v sklepni fazi je projektiranje protipoplavnih ukre-
pov od Puštala do Suškega mostu; projekt severne obvoznice 
je v fazi pridobivanja soglasij in bo kmalu javno razgrnjen; v 
teh dneh bomo objavili zbiranje predlogov za pripravo nove-
ga občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo odprt do 30. 
julija, tako da pozivam občanke in občane, ki še niso oddali 
svojih predlogov, naj jih pošljejo. Zaključeno je projektiranje 
ureditve otroškega igrišča in trga pred upravno enoto; pod-
pisana je pogodba za pripravo celostne prometne strategije v 
občini; v teku pa so tudi priprave za izvedbo kolesarskih poti 
v naslednjih nekaj letih. Z vodstvi krajevnih skupnosti pa 
nas čaka še sklepna uskladitev tras predvidenih preplasti-
tev makadamskih cest, s katerimi bomo predvidoma začeli 
jeseni. Vzporedno snujemo načrt ureditve medgeneracijske-
ga družbenega centra v nekdanji vojašnici, za katerega so v 
teku dogovori za pridobitev potrebnih objektov in zemljišč."
• Omenili ste, da je projektiranje otroškega igrišča ob 
upravni enoti zaključeno. Kdaj pa lahko pričakujemo 
tudi realizacijo?
"V kratkem bomo poiskali izvajalca in predvidoma jese-
ni začeli z gradnjo. Samo otroško igrišče bo predvidoma 
končano do konca letošnjega leta, v naslednjem letu pa 
sledi še ureditev trga pred upravno enoto." 
• Sredi maja ste se v Bolgariji udeležili konference Dou-
zelage. Kakšna je bila vloga Škofje Loke na tem srečanju?
"Letne konference smo se udeležili že petič. Pred štiri-
mi leti smo bili sprejeti v francoskem Granvillu in smo 
postali kar upoštevani člani. V zadnjem času smo dali 
precejšen prispevek k razširitvi delovanja, predvsem za 
pripravo programov za dijake in sodelovanje seniorjev. 
Izvoljen sem bil za enega od treh podpredsednikov zdru-
ženja, program dela bomo pripravili v začetku avgusta pri 
predsednici iz Nizozemske."
• Občina Škofja Loka je letos že tretjič zapored prejela 
naziv prostovoljstvu prijazno mesto. 
"To je logična posledica našega delovanja in za to so za-
služni praktično vse članice in člani v približno štiristotih 
društvih in organizacijah. Škofja Loka je mesto prosto-
voljstva in prepričan sem, da smo to priznanje sposobni 
vsako leto pridobiti, saj se naša prostovoljna dejavnost 
samo še širi. Največji prostovoljski dogodek v Sloveniji pa 
je nedvomno prav naš Škofjeloški pasijon."
• Zakorakali smo v mesec junij, ki je v srednjeveški le-
potici tradicionalno praznično obarvan. Katere glavne 
prireditve in dogodki se nam obetajo letos?
"Dogodki so podobni kot vsako leto, s tem da jih vsako 
leto dograjujemo ter so številnejši in pestrejši. Prazno-

vanje poteka že več kot mesec dni. Zadnje sobote so bile 
izjemno aktivne, in če smo še pred dvema letoma vsaki 
soboti dali samo eno namembnost, imamo sedaj vsako 
soboto vsaj dva ali tri dogodke širšega pomena. Zelo sem 
vesel in zadovoljen, da je toliko aktivnih ljudi. Neposredno 
izhaja to tudi iz prejšnjega vprašanja; to je namreč odraz 
prostovoljske usmeritve naših občanov. Naj izpostavim 
Tek štirih mostov, ki je letos podal roko posebni prireditvi 
ob polletnici odprtja naše obvoznice, ki je bila po mnenju 
državljanov najpomembnejši cestni projekt v letu 2015.
Že na predvečer Historiala, ki tradicionalno in s številnimi 
dogodki naše mesto ponese v zgodovino, nas čaka kulturni 
dogodek, ki je posvečen desetletnici pobratenja s Taborom. 
Nato je 25. junija državni praznik in takrat bo slavnostni 
koncert Mestnega pihalnega orkestra, ki v letošnjem letu 
praznuje 140-letnico; popestril pa ga bo slavnostni govor-
nik, ki bo tokrat Branko Celar, ki je bil v času osamosva-
janja ključni mož slovenskih meja. Namreč on je bil vodja 
oddelka mejne policije in če se spomnimo, tam se je vse 
začelo. Ravno srčnost mejnih policistov je dala velik dopri-
nos, da se je Slovenija lahko relativno hitro osamosvojila. 
Nadaljevanje praznovanja bo na Cankarjevem trgu s kon-
certom skupine OF. Nadalje, na občinski praznik imamo le-
tos izjemoma sejo občinskega sveta, tako da bo ta nekoliko 
praznično obarvana. Slavnostna akademija s podelitvijo ob-
činskih priznanj ob občinskem prazniku pa bo 2. julija. Sicer 
pa so že od konca maja pa vse do začetka julija skoraj vse 
razstave v našem lepem mestu posvečene čipkam. Prav v 
teh dneh namreč v Ljubljani poteka Svetovni čipkarski kon-
gres in prav Škofja Loka ima ob tem ključno vlogo. Na dan 
proslavitve občinskega praznika bo tudi slavnostno zaprtje 
zanimive razstave čipk v Sokolskem domu. S tem pa še ne 
bo konec, saj teden dni kasneje pride v goste s kolesom sta-
rosta (župan) pobratene občine Tabor, ki bo odprl fotograf-
sko razstavo, kar bo v Škofji Loki sklepni del praznovanja 
desetletnice pobratenja." 
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 KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

»Skladno z napovedmi smo po izdelavi 
strokovnega elaborata in njegovi pred-
stavitvi javnosti začeli z izvajanjem 
prometnovarnostnih ukrepov na šir-
šem območju starega mestnega jedra. 
Naj poudarim, da so izvedeni prome-
tni ukrepi skladni z veljavno področno 
zakonodajo, ki jasno predpisuje med 
drugim tudi barvne označitve horizon-
talne signalizacije (npr. pas za pešce). 
Ta trenutek smo izvedli večji del pred-
videnih ukrepov, usklajujemo zgolj še 
umestitev urbanistične opreme, kot so 
cvetlična korita in javna razsvetljava, 
kar bo dodatno pripomoglo k umirjanju 
hitrosti in večji varnosti pešcev ter ko-
lesarjev. Na podlagi izvedenih ukrepov 
smo takoj začeli z izvajanjem meritev 
hitrosti, ki jih bomo v tem mesecu še 
dodatno okrepili. Obenem pa izvajamo 
v meritvenih intervalih tudi štetje pro-
meta, ki je poleg hitrosti opazno upadel. 
S pomočjo nadzora bomo spremljali 
upoštevanje tudi drugih prometno-var-
nostnih ukrepov in omejitev ter o tem 
obveščali javnost,« je pojasnil podžupan 
Robert Strah. Izvedeni prometni ukrepi 
so del začasne faze brez večjih gradbe-
nih posegov in postavljajo v ospredje 
varnost udeležencev v cestnem prome-
tu. Dolgoročna prometna ureditev pa bo 
morala sovpadati z izbrano idejno reši-
tvijo celostne ureditve odprtih površin 
starega mestnega jedra, kjer so pred-
videne znatne investicije v komunalno 
infrastrukturo, tlakovanje in urbano 
opremo. 

NOV PARKIRNI REŽIM

Na območju Spodnjega trga so vzpo-
stavili tudi nov režim parkiranja in 
ustavljanja. Tako na Spodnjem trgu 
velja spremenjen parkirni režim z 
uporabo parkirne ure oziroma ustre-
zno označbo začetka parkiranja. Med 
7. in 19. uro je vzpostavljena modra 
cona za največ enourno kratkotrajno 
parkiranje, vendar le znotraj površin, 
zarisanih z modro črto, ob tem da pred 
lekarno ostaja tudi možnost največ 
15-minutnega ustavljanja. Prav tako 
je na trgu pred Kaščo sedaj dovoljeno 
le 15-minutno ustavljanje za potrebe 
dostave. Parkiranje pa je prepovedano 
tudi okoli lipe na Spodnjem trgu, kjer 
je predvidena ureditev manjšega trga. 
»Naš končni cilj je vzpostaviti par-
kirni režim, ki bo omogočal ustrezen 
dostop obiskovalcem in uporabnikom 
lokalov in trgovin v starem mestnem 
jedru, kar bo pripomoglo k njegovemu 
oživljanju, hkrati pa želimo na širšem 
območju mestnega središča uredi-
ti dovolj javnih parkirnih površin za 
stanovalce in zaposlene v mestnem 
središču.« 

ODGOVOR ZAVODU ZA VARSTVO  
KULTURNE DEDIŠČINE

Po mnenju Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine 'agresivne' talne označbe na 
prometni površini niso sprejemljive, 
zato so za odgovor prosili škofjeloško 
občino. Vodja oddelka za prometno 
infrastrukturo Miloš Bajt je odgovoril: 
»S strani licenciranega presojevalca 

varnosti cest je bil izdelan elaborat 
prometne ureditve, ki je bil predsta-
vljen širši javnosti, komuniciran na 
več nivojih ter usklajen s prebivalci. K 
sodelovanju smo pozvali tudi izbrani 
arhitekturni biro za celovito obnovo 
Spodnjega trga za namen določitve 
urbane opreme v sklopu nove prome-
tne ureditve. Cesta skozi Spodnji trg 
je javna cesta. Upravljanje, gradnjo, 
vzdrževanje in varstvo javnih cest ter 
prometa na njih ureja področni Zakon 
o cestah. Javne ceste morajo biti vzdr-
ževane tako, da jih lahko ob upošteva-
nju prometnih pravil in vremenskih 
pogojev za odvijanje prometa varno 
uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so 
jim namenjene ... Javne ceste in ne-
kategorizirane ceste, ki se uporablja-
jo za javni cestni promet, morajo biti 
opremljene s predpisano prometno 
signalizacijo in prometno opremo, ki 
udeležence cestnega prometa opozar-
ja na nevarnost na cesti ali delu ceste, 
jim naznanja omejitve, prepovedi in 
obveznosti, jim daje potrebna obvesti-
la za varen in neoviran promet ter jih 
vodi v prometu … Pravilnik o prome-
tni signalizaciji in prometni opremi 
določa namen, vrste, pomen, obliko, 
barvo, velikost, lastnosti in postavlja-
nje prometne signalizacije in prome-
tne opreme na javnih in nekategori-
ziranih cestah, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet. Modra prometna 
površina, o kateri pišete, predstavlja 
pas za pešce in se praviloma upora-
blja na cestah, kjer ni možna izvedba 
pločnika. Pred tem ukrepom ločene 
površine za pešce ni bilo, zato so mo-
rali pešci uporabljati vozišče skupaj 
z ostalimi udeleženci v prometu, kar 
je bilo manj varno. Ta faza ureditve 
je začasna faza brez večjih gradbenih 
posegov, ki bo ostala do druge faze – 
celostne ureditve Spodnjega trga. Z iz-
vedenimi ukrepi tudi nismo posegali 
izven prometnih površin.«

Izvedli ukrepe za umirjanje hitrosti
Na terenu so začeli uveljavljati ukrepe za umirjanje hitrosti in večjo varnost 
cestnega prometa na širšem območju Spodnjega trga, Poljanske ceste in Puštala.

Meritve hitrosti so se izvajale 24. maja na dveh lokacijah: 
Spodnji trg: od 9.10 do 10.10/št. osebnih vozil 202 + 1 tovorno 
vozilo/povprečna hitrost osebnih vozil 29 km/h/ugotovljenih  
10 prekrškov;  Poljanska cesta 38: od 8. do 9. ure /št. osebnih 
vozil: 101 + 3 tovorna vozila/povprečna hitrost 47 km/h/
ugotovljenih 7 prekrškov; Zoper vse ugotovljene kršitelje so  
bili uvedeni prekrškovni postopki in izdani plačilni nalogi. O
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V tem sklicu sem občinska svetnica prvič, saj me po-
litika do sedaj ni nikoli pretirano zanimala. Določene 
zadeve so me razjezile, zato sem se odločila ukrepati, 
izboljšati razmere za občane in po najboljših močeh 
prispevati k skupnemu dobremu. Ker smo se pretekli 
dve leti ukvarjali v glavnem z velikimi projekti in kana-
lizacijo, je sedaj čas, da se spet nekaj naredi za občane. 
Gospodarstvo in stabilna delovna mesta so za Loko zelo 
pomembna. V svetniški skupini SMC pomagamo podje-
tjem ustvariti pogoje poslovanja, da bodo podjetja zadr-
žala obstoječo raven delovnih mest oziroma da bomo v 
svoji občini pridobili še nova delovna mesta. Seveda pa 
morajo podjetja zadostiti zakonskim standardom varo-
vanja okolja in zdravja ljudi. Naslednje pomembno po-
dročje je turizem, kjer bi se dalo narediti več, saj nas na 
to opozarjajo domači turisti, ki se jim zdi Loka nekoliko 
zaspana, tuji turisti pa se zaradi pomanjkanja usmerje-
valnih tabel v tujem jeziku v Loki slabo znajdejo. Pa je po-
trebna le peščica evrov za takšno investicijo, v primerjavi 
z ogromnimi vsotami, ki so šle za izgradnjo kanalizacije. 
Kot ekonomistka in finančnica sem ogorčena nad do-
mačijskim poslovanjem nekaterih zavodov. Ugotovlje-
ne so bile kršitve, sedaj pa direktorji in člani svetov 
zavodov zvračajo krivdo drug na drugega. Če ni nadzo-
ra in mačk ni doma, miši plešejo, pravi star slovenski 
pregovor. Vsekakor bi bilo potrebno več nadzora, zato 
sem predlagala redne revizijske preglede s pogostejšimi 
intervali kot do sedaj.  
Pomembna tema za vse občane naše občine je zdra-
vstvo. Na mojo pobudo smo se občinski svetniki se-
stali z direktorico zdravstvenega doma in direktorjem 
osnovnega zdravstva Gorenjske. Velik problem na Lo-
škem je pomanjkanje pediatrov in splošnih zdravnikov 
ter prostorska stiska v zdravstvenem domu. Z reševa-
njem prostorske stiske bi pridobili prostore za vsaj dve 
referenčni ambulanti in dva zdravnika. Mislim, da smo 
našli določene možnosti in da nam bo s skupnimi mo-
čmi uspelo stvari premakniti na bolje. 
Sem tudi članica humanitarnega društva in prosto-
voljka. Organizirala sem okroglo mizo in več prosto-
voljskih akcij. Ko boste na Teku 4 mostov zaslišali, da 
tečejo Vesele nogice, vse otroke z OŠ Jela Janežiča in 
njihove spremljevalce še posebej glasno podprite. Za-
služijo si vso pohvalo za trud. 

Nadzor, finance, zdravstvo – 
dela je še veliko
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ROBERT STRAH,
SVETNIK SDS

JOŽICA VAVPOTIČ SRAKAR,
SVETNICA SMC

Zadnja štiri leta se je občina soočala z velikimi izzivi, 
tako glede izvedbe zadanih investicij kot tudi vzdržnosti 
občinskih financ, ki so bile zaradi preteklih zadolževanj 
pred veliko preizkušnjo. Z uspešnim menedžiranjem 
razvojnih projektov, črpanjem evropskih kohezijskih 
sredstev prejšnje perspektive in učinkovitim vodenjem 
občine na vseh nivojih nam je uspelo v rokih realizirati 
finančno največji zalogaj v zgodovini občine in hkrati 
povečati standard vseh občank in občanov.
Nova, posodobljena infrastruktura je pogoj za razvoj 
občine in za kvalitetnejše bivanje. Hkrati pomeni tudi 
doprinos k razvoju lokalnega gospodarstva, ki ustvarja 
delovna mesta in prispeva pomemben delež v javne 
finance. Z novimi cestnimi povezavami in komunalno 
opremo smo opravili temeljno nalogo občine za nor-
malno funkcioniranje lokalnega gospodarstva.
Škofja Loka pa je pred novimi izzivi. Na področju pod-
pore lokalnemu gospodarstvu in privabljanju novih 
investitorjev bo treba čim prej zagotoviti dodatne, ko-
munalno opremljene površine, hkrati pa je potrebno 
krepiti spodbude za novonastajajoča podjetja ter širiti 
širokopasovna omrežja, ki so pogoj za normalno funk-
cioniranje podjetništva.
Loško območje prednjači po nizki stopnji brezposelnosti, 
kar lahko utemeljujemo s tradicionalnim pristopom in 
odnosom do dela ter z učinkovitim usposabljanjem ka-
drov. Ko smo v mesecu maju ob jubilejnem 10. tednu 
obrti in podjetništva na Loškem poudarjali dobro stanje 
na tem področju, nismo mogli mimo sistematičnega in 
učinkovitega usposabljanja mladih, ki generira uspe-
šno kariero in preprečuje beg usposobljenih kadrov v 
druga okolja. Slednji bodo razvijali svoja znanja in pod-
jetniške ideje, če bo lokalno okolje do njih spodbudno.
Na tem mestu velja izpostaviti pričakovanja občin 
glede nove finančne perspektive, kjer čakamo na kon-
kretne ukrepe države za rast gospodarstva in nova 
delovna mesta. Nemudoma je treba zagnati tudi nov 
investicijski cikel, ki bo zagotovil znatno državno in 
evropsko sofinanciranje projektov na področju javne 
infrastrukture. Zadnja finančna perspektiva (2007–
2013), ki jo je uspešno spogajala in usmerjala takratna 
Janševa vlada, je Škofji Loki znatno pomagala pri ra-
zvojnih projektih izgradnje komunalne infrastruktu-
re, cestnih povezav, urejanja mestnega jedra in ener-
getske učinkovitosti javnih stavb.

Gospodarstvu prijazna občina
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ZLATI GRB

Zlati grb bo prejel Mestni pihalni orke-
ster Škofja Loka, in sicer za 140-letnico 
delovanja na področju kulture ter s tem 
prispevek k bogatenju kulturnega ži-
vljenja v svojem ožjem in širšem okolju.
Namreč, orkester je reden gost na 
vseh večjih dogodkih v srednjeveški 
lepotici; poleg tega pa nastopa na tek-
movanjih in srečanjih po Sloveniji ter 
vsaj enkrat letno zaigra tudi v tujini in 
s tem ponosno predstavlja naše me-
sto ter Slovenijo tudi izven matične 
domovine.
Orkester je prejel že več zlatih pri-
znanj. Zadnja prejeta odmevna na-
grada je pokal Vinka Štrucla iz leta 
2013 v kategoriji zabavnega programa, 
za katero je močno zaslužen tudi diri-
gent Roman Grabner, ki od leta 2007 
dalje skrbi za nenehno rast v kakovo-
sti orkestra.
Orkester, ki bo letos že osmič po vrsti 
organiziral Mednarodni festival orke-
strov ''Loka jo piha''; odlično sodeluje 
tudi s turističnimi organizacijami in 
lokalnimi podjetji ter z lokalnimi in-
stitucijami družbenega pomena. Po-
membno obletnico pa so zaokrožili z 
izdajo prve uradne zgoščenke.

SREBRNA GRBA

Srebrni grb bo šel v roke Marijanu No-
vaku za večletno uspešno in družbeno 
pomembno delo ter za zgledne uspehe 
in požrtvovalnost na področju čebe-
larstva na Loškem in širše. 
Novak je s čebelami povezan že od 
svoje rane mladosti, saj je čebelarstvo 
v njegovi družini dolgoletna tradici-
ja. Pred osmimi leti je prevzel funk-
cijo predsednika Čebelarskega dru-
štva Škofja Loka in jo več kot uspešno 
opravljal do letošnjega leta, ko je me-

sto predsednika prepustil mlajšim; še 
vedno pa s svojo požrtvovalnostjo de-
luje na različnih segmentih društva.
Novakova neizmerna energija, ki jo je 
vedno znova poklanjal čebelarstvu, je 
bila razpoznavna tudi na državnem 
nivoju. Novaku gre tudi največja za-
sluga, da imajo loški čebelarji tako lep 
dom v Brodeh. Vse od takrat je društvo 
v stalnem porastu in je eno večjih slo-
venskih čebelarskih društev.
Prav tako si je srebrni grb prislužil 
msgr. dr. Alojz Snoj, in sicer za po-
memben prispevek k razvoju in utri-
pu Župnije Stara Loka ter celotne 
dekanije Škofja Loka na področju kul-
ture, vzgoje, pastorale, sociale in in-
frastrukture ter za požrtvovalnost in 
človekoljubnost.
V 16 letih bivanja v Stari Loki je po-
membno zaznamoval duhovni in kul-
turni utrip domačega kraja, obenem 
pa s svojim delovanjem posegel tudi 
širše v slovenski prostor. Že leta 2002 
je dal porušiti in na novo zgraditi sta-
ro kaplanijo iz leta 1834, na njenem 
mestu pa so v enaki arhitekturi, s ču-
tom za ohranjanje dragocene kultur-
ne dediščine naših prednikov, posta-
vili Dom na Fari. Leto zatem je uredil 
Sončni žarek, ki je sprva sprejel dve 
skupini otrok drugega starostnega ra-
zreda, danes pa ga obiskuje okoli sto 
otrok. Ob 140. obletnici blagoslovitve 
farne cerkve sv. Jurija v Stari Loki, ki 
so jo postavili na mestu prejšnje sta-
rodavne cerkve, je s skupino doma-
činov izdal Kroniko Župnije sv. Jurija 
Stara Loka. Pod njegovim vodstvom so 
v obdobju 2013–2014 potekala obsežna 
obnovitvena dela na cerkvi Marijine-
ga oznanjenja v Crngrobu.

BRONASTI GRBI

Bronasti grb bo prejela Župnijska ka-
ritas Sv. Duh pri Škofji Loki za 25-letno 
pomoč in delo v službi človekovega do-

stojanstva. Ustanovljena je bila z na-
menom pomagati na mnogih podro-
čjih pomoči prebivalstvu, ob naravnih 
katastrofah, ob epidemijah raznih 
bolezni, pomoči ostarelim, otrokom, 
šolam, pomoči ob razvojnih težavah 
prebivalstvu v domačem kraju in po 
svetu. Poslanstvo članov in pomoč, ki 
jo nesebično razdajajo, je neizmerna.
Bronastega grba se bodo razveselili 
tudi na Osnovni šoli Ivana Groharja, 
ki ga šola prejme za 30 let odličnega 
dela in uspehov na številnih podro-
čjih.
Kmalu po ustanovitvi so na šoli ste-
kli različni projekti. Od samega za-
četka si na šoli roko podajajo kultura, 
znanje in šport. V zadnjih letih jim 
na različnih razpisih uspeva pridobi-
vati dodatna sredstva za projekte, ki 
pri učencih spodbujajo ustvarjalnost, 
podjetnost, inovativnost in gibalno 
aktivnost. Z naravoslovnimi in kul-
turnimi dejavnostmi spodbujajo k 
strpnosti, razumevanju drugačnih ter 
skrbijo za čisto naravo. 
Za 20-letno kvalitetno, uspešno, širše 
družbeno pomembno in izjemno ce-
lostno delovanje na področju prosvete 
in kulture pa bronasti grb prejme tudi 
Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka.
Društvo je bilo ustanovljeno z na-
menom, da bi člani v njem razvijali, 
spodbujali, organizirali, usklajevali in 
zadovoljevali svoje potrebe in interese 
preko sekcij, v katerih delujejo. Gre za 
nadaljevanje tradicije prosvetnih dru-
štev, kot so bila že pred več kot sto leti. 
Društvo ni cerkvena organizacija, a s 
svojim delovanjem vnaša katoliškega 
duha in vrednote. Aktivni in uspešni 
so na področju prirejanja likovnih in 
gledaliških predstav, literarnih veče-
rov, glasbenih, turističnih, etnograf-
skih, planinskih in drugih prireditev 
ter pri organizaciji strokovnih izobra-
ževanj in predavanj za različna kul-
turna področja.

Letošnji občinski nagrajenci
Župan bo na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku podelil en zlati,  
dva srebrna in tri bronaste grbe.

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a



OBČINSKE NOVICE | 9 

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali direktor Inštituta za 
energetsko svetovanje Enekom Bogomil Kandus, klimatolo-
ginja Lučka Kajfež Bogataj, Janja Bogataj iz Gospodarske zbor-
nice ter Tatjana Bernik in Alojz Bogataj iz občinske uprave, ni 
imela lahkega dela. Prejeli so štiri vloge: vlogo omenjene šole, 
nadalje Osnovne šole Ivana Groharja, Centra slepih, slabovi-
dnih in starejših ter Občine Škofja Loka. Slednjo so v nadalje-
vanju izključili iz ocenjevalnega dela.
»Rezultati so posledica delovanja cele verige, in ne zgolj vod-
stva. Vsaka prispela vloga je pokazala napredke, a se je bilo 
treba odločiti, kaj je pretehtalo. In OŠ Škofja Loka-Mesto nas 
je prepričala z inovativnostjo ter celovitostjo pristopa. Hkra-
ti pa je treba poudariti, da na šoli do zdaj ni bila izvedena 

nobena celovita energetska sanacija in so torej vsi prihran-
ki rezultat organizacijskih ukrepov,« je dejala članica komi-
sije Tatjana Bernik.
Sicer je komisija prispele vloge ocenjevala na podlagi na-
slednjih kriterijev: znižanje rabe električne energije in to-
plote v letu 2015 glede na leto 2014; predvideni prihranki, 
doseženi v življenjski dobi predstavljenih ukrepov; zniža-
nje okoljskih emisij; inovativnost in celovitost pristopa ter 
možnost prenosa dobre prakse na druge porabnike energi-
je v škofjeloški občini.
Kot omenjeno, je OŠ Škofja Loka-Mesto dosegla kar 11,5-od-
stotni prihranek električne in toplotne energije v primer-
javi z letom poprej. Že od leta 2010 pa ima med prioritetni-
mi cilji razpisan cilj razvijanja ekološke naravnanosti in 
zdravega načina življenja.

Najbolj energetsko učinkovita je …
Priznanje za dosežek na področju energetske učinkovitosti v občini Škofja Loka  
v letu 2015 je prejela Osnovna šola Škofja Loka-Mesto, ki ji je uspelo znižati  
porabo energije za kar 11,5 odstotka.

OBČINA ŠKOFJA  LOKA

Občina Škofja Loka na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Za-
kona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-
-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 
14/15– ZUUJFO) obvešča občane in drugo zainteresirano jav-
nost, da bo do vključno 31. 7. 2016 sprejemala

pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občin-
skega prostorskega načrta občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 
2/2014, 3/14-pop., 46/15 – avt. razl.; v nadaljevanju spre-
membe in dopolnitve OPN).

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zem-
ljišč kot tudi za spremembe določil odloka OPN in njegove 
grafične priloge.

Pobude, ki so bile podane po 1. 6. 2008 in niso bile obrav-
navane pri sprejemanju trenutno veljavnega OPN, bodo 
obravnavane skupaj s pobudami, prispelimi na podlagi tega 
javnega naznanila, zato zanje ni potrebno vlagati novih vlog. 

V spremembah in dopolnitvah OPN se bodo obravnavale le 
pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani (grafični pri-
kaz z vrisom območja pobude za spremembo namenske rabe 
na zemljiškem katastru) in utemeljeni (velikost in vrsta objek-
ta, dejavnost, idejne rešitve prostorskih ureditev oziroma gra-

dnje objektov na predlaganem območju, opisi, fotodokumen-
tacija, predstavitve predvidenih objektov in priključevanja na 
javno gospodarsko infrastrukturo itd.) ter izpolnjujejo pogoje 
glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom na-
črtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih 
meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč 
za gradnjo, skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju. 

Pobude, ki bodo na občino prispele po 31. juliju 2016, ne 
bodo vključene v tokratni postopek sprememb in dopolnitev 
OPN.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali 
po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja 
Loka, ali jih oddajte v vložišču oz. sprejemni pisarni na sede-
žu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov:  
obcina@skofjaloka.si. Obrazec za Pobudo za spremembo 
namenske rabe je na voljo na internetni strani občine ter na 
vložišču. Oddaja vloge na obrazcu ni obvezna, mora pa vloga 
vsebovati vse podatke in priloge, ki so na obrazcu navedeni. 
V primeru nepopolne vloge bo občina pozvala pobudnika k 
dopolnitvi vloge. Nepopolnih vlog občina ne bo obravnavala. 

Upravna taksa za oddajo vloge znaša 4, 50 EUR (tar. št. 1 Za-
kona o upravnih taksah).

Številka: 3500-0001/2008
Škofja Loka, dne 9. 6. 2016

            Župan
  Občine Škofja Loka 

      mag. Miha Ješe, l.r.
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Na predlog župana in na podlagi ela-
boratov, ki jih je pripravil izvajalec, je 
občinski svet na zadnji seji obravna-
val cene obvezne gospodarske javne 
službe – odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode. 
Tako bo za povprečno gospodinjstvo 
(mesečna poraba pitne vode 18 m3 in 
vodomer DN 20 – premera cevi 20 mm) 
mesečni znesek na položnici skupaj za 

odvajanje in čiščenje odpadne vode niž-
ji za slabe štiri evre, kar je skoraj 16 od-
stotkov manj v primerjavi s sedanjim 
zneskom. Nekoliko pa se je povišala 
omrežnina za nepretočne in obstoječe 
greznice ter male komunalne čistilne 
naprave (MKČN). »Naj poudarimo, da 
smo pri tem upoštevali načelo solidar-
nosti, tako da so ti uporabniki izenačeni 
z uporabniki storitev čiščenja odpadne 
vode. Uporabniki z DN 20 bodo plačali 
približno 1,11 evra na mesec manj, kot 

če načela solidarnosti ne bi upoštevali,« 
so pojasnili na občinski upravi.
Za gospodinjstvo z nepretočno greznico 
oziroma MKČN, ki ima povprečno me-
sečno porabo pitne vode 18 m3 in vodo-
mer DN 20, bo poslej mesečni znesek na 
položnici skupaj za storitve, povezane z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in MKČN, višji za slabih 1,8 
evra. Za izdelavo ocene obratovanja za 
MKČN do 50 PE za kmetijska gospodar-
stva ne bo sprememb.

Spremenjene cene komunalnih storitev
Nižje cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode; višja omrežnina za nepretočne 
in obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave (MKČN).

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni 
viri onesnaževanja okolja, to so podjetja, ki so vir različnih 
emisij snovi in energije v okolje, dolžni občinam, na ob-
močju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obrato-
valnem monitoringu svojih emisij snovi v okolje.
Na osnovi prejetih poročil o obratovalnem monitoringu 
emisij snovi v okolje je bil najprej izpolnjen Kataster one-
snaževalcev za leto 2015, ki je dostopen na spletni strani 
Občine Škofja Loka in prostorsko prikazuje lokacijo posa-
meznih izpustov v okolje ter podatke o tem, ali je posame-
zen izpust snovi v okolje skladen z zakonodajo ali ne. Nato 
so izdelali še poročilo o masnem in koncentracijskem 
obremenjevanju okolja v občini v letu 2015.
»Na osnovi pregledanih prejetih poročil o obratovalnem 
monitoringu ugotavljamo, da v letu 2015 ni bilo ugotovlje-
nih čezmernih obremenjevanj okolja pri nobenem podje-
tju in pri nobeni prvini okolja,« je povedala vodja oddelka 
za okolje in prostor na škofjeloški občini Tatjana Bernik.
Izračun masnega obremenjevanja okolja je pokazal, da je 
največji vir emisij snovi v zrak v občini Škofja Loka podjetje 
Knauf Insulation, emisij snovi v vode pa Centralna čistilna 
naprava (CČN) Škofja Loka. 
Iz meritev emisij snovi v zrak v podjetju Knauf Insulation 
je za leto 2015 glede na leto 2014 zaznati zmanjšanje emi-
sij fenola in vsote organskih snovi 1. nevarnostne skupine, 
medtem ko so se emisije formaldehida in organskih sno-

vi, izraženih s TOC, povečale glede na leto 2014. Primerjava 
emisij fenola in formaldehida ter vsote organskih snovi 1. 
nevarnostne skupine in skupnih organskih snovi, izraže-
nih s TOC, v letu 2015 glede na leto 2011 kaže pomembno 
zmanjšanje teh emisij, ki se gibljejo okrog 80 odstotkov za 
fenol, formaldehid in vsoto organskih snovi 1. nevarnostne 
skupine in okrog 50 odstotkov za skupne organske snovi.
Po rekonstrukciji CČN Škofja Loka se je občutno zmanjšala 
emisija snovi v površinske vode. Glede na leto 2013 so bile 
emisije v letu 2015 manjše predvsem za neraztopljene snovi, 
celotni fosfor in celotni dušik, kar kaže, da je bila rekon-
strukcija CČN Škofja Loka uspešna in ima pozitiven učinek 
na okolje. 
»Izračunavanje masno koncentracijskega onesnaževanja 
okolja se bo izvajalo tudi v prihodnjih letih, na osnovi tega 
bo možna primerjava količin emitiranih snovi v zrak in vode 
med posameznimi leti. Tako bo možno zaznati trend poveče-
vanja ali zmanjševanja emisij in po potrebi predvideti ukrepe 
za zmanjšanje onesnaževanja,« je napovedala Bernikova.
Občinski svetniki so s sklepom predlagali, da Občina Ško-
fja Loka izvede meritve fenola in formaldehida v zunanjem 
zraku v letu 2016. Prav tako so predlagali, da občina zaostri 
politiko poročanja o meritvah onesnaževanja do poročeval-
cev, ki ne poročajo o meritvah, in posreduje prijavo pristojni 
inšpekciji. Predlagali pa so tudi, da občina pozove onesnaže-
valce, da analizirajo nihanje letnih količin posameznih pa-
rametrov oz. da predložijo vzroke za spremembe emisij, ki 
so razvidne iz letnih poročil o monitoringu onesnaževalcev.

Ugotovitve kažejo zmanjšanje emisij
Poročilo o izvajanju programa varstva okolja za zrak za obdobje 2014–2019.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Med prvim branjem OPPN za kisikarno Messer, javno raz-
grnitvijo in javno obravnavo se je največ pripomb nanaša-
lo na dostop do območja OPPN. Slednji se od prvega branja 
razlikuje predvsem v tem, da se ukinja semaforizacija in 
ostane samo izogibališče, ki pa se iz vzhodnega premika 
na zahodni rob, natančneje na zemljišče podjetja Knauf 
Insulation, prične pa se tudi z aktivnostmi za umeščanje 
drugega dostopa (varianta 3) v prostor.
Občinski svet je med drugim naložil županu in občinski 
upravi, da do konca leta 2017 pripravi strokovne podlage ter 
predlog variantnih rešitev za umestitev povezovalne ceste 
med IC Trata in kisikarno ter predlaga umestitev ceste skla-
dno s strokovnimi rešitvami v predlog sprememb Občin-
skega prostorskega načrta (OPN), ko se bo sprejemal, ter na 

podlagi tega pristopi k pripravi izvedbenega prostorskega 
akta v roku treh let po uveljavitvi OPN. Prav tako so svetniki 
županu in občinski upravi naložili, da bosta v primeru bi-
stvenega preseganja prometa, opredeljenega v obrazložitvi 
predmetnega OPPN-ja, s prometno ureditvijo poskrbela, da 
navedene prometne obremenitve ne bodo presežene.
OPPN za kisikarno Messer je bil tako skupaj s tremi 
amandmaji in dvema sklepoma sprejet s 17 glasovi za in 
sedmimi proti.

Kisikarna bo
Občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za kisikarno na Trati je bil  
v drugem branju na zadnji občinski  
seji sprejet.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je z izbranim ponudnikom podpisala po-
godbo o izdelavi celostne prometne strategije občine. Pogod-
ba, ki je visoka dobrih 39 tisoč evrov brez DDV in za katero je 
občina pridobila 85 odstotkov evropskih in državnih sredstev, 
zajema zagon priprave celostne prometne strategije; vključeva-
nje javnosti; analizo stanja in oblikovanje možnih scenarijev; 
opredelitev vizije, ciljev in ciljnih vrednosti; izbiro ukrepov in 
pripravo akcijsko-proračunskega načrta; vzpostavitev nadzora, 
spremljanje in vrednotenje; sprejem celostne prometne strate-
gije ter promocijo.

Prometna strategija
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Na tokrat že 12. razstavi izdelkov di-
jakov ŠC Škofja Loka je bilo s področja 
lesarstva na ogled 55 izdelkov dijakov 
Srednje šole za lesarstvo, Srednja šola 
za strojništvo pa je razstavila 14 izdel-
kov 28 dijakov. Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica (OOZ) Škofja Loka je 

najboljše izdelke dijakov tudi nagradila.
S področja lesarstva so dijaki za raz-
stavo pripravili pestro paleto različnih 
večjih in manjših izdelkov, od omar 
in gugalnic do različnih miz, gugalni-
kov, lesenih lučk in ogledal, iz lesa so 
izdelali celo kanu in sup, je naštel vod-
ja strokovnega aktiva za lesarstvo Jani 
Belič. Izdelki so bili večinoma narejeni 

iz masivnega lesa. Pri izbiri izdelkov 
za razstavo je bil po Beličevih besedah 
poudarek na ustrezni izbiri materiala, 
oblikovanju in konstrukciji izdelka ter 
kakovosti izdelave. "V šolski delavnici 
imajo dijaki odlične pogoje za delo, saj 
je delavnica opremljena z vrhunsko mi-
zarsko in CNC-tehnologijo." Petčlansko 
ocenjevalno komisijo so najbolj nav-
dušili lesen kanu dijakinje Ane Veber, 
miza za biljard Jake Kožuha in kopalni-
ška oprema, ki jo je izdelal Klemen Buh.
Tudi izdelki, ki so jih za razstavo pri-
pravili dijaki srednje šole za strojništvo, 
so bili po besedah ravnateljice Mojce 
Šmelcer strokovno zelo dovršeni. "Pri 
izdelavi so uporabili različne materiale, 
tako kovine in polimere kot les. Upora-
bljali so različne tehnološke obdelave, 
od enostavnih, kot so struženje in vr-
tanje, do najzahtevnejših postopkov s 
pomočjo CNC-tehnologij." Pri tem so jim 
prišla prav tako znanja podjetništva kot 
osnovna ekonomska znanja ter druga 
teoretična in praktična znanja. "Dijaki 
so skupaj z mentorji zasnovali izdelke, 
ki so uporabni ter vključujejo inovacije 
in uporabne rešitve," je poudarila Moj-
ca Šmelcer. Po mnenju komisije, ki so 
jo sestavljali člani OOZ Roman Jenko, 
Marko Lotrič in Tomaž Mlakar ter vod-
ja medpodjetniškega izobraževalnega 
centra v ŠC Škofja Loka Alojzij Kokalj, 
so si prvo nagrado prislužili Anže Koz-
jek, Jaka Primožič, Luka Jamnik, Luka 
Ušeničnik, Mark Gregorc in Tilen Šmid 
za poslovni načrt Woodcy – leseno ele-
ktrično kolo. Drugo nagrado so podelili 
Florjanu Jelovčanu za 3D-tiskalnik, tre-
tjo nagrado pa so si razdelili dijaki Drejc 
Podobnik, Anže Potočnik, Filip Pivk, 
Marko Filipič in Denis Mrovlje za gasil-
sko sekiro, ki so jo izdelali v okviru dija-
škega podjetja Dr. Damf Tools. Nagrado 
občinstva je prejel David Demšar za pri-
klop pajka, nagrada za inovativnost pa 
je šla v roke Matije Rihtaršiča.

Ustvarjalnost dijakov na ogled
Šolski center (ŠC) Škofja Loka vsako leto v okviru Tedna obrti in podjetništva na 
Loškem pripravi odmevno razstavo izdelkov svojih dijakov, ki so jo tokrat združili 
s fotografsko razstavo obrtnikov in podjetnikov.

V avli Sokolskega doma so pripravili 12. razstavo izdelkov dijakov ŠC Škofja Loka.

Med izdelki, ki so najbolj navdušili komisijo na področju lesarstva, je bil tudi lesen kanu.
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MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

"Se že prav veselimo, ker vemo, da se 
bomo dobro imeli," so bili že vnaprej 
polni pričakovanj tretješolci Naja Ko-
šir, Gašper Velikanje, Kaja Goljat, Lara 
Benedik in Pika Finžgar, ko smo jih 
v petek zvečer zmotili pri pripravlja-
nju spalnih vreč v šolski telovadnici. 
Vsako leto namreč učitelji podaljšane-
ga bivanja izberejo nekaj učencev, ki 
se za nagrado lahko udeležijo Šolske 
noči, ki še zdaleč ni zgolj skupno spa-
nje na tleh šolske telovadnice. Šolsko 
noč namreč popestrijo z nočnim po-
hodom v Gorajte in lovom na zaklad 
ter petjem, plesom in družabnimi 
igrami. Potem pa ugasnejo vse luči ter 
se ob pravljici za lahko noč umirijo in 
pripravijo na spanje.
Skupno noč s prijateljicami je ne-
strpno čakala tudi tretješolka Lian 
Prašnikar. "Gotovo bomo imele pred 
spanjem čas za klepetanje," se je na-
muznila. Njena pričakovanja so se 
tudi uresničila. Po vrnitvi z nočnega 
pohoda so si najprej sami pripravili 
večerjo, in sicer so si nad ognjem spe-
kli hrenovke. "Nato pa je sledila 'žur-
ka'," je pojasnila Lian. Navdušena je 
bila tudi petošolka Lara Horvat: "Bilo 
je super, ker smo imeli orientacijo. Šli 
smo tudi na sprehod do pravljične de-
žele, kjer smo iskali zaklad." Kot nam 
je zaupal četrtošolec Gašper Pipp, so 
bili zaklad bomboni. "Ko smo prišli 
nazaj v telovadnico, smo imeli disko, 

nato pa smo poslušali pravljico. Za-
spali smo okoli polnoči." Hana Leben 
je ob tem dodala, da so se kljub temu, 
da so pozno zaspali, zbudili že ob 6. 
uri. "Ta noč mi bo ostala v spominu," 
je še dodala.
Za nepozabno večerno zabavo v šoli so 
poskrbele učiteljice podaljšanega bi-
vanja Andreja Benedik, Petra Kalan in 
Katja Vilfan, ki so z izbranimi učenci 
tudi preživele noč. Noč v telovadnici si 
je letos prislužilo 25 učencev od druge-
ga do petega razreda, ki so se vse šol-

sko leto trudili z domačimi nalogami, 
pomagali sošolcem, se lepo vedli pri 
šolskih obrokih in se nasploh izkazali 
pri svojih obveznostih v šoli, je razlo-
žila Andreja Benedik. Možnost, da en 
dan prespijo v šoli, imajo tako prav 
vsi, tudi sami učenci pa učiteljicam 
pomagajo izbirati, kdo si je to najbolj 
zaslužil. "To je za učence velika moti-
vacija, saj se na šolskih nočeh vedno 
zelo zabavamo, zato imamo vedno 
težko izbiro," je priznala Andreja Be-
nedik. 

Noč preživeli  
v šolski  
telovadnici
V Osnovni šoli Škofja 
Loka-Mesto so v začetku 
junija četrto leto zapored 
za najbolj pridne in 
prizadevne učence 
podaljšanega bivanja 
pripravili Šolsko noč. 

V Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so najbolj pridni učenci noč lahko preživeli v šoli.

Učenci so si večerjo pripravili sami.
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IGOR KAVČIČ, FOTO: TINA DOKL

• Ko ste se fotografirali z njo, sem 
dobil občutek, da je del vas samih ...
„Seveda, kako ne bi bila del mene? 
Včasih se mi zdi, da je neki »podalj-
šek« mojega telesa, morda neke vrste 
sopotnik, saj skozi njo izražam svoja 
čustva in občutja, ko igram. Na in-
štrument se glasbenik hitro naveže, 
saj z njim po navadi preživi večino 
svojega časa in mu pomaga pri delu. 
Imeti dober inštrument je res privile-
gij, ki nam pomaga, da lahko izrazi-
mo čim več potenciala.“
• Na koncertu ste v solističnem delu 
iz nje izvabljali uverturo v opero Or-
fej v podzemlju Jacquesa Offenba-
cha. Vaši občutki ob igranju z veli-
kim orkestrom, kot je Simfonični 
orkester RTV Slovenija, so bili ne-
dvomno „visoki“ ...
„Na koncertu sem se počutila super. 
Zaigrati solo kot koncertni mojster je 
bila res dobra izkušnja, saj sem mora-
la v nekaj minutah pokazati vse, kar 
znam. Iz orkestra sem čutila podpo-
ro, tudi dirigent je bil zelo spodbuden, 
tako da sem res lahko z užitkom zai-
grala ta lep violinski solo.“
• Na natečaj za projekt Za njimi 
stojimo ste se prijavili z odlično po-
potnico z ljubljanske Akademije za 
glasbo – diplomo z odliko (Diploma 
Summa Cum Laude). Kaj vas je vodi-
lo k prijavi? 
„Po končanem študiju bi se rada zapo-
slila v dobrem orkestru doma ali v tu-
jini in več izkušenj, kot si jih pred tem 
naberem, boljše je. Ko bodo na vrsto pri-
šle avdicije za službo, se bom tako lažje 
spopadala s stresnimi situacijami, ki 
jih le-te prinašajo. Projekt se mi je zdel 
dobra priložnost, saj v Sloveniji česa po-
dobnega vsaj v zadnjih letih ni bilo.“ 

• Izbranih vas je bilo pet glasbeni-
kov na različnih instrumentih, ka-
kšna je bila konkurenca med violi-
nisti? 
„Vsega skupaj se nas je na avdicijo 
prijavilo štiriintrideset, od tega nas je 
bilo osem violinistov, večina študen-
tov, dve pa iz zadnjih letnikov konser-
vatorija. Veseli me, da sem bila najbolj 
prepričljiva in so izbrali mene.“ 
• Od lanske jeseni ste prijavljeni 
imeli tudi že priložnost zaigrati v 
simfoničnem orkestru. Ste sami pr-
vič igrali v takem orkestru ali imate 
študenti sploh možnost za to? 
„Z orkestrom smo imeli en projekt, 
tako koncert kot snemanje, v sklop 
česar seveda sodijo tudi vaje. Tu smo 
lahko spoznali, kako vse skupaj pote-
ka. Sicer pa velika večina izmed nas 
že ima izkušnje igranja v večjem orke-
stru, saj nas študente od časa do časa 
pokličejo, kadar potrebujejo kakšno 
zamenjavo, ko kdo zboli oziroma pri-

de do take ali drugačne odpovedi. Žal 
včasih kličejo zadnjo minuto in se po-
tem termini vaj in koncertov prekri-
vajo z mojim urnikom. Tako se včasih 
ne morem odzvati, čeprav bi seveda 
z veseljem zgrabila vsako tako prilo-
žnost.“
• Vaša glasbena pot se je konstantno 
nadgrajevala, od uspešnih nastopov 
na tekmovanjih v nižji glasbeni šoli 
do nagrad v študentskih letih, aka-
demijske študentske Prešernove na-
grade, povabil h koncertiranju … Vse 
to je najbrž predvsem nujna „spre-
mljava“ oziroma potrebna referenca 
k tistemu, kar mlad violinist v resni-
ci išče v svojem igranju ...
„Svojo pot sem tako kot mnogi otroci 
začela v glasbeni šoli. Prva mentori-
ca je bila v Kranju Branka Marčan in 
s sedmimi leti sem se udeležila tudi 
prvega tekmovanja. Kasneje sem 
nadaljevala v domači Škofji Loki in 
na Konservatoriju za glasbo in balet 

Ko igra, skozi violino izraža čustva
Konec maja je v Cankarjevem domu na koncertu s Simfoničnim orkestrom RTV 
Slovenija, v okviru projekta Za njimi stojimo, nastopila mlada violinistka iz Škofje 
Loke Ana Dolžan. Kot koncertna mojstrica se je predstavila tudi z violinskim 
solom. Ana igra staro violino francoskega izvora.
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Ljubljana pri prof. Arminu Sešku, na 
Akademiji za glasbo pa pri prof. Pri-
možu Novšaku. Vseskozi pa sem se 
tudi udeleževala tekmovanj, saj ti 
uspehi na njih vedno dajo spodbudo 
in zagon pri delu.
Sama pri igranju vedno na neki na-
čin iščem sebe in tisto najboljše, kar 
znam. Do konca študija naj bi bila 
violinistova tehnika bolj ali manj iz-
popolnjena, v nadaljevanju pa gradiš 
predvsem na glasbi sami in osebnem 
izrazu. Po njem te namreč prepozna-
jo poslušalci. To je, kadar ne da bi te 
videli vedo, da igraš ti. Moji mentorji 
zame pravijo, da me odlikuje topel, lep 
ton, odlična tehnika in sposobnost, da 
vsakič poskušam v danem trenutku iz 
sebe iztisniti največ. Note so note, za 
vse enake, a kljub temu zagotavljam, 
da jih tudi dva ne bova zaigrala ena-
ko. Vsak ima svoj slog, na katerega v 
glasbenikovem razvoju zagotovo vpli-
vajo tudi njegovi profesorji. Ti nam 
poskušajo predstaviti način, ki je njim 
najbližji, hkrati pa nas usmerjajo, 
da v igranju najdemo sami sebe. Od 
mene prof. Primož Novšak nikoli ne 
zahteva, da igram, kot hoče sam, am-
pak pravi, da je predvsem dobra inter-
pretacija tista, ki ga prepriča.“
• Tovrstno prepričljivost ste posku-
šali izkazati tudi na avdiciji?
„Za avdicijo so v orkestru RTV izbra-
li tri orkestrske parte, časa za vajo ni 
bilo ravno veliko, uspeh pa je bil od-
visen tudi od naših profesorjev, kako 
so nas ti pripravili. Profesor Novšak je 
zelo natančen in je to zahteval tudi od 
mene. Mislim, da mi je ravno perfek-
cija prinesla kakšno točko več. Pred-
videvam, da je komisija v prvi vrsti 
iskala zanesljivost pri izvedbi. To vse-
kakor imam.“ 
• Igrali ste in še igrate v različnih 
komornih sestavih, imate tudi kla-
virski trio. Kam v glasbenikovem 
razvoju sodi igranje v komornih za-
sedbah?
„Pred tem sem več let igrala v godal-
nem kvartetu, v katerem smo se mla-
di glasbeniki združili za nastop na 
slovenski ambasadi v Tirani, z lan-
skim letom pa smo svojo pot zaklju-
čili, saj so šli kolegi študirat v tujino. 
Zdaj igram v klavirskem triu in vsi 

smo študenti na Akademiji za glas-
bo. Dandanes moraš imeti komorno 
zasedbo kot predmet na Akademiji, s 
katero se lahko javljaš tudi na razne 
razpise za koncerte. 
Predvsem moraš kot glasbenik veliko 
delati, veliko igrati. Mislim si, če bom 
pridna in če bom imela uspehe, bo to 
slej ko prej kdo tudi prepoznal. Pred 
štirimi leti še nisem bila prepoznav-
na, v zadnjih letih pa sem se počasi 
začela uveljavljati. Mislim, da sem se 
prebila predvsem s svojim delom. Or-
ganizatorji koncertov seveda raje iz-
berejo boljše glasbenike, ker so potem 
mirni, vedo, da bo koncert uspešen.“
• Kakšna violinska glasba je vam 
najbližje?
„Najraje igram pozno romantiko, všeč 
sta mi Brahms, Čajkovski, pri srcu pa 
sta mi tudi Bach in Mozart. Slednja 
sta temelj za klasično glasbo. Če njiju 
ne znaš, potem to ni ravno dobro. Ko 
gre za sodobne skladatelje, pa nimam 
toliko izkušenj, da bi lahko sodila. 
Mnogi se usmerjajo v tako imenova-
no neo romantiko, iščejo glasbo, ki je 
blizu širši publiki. Marsikdaj je sklad-

ba dobro napisana, ampak če je pre-
več moderna, je publika ne bo dobro 
sprejela.“
• Kam vas bo violina ponesla v pri-
hodnosti?
„Tokratni nastop je bil vsekakor dobra 
izkušnja in naložba za naprej. Dobro 
je, da se pokažeš, da te spoznajo pra-
vi ljudje. Po končanem magisteriju si 
želim študij nadaljevati v Švici. Pro-
fesor Novšak me je priporočil enemu 
odličnih profesorjev violine in ob prvi 
priložnosti se bom odpravila tja se 
predstavit in kaj zaigrat. Seveda pa 
puščam vse možnosti odprte, saj se v 
dobrem letu do zaključka magisterija 
lahko zgodi karkoli. V Švici je vsekakor 
več dobrih priložnosti, veliko je dobrih 
orkestrov, ampak pustimo času čas.“
• Slikarji pravijo, da njihov dan ne 
mine brez čopiča, kako je z violini-
stovim inštrumentom?
„Največ vadim doma, v Puštalu, v 
Ljubljani s triom ali z orkestri, sko-
raj nikoli pa na akademiji. Načeloma 
najraje vadim tam, kjer imam dovolj 
miru. Vsekakor je zelo redek dan brez 
violine.“
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Dan odprtih vrat so v inkubatorju in 
coworking centru Lokomotiva pri-
pravili v sklopu Tedna obrti in podje-
tništva na Loškem. "Mladim, ki šele 
začenjajo podjetniško pot, želimo 
predvsem ponuditi kreativni prostor, 
kjer imajo na voljo osnovne stvari za 
delo – pisalno mizo, dostop do sve-
tovnega spleta in tiskalnik," je osnov-
no idejo Lokomotive predstavil njen 
upravitelj Tine Škrbec. Po besedah 
vodje projekta Lokomotiva pri Razvoj-
ni agenciji Sora Darje Barič je občina 
že pred dvema letoma zaznala, da bi 
bilo treba ponuditi spodbudno okolje 
za razvijanje podjetništva mladih. Po 
ureditvi prostorov v stilu lokomoti-
ve kot asociacije na začetek so lani v 
teh prostorih začeli tudi z atraktivni-

mi delavnicami za mlade, s katerimi 
spodbujajo podjetništvo.
Coworking pomeni občasno ali stal-
no delitev delovnega prostora z dru-
gimi ustvarjalci iz istega ali sorodnih 
področij. A je obenem več kot le sku-
pen prostor, poudarjajo v Lokomotivi. 
"Coworking je filozofija, ki spodbuja 
spontano mreženje posameznikov 
najrazličnejših profilov." Tako cowor-
king predstavlja sodoben način tim-
skega delovanja, ki spodbuja odprto 
podjetniško kulturo. "Posameznikom, 
kreativnim in inovativnim osebam, 
podjetnikom, oblikovalcem, iskalcem 
idej in dela omogoča izmenjavo misli 
in konceptov s pomočjo drugih oseb, 
s katerimi si delijo delovni prostor." 
Osnovne značilnosti coworkinga so 
tako sodelovanje, odprta komunikaci-
ja in delitev z drugimi. Kot poudarjajo 

v Lokomotivi, je njihov center idealen 
za vse, ki imajo poslovno idejo in po-
trebujejo pomoč pri njeni uresničitvi. 
V njem lahko svoje mesto najdejo 
manjše ekipe ali podjetja, ki želijo po-
spešiti razvoj svojega produkta, samo-
zaposleni, "popoldanski" podjetniki, 
ki si šele vtirajo pot v podjetništvo, 
pa tudi podjetniki, ki zgolj pogrešajo 
družbo pri svojem delu. 
Po besedah Tineta Škrbca imajo ta 
čas dva najemnika, ki prostore redno 
uporabljata, drugi prihajajo le obča-
sno. Uporabniki imajo namreč na vo-
ljo tri različne pakete, v okviru kate-
rih jim omogočajo dnevno, večdnevno 
ali mesečno souporabo prostorov, in 
sicer osnovni, podporni in premium 
paket. Slednji med drugim omogoča 
neomejeno uporabo prostorov in stal-
no delovno mesto ter možnost podpo-
re in svetovanja strokovnjakov iz RAS. 
Prostori v Lokomotivi so sicer uporab-
nikom na voljo od ponedeljka do pet-
ka od 10. do 18. ure. Prednosti dela v 
skupni pisarni v Lokomotivi med dru-
gim vidijo v nizkih stroških in s tem v 
nizkem tveganju, sodelovanje ponuja 
tudi odlične mentorje – podjetnike, 
ki so imeli podobne težave. "Ko potre-
buješ pomoč, je vedno kdo na voljo." 
Obenem so prepričani, da druženje s 
podobno mislečimi prispeva k pro-
duktivnosti in zvišuje kreativnost, to 
je tudi priložnost za razvoj novih idej 
in skupne projekte.
Ob dnevu odprtih vrat so obiskovalci 
lahko prisluhnili predavanju z naslo-
vom Od hobija do uspešne poslovne 
ideje: Šola kajtanja in šola deskanja 
na valovih in si ogledali prikaz tridi-
menzionalnega tiskanja. Pred časom 
so namreč po besedah Darje Barič 
kupili 3D-tiskalnik, ki je na voljo upo-
rabnikom, obenem pa pripravljajo iz-
obraževanja in prikaze uporabe tega 
tiskalnika.

Kreativni prostor za mlade
V prostorih Lokomotive si je bilo mogoče ob dnevu odprtih vrat sredi maja 
ogledati, kako deluje coworking, kjer si skupnost deli delovni prostor in opremo, 
ob tem pa skupaj razvijajo nove kreativne rešitve in poslovne priložnosti.

Ob dnevu odprtih vrat v Lokomotivi je Žan Kalan pripravil prikaz tridimenzionalnega 
tiskanja. 
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Galerija Stolp je spet v funkciji ali Pre-
živetveni komplet za antropocenega, 
s katerim se v njej predstavlja inter-
medijska umetnica Maja Smrekar, 
ima kot kaže posredni učinek ne le na 
človeka, ampak tudi na prostor, saj ta 
spet živi. Smrekarjeva se v svojih ume-
tniških postavitvah ukvarja predvsem 
s problematiko izumiranja vrst, z nji-
mi opozarja tudi na ogroženost okolja 
in narave ter na posledice tega. Kot je 
uvodoma na sredinem odprtju razsta-
ve povedala kustosinja razstave Bar-
bara Sterle Vurnik iz Loškega muzeja, 
nam umetnica ponuja eksperimental-
ne rešitve in v njih skuša upoštevati 
pomen ohranjanja lokalnih kultur in 
ekonomij, ki jih uničujeta vse hitreje 
rastoče divje potrošništvo in globali-
zem. „V projektu, ki je na ogled v Stol-
pu, je izdelala potencialni alternativni 
model preživetja v okolju, ki ga je nad-
vladala in hkrati ogrozila prav člove-
ška vrsta kot najbolj invazivna med 
vsemi na planetu.“
Središče postavitve predstavlja Prežive-
tveni komplet za antropocenega. Kaj je 
torej v tem nenavadnem funkcijskem 
oblačilu, ki vsebuje vse, kar naj bi člo-
vek v novi geološki dobi antropocen po-

treboval za uspešno preživetje v naravi? 
„To je mobilni laboratorij, ki s tem, ko 
ga uporabnik nosi s sabo kjerkoli v na-
ravi, postane lovilec oblakov, nahrbtnik 
pa v celoti postane tudi funkcionalen. 
Gre za zbiralnik vode, znotraj katere-
ga so različne ravni filtrov, ki to vodo 
v končni fazi filtrirajo do nivoja pitne 
vode,“ je povedala Maja Smrekar, avto-
rica postavitve, za katero koncept arhi-
tekture in oblikovanja je poskrbel arhi-
tekt Andrej Strehovec. Hkrati se v tem 
kompletu oziroma nahrbtniku sreča-
mo z mnogimi prepoznavnimi elemen-
ti in oblikovalskimi detajli iz slovenske 
etnološke dediščine, od čebeljega panja 
do kmečke skrinje in svinjskega me-
hurja. V prihodnje naj bi dodala tudi 
elemente slovenske čipke. 
„Je voda dovolj za preživetje?“ se vpra-
šamo. Glede na to, da je človek v veliki 
meri sestavljen iz vode, je ta v prvi fazi 
glavni vir preživetja. Avtorica pa fokus 
naslavlja na civilno družbo, ki ne daje 
v razmislek le celotne vsebine in for-
me, ampak tudi ponuja možno rešitev 
v primeru neke realne prihodnosti. „Ta 
bo najverjetneje takšna, da bomo imeli 
velike probleme, ko bo prišlo do poka 
vodnega balona v ekonomskem smislu 
in zaradi česar bomo imeli probleme s 
privatizacijo vode,“ dodaja Smrekarje-

va. K nahrbtniku sodijo tudi dvokrake 
vile, ki se lahko prelomijo in postanejo 
vrša za lovljenje vodnih organizmov, 
lahko so priložnostni senčnik, če jih 
na tretji način prelomimo, pa postane-
jo samostrel. Del tega kompleta so tudi 
puščice v steni stolpa. Izstreljene so 
bile tri. Koncept postavitve vključujeta 
še dve fotografiji velikega formata, na 
katerih vidimo možnost uporabe pre-
živetvenega kompleta, izrisan je načrt 
izdelave, Smrekajreva pa je napisala 
tudi manifest, ki ga izvajajo Katice na 
podlago melodije ljudske pesmi Ne orji 
ne sejaj. „Projekt se v osnovi ukvarja 
z razmišljanjem o šestem velikem iz-
umiranju vrst na zemlji, invazivnih 
vrst, ki so posledica globalizacije, zato 
sem se odločila napisati manifest, ki 
je družbeno kritična teoretična pesni-
tev, zapeta s strani Katic na melodijo 
pesmi, ki ste jo omenili. V njej se kmet 
pogovarja z zemljo in ona s kmetom, 
in sicer o ekonomiji vzajemnega in 
uspešnega sobivanja na Zemlji. Ma-
nifest je v angleščini, ker je le ta inva-
zivni jezik. Katice so manifest zapele v 
živo, na razstavi, ki bo na ogled tja v je-
sen, pa bo predvajan posnetek. Projekt 
je bil sicer premierno predstavljen lani 
julija v Ljubljani v produkciji Aksiome 
– Zavoda za sodobne umetnosti.

Preživeti z lastno kulturno dediščino
V Galeriji Stolp na Loškem gradu je na ogled intermedijska postavitev  
Preživetveni komplet za antropocenega avtorice Maje Smrekar.

Človek je najbolj invazivna vrsta na planetu. Maja Smrekar 
predstavlja Preživetveni komplet. / Foto: Primož Pičulin

Katice so zbranim zapele manifest, v katerem umetnica opozarja 
na napačne smeri, v katere rine človeštvo. / Foto: Primož Pičulin
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V Domu čebelarjev v Brodeh so v okviru 
dneva odprtih vrat obiskovalcem pred-
stavili dom in dejavnosti Čebelarskega 
društva Škofja Loka. Ogledati si je bilo 
mogoče čebelnjak, zeliščni vrt in nasad 
medovitih rastlin, za otroke pa so pripra-
vili tudi delavnice izdelovanja voščenih 
svečk. Z navdušenjem so si obiskovalci 
ogledali še prikaz točenja medu, ob če-
mer so ga z navdušenjem tudi pokušali.
"Zanimivo je bilo videti čebelnjak od 
znotraj. Videli smo tudi matico, ki je 
bila označena s fluorescenčno zeleno 

piko. Trota pa ni bilo," je razložila Eva 
Štibelj, ki je priznala, da ima med zelo 
rada. Njen oče Klemen Štibelj meni, 
da je zelo pomembno, da že otroke se-
znanimo s procesom pridelave medu. 
"Čeprav imamo čebelarje v sorodstvu, 
pa si tega procesa še nikoli nismo ogle-
dali tako podrobno," je priznal. S pred-
sednikom društva Alešem Demšarjem 
so najprej stopili v čebelnjak, kjer je z 
dimom umiril čebele, da je lahko po-
bral satje z medom. S satja nato ome-
dejo čebele in ga odnesejo v točilnico, 
kjer najprej odstranijo vosek, nato pa 
ga v posebni napravi stočijo in zvečer 

satje vrnejo čebelam, je celoten posto-
pek opisal Krištof Bokal. Že ob pogledu 
na stočeni med je določil, da gre za 
gozdnega. "Čebelarji že na oko lahko 
določimo, kakšne sorte je med. Na-
tančneje pa je sorto mogoče določiti z 
elektroprevodnostjo, najbolj natančno 
pa s pelodno analizo." 
Ob dnevu odprtih vrat si je bilo mo-
goče ogledati tudi različne vrste pa-
njev, ki so v uporabi pri nas. Po bese-
dah Aleša Demšarja je pri nas najbolj 
razširjen tako imenovan AŽ-panj, ki 
je dobil ime po slovenskem čebelarju 
Antonu Žnideršiču. Pri oblikovanju 
panja, ki danes velja za tipičen slo-
venski panj, se je zgledoval po itali-
janskem čebelarju Albertiju, zato se ga 
je prijelo ime Alberti-Žnideršičev panj. 
"S tem panjem čebelarimo predvsem v 
Sloveniji, drugod pa so bolj razširjeni 
tako imenovani nakladni panji."
Eva Štibelj in njena sestrica sta se ka-
sneje tako zavzeto, kot sta si ogledovali 
čebelnjak in prikaz točenja medu, lotili 
tudi izdelave svečk. Član društva Slavko 
Miže je zbranim otrokom pokazal ogro-
men kos voska, ki je spominjal na sir, 
zato jih je hitro podučil, da to ni sir, am-
pak vosek, ki ga pridelajo čebele. "Vosek 
raztopimo, ga vlijemo v kalup in tako 
izdelamo svečke," jim je razložil posto-
pek. Preden so se lotili dela, pa jih je še 
opozoril, da je treba biti zelo pazljiv, saj je 
vosek zelo vroč. 

Čebelnjak  
videli tudi od 
znotraj
Čebelarsko društvo Škofja 
Loka je v sklopu Tedna 
podeželja na Loškem prvo 
soboto v juniju pripravilo 
dan odprtih vrat, v okviru 
katerega so se obiskovalci 
lahko podrobneje 
seznanili s čebelami in 
čebelarstvom.

Ob dnevu odprtih vrat so si obiskovalci lahko ogledali prikaz točenja medu.

Otroci so se z navdušenjem lotili izdelave voščenih svečk.
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Društvo diabetikov Škofja Loka, ki vključuje sladkorne bol-
nike iz vseh štirih občin na Škofjeloškem in nekatere od 
drugod, deluje 27 let in ima 317 članov. Vodi jih predsedni-
ca Tanja Oblak, ki je sodelujoče iz vseh slovenskih društev 
pozdravila na otvoritveni prireditvi srečanja in se zahvalila 
vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi dogodka. Poleg 
članov društva, sponzorjev in donatorjev je bil to tudi Za-
vod za šport Škofja Loka pa tudi Zveza društev diabetikov 
Slovenije. Tudi njen predsednik Peter Miklavčič je pozdra-
vil tisočglavo množico udeležencev, ki so napolnili športno 
dvorano Poden.
"Srečanj se iz leta v leto udeležuje večje število članov dru-
štev iz vse Slovenije. S tem dokazujemo, da se zavedamo 
pomembnosti fizične aktivnosti diabetikov za dobro urejen 
sladkor in splošno počutje," je dejal Miklavčič. Poleg tega je 
množična udeležba tudi dokaz aktivnosti društev. Navzoče 
je v pomladno prebujenem mestu, kjer se je ta dan odvija-
lo več dobro obiskanih dogodkov, pozdravil tudi škofjelo-

ški župan Miha Ješe, gostje so prisluhnili loškemu vitezu, 
ki jim je predstavil zgodovino in znamenitosti tukajšnjih 
krajev, nato pa uživali v kulturnem programu. Popoldne je 
bilo namenjeno športu: kegljanju, balinanju, namiznemu 
tenisu, pikadu, šahu in dvema pohodoma, krajšemu po 
mestu in daljšemu na Križno goro. O duševnem zdravju je 
predavala Alenka Hafner z nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, lahko so si izmerili krvni tlak in sladkor, na stoj-
nicah pa si ogledali ponudbo izdelkov in storitev, ki so jih 
predstavili sponzorji. Da lahko sami največ storimo za svo-
je zdravje, se zavedajo bolniki s sladkorno boleznijo. Upo-
števati morajo zdravnikova navodila, se zdravo prehranje-
vati, se veliko gibati in tudi drugače skrbeti za svoje zdravje, 
če želijo omiliti posledice, ki jih prinaša sladkorna bolezen. 
Tako lahko dosežejo, da oni obvladujejo sladkorno bolezen, 
in ne bolezen njih. V društvih diabetikov je zato zanje in za 
njihove svojce in prijatelje namenjenih vrsta programov od 
izobraževanja in preventive do športnih aktivnosti in dru-
ženja. Vse to je združilo tudi srečanje diabetikov, je uvodo-
ma poudarila predsednica Tanja Oblak.   

Loka gostila diabetike iz vse Slovenije
Društvo diabetikov Škofja Loka je bilo gostitelj letošnjega že 21. športno-
rekreativnega srečanja diabetikov Slovenije. Zadnjo majsko soboto se jih  
je v Loko zgrnilo več kot tisoč.

Člani društev diabetikov, oblečeni v majice različnih barv, so se zgrnili v Škofjo Loko.
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Na naravoslovno olimpijado za mlade 
iz držav Evropske unije do 16 let (EUSO) 
sta se letos uvrstila kar dva dijaka Gi-
mnazije Škofja Loka, Vid Kermelj in 
Martin Rihtaršič iz drugega letnika, z 
njima je bil v ekipi še Gregor Igličar z 
Gimnazije Kranj. Olimpijada je pote-
kala od 7. do 14. maja v Estoniji, ome-
njeni trije dijaki pa so osvojili srebr-
no medaljo. "Njihov uspeh je presegel 
naša pričakovanja," so priznali v šoli.
Vsi trije so se na tekmovanja pripra-
vljali na Gimnaziji Škofja Loka, kjer 
so jim bili v pomoč mentorji Mojca 
Mravlja za biologijo, Aljoša Erman za 
fiziko in Mojca Tolar za kemijo. Ekipe 
namreč med seboj tekmujejo v iska-
nju rešitev znanstvenih problemov s 
področja naravoslovja, torej biologije, 
kemije in fizike. "Do rešitev jih pripe-
ljejo uspešno opravljeni eksperimenti, 
ki jih izvajajo v laboratorijih znan-
stvenih inštitucij, kot so fakultete in 
inštituti," so pojasnili njihovi mentor-
ji. Olimpijada traja sedem dni, od tega 
sta dva tekmovalna dneva. Ekipe ima-
jo vsakokrat na voljo štiri ure časa, da 
izvedejo laboratorijske vaje, zapišejo 
in ovrednotijo rezultate ter odgovori-
jo na teoretična vprašanja. »Dijaki so 
morali poleg redne šolske snovi obvla-
dati še dodatne in razširjene vsebine 
vseh treh predmetov. Pomembno je 
bilo, da so se naučili analitično pri-
stopati k reševanju problemsko zasta-
vljenih nalog in združiti poznavanje 
vseh treh predmetnih področij,« so 
razložili mentorji in dodali, da so dija-
ke pripravljali na samostojno izvaja-
nje eksperimentov, interpretiranje re-
zultatov in oblikovanje zaključkov pri 
reševanju problemov. Zelo pomembno 
je bilo tudi dobro sodelovanje v ekipi. 
Vid Kermelj, Martin Rihtaršič in Gre-
gor Igličar so priznali, da še sami niso 
pričakovali takega uspeha, čeprav so 

v priprave vložili kar nekaj truda. Vsi 
trije se poznajo že od prej, kar jim je še 
olajšalo sodelovanje. Gregorja Igličar-
ja je ob tem presenetilo, v kako spro-
ščenem vzdušju se je odvijala celotna 
olimpijada. »Tam se je zrušil marsi-
kateri moj stereotip o ne preveč dru-
žabnih naravoslovcih,« se je pošalil, 
Vid Kermelj pa je pojasnil: »Vsa olim-
pijada temelji na druženju, kar nam 
je omogočilo navezovanje stikov tudi 
s tekmovalci iz drugih držav." Za vse 
tri je sicer bila olimpijada nepozabna 
izkušnja in velika priložnost, saj so se 
pomerili z vrstniki iz drugih evropskih 
držav in dokazali svoje odlično znanje. 
Svojo olimpijsko pot bosta Vid Kermelj 
in Martin Rihtaršič nadaljevala letos 

poleti, saj se jima je kot prvemu in 
drugemu na državnem izboru uspelo 
uvrstiti v ekipo, ki bo Slovenijo zasto-
pala na kemijski olimpijadi v Gruziji. 
Olimpijska preizkušnja pa čaka še dve 
dijakinji Gimnazije Škofja Loka, tre-
tješolko Lucijo Bogataj in maturantko 
Saro Kokalj, ki se bosta julija udeležili 
biološke olimpijade v Vietnamu. Tudi 
na njun izjemen uspeh so v šoli izre-
dno ponosni, saj slovensko ekipo na 
svetovnem tekmovanju srednješolcev 
v teoretičnem in praktičnem znanju 
biologije sestavljajo le štirje najboljši 
dijaki v državi. Na državnem izboru 
sta Lucija in Sara odlično opravili teo-
retični test in praktični preizkus labo-
ratorijskih spretnosti.

Olimpijada nepozabna izkušnja
Dijaka škofjeloške gimnazije Vid Kermelj in Martin Rihtaršič sta se z evropske 
naravoslovne olimpijade v Estoniji vrnila s srebrno medaljo. 

Od leve proti desni: Vid Kermelj, Martin Rihtaršič in Gregor Igličar

Svojo olimpijsko pot bosta Vid Kermelj in Martin Rihtaršič 
nadaljevala letos poleti, saj sta se uvrstila v ekipo, ki bo 
Slovenijo zastopala na kemijski olimpijadi v Gruziji. Olimpijska 
preizkušnja pa čaka še dve dijakinji Gimnazije Škofja Loka, 
tretješolko Lucijo Bogataj in maturantko Saro Kokalj, ki se 
bosta julija udeležili biološke olimpijade v Vietnamu.
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Cvetko ima talent je zabavna prire-
ditev Osnovne šole Cvetka Golarja, 
na kateri se njihovi učenci predsta-
vijo s talentom v kateremkoli žanru 
ali z določeno spretnostjo. Lahko je 
to petje, ples, igranje na glasbeni in-
štrument, stand up nastop, čaranje 
in podobno. Po avdiciji v februarju in 
polfinalnem izboru v marcu se je ko-
nec maja v finalu projekta Cvetko ima 
talent pomerilo osem mladih, ki so 
prikazali najrazličnejše talente. Med 
njimi sta najbolj izstopala Dane Jemc 
in Hana Karabegović.
Med člane žirije, ki so jo sestavljali 
devetošolec Gašper Bogovič, predstav-
nica staršev Branka Potočnik Krajnik 
in učiteljica Majda Kosec, je sedel tudi 
Nejc Lombardo, ki smo ga lahko spre-
mljali v zadnji sezoni oddaje Znan 
obraz ima svoj glas. Na omenjeno ži-
rijo je največji vtis naredil sedmošolec 
Dane Jemc, ki je s trobento pripravil 

pravi šov. "Ker ponavadi zmaga pe-
vec, sem obenem tudi nekaj zapel," je 
pojasnil. Meni, da je ravno s tem, ker 
je predstavil več talentov, prepričal 
žirijo. Trobento igra od prvega razre-
da osnovne šole, ker mu klasika ne 
diši preveč, pa se želi v prihodnje bolj 
usmeriti v džez. Že zdaj nastopa v sku-
pini Jazz je kul bend, ki jo sestavljajo 
učenci Glasbene šole Škofja Loka. Pri-
znal je, da so ga za igranje trobente 
navdušili starši, saj se sam ni znal 
odločiti med različnimi glasbenimi 
inštrumenti. "Starši so mi rekli, da mi 
trobenta 'paše', in izkazalo se je, da so 
imeli prav." Poleg glasbe ga navdušuje 
tudi fotomontaža in obdelava fotogra-
fij ter video in zvočnih posnetkov, ve-
selita ga tudi šport in tehnika. Z zma-
go na prireditvi Cvetko ima talent si 
je prislužil nagradni izlet v Gardaland.
Občinstvo pa je z igranjem na bobne 
najbolj navdušila šestošolka Hana 
Karabegović. "Verjetno so vsi učenci 
šestih razredov in njihovi starši gla-

sovali zame," je skromno dejala in 
priznala, da je imela kar malce treme, 
saj je pred tako veliko publiko nasto-
pila prvič. Na prireditvi se je namreč 
zbralo skoraj sedemsto gledalcev. 
Igranja bobnov se je v Glasbeni šoli 
Škofja Loka začela učiti pred štirimi 
leti. "Naši sosedje so starši tolkalca 
Jake Strajnarja, zato smo pogosto ho-
dili na njegove nastope in tako sem 
se navdušila za tolkala," je svojo, za 
dekle mogoče nenavadno izbiro in-
štrumenta pojasnila Hana. Upa, da bo 
lahko tudi sama tako kot Dane Jemc 
postala del skupine Jazz je kul band. 
Tudi Hana je aktivna še na športnem 
področju, saj se ukvarja s floorballom, 
rada tudi riše. Za nagrado za zmago 
na šolskih talentih bo dan preživela v 
Poletnem parku na Krvavcu.

Blestela mlada glasbena talenta
Na finalni prireditvi projekta Cvetko ima talent konec maja v Športni dvorani 
Trata so razglasili letošnja zmagovalca – Dane Jemc je zbral največ glasov žirije, 
Hana Karabegović pa je očarala publiko.

Dane Jemc / Foto: osebni arhiv

Hana Karabegović / Foto: Primož Pičulin
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Pravljične dežele s priljubljenimi otro-
škimi literarnimi junaki so četrto 
nedeljo v maju na travnik pri dvorcu 
Visoko privabile okrog pet tisoč obi-
skovalcev, ki so lahko uživali v števil-
nih aktivnostih, s katerimi so organi-
zatorji risali nasmehe na obraze otrok 
in njihovih staršev. Otroci so lahko 
ustvarjali in se zabavali v številnih 
tematskih kotičkih in deželah, poskr-
beli pa so tudi za pestro spremljeval-

no dogajanje. Andreja Križnar, vodja 
Turizma Škofja Loka, ki je prireditev 
pripravil pod okriljem Razvojne agen-
cije Sora, glede na številne pozitivne 
odzive upa, da bo festival postal tra-
dicionalen. 
Vsebinski del festivala so pripravili v so-
delovanju z zavodom Enostavno prijate-
lji. Otroci so tako imeli možnost pokukati 
v Pikino deželo, Mačje mesto, Indijansko 
vas in Škratovo dolino. V športnem ko-
tičku so se lahko pomerili v različnih 
spretnostih in se s starši sprehodili med 
številnimi stojnicami s pestro ponudbo 

rokodelskih izdelkov in poljanskih do-
brot. Ustavili so se lahko tudi v bralnem 
in slikarskem kotičku v senci drevesnih 
krošenj. V Pikini deželi so lahko zajahali 
čisto pravega Pikinega konjička in se za-
bavali ob njenih vragolijah v Gusarskem 
zalivu. Ustvarjali so Pikine slike velikan-
ke in izdelovali Pikine torbice. V Indijan-
ski vasi pa so se morali nadvse potruditi, 
da so zbrali dovolj kamenčkov za vstop v 
poglavarjev šotor. Kakšno skrivnost jim 
je ob tem zaupal, nam iz otrok ni uspelo 
izvabiti. Vsak si je lahko izdelal čisto pra-
vo indijansko perjanico in se preizkusil 

Nasmejan  
družinski dan
Številne zadovoljne 
obraze je uspelo pričarati 
organizatorjem otroškega 
festivala Dan prijateljstva, 
ki se je v maju odvijal 
v zavetju Tavčarjevega 
dvorca na Visokem. Dan prijateljstva je na Visoko privabil več kot pet tisoč obiskovalcev.

S svojim nastopom je navdušila navijaška skupina Cvetke.
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v streljanju z lokom pri lovu na bizona. 
V Mačjem mestu so na svoj račun prišle 
predvsem deklice. V dolgi vrsti so čakale 
pred Mačjo lepotilnico, iz katere so pri-
šle še lepše, kot so vanjo vstopile. Večina 
se je na daleč izognila mačjemu zaporu 
in se zato s toliko večjim veseljem pov-
zpela na mačji avtobus. Med drugim je 
potnike popeljal celo na safari v Afriko, 
če so seveda imeli s sabo vozovnico. To 
so si lahko izdelali kar sami. Otroci so 
lahko spoznavali tudi zanimive pokli-
ce, kot so policisti, gasilci in reševalci, 
v športnem kotičku pa se preizkusili na 
Mini Planici, plezalni steni in športnem 
poligonu. 
Za pestro dogajanje so poskrbeli tudi 
na osrednjem odru. Za uvod je na-
stopil Mestni pihalni orkester Škofja 
Loka, nato pa je sledil ples z velikan-
skimi milnimi mehurčki in čarov-
nikom Uršolinom. Predstavili sta se 
otroški folklorni skupini Osnovne šole 
Ivana Tavčarja Gorenja vas in Trata, 
s svojim nastopom so navdušile tudi 
članice navijaške skupine Cvetke z 
Osnovne šole Cvetka Golarja. Z afri-

škim bobnarskim spektaklom so na-
stopili tudi otroci iz vrtca Mladi rod. 
Po besedah Andreje Križnar je največja 
vrednost tega festivala ravno to, da so 
glavni ustvarjalci otroci. Upa, da je bil 
letošnji Dan prijateljstva nepozabna 

dogodivščina za vse, tako za najmlajše 
obiskovalce kot njihove starše, stare 
starše, prijatelje in znance. Prijatelj-
ska energija se je namreč vila prav iz 
vsakega kotička in pričarala nasme-
jan družinski dan za vse.

V Mačji lepotilnici so se deklice prepustile spretnim prstom mačje vizažistke.
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Letos Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka praznuje osem-
deset let delovanja in častitljivi jubilej 
vse leto proslavlja z različnimi do-
godki. Osrednji bo novembra, ko bodo 
slovesno odprli že peti obnovljeni od-
delek v centru, a tudi zadnja majska 
sobota, ko so se stanovalci, njihovi 
svojci in zaposleni v centru zbrali na 
tradicionalnem pikniku v grajskem 
parku, je bil pomemben dogodek. V 
parku ob Strahlovem gradu, kjer se 
je pred desetletji začela zgodba dana-
šnjega centra, so tokrat slovesno od-
prli manjši senzorični park. 
V poznem 17. stoletju se je na tem ob-
močju raztezal velik grajski park. Da-
nes ga je ostalo le malo, ves zahodni 
del je pozidan. Vzhodno od centra pa 
še vedno nudi prijetno senco stano-
valcem in obiskovalcem. Leta 2014 je 
gradnja kanalizacije in ogromnega 
kanalizacijskega bazena na tem ob-
močju park precej poškodovala, po 
posegu pa so se lotili obnove. Arhitekt 
Urban Švegelj ga je zasnoval po nek-
danji baročni podobi, na vzhodnem 
delu pa ustvaril senzorični park – 
park čutil. Ta ni namenjen le slepim, 
pač pa vsak obiskovalec v njem odkri-
va čar čutil, so poudarili ob odprtju, ki 
so ga s slovesnimi besedami pospre-
mili župan občine Škofja Loka Miha 
Ješe, direktorica centra Silva Košnjek 
in predsednik Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber. 
Skupaj z arhitektom Urbanom Šve-
gljem in slepim stanovalcem Ivanom 
Fiferjem so s prerezom traku odprli 
park in si ga nato ogledali in občutili 
z vsemi čutili.
Vsako od parkovnih polj je namenjeno 
svojemu čutilu. Začne se z vidom, ki se 
predstavlja z usmerjenimi vizurami, 

pogledi skozi izvrtine v kamnitem ste-
bru na sekvoje iz baročnega obdobja, 
z odbojnimi zrcali in barvnimi stekli, 
ki pokažejo barve vidnega spektra. 
Sluhu so namenjeni zvončki in vetrna 
tolkala, obešena na drevesih, zvočna 
žaba in parabolične posode. Sledijo ti-
palni stebri z različnimi materiali in 
obdelavami na vrhu, prav tako je tipu 

namenjena dve toni in pol težka skala 
iz hotaveljskega marmorja, ponekod 
obdelana, na nekaterih mestih narav-
no razjedena. Vonj razvajajo različne 
dišeče grmovnice, trajnice in zelišča, 
zasajena v dvignjene grede, okusu 
pa bo zadoščeno, ko bodo na sadnem 
drevju (starih sort) in jagodičju dozo-
reli sadeži ...

Park, kjer se lahko poigramo s čutili
Tradicionalni družinski piknik, na katerem se vsako pomlad družijo stanovalci 
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, tamkajšnji zaposleni in svojci 
stanovalcev, je bil letos nekaj posebnega. Zaznamovalo ga je odprtje senzoričnega 
parka. 

Stanovalci, svojci in zaposleni na pikniku / Foto: Tina Dokl

Če zvočno žabo podrgneš po hrbtu, zareglja. / Foto: Tina Dokl
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Plavalka Anja Čarman z Godešiča nas 
je dolgo let razveseljevala z uspehi, 
konec maja pa je v sklopu državnega 
prvenstva uradno napovedala slovo 
od tekmovanj. Odločitev je padla že 
prej. V življenju so prišli novi izzivi: 
poročila se je z nekdanjim košarkar-
jem Jako Cekičem in rodila sta se jima 
najprej Maša (stara je dve leti in pol), 
nato še Bine, ki ima eno leto. Po treh 
letih premora od bazenov se je odlo-
čila znova stopiti na štartni blok in s 
tem skokom zaključila je športno ka-
riero.
Poslovila se je tam, kjer je preživela 
nešteto ur: na kranjskem bazenu. V 
družbi Nataše Kejžar, Anje Klinar, Ur-
ške Potočnik, Petra Mankoča in Emila 
Tahiroviča je odplavala petdeset me-
trov. Kljub temu da se je za slovo od-
ločila že pred časom, pa je bilo vseeno 
precej čustveno. Ob prihodu ni mo-
gla skriti solz. "Že na poti do bazena 
sem se počutila, kot da grem na res 
posebno tekmo. Tri leta že nisem bila 

tekmovalno v bazenu. Po rojstvu prve 
hčerke sem še mislila, da se bom vr-
nila, imela sem željo, potem pa sem 
še enkrat zanosila. Motivacije za vr-
nitev nisem imela več. Državno pr-
venstvo se mi je zdelo pravi trenutek 
za uradno slovo in poslovilno zabavo. 
Kljub temu da sem že dolgo vedela, da 
bo prišlo do slovesa, mi ni lahko. Na 
površje ob tem pridejo vsa čustva, spo-
mini. Počutim se veselo in žalostno 
hkrati. Je pa bilo to slovo, kakršnega 
sem si želela. Želela sem povabiti vse, 
ki so plavali v mojem obdobju. Vesela 
sem, da so se odzvali. Poleg plavalcev, 
ki ste jih videli ob meni v bazenu, je 
bila na tribuni še Alenka Kejžar, s ka-
tero sva prav tako dobri prijateljici," je 
povedala 31-letna članica PK Triglav 
Kranj. 
V svoji karieri je s številnimi uspehi 
poskrbela tudi za sprejeme v domači 
vasi.
Nastopila je na zadnjih treh olimpij-
skih igrah. Medalje ima z evropskih 
prvenstev. Dvakrat je bila tudi evrop-
ska prvakinja v kratkih bazenih. Leta 

2001 je bila najboljša na 400 prosto, 
leta 2007 pa na 200 hrbtno. "Ta naslo-
va mi pomenita največ, še zlasti tisti 
iz leta 2001, ko sem premagala takrat 
najboljšo plavalko na svetu, Ukrajinko 
Jano Kločkovo,« je pojasnila. Na veli-
kih tekmovanjih je nazadnje plavala 
leta 2012, ko je na evropskem prven-
stvu v kratkih bazenih z mešano šta-
feto osvojila srebrno medaljo. 
Zaključila je svojo plavalno življenj-
sko zgodbo. Pred njo so novi izzivi. "V 
plavanju sem bila dve desetletji, tako 
da sem mu posvetila velik del doseda-
njega življenja. Bazen je bil moj dru-
gi dom, trenerji pa moji drugi star-
ši. Moja življenjska zgodba sta sedaj 
moja otroka, družina, želim si novih 
izzivov. Upam, da bom še naprej dela-
la nekaj, kar me bo tako veselilo, kot 
me je plavanje. Veseli me delo z otroki. 
Rada bi jim predajala znanje, ki sem 
ga dobila tudi na študiju v Združenih 
državah Amerike," je še dejala in pou-
darila, da ji je plavanje dalo veliko. V 
bazen še vedno pride, a sedaj v družbi 
svojih otrok.

Anja znova stopila na startni blok, a le za slovo
Svojo uspešno športno plavalno pot je tudi uradno končala Anja Čarman Cekič. Po 
rojstvu dveh otrok motivacije za tekmovalno vrnitev v bazen ni bilo več. 

Slovo je bilo čustveno: ob prihodu med plavalne prijatelje, ki so jo spremljali med 
kariero, ni mogla skriti solz.

Največje uspehe si je priplavala v hrbtni in 
prosti tehniki. Petdeset metrov prosto je 
odplavala na svoji poslovilni "tekmi". 
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Jan Oblak, 23-letni vratar Atletica iz Madrida, je letos prvič 
branil v finalu lige prvakov. Srečanje v Milanu proti me-
stnemu tekmecu Realu je bilo odločeno po enajstmetrov-
kah. Oblaku ni uspelo postati prvi Slovenec z evropskim 
naslovom. Srečnejši je bil Real.
Za Oblakom je sicer izjemna sezona, kar potrjuje tudi po-
datek, da ga je UEFA uvrstila v najboljšo postavo lige pr-
vakov. Poleg njega je v njej še en vratar: Manuel Neuer 
(Bayern München). Po koncu sezone se je Oblak vrnil v Slo-
venijo, a iz zdravstvenih razlogov ga ni bilo v postavi na 
prijateljski tekmi slovenske reprezentance proti Turčiji. Je 
pa prišel v Škofjo Loko na nogometno igrišče v Puštalu, 
kjer je 4. in 5. junija pod njegovim pokroviteljstvom pote-
kal tretji mednarodni nogometni turnir Jan Oblak Radio 1. 
Drugi dan turnirja je obiskal mlade nogometaše, ki so bili 
navdušeni. 
Za nogometni turnir Jana Oblaka je veliko zanimanja. "V 
dveh dneh je sodelovalo okrog 1400 mladih nogometašev 
selekcij od U7 do U12 iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Herce-
govine, Avstrije in Italije. To je eden največjih turnirjev za 
mlade nogometaše pri nas. Tekme so potekale od jutra do 
večera in so bile prvič odigrane na dveh lokacijah: v Pušta-
lu, kjer so bili tudi vsi zaključni boji, in na Godešiču. Videli 
smo lep nogomet. Žal nam je drugi dan ob zaključku po-
nagajalo vreme in zaradi razmočenega igrišča je bila sku-
pna odločitev, da se od četrtfinala naprej tekme odigrajo s 
kazenskimi streli," je povedal Sandi Hirkić, vodja turnirja 
in trener pri NK Ločan Škofja Loka. Najboljši po kategori-
jah so bili Škofja Loka 1 (U7), Domžale (U8), Olimpija beli 
(U9), Krka Lev NM (U10), Domžale (U11) in Malinska (U13). 
Takšen turnir je velik organizacijski zalogaj. "V dveh dneh 
je pri organizaciji sodelovalo okrog dvesto prostovoljcev," 
je pojasnil Hirkić. 
Škofja Loka postaja tudi nogometno mesto. Nogomet tre-
nira veliko otrok, loški klubi pa se med seboj povezujejo. 
"Pred tremi leti smo začeli z združevanji ekip z NK Kondor 
z Godešiča in NK Polet od Sv. Duha, od selekcije U14 naprej 
sodelujemo tudi z NK Jezero Medvode. To se je pokazalo 
kot dobra poteza. Število otrok, ki jih imamo v novi Nogo-
metni šoli Škofja Loka, se povečuje, zanimanja je vedno 
več. Gremo korak za korakom in verjamem, da bo v Škofji 
Loki nogomet vedno bolj priljubljen, tudi zaradi Jana Obla-
ka, ki nam veliko pomaga, in mislim, da bo naše sodelo-
vanje v prihodnje še tesnejše. Zelo smo mu hvaležni za ves 
čas, ki nam ga nameni,« je še povedal Hirkić.

Jan Oblak med mladimi nogometaši
Nogometaš, ki je z Atleticom postal evropski podprvak in se uvrstil v najboljšo 
ekipo lige prvakov, je v domači Škofji Loki z obiskom navdušil udeležence 
nogometnega turnirja z njegovim imenom.

Jan Oblak je z obiskom razveselil mlade nogometaše. 

V dveh dneh je igralo okrog 1400 nogometašev iz petih držav. 

Drugi dan je organizatorjem ponagajalo vreme in zadnje  
tekme so odločali kazenski streli. Domača ekipa U10 (na sliki)  
je bila druga. 
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Za slovo od tekmovanj se je odločil 
škofjeloški smučar Matic Skube, član 
Smučarskega kluba Alpetour. Sloven-
ska reprezentanca je s tem izgubila 
prvega moža moške slalomske ekipe.
Skube je bil veliki up slovenskega alp-
skega smučanja. Leta 2007 je postal 
mladinski svetovni prvak v slalomu in 
takrat premagal tudi sedaj najboljšega 
smučarja na svetu, štirikratnega zma-
govalca svetovnega pokala, Avstrijca 
Marcela Hirscherja. Skubetu v svetov-
nem pokalu preboj povsem med naj-
boljše ni uspel. Najvišje je bil na dva-
najstem mestu, enkrat je nastopil na 
olimpijskih igrah – v Vancouvru, osvo-
jil je dva naslova slalomskega in en 
naslov veleslalomskega državnega pr-
vaka. V lanski sezoni, ki je bila njegova 
deveta v svetovnem pokalu, je dvakrat 
prismučal do točk. V skupnem seštev-
ku je končal na 43. mestu in po koncu 
povedal, da je pričakoval več. "Ob koncu 
sezone sem premišljeval, kaj naj nare-

dim, v bistvu sem se dokaj pozno odlo-
čil, da neham tekmovati. Moram reči, 
da želja ni prava, tega ne bi delal več 
s takim veseljem. Zdaj bom lahko več 
časa preživel z družino, v zadnjih letih 

je bilo veliko odrekanj. Bi pa rad ostal v 
smučanju, vidim se kot trener. Rad bi 
začel postopoma, najprej pri mlajših, 
potem pa naprej,'' je sporočil ob koncu 
kariere profesionalnega športnika.

Matic Skube smuči postavil v kot
Nekdanji mladinski svetovni prvak v slalomu je zaključil tekmovalno kariero.

Matic Skube, nekdanji mladinski svetovni prvak, je bil v svetovnem pokalu najvišje  
na 12. mestu.

MAJA BERTONCELJ

V Squash klubu Škofja Loka tudi letos 
nadaljujejo z uspehi. Med ekipami so 
tako v ženski kot v moški konkurenci 
osvojili naslov državnih prvakov. 
V ženski konkurenci to pomeni pono-
vitev lanskega uspeha. Prvenstvo je 
potekalo na Bledu, Nina Kustec, Sara 
Hafner in Sara Rojnik pa tekmicam 
niso prepustile niti ene zmage. Drugo 
mesto so osvojile igralke Squash klu-
ba Bled – ASP Lesce, tretje pa Squash 

kluba Bled – ASP Jesenice. V moški 
konkurenci je ekipno državno prven-
stvo potekalo v Škofji Loki. V boju za 
najboljšega v državi je bilo deset ekip 
iz šestih klubov s skorajda vsemi naj-
boljšimi slovenskimi igralci. Štiri eki-
pe so bile iz škofjeloškega kluba, kar 
dve sta se uvrstili na stopničke, in 
sicer na prvo in tretje mesto. V zma-
govalni ekipi so igrali trije slovenski 
članski reprezentantje Andraž Dem-
šar, Aljaž Peternelj in Mark Hafner ter 
Goran Vučkovič. Na tekmovanju so 

jim edino zmago odvzeli igralci dru-
ge ekipe škofjeloškega kluba v posta-
vi Blaž Porenta, Goran Nedič, Gregor 
Kustec in Matic Kavaš. Med seboj so 
se pomerili v polfinalu, rezultat pa je 
bil 2:1 za prvo ekipo. Na drugo mesto 
se je uvrstil Squash klub Squashland 
Ljubljana. Ekipno državno prvenstvo 
je po dolgih letih prevlade Squash klu-
ba Konex tako v moški konkurenci 
prineslo spremembo na vrhu. V Škofji 
Loki z igralci delajo sistematično in to 
se pozna tudi pri rezultatih.

V skvošu najboljša Škofja Loka
Squash klub Škofja Loka je osvojil naslov ekipnih državnih prvakov tako  
v ženski kot v moški konkurenci.



28 | REKREACIJA

Z
AV

O
D

 Z
A

 T
U

R
IZ

E
M

 IN
 Š

P
O

R
T 

V 
O

B
Č

IN
I K

A
M

N
IK

, 
G

LA
VN

I T
R

G
 2

, 
K

A
M

N
IK

MAJA BERTONCELJ

V Škofji Loki so 21. maja potekale triindvajsete regijske igre 
specialne olimpiade Gorenjske. Udeležilo se jih je skoraj 
dvesto tekmovalcev, okrog šestdeset spremljevalcev in več 
kot sto prostovoljcev. Potekale so pod geslom Pustite mi 
zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v 
svojem poskusu.
Po slavnostnem odprtju so se tekmovalci pomerili v tekih 
na različnih razdaljah od 50 do 800 metrov, v skoku v da-
ljino z mesta in z zaletom, v metu žogice, pa tudi v košarki 
in namiznem tenisu. Najbolj številna ekipa je bila združe-
na ekipa OŠ Jela Janežiča in Društva Sožitje Škofja Loka. 
»Danes je združena celotna Gorenjska, saj je prišlo enajst 
ekip. Sodelujejo šole s prilagojenim programom in društva 
Sožitje. Najmlajši tekmovalci so stari manj kot deset let, 
najstarejši pa okrog šestdeset let," je povedal Marko Mo-
horič, predsednik Društva Sožitje Škofja Loka, ki je bilo v 
sodelovanju z OŠ Jela Janežiča organizator olimpiade. Pri-
pravili so tudi pester spremljevalni program. Bistvo je bilo 

Igre specialne olimpiade
Udeležilo se jih je skoraj dvesto tekmovalcev iz enajstih ekip.

Maskota iger med udeleženci. Največ jih je bilo v združeni ekipi 
OŠ Jela Janežiča in Društva Sožitje Škofje Loke.

Tudi mi zmoremo!

druženje, na koncu so bili vsi veseli, saj so še enkrat več 
dokazali, da tudi oni zmorejo biti športno uspešni. 
Iz združene škofjeloške ekipe so se zmage veselili Marti-
na Stržinar, Miha Mrak, Jakob Jenko, Sandra Možina, Žiga 
Šmid, Elvir Babača, štafeta (Žiga Šmid, Aljaž Pintar, Tilen 
Matijevič, Elvir Babača), Veronika Križnar, Olga Pečan, 
Anja Kobal in Jurij Čadež.

MAJA BERTONCELJ

V soboto, 18. junija, bo na asfaltnem igrišču za Športno dvorano 
Trato potekal osmi dnevno-nočni dobrodelni memorialni turnir 
v malem nogometu v spomin na prezgodaj preminulega Tadeja 
Simoniška. Začel se bo ob 10. uri. Ekipe se bodo najprej pomeri-
le v predtekmovanju, sledile pa bodo tekme na izpadanje.

Tadejev memorial v futsalu
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Osnovnošolci z Loškega so se maja v Škofji Loki pome-
rili na medobčinskem tekmovanju v atletiki, in sicer v 
tekih, metih in skokih.
Tovrstna tekmovanja so ena izmed motivacij za telesno 
aktivnost med mladimi. Med tistimi, ki so na tekmova-
nje pripeljali največ učencev, je bila OŠ Ivana Groharja. 
"Največji pomen tovrstne prireditve je v druženju, med-
sebojnem spoznavanju, navezovanju novih poznan-
stev, tekmovanje pa pride samo od sebe. Lepo je, da se je 
zbralo toliko otrok. Vidi se, da so nekateri športno zelo 
sposobni, imajo potencial, a če ni volje, tudi potencial 
ni dovolj," je povedal Jože Kordiš, učitelj športa na OŠ 
Ivana Groharja. 
Na splošno učenci potrebujejo veliko spodbude. Kordiš 
pojasnjuje, da jih h gibanju motivirajo na različne na-
čine: "Udeležujemo se številnih množičnih prireditev, 
na katere skušamo privabiti tudi otroke, ki sicer špor-
tno niso aktivni. Veliko je takšnih, ki trenirajo po klu-
bih, in tisti se dovolj gibajo, veliko pa je tudi takšnih, 
ki nimajo nič. Naša želja je, da bi jih čim več navdušili 
za gibanje. Ena izmed spodbud je tudi vsakoletni izbor 
naj športnika šole. Največja vzpodbuda pa je za številne 
nagradni izlet konec šolskega leta na Festival športa v 
Koper." Omenil je tudi projekt, ki so ga uvedli na novo, 
in sicer Strava. Gre za program, ki beleži športno aktiv-
nost. "Izvedli smo anketo in nekaterim je to velik motiv. 
Z leti se bo gotovo prijel. Za vsakega, ki ga navdušimo za 
gibanje, smo veseli," je še dejal Kordiš.
Z OŠ Ivana Groharja prihaja tudi najboljši učenec z Lo-
škega na letošnjem osnovnošolskem državnem prven-
stvu v atletiki. Tristan Alič (letnik 2003) je bil pri mlajših 
učencih na 300 m najhitrejši že v Škofji Loki (na sliki), 
nato na področnem tekmovanju v Kranju, na državnem 
pa je osvojil drugo mesto.

Pomerili so se v atletiki Novo v Planetu TUŠ Kranj

Kukaextreme – blagovna znamka podjetja Nika-šiv, d. o. o., s 
30-letno šiviljsko tradicijo s sedežem v Železnikih. Ukvarjajo 
se s proizvodnjo vrhunskih športnih oblačil za vse navdu-
šence nad alpinizmom, plezanjem, gorskim kolesarjenjem 
pa tudi za vse druge, ki se radi gibajo v naravi, svojo ponud-
bo pa vseskozi dopolnjujejo. V zadnjem času so s funkcio-
nalnimi, udobnimi, zdravimi, a tudi modnimi službenimi 
uniformami opremili tudi veliko urgentnih centrov. 
Različne potrebe strank jim predstavljajo samo še večji iz-
ziv, tako da imajo že zelo širok krog strank od smučarskih 
klubov, jadralnih padalcev, motoristov, gradbenih delavcev 
do prestižnih oblačil za najmlajše za znano nizozemsko bla-
govno znamko … S slednjo in nekaterimi drugimi partnerji 
onkraj naših meja pa vedno bolj posegajo tudi v tujino. 
Vsak posameznik pride s specifičnimi zahtevami, s čimer 
se pogumno spopada njihov tehnološko napreden razvoj, 
podprt z visokim nivojem znanja v modeliranju oblačil. S to 
tehnologijo partnerju pred samo izdelavo fizičnega kroja 
izdelajo realno 3D-skico oblačila za lažjo predstavo in po-
pravke, kar znatno zniža stroške in nenazadnje dvigne nivo 
zadovoljstva s končnim izdelkom.
Vsaki izdelek s svojo športno ali profesionalno ekipo tudi 
dodobra stestirajo, stremijo k osveščanju o pošteni trgo-
vini, varstvu narave in socialni zavezi, zato uvajajo vedno 
nove materiale iz okolij, kjer delovna sila dobi pošteno pla-
čilo. Vedno tudi po nakupu prevzemajo polno odgovornost 
za partnerjevo zadovoljstvo s kupljenim izdelkom. Izva-
jajo pa tudi popravila drugih oblačil in tekstilnih izdelkov.  
S 15. junijem bodo naredili nov korak in skupaj s proizvajal-
cem vrhunske obutve Proalp odprli novo trgovino v kranj-
skem Tuš centru. Tam tako lahko na enem mestu dobite kar 
dva slovenska proizvajalca, ki se s ponosom trudita, da slo-
vensko gospodarstvo ostane živo, da ljudem lahko ponudita 
izdelke, narejene z rokami pošteno plačanih delavcev, saj se le 
tako lahko ohrani pozitivno življenjsko okolje za naše otroke. 
Zato vas pozivajo, da jih obiščete v Tuš planetu Kranj!
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Letos je tako spet zadišalo po golažu, vreme je zdržalo, če-
prav so člani ekip, z organizatorjem na čelu, mirno pove-
dali, da dež na njihovo kuho kakšnega velikega vpliva ne 
bi imel. Namreč golaž so ekipe pripravljale na odprtem, v 
kotlu na odprtem ognju. 
Golažijado 2016 je 'zakuhal' Mladinski svet Škofje Loke v 
soorganizaciji Rodu svobodnega Kamnitnika na sotočju 
obeh Sor pred taborniškim domom v Škofji Loki. Glavni 
pobudnik dogajanja Krištof Ramovš nam je povedal, da je 
Golažijada sicer tradicionalna, a so bila vmes tudi leta, ko 
je ni bilo. Mladinci so njeno organizacijo prevzeli v svoje 
roke pred dvema letoma, njen začetek pa sega nekako v 
leto 1999.  
Maja Ručigaj nam je razložila, da je na primer to njena že 
šestnajsta Golažijada. Skupaj s fantom Martinom Trampu-
šem sta bila del kuharske ekipe Fear of the Dark, ki je lani 
pristala na nehvaležnem drugem mestu. Letos pa je njuna 
ekipa – tako kot drugih devet – ponovno 'naskakovala' prvo 
mesto, naziv za najboljši golaž. Martin še enkrat pove, da 
je sicer v končnem okusen golaž pomemben, a največ šteje 
dobra družba. 
Letos se je torej v kuhanju golaža pomerilo deset kuharskih 
ekip, čeprav se tako tekmovalci kot Krištof še spominja-
jo časov, ko se je na Golažijado prijavilo tudi petintrideset 
ekip.
Kilo govejega bočnika, kilo čebule, kruh in še nekaj navodil 
so tekmovalne ekipe dobile od organizatorja, drugo je bilo 
prepuščeno njihovi domišljiji, znanju in izkušnjam. 
Vsaka skupina je verjela v svoje kuharske sposobnosti. Lani 
so zmagale Vesele nogice in tudi letos jim je uspelo. Pokal, 
tako imenovani zlati kotel, torej ni menjal lastnika. Vesele 
nogice ga imajo v lasti že od leta 2012, na Golažijadi pa sode-
lujejo od leta 2007. Z nekaj prekinitvami je to že njihova tre-
tja zaporedna zmaga. In ravno to je zanimivo, da je komisija 
med oddanimi vzorci ponovno izbrala njihov golaž, saj dobi 
predse le krožnike, označene s številkami. Člani komisije to-
rej ne vedo, čigav golaž okušajo, in svoje glasove namenijo 
številki oziroma krožniku. Poleg okusa točke golažu prine-
seta še videz in aroma. 
Očitno res drži, da je treba biti previden tudi pri zaporedju 
dodajanja začimb in praženju čebule. Če pa si dobro pogle-
dal kurišča sodelujočih ekip, si ugotovil, da se razlikujejo že 
načini nalaganja polen na ogenj pod kotlom. Na kratko: na 
koncu torej odtehtajo velike skrivnosti malih mojstrov ali 
pa malenkosti – kakor kdo pač vzame.

Ponovno dišalo po golažu
Golažijada je v prvi vrsti druženje, potem kuhanje in šele na koncu tekmovanje. 
Na Golažijado se prijavijo ekipe iz Škofje Loke, njene širše in ožje okolice.  
Tokrat jih je sodelovalo deset, ponovno pa so bile najboljše Vesele nogice.

Najboljši golaž je ponovno skuhala ekipa Veselih nogic. / Foto: A. B.

Stara znanca loških Golažijad: Maja Ručigaj in Martin Trampuš  

Dober kuhar svoj izdelek poskusi – tudi večkrat. / Foto: A. B.
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Pred kratkim je Loški Grad istočano gostil dva dogodka: 
domači muzikal Cvetje v jeseni in pa Grajsko gostijo. 
Oboje je bilo dobro obiskano, brbončice pa so tokrat bolj 
razvajali ljubitelji mesnih jedi. Tudi žejen ni bil nihče. 
Zavod Prevhub je namreč točil svetlo in temno pivo, 
domačin Anže Tomšič pa mešal koktajle. Pri njegovi 
stojnici je večinoma v vrsti stal ženski spol, najbolj 'v 
promet' je šel tokrat mojito. Pri lačni bunki ste lahko 
izbirali med slanimi in sladkimi okusi, najdaljše vrste 
pa so bile pred stojnico ljubljanskega Flying Smokerja, 
kjer so ljudje povpraševali po svinjskih rebrih; pa pri 
kranjskem Norman Bitesu, kjer so stregli okusna svinj-
ska jetrca na žaru v lepinji z omako iz kisle smetane, s 
čebulo z žara in solato. Morda se je kdo odločil tudi za 
'carbonaro' v lepinji ali pa pri Smokerju izbral piščančja 
stegna oziroma dimljeni burger.

Grajska gostija
Tokrat so na svoj račun prišli predvsem 
ljubitelji mesa, koktajlov in piva.

Flying Smoker: Jure Starman in Martin Golobič

Anže Tomšič / Foto: Tina Dokl Za pivo je skrbel Davor Gantar 
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem
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Za vaše zdravje  
in boljše počutje obiščite 

salon za  
zdravje in lepoto

Nega obraza  Masaža telesa  Limfna 
drenaža  Anticelulitni program  Pedikura

 Manikura  Depilacija  Make-up

MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Bralnico na vrtu Sokolskega doma bodo odprli v četrtek v 
okviru podelitve priznanj učencem, ki so se najbolj izkazali 
na raznih tekmovanjih. Do konca avgusta bo nato mogoče 
v prijetnem in mirnem okolju zelene oaze sredi mesta brati 
knjige in listati revije na prostem. Bralnico bo mogoče obi-
skati od torka do nedelje od 17. do 20. ure, v primeru slabega 
vremena pa odpade.
Občina je skupaj s Knjižnico Ivana Tavčarja pripravila ka-
kovostno knjižno gradivo, v sodelovanju z zavodom Fami-
lija, Kulturnim društvom Grable in Marinkino knjižnico pa 
bodo poskrbeli še za pester in zanimiv dodatni program. 

Vrata spet odpira  
Bralnica
Vrt Sokolskega doma bo od sredine 
junija do konca avgusta znova postal 
bralnica na prostem. Ob torkih še 
dodaten program.

MATEJA RANT

V Sokolskem domu bodo v petek ob 19.30 zaznamovali dese-
tletnico pobratenja s češkim mestom Tabor. Kulturni program 
bodo sooblikovali ansambel Dor ma cajt, Gimnazija Škofja 
Loka in Vitezi iz Tabora. V nadaljevanju večera bo na Cankar-
jevem trgu, v primeru slabega vremena pa prav tako v Sokol-
skem domu, koncert Brightonskega mladinskega orkestra in 
Mladinskega big banda iz Brightna in Hova. V sklopu prazno-
vanja obletnice bodo v Sokolskem domu 6. julija ob 19. uri 
odprli tudi fotografsko razstavo iz Tabora.  

Deset let pobratenja s Taborom

Tudi letos bo na vrtu Sokolskega doma vrata odprla Bralnica. 

Odvijal se bo vsak torek ob 18. uri. Že prihodnji torek bodo 
pripravili srečanje s knjižničarko, pravljičarko in amba-
sadorko branja Tilko Jamnik, sledilo bo srečanje z ude-
leženci in mentorji Projektnega učenja za mlade (PUM). 
Gostili bodo pisateljico Sonjo Porle in brali literaturo v 
različnih, nam manj poznanih jezikih. Predstavili se 
bodo mladi pesniki od blizu in daleč, skozi pogovor bo 
mogoče spoznati tudi avtorja trilogije Praznina napredka 
Janeza Gartnerja. Za otroke bodo pripravili gledališke in 
video delavnice ter brali pravljice za lahko noč in izde-
lovali naprstne lutke. Za "češnjo na torti" bodo poskrbeli 
zadnji avgustovski torek, ko bodo s pisateljem Borutom 
Golobom na zanimiv način predstavili romana na priho-
dnji maturi. "To smo prvič izvedli lani in odziv je bil ne-
verjeten. K nam so prihajali dijaki tudi iz drugih krajev," 
je pojasnila Katja Štucin z oddelka za družbene dejavno-
sti. Vsak dan je v Bralnici mogoče obiskati še izmenjeval-
nico, v kateri si je mogoče brezplačno izmenjati knjige in 
učbenike, ki jih mogoče kdo ne potrebuje več, drugemu 
pa bi prišli prav. 
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Modno revijo Urbani habitat so maja predstavili v Vite-
ški dvorani ljubljanskih Križank. 
Gre za tradicionalno modno revijo oddelka modnega 
oblikovanja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana. Na reviji so se s svojimi kreacijami predsta-
vili dijaki 3. in 4. letnika pod mentorskim vodstvom 
profesoric Alenke Podlogar, Sabine Puc in Nataše Grčar 
Napast. 
Med več kot dvajsetimi sodelujočimi je bilo kar nekaj 
imen z Gorenjske, med njimi tudi Laura Kokalj iz Ško-
fje Loke. Laura hodi v četrti letnik, ustvarjala pa je pod 
mentorstvom Alenka Podlogar.
Na šoli izobražujejo dijake za kreativne poklice že se-
demdeset let. Ker želijo, da dijaki svoje znanje in spo-
sobnosti uspešno promovirajo, je tovrstna modna 
revija za njih dobra izkušnja. Dijaki pridejo v stik z jav-
nostjo, predstavijo svoje kreacije in tako promovirajo 
znanje, ki so ga pridobili skozi izobraževanje.
Mladi talenti so letos navdih za svoje kolekcije iska-
li v aktualni temi z že omenjenim naslovom Urbani 
habitat. Svoja spoznanja in videnja so prenesli v obli-
kovanje tekstilne površine, različne potiske, laserske 
razreze in teksture, jih vključili v snovanje krojev in 
nadgradili v različnih oblačilnih elementih. 

Urbani habitat
Ljubljana je maja gostila modno 
revijo oddelka modnega oblikovanja 
Srednje šole za oblikovanje in 
fotografijo Ljubljana. Tokrat so jo 
naslovili Urbani habitat.
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PESTRA IZBIRA DIOPTRIČNIH OČAL,  
SONČNIH OČAL, KONTAKTNIH LEČ, PRIBORA 

ZA VZDRŽEVANJE

OKULISTIČNI PREGLEDI  
Naročila po tel. številka 04/512 67 51

Opti ka Krmelj, Si mon Kr melj, s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka, T: 04/512 67 51

www.optika-krmelj.com
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VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

-30%
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Oglejmo si prostor, ki ga bomo klima-
tizirali, in si zastavimo nekaj vpra-
šanj. Nakup klimatske naprave ni 
tako samoumeven in preprost, kot se 
nam zdi. Če ne pokličete strokovnja-
ka, ki vam bo na licu mesta najbolje 
svetoval, si je pred nakupom smiselno 
zastaviti nekaj ključnih vprašanj.
Med prvimi vprašanji je, kolikšna je 
prostornina prostora, ki ga želimo kli-
matizirati. Koliko je zunanjih sten, ali 
je prostor na sončni strani, v pritličju 
ali zgornjem nadstropju? Koliko oken 
in vrat je v prostoru in ali so zaščitena 
s senčili?
Koliko ljudi se povprečno zadržuje 
v prostoru? Ali imate v prostoru ele-

mente, ki pri svojem delovanju odda-
jajo toploto in tako segrevajo ozračje? 
Pri montaži klime s cevnim sistemom 
je dobro predvidevati, kje bo potekala 
cevna napeljava in povezava med zu-
nanjo in notranjo enoto klimatskega 
sistema. Mogoče pa potrebujemo zgolj 
prenosno klimatsko napravo? Ne! 
Verjetno potrebujemo »split« klimat-
sko napravo? In smo že zakomplici-
rali. 
Vrste klimatskih naprav V osnovi se 
uporabljajo večdelne lokalne klimat-
ske naprave, pri katerih je del naprave 
nameščen v prostoru in del naprave 
na zunanjem delu stavbe. Na trgu so 
tudi take, ki imajo vgrajen inverter, 
to je frekvenčna regulacija vrtljajev 
kompresorja, kar omogoča natančno 

Katera je prava klimatska naprava za nas?
Ob izbiri klimatske naprave se poraja kar nekaj vprašanj.

Večji ventilator v notranji enoti 
omogoča boljši pretok zraka 
ob manjši hitrosti in z manjšo 
glasnostjo delovanja, pri 
čemer učinkovitost delovanja 
ostane enaka.
Če želite, da tudi zunanja 
enota deluje tišje, izberite 
tako, ki ima vgrajen ventilator 
z nazobčano vetrnico. Pred 
nočnim počitkom lahko 
delovanje klime nastavite 
na funkcijo »Sleep«, ki 
zmanjšuje moč delovanja 
ponoči in zato deluje tišje. 
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V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča 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

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča 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

Za vaše kuharske mojstrovine  
je nova kuhinja prava izbira.
Priporoča Peter Prevc!

KUHINJA URBANA

50 %  
popust za kuhinje  

alples
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prilagajanje trenutnim potrebam po 
hladu in 40 odstotkov manjšo porabo 
električne energije zaradi redkejših 
zagonov kompresorja. Vse pogosteje 
v klimatske naprave vgrajujejo tudi 
ionizatorje, ki ustvarijo večjo koncen-
tracijo negativnih ionov v prostoru, 
kar zrak približa naravnemu, in O2-
-prho, ki skrbi za povečanje koncen-
tracije kisika v prostoru. Poleg tega 
so na tržišču na voljo različni filtri, 
ki opravljajo različne naloge, od ele-
ktrostatičnega filtra, ki zadržuje prah, 
bakterije in pelod iz zraka, ki krožijo 
preko notranje enote, do filtrov, ki iz 
zraka izločijo vonjave, kot sta ogleni 
filter in zeolitni filter, pa vse do osve-
žilnega filtra, ki omogoča uporabo 
eteričnih olj.
Pri večdelnih individualnih klimat-
skih napravah lahko izbiramo med 
napravami za klasično hlajenje, na-
pravami, ki se lahko uporabljajo tudi 
za ogrevanje v prehodnem obdobju, 
in napravami, ki skrbijo za lokalno 
regulacijo vlažnosti v prostoru. Pri 

prehodnem ogrevanju deluje klimati-
zator v nasprotni smeri kot navadno, 
in sicer ogreva zrak v prostoru, v kate-
rem je nameščen. Deluje na principu 
toplotne črpalke, kar pomeni, da lah-
ko prostor ogreva z močjo 3000 W pri 
priključni moči zgolj 900 W, kar pove-
čuje ekonomičnost ogrevanja.
Pri sodobnih novogradnjah, pred-
vsem večjih objektih, se vse pogosteje 
odločajo za izvedbo centralne klima-

tizacije prostorov. Izvedena je preko 
odvodnih in dovodnih kanalov do 
klimatiziranih prostorov, ki morajo 
biti razpeljani tako, da se v prosto-
rih vzpostavi prisilno kroženje zraka. 
Pri tem svež zrak običajno vodimo do 
prenosnika toplote, s katerim prene-
semo toploto med odpadnim in sve-
žim zrakom in na ta način zmanjša-
mo toplotne izgube pozimi in toplotne 
odbitke v poletnem času. Z dovodnim 
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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%

VELIKA IZBIRA PARKETOV,  
LAMINATOV IN TALNIH OBLOG.

ventilatorjem po kanalu vpihujemo svež zrak v prostore, z 
odvodnim pa sesamo odpadni zrak iz prostorov. Za dodatno 
ogrevanje oz. hlajenje zraka uporabljamo ločeni napravi za 
pripravo toplega in hladnega medija.
So še vedno hrupne? Hrupnost klimatskih naprav nas še 
vedno skrbi. Klima s tišjim delovanjem mora vsebovati 
inverter in večji ventilator, ki zajame veliko zraka. Ko je s 
klimatiziranjem zraka dosežena nastavljena temperatura, 
inverter upočasni delovanje klime, ki s tem postane sko-
raj neslišna. Večji ventilator v notranji enoti omogoča boljši 
pretok zraka ob manjši hitrosti in z manjšo glasnostjo delo-
vanja, pri čemer učinkovitost delovanja ostane enaka.
Če želite, da tudi zunanja enota deluje tišje, izberite tako, ki 
ima vgrajen ventilator s posebno nazobčano vetrnico. Pred 
nočnim počitkom lahko delovanje klime nastavite na funk-
cijo »Sleep«, ki zmanjšuje moč delovanja v nočnem času in 
zato deluje tišje. Na energijski nalepki so označeni decibeli, 
ki izražajo jakost zvoka. Če številka ne presega 25–30 dB, gre 
za napravo, ki deluje precej tiho. Ni pa »neslišna«. Naslednja 
pomembna lastnost klimatskih naprav je moč. Načeloma 
velja, da za prostore do 25 kvadratnih metrov zadostuje 2,5 
kW, do 40 kvadratnih metrov 3,5 kW in tako naprej. Paziti 
je treba tudi na energetsko učinkovitost. Razpon lestvice je 
med A+++ in D, kjer A+++ uvrščamo med najbolj učinkovite 
in ekonomične naprave na trgu.  

MIROSLAV B.  CVJETIČANIN

Razlika med navadno in invertersko klimatsko napravo je 
v delovanju kompresorja. V inverterski se vrtljaji v poljub-
no spreminjajo od približno 20 do 160 odstotkov nominal-
nega števila vrtljajev, kar pomeni, da inverter lahko deluje 
v širokem razponu moči, kot mu to narekujejo trenutne 
potrebe. Kompresor navadne klimatske naprave lahko 
deluje 100-odstotno ali pa stoji. Inverterska klimatska 
naprava ima mikroračunalnik tudi v zunanji enoti, s kate-
rim natančno krmili delovanje kompresorja v vsakršnem 
možnem trenutku glede na dane delovne pogoje, ki pa se 
razlikujejo med seboj tako kot vreme. Inverter hitreje ohla-
di ali ogreje prostor na želeno temperaturo, ker enostavno 
z regulatorjem zviša vrtljaje kompresorja. Za vzdrževanje 
temperature v že ohlajenem ali ogretem prostoru je po-
trebna znatno manjša moč od nominalne moči klimatske 
naprave. Navadna klimatska naprava se zato vklaplja in 
izklaplja, inverterska klimatska naprava pa je sposobna 
znižati vrtljaje kompresorja in s tem zmanjšati moč hlaje-
nja, kar zmanjšuje verjetnost prehladov in glavobolov ter 
tako pripomore k bolj zdravemu ohlajanju. 

Lastnosti klimatske naprave



  Od maja lahko na Planet TV 
spremljamo drugo sezono kuharskega 
šova Glej, kdo kuha, v katerem so 
glavni mali chefi otroci, stari med 
deset in štirinajst let. Oddajo vodi 
Katarina Mala, ki je tudi na fotografiji 
z enim od pomočnikov malih chefov 
iz vrst slovenske estrade, članom 
priljubljene skupine Čuki Jernejem 
Tozonom.  A.B. / Foto: Planet TV

 Kar nekaj Ločanov se je z 
Gorenjskim glasom odpravilo na 

izlet na Dolenjsko. Ustavili smo 
se v Krškem, kjer smo si ogledali 
najprej mestni muzej, potem pa 
še Mencingerjevo hišo. Pot nas 

je potem iz Krškega vodila mimo 
Sevnice in Boštanja proti Radečam, 

kjer smo popoldne preživeli na 
vodi: uživali smo v vožnji s splavom 

po reki Savi, se zavrteli ob zvokih 
harmonike, okušali flosarski golaž 

in doživeli splavarski krst. 
 A. B. / Foto: A. B.

   Na letošnjem izboru za mis športa je 
zmagala Domžalčanka Tjaša Bahovec. Vabilu 
na izbor se je odzvalo kar nekaj znanih 
slovenskih imen, predvsem športnikov. Tako 
smo v fotografski objektiv ujeli telovadca 
Saša Bertonclja iz Gorenje vasi pri Retečah 
z dekletom Nino Rizvič, s katero pričakujeta 
naraščaj. A. B. / Foto: Tina Dokl

 Mladi loški nadobudneži, ki verjamejo, da lahko s kreativnostjo in željo naredijo 
spremembo – med njimi tudi Katja Korošec, Gaja Panjtar, Jaka Hartman, Alenka Žumer 
in Barbara Fojkar – so s hipijado Rdečo Ostrigo prelevili v čudežno deželo ter skozi 
ustvarjanje glasbe, pisanje zgodb, vizualne pravljice in še množico pestrih aktivnosti 
odprli perspektivo drugačnega, bolj sproščenega sveta. S. L. / Foto: Primož Pičulin
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www.ros-cars.si
Prodaja izpušnih sistemov za osebna  
in tovorna vozila
Specializirani servis za izpušne sisteme

 
Boris Cugelj s.p.
Spodnje Bitne 22a
4209 Žabnica
Tel.: 04 23 11 965
Tel.: 04 23 11 966
GSM: 040 53 98 08
E-pošta: prodaja@ros-cars.si

Delovni čas: 8-17h / sob.-ned. zaprto

Dostavljamo s kurirsko službo DPD na  
vaš naslov po celotni Sloveniji.

BMW 318 E46 ZADNJI LONEC – 60 €
TWINGO ZADNJI LONEC – 30 €
OPEL VECTRA B ZADNJI LONEC – 70 €
VOLVO S60 ZADNJI LONEC – 105 € 

katalizatorji

  Novo odprti senzorični park pri Centru 
slepih, slabovidnih in starejših v Stari Loki 
streže vsem čutilom. Skozi izvrtine v stebru, 
kjer lahko pogled usmeriš v mogočna 
parkovna drevesa iz obdobja baroka, sta se 
takole spogledala Urban Švegelj, arhitekt in 
projektant senzoričnega parka, in njegov sin 
Marko. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 

   Na enem od gasilskih usposabljanj v Škofji Loki smo 
v objektiv ujeli gasilsko družino Štremfelj. Strumno, kot 
se za gasilce spodobi, so se postavili oče Andrej in sinovi 
Nejc, Blaž in Rok. Prva dva sta tudi poklicna gasilca, druga 
dva operativca v Prostovoljnem gasilskem društvu Stara 
Loka. Na sliki manjka žena in mama Tatjana. Fantje pravijo, 
da ima doma tudi ona pozivnik, namreč zato, da ve, kdaj 
se ji ni treba truditi s kosilom, kadar so oni prek svojih 
pozivnikov poklicani na intervencijo. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 

   Teden podeželja na Loškem se je živahno začel z uvodno 
prireditvijo s tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov na 
Mestnem trgu v Škofji Loki. Pisani venčki marjetic so krasili 
glave organizatorjev in udeležencev. Z njim se je ozaljšala tudi 
Jana Jenko, novinarka in moderatorka Radia Sora, ki je tega dne 
vešče krmarila med številnimi stojnicami. Med njimi je bila tudi 
stojnica Društva za promocijo in zaščito idrijskih jedi, kjer so 
prikazali, kako se izdelujejo idrijski žlikrofi. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 
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BONUS STARO ZA NOVO 
KASKO ZA 1 €
BONUS OB PEUGEOT 
FINANCIRANJU
5 LET JAMSTVA

PEUGEOT 208

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 Peugeot 208 (Style 1,2 Puretech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot 
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 11.181 EUR; mesečni obrok je 119 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 
mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22. 04. 2016 znaša 7,6 % in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2 %; fi nancirana vrednost 7.827 EUR; skupni znesek za plačilo 13.077 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na 
vašega prodajalca vozil Peugeot. Bonus staro za novo ne velja za model Peugeot 208 s 3 vrati.

www.peugeot.si

AVTO CELEIA, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, tel.: 03 42 54 605AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

MIROSLAV CVJETIČANIN

V dosedanjih treh generacijah se je 
s petimi milijoni prodanih zagotovo 
vpisal med najbolj znane avtomobile.
Tudi številne slovenske družine so 
prav v scenicu našle idealnega par-
tnerja mobilnosti, saj je avto že od 
nekdaj pravi multipraktik.

RENAULT SCÉNIC ŽE 20 LET USPEŠNO 
OSVAJA TUDI SLOVENSKE DRUŽINE

Čeprav so danes najbolj rastoč avto-
mobilski razred v Evropi mali športni 
terenci, se kompaktni ali srednje veli-
ki limuzinski kombiji še ne dajo. Zače-
tnik tega razreda je Renaultov scénic. 

Kompaktni avti so se rojevali sredi 80. 
let prejšnjega stoletja. V tistem obdo-
bju so Japonci veliko eksperimentirali 
s karoserijskimi oblikami in trgu že 
ponudili nekatere izdelke, ki povsem 
ustrezajo sodobni definiciji tega ra-
zreda. Tudi na naših cestah smo opa-
zili kakšen mitsubishi space runner 
ali celo nissan prairie deset let prej, 
zanimivo pa je, da tudi Evropa ni bila 
takrat povsem odmaknjena. Italde-
sign je že leta 1978 predstavil koncept 
lancia megagamma, 4,3 metra dolg 
limuzinski kombi, ki je bil po mnenju 
Fiata, takrat že lastnika znamke Lan-
cia, preveč tvegan korak tistega časa. 
Francozi udarijo v polno, zasluge gre-
do Le Quémentu in Asensiovi. Patrick 

Le Quément je, ko je leta 1987 prevzel 
oblikovalski oddelek Renaulta, krepko 
pokopal star način svoje obrti pri tej 
znamki in zasnoval oddelek, ki je bil 
večji kot kdajkoli prej in bolj samo-
stojen pri odločanju. Za šefa projekta 
je postavil takrat mlado in obetavno 
francosko oblikovalko Anne Asen-
sio, ki je nadzirala razvoj koncepta 
z imenom scénic. Ime se, angleško, 
namerno sliši zelo mednarodno, v re-
snici gre pa za kratico "safety concept 
embodied in a new innovative car", 
koncept varnosti, zapisan v novem 
inovativnem avtomobilu. Koncept so 
javnosti pokazali leta 1991 na salonu 
avtomobilov v Frankfurtu, a je trajalo 
kar pet let, da je prišel na trge serijski 

Novost med enoprostorci
Na ženevskem avtomobilskem salonu je Renault prvič v živo predstavil novo 
rojstvo legende med družinskimi enoprostorci – Renault Scenic.
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Najugodnejši nakup  
rezervnih delov  

za vaše vozilo ali motor

Kidričeva cesta 33c, 
4220 Škofja Loka
T: 04 51 55 900  
GSM: 041 705 278 
info@avtomarkovic.si   
www.avtomarkovic.si

Možno tudi plačilo na obroke.

AKCIJA Thule 
nosilec za kolo. 

AKCIJA v juniju na hladilnike 
klime, kompresorje …

ČISTILA ZA KLIME 
že od 5,50 EUR naprej THULE  

PRO RIDE 598  
(na voljo v sivi in 

črni barvi).

avtomobil. Ta je bil na pogled povsem 
drugačen od koncepta, je pa vendarle 
vseboval številne ideje in rešitve, ki 
jih je ponudil konceptni scénic.

PRI RAZVOJU SCÉNICA SO ENO 
KLJUČNIH VLOG ODIGRALI TUDI – 
OTROCI!

Znotraj enoprostorske zasnove zuna-
njosti je bilo treba ustvariti za dru-
žine prijetno in uporabno okolje. Le 
Quément in Asensio sta bila pri tem 
nadvse dosledna. Pri razvoju so sode-
lovali celo otroci zaposlenih v Renaul-
tu, saj so želeli tudi njim ugoditi glede 
želja in zahtev v njim namenjenem 
avtomobilu. Avtomobil za življenje, 
kot so mu takrat rekli, je tako zdru-
ževal prostornost, prilagodljivost, var-
nost in dejavnik zabavnosti. Natanko 
tisto, kar so evropske družine z več 
otroki takrat že iskale in pogrešale. 
Serijski avtomobil je vse to ponudil 
in je prepričal tudi strokovno javnost, 
ki mu je podelila naslov avtomobila 

leta 1997. Druga in tretja generacija je 
nadgradila osnovne adute in vpeljala 
kopico novih. Druga generacija, pred-
stavljena leta 2003, je gradila na izje-
mnem uspehu prve ter nadgrajevala 
prijaznost do uporabnika, videz in 
prostor. Prvič so namreč ponudili za 
20 centimetrov podaljšano različico 
grand s sedmimi sedeži, s čimer je bil 

tudi na tem področju scénic prvi med 
sebi podobnimi. Za povrh mu je uspe-
lo osvojiti vseh pet zvezdic na posku-
snih trčenjih Euro NCAP. Marca 2009 
je prišla tretja generacija scénica, ki 
je znova utrjevala prednosti in dobre 
rešitve predhodnikov, hkrati pa so ji 
namenili več prefinjenosti, udobja na 
poti in pripravnosti v notranjosti. 

Scenic četrti!



5 LET BREZ SKRBI.
Privoščite si jih.

NORA 
PONUDBA

ZA 1 EUR !

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj, 
www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si, 04 2015 223

Brez skrbi do novega Renaulta. Za 1 EUR.
Do konca junija si ob nakupu novega vozila Renault zagotovite 5 brezskrbnih let za 1 €! Ob nakupu po 
sistemu staro za novo, pa vas bomo opremili še z letno vinjeto. Vaše rabljeno vozilo bomo vzeli v račun, 
razliko pa razdelili na več mesečnih obrokov. Pohitite z naročilom in ne zamudite izjemnih ugodnosti.

ZAVAROVANJE
BNI

(zavarovanje posojila
za primer brezposelnosti, 

nezgodne smrti ali invalidnosti)

5 LET 
VZDRŽEVANJA

(SERVISIRANJA)
ZA 1 €

BREZPLAČNO
OBVEZNO IN KASKO

ZAVAROVANJE

5 LET 
JAMSTVA

ZAVAROVANJE
GAP

(pomaga zmanjšati
finančno izgubo

v primeru škode ali kraje)

5 let vzdrževanja za 1 € (pogodba o rednem vzdrževanju My Revision vam zagotavlja enkrat letno obisk servisa, originalne nadomestne dele in 
fiksno ceno brez negativnih presenečenj za le 1 €). 5 let jamstva (5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 
5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje (kasko zavarovanje proti kraji za prvo leto). BNI (zavarovanje 
posojila za celoten čas financiranja v primeru brezposelnosti, nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti). GAP (zavarovanje, s katerim vam pomagamo 
zmanjšati finančno izgubo v primeru popolne škode na vozilu ali kraje vozila).

Vse navedene ugodnosti veljajo ob nakupu novega vozila Renault v Remontu Kranj od 10. do 30.6.2016. Veljajo v primeru Re-
nault Financiranja. Letno vinjeto podarimo ob nakupu novega vozila Renault v Remontu Kranj od 10. do 30.6.2016 po sistemu 
staro za novo - samo ob predložitvi oglasnega sporočila.

Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo!
Boštjan 041 740 878, Mark 030 697 285
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 15. 6. 2016  •  Škofja Loka, Mala galerija Občine Škofja Loka

RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV OTROK VRTCA ŠKOFJA LOKA IN 
LOŠKIH OSNOVNIH ŠOL (NA OGLED DO 4. 7. 2016)

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

15. 6. 2016 •  Škofja Loka, Pošta Škofja Loka-Trata, Frankovo naselje 63

FILATELISTIČNA RAZSTAVA ČIPKE (NA OGLED DO 29. 6. 2016)

Informacije: 031 412 690, srecko.bericic@yahoo.com, www.fzs.si

15. 6. 2016  •  Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

15. 6. 2016  •   Škofja Loka, Okrepčevalnica Mah, Podlubnik 1c (z a 
športno dvorano Poden), 17.00

SREDIN MAHMTB KROG

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, www.MahMTB.com

15. 6. 2016  •   Škofja Loka, Galerija na gradu, Loški muzej Škofja Loka, 
Grajska pot 13, 19.00

VMESNI PROSTOR – REFLEKSIJA ČIPKE V SODOBNIH UMETNIŠKIH 
VIZUALNIH PRAKSAH (NA OGLED DO 15. 9. 2016)

Informacije: 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 04 517 04 13, 
barbara.sterle@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej 
Škofja Loka

15. 6. 2016  •  Škofja Loka, Hodnik Loškega muzeja, Grajska pot 13, 19.00

VITRINA MESECA: RAZSTAVA FILATELISTIČNEGA DRUŠTVA LOVRO 
KOŠIR (NA OGLED DO 17. 7. 2016)

Informacije: 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 04 517 04 13, 
barbara.sterle@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej 
Škofja Loka

16. 6. 2016  •  Škofja Loka, Sokolski dom, 18.00

ODPRTJE BRALNICE NA VRTU SOKOLSKEGA DOMA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Katja Štucin – 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si (v 
primeru dežja odpade)

16. 6. 2016  •   Škofja Loka, Kristalna dvorana Sokolskega doma, 
18.00

SLOVESEN SPREJEM UČENK IN UČENCEV

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

16. 6. 2016  •   Škofja Loka, Kristalna dvorana Sokolskega doma, 18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE „HIŠE PRIPOVEDUJEJO“

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si, 
Mateja Hafner Dolenc, 05 511 23 44, mateja.hafner@skofjaloka.si

17. 6.2016  •   Škofja Loka, Sokolski dom, 19.30

10. OBLETNICA PRIJATELJSTVA MED TABOROM (ČEŠKA) IN ŠKOFJO LOKO

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

18. 6. 2016  •   Škofja Loka, Staro mestno jedro, 9.00–21.00

HISTORIAL ŠKOFJA LOKA

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02,  
andreja.kriznar@skofja-loka.com, www.historial-skofjaloka.si

18. 6. 2016  •   Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 in 
Galerija Ivana Groharja, Mestni trg 37, 9.00–24.00

POLETNA MUZEJSKA NOČ V LOŠKEM MUZEJU

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

18. 6. 2016  •   Škofja Loka, Nogometno igrišče za OŠ Cvetka Golarja 
(za dvorano na Trati), 10.00–02.00

8. TADEJEV MEMORIAL V MALEM NOGOMETU

Informacije: Aleksandar Okiljević, 040 836 441, Mustafa Jašaragić, 
040 805 937

18. 6. 2016  •    Škofja Loka, Škoparjeva hiša, Loški muzej Škofja Loka, 
Grajska pot 13, 12.00–18.00

POLETNA MUZEJSKA NOČ: DELAVNICA IZDELOVANJA PANJSKIH 
KONČNIC IN BREZPLAČEN OGLED ŠKOPARJEVE HIŠE

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

18. 6. 2016  •   Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, 
18.00–21.30

POLETNA MUZEJSKA NOČ: OPAZOVANJE VEČERNEGA IN NOČNEGA 
NEBA V DRUŽBI ASTRONOMOV

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

18. 6. 2016  •   Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, 
18.00–24.00

POLETNA MUZEJSKA NOČ: PROST VSTOP V LOŠKI MUZEJ

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

18. 6. 2016  •  Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, 19.00

POLETNA MUZEJSKA NOČ: JAVNO VODSTVO PO ZBIRKAH LOŠKEGA 
MUZEJA

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

18. 6. 2016  •  Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, 19.00

POLETNA MUZEJSKA NOČ: LOŠKE PRIPOVEDKE V GRAJSKEM STOLPU 

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

18. 6. 2016  •  Škofja Loka, Jurjeva dvorana v Stari Loki, 20.00

PRAZNOVANJE 25. ROJSTNEGA DNE SLOVENIJE: NAGOVOR  
DR. ROSVITE PESEK IN KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV

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

junij 2016
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18. 6. 2016  •  Škofja Loka, Bar Freising na Loškem gradu, 17.00

KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN 

Informacije: Davor Gantar, 051 640 949

18. 6. 2016  •   Škofja Loka, Kristalna dvorana Sokolskega doma Škofja 
Loka, 20.00 

KONCERT: PEVSKI ZBOR LUBNIK ŠKOFJA LOKA IN GOSTOVANJE  
PEVSKEGA ZBORA VOKAL ENSEMBLE CANTABILE IZ FREISINGA 

Informacije: Stanislava Žontar, 031 841 262, stanka02@gmail.com

19. 6. 2016  •   Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Škoparjeva hiša, 
Grajska pot 13, 10.00–12.00

GRAJSKA ROKODELNICA TKANJE BLAZINE ZA SEDENJE  
(Z BREJO PREJO)

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si, FB: Loški muzej Škofja Loka

20. 6. 2016  •  Škofja Loka, Osnovna šola ŠL Mesto, Šolska ul. 1, 18.30

TEČAJ MEDITACIJE: „ODKRIJTE SVOJ RESNIČNI JAZ! –  
POT DO DOKONČNE SAMOURESNIČITVE“

Informacije: 070 314 548, info@kadampa-si.org, www.kadampa-si.org

21. 6. 2016  •  Škofja Loka, Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

DVOJNE POČITNICE – Z BRANJEM! SREČANJE Z MAG. TILKO JAMNIK, 
KNJIŽNIČARKO, PRAVLJIČARKO IN AMBASADORKO BRANJA –  
BRALNICA 2016

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si,  
(v primeru dežja odpade)

22. 6. 2016  •  Škofja Loka, Cankarjev trg, Škofja Loka, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

22. 6. 2016  •   Škofja Loka, Okrepčevalnica Mah, Podlubnik 1c  
(za športno dvorano Poden), 17.00

SREDIN MAHMTB KROG

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, www.MahMTB.com

25. 6. 2016  •  Škofja Loka, Mestni trg, Katja Štucin, 18.00

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 25-LETNICI 
OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE – KONCERT MESTNEGA PIHALNEGA 
ORKESTRA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si  
(v primeru dežja bo v Sokolskem domu)

25. 6. 2016  •   Škofja Loka, Zbirka novejše zgodovine, Loški muzej 
Škofja Loka, Grajska pot 13, 19.30

RAZSTAVA ŠKOFJA LOKA' 91

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

25. 6. 2016  •  Škofja Loka, Cankarjev trg Škofja Loka, 19.30

KONCERT SKUPINE OF

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

27. 6. 2016  •   Škofja Loka, Telovadnica OŠ Ivana Groharja,  
Telovadnica OŠ Cvetka Golarja, 9.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH

Informacije: Jelka Jelovšek Srebot, 040 33 44 75, dpm.skofjaloka@gmail.com

27. 6. 2016  •   Škofja Loka, Loški grad, Škofja Loka, grajsko dvorišče, 
Grajska pot 13, 20.30

DAJ VSE OD SEBE! V TEBI JE VEČ, KOT SI MISLIŠ.

Informacije: Sabina Gabrijel; sabina.gabrijel@skofjaloka.si

28. 6. 2016  •   Škofja Loka, Telovadnica OŠ Ivana Groharja,  
Telovadnica OŠ Cvetka Golarja, 9.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH

Informacije: Jelka Jelovšek Srebot, 040 33 44 75, dpm.skofjaloka@gmail.com

28. 6. 2016  •  Škofja Loka, Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

AVTOBIOGRAFIJE Z ROBA – BRALNICA 2016

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si  
(v primeru dežja odpade)

29. 6. 2016  •   Škofja Loka, Telovadnica OŠ Ivana Groharja,  
Telovadnica OŠ Cvetka Golarja, 9.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH

Informacije: Jelka Jelovšek Srebot, 040 33 44 75, dpm.skofjaloka@
gmail.com

29. 6. 2016  •  Škofja Loka, Cankarjev trg, Škofja Loka, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

29. 6. 2016  •   Škofja Loka, Okrepčevalnica Mah, Podlubnik 1c  
(za športno dvorano Poden), 17.00

SREDIN MAHMTB KROG

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, www.MahMTB.com

30. 6. 2016  •   Škofja Loka, Telovadnica OŠ Ivana Groharja,  
Telovadnica OŠ Cvetka Golarja, 9.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH

Informacije: Jelka Jelovšek Srebot, 040 33 44 75,  
dpm.skofjaloka@gmail.com

30. 6. 2016  •  Škofja Loka, Loški grad Škofja Loka, Grajska pot 13, 20.00

DALMATINSKI VEČER POD ZVEZDAMI: KLAPA INTRADE IN KLAPA MALI 
GRAD

Informacije: Žiga Pišlar, 030 389 674, razvojurbanekulture@gmail.com, 
Klavdija Rupar, 041 415 777, klavdijarupar17@gmail.com
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Ljubezen iščete daleč od sebe, potem 
pa ste vedno znova razočarani. Končno 
boste le spregledali resnico in svet 
bo postal lepši. Skoraj vedno ste 
prepričani, da morate biti sami za vse. S 
prelaganjem svojih bremen boste lažje 
zadihali. Imeli boste občutek, da se vam 
tokrat nasmiha sreča.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Resnica včasih še bolj boli kot pa laž. 
Odločili se boste za nekaj, ker nimate 
pravega razloga, iščete pa odgovore 
na vprašanja, na katera je nemogoče 
odgovoriti. Iz odnosov do različnih ljudi 
se je treba naučiti kaj, komu in zakaj 
dajemo. To je vsa modrost. Hoteli vas 
bodo finančno zapeljati, a vi se ne boste 
dali.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Včasih si nočete priznati, koliko vam 
pomenijo določene osebe. Tokrat se ne 
boste mogli izogniti in treba bo priti z 
resnico na dan. Sami sebe vidimo vedno 
drugače, kot nas vidijo drugi. Imejte se 
radi, postavite se na prvo mesto. Denar 
boste potrošili za več manjših stvari 
in se zopet spraševali, kam je vendar 
odšel. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Čustveni odnosi se bodo končno 
sprostili in zavel bo nov veter. V čim 
krajšem času boste hoteli rešiti težave 
in napake iz preteklosti, morda vam celo 
še uspe. Denar vam bo v tem mesecu 
zopet delal preglavice, a tokrat boste 
prišli do dobrega zaključka. Dovolite 
sanjam, da se rodijo in živijo.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Zadeve, ki so v resnici čisto preproste, 
se vam bodo zapletle. Kar nekaj časa 
boste iskali prave odgovore in jih tudi 
našli. Čisto neka tretja oseba vam bo 
priskočila na pomoč, ne da bi od vas 
pričakovala korist. Da, tudi taki ljudje 
obstajajo. Ljubezenskih zadev ne 
prelagajte več na jutrišnji dan, posledice 
niso ugodne.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Zaupali boste sami sebi in tudi drugim 
dokazali, da ste vredni spoštovanja, 
ljubezni in da zmorete veliko več, kot 
ste do sedaj pokazali. Radi bi prehiteli 
svojo prihodnost, a kot boste kmalu 
spoznali, to ni mogoče. Vsaka stvar ima 
vedno tudi svoj čas. Situacija, v kateri se 
boste znašli, bo za vas pozitivna.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6..

Še ob pravem trenutku boste opozorjeni, 
tako da ne bo neprijetnosti. Začeli pa 
se boste spraševati, koliko časa boste 
še zmogli na tak način. Ne delajte si 
nepotrebnih in neutemeljenih skrbi, 
saj se bo vse uredilo vam v prid. Tako 
kot vedno. Poravnali boste vse stare 
račune in presenečeni boste nad svojo 
iznajdljivostjo.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

V trebuhu vas bo nekaj zaščemelo in 
takoj ne boste prepoznali metuljčkov, ki 
vam naznanjajo, da ste že zaljubljeni, 
pa tega še ne veste. Velika očaranost 
se lahko razleti zaradi nezaupanja, 
pa naj bo še tako močna. Bodite malo 
bolj pozitivni. Nekatere nakupe boste 
prisiljeni preložiti, a druge boste 
uspešno opravili. 

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Če boste preveč poslušali mnenja 
drugih in jih tudi sprejemali, vam 
to kasneje lahko zelo zagreni nekaj 
lepega. Kolo usode se vedno obrača, 
ker ne vidimo cilja, ne prekinemo 
vrtenja. Čim prej obup spremenite v up. 
Pred vami so večje spremembe. Seveda 
vas bo najprej zajela panika, a potem 
boste blesteli.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Naključno srečanje bo imelo večje 
posledice, kot si boste mislili. Kaj pa, 
če to le ne bo samo naključje. Sreča je 
lahko prav skrivnostno skrita, a na koncu 
jo vidimo pred seboj, na dosegu roke. 
Dosegli boste vse meje svoje zmožnosti, 
zato boste morali za nekaj časa shajati z 
manj denarja, kot ste vajeni. 

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

V ljubezni se boste otresli dvomov 
in odvečnih skrbi. Končno boste 
začutili zaupanje in se prepustili lepim 
trenutkom. Prihodnost se odvija ravno 
v tem trenutku. Ne iščite odgovorov v 
jutrišnjem in včerajšnjem dnevu.
Nagovarjali vas bodo k investiranju. 
Čeprav bo vse videti v najlepšem redu, 
se ne boste pustili pregovoriti. 

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Včasih se preveč sprašujete in iščete 
razloge za in proti. Marsikaj lepega gre 
zato mimo vas, dobro premislite o tem. 
Življenje je tisto, ki samo prinese nekaj, 
kar potrebujemo, iz izkušenj pa se vsi 
samo učimo. In seveda niste izjema. 
Že ko boste obupali, da ste denar vrgli 
stran, se vam nasmehne sreča.



Glasbena šola Škofja Loka ima s 
kvalitetnim učiteljskim kadrom 
na Loškem velik ugled. To ne-
dvomno dokazuje tudi vsako-
letno veliko zanimanje za vpis 
novih učencev. Za prihodnje 
šolsko leto so tako sprejeli 62 
učencev, največ zanimanja pa je 
tudi letos za učenje prečne flav-
te, kitare, klavirja in tudi violine. 
Razen flavte imajo prednost or-
kestrski inštrumenti. Z veseljem 
bi odprli kakšen dodatni odde-
lek, a jim tega žal ne dovoljuje 
resorno ministrstvo. Tako širitve 
oddelkov v slovenskih glasbe-
nih šolah ni bilo že sedem let. 
V iztekajočem se šolskem letu 
2015/16 je glasbeno šolo obi-
skovalo skupno 482 učencev 
pri individualnem in skupin-
skem pouku, od tega 333 na 
matični šoli v Škofji Loki, ostali 
učenci pa ure obiskujejo na di-
slociranih oddelkih: 25 učencev 
v Gorenji vasi, 42 učencev v Ži-
reh in 82 učencev v Železnikih. 
Ob individualnem pouku števil-
ni učenci obiskujejo tudi ure za 
orkester, saj na šoli delujejo kar 
štirje, godalni, kitarski, pihalni 
in harmonikarski, za sol k dobri 
glasbi pa sta tu še dva manjša 
džezovska benda.
Učenci Glasbene šole Ško-
fja Loka se skupaj z mentorji 
vsako leto udeležujejo tudi 
različnih tekmovanj doma in 
v tujini. Najboljši učenci v izte-
kajočem se šolskem letu pa so 
bili: violinistki Živa Bohinc in 
Ana Šolar, ki sta tudi uspešno 
opravili sprejemni izpit na Kon-
servatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani (njun mentor je prof. 
Tina Sekula); odličen je bil Trio 

trobent – Janez Jesenovec, 
Anže Prašnikar, Blaž Bukovnik, 
(mentor: prof. Alojz Kompan), 
prav tako pa tudi flavtistka 
Jerca Berce (mentor: mag. Ana 
Kavčič Pucihar). Tako sestav kot 
solistka sta prejela zlati plaketi 
na 45. tekmovanju mladih glas-
benikov Republike Slovenije 
Temsig 2016. Zlata priznanja 
so učenci loške glasbene šole 
dosegali tudi na 8. mednaro-

dnem glasbenem tekmovanju 
Svirel 2016, med njimi so: Janez 
Jesenovec, trobenta (mentor: 
prof. Alojz Kompan), Miha Be-
nedik, violončelo (mentor: prof. 
Barbara Jager), Marija Šubic in 
Terezija Končan, violina (men-
tor: prof. Katja Marinič) in Nejc 
Perme, orgle (mentor: prof. Kle-
men Karlin). Mladi kitarist Leon 
Ravnikar se je z zlato plaketo 
izkazal na 9. mednarodnem 

tekmovanju “Andre Segovia” 
v mestu Monheim am Rhein v 
Nemčiji, Nace Ravnikar pa je s 
kitaro dosegel zlato priznanje 
na 13. evropskem tekmovanju 
kitaristov “Enrico Mercatali” v 
italijanski Gorici. Mentor obeh 
učencev je prof. Denis Kokalj. 
Zlata je bila tudi Klara Prevo-
dnik, harmonika (mentor: prof. 
Jernej Hostnik), ki je uspeh 
dosegla na 10. mednarodnem 
tekmovanju za nagrado Avse-
nik v Begunjah na Gorenjskem.
Mladi glasbeniki pa so nanizali 
tudi nekaj pomembnih na-
stopov v šolskih ansamblih in 
orkestrih. Godalni orkester je 
pod vodstvom Tilna Drakslerja 
nastopil na 42. srečanju glasbe-
nih šol Gorenjske in zamejstva, 
ki so ga letos pripravili v Škofji 
Loki, odličen je bil zaključ-
ni nastop oddelka za balet v 
okviru O’glasbene Loke pod 
vodstvom mentorice prof. Ane 
Terkov Perinović. Otroci ritmov 
z Jako Strajnarjem pa bodo na-
stopili na koncertu ansamblov 
in orkestrov slovenskih glasbe-
nih šol ob 200-letnici glasbe-
nih šol Slovenije in 25-letnici 
Republike Slovenije, ki bo 23. 
junija na Kongresnem trgu v 
Ljubljani. Ravnatelj Glasbene 
šole Peter Kopač je ponosen 
tako na učence kot na mentor-
je, ki jim glasbo predstavljajo 
na najboljši način. "Največjo 
pozornost bom v prihodnjem 
šolskem letu posvečal nadalj-
njemu uspešnemu razvoju 
najboljših učencev in nadaljnji 
kvalitetni rasti vseh obstoječih 
orkestrov in oddelka za balet,“ 
je še povedal Peter Kopač. 
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Ob odličnih profesorjih  
uspešni tudi učenci
V zadnjem šolskem letu 2015/16 je glasbeno šolo obiskovalo  
skupno 482 učencev, podobno bo tudi v prihodnjem šolskem letu.

Marija Šubic z violinskim koncertom Pomlad iz Štirih letnih 
časov Antonia Vivaldija na 42. srečanju glasbenih šol Gorenj-
ske in zamejstva / Foto: Gašper Jager

Trio trobent, prejemnik zlate plakete in 2. nagrade na TEMSIG 
2016 / Foto: Gašper Jager
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Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

Te vrste priročnik bralci 
Gorenjskega glasa že 
poznate, saj je iz zbirke 
Vodnik po naravi kot so 
bili priročniki Gobe, Ptiči 
in Cvetlice. V Zdravilnih 
zeliščih je več kot 700 
fotografij in risb za 
enostavno določanje, 
opis zelišča, rastišče, 
značilnosti in uporaba. 
Vsaki rastlini je dodana 
letna ura, ki prikazuje 
čas cvetenja in zrelosti 
plodov vsake vrste.

Priročnik ima 192 strani. 
Cena je

1 2   5  0
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali ga naročite  
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Nagrade:  3-krat knjiga Cvetlice

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 30. 
junija 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.
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Rešilni jopič 100N 9.99 EUR Otroški rešilni jopič,
velikosti: S, M, L 19.50 EUR Jopič za vodne športe 50N

19.50 EUR

Jopič za vodne športe 
50N, velikosti XL, XXL 
19.50 EUR

Bokobran 120 x 450 mm 5.80 EUR
Bokobran 150 x 580 mm 8.41 EUR
Bokobran 210 x 620 mm 12.46 EUR

Varnostna 
ključavnica
za prikolico
16.95 EUR

Sidro maček 3.2 kg
14.34 EUR

Ročna tlačilka 
10.10 EUR

Tlačilka za bokobrane 
8.54 EUR

Teleskopska 
čaklja 8.30 EUR

Prenosni WC
Porta Potti 
Qube 165

49.90 EUR

HUMANITARNA AKCIJA - 
POMAGAM ANI!
Sem ANA, radovedna in družabna 

najstnica. A imam cerebralno paralizo 
in potrebujem tvojo pomoč.

Pomagaj Ani!
Za nakup rabljenega kombija pošlji SMS na 1919  
s pripisom ANA5 in prispevali boste 5 € za nakup 

rabljenega kombija za Ano.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj organizira 
humanitarno akcijo – POMAGAM ANI. Poleg SMS-sporočil  
lahko donirate tudi z nakazilom na transakcijski račun RKS, 
Območno združenje Kranj, št. 07000-0000100776 s sklicem  
00 05-2016 in pripisom POMAGAM ANI. 

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma  
Slovenije, Izimobila, Debitela, Telemacha in SiMobila. Pravila  
in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavlje-
ni na spletni strani www.kranj.ozrk.si.
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DAS IST WALTER     Logotip - črna podlaga

10 % popust
Popust velja v juniju, juliju  

in avgustu 2016 za vse storitve  
v Das ist Walter Škofja Loka.

Kupon ni prenosljiv, ni zamenljiv in ni unovčljiv v denarni obliki.
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