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

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

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

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

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE
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OGLJE 
10 kg 

6,28 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

PIVO LAŠKO  
ZLATOROG 
0,5 l PLOČ.  
0,99 EUR

PIVO UNION SVETLO  
0,5 l PLOČ. 0,99 EUR 

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

        ZAČINJENA ČEBULA  
         PRAŽENA 1 kg     
            2,99 EUR

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

OMAKA  
JACK DANIELS BBQ 

SMOOTH ORIG.  
260 g 8,45 EUR

Vabljeni na praktično predstavitev 
robotske kosilnice v petek, 20. 5. 2016

PRAKTIČČNA PREDSTAVITEV 
ROBOTSKE KOSILNICE HUSQVARNA AUTOMOWER®

Inter gozd
trgovina in servis d.o.o.  
C. Staneta Žagarja 53
(poleg Avtotehne Vis - Opel)
Kranj
GSM: 041 706 756

Odpiralni čas:
ponedeljek in sreda 8.00 - 19.00
torek, četrtek in petek 8.00 - 16.00

POPOLNO POKOŠENA ZELENICA, TUDI KO STE NA DOPUSTU !
Robotska kosilnica kosi sama, brez nadzora, podnevi ali ponoči in v vseh 
vremenskih pogojih. To stori diskretno in tiho. Zahvaljujoč naključnemu vzorcu košnje je trata 
vedno perfektno pokošena in zgleda kot preproga. Kosilnica je opremljena tudi s PIN kodo ter alarmom proti 
kraji. Pri določenih modelih je na voljo tudi aplikacija za pametne telefone, prek katere upravljate in sledite vaši 
kosilnici, medtem ko vas ni doma.

www.intergozd.si
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Emi Nikočević
Foto: Matic Zorman

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 37. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 10. maja 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,  
14. junia 2016.
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Škofjeločan bo branil  
v finalu lige prvakov
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Občani smo prejeli položnice za plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča. Številni se pritožujejo, 
da so zneski previsoki. Še posebno kmetje, katerih ze-
mlja se nahaja v industrijski coni. Ali se da vsaj v tem 
primeru kaj spremeniti?
"Zadevo je treba pogledati celostno. Dejansko je prišlo do 
določenih sprememb pri obračunu v letošnjem letu, in si-
cer zaradi več dejavnikov. En dejavnik je, da so bile do sedaj 
kvadrature obračunane po starih podatkih, letos pa so bili 
upoštevani ažurni podatki skladno s stanjem na Geodetski 
upravi RS (GURS). Torej, če so pri tem ugotovljene kakšne 
napake, jih je treba urediti pri njih. Druga sprememba iz-
haja iz predlani sprejetega občinskega prostorskega načrta 
in na tej podlagi v letošnjem letu vključenih nepozidanih 
površin. Večje nepozidane površine so predvsem v indu-
strijski coni, ki jih je bilo treba skladno z leta 2004 spreje-
tim odlokom vključiti v obračun. V zvezi z letošnjim plači-
lom zadevo še preverjamo in bomo našli ustrezno rešitev, 
da zaradi tega prebivalci, ki imajo sicer industriji name-
njene zazidljive površine, ne bodo imeli finančnih težav 
pri normalnem funkcioniranju." 
• V začetku aprila ste pridobili uporabno dovoljenje za 
krožno križišče in prvo podetapo južne dovozne ceste v 
industrijsko cono na Trati. Kdaj se boste skupaj z državo 
lotili ureditve prometa čez železniško progo v vas Trata?
"Najprej nas čaka preureditev dvojnega ovinka pri tovarni 
močnih krmil, kar je v teku. Sicer pa trenutno pripravlja-
mo prometni režim, ki predvideva prepoved tovornega pro-
meta preko železniškega prehoda, ki trenutno onemogoča 
normalno pretočnost po Kidričevi cesti. Predvidevamo, da 
bo v tem mesecu rešitev tudi znana. To bo naša rešitev, 
sama odločitev pa ni v pristojnosti občine. To bo urejala 
država v povezavi s Slovenskimi železnicami in podala od-
ločitev, kdaj bo skladno z načrti železniški prehod zaprla."
• Na križišču pri Mercatorjevem centru in Eurospinu na 
Kidričevi cesti je že večkrat prišlo do nesreče, v kateri 
je nemalokrat bil poškodovan prav pešec. Že dalj časa 
se govori, da naj bi tam uredili krožišče. Kako kaže tudi 
realizaciji teh načrtov?
"Krožišče je tam res predvideno. Žal v preteklosti po eni stra-
ni ni bilo dovolj sredstev, po drugi strani pa nam še ni uspe-

Ta čas potekajo  
cenitve Name
Na podlagi cenitve, ki jo izdelujejo  
v teh dneh, naj bi stekli konkretni 
dogovori o nakupu Name. Odločitev  
naj bi sprejeli do jeseni.

lo pridobiti vseh potrebnih zemljišč. Projekt je pripravljen, 
moramo pa dobiti še soglasje Mercatorja, saj je na severni 
strani tega krožišča več priključnikov (dostop do Mercator-
ja, Eurospina in Loške komunale). Računamo, da bomo do 
konca letošnjega leta uredili vse glede zemljišč, rekonstruk-
cija je predvidena konec naslednjega leta, predhodno pa 
mora biti predvidena tudi v občinskem proračunu."
• Podoben primer je križišče na Plevni, ko je predvsem v 
času konic praktično nemogoče zaviti levo iz smeri zdra-
vstvenega doma. Tudi tam naj bi nekoč dobili krožišče …
"Pri Plevni smo se dogovarjali glede ureditve krožišča, vendar 
bi izvedba preveč posegla v sam Kamnitnik in bi bila reali-
zacija prostorsko zelo težko izvedljiva. Po drugi strani se je 
zdaj zaradi južne obvoznice v Poljansko dolino promet precej 
zmanjšal. Ko bomo vzpostavili omejitev prometa skozi staro 
mestno jedro, pričakujem še manj prometa in bo vključeva-
nje na Kidričevo cesto lažje. Po drugi strani pa je po izgra-
dnji obvoznice povečan tranzitni promet po Suški cesti, ki ga 
bomo dodatno umirili s postavitvijo še ene grbine. Opažamo, O
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da je od odprtja obvoznice tam promet 
bistveno povečan."
• Kapucinsko predmestje velja za 
potencial razvoja Škofje Loke. Era, ki 
je tam nameravala zgraditi trgovski 
center s podzemnimi garažami, je 
zemljišče prodala. Kaj se pravzaprav 
tam trenutno dogaja in kakšna je vi-
zija tega območja?
"Kar zadeva občino, za nadaljevanje gra-
dnje ni zadržkov in čakamo na dejanski 
začetek gradnje. Novi lastnik je nepre-
mičninska agencija Gorenjske banke in 
o časovnici same gradnje oziroma načr-
tih za to območje odloča investitor."
• Ostaniva v tej bližini. Ali ste se že 
kaj dogovorili z upravo Name o na-
kupu objekta za potrebe knjižnice?
"Skladno s pooblastilom občinskega 
sveta smo takoj začeli z dogovarja-
njem. Imeli smo že usklajevalni sesta-
nek, trenutno je v teku izdelava cenitve 
in na njeni podlagi bomo lahko začeli 
prave razgovore. Nekje do meseca sep-
tembra se moramo načeloma dogovo-
riti, na kakšen način naj bi to uredili. 
Nato pa je realizacijo pridobitve stavbe 
treba vključiti v občinski proračun." 
• Kako boste letos reševali povečan 
vpis otrok v vrtec?
"S strani Vrtca Škofja Loka smo preje-
li natančne podatke o letošnjem vpisu 
otrok v vrtec. Podatki o vpisu so pričako-
vani in bistveno ne odstopajo od prete-
klih let. Glede na to, da je vpis otrok večji 
od razpoložljivih mest, smo tako na Ob-
čini Škofja Loka sprejeli sklep – navodilo 
Vrtcu, da se v šolskem letu 2016/2017 po-
veča število otrok za dva otroka v oddel-
ku. Poleg navedenega smo sprejeli tudi 
sklep o manjši notranji igralni površi-
ni, vendar skladno z dopustnimi pogoji 
Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca. Kot v preteklih letih pričakujemo 
tudi letos določeno število odpovedi ob 
podpisu pogodb, na prosta mesta pa 
vrtec potem sproti sprejema otroke s 
čakalnega seznama. Pričakujemo, da v 
septembru ne bo veliko zavrnjenih otrok 
za mesta v vrtcu."
• V kateri fazi je projektiranje nove-
ga vrtca v vojašnici (sredi aprila ste 
imeli pregled projektov …)?
"Dobili smo pet projektov. Ocenjevala 
jih je posebna komisija, a v tem tre-

nutku dokončna odločitev še ni zna-
na. Res pa eden od projektov precej 
izstopa, tako po funkcionalnosti kot po 
ceni, komisija pa še ugotavlja in uskla-
juje posamezne detajle. Predvidoma 
maja bo izbran najustreznejši projekt, 
potem bomo na podlagi razpisa izbrali 
tudi projektanta; vzporedno pa delamo 
tudi projekte za infrastrukturo na ob-
močju celotne vojašnice. V zvezi s tem 
se bomo sestali tudi z Ministrstvom za 
obrambo, ki je večji lastnik površin, in 
našli skupno rešitev za izgradnjo in-
frastrukture. Predvidevamo, da bomo 
do jeseni imeli pripravljene projekte 
in tudi za to moramo izbrati projek-
tanta. Nadalje do konca letošnjega leta 
nameravamo pripraviti razpis za izva-
jalca del in ga v prvem kvartalu priho-
dnjega leta tudi izbrati; v tem času bo 
zgrajena infrastruktura, predvsem ka-
nalizacija in vodovod, tako za potrebe 
vrtca kot za druge objekte, ki trenutno 
nimajo kvalitetnih inštalacij. Predvi-
devamo, da bomo čez dobro leto začeli 
z gradnjo vrtca. V letu 2017 bo končana 
gradnja, v prvih mesecih leta 2018 bodo 
dokončali še inštalacije in zunanja 
dela (park ipd.)."
• Decembra lani ste na Direkcijo 
RS za infrastrukturo poslali dopis, s 
katerim ste opozorili na potrebo po 
nabavi namenskega gasilskega re-
ševalnega vozila, ki je potrebno za 

morebitne reševalne akcije v predoru 
Sten. Kdaj naj bi vozilo tudi dobili?
"Zadevo rešujejo pristojne institucije 
in ravno v teh dneh naj bi bila pod-
pisana pogodba o nakupu omenjene-
ga vozila. Rok dobave je približno eno 
leto, tako da vozilo lahko pričakujemo 
sredi prihodnjega leta."
• Po tragični nesreči ste na lastnika 
hotela poslali dopis, naj nemudoma 
sprejme vse potrebne fizične ukrepe za 
varovanje nevarnega objekta. Hkrati 
ste k ukrepanju pozvali pristojni in-
špektorat. Ali ste do sedaj dobili kakr-
šenkoli odgovor z njihove strani?
"Moram povedati, da so lastniki izredno 
hitro reagirali. Zavedamo se, da ima 
lastnik premoženje, ki pa ni likvidno, 
tako da smo dogovorjeni za sestanek, 
da najdemo skupno pot, kako pridobiti 
investitorja, da bi tam dejansko zgradil 
hotel. V teku so razgovori o variantnih 
rešitvah, kako tam ukrepati naprej.
Za fizične varovalne ukrepe mora po-
skrbeti lastnik, ki pa je stavbo zaprl in 
so postavljene vse označbe, da je vhod 
prepovedan. Je pa naš skupni interes, 
da v čim krajšem času to črno točko 
odstranimo. Po eni strani je to objekt, 
ki ni ravno v ugled našemu mestu; po 
drugi strani pa nujno potrebujemo pre-
nočitvene zmogljivosti, saj se obisk Ško-
fje Loke in okolice še vedno zelo hitro 
povečuje."
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MATEJA RANT

V okviru gibanja Loško je ekološko bo občina v torek, 17. maja, ob 11. uri v sodelovanju 
s podjetjem Goodyear Dunlop Sava Tires najprej gostila zaključni dogodek kampanje 
Pozor(!)na za okolje, ob 19. uri pa bodo podelili še nagrade za dosežek na področju 
energetske učinkovitosti v občini Škofja Loka v preteklem letu. Gostovanje zaključne-
ga dogodka kampanje Pozor(!)ni za okolje v Škofji Loki ima še posebno težo, saj si je 
tudi Občina Škofja Loka tako kot družba Goodyear Dunlop Sava Tires na letošnjih 18. 
Dnevnih energetikov prislužila Energetsko nagrado 2016. Letošnji dogodek bo posve-
čen svetovnemu dnevu podnebnih sprememb, ki ga zaznamujemo 15. maja. Zvečer pa 
bodo v Sokolskem domu tretjič podelili nagrade za dosežke na področju energetske 
učinkovitosti. Namen javnega razpisa za izbor dosežka na področju energetske učin-
kovitosti je v skladu z določili Akcijskega načrta za izvajanje Lokalnega energetskega 
koncepta in Programa varstva zraka za občino Škofja Loka prikaz dobrih praks. Obe-
nem želijo evidentirati, poudariti, predstaviti in promovirati dosežke, ki vplivajo na 
učinkovito rabo energije v občini, in s tem spodbujati tako občane kot organizacije k 
posnemanju dobrih praks.

Pravi ekoLOŠKI dan
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V Sokolskem domu so zainteresirani 
javnosti predstavili predlog prometne 
ureditve in ukrepov za večjo varnost 
cestnega prometa na širšem območju 
Spodnjega trga in Poljanske ceste, s 
katerimi želijo predvsem preusmeriti 
tranzitni promet na obvoznico v Po-
ljansko dolino.
Tako prva faza ukrepov na podlagi ela-
borata zajema razširitev cone 30 km/h 
(kar je že storjeno); izvedbo petih grbin 
na Poljanski cesti, Suški cesti in Pušta-
lu; dodatno osvetlitev in led luči na šol-
skih prehodih; nadalje optično in fizič-
no zožanje vozišča in nov pas za pešce; 
uvedbo souporabe voznega pasu oziro-
ma t. i. sharrow; horizontalno signa-
lizacijo; prepoved tovornega prometa 
s strani starega Petrola ter sočasno 
tudi spremembo parkirnega režima z 
uvedbo modre cone na Spodnjem trgu 
in Pepetovem klancu za enourno par-
kiranje med 7. in 19. uro. Prvo fazo naj 
bi izvedli že v mesecu maju. A kot je do-
dal župan Miha Ješe, zgolj postavitev 
znakov ne bo dovolj, temveč bodo po 
vzpostavitvi ukrepov tudi bolj nadzirali 
kršitelje. »Nekateri, žal, ne spremenijo 
svojih navad, dokler jih to ne udari po 
žepu,« je še povedal Ješe.

In čeprav prikazovalniki hitrosti niso 
predmet elaborata, nameravajo v krat-
kem postaviti tudi te, saj so se izkazali 
za odličen ukrep zmanjšanja hitrosti. 
»Po izvedbi prve faze bomo s terenskim 
pregledom pozicionirali dva prikazo-
valnika hitrosti, in sicer na območju 
Zabrajde pred vhodom v cono 30 in na 
klančini iz smeri starega Petrola proti 
Šeširjevem mostu,« je povedal podžu-
pan Robert Strah.
V drugi fazi je predvidena nadomesti-
tev in ureditev parkirnih mest; v sklo-
pu prenove mestnega središča pa sta 

predlagani tudi dve dodatni ploščadi 
za umirjanje prometa. 
Kot je dejal vodja oddelka za prometno 
infrastrukturo na občini Miloš Bajt, 
želijo z znižanjem hitrosti in ukrepi 
za umirjanje prometa tranzit presta-
viti na obvoznico. V razpravi, ki je sle-
dila, so občani med drugim izrazili željo 
po še kakšni grbini; dodatnem nadzo-
ru; predlagali so, da bi bila omejitev to-
vornega prometa tudi s strani Zminca; 
nadalje, da se omeji tovorni promet za 
vozila nad 3,5 tone, in ne zgolj 7,5 tone; 
naj bo časovno omejena dostava itd.

Tranzit na obvoznico
Prvo fazo ukrepov za umiritev prometa na širšem območju Spodnjega trga  
in Poljanske ceste naj bi izvedli že v mesecu maju.

Eden od predvidenih ukrepov na Spodnjem trgu / Vir: Občina Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in 
vodarine. Omrežnina se določi na letni ravni in se ob-
računava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 

premerom vodomera, uporabnik pa jo plača mesečno v 
fiksnem delu. Vodarina se obračuna po porabi pitne vode. 
Predlagana cena omrežnine za DN 20 je 3,5340 EUR/mesec, 
kar je 26,20 odstotka več v primerjavi z dosedanjo ceno. 
Predlagana cena vodarine pa je 0,4688 EUR/m3, kar je 17 
odstotkov manj v primerjavi z dosedanjo ceno. Na podlagi 
izračuna v elaboratu je razvidno, da bo cena za oskrbo s 
pitno vodo za gospodinjstvo s povprečno mesečno porabo 
pitne vode 18 m3 in premerom vodomera DN 20 v sku-
pnem nižja za 7,7 odstotka oz. za dober evro mesečno. Ker 
pa sprememba cen pomeni skupno zvišanje za industrij-
ske uporabnike, s čimer se niso strinjali vsi svetniki, so 
bile nove cene sprejete s tesnim glasovanjem 13 za in 10 
proti.

Nove cene vode
Na zadnji občinski seji so svetniki  
s tesnim izidom potrdili spremembo  
cen za oskrbo s pitno vodo.
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Volivci ste me že petič podprli na volitvah za svetni-
co Občinskega sveta. V vseh dosedanjih mandatih – 
vključno s tem – sem se kot svetnica s svojim delova-
njem trudila, da to zaupanje tudi upravičim. Glavno 
vodilo pri mojem delu je bilo vedno podrejeno osnov-
nemu cilju – to je delovanju v širšem družbenem in 
javnem interesu. Parcialni ali osebni interesi štejejo 
samo v sozvočju z družbenim interesom.  
Socialni demokrati smo v svojem volilnem programu 
zapisali, da je osnovno poslanstvo občine, da občankam 
in občanom zagotavlja visok standard na komunalnem 
področju – pomeni predvsem zadostno količino kvali-
tetne pitne vode in kanalizacijsko omrežje, pokrito s 
čistilnimi napravami. Največji investicijski projekt v 
zgodovini naše občine v vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje in dve čistilni napravi je bil zaključen konec 
lanskega leta. Realizacija te velike naložbe pomeni, da 
bomo lahko več desetletji imeli rešeno varovanje oko-
lja, za veliko večino občanov naše občine pa visok ko-
munalni standard. Osebno sem zelo zadovoljna in po-
nosna, da sem dva mandata nazaj skupaj s takratnim 
vodstvom občine koordinirala ta projekt štirih občin 
in pripadajoči del projekta za občino Škofja Loka kot 
podžupanja tudi uspešno vodila. Moje najpomembnej-
še svetniške pobude: podpora in pospešena obravnava 
potrebnih pogojev za začetek naložb podjetjema Knauf-
-Messer in Difa, celovita sanacija vodovoda v Podlub-
niku, severna obvoznica kot prvi prioritetni projekt, 
vpis neodtuljive pravice do vode v Ustavo RS, sanacija 
brežin Sor, pristop k odpisu dolgov, izgradnja vrtca v 
nekdanji vojašnici, prenos otroških igrišč na občino, 
izobraževanje za svete zavodov ... V tem mandatu sem 
se kot edina svetnica Socialnih demokratov srečala 
tudi z večjim obsegom delovnim zadolžitev v delovnih 
telesih občinskega sveta. Prevzela sem vodenje odbora 
za gospodarske javne službe, v odboru za opremljanje 
stavbnih zemljišč, gospodarjenje z nepremičninami in 
stanovanjsko gospodarstvo pa mesto podpredsednice. 
Sem članica v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Na področju mednarodnega sodelova-
nja kot koordinatorka oz. ambasadorka za pobrateno 
mesto Freising delam na dvosmernih stikih med mesti 
ter prenosu izkušenj, dobrih praks in vedenja o kultu-
rah obeh mest oz. narodov.

Za družbeni in javni interes
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MARKO BREZNIK,
SVETNIK SMC

MIRJAM JAN-BLAŽIĆ,
SVETNICA SD

Pred dvema letoma sem se odločil, da kandidiram za 
mesto občinskega svetnika, to pa z razlogom, da bi s 
svojim znanjem in izkušnjami v občinskem svetu pri-
speval k sprejemanju primernih odločitev za razvoj 
naše občine.
Žal se po volitvah naši stranki ni uspelo dogovoriti za 
vstop v koalicijo strank, kar je posledično vplivalo na 
način dela stranke in na njen vpliv na odločitve, ki so 
se sprejemale na občinskem svetu.
Kar se tiče dela občinskega sveta, je bil naš največji 
problem, da smo morali že na začetku obravnavati šte-
vilne zahtevne in za prebivalce Občine Škofja Loka po-
membne odloke, kot na primer Odlok o oskrbi s pitno 
vodo, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode, Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka, sprejeti pa je bilo treba tudi tri pomembne 
sklepe, in sicer Sklep o cenah storitev, povezanih z gre-
znicami in malimi čistilnimi napravami, Sklep o cenah 
storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadne vode ter Sklep o cenah posebnih stori-
tev za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Sam sem imel s podporo pri sprejemanju omenjenih od-
lokov in sklepov kar nekaj težav, saj je bila dokumentaci-
ja, ki nam je bila predložena za potrebe odločanja, dokaj 
skromna in pomanjkljiva, na kar smo tudi vseskozi opo-
zarjali predlagatelja oziroma občinsko upravo.
Kot občinski svetnik sem tudi predsednik Odbora za go-
spodarske dejavnosti, obrt, turizem in kmetijstvo. Na 
odboru smo sprejeli dva pomembna dokumenta, in si-
cer Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko 
obdobje 2015–2020 in Sklep o dodelitvi državne pomoči 
po pravilu »de minimis« za žičniško dejavnost za leto 
2015 in 2016, precej pa smo se tudi ukvarjali s problema-
tiko Starega vrha, kjer smo podali kar nekaj koristnih 
predlogov, kako izboljšati situacijo v tej družbi. Na eni 
izmed sej smo se dotaknili tudi problematike ureditve 
kolesarskih poti v občini, kar je posledično botrovalo, 
da je župan sklical posvet z deležniki, vezan na ureditev 
kolesarske trase Podpulfrca–Lubnik, na katerem pa je 
bilo tudi poudarjeno, da namerava občina v naslednjih 
nekaj letih poskrbeti za ureditev večjega števila kolesar-
skih poti, ki bodo povezovale vsa večja mesta v bližini.

Odgovorno delo
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Na škofjeloški občini si že vrsto let pri-
zadevajo za skladen, uravnotežen in 
celovit trajnostni razvoj, ki poteka pod 
geslom 'Loško je ekološko'. Tako so med 
drugim v zadnjih treh letih znižali rabo 
energije za 20 odstotkov; energetsko so 
sanirali 32 odstotkov vseh občinskih 
stavb oziroma sedem objektov; uvedli 
so energetski informacijski sistem, ki 
ga uporablja več kot 50 uporabnikov itd.
Celovit pristop in izvedene aktivnosti so 
prepričale strokovno žirijo, ki je Občini 
Škofja Loka podelila nagrado za energet-
sko učinkovito ustanovo z naslednjo ob-
razložitvijo: ''V občini so v zadnjih treh le-
tih v energetsko prenovo stavb vložili 1,3 
milijona evrov. Obnovili so ovoje tretjine 
vseh objektov v občinski lasti. Postavili 
so energetski informacijski sistem za 
vrednotenje učinkovitosti na podlagi 
ciljnega spremljanja rabe energije. Opti-
mizirali so nakup energentov in sistem 
ogrevanja, zmanjšali ventilacijske in 
transmisijske izgube objektov, zagotovi-
li varčno uporabo električnih naprav in 
vpeljali še številne druge ukrepe.''

Zavoljo kakovosti, ciljnosti in kontinu-
itete izvedenih ukrepov je strokovna 
žirija podelila še nagrado za energetsko 
menedžerko leta, ki jo je prejela vodja 
Oddelka za okolje in prostor v Občini 
Škofja Loka Tatjana Bernik.
»Gre za zahteven razpis, zato smo se 
za sodelovanje odločili s premislekom 
in spoštljivostjo. Zelo smo veseli od-
ločitve komisije, saj nagrada potrjuje, 
da je naš način dela pravilen ter nas 

bodri in daje optimizem za naprej,« je 
dejala Bernikova. Hkrati je izpostavi-
la, da je to nagrada vseh, ki delajo na 
občinski upravi. Nadalje je pohvalila 
vodstvo javnih zavodov, učencev, otrok 
in skrbnikov sistemov, saj brez njihove 
zavzetosti ne bi imeli o čem poročati. 
»Dosežkov ne bi bilo tudi brez stro-
kovnosti podjetja Enekom. Prav tako 
pa ne bi bilo rezultatov, če se pomena 
energetske učinkovitosti ne bi zavedali 
tako župan kot občinski svetniki,« je še 
dodala Bernikova. 
Nagrada za energetsko najbolj učinko-
vito ustanovo v državi je torej plod so-
delovanja številnih akterjev. Nekdo pa 
je moral vse te aktivnosti koordinirati, 
zato je nagrada za energetsko mene-
džerko leta pristala v rokah Tatjane Ber-
nik, ki je bila nad nazivom prijetno pre-
senečena, a je ponovno dejala, da brez 
vseh sodelujočih ne bi bilo rezultatov.
Občina bo še naprej izvajala različne 
aktivnosti za spodbujanje energetske 
učinkovitosti. Njen kratkoročni cilj je 
doseči 100 kWh letne porabe energije 
na enoto uporabne površine v občin-
skih objektih.

Najbolj energetsko učinkovita v državi
Občina Škofja Loka je na razpisu časnika Finance prejela nagrado strokovne žirije 
v kategoriji za energetsko najbolj učinkovito podjetje ali ustanovo.

Eden od zanimivih ukrepov 
ozaveščanja je tudi občinski 
razpis za dosežek na področju 
energetske učinkovitosti. 
Letošnja osrednja prireditev, 
na kateri bodo predstavili 
nagrajence, bo potekala 17. 
maja z začetkom ob 19. uri v 
Sokolskem domu. Vabljeni, 
da se udeležite ekološko 
obarvanega dogodka.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Sredi aprila so slavnostno odkrili enajsti kip v Aleji zaslužnih 
Ločanov, in sicer očeta slovenskega zobozdravstva prof. dr. 
Jožeta Ranta. Odkritje kipa je potekalo natanko na dan 120. 
obletnice rojstva tega pionirja in graditelja modernega zo-
bozdravstva v Sloveniji. Prof. dr. Jože Rant je bil resnično vse-
stranska osebnost, velik humanist, varstvenik narave in do-
moljub, bil je ustanovni član številnih društev, njegov pečat 
na poklicni zobozdravstveni poti pa je nenadomestljiv. Kip 
je delo akademskega kiparja Metoda Frlica, odkrili pa so ga 
župan Miha Ješe, predstojnica Inštituta za zgodovino medi-
cine Zvonka Zupanič Slavec, predsednik Muzejskega društva 
Škofja Loka Aleksander Igličar in Rantov sin Andrej.

Nov kip v Aleji zaslužnih  
Ločanov
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Razvojna agencija Sora in območna Obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka bosta ob finančni podpori občin Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in Žiri od 16. do 21. maja ponovno pripra-
vili bogat program dogodkov v okviru že 10. Tedna obrti in podje-
tništva (TOP) na Loškem. Uvod v 10. TOP po vrsti bo predstavljala 
delavnica 16. maja na temo branja in razumevanja bilanc za pod-
jetnike in obrtnike. Naslednji dan bo organizirana delavnica o is-
kanju zaposlitve v EU; isti dan pa bo tudi top dogodek z Andrejem 
Pompetom, ki bo spregovoril o pomenu blagovne znamke. 18. 
maja bodo v Sokoslkem domu odprli fotografsko razstavo obrtni-
kov in podjetnikov. Naslednji dan bo svoja vrata odprl Coworking 
center Lokomotiva, kjer bodo pripravili brezplačno svetovanje za 
podjetnike začetnike in predstavili 3D-print. Loški muzej nas bo 
popeljal skozi zgodovino obrtništva na Loškem; 10. TOP pa se bo 
zaključil 21. maja s tradicionalnim pohodom obrtnikov.

Teden obrti in podjetništva
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Od leta 2013 v škofjeloški občini veljajo priporočila za urejanje 
vrtičkov. S priporočili so določili pogoje za urejanje in rabo ob-
močij, ki so v lasti Občine Škofja Loka ali v privatni lasti in na ka-
terih so organizirani vrtički. Tako naj bi bil vrt velik od 50 do 250 
kvadratnih metrov; ograje žičnate ozelenjene ali živa meja med 
komunikacijami in na robu območja največ višine en meter; za 
zalivanje naj se uporablja predvsem deževnica; uporabljati se 
smejo le sredstva za gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljuje-
jo za ekološko pridelavo; rastlinske odpadke je treba odlagati 
na posebej določenem skupnem prostoru za celotno območje 
vrtičkov. Kompostiranje se lahko izvede tudi v kompostniku na 
posameznem vrtičku, kompostniki morajo biti enotno oblikova-
ni, volumna maksimalno en kubični meter, lesene izvedbe. Prav 
tako se na vrtičkih ne sme zažigati odpadkov ali kuriti, niti ni 
dovoljena postavitev vrtnih ut ali drugih objektov.

Priporočila za urejanje vrtičkov

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občinski svet je februarja 2012 na svoji redni seji potrdil Lo-
kalni energetski koncept Občine Škofja Loka (LEK). Gre za 
dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim progra-
mom opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupno-
sti. Občina je v okviru svojih aktivnosti nižanja okoljskih 
bremenitev in optimizacije delovanja prepoznala rabo in 
strošek energije javnih objektov v svoji lasti kot pomem-
ben dejavnik optimizacije. V letu 2013 je s tem namenom 
začela aktivno uvajati sistem upravljanja z energijo kot 
eno temeljnih aktivnosti izvajanja LEK-a. Najprej so te ak-
tivnosti začeli izvajati v osnovnih šolah in vrtcih, nato pa 
tudi v drugih občinskih stavbah.
Z uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki vključuje vzposta-
vitev informacijskega sistema ter organizacijske strukture 
in sistema izobraževanj ter dodelitev nalog znotraj občinske 
uprave in pri uporabnikih, je bil uveden celosten, organizi-
ran in transparenten način upravljanja z energijo. V zadnjih 
treh letih so bile v okviru LEK-a izvedene številne dejavnosti 
za učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov in iz-
boljšanja oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in 
distribucijo. Tako so med drugim energetsko sanirali sedem 

Za petino znižali  
porabo energije
Svetniki so se seznanili s poročilom 
o izvajanju Lokalnega energetskega 
koncepta za Občino Škofja Loka.

Za dvajset odstotkov znižali porabo energije. (vir: Enekom, 
inštitut za ekonomsko svetovanje, d. o. o.)

objektov, vzpostavili energetski nadzorni sistem, redno izva-
jali izobraževalne in promocijske aktivnosti itd.
»Gibanje rabe energije bilančne skupine kaže na kontinuira-
no nižanje porabe energije, še posebej pa je razviden padec 
porabe zaradi sistemskega pristopa občine k uvajanju siste-
ma upravljanja z energijo, ki je povzročil 20-odstotno zniža-
nje porabe na nivoju javnih objektov v domeni občine. Velik 
delež znižanja porabe toplote je posledica uspešno izvedenih 
energetskih sanacij občinskih stavb. Ker so bile nekatere sa-
nacije izvedene šele v drugi polovici leta 2015, lahko zaradi 
sanacij pričakujemo dodatno znižanje porabe toplote tudi v 
letu 2016,« je povedal pripravljavec gradiva Bogomil Kandus 
iz podjetja Enekom in dodal, da je povprečna raba energi-
je občinskih objektov lahko izziv tudi za občane. Poraba 75 
kWh/m2 toplote na leto na primer predstavlja za stanovanj-
sko hišo s 150 m2 ogrevane površine letno porabo 1100 l kuril-
nega olja ali 1200 Sm3 zemeljskega plina.                  
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Program, namenjen mladostnikom 
med 15. in 25. letom, ki so opustili 
šolanje in so trenutno brezposelni, 
po kar desetmesečni prekinitvi, ki so 
ji botrovali zapleti s financiranjem s 
strani pristojnega ministrstva, v maju 
ponovno začenja z delovanjem. 
V vmesnem obdobju je Občina Škofja 
Loka, ki se zaveda izjemnega pome-
na izvajanja programa, ki pomaga 
mladim osipnikom pri vračanju na 
trg dela in pri dokončanju šolanja, 
zagotovila izvajalcu (Izobraževalni 
in terapevtski center Familija), da je 
uspel ohraniti tako prostore kakor 
tudi individualno pomoč mladostni-
kom pri svetovanju in dokončanju 
šolskih obveznosti. Ravno po zaslugi 
razumevanja lokalne skupnosti tako 
na Gorenjskem ponovno delujeta kar 
dva PUM-a, poleg škofjeloškega še v 
Radovljici, ki dobro pokrivata celotno 
območje. Nina Zakotnik, ena od treh 
mentoric, navaja, da je Škofja Loka 
lokacijsko odlično izhodišče tako za 
mlade z obeh dolin kakor tudi z oko-
lice Kranja, pri čemer imajo Kranjča-

ni ta privilegij, da se lahko odločijo 
za vključitev v katerega koli od obeh 
PUM-ov. Na to, kako zelo je bil PUM 
potreben za mlade osipnike, kaže dej-
stvo, da so polno skupino, ob pomoči 
vodstva in ekipe Zavoda RS za zaposlo-
vanje, formirali v samo enem tednu. 
Martina Guzelj, vodja mentorske sku-
pine, poudari: »Res imamo srečo, da 
so tako na Uradu za delo Kranj kakor 
tudi v Škofji Loki strokovni sodelavci, 
s katerimi resnično dobro sodelujemo 
in skupaj rešujemo zaplete ter spre-
mljamo posameznika pri uresničeva-
nju kariernih ciljev.«
Delo v programu PUM tako poteka na 
ravni skupine in posameznika, pri 
čemer sta zahtevnost in obseg vsebin 
odvisna od značilnosti in potreb vklju-

čenih. Guzeljeva tako pravi: »Veliko-
krat me sprašujejo, kakšno vodenje 
uporabljamo, kakšne pedagoško an-
dragoške pristope, katere svetovalne 
tehnike. Moj odgovor je vedno samo 
eden. Izhajamo iz človeka. Pri tem 
nam vse to, kar smo se naučili med 
izobraževanjem, seveda pomaga, ni 
pa bistveno, če ti pred sabo ne boš vi-
del človeka v stiski, ki pa ne potrebuje 
tvojega pomilovanja in tvojih nasve-
tov kot takih. Potrebuje spodbudo, da 
bo rešitve poiskal v sebi.« Zakotnikova 
pa dodaja: »Bistvo vsega je, da nas ni 
strah, da bomo nekaj naredili narobe 
in zato raje ničesar ne naredimo. To je 
naš poklic, pri katerem smo šli s cone 
udobja, ne pa služba od–do. Ker če se 
ti enkrat odločiš, da boš delal z ljudmi 
v stiski, ne moreš enostavno mlado-
stniku, ki te ogovori v mestu, reči, ni 
uradnih ur. Ker vse, kar je neživljenj-
sko, je tisto, kar ustvarja distanco in 
ubija možnosti za to, da nam mlado-
stniki prisluhnejo, da se nam odprejo 
in stopijo na pot razreševanja težav.« 
Čeprav dokončanje šolskih obvezno-
sti po izpadu iz sistema ni enostavno, 
mentorice delujejo optimistično. Gu-
zeljeva tako pove: »Res je, da so težave 
pri postavljanju na noge, pri premikih 
naprej, ogromne. Ampak takoj, ko vse 
skupaj jemljemo preresno, ne pride-
mo nikamor. Ker ne glede na vse jim 
želimo sporočiti, da je življenje navse-
zadnje le igra. Samo vprašanje je, po 
kakšnem scenariju smo jo pripravlje-
ni odigrati. Zato prek projektov, kot je 
npr. pisanje avtobiografskih zgodb, 
osvetlimo scenarij preteklosti in s tem 
omogočimo pisanje drugačnega v pri-
hodnosti. In tako jutri ni več apokalip-
tična negotova prihodnost ali sanjava 
iluzija, pač pa konkretna vizija, ki pa 
seveda zahteva dolgotrajno, trdo delo, 
ker bližnjic tukaj ni.« Edina bližnjica, 
ki jo zagovarjajo, je tista, ki vodi do ta-
kojšnje vključitve v program.

Pomoč mladim osipnikom
Mladi brez izobrazbe in zaposlitve imajo ponovno možnost vključitve  
v program Projektnega učenja za mlajše odrasle PUM.

Utrinek iz loškega PUM-a

Tisti, ki se želite pridružiti 
programu PUM, ste vabljeni, 
da obiščete njihovo stran na 
Facebooku Pum Familija Škofja 
Loka ali jih pokličete na 040 
379 983 ali 040 533 131. Z 
veseljem se bodo odzvali.
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Romualdov dan, ki so ga zaradi slabega vremena s Cankarje-
vega trga prestavili v Sokolski dom, je lepo zaokrožil letošnje 
Dneve Škofjeloškega pasijona. Uvodoma je predstojnik Kapu-
cinskega samostana Škofja Loka dr. Jožko Smukavec prisotnim 
približal Romualda, slovenskega kapucina in pridigarja, ki je 
med letoma 1715 in 1727 sestavil besedilo za Škofjeloški pasi-
jon. V nadaljevanju je spregovoril Matjaž Eržen, vodja igralske 
skupine Žabnica Škofjeloškega pasijona 2015. »Ljubezen se 
je začela že leta 1999 in me tako kot mnoge druge začarala 
ter priklenila nase, da ji ostajam zvest skozi vse dosedanje 
uprizoritve. In vedno znova, ko zapustimo zadnje prizorišče, 
napoči občutek čudne izpraznjenosti, kot da nas je zapustil 
dragi prijatelj. A že po zadnji taki predstavi napoči čas pričako-
vanja, ki traja kar nekaj let. Sicer pa, kaj je lepšega kot čakati 
na nekaj lepega, kar ti zapusti izkušnjo, ki je dana le tistim, ki 
sodelujemo v pasijonu,« je med drugim dejal Eržen. Sledil je 
vrhunski kulturni program, za katerega je poskrbel Zbor Con-
sortium musicum s solisti, ki je izvedel delo skladatelja Andre-
ja Missona Slovenski vojni requiem.

Romualdov dan naj bi postal  
stalnica

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je objavila dva razpisa, in sicer za finančno 
pomoč pri prenovi kakovostne stavbne dediščine ter za obno-
vo fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra. 
V skrbi za podobo kulturne krajine in stavbnega izročila na-
menjajo namenska proračunska sredstva vsem, ki se loteva-
jo prenove kakovostne stavbne dediščine tako v starem me-
stnem jedru kot na podeželju. Pri izbiri bo hkrati upoštevan 
vidik prilagajanja klimatskim spremembam – energetske sa-
nacije oziroma učinkovitosti objekta. Občina namreč, skladno 
z lokalnim energetskim konceptom, vzpodbuja energetsko 
učinkovitejšo proizvodnjo toplote. Prednost na razpisu bodo 
imeli objekti, razglašeni za spomenike državnega ali lokalnega 
pomena. Za ta namen je občina letos namenila 20 tisoč evrov. 
Predmet drugega razpisa je sofinanciranje obnove fasad stavb 
v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra, ki jih je 
Zavod za varstvo kulturne dediščine evidentiral ter so razgla-
šene za kulturni spomenik ali kulturno dediščino. V letošnjem 
proračunu je za ta razpis namenjenih 70 tisoč evrov. Na razpis 
se lahko prijavite do 17. maja; več informacij lahko dobite na 
spletni strani občine ali na Oddelku za okolje in prostor. 

Dva razpisa za obnovo
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Hiša eksperimentov, ki ima svoje stal-
ne prostore v Ljubljani, predstavlja cen-
ter znanosti, ki skuša svoje obiskoval-
ce navdušiti za učenje, raziskovanje, 
radovednost, postavljanje vprašanj in 
iskanje odgovorov. Pred dvema leto-
ma so zasnovali tudi aktivnost Hiška 

eksperimentov, s katero so doživetja iz 
Hiše eksperimentov postala mobilna. 
Hiška namreč obiskuje osnovne šole 
po Sloveniji in jih za en dan spremeni 
v centre znanosti in raziskovanja.
V aprilu so Hiško eksperimentov gosti-
li tudi na Osnovni šoli Ivana Groharja, 
kjer so za učence pripravili več kot pet-
deset mobilnih eksperimentov, ogle-

dali pa so si tudi dve znanstveni dogo-
divščini, Mehurčkologijo in Zobologijo. 
Z eksperimenti so "zavzeli" dve učil-
nici, preizkusili pa so jih lahko prav 
vsi učenci od 3. do 9. razreda. "To je 
predstavljalo zanimivo popestritev po-
uka. Za šolarje je bil to dan sproščene 
znanosti, eksperimentiranja in izobra-
ževanja," je poudaril ravnatelj Marko 
Primožič. Eksperimenti so navdušili 
tudi učenko 8. razreda Majo Kurdijo, ki 
je priznala, da je preizkusila prav vse 
eksperimente, čeprav so pri nekaterih 
potrebovali dodatno razlago, da so jih 
lahko izvedli. Večinoma so bili sicer 
učenci povsem samostojni pri eksperi-
mentih, saj so jih pri izvedbi usmerjala 
pisna navodila.
Po besedah Marka Primožiča tudi si-
cer vsako leto z enim razredom obi-
ščejo Hišo eksperimentov. "Letos pa 
smo se odločili, da s pomočjo svo-
jih poslovnih partnerjev in podjetij z 
našega območja zberemo finančna 
sredstva in pripeljemo Hiško eksperi-
mentov kar v šolo. S tem smo omogo-
čili vsem učencem, da se prestavijo v 
svet eksperimentiranja in sami iščejo 
odgovore na številna vprašanja, raz-
iskujejo in ugotavljajo, kako se odvi-
jajo določeni pojavi v naravi." Ob tem 
je še dodal, da s takimi dejavnostmi 
sledijo ciljem sodobnega pouka, nava-
jajo učence na aktivno in ustvarjalno 
delo ter povečujejo povezovanje šole 
s starši, gospodarstvom in drugimi 
deležniki v lokalni skupnosti. Direk-
tor Hiše eksperimentov Miha Kos pa 
je ob tem poudaril, da ga veseli, da se 
je Hiška eksperimentov, ki so jo "zasa-
dili" konec leta 2014, tako lepo prijela 
in rojeva sadove skozi vse leto. "Prije-
tno je videti, da so sadeži všeč vsem 
šolam v Sloveniji in nas ne naročajo 
le za ozimnico, ampak čez vse leto. 
Obljubljamo, da bomo skrbeli za zdrav 
kompost in zdravo Hiško. Učencem in 
šolam pa želim dober tek.«

Center znanosti za en dan
Učence Osnovne šole Ivana Groharja je aprila obiskala Hiška eksperimentov. 
Poskuse so lahko izvajali na več kot petdesetih mobilnih eksperimentih.

Za en dan se je v center znanosti in raziskovanja spremenila tudi OŠ Ivana Groharja.

Vsak učenec je lahko preizkusil vse eksperimente.
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V okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem bodo v sredo, 18. maja, ob 18. uri v 
Sokolskem domu odprli razstavo izdelkov dijakov in študentov Šolskega centra Škofja 
Loka. Razstava predstavlja lep primer povezovanja poklicnega in strokovnega izobraže-
vanja z gospodarstvom, ki dijake in študente spodbuja k ustvarjalnosti in inovativnosti. 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka bo tudi letos za najbolj kreativne 
izdelke podelila denarne nagrade. Razstavo si bo mogoče ogledati do nedelje, 22. maja. 

Ustvarjalnost mladih na ogled

MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

V okviru omenjenega projekta, ki ga 
v šoli izvajajo že 16. leto, učenci spo-
znavajo delo in življenje oseb s poseb-
nimi potrebami. Med šolskim letom 
so obiskovali različne ustanove ter se 
srečevali z otroki in odraslimi, ki ima-
jo motnje v telesnem ali duševnem 
razvoju, in ob tem spoznavali, kako 
se prilagajajo in usposabljajo za ži-
vljenje. Osebe s posebnimi potrebami 
in ljudi, ki poklicno delajo z njimi, so 
gostili tudi v šoli. O obiskih so se pogo-
varjali ter pisali vtise, risali in peli na 
to temo. Svoje vtise s tega projekta so 

na četrtkovi prireditvi v avli šole delili 
tudi s starši in drugimi obiskovalci.
Zbrane je v uvodu nagovorila ravnate-
ljica Karla Krajnik, ki je pojasnila, da 
je Zveza društev za cerebralno paralizo 
Slovenije Sonček že leta 1993 šolam dala 
pobudo, da bi učenci v okviru učnih na-
črtov spoznavali tudi osebe s posebnimi 
potrebami. Tako imajo otroci priložnost 
spoznati težave, s katerimi se srečujejo 
te osebe, a so kljub temu polni pozitivne 
energije. Telesnim pomanjkljivostim 
navkljub so namreč lahko zelo uspešni 
in se znajo izkazati na številnih podro-
čjih. To sta dokazali tudi gostji na pri-
reditvi, slepa pevka Patricija Raztresen 

Uspešni kljub pomanjkljivostim
Na Osnovni šoli Cvetka Golarja so učenci dveh četrtih razredov pretekli četrtek 
predstavili svoje delo v okviru celoletnega projekta Korak k sončku.

S svojim osupljivim glasom je navdušila Patricija Raztresen. S prizorom iz Kekca so otroci pokazali, da so ljudje sposobni 
sprejemati tudi drugačnost.

in baletna plesalka z Dawnovim sin-
dromom Eva Pirnat. Prva je obiskovalce 
navdušila s svojim osupljivim glasom, 
druga pa s svojo izredno nadarjenostjo 
za ples. Učenci pa so skozi petje, reci-
tacije in igro prikazali svoje izkušnje z 
ljudmi s posebnimi potrebami. S pri-
godo iz Kekca so obenem poudarili, da 
ljudje znajo sprejemati tudi drugačnost 
in se zato posameznikom, kot je Pehta 
iz omenjene pripovedi, ni treba skrivati 
pred svetom.
V okviru projekta so učenci med dru-
gim obiskali Varstveno delavni center 
(VDC) Sonček in VDC v Škofji Loki, se 
družili z otroci s posebnimi potreba-
mi iz Vrtca Mojca in z učenci Osnovne 
šole Jela Janežiča igrali štafetne igre. 
"Ti otroci so zelo prijazni in dobrovolj-
ni," so strnili vtise s teh srečanj. Po-
samezniki, ki so jih gostili v šoli, pa 
so jim predstavili, kakšno je življenje 
slepe osebe ali osebe na invalidskem 
vozičku ter življenje v tišini. Ne glede 
na pomanjkljivosti pa se tudi te osebe 
enakovredno poskušajo vključevati v 
vsakdanje življenje – če ne gre z roka-
mi, slikaš z usti, košarko pa je mogoče 
igrati tudi na invalidskem vozičku ...
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Jakopičeva nagrada za življenjsko delo se podeljuje že od leta 
1969 in so jo doslej prejeli tako rekoč vsi vidni slovenski likov-
ni umetniki. Je neke vrste „Borštnikov prstan“ za likovnike. 
Zadnja štiri leta podeljujejo tudi dve Jakopičevi priznanji, ki 
jih običajno dobijo tudi mladi, še neuveljavljeni umetniki, ki 
so se izkazali z odmevno razstavo ali z izstopajočim delom 
– projektom doma ali v tujini. Lani je eno od obeh prejela 
Škofjeločanka, akademska slikarka Tina Dobrajc, letos sta v 
Škofjo Loko šli obe priznanji, in sicer Saneli Jahić in Mitu Ge-
giču, Ptujčanu, ki že skoraj desetletje tu živi in ustvarja. Ne 
zgolj „lahko bi“, preprosto zapisali bomo, da se Škofji Loki 
ni več potrebno zanašati „le“ na bogato slikarsko tradicijo iz 
preteklosti, ki z mnogimi odličnimi umetniki traja vse do da-
našnjih dni. Dobrajčeva, Gegič in Jahićeva dokazujejo, da ima 
Škofja Loka tudi danes pomembno vlogo v slovenski likovni 
umetnosti. Pogovarjali smo se z letošnjima dobitnikoma Ja-
kopičevih priznanj, o tem, kako je ustvarjati v Škofji Loki, da 
gre za priznanje njunemu umetniškemu delu, da ta pomeni 
večjo prepoznavnost v likovnem svetu, umetnikoma v vsake-
ga od obeh žepov po en evrski petstotak ...
•… naj dokončam stavek s klasičnim vprašanjem – Kaj 
vama pomeni Jakopičevo priznanje?  
Mito: „Meni veliko. Toliko bolj, ker ga podeljuje stroka z 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Moderne 
galerije, Slovenskega društva likovnih kritikov in Združe-
nja društev slovenskih likovnih umetnikov.“
Sanela: „Dobiti priznanje je vedno dober občutek, ne glede 
na to, kdo ti ga nameni. Vsako priznanje je neka pozornost 
do umetnikovega dela in potrditev. Umetniki radi slišimo, 
da je to, kar delamo, nekomu blizu.“ 

• Mar tudi dviguje nagrajenčevo ceno v umetniških 
krogih?
Sanela: „V najinem primeru, oba imava status samoza-
poslenega v kulturi, je Jakopičevo priznanje vsekakor po-
membna referenca.“ 
Mito (v hecu): „Menda se bo poznalo pri pokojnini, če jo 
bomo sploh kdaj dočakali.“
Sanela: „Prijatelji umetniki so nama iz srca čestitali, mnogi 
so bili veseli za naju tako na podelitvi kot kasneje. Menim, 
da je prepoznavnost nagrade med likovniki kar velika.“
• Dve priznanji, obe v Škofjo Loko. Mito, ali Ptujčanu ali 
Škofjeločanu?
Mito: „Ločani mi nikoli ne bodo rekli, da sem Ločan, ha, 
ha. Sam se seveda čutim močno povezanega s Škofjo Loko, 
z okoljem, v katerem živim in delam. Veseli me, da sva 
letos oba s Sanelo dobila priznanji. Mogoče so nama s tem 
dali vedeti, da se tudi izven Ljubljane dela dobra umetnost.“
• Neke vrste umetnost, kot bi dejali v preprostem ljud-
skem izrazju, je v današnjem času, ko resen trg z ume-
tninami v Sloveniji tako rekoč ne obstaja, za umetnika 
tudi način preživetja. Kako danes deluje mlad likovni 
umetnik?
Mito: „Čeprav so najine umetniške smeri zelo različne, pa 
nama je skupno predvsem to, da je to, kar počneva, za naju 
poklic, in ne nedeljsko preživljanje prostega časa ali nekaj 
za hobi. Zato dan po podelitvi ni bilo nič drugače kot dneve 
prej. Zjutraj sem že bil tu, v ateljeju.“
Sanela: „Priznanje ti da vsaj na začetku dodatni zagon za 
delo. Seveda pa je ob umetniškem delu treba tudi nekako 
preživeti. Če govorim zase, sem v ateljeju več kot deset ur 
na dan, skoraj vsak dan v tednu in tudi ob nedeljah. Ni-
mam običajnega delovnega časa. Ob tem pa je res, da svoja 
umetniška dela težko prodam. Sama imam tako podporo 
partnerja, ki ima plačano delovno mesto, česar jaz nimam. 
Brez njegove in podpore moje družine samo s svojim delom 
ne bi mogla preživeti. Včasih razmišljam, Mito, kako uspe 
vama s Tino, saj sta oba slikarja, v situaciji, ko ne veš, kako 
bo naslednji mesec. Vsi trije pa smo lahko zadovoljni, da 
imamo na voljo ta dva ateljeja v nekdanji vojašnici, za dogo-
vor pa gre vsekakor zahvala direktorju Knjižnice Ivana Tav-
čarja Matjažu Erženu, ki ima stavbo v skrbi. Prostori za delo 
so tudi eden pomembnih razlogov, da ostajam v Škofji Loki."
Mito: „Direktor knjižnice je človek odprtega duha in ima 
s tem, da nam nudi ateljeje, na neki način posredno vlo-
go pri naših dosežkih. Sicer pa s Tino zgrabiva vsako pri-
ložnost za delo, od ilustracije in dizajna do oblikovanja 
ovitkov zgoščenk za glasbene skupine, malih religioznih 
naročil, portretov in podobno. Rezultat tega je tudi, da sem 

Škofjeloška likovna prihodnost je že tu
Letošnja dobitnika Jakopičevih priznanj sta škofjeloška umetnika,  
akademska slikarja Sanela Jahić in Mito Gegič. 

Mito Gegič / Foto: Andrej Tarfila



v zadnjih dveh tednih mojo lastno umetniško produkcijo 
nekoliko postavil na stran. 
Ko sva pred sedmimi leti zaključevala študij slikarstva, 
sva delala kot restavratorja v dvorcu v Goričanah. V nekem 
trenutku pa sva se odločila za umetnost, za katero sva se 
tudi izobrazila. V zadnjem letu veliko sodelujem tudi z Lo-
škim muzejem, pri katerem skrbim za različne vizualije 
njihovih izdelkov, likovno podporo razstav in podobno. 
Počutim se kot del kolektiva, medtem ko je delo v ateljeju 
samotarsko, kjer si sam odgovoren za vzpone in padce, za 
uspeh ali neuspeh.“
• Priznanji sta prejela za likovne dosežke v zadnjih le-
tih. Je pomembno, da se umetnik s svojimi deli čim več 
predstavlja javnosti na razstavah?
Mito: „Vsekakor. Sam sem bil v zadnjem letu, dveh kar precej 
prisoten po slovenskih razstaviščih. Lani me je kar nekoliko 
presenetilo vabilo v Istanbul. Trenutno pa pripravljam raz-
stavo za Mestno galerijo v Novi Gorici. Pred štirimi leti sem 
poslal prošnjo, lani dobil odgovor, letos bom razstavil. Sam 
iščeš, poskušaš tako v galerijah kot pri kustosih, zgodi pa se 
tudi pot v obratni smeri, ko te oni kličejo za sodelovanje.“
Sanela: „V zadnjem letu sem imela veliko število razstav, 
eno v sklopu svoje enoletne zaposlitve v ljubljanskem ŠKUC-
-u v koviru projekta Zagorn, na druge razstave sem bila 
vabljena, prijavila pa sem se tudi na dva razpisa, enega v 
Zagrebu, skupaj s kustosinjo pa še v Beogradu. Letos septem-
bra imam v načrtu postavitev v Kulturnem centru v Tobačni 
v Ljubljani. Za to sem si vzela čas prve polovice letošnjega 
leta. Kadar delam na novih projektih, ne morem imeti še 
kakšnih drugih rokov, ker bi me ti preveč obremenjevali. 
Kadar imaš že izdelane projekte, se orientiraš na to, kje jih 
lahko predstaviš, če pa si v fazi produkcije, se ukvarjaš pred-
vsem s tem, kako projekt pripeljati do končne oblike.“
• Obema je pri predstavljanju v pomoč tudi osebna 
spletna stran ... 
Mito: „Mislim, da je spletna stran danes skoraj nujna za 
umetnika. Na ta način interesentu skrajšaš pot do spozna-
vanja tvojega dela. Potencialni galerist ali kupec tako lah-
ko s teboj stopi v kontakt z nekim predznanjem o tem, kar 
je v središču tvoje umetniške pozornosti.“
Sanela: „Prej sem imela blog, a je ta z leti postal nekoli-
ko nepregleden. Lani sem končno postavila svojo spletno 
stran, kjer je moč spoznati moje delo. Sicer pa moram pri-
znati, da mi samopromocija ne gre ravno dobro od rok.“
• Kaj je trenutno v središču vajine ustvarjalne pozorno-
sti? Sanela, vi v intermedijskih postavitvah raziskujete 
razmerje med tehnologijo in delom ...
Sanela: „Zanima me odnos med tehnologijo in družbe-
nim, med človekom in strojem, in ta odnos sem postavila 
v kontekst kritike kapitalističnih produkcijskih odnosov. 
Delam video, v katerem se ukvarjam z delavskim sola-
stništvom, strahom in bojem za ohranitev delovnih mest, 
medsebojno solidarnostjo. Delam na tem, kako bo to pred-
stavljeno v galerijskem prostoru. Video bom razporedila v 
nekaj enot, ena bo usmerjena v zgodovino, druga v to, kaj 
solastništvo dejansko pomeni, kako funkcionira, tretja bo 

govorila o tem, kakšen je njegov odnos do trga, sledila bo 
povezava z lokalnim okoljem …, vse skupaj pa mora na 
koncu delovati kot celota. Mogoče bo ob videu sledila še 
postavitev kakšnega objekta.“
• Mito, vi reciklirate internetne motive, povezane z ru-
ralno tradicijo, predvsem lovstva, in jim na platnu daje-
te novo vsebino …
Mito: „Trenutno me najbolj okupira tranzicija, a ne zgo-
dovinska in politična, ampak tranzicija prostorov in sis-
temov. V sliki me zanima prenos podobe iz enega medija 
v drugega, ji podariti novo telo na platnu, z videom, foto-
grafijo. Rad bi povezal zgodbi Kidričevega s tovarno alumi-
nija, ki postaja socialna bomba, in pa zgodovino in stanje 
tukajšnjega škofjeloškega Hotela Transturist. Trenutno je 
v prednosti video, kar pa ne pomeni, da bi se kot slikar 
odmikal od slike. Gre predvsem za neki kreativni „outlet“, 
dejstvo pa je, da mi ta trenutek fotografija in akcijski per-
formans vzameta manj časa kot pa slika. Ta, ki jo vidite tu, 
v ateljeju, že nekaj tednov čaka na nadaljevanje.“
• Sanela, rekli ste, da je to, da imate možnost ateljeja, 
tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, da kot ume-
tnica ostajate v Škofji Loki. Čeprav tu nimate optimalnih 
pogojev, pa vendarle ste si uredili ateljeja po svoji meri, 
kar je vsekakor pomembno, mar ne?
Mito: „Od teh prostorov smo trije umetniki tako rekoč od-
visni. Če ne bi bilo ateljejev, ne bi mogli delat' tega, kar 
delamo. Sam si dela v pol manjšem prostoru ne predsta-
vljam. Lahko bi rekel, da je uspeh nas treh dobre dve leti, 
kolikor smo tu, deloma povezan tudi s tem, da imamo mo-
žnost delati v teh ateljejih.“
Sanela: „Pozimi je sicer malo mraz in smo si uredili vsak 
svoj kaminček, da si vsaj roke pogrejemo, elektrika je, 
voda pri sosedih, podjetju Želva. Prihodnost hiše je sicer 
namensko še nekoliko nedorečena, sama pa imam glede 
na dosedanje razumevanje občine za naše delo zaupanje v 
to, da bo le-ta tudi v prihodnje prepoznavala pomembnost 
umetnosti in kulture, katere del smo tudi mi trije, ki delu-
jemo tu, v nekdanji vojašnici."

Sanela Jahić / Foto: Andrej Tarfila

KULTURA | 15 
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"Za našo šolo je bilo nadvse pomemb-
no šolsko leto 1985/86, ko se je razde-
lila šola Petra Kavčiča, ki je do takrat 
delovala v petih stavbah in jo je obi-
skovalo kar 1800 otrok. V stavbi, ki so 
jo prej obiskovali učenci od 5. do 8. ra-
zreda omenjene šole, je nastala samo-
stojna šola Ivana Groharja," je pojasnil 
ravnatelj Marko Primožič in dodal, da 
so ji priključili še tri podružnične šole: 
Bukovica, Bukovščica in Lenart. V le-
tošnjem šolskem letu tako na njihovi 
šoli končuje šolanje že trideseta gene-
racija učencev.
Praznovanje tridesetletnice so sklenili 
sredi aprila s prireditvijo, na katero so 
povabili starše, upokojene delavce šole 
in številne druge goste. Na prireditvi so 
prikazali vse dogodke, ki so jih pripra-
vili v okviru Groharijade. Nastopilo je 
več kot 120 učencev šole, ki so se jim 
pridružili še nekateri učitelji. Kot gost 

je sodeloval tudi nekdanji šolski mini-
ster Slavko Gaber, ki je prav na njiho-
vi šoli začel številne projekte, ki so jih 
kasneje vključili v šolsko zakonodajo, 
recimo opisno ocenjevanje v prvi triadi 
in prisotnost drugega učitelja v prvem 
razredu, je razložil Primožič.
Prvi dogodek v sklopu Groharijade so 
sicer pripravili že avgusta lani, in si-
cer kolesarski vzpon in pohod delavcev 
šole v Sorico, kjer so si ogledali Gro-
harjevo hišo in delavnico. Za svečano 
odprtje Groharijade so poskrbeli sredi 
oktobra. Ob tej priložnosti so pred šolo 
posadili macesen ter odprli razstavi fo-

tografij učitelja Janeza Beguša in pla-
ninskega krožka, ki na šoli deluje že 25 
let, je poudaril Primožič. Prav tako ok-
tobra so se odpravili na nočni orienta-
cijski pohod planinske skupine Gamsi, 
staršev in učiteljev v Sorico, vse šolsko 
leto pa slikali po motivih in v tehniki 
Ivana Groharja. V januarju so pripravili 
okroglo mizo oziroma srečanje z upo-
kojenimi delavci šole. Z njimi so obuja-
li spomine na čas pred tridesetimi leti, 
ko se je takrat ena največjih šol na Slo-
venskem, OŠ Petra Kavčiča, razdelila 
na dve popolni osnovni šoli. Dogodek 
so pospremili z razstavo nekdanjega 
ravnatelja Zlatka Košiča. V marcu so 
pripravili še večer karaok, v začetku 
aprila pa športne igre med učenci, uči-
telji in starši. Ob tridesetletnici je izšla 
tudi jubilejna številka šolskega glasi-
la Macesni. Kot zanimivost so v njem 
objavili intervjuje učencev z enajstimi 
učitelji, ki že od začetka delajo na šoli, 
pa tudi utrinke iz dogajanja na šoli in 
številne likovne izdelke učencev. 
V letošnjem šolskem letu matično 
šolo obiskuje 491 učencev, podružnič-
no šolo v Bukovici 40, v Bukovščici 
in Lenartu pa imajo po 15 učencev. V 
prvem letu delovanja je bilo po bese-
dah ravnatelja samo na matični šoli 
vpisanih okrog šeststo učencev. "V 
vseh teh letih so naši učenci dosegli 
ogromno uspehov na najrazličnej-
ših tekmovanjih, ob šolskem pouku 
pa so dejavni še na številnih drugih 
področjih," je poudaril in dodal, da v 
šoli že vrsto let sodelujejo pri projektu 
Mepi, v zadnjem obdobju so vpeljali 
tudi projekt, v okviru katerega spod-
bujajo ustvarjalnost in podjetnost pri 
mladih. Pri tem se mu zdi izredno 
pomembno, da za nobeno od teh ak-
tivnosti niso prikrajšani niti učenci 
podružničnih šol.

Trideset let Groharjeve šole
Letošnje šolsko leto je za Osnovno šolo Ivana Groharja jubilejno, saj je  
minilo trideset let, kar so postali samostojni. Jubilej so zaznamovali z več 
dogodki, ki so se vrstili skozi vse šolsko leto, sredi aprila pa so pripravili  
še zaključno prireditev.

Praznovanje tridesetletnice so sklenili sredi aprila s prireditvijo, na katero so povabili 
starše, upokojene delavce šole in številne druge goste.

 Ob tridesetletnici je izšla 
tudi jubilejna številka 
šolskega glasila Macesni. Kot 
zanimivost so v njem objavili 
intervjuje učencev z enajstimi 
učitelji, ki že od začetka delajo 
na šoli.
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Loško obrtništvo ima dolgoletno tra-
dicijo, ki sega že v 10. stoletje, od 16. 
stoletja naprej pa poznamo cehe, ki so 
bedeli nad delom obrtnikov, nadzo-
rovali kvaliteto izdelkov in spremlja-
li cene. V začetku prejšnjega stoletja 
so nastale obrtne zadruge in pozneje 
združenja. Obrt se je močno razmah-
nila po prvi svetovni vojni, poznejša 
svetovna gospodarska kriza, druga 
svetovna vojna in obdobje socializma 
pa niso bili najboljši časi za obrt in 
zasebno dejavnost. Tako je razmere, 
značilne za obrtništvo v preteklosti, 
v svojem slavnostnem govoru pov-
zel predsednik Obrtno-podjetniške 
zbornice Škofja Loka Jože Misson. 16. 
aprila 1976 pa je pripravljalni odbor 
pod vodstvom Pavla Peklaja ustanovil 
Društvo samostojnih obrtnikov Ško-
fje Loke. Prvi predsednik je bil Peter 
Ažman, sledili pa so mu Pavel Peklaj, 
Darko Inkret, Franc Šifrar, Andrej Kar-
lin, Milan Hafner in sedanji Jože Mis-
son. V tem času so obrtniki zgradili 
Dom obrti in Dom storitvenih obrti, v 
sodelovanju z občino obnovili staro-
davno Kaščo in v njej galerijo France-
ta Miheliča. Danes je v zbornici okoli 
osemsto članov, ki se povezujejo v tri-
najstih strokovnih in dveh interesnih 
sekcijah. Članstvo je od leta 2013 pro-
stovoljno. Združenje skrbi za interese 
članov, jih izobražuje in jim svetuje.
Na srečanju je loškim obrtnikom in 
podjetnikom spregovoril tudi Branko 
Meh, predsednik krovne organizacije, 
Obrtno-podjetniške zbornice Sloveni-
je. Ta združuje 62 območnih zbornic 
po Sloveniji, ki delujejo v 30 sekcijah, 
lani pa je praznovala že 45. leto delo-
vanja. Meh je opozoril na težave slo-
venskega obrtništva in podjetništva, 
ki ga poleg davčnih in finančnih bre-
men obremenjujejo tudi birokratske 

ovire države. Čeprav ni vse tako, kot 
bi si želeli, pa je optimističen, češ obr-
tniki imajo trdo kožo in bodo rešili te-
žave, čeprav jim oblast ni naklonjena. 
Poleg tega gledajo naprej, ne nazaj in 
borili se bodo za boljše pogoje, da bodo 
lahko normalno delali, zaposlovali in 
normalno živeli. 
Spodbudne besede je obrtnikom in 
podjetnikom v imenu vseh štirih žu-
panov na Loškem, s katerimi zbornica 
dobro sodeluje, namenil škofjeloški 
župan Miha Ješe. Spomnil se je časov, 
ko je Peter Ažman v Škofji Loki tako re-
koč iz nič ustvarjal svojo obrtno dejav-
nost. O gospodarstvu na Škofjeloškem 
pa je dejal, da je v dobrem stanju, in to 
tudi po zaslugi trdne cehovske tradici-
je. Danes deluje lepo število obrtnikov 
in podjetnikov, od malih do tistih, ki 
so iz obrti zrasli v uspešne industri-
alce. Na slovesnosti so loški obrtniki 
v znak zahvale za dobro sodelovanje 
županom občin Gorenja vas - Poljane, 

Škofja Loka, Železniki in Žiri izročili 
darila, slike slikarja Mira Kačarja iz 
Sorice, enako tudi predsedniku svoje 
krovne organizacije Branku Mehu.
Priznanja pa so podelili tudi nekate-
rim najzaslužnejšim članom. Pisni 
priznanji zbornice sta prejela Šolski 
center Škofja Loka in Razvojna agen-
cija Sora. Bronaste plakete so preje-
li Tomaž Potočnik, Tatjana Novak in 
Marija Ravnik, srebrne Uroš Jenko, 
Peter Podobnik in Tomaž Mlakar, 
dobitnik zlate plakete pa je Ivo Janez 
Jelenc. Posebno priznanje je prejel 
Milan Hafner, ki je območno zborni-
co vodil kar tri mandate. Priznanja 
Obrtno-podjetniške zbornice Sloveni-
je je podelil predsednik Branko Meh. 
Bronasti ključ so prejeli Marko Lotrič, 
Jernej Jezeršek in Franc Demšar, sre-
brni ključ Matjaž Oblak, Andrej Karlin 
in Jože Misson, zlati pečat pa ob 40-le-
tnici praznovanja Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja Loka. 

Praznik loških obrtnikov in podjetnikov
Obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je na slovesnosti ob 40-letnici  
svojega delovanja od Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija prejela ugledno 
priznanje, zlati pečat.

Priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je iz rok Branka Meha ob 40-letnici 
delovanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka sprejel njen predsednik 
Jože Misson. / Foto: Primož Pičulin 
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Darja Matjašec in Ines Košenina sta prejšnji teden v imenu petih 
civilnodružbenih organizacij iz Škofje Loke občini izročili pobudo 
o ravnanju z mestnim drevjem. V civilnih iniciativah Loka – me-
sto vseh in Za kvaliteto življenja na Spodnjem trgu in Poljanski 
cesti, v Kulturno-zgodovinskem društvu Lonka Stara Loka, Zavo-
du O in Združenju umetnikov Škofja Loka namreč menijo, da pri-
haja do vedno bolj neustreznega ravnanja z drevjem v urbanem 
prostoru. Ne vzdržujejo jih redno, obglavljajo jih in sekajo, ne da 
bi zares ocenili, ali so zaznali prave probleme in našli prave reši-
tve, ravnanje z njimi ne poteka v skladu z arboristično stroko. Na-
vajajo, da so bila pred kratkim na nestrokoven način obglavljena 
drevesa pri Gorenjski predilnici, opozarjajo na pospešeno seč-
njo drevja na obrežju Sore in na ogrožena drevesa pri gradnjah 
na Grabnu in Studencu, pa tudi na poškodbe mestnih dreves v 
naravnih ujmah. Drevesa v mestu so vitalna infrastruktura, s ka-
tero je treba skrbno ravnati, in načrtovanje ter vzdrževanje zau-
pati strokovnjakom. Zato v pobudi podpisniki občini predlagajo, 
naj nemudoma sprejme odlok o ravnanju z mestnim drevjem, 
ki naj upošteva vse funkcije dreves, in sprejme program dela, s 
katerim bodo s pomočjo stroke in prebivalcev mesto ustrezno 
ozelenili nazaj.

Obvarovati želijo mestna drevesa

MAJA BERTONCELJ

Godešič je pred desetimi leti praznoval tisoč let. Na več kot 
šestdesetih dogodkih je nastalo ogromno fotografij. Njihov 
zbor je naredil Domen Križaj in pred kratkim so v domu Krajevne 
skupnosti Godešič odprli fotografsko razstavo z naslovom De-
set let po 1000-letnici Godešiča. "Gre za kolaž fotografij. Izbral 
sem tiste, ki bodo Godešanom nekaj pomenile. Na njih je veliko 
vaščanov, ki jih danes žal ni več med nami,« je povedal Križaj, 
avtor razstave, ki bo odslej vse obiskovalce spominjala na do-
godke izpred desetih let. Slavnostni govornik je bil mag. Ale-
ksander Igličar, vodja Odbora za pripravo praznovanja tisočle-
tnice Godešiča, ki je med drugim poudaril, da je bilo leto 2006 
za vas nekaj posebnega. Poleg številnih dogodkov so izdali tudi 
zbornik Godešič skozi tisočletje 1006–2006, po praznovanju 
pa je nastala knjiga Godešič ob tisočletnici. Dogodek s krajšim 
kulturnim programom je pripravila Krajevna skupnost Godešič.

Deset let po praznovanju tisočletnice so na Godešiču odprli 
fotografsko razstavo, ki bo odslej obiskovalce doma krajevne 
skupnosti spominjala na leto 2006.

Razstava o tisočletnici Godešiča
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"Naša primarna naloga je vzgoja in 
šolanje najprej lastnikov in potem 
psov," je že v uvodu razjasnil predse-
dnik društva Matjaž Gaber. Vsako leto 
v okviru društva razpisujejo tečaje 
male šole za pse, tečaje po izpitnem 
programu B-BH in tečaje višjih sto-
penj izpitnih programov, ki obsegajo 
tri discipline. Obenem v sklopu dru-
štva deluje skupina za agility, znotraj 
katere vsako leto vpišejo okrog deset 
tečajnikov, pa tudi enota reševalnih 
psov, ki šteje štiri člane z reševalnimi 
psi. S tečaji navadno začnejo v marcu 
in jih izvajajo vse do konca novembra.
"Priporočljivo je, da vsak lastnik s svo-
jim psom opravi vsaj malo šolo," je 
dejal Matjaž Gaber. Pes naj bi bil pri 
vpisu star najmanj tri mesece. "Tu gre 
za prvo socializacijo psa in vodnika, v 
okviru katere se lastniki naučijo igra-
nja s psom in vedenja v okolju s pomo-
čjo pozitivne potrditve in nagrajeva-
nja." Po zaključku male šole je mogoče 
nadaljevati šolanje v tečaju programa 
B-BH. Ta program predstavlja nadgra-
dnjo male šole s poudarkom na samo-
stojnosti pri vajah poslušnosti ter pri-
lagodljivem in sproščenem vedenju v 
urbanem okolju. Na koncu sledi izpit, 
pri katerem lastnik psa dobi formalno 
potrdilo, da je opravil osnovni tečaj po 
programu, ki ga predpisuje Kinološka 
zveza Slovenije. To pomeni, da imajo 
osnovna znanja o delu s psom in da je 
pes vzgojen, kar omogoča lažje vkla-
pljanje v urbano okolje. Opravljati je 
mogoče še tečaje višjih stopenj izpi-
tnih programov, ki so po besedah Ma-
tjaža Gabra namenjeni tako imeno-
vanim službenim pasmam psov, kot 
so nemški ovčarji, dobermani, belgij-
ski ovčarji ... Obsegajo vaje sledenja, 
vaje poslušnosti ter vaje obrambe in 
napada. Udeleženci teh tečajev imajo 
potem tudi možnost, da se po opra-

vljenem izpitu udeležujejo tekem šo-
lanih psov. V zadnjem času je vse več 
zanimanja tudi za agility, je še dodal 
Gaber. Gre za relativno mlado kinolo-
ško športno disciplino, pri kateri la-
stnik teče s psom mimo postavljenih 
ovir in z različnimi slišnimi ter vidni-
mi povelji usmerja oziroma vodi psa 
tako, da kar najbolj natančno in hitro 
premaguje ovire.
Vsi udeleženci tečajev imajo možnost 
postati tudi inštruktorji za vodenje 
tečajev. "Najprej postanejo neke vr-
ste vajenci in prvo leto tečaje vodijo v 
spremstvu mentorjev. Vsi pa morajo 
opraviti tudi tečaj v okviru Kinološke 
zveze Slovenije," je pojasnil Gaber. 
Vseh sedem inštruktorjev, ki ta čas 

vodijo tečaje v društvu, je tako prido-
bilo tudi licenco komisije za šolanje 
pri Kinološki zvezi Slovenije. Poligon 
za šolanje in vadbo ter društvene pro-
store imajo v Crngrobu, in sicer so na-
jemniki zemljišča, ki je v lasti mini-
strstva za obrambo.  
Kinološko društvo Ovčar Škofja Loka 
na območju upravne enote Škofja 
Loka deluje od leta 1993, ko so lastni-
ki nemških ovčarjev ustanovili Klub 
ljubiteljev nemških ovčarjev, ki so ga 
uradno registrirali leta 1995. "Včasih 
je bila promocija nemškega ovčarja 
in vzreja te pasme, ki je bila osnovana 
na vzrediteljih s škofjeloškega obmo-
čja, naša primarna dejavnost." Leta 
2002 so se zaradi možnosti širjenja 
delovanja v kinologiji preimenovali. 
Sčasoma se je namreč nabor pasem, 
s katerimi so delali v tečajih, razširil. 
A "ovčar" je še vedno ostal v njihovem 
imenu, čeprav je danes nemških ov-
čarjev v njihovih tečajih le še okrog 
pet odstotkov, je dodal Gaber.

Vsak pes vsaj v malo šolo
Kinološko društvo Ovčar Škofja Loka organizira vzgojo in šolanje psov vseh pasem 
za vse stopnje. Vsako leto se jim pridruži okrog devetdeset novih tečajnikov.

Matjaž Gaber 

Priporočljivo je, da vsak 
lastnik s svojim psom opravi 
vsaj malo šolo. Pes naj bi 
bil pri vpisu star najmanj tri 
mesece.
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Grajski zamorci so ena od lokalnih enot 
Združenja slovenskih katoliških skav-
tinj in skavtov – prostovoljne nacional-
ne mladinske organizacije, ki se ukvar-
ja z vzgojo in izobraževanjem otrok in 
mladih. Steg je imel že blizu dvesto ak-
tivnih članov, zato so se lani razpolovi-
li. "Že prej sta namreč pod eno streho v 
bistvu delovali dve skavtski skupini, saj 
so naši člani prihajali tudi iz Poljanske 
doline. Ti so lani ustanovili nov steg Po-
ljanska dolina 1," je pojasnil skavtski vo-
ditelj Jernej Bernik. Letos je tako v stegu 
Grajskih zamorcev 112 skavtov iz občin 
Škofja Loka, Medvode in Kranj.
Njihovo delo temelji na načelih, ki jih 
je v začetku 20. stoletja postavil Robert 
Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega 
gibanja. Steg Grajskih zamorcev so usta-
novili kot enega prvih stegov v Sloveniji 
leta 1990. "Zametke našega društva pred-
stavlja nekaj nadobudnih mladih, ki so 
skupaj začeli hoditi v naravo, čeprav še 

niso poznali pravega pomena skavtstva. 
A počasi so spoznavali skavtsko idejo 
in za to navdušili še druge," je začetke 
opisal Jernej Bernik. Voditelj prve loške 
katoliške skavtske skupine oziroma 
stegovodja je postal Boštjan Marinšek, 
ki se mu je malo kasneje pridružila še 
Irena Pustišek. Na srečanju voditeljev 
vseh slovenskih skavtov februarja 1992 
sta kot prva škofjeloška skavta izrekla 
obljubo. Drugi škofjeloški skavti so dali 
obljubo v Škofji Loki 28. marca 1992, kar 
velja tudi za uraden začetek skavtstva v 
Škofji Loki. Jeseni 1992 so ustanovili četo 
s prvima vodoma: fantovskim Ovni in 
dekliškim Pume, ki sta ju vodila Metod 
Prevodnik in Nataša Homan. Natanko 
leto kasneje so se klanu in četi pridružili 
še Volčiči pod vodstvom Ambroža Dem-
šarja in Polone Maček.
Skavtom se otroci lahko pridružijo že v 
prvem razredu osnovne šole in ostanejo 
člani tudi po koncu srednje šole, le da se 
takrat njihova vloga v društvu spremeni, 
saj potem vstopijo med skavtske vodite-

lje. Zanimanje za skavtstvo je po bese-
dah voditeljice Katarine Trdin izredno, 
saj morajo celo omejevati število novih 
članov, tako da jih za vstop v društvo 
vsako leto čaka okrog trideset do štiri-
deset. Kot je pojasnila Katarina Trdin, je 
osnovni namen skavtske vzgoje prispe-
vati k polnemu telesnemu, duševnemu, 
duhovnemu in družbenemu razvoju 
otrok in mladih, da bodo lahko postali 
trdne osebnosti, odgovorni državljani ter 
člani krajevnih, narodnih in mednaro-
dnih skupnosti. 
Ob tem je voditelj Jure Hafnar poudaril, 
da skavtstvo nikakor ni zgolj neke vrste 
krožek, ampak način življenja. Vrsto let 
skavt kot udeleženec prejema, potem 
pa kot voditelj začne dajati, a se še ve-
dno uči in razvija svoje talente. Vsak 
lahko svoj študij uporabi tudi pri skav-
tih, pri skavtih pridobljena znanja pa 
nadgradi s poklicem … "Skavti skozi vse 
svoje aktivnosti rastejo celostno." Vsako 
leto izvedejo večdnevna zimovanja in 
poletne tabore ter druge dejavnosti, ki 

Skavtstvo je način življenja
Grajski zamorci oziroma Steg Škofja Loka 1 Združenja katoliških skavtov in 
skavtinj Slovenije (ZSKSS) je v aprilu zaznamoval 25-letnico delovanja.

Steg Grajskih zamorcev pod Loškim gradom / Foto: Komumar photography
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Prodaja, prevoz in črpanje betona

DELOVNI ČAS: Pon. - Sob. od zore do mraka

BREZPLAČNI OGLEDI !

2121
letlet

email: mirko@maroltbeton.si  www.maroltbeton.si  tel: 01 750 27 27 
fax: 01 750 27 26 naročilo: 051 619 865 
Marolt Beton d.o.o.  Sinja Gorica 13, 1360 Vrhnika

UGODNE CENE!!!
BETON BREZ PEPELA

 
Ob naročilu betona s prevozom in črpalko, nudimo betonski vibrator brezplačno!

041 619 865
- betonarne na različnih lokacijah
- beton dostavljamo tudi nad 50 km iz Ljubljane

so dopolnilo šoli predvsem na področju 
aktivnega državljanstva, osebnostnega 
razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracij-
skega sodelovanja in pridobivanja ve-
ščin za samostojno življenje. Letno se 
udeležijo in sodelujejo pri izvedbi tudi 
okrog dvanajst daljših usposabljanj za 
mladinske voditelje in prostovoljce ter 
izvedejo več raznovrstnih projektov.
Četrt stoletja svojega obstoja so prazno-
vali sredi aprila, del praznovanja pa je 
predstavljala tudi velika zgodovinska 
preiskovalna akcija, ki so jo poimeno-
vali Skrivnostni primeri umorjenih ško-
fov. "Praznovanje smo začeli že v petek, 
ko smo med drugim ponovili slovesne 
obljube, da bomo živeli skavtsko življe-
nje, v soboto pa so se nam pridružili še 
gosti," je razložila Katarina Trdin. V Ško-
fji Loki so ob tej priložnosti namreč go-
stili okrog 150 skavtov iz vse Slovenije, za 
organizacijo pa je skrbelo dvajset skavt-

skih voditeljev. Sodelovali so pri orien-
taciji po škofjeloških znamenitostih, v 
okviru katere so najprej iskali namige, 
kdo bi bil lahko morilec škofov, nato pa 
še morilsko orožje. Za zaključek so pred 

skavtskim domom na Kamnitniku po-
sadili brezo kot simbol rasti in končali s 
sporočilom, da se bodo še naprej trudili, 
da bodo zanamcem pustili boljši svet, 
kot so ga dobili od svojih prednikov.

Organizacijska ekipa skavtskih voditeljev ob novo posajeni brezi, ki bo skupaj z loškimi 
skavti rasla nadaljnja desetletja.
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ALENKA BRUN

Emi si bo v letošnjem poletju vzel čas 
zase. “V prvi polovici julija se bom od-
pravil proti Valenciji. Tam bom en 
teden počival na morju, nato bom 
obiskal Sevillo, Malago, Gibraltar, Gra-
nado in Cordobo. Po enotedenskem 
pohajkovanju se bom odpravil v Barce-
lono, kjer bom še en teden počival in 
raziskoval okolico. Vsega skupaj bom v 
Španiji tri tedne, za konec pa bom za 
štiri dni skočil še v Beograd. Planiram 
tudi obisk hrvaškega Krka, pa konec 
leta verjetno prideta na vrsto še Argen-
tina in Brazilija.” Privlači ga tudi obisk 
Japonske, zanima ga Kanada, oči se 
mu zasvetijo ob misli na Venezuelo, 
njene slapove. Obstajajo pa tudi kraji, 
ki ga že sami po sebi ne 'vlečejo', ker 
mu način življenja ljudi tam pač ni bli-
zu. Indija je recimo taka dežela.
Včasih je veliko delal v strežbi v loka-
lih, kar mu je dalo poseben vpogled 
v dušo ljudi, danes pa je zaposlen na 
banki, kjer je še vedno v stiku z ljudmi. 
Popoldne, če je le vreme in mu čas do-
pušča, rad pobegne v naravo. Skoraj 
vsak dan se od doma, praktično s cen-
tra Škofje Loke, odpravi peš na Lubnik. 
Pravi, da mu šport in rekreacija 'pra-
znita glavo'. Rad tudi teče. Pri prehrani 
se prav posebej ne pazi, poskuša jesti 
raznoliko, najraje ima – ne boste ver-
jeli – čokolino in rižolino. Ne mara pa 
morskih jedi. Kadar se mu zahoče ka-
vice, si jo privošči pod Homanovo lipo, 
kjer res odlično pripravi Adrian. Kadar 
ga zamika dobro domače točeno pivo, 
pa ga lahko srečate v Lunci.
V Škofji Loki živi od petega leta sta-
rosti. Trenutno je zaradi dela razpet 
med Ljubljano in Škofjo Loko, vendar 
se ne bi selil. “ Vse je relativno blizu. 
Tudi za pobeg v naravo in možganski 

post je dovolj narave.” Smeje še doda, 
da jim manjka le avtocesta.
Ljudje Emija prepoznajo že od prej. 
Najprej je sodeloval v resničnostnem 
šovu Bar, sedaj ga lahko spremljajo v 
vlogi komentatorja v Velikem bratu. 
Znan je po tem, da je brez dlake na je-
ziku in da tudi na sočna in pikantna 
vprašanja dobi odgovore. V času, ko je 
voditeljica šova Manja Plešnar zbole-
la, pa je vskočil, tako da smo ga lahko 
v osmih oddajah – šestih Big Brother 
Klubih in dveh sobotnih izločitvenih 
– spremljali tudi v vlogi voditelja. “In 
to v živo,“ pove Emi, ki je v letošnjem 
Velikem bratu pravzaprav startal še 
s svojim Twett kotičkom. Priložnosti 
vodenja šova pa je bil iskreno vesel in 
je tudi hvaležen, da so mu to možnost 
ponudili.
To sedaj pomeni, da je slaven? “S sla-
vo se ne obremenjujem. Sem isti Emi, 
kot sem bil. Imajo pa ljudje seveda 
svoje predstave, mnenja in predsodke 
o slavi. Ampak če pogledam skozi svo-
je oči: nisem prav nič drugačen in tudi 

živim tako kot drugi. Hodim v službo, 
grem tudi jaz tja, kamor 'gre še cesar 
peš', in ravno tako jem.“ 
V tem času se je nabral krog obože-
valcev in oboževalk, ki mu sledijo na 
vsakem koraku, in med njimi so tudi 
taki, ki želijo imeti podoben stil, friz-
uro, celo barvo las. "Tega si prej nisem 
predstavljal, ampak sem s svojo poja-
vo očitno naredil vtis pri publiki.”
V vlogi komentatorja uživa, tudi pri 
vodenju šova Big Brother se je dobro 
znašel. Še vedno se odzove za vodenje 
prireditev, odprtij, rad zabava ljudi v 
lokalih, blizu mu je tudi voditeljsko 
delo na radiu, junija bo sodeloval pri 
vodenju lepotnega izbora najlepše-
ga Slovenca. Dolgčas mu ni. Kako bo, 
ko se letošnji Veliki brat zaključi, bo 
še videl. Odprt je za nove izzive, nove 
projekte, si bo pa zagotovo vzel prosti 
čas zase, kar pa smo že omenili. 
Emi pojavljanje na televiziji jemlje kot 
hobi, ki mu je v največje veselje, in se 
zaveda, da je z mediji pač tako: danes 
si, ampak že jutri te lahko ni.

Rad ima pobeg v naravo
Poleg tega, da ga lahko srečate peš na poti iz Škofje Loke na Lubnik ali  
v avtu med vožnjo proti Ljubljani, ga lahko spremljate tudi v vlogi komentatorja  
v letošnji sezoni domačega Big Brotherja na Kanalu A. Govorimo o 24-letnem 
Emiju Nikočeviću.
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Dan odprtih vrat so na Domačiji Lušina pripravili drugo leto 
zapored in tudi letos je bila v središču šola jahanja, ki je 
njihova glavna dejavnost. A tokrat so dodali še dobrodelno 
noto, saj so celoten izkupiček od vodenega jahanja in deset 
odstotkov ostalih prihodkov od prireditve namenili štiride-
setim otrokom iz rejniških družin, za katere bodo v bližnji 
prihodnosti pripravili prav poseben dan, je pojasnila Agata 
Lušina Struna, ki je prireditev organizirala v sodelovanju z 
očetom Francijem Lušino in možem Boštjanom Struno.
Poleg dobrodelnega jahanja so pripravili predstavitev pro-
gramov Jahač 1 in Jahač 2 ter predstavitev delavnic Čarobni 
otroci na konjih. Obiskovalci so lahko spoznali tudi njihov 

nov program Šola preživetja v naravi, ki so ga zasnovali 
skupaj z Branetom Červekom. "Konji in narava sovpadata. 
In ko greš s konji v naravo, je pomembno, da si znaš po-
magati s tistim, kar je okrog tebe," je razložila Agata Luši-
na Struna. Na to temo bodo organizirali tudi praznovanja 
rojstnih dni in tridnevne kampe za otroke. Vse skupaj so 
popestrili z zabavnim programom, ki so ga pomagali obli-
kovati skupina Mali oglasi skupaj s plesalkami Colorado 
Country Line Dance, Vlado Pilja z glasbenimi gosti prese-
nečenja in skupina Skrivnost. 

Jahanje tokrat  
dobrodelno
Na Dnevu domačije Lušina so letos 
zbirali sredstva, da bi otrokom iz 
rejniških in socialno ogroženih družin 
omogočili poletno jahanje.

Na Dnevu domačije Lušina je bilo jahanje tokrat dobrodelno.
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Dne 12. aprila 2016 je kot priloga 4. številke Loških novic izšla pu-
blikacija Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka 3 obletnice 
osamosvojitve. Njen urednik in avtor besedila je dr. Ivan Kristan. V 
uvodniku je zapisanih več trditev, ki se nanašajo na mene osebno 
in na uredništvo Loških razgledov (v nadaljevanju: LR), kjer sem 
glavna urednica. Uredniški odbor LR meni, da je treba argumen-
te, zakaj smo zavrnili objavo prispevka dr. Kristana v LR, javnosti 
pojasniti.
Prvotno je imel prispevek naslov Razvoj slovenske državnosti. Sku-
pna ugotovitev članov uredniškega odbora je bila, da se prispevek 
ne ujema s konceptom Loških razgledov, kajti Uredniška politika 
Loških razgledov, ki je bila sprejeta na 4. seji Izvršnega odbora Mu-
zejskega društva Škofja Loka, dne 24. novembra 2014, na prvem me-
stu določa:
Loški razgledi (LR) so domoznanski zbornik, ki izhaja enkrat letno 
in prinaša strokovne, znanstvene in poljudnoznanstvene prispev-
ke s področja družboslovja (zgodovine, umetnostne zgodovine, ge-
ografije, etnologije, sociologije …), naravoslovja, gospodarstva in 
uprave z območja nekdanjega loškega gospostva, predvsem z ob-
močja občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane.
V omenjenem prispevku Škofja Loka ni bila omenjena niti z bese-
do. Zaradi zavrnitve objave se je dr. Kristan odločil, da bo prispe-
vek razširil z upravnim razvojem Občine Škofja Loka, s čimer sem 
kot urednica soglašala. Dopolnjen prispevek so dobili v vpogled vsi 
člani uredniškega odbora LR. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, 
pomanjkljivosti, enostranskega prikazovanja zgodovine (kot bi si 
jo nekateri želeli), nekritičnosti in retorike, ki je iz socialističnih 
časov, se je uredniški odbor odločil, da prispevek pošlje v pregled 
zunanjemu recenzentu.
Recenzijo je napisal dr. zgodovinskih znanosti Boris Golec, znanstve-
ni svetnik in izredni profesor, zaposlen na Zgodovinskem inštitutu 
Milka Kosa ZRC SAZU. Uredniškemu odboru je predlagal zavrnitev 
prispevka kot neobjavljivega, ker je »… nekonsistenten, manjka mu 
kritična distanca. V njem mrgoli nedoslednosti, napak in površno-
sti.« Zapisal je, da »… je besedilo po svoji konceptualni zasnovi zelo 
heterogeno, vsebinsko izrazito pomanjkljivo in faktografsko neustre-
zno.« (Celotna recenzija je dostopna na uredništvu Loških razgledov.)
Dr. Ivan Kristan se je po odklonitvi objave prispevka v LR hotel se-
stati s člani uredniškega odbora in z recenzentom, vendar je bilo 
soglasno mnenje odbora, da to ni potrebno, saj menimo, da je ure-
dniški odbor dovolj avtonomen, da se odloča glede objav.
Zavračamo trditev, da je bila recenzija anonimna (čeprav imamo 
do tega vso pravico, kajti tako je zapisano v Navodilih avtorjem 
člankov v vsaki številki LR). Dr. Kristanu sem hkrati s sklepom, da 
se uredniškemu odboru soočenje avtorja in recenzenta ne zdi po-
trebno, posredovala tudi recenzentovo ime. Recenzent dr. Golec ni 
nikoli odklonil pogovora in bi na osnovi posredovanih podatkov do 
njega lahko prišlo.
Priložnost za javno soočenje med avtorjem in recenzentom predla-
gamo ob predstavitvi Loških razgledov 9. junija letos.

MARIJA LEBAR, UREDNICA LR

3 obletnice osamosvojitve – odgovor

PREJELI SMO

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V soboto, 21. maja, bo Škofjo Loko obiskala Medna-
rodna revija starodobnikov, ki bo svoj imenitni vozni 
park predstavila na Placu med 12. in 15. uro. Udele-
ženci revije so izbrani po strogih kriterijih in v omeje-
nem številu štirideset motorjev in štirideset avtomo-
bilov starodobnikov, kolono pa bodo spremljali tudi 
motorji Harley Davidson in cadillaki. Vsekakor se na 
Placu pričakuje dogodek, vreden ogleda.

Starodobniki v Loki

V Zavodu Nefiks so v maju začeli z novim krogom 
projekta Kolegice v Škofji Loki. Gre za projekt, s kate-
rim mladim iskalkam prve zaposlitve omogočajo laž-
ji in bolj suveren prehod na trg dela. Kot opozarjajo 
v Zavodu Nefiks, izsledki raziskav namreč kažejo, da 
se mlade ženske po koncu formalnega izobraževa-
nja srečujejo še z večjimi težavami kot moški. "Pre-
hod na trg dela je zanje izredno zahteven, zgodnje 
odpiranje vrat pa je za veliko mladih žensk, zlasti 
z družboslovno izobrazbo, edina možnost za bolj 
uspešno vključevanje v zaposlitveno sfero." Zato so 
pred štirimi leti zasnovali projekt Kolegice. V okviru 
projekta želijo mladim ženskam, iskalkam prve za-
poslitve ali še študentkam, omogočiti zgodnji vstop 
v delovno okolje, in sicer na podlagi mentorskega 
svetovanja ter sodelovanja med uspešnimi zaposle-
nimi ženskami in dekleti, ki vstopajo na trg dela. "V 
projektu lahko vsaka udeleženka spozna in se pove-
že z uspešno žensko s svojega poklicnega področja, 
s katero na rednih mesečnih srečanjih razpravlja o 
možnostih za uveljavitev v določenem poklicu." Pred 
srečanji z mentorico se skupina deklet najprej dobi-
va na tedenskih sestankih, na katerih ob strokovni 
podpori Zavoda Nefiks razvijajo svoj karierni načrt.

V maju spet Kolegice
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Sredi prejšnjega meseca se je končala letošnja smučarska 
sezona. Za Smučarski klub Alpetour je bila zelo uspešna, 
saj so bili v skupnem seštevku med klubi pri mladincih 
in otrocih najboljši v državi, v skupnem seštevku skupaj 
s člani pa tretji. Njihovi smučarji so na različnih doma-
čih tekmovanjih redno osvajali stopničke, nastopali pa so 
tudi na mednarodnih tekmovanjih in bili člani državnih 
reprezentanc.
Smučarski klub Alpetour ima namreč kar 272 članov, od 
tega je sto tekmovalcev. Med njimi so tako najmlajši, ki 
začenjajo z nastopi na tekmovanjih pokala Ciciban, pa tudi 
tisti, ki tekmujejo tudi na tekmah svetovnega pokala. To 
je v prvi vrsti Matic Skube, ki je letos v skupnem seštevku 
svetovnega pokala v slalomu osvojil 41. mesto, v skupnem 
seštevku evropskega pokala v slalomu pa je bil 22. Med de-
kleti je Klara Livk v skupnem seštevku evropskega pokala v 
slalomu osvojila 29. mesto, 2. mesto na DV v supervelesalo-
mu, osvojila pa je tudi 11. mesto na EC v slalomu v Španiji. 
Lejla Habjan je bila 3. na mladinskem državnem prvenstvu 
v Kranjski Gori. Jakob Špik je bil 28. na EC v slalomu na 
Norveškem, 17. na paralelnem slalomu za EC v Italiji in 4. 
na državnem članskem prvenstvu v slalomu.
Izkazali so se tudi mlajši tekmovalci in tekmovalke, ki 
so dosegali najvišja mesta v državi, nekateri od njih pa 
so bili uspešni tudi na mednarodnih tekmovanjih. To so 
bili: Martin Križaj, Patrik Slapar, Rožle Krelj, Rebeka Oblak, 
Anže Gartner, Luka Torkar, Marta Rihtaršič, Ana Rupar, 
Nina Kalshoven, Luka Kustec in Oto Vrančar. 
Prav tako so uspešno nastopali še mlajši tekmovalci v kate-
goriji do 12 let: Luka Bogataj, Nejc Oman, Liza Vraničar, Tilen 
Pokorn, Nino Krajnc, Iva Bokal, Žak Kejžar in Peter Bošnjak.
"Naš klub dobro sodeluje z Občino Škofja Loka, ki je zelo 
naklonjena športu, prav tako z Zavodom za šport in Špor-
tno zvezo Škofja Loka. Tudi sodelovanje s Smučarsko zvezo 
Slovenije je zelo intenzivno," pravi predsednik kluba Janez 
Dekleva, ki je tudi član Odbora za alpsko smučanje in Stro-
kovnega sveta za alpsko smučanje pri SZS. Hkrati poudar-
ja, da je treba še posebej izpostaviti delo vseh članov kluba, 
brez katerih tekmovalcem ne bi mogli omogočiti dobrih 
pogojev za trening, tekmovanja na domačem terenu in so-
razmerno cenovno dosegljivega smučanja.
Pomemben prispevek za delovanje Smučarskega kluba Al-
petour prihaja tudi od sponzorjev. Dolgoletni sponzor kluba 

je Potovalna agencija Alpetour, med ostalimi pomembnejši-
mi pokrovitelji pa so še Zavarovalnica Triglav in loški Knauf 
Insulation, na splošno velik podpornik športa v Škofji Loki.
Poleg tega, da v klubu vzgajajo mlade tekmovalce, pripra-
vljajo tudi različna tekmovanja. Kot pravijo, so ponosni, 
da so tudi v letošnji sezoni odlično izpeljali že 41. tekmo-
vanje za Pokal Loka, ki je eno izmed največjih otroških 
tekmovanj na svetu. Slovenska reprezentanca je osvojila 
skupno prvo mesto, zasluge za to pa imajo tudi Alpetouro-
vi tekmovalci. Za najmlajše tekmovalce so pripravili že 
tradicionalni Pokal Ciciban, na katerem pridobivajo svoje 
prve tekmovalne izkušnje otroci, mlajši od 12 let, z obmo-
čij občin Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri 
in Medvode. Poleg tekmovanj za mlade so pripravili tudi 
več mednarodnih tekmovanj FIS. Sodelovanje s Smučar-
sko turističnim centrom Stari vrh je zgledno, saj je klub 
njihov družbenik. V letošnji sezoni so zaradi slabih sne-
žnih razmer na Starem vrhu smučali zelo malo in so mo-
rali pogoje za treninge in organizacijo tekmovanj iskati na 
drugih smučiščih, od Soriške Planine, Cerkna in Krvavca 
do Kranjske Gore. 

V Alpetourju vzgajajo najboljše mlade smučarje
Alpski smučarji so aprila na Krvavcu sklenili letošnjo sezono, novo priznanje za 
delo pa so dobili pri škofjeloškem Alpetourju, saj so bili v skupnem seštevku med 
slovenskimi klubi pri mladincih in otrocih najboljši v državi, v skupnem seštevku 
skupaj s člani pa tretji.

Alpetourovi smučarji so zadovoljni zaključili letošnjo sezono.
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Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero 

najkasneje do torka, 24.5.2016. Razpis je objavljen tudi na www.bohinj-info.com

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna prire-

ditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično društvo 

Bohinj in prikazuje stare življenjske navade Bohinjcev.

 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen 

način vabimo, da sodelujejo v izboru za 

poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 30.7.2016 ob 

19.30 uri. V kolikor bo par želel imeti civil-

no poroko v Bohinju ta dan, se bo izvedla 

v popoldanskem času. Par bo oblečen v na- 

rodni noši, po poroki bo veselica z ansam-

blom. 

Za hrano in pijačo določenega števila sva-

tov bo poskrbljeno. Mladoporočenca bosta 

prejela več lepih daril, kot sta prstana, 

potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta 

vse lepote Bohinja in še kaj! 

Pozor!  Ker bo potekala poroka po starem, 

se bosta morala naučiti nekaj besedila  

(a ne veliko).

VILMA STANOVNIK

Naša rokometna reprezentanca si je aprila na turnirju v 
Malmöju priborila nastop na letošnjih olimpijskih igrah v 
Braziliji. Čeprav Slovenci niso sodili med favorite, saj sta 
bila ob Iranu tekmeca še evropski podprvak Španija in olim-
pijska podprvakinja Švedska, so varovanci Veselina Vujovića 
dokazali, da si nastop še kako zaslužijo. Na prvi tekmi so 
presenetili Špance in jih premagali s 24 : 21. Le za gol so iz-
gubili proti Švedom in zanesljivo premagali Iran ter osvojili 
prvo mesto. V reprezentanci so se izkazali tudi v Škofji Loki 
vzgojeni rokometaši Jure Dolenec, Matej Gaber in Darko 
Cingesar. 
Naši rokometaši so že dobili tekmece v skupini B. To so 
ekipe Poljske, Švedske, Brazilije, Nemčije in Egipta. V če-
trtfinale napredujejo po štiri najboljše ekipe vsake skupi-
ne. Kot je povedal Jure Dolenec, ki igra v Montpellierju, so 
vse reprezentance, ki bodo nastopile v Riu, kakovostne, za 
uspeh pa bodo morali zaigrati po svojih najboljših močeh.

Ponosni so na svoje reprezentante
Pri škofjeloškem rokometnem klubu so ponosni, ker si je kar trojica njihovih 
nekdanjih igralcev priborila nastop na letošnjih olimpijskih igrah.

V reprezentanci so se izkazali tudi v Škofji Loki vzgojeni rokometaši 
Jure Dolenec, Matej Gaber in Darko Cingesar, ki so jim v klubu 
Urbanscape Loka takoj sestavili čestitko in jih z njo pospremili v 
vroči Rio.



ŠPORT | 27 

MAJA BERTONCELJ

Škofjeloški nogometaš Jan Oblak na-
daljuje z izjemnimi obrambami v dre-
su Atletica iz Madrida. Pri triindvajse-
tih bo prvič zaigral v finalu prestižne 
lige prvakov.  
Atletico se je v polfinalu tega tekmo-
vanja pomeril z Bayernom. Na prvi 
tekmi so jih doma premagali z 1:0, v 
gosteh pa izgubili z 2:1, kar je zadošča-
lo za uvrstitev v veliki finale. Oblak 
si je prislužil visoke ocene za nastop 
in bil uvrščen tudi v Uefinio najboljšo 
enajsterico kroga. Finale lige prvakov 
bo 28. maja v Milanu in bo povsem 
španski, pravzaprav madridski. Poleg 
Atletica se je vanj uvrstil še mestni 
tekmec Real. Oblak bo po Srečku Ka-
tancu in Zlatku Zahoviču tretji Slove-
nec, ki bo zaigral v finalu. 

Škofjeločan bo branil v finalu lige prvakov
Jan Oblak bo tretji slovenski nogometaš, ki bo igral v finalu lige prvakov.

Jan Oblak je izjemno priljubljen tudi med mladimi slovenskimi nogometaši, kar je bilo 
videti tudi lani junija v Škofji Loki na mednarodnem otroškem nogometnem turnirju, ki 
nosi njegovo ime in bo letos potekal 4. in 5. junija. / Foto: Maja Bertoncelj

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

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

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

Specialisti za vaše zdravje

Jana Matko
T: 040 898 272

E: jana.matko@as.si

Predstavništvo Škofja Loka
Šolska ulica 7

4220 Škofja Loka
Telefon: 04 5150 350 
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Tek in pohod na Osolnik je prireditev, ki tako ali drugače 
poveže krajane Godešiča. Letos jo organizirajo že petin-
dvajsetič, zadnja leta poteka v spomin na Petra Berton-
clja, prvega zmagovalca. 
"Tek je iz skromnih začetkov prerasel v uvod v gorsko-te-
kaško sezono v Sloveniji, saj je v preteklih letih sedem-
najstkrat štel kot uvodna tekma slovenskega pokala 
in državno prvenstvo v gorskih tekih za veterane. Le-
tos smo se odločili vrniti h koreninam in množičnosti. 
Tekma bo organizirana teden dni pred začetkom sezone 
slovenskega pokala v gorskih tekih in bo tako dober test 
pripravljenosti," je povedal Jože Hafner, predsednik ŠD 
Kondor, ki je najbolj zaslužen, da se tek lahko pohvali s 
tako dolgo tradicijo. Letos bo potekal 15. maja.
"Gre za enega najstarejših tekov pri nas, če upoštevamo, 
da je potekal neprekinjeno vsako leto, ne glede na vre-
menske razmere," pove Hafner. Začelo se je leta 1992, kot 
pravijo, bolj zaradi "kibicanja", kdo bo hitrejši. Nastopilo 
je osem domačinov, zmagal pa je že omenjeni Peter Ber-
toncelj s časom 30 minut in 50 sekund. V kasnejših le-
tih so se teka udeleževali tudi najboljši slovenski gorski 
tekači, tako da se je rekordna znamka močno izboljšala. 
Rekorderja sta brat in sestra Mitja in Mateja Kosovelj s 
časoma 24:08 oziroma 28:23. Oba sta ta čas dosegla leta 
2007. "Rekorda sta izjemno dobra, tako da tudi letos ne 
pričakujemo izboljšanja. Veseli smo, da so v teh letih 

Tek in pohod na Osolnik praznujeta jubilej
V Športnem društvu Kondor Godešič so ju prvič organizirali pred petindvajsetimi 
leti. Jubilejna izvedba bo v nedeljo, 15. maja. Med novostmi tudi kategorija družin.

Za konec tekače (na sliki Peter Lamovec) čaka še zadnja strmina pred ciljem, kjer za vzdušje skrbijo številni pohodniki.

GIBONNI10.6.
PETEK

18.5. GABI
MORENO

27.5.
PETEK

SREDA
ORGANIZATOR

KLUB ŠTUDENTOV
KRANJ

www.tourism-kranj.si

OD A DO Ž
SLOVENSKA LITERATURA 

TEDx25.5.
SREDA

SLOVENIJA GRE NAPREJ
LOVŠIN, KRESLIN, PREDIN3.6.

PETEK

ORGANIZATOR:

PRODAJA
VSTOPNIC

NA PRODAJNIH
MESTIH

EVENTIM
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VISOKO PRI POLJANAH
sobota, 28. maja 2016, ob 10. uri

PREDPRIJAVE na www.visoski-tek.si
INFORMACIJE tel. 051 608 704, e-pošta: visoski.tek@gmail.com

Pretecimo ga!

Organizator

Več informacij na www.visoski-tek.si in www.gorenjska-mojplanet.si
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Jože Hafner, predsednik ŠD Kondor 
Godešič

pri nas tekli tako odlični gorski teka-
či, ki so s tekom tudi rasli. Številni so 
nastopali od najmlajših kategorij. V 
letih, ko je bila udeležba najbolj mno-
žična, smo zabeležili skoraj 250 teka-
čev, zadnja leta se je številka gibala 
do 150. Letos tekma sicer ne bo štela 
za slovenski pokal, kar pa ne pomeni, 
da na startu ne pričakujemo odličnih 
tekačev. Si pa želimo, da bi prišli tudi 
tisti, ki jim je cilj uspešno premagati 
progo z Godešiča do cerkve na Osolni-
ku, in to ne glede na čas. Želimo si čim 
večje udeležbe rekreativcev, ki jih je v 
naši okolici veliko," je še dejal Hafner. 
Ob jubilejni izvedbi so pripravili tudi 
nekaj novosti. Največja je kategorija 
družin, za katero bodo po posebnem 
izračunu šteti časi dveh staršev in 
otroka ali enega starša in dveh otrok. 
Podelili bodo tudi posebno nagrado za 

družino z največ člani, ki se bo ude-
ležila teka ali pohoda. Pomemben del 
dogodka so vsako leto tudi pohodniki, 
ki z glasnim navijanjem spodbujajo 
tekače v zadnji strmini pred ciljem. 
Najdaljša proga bo tradicionalno z Go-
dešiča do cerkve na Osolniku s star-
tom ob 10.30, za mlajše pa bosta dve 
krajši s startoma ob 10. uri in 10.15. 
Več informacij dobite na spletni stra-
ni, organizatorji pa še sporočajo, da so 
zaželene predprijave po nižji ceni, ki 
bodo odprte še do 12. maja. Tako teka-
či kot pohodniki se boste lahko prija-
vili tudi na dan tekmovanja pri domu 
KS Godešič. Prireditev se bo zaključila 
na nogometnem igrišču na Godešiču z 
druženjem in razglasitvijo rezultatov. 
Za organizacijo skrbi ekipa več kot 
tridesetih prostovoljcev, večina jih je 
zraven že vsa leta. 

MAJA BERTONCELJ

Projekt 10 krogov za 10 nasmehov je eden največjih špor-
tno-humanitarnih projektov v Sloveniji, kjer bodo organiza-
torji skupaj z vami tekli ali hodili v 10 različnih mestih za 
10 pomoči potrebnih družin ali posameznikov. Proti koncu 
maja se začnejo vrteti "krogi". Tokrat šestič zapored. Vsako 
leto obiščejo deset krajev. Letos je med njimi tudi Škofja 
Loka. Dogodek bo potekal 23. maja med 16. in 20. uro na 
atletski stezi za Osnovno šolo Škofja Loka-Mesto. "10 kro-
gov je metafora za 10 krajev. Nekateri razberejo iz naslova, 
da morajo preteči 10 krogov. Daleč od tega, saj ni nujno teči 
in ne nujno 10 krogov. Šteje že to, da nas počastite s svojim 
obiskom kadarkoli v času dogodka in naredite vsaj en krog 
na poljuben način. Vaša pomoč pa se šteje kot prispevek 
v vrednosti 10 evrov za odrasle ali 5 evrov za otroke. V za-
meno za to vas čaka darilna vrečka in osebno zadovoljstvo, 
da boste pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Bo pa v 
vsakem kraju član našega društva pretekel 42 km. Neka-
teri izmed tekačev vidijo izziv v tem, da se mu pridružijo v 
tem podvigu, nekateri pa mu nudijo samo podporo," pra-
vijo organizatorji iz Športno-humanitarnega društva Vztra-
jaj – NEVER GIVE UP. Lokacije dogodka so letos nekoliko 
spremenjene. Začelo se bo 20. maja v Trbovljah, vmes se 
bodo ustavili v Radovljici, Tolminu, Škofji Loki, na Ptuju, v 
Ljutomeru, na Ravnah na Koroškem, v Kopru, Trebnjem in za 
konec 29. maja v Tacnu. V lanskoletnem projektu so zbrali 
več kot enajst tisoč evrov.

Deset krogov za deset  
nasmehov
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MATJAŽ ERŽEN, 
ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET*

Eko sklad, Slovenski okoljski javni  
sklad,jevzačetkumarcaobjavilleto-
šnjijavnipozivzapridobitevnepovra-
tnihfinančnihsredstevzapovečanje
energijskeučinkovitostiinvečjorabo
obnovljivih virov energije v eno- in
dvostanovanjskih stavbah. Obča-
ni lahko kandidirajo za nepovratna
sredstvazanaslednjeukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega
sistemavstanovanjskistavbi,
B-vgradnjakurilnenapravenalesno
biomaso za centralno ogrevanje sta-
novanjskestavbe,
C-vgradnjatoplotnečrpalkezacen-
tralnoogrevanjestanovanjskestavbe,
D-priključitevstarejšeeno-alidvo-

stanovanjske stavbe na daljinsko
ogrevanjenaobnovljivvirenergije,
E - vgradnja energijsko učinkovitega
lesenega zunanjega stavbnega pohiš-
tvavstarejšistanovanjskistavbi,
F - toplotna izolacija fasade starejše
eno-alidvostanovanjskestavbe,
G-toplotnaizolacijastrehealistropa
protineogrevanemuprostoruvstarej-
šieno-alidvostanovanjskistavbi,
H - vgradnja prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zraka v sta-
novanjskistavbi,
I-gradnjaalinakupskorajničenergijske
noveeno-alidvostanovanjskestavbe,
J-celovitaobnovastarejšeenoalidvo-
stanovanjskestavbe,

Gradbena sezona je tu – kako do  
nepovratnih sredstev?
Država spodbuja energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije

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%

VSE ZA  

KOPALNICO

NA ENEM  

MESTU



MOJ DOM | 31 

K - nakup stanovanjske enote v tri- in 
večstanovanjski stavbi, obnovljeni v  
skoraj ničenergijskem razredu.
Sredstva so na voljo za ukrepe, ki v 
času oddaje vloge še niso izvedeni. To 
pomeni, da je najprej treba pridobiti 
ponudbo izvajalca, ki je registriran za 
opravljanje ustreznih del. Iz ponudbe 
mora biti razvidno, da bo ukrep izve-
den skladno s pravili javnega poziva in 
bo predvsem izpolnjeval njegove teh-
nične kriterije (npr. zadostna debelina 
toplotne izolacije, tip kotla na lesno 
bio maso z ustreznim vodnim toplo-
tnim zbiralnikom ipd). Tehnični pogoji 
so podrobneje navedeni v celotnem be-
sedilu javnega poziva, ki je dostopen na 
spletni strani https://www.ekosklad.
si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/
publicationID=25. Na spletni strani Eko 
sklada so objavljeni tudi informativni 
seznami opreme in sistemov, ki ome-
njene tehnične kriterije izpolnjujejo, 
kar investitorjem lahko olajša iskanje 
in kandidiranje. Za slednje je treba Eko 
skladu poslati vlogo (obrazec zanjo je 

STROJNO, SPLOŠNO IN STAVBNO KLJUČAVNIČARSTVO
Kovinotehnika Boštjan Jalen, s.p., Huje 23, 4000 Kranj

E: info@jalen-kovinotehnika.si
GSM:041/662-684

  kovinske ograje
  nadstreški

  okrogle stopnice
  jeklene konstrukcije

  avtomatska vrata

w w w . j a l e n - k o v i n o t e h n i k a . s i

Sredstva so na voljo za ukrepe, ki v času  
oddaje vloge še niso izvedeni. To pomeni, da je 
najprej treba pridobiti ponudbo izvajalca, ki je 
registriran za opravljanje ustreznih del.
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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

-45%  
za vse kuhinje  

do 15. maja
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del razpisne dokumentacije), že prej 
omenjeni predračun izbranega izvajal-
ca, dokazilo, da ukrep še ni izveden (fo-
tografije, posnete v času oddaje vloge), 
dokazilo o legalnosti postavitve objekta 
(npr. kopija gradbenega dovoljenja, ko-
pija potrdila, da ima stavba gradbeno 
dovoljenje po zakonu, če je bil objekt 
zgrajen pred letom 1967). Če se vgrajuje 
oprema ali sistem s prej omenjenega 
seznama, ni potrebno dodatno dokazo-
vanje, da oprema (ali sistem) izpolnjuje 
tehnične kriterije javnega poziva.
Po vložitvi popolne vloge Eko sklad v 
primeru, da so izpolnjeni pogoji za do-
delitev spodbude občanu, le-temu izda 
odločbo in ji priloži pogodbo o sofinan-
ciranju. Vlagatelj ima potem najmanj 
devet mesecev časa za izvedbo ukrepa 
(za izvedbo več kot treh ukrepov od A 
do H oz. ukrepe I, J in K so roki 18 oz. 
24 mesecev). V tem času so sredstva za 
njegov ukrep rezervirana in čakajo ko-
nec izvajanja del. Do njih se pride tako, 
da občan najpozneje v dveh mesecih po 
izteku roka za zaključek del pošlje Eko 

skladu podpisano pogodbo o sofinanci-
ranju, račun izvajalca s popisom izve-
denih del, vgrajenih gradbenih proizvo-
dov ali strojnih napeljav in opreme za 
celoten obseg naložbe, dokazilo o plači-
lu računa in dokazila o dejanski izvedbi 
ukrepov (v večini primerov fotografije 
izvedenih ukrepov/opreme po izvedbi). 
Po prejemu omenjene dokumentacije 
Eko sklad praviloma v 60 dneh izplača 
nepovratna sredstva na račun, ki ga je 
kandidat navedel v vlogi.
Za posamezen ukrep od A do H je možno 
pridobiti do 20 odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe. V primeru izvedbe ce-
lovite energijske prenove v hišah, zgra-
jenih pred letom 2003, ki obsega vsaj tri 
ukrepe od A do H, je spodbuda višja – do 
30 odstotkov priznanih stroškov. Pri 
tem velja opozorilo, da je v takem pri-
meru treba oddati enotno vlogo – torej 
kandidirati za vse ukrepe z isto vlogo.
Poleg nepovratne finančne spodbude 
lahko občani za iste ukrepe kandidira-
jo tudi za pridobitev kredita po javnem 
pozivu 55OB16. Pri tem velja omejitev, 

da vsota nepovratne finančne spodbu-
de in kredita ne sme presegati prizna-
nih stroškov kreditirane naložbe, razen 
v primeru, če se dodeljena nepovratna 
finančna spodbuda izplača izključno za 
delno poplačilo odobrenega kredita Eko 
sklada.
Pred izvedbo navedenih ukrepov je pri-
poročljiv posvet s strokovnjakom, ki 
vam lahko pomaga pri odločitvah in 
npr. vrednotenju in primerjavi posa-
meznih ukrepov. Dober nasvet namreč 
ni nujno tudi drag ali pristranski. Brez-
plačno in neodvisno strokovno ener-
getsko svetovanje mreže Ensvet je po 
naročilu na telefonsko št. 04/50 60 220 
dostopno tudi vsak torek med 16. uro in 
17.30 v Škofji Loki na Kidričevi cesti 1a. S 
strokovnjakom se je smiselno posveto-
vati še pred izbiro oz. izvedbo ukrepov. 
Poleg omenjenih ukrepov se lahko na 
sestanku s svetovalcem pogovorite tudi 
o drugih vprašanjih, povezanih z rabo 
energije v vaših domovih.

*Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko 
sklada za okoljske naložbe na www.ekosklad.si.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

JUB Akademija vsako leto pripravlja vrsto izobraževanj, 
ki so namenjena in vsebinsko prilagojena različnim sku-
pinam udeležencev. Poleg predavanj, ki jih v JUB Akade-
miji namenjajo projektantom, arhitektom, nadzornikom 
v gradbeni dejavnosti ter upravnikom večstanovanjskih 
stavb, posebno pozornost posvečajo tudi izobraževalnim 
ustanovam ter energetskim menedžerjem. Poudarki se 
vsebinsko nanašajo na pravilno uporabo in vgradnjo 
materialov za zaključna dela v gradbeništvu, na fasa-
dne sistemske rešitve ter na investicijska, vzdrževalna 
in sanacijska dela ter optimizacijo energetske sanacije. 
Največ, kar polovico vseh strokovnih izobraževanj, je v 
okviru JUB Akademije poleg lastnega prodajnega kadra 
namenjenih zlasti izobraževanju prodajalcev v dejavno-
sti trgovine, dobra tretjina pa izvajalcem – fasaderjem, 
slikopleskarjem za dekorativno obdelavo zidnih površin 
in keramičarjem. 

Akademija za gradbenike
JUB letno izobrazi osem tisoč uporabnikov.

Študentje 2. letnika Fakultete za dizajn na izobraževanju v JUB 
Akademiji

več na www.lesnipele in 051 250 440
KAKOVOSTNI RAZRED 1Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014

mešani

182€ 
+

DDV=t

na temo: „Na kaj mor zorni pri kurjenju z lesnimi pele

KJE LAHKO DOBITE LESNE PELETE BREZPLAČNO?
NA DNEVU ODPRTIH VRAT, 14.5.2016 
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ALENKA BRUN, FOTO: DEICHMANN

Letošnja pomlad in poletje sta po navdihu boho in etno 
stila igriva, sproščena, malo nostalgična in neskončno 
romantična. Tudi nežni pastelni toni so modna zapoved 
sezone 2016. Pridružujejo se kovinske barve, klasična 
poletna bela, črna in včasih močni barvni odtenki, tako 
da lahko pričakujemo različnost in pestrost modnega 
poletja. Različnost, ki združuje sproščen šik: vse od hi-
pijevskega navdiha z resami do modnega športnega in 
moderno purističnega, androgenega sloga. Za sproščen 
korak poskrbijo nizki modeli brez pete, ki so lahko bolj 
športnega videza ali laskajo elegantni ženski. Seveda pa 
zapeljivi modeli s petami ostajajo. 
Pri Deichmannu so nedavno predstavili letošnje pomla-
dne in poletne zapovedi. Lahki materiali v raznih barv-
nih kombinacijah, cvetlični potiski, luknjičasti vzorci 
in platneni materiali, tanjši in debelejši beli podplati 
obutve vse bolj silijo v ospredje. In tu imajo čevlji lah-
ko gladek podplat, lahko pa spominja na profil zobovja 
morskega psa. Najdemo črno-belo kombinacijo, barvne 
črte, kombinacijo materialov s pluto ali konopljo. De-
bel podplat lahko najdemo na različnih ženskih čevljih, 
kjer letos predstavlja 'must have' tudi model na vezal-
ke. Vrača se ženska kockasta peta, različnih višin, iz se-
demdesetih let prejšnjega stoletja. Gladiatorke ostajajo, 
ravno tako špagarice oziroma espadrile, tudi balerin-
kam se obeta še ena modna sezona. Tudi navdušenje 
nad udobnimi modnimi športnimi modeli ostaja.

Prišla je pomlad
Kljub temu da vreme zadnje čase 
s sončnimi žarki ni bilo ravno 
naklonjeno ljubiteljicam modne 
pomladi, je spet prišel čas za barve, 
živahne dodatke in bolj drzne kroje. 

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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   Sedemnajsti tradicionalni Dalmacija tour, ki ga 
organizira gorenjsko ŠD BAM.Bi, je ponovno uspel. 
Tokratno druženje zaljubljencev v cestno kolesarjenje 
je okronalo lepo vreme, cesarja in cesarico letošnje 
Dalmacije pa je 'dal' vzpon na najvišji vrh jadranskega 
otočja, Vidovo goro na Braču. Kolesarji so startali 
v Crikvenici, zaključili pa v kraju Mandre na Pagu. 
Med udeleženci smo opazili tudi Tomaža Križaja 
iz Reteč, Janeza Dolenca iz Puštala in pa Martino 
Ušeničnik (na fotogrfiji) iz Podlubnika, gibčno damo, 
ki si je prikolesarila celo naslov najboljše na zadnjem 
svetovnem prvenstvu amaterskih kolesarjev na 
Danskem. A. B. / Foto: A. B.

   Jezerškovi so praznovali 35 let svoje poslovne 
zgodbe in temu primerno so dogodek tudi proslavili. 

Zabava, ki je fascinirala množico prisotnih, se je zače
la najprej z uvodnim sprejemom v Cankarjevem domu 

v Ljubljani, potem pa so udeležence praznovanja s 
'trolami' odpeljali do Šiške, v velikansko garažo ljub

ljanskega potniškega prometa, kjer so poskrbeli za 
še tako zahteven okus – tako kulinarični kot glasbeni. 
Med več kot petnajstimi 'postajami', ki so zapolnjeva

le garažo, pa smo na koktajl postaji Zavriski za viski 
srečali tudi tri navihane in nasmejane 'pobe': med 

njimi dva Škofjeločana, Anžeta in Luka, Robert pa je 
doma z Borovnice. A. B. /Foto: A. B

 Tretjega maja sta pred 36 leti usodni 'da' dahnila Dino in 
Nataša Bešter, ki ju poznamo tudi iz priljubljene oddaje Štiri 
tačke. In maja tudi njuna oddaja praznuje dvajset let, le da 
v tem primeru praznuje dvajsetletnico delovanja na medijski 
sceni pravzaprav vsa družina Bešter. Namreč tu se staršema 
pridruži še hči Ana. V teh letih je ekipa naredila približno 350 
oddaj, vsaka stota pa je doživela prav posebno praznovanje. 
Bliža se tudi že štiristota. Trenutno Štiri tačke lahko spremljate 
na TV3, vodi pa jih Ana. Sploh je pa družina znana tudi po svojih 
hišnih ljubljenčkih. A. B. / Foto: osebni arhiv

 Publiko, ki je 9. aprila napolnila letni vrt Loškega  
puba, je stresla energija legendarnih pankrokerjev Niet,  
ki so postregli z vsemi svojimi uspešnicami. Loški pub  
pa s koncerti ne počiva: 21. maja jih obišče skupina Elvis 
Jackson. S. L. / Foto: Andrej Tarfila



 Ko so sredi aprila v Aleji zaslužnih 
Ločanov ob 120. obletnici rojstva od-
krili doprsni kip pionirja slovenskega 
zobozdravstva prof. dr. Jožeta Ranta, 

se je znamenitemu rojaku poklonilo ve-
liko ljudi. Ob svojem strokovnem delu 
je bil družbeno zelo dejaven, cenili so 

ga v številnih krogih: lovci, planinci, 
telovadci, smučarji, arheologi, muzealci 

... Čast so mu z vožnjo na kolesih po 
aleji ob slovesnosti izkazali tudi člani 

društva Rovtarji, smučarji in kolesarji po 
starem. Zadnjo majsko soboto jih bomo 
v Škofji Loki ponovno videli, ko se bodo 

pokazali v družbi svojih gostov, klubov iz 
ostale Slovenije in tujine.  

D. Ž. / Foto: Primož Pičulin

 Letošnja pomlad mineva v znamenju obletnic. 
Trideseto je slavila Osnovna šola Ivana Groharja, 
edina v Sloveniji, ki nosi ime tega slikarja impresi-
onista, doma iz Sorice. Nastala je, ko se je takratna 
šola Petra Kavčiča (danes OŠ Škofja Loka-mesto) 
zaradi velike množice učencev razdelila na dve. V 
šolskem letu 1985/86 je v Groharjevo šolo vsto-
pila prva generacija učenk in učencev. Danes se v 
njej šola 560 učencev, 70 jih obiskuje eno od treh 
podružnic (Lenart, Bukovica, Bukovščica). Obletnico 
so začeli praznovati že na začetku tega šolskega 
leta, z osrednjo slovesnostjo pa so jo sklenili aprila 
letos. Uspešnost šole se bolj kot po materialnih 
pogojih meri po učiteljih, zatrjuje Marko Primožič, 
ki je na šoli delal ob njeni ustanovitvi, po trinajstih 
letih dela drugje pa se je vrnil kot ravnatelj. Vseh 
trideset let pa poučuje enajst učiteljev, ki so se jim 
ob slovesni priložnosti še posebej zahvalili. D. Ž. / 
Foto: Tina Dokl

 Aprila so praznovali tudi loški obrtniki in 
podjetniki. 40 let že namreč deluje Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka. Njihovo 
slovesnost v športni dvorani Trata so zaznamovali 
glasbeniki iz domačega okolja, iz Škofje Loke, 
okolice in obeh dolin, povabili pa so tudi prizna-
no slovensko pevko Alenko Godec. A tudi domači 
glasbeni umetniki so znani v širšem slovenskem 
prostoru: Uršula Ramoveš s Fanti z Jazbecove 
grape, ansambel Dor ma cajt, Andreja Čamernik 
in Daniel Rampre, Mestni pihalni orkester Škofja 
Loka pod vodstvom dirigenta Romana Grabnerja. 
Sodelovala je tudi glasbena družina Triler: oče Ja-
nez Triler, član Slovenskega okteta, z otroki Majo, 
Nino in Janom. Program je povezovala Saša Pivk 
Avsec. D. Ž. / Foto: Primož Pičulin
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STREŠNI
NOSILEC ZA KOLO
THULE PRORIDE
Cena za člane programa 
ugodnosti Moj Peugeot 62,79 €
Redna cena: 104,65 €

Ste pripravljeni
   na dogodivščine?

POPUSTA*40%

Kataloška št. 1607798880

*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 8. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

MOŽNOST PLAČILA 
DO 24 OBROKOV S KARTICO 
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

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

MIROSLAV CVJETIČANIN

Neopazen je bil vse dokler se ni razmnožil do te mere, da 
ga na cestah že vsakodnevno srečavamo. Peugeot 301, avto, 
za katerim se ne obrnemo takoj, ko gre mimo nas, avto, v 
katerega se ne zaljubimo na prvi pogled, tudi na drugega ne, 
šele na tretjega. In zakaj jih je zdaj toliko na cestah? Zaradi 
»normalne« cene, ki jo plačate, in potem vozite vse tisto, kar 
od sodobnega avta pričakujete? Odgovor je pritrdilen. Tri-
stoenka mogoče res ni lepa na prvi pogled, vendar ko se ji 
človek bolje posveti, hitro opazi, da sledi prav vsem avtomo-
bilskim smernicam, tako modnim kot tehnološkim. 
Tristoenka je Peugeotova limuzina za daljša potovanja, ki 
je hkrati vzdržljiva in zanesljiva, ponaša se s tehnološkimi 
dosežki blagovne znamke, njena vsestranska uporabnost 
pa se vsak dan posebej izkaže za pravega aduta. Tako v me-
stnem središču kot na bolj težavnih cestnih odsekih se pe-

ugeot 301 po zaslugi izjemnih voznih kakovosti optimalno 
prilagodi razmeram na cesti. Peugeot 301 hkrati združuje 
izrazite stilske linije, sodobno opremo in prostorno notra-
njost. Če se boste odločili za novega peugeota 301, se vam 
ne bo več treba odločati med razumom in emocijami.
Če se vrnemo na zunanji izgled. Je videti preskop za dana-
šnje trende? V Peugeotu pravijo, da združuje najnovejše stil-
ske zapovedi blagovne znamke in da nas očara z elegantno 
oblikovno zasnovo, karakterno obliko karoserije in urav-

Nizkocenovnež
Vse, kar voznik potrebuje (ali še več)  
za dostojen denar
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novešenimi linijami, preko katerih izraža svojo moder-
nost. Prepoznavno podobo peugeota 301 izražajo poudarjen 
prednji del, usločen profil, iz katerega je razvidna izjemno 
prostorna notranjost, in oblika karoserije, ki nakazuje na 
učinkovito lego na cesti. Kajti bivanje v peugeotu 301 naj ne 
bi bilo samo nekoliko bolj prijetno … biti mora veliko lepše!

NI GA ČEZ UDOBJE

Peugeot 301 ponuja posebej prilagojeno opremo, ki vozni-
ka spremlja na poti in poenostavlja vožnjo. Ergonomsko 
oblikovan potniški prostor, oprema za pomoč pri vožnji in 
razkošno opremljena armaturna plošča ..., da, v tristoenki 
se prepletata stilsko dovršena zasnova in udobje v vožnji.
Peugeot 301 je nastal na podaljšani platformi modela 208, 
čeprav je mersko bližje tristoosmici. Izdelava je prilagojena 
slabim cestnim podlagam, saj je poudarek na mehkem bla-
ženju, robustni izdelavi in dodatni zaščiti podvozja. Dolžina 
avtomobila, ki znaša skoraj štiri metre in pol, nam zagota-
vlja dovolj prostora v notranjosti. Deljive zadnje klopi bomo 

deležni le od druge stopnje opremljenosti, torej bomo pri 
vstopni opremi Access poleg deljive klopi prikrajšani tudi 
za klimatsko napravo, radio s CD-predvajalnikom ter ele-
ktrično nastavljivi zunanji ogledali. Oprema Active je 900 
evrov dražja in vse te stvari že ima. Pogled na armaturno 
ploščo jasno razkriva, da je enostavna uporabnost na prvem 
mestu. Materiali so grobi, trdi, vzdržljivi, trajni. Položaj za 
volanom je udobnejši tistim, ki jim ni treba pomikati sede-
ža precej nazaj, saj volan po globini ni nastavljiv in je precej 
približan armaturni plošči. 
Odlagalnih mest ni veliko, precej velikega najdemo le v 
prednjih vratih. Merilniki so preprosti in pregledni. Prtlja-
žnik vsebuje konkretnih 506 litrov. 
Na voljo so trije motorji. Pri bencinskem motorju s pro-
stornino 1199 cm3, ki se vgrajuje s 5-stopenjskim ročnim 
ali robotiziranim ročnim menjalnikom, sta bili združeni 
nova generacija trivaljnih motorjev in tehnologija za nad-
zorovano težo vozila. S tem omogoča zelo dobro ravnovesje 
med ugodjem v vožnji in porabo goriva. Bencinski motor 
s prostornino 1587 cm3, ki je na voljo s 5-stopenjskim roč-
nim ali 4-stopenjskim samodejnim menjalnikom, je na-
slednik generacije motorjev, ki se je dokazala že pri vseh 
modelih Peugeotove prodajne palete, in je bil deležen teh-
ničnih izboljšav, ki so omogočile nižjo porabo goriva in po 
zaslugi katerih se Peugeot 301 lahko izkaže s svojo dina-
mičnostjo. Dizelski motor s prostornino 1560 cm3 je na vo-
ljo skupaj s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, izvrstno 
združuje učinkovitost, prožnost pri uporabi in porabo gori-
va. Osnovna tristoenka stane 10.500 evrov. Če ostanete pri 
osnovi, boste še najbolj zadovoljni, seveda, če boste prizna-
li, da od avta pričakujete vse tisto, kar potrebujete v dana-
šnjih časih. Peugeot 301 ponuja jasen pogled na smernice, 
ki so trenutno najbolj aktualne v avtomobilski branži. Ne 
visoka tehnologija ne ekologija niti zmogljivost – gospo-
darnost je tista, ki je na prvem mestu! 
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Go Further

AVTOKADIVEC, Poslovna cona A3, ŠENČUR
04/279-00-00, info@avtokadivec.si, www.avtokadivec.si

AVTOKADIVEC, Poslovna cona A3, ŠENČUR
04/279-00-00, info@avtokadivec.si, www.avtokadivec.si

MIROSLAV CVJETIČANIN

Ne gre za Hyundaievo neodločnost, am-
pak za poenostavljeno ime za globalni 
trg. Če si priznamo ali ne, dejstvo je, da 
gre za enega od najlepše narejenih vozil 
tega razreda. Pravzaprav strokovnjaki 
kar tekmujejo, kdo bo podelil nagrado 
tucsonu in Kiinen sportagu. Oba sta že 
prejela vrsto oblikovnih nagrad po ce-
lem svetu. Pri obeh avtomobilih ima 
največ zaslug za všečnost nemški obli-

kovalec Peter Schreyer, ki ga že nekaj let 
uvrščajo med naslednike znamenitega 
Italijana Pinina Farine. 
Novi tucson je zamenjava za doseda-
nji ix35, vendar mu je bore malo po-
doben. V resnici prinaša avto veliko 
več. Novinec je v celoti razvit v evrop-

skem razvojnem centru v Frankfurtu, 
izdelujejo pa ga v v čeških Nošovicah. 
Razen enakega razreda za novega tu-
csona ne moremo trditi, da je 100-od-
stotni naslednik modela ix35. Že po 
nekaj mesecih so ga novinarji razgla-
sili za pomanjšanega santa fea.

Tucson drugi
Pred leti je po naših 
cestah že vozil hyundai 
tucson, potem ga je 
zamenjal i35. Lansko leto 
se je vrnil spet s starim 
imenom.
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Varnost je na prvem mestu, čeprav se 
nam je na začetku vsem zdelo, da gre 
pričakovati le močan kozmetični po-
seg. Tucson zna preprečiti nalet do hi-
trosti 180 kilometrov na uro. Do hitro-
sti 70 kilometrov na uro pa zazna tudi 
morebitni nalet na pešca. Novi tucson 
oziroma njegovi sistemi znajo nad-
zorovati tudi nenamerno zapuščanje 
voznega pasu, radarji v zadnjem bla-
tniku skrbijo za preprečevanje naleta 

z vozili v mrtvem kotu, ne manjka 
niti sistem za pomoč pri speljevanju 
oziroma parkiranju.  
Izbiramo lahko med dvema bencin-
skima in tremi turbodizelskimi mo-
torji. Prvič je na voljo tudi sedem-
stopenjski samodejni menjalnik z 
dvojno sklopko. Za zdaj je na voljo z 
močnejšim bencinskim motorjem, 
zagotovo bo kmalu tudi s šibkejšim 
turbodizelskim. 

Če na hitro sklenemo, je novi tucson 
primeren tako za mestno vožnjo kot 
tudi za brezpotja, vendar se nam 
zdim, da je kar pregalanten za v blato.
Osnovni tucson 1,6 GDI Trend s pred-
njim pogonom stane 20.000 evrov. 
Osnovni turbodizelski 1,7 CRDi Trend 
stane dva tisočaka več. Najcenejši tu-
cson s štirikolesnim pogonom je 1,6 
T-GDI Trend, stane 25.390 evrov, 2,0 
CRDI Trend pa 26.250 evrov.

PEUGEOT 208 STYLE

ZA 99 EUR/MESEC

PEUGEOT 208

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

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

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

www.peugeot.si

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



AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE Remont, Ljubljanska 22, Kranj, tel: 04 2015 223, www.remont-kranj.si

Vozi, kar si.

5 let jamstva*
5 let brezplačnih servisnih pregledov**

       Renault TWINGO
           EXPRESSION SCe 70
 
             Klimatska naprava
             Radio r&go + Bluetooth USB AUX z upravljalnikom ob  
             volanu
             Električni pomik prednjih stekel
             Pomoč pri speljevanju v klanec
             Led dnevne luči            že za 8.990 €

    Klimatska naprava
    Radio MP3 z Bluetooth + USB + AUX z   
    upravljalnikom ob volanu
    Regulator in omejevalnik hitrosti
    Pomoč pri speljevanju v klanec
    LED dnevne luči                                     že za 9.990 €

    Klimatska naprava
       Radio MP3 z Bluetooth + USB + AUX z upravljalnikom
       ob volanu
       Kartica Renault
       Platišča iz lahke litine 16’’
       Meglenki spredaj
                        že za 13.690 €                                 

        Renault KANGOO
            CONFORT DCi 75

   Renault KADJAR
     LIFE ENERGY TCE 130

        Renault SCENIC
        EXPRESSION TCE 115 ENERGY

 
              Klimatska naprava
              Vzdolžni strešni nosilci 
              Meglenki spredaj
              Radio MP3 z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom
              Sredinska konzola z naslonom za roke 
        že za 14.300 €

     Klimatska naprava, LED dnevne luči
     Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
     Regulator in omejevalnik hitrosti
     Električni pomik stekel spredaj
     4 varnostne blazine + 2 varnostni zavesi  
   že za 19.100 €

 
         Samodejna klima naprava z ločenim uravnavanjem        
         voznik / sovoznik
         Brisalnika s senzorjem za dež
         Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
         Električni pomik prednjih in zadnjih stekel                      
                        že za 15.000 €

   Renault CLIO
     AUTHENTIQUE 1.2 16V + PAKET COOL

      Renault CAPTUR
      EXPRESSION ENERGY TCe 90 STOP&START

V mesecu maju izbirate VI!

Izberite si vozilo, ki ustreza vašim potrebam, načinu vožnje in vašemu karakterju. Udobna, varna in varčna so 
namreč prav vsa! V maju si v Remontu Kranj ob nakupu novega Renaulta zagotovite 5 brezskrbnih let: 5 let 
jamstva, 5 let brezplačnih servisnih pregledov, poleg tega pa še brezbrezplačno obvezno in kasko zavarovanje 
proti kraji za prvo leto. 
Ne zamudite te odlične priložnosti! Dopusti in potepanja so pred vrati - naj vam jih popestri novi Renault!

Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo:  04 2015 223

*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 in velja ob nakupu preko Renault Financiranja. **Velja ob nakupu preko Renault 
financiranja. Več o pogojih na www.renault.si. Poraba pri mešanem ciklu 3,3–5,6 l/100 km. Emisije CO2 85–127 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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 10. 5. 2016  • Društvo Sožitje, Kapucinski trg 8, 8.00–11.30

DELAVNICA »START-UP MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM« 2. SREČANJE
Informacije: darja.baric@ra-sora.si, 04 506 02 24, (prijave so obvezne)

 12. 5. 2016  • Društvo Sožitje, Kapucinski trg 8, 8.00–11.30

DELAVNICA »START-UP MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM« 3. SREČANJE
Informacije: darja.baric@ra-sora.si, 04 506 02 24, (prijave so obvezne)

 13. 5. 2016  •  Fakulteta za management, študijsko središče Škofja 
Loka, Partizanska 1, 16.00

POGLEJMO REALNOSTI V OČI: MLADI DIPLOMANTI V OČEH  
DELODAJALCEV
Informacije: Ksenija Štrancar, 05 610 20 16,  
ksenija.strancar@fm-kp.si, www.fm-kp.si

 13. 5. 2016  • OŠ Škofja Loka – Mesto, 17.00

POLSTENJE / FILCANJE ŠALOV V 'NUNO' TEHNIKI NA SVILO
Informacije: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

 13. 5. 2016  • Mestni trg 15, 17.00

KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA CRESCENDO
Informacije: Žiga Kert, 040 679 405

 13. 5. 2016  • Mestni trg 15, 19.00

KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA CRESCENDO
Informacije: Žiga Kert, 040 679 405

 14. 5. 2016  • Mestni trg, 9.00–18.00

TRŽNICA ZNANJA
Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

 14. 5. 2016  • Cankarjev trg, 9.00–18.00

LOŠKI UMETNIŠKI FESTIVAL - LUFT
Informacije: Tina Vidovič, 031 208 338, festival.luft@gmail.com,  
www.luft.si

 14. 5. 2016  • Zbirno mesto Rokodelski center DUO, Grad Krancelj

PRAVLJIČNO OGNJIŠČE Z ROKODELNICAMI
Informacije: Katka Žbogar, 040 172 636, zavod. gozdicek@gmail.com

15. 5. 2016 • Loški muzej Škofja Loka – Škoparjeva hiša, 10.00–12.00
GRAJSKE ROKODELNICE - GUMB ZA SREČO
Informacije: Mira Kalan, O4 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si, 
(prijave so obvezne)

 16. 5. 2016  •  VDC Kranj, Enota Škofja Loka, Stara Loka 31a, 12.30–14.00

DELAVNICA OBLIKOVANJA KERAMIČNIH IZDELKOV – 1. DEL
Informacije: 031 454 882, vdcskl@siol.net

 16. 5. 2016  • Igrišče pred DC, Partizanska cesta 1d, 16.30–18.00

SOUSTVARJALNE IGRE BREZ MEJA
Informacije: Marina Mrak, 08 1811 135, dcom.loka@gmail.com

 16. 5. 2016  •  Velika sejna soba OOZ Škofja Loka,  
Spodnji trg 2a, 17.00

DELAVNICA: BRANJE IN RAZUMEVANJE BILANC ZA PODJETNKA  
IN OBRTNIKA
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, Petra Dolenc, 
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net (prijave so obvezne)

 16. 5. 2016   •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30

RISANJE IN BARVANJE MANDAL
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

 17. 5. 2016  • Društvo Sožitje, Kapucinski trg 8, 8.00–11.30

DELAVNICA »START-UP MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM« 4. SREČANJE
Informacije: darja.baric@ra-sora.si, 04 506 02 24, (prijave so obvezne)

17. 5. 2016 • Sokolski dom, 11.00

ZAKLJUČNI DOGODEK KAMPANJE POZOR(!)NI ZA OKOLJE
Informacije: Petra Korelc, 031 741 787, petra.korelc@pristop.si,  
http://www.pozornizaokolje.si

17. 5. 2016 • Medpodjetniški izobraževalni center, Podlubnik 1b, 15.00

ISKANJE ZAPOSLITVE V EU, PRIPRAVA UČINKOVITEGA ŽIVLJENJEPISA, 
TER PREDSTAVITEV EVROPSKE PODJETNIŠKE MREŽE
Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22, Jerneja.lotrič@ra-sora.si

17. 5. 2016 • Marinkina knjižnica, Partizanska 1, 17.00

ČAJ OB PETIH
Informacije: Borjana Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com

17. 5. 2016 • Medpodjetniški izobraževalni center, Podlubnik 1b, 17.00

TOP DOGODEK Z DR. ANDREJEM POMPETOM: BLAGOVNA ZNAMKA
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, Petra Dolenc, 
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net (prijave so obvezne)

17. 5. 2016 • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

S PRAVLJICO NA ODER
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

18. 5. 2016 • Knjižnica Ivana Tavčarja, Šolska ulica 6, 9.30–11.00

KAJ JE BOLJ REALNO: PETER KLEPEC ALI ČRKE, KI JIH PRAVKAR BERETE
Informacije: Saša Ambrožič, 041 943 533,  
sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si, (prijave so obvezne)

18. 5. 2016 •  Loški muzej, 10.00–18.00

DAN ODPTIH VRAT LOŠKEGA MUZEJA – PROST VSTOP
Informacije: Mira Kalan, O4 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si

 18. 5. 2016  • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

KUŽA VILI IN CAMINO
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

 18. 5. 2016  • Sokolski dom, Mestni trg 15, 18.00

ODPRTJE RAZSTAVE ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA
Informacije: Alojzij Kokalj, Alojzij.kokalj@scsl.si
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 18. 5. 2016  • OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 18.00

GOLARČKI NA ODRU
Informacije: Andrej Novljan, 04 513 04 02, andrej.novljan@oscg.si

 18. 5. 2016  • Vhodna dvorana Sokolskega doma, 18.00

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA FROP 2016
Informacije: Aleš Jezeršek, 040 756 187

 18. 5. 2016  • Sokolski dom, Mestni trg 15, 18.00

OTVORITEV RAZSTAVE IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA ŠKO-
FJA LOKA IN PODELITEV NAGRAD OOZ ŠKOFJA LOKA, FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, Petra Dolenc, 
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net

 18. 5. 2016  • Kapucinski trg 8, 19.00–21.00

KAKO LOČITI PRAVO KORIST OD ZGOLJ NAVIDEZNE KORISTI?
Informacije: Darko Kumer, 04 515 05 90, info@mekon-loka.si 
(prijave so obvezne)

 19. 5. 2016  • Društvo Sožitje, Kapucinski trg 8, 8.00–11.30

DELAVNICA »START-UP MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM« 5. SREČANJE
Informacije: darja.baric@ra-sora.si, 04 506 02 24, (prijave so obvezne)

 19. 5. 2016  • Ljudska Univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 9.00–11.15

ZANIMIVE SPLETNE STRANI
Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

 19. 5. 2016  • Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, 17.00

SVETOVANJE: NASVETI ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, Petra Dolenc, 
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net (prijave so obvezne)

 19. 5. 2016  • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

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

 19. 5. 2016   • Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 18.00

KDO PRAVI, DA SE NE DA
Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

 20. 5. 2016  • Ljudska Univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 8.00–18.00

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ, KERAMIKE IN OKRASNIH PRTIČKOV – RIŠELJE
Informacije: Borjana Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com

 20. 5. 2016  • Škofja Loka, Ljudska Univerza Škofja Loka, Partizanska 
1, 9.00–11.15

MS WORD ZA ZAČETNIKE
Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

 20. 5. 2016  • Športna dvorana Poden, Podlubnik 1c, 10.00–11.00

RAZMIGAJMO SE: PREDSTAVITEV TELESNE VADBE ZA STAREJŠE
Informacije: Borjana Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com

 20. 5. 2016   • Ljudska Univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 10.00–12.00

DELAVNICA OBLIKOVANJA GLINE
Informacije: Borjana Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com 
(prijave so obvezne)

 20. 5. 2016  • Marinkina knjižnica, Partizanska 1, 10.00–12.00, 
15.00–17.00

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE: E-POŠTA, INTERNET, UREJANJE FOTO-
GRAFIJ, PREDSTAVITEV TABLIČNIH RAČUNALNIKOV 
Informacije: Borjana Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com 
(prijave so obvezne)

 20. 5. 2016  • VDC Kranj, Enota Škofja Loka, Stara Loka 31a, 14.00

DELAVNICA OBLIKOVANJA KERAMIČNIH IZDELKOV – 2. DEL
Informacije: Dušan Mohorič, 031 454 882, vdcskl@siol.net

 20. 5. 2016  • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

S PRAVLJICAMI NA POTEP PO EVROPSKI UNIJI
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

 20. 5. 2016  • Grajska pot 13, 18.00

PREDAVANJE: LOŠKI OBRTNIKI IN CEHI SKOZI ZGODOVINO
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, Petra Dolenc, 
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net (prijave so obvezne)

 21. 5. 201 6  • Zbor na trgu pred stavbo OOZ Škofja Loka,  
Spodnji trg 2a, 9.00

TRADICIONALNI POHOD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, Petra Dolenc, 
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net (prijave so obvezne)

 21. 5. 2016  • Galerija na gradu, Loški muzej, 10.00

PREDAVANJE OB RAZSTAVI VOJNI PLAKAT (1941–1945) IZ DEPOJEV 
GORNJESAVSKEGA MUZEJA JESENICE
Informacije: Mira Kalan, O4 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si

 21. 5. 2016  • Mestni trg, 12.00–15.00

MEDNARODNA REVIJA STARODOBNIKOV DSV KAMNIK 2016
Informacije: Miroslav Vrhovnik, 041 274 274,  
miro.vrhovnik@kks-kamnik.si, www.dsvk.si

 21. 5. 2016  • Nunska cerkev, 19.00

SKUPNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA KAMMERCHORVOCES  
IZ JUDENBURGA IN ZBORA LUBNIK V ŠKOFJI LOKI
Informacije: Stanislava Žontar, 031 841 262, stanka02@gmail.com

 21. 5. 2016  • Kapela Jezusovih blagrov v Papirnici, 20.00

VIII. MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV ORGLE &: SIMONE VEBBER, 
ORGLE & GIANPAOLO FAGOTTO, TENOR (ITALIJA)
Informacije: 04 51 12 312, katja.stucin@skofjaloka.si, 031 360 369, 
klemen.karlin@guest.arnes.si

 21. 5. 2016  • Letni vrt Loškega puba, 21.00

KONCERT ELVIS JACSKON
Informacije: Klavdija Rupar, Klavdijarupar17@gmail.com, 041 415 777
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 24. 5. 2016  • Društvo Sožitje, Kapucinski trg 8, 8.00–11.30

DELAVNICA »START-UP MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM« 5. SREČANJE
Informacije: darja.baric@ra-sora.si, 04 506 02 24, (prijave so obvezne)

 24. 5. 2016  • Srednja šola za lesarstvo, Kidričeva 59, 12.00

NAREDI SI SAM IZ LESA
Informacije: Milan Štigl, 04 506 23 41, milan.stigl@scsl.si

 24. 5. 2016  • Sokolski dom, 19.30

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

 25. 5. 2016  • Mestni trg, pred Ekološko trgovino, 17.00–18.00

DZAMIL KAMANGER (FIN) „DELO V JAVNEM PROSTORU“, UMETNIŠKA 
AKCIJA
Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si

 25. 5–8. 6.2 016  • Sokolski dom, Mestni trg 15, 18.00

FILATELISTIČNA RAZSTAVA HISTORIAL
Informacije: Srečko Berčič, 031 412 690, srečko.berčič@yahoo.com

 26. 5. 2016  • Športna dvorana Trata, Frankovo naselje 51, 19.00

CVETKO IMA TALENT 
Informacije: Andrej Novljan, 04 513 04 02, andrej.novljan@oscg.si

 28. 5.–4. 6. 2016  • Različni dogodki na različnih lokacijah

TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM
Informacije: Kristina Miklavčič, 04 506 02 25

 28. 5. 2016  • Mestni trg, 8.00–13.00

TRŽNICA MALIH PIVOVARJEV
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68, marija.merljak@gmail.com

 28. 5. 2016  • Škofja Loka in okoliške vasi z Soriškim poljem, 9.00

9. MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIH KOLESARJEV
Informacije: Tavčar Brane, 031 416 345, tavcar.brane@siol.net

 28. 5. 2016   • Mestni trg, 10.00

KOLESARJENJE PO STAREM (PRIJAVE OD 9.00 DALJE V STARI VOJAŠNICI)
Informacije: Brane Tavčar, 031 416 345, tavcar.brane@siol.net

 28. 5. 2016  •, ŠD Trata, Frankovo naselje 51, 19.30

SLAVNOSTNI KONCERT OB 140-LETNICI MESTNEGA PIHALNEGA  
ORKESTRA ŠKOFJA LOKA
Informacije: Neja Mlakar, 031 647 487, mpo.skofjaloka@gmail.com

 31. 5. 2016  • Društvo Sožitje, Kapucinski trg 8, 8.00–11.30

DELAVNICA »START-UP MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM« 7. SREČANJE
Informacije: darja.baric@ra-sora.si, 04 506 02 24 (prijave so obvezne)

4. 6. 2016 • Brode – Dom čebelarjev ČD Škofja Loka, 9.00–18.00

DAN ODPRTIH VRAT DOMA ČEBELARJEV ČD ŠKOFJA LOKA
Informacije: Marijan Novak, 041 590 166, Aleš Demšar, 041 482 982

DOGODKI V OKVIRU FESTIVALA  
IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER

 5.  5. 2016  • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 18.00

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: POSVET KLUBSKE 
INICIATIVE: (NE)VARNOST KLUBSKIH KONCERTNIH PRIZORIŠČ IN 
KONCERT: OLFAMOŽ (SLO)
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 6. 5. 2016  • letni vrt MKC Pri Rdeči Ostrigi, 20.30

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: BORGHESIA (SLO), 
PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA (SLO), PRIDJEVI (HR), ALL STRINGS 
DETACHED (SLO) / VJ DIMENSION (SLO)
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 8. 5. 2016  • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 18.00

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: SIMONA HAMER: 
TIK TAK, GOSTUJE GLEDALIŠKA SKUPINA “TA PRSTJENI” GIMNAZIJE 
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 9. 5. 2016  • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 19.00

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: NAPOVED STOP-
TRIK 2016 – THE BEST OF STOPTRIK 2015
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 10. 5. 2016  • Škofjeloški grad – Bar Freising – Pri Čirotu, 17.00

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: DELAVNICA KREA-
TIVNEGA PISANJA IN VEČER MLADE PROZE IN POEZIJE
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 11. 5. 2016  • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 19.30

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: V ŽIVO IN OD BLI-
ZU: BOŠTJAN GORENC – PIŽAMA / PREDSTAVITEV KNJIGE SLOLVEN-
SKI KLASIKI 1
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 12. 5. 2016  • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 8.00

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: BOWRAIN (SLO), 
ŠENTOVA AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA 
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 12. 5. 2016  • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 18.00

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: RAZPRAVA NA 
TEMO MIGRACIJ IN DRUŽBENO POLITIČNE SITUACIJE V SLOVENIJI: NAJ 
TE NE BO STRAH ČESAR NE POZNAŠ 
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

 13. 5. 2016  • letni vrt MKC Pri Rdeči Ostrigi, 20.30

FESTIVAL IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER #8: EDO MAAJKA & 
FRENKIE & DJ SOUL (BIH), KARMAKOMA (SLO), DVA (CZ), BAGS (SLO) 
/ VJ DIMENSION (SLO)
Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, petra@inmemoriam.si

maj 2016



HOROSKOP | 45 

OVEN 
21. 3.–21. 4.

Pri financah si boste močno opomogli. 
Nikar ne pretiravajte z razsipnostjo, saj 
boste denar že zelo kmalu potrebovali. 
To pa seveda ne pomeni, da si čisto 
nič ne smete privoščiti. Družba med 
sorodniki vam bo odgovarjala, le pazite, 
da ne poveste več, kot bi si sicer želeli. 
Tišina pove več kot tisoč besed.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Obeta se vam obdobje osebne sreče. 
Na čustvenem področju se pripravite 
na dobre spremembe, ki vam lahko 
zelo spremenijo življenje. Zadnji 
čas! Poslovno se nikar toliko ne 
obremenjujte, saj ne bo tako tragično, 
kot izgleda. Ko pada dež in je na vso 
moč oblačno, se enostavno vzamejo 
sončna očala.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Strah vas bo izgube v ljubezni, zato 
bodite kar se da pazljivi, da ne boste 
partnerja dušili s svojo pozornostjo. 
Saj veste, tudi dobrega je lahko 
preveč, in namesto še boljše lahko 
postane najslabše. Pri financah vam 
bo zaškripalo, saj boste začeli vračati 
dolgove. Ne obremenjujte se preveč, 
ampak bodite zadovoljni.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Cel mesec boste poizkušali stvari in 
misli postaviti na pravi tir. S končnim 
razpletom boste še kar zadovoljni, a 
samega časa vam bo vzelo več, kot 
boste to načrtovali. Na delovnem ali 
poslovnem področju se vam kmalu 
odpira priložnost, ki jo nikakor ne smete 
zamuditi. Zelo boste presenečeni.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Od prevelikega premišljevanja rada boli 
glava. In ravno take glavobole imate 
zadnje čase že kar preveč pogosto. 
Zadnji čas je, da pridete stvari do dna 
in ne čakate več, da to drugi storijo 
namesto vas. Ni vse laž, in ne resnica. 
Tokrat je tisto pravo nekje vmes. 
Dovolite življenju, da vas zapelje z vso 
svojo lepoto.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Spoznali boste pravi obraz nekoga, ki 
vas je pred kratkim razočaral. Vsaka 
resnica ima vedno dva obraza in tudi 
v vašem primeru ne bo nič drugače. 
Pogovor, ki vam sledi, bo temeljit in 
uspešen. Na splošno vas v mesecu 
maju čaka več presenečenj, takih in 
drugačnih, ki vzamejo sapo in zamajejo 
tla pod nogami.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6..

Naredili boste drzen korak, ki se vam 
bo v prihodnosti precej obrestoval, 
čeprav sprva ne boste opazili rezultatov. 
Zopet se boste obremenjevali z 
nepomembnimi stvarmi, zaradi katerih 
vas bo bolela glava. Na čustvenem 
področju se vam približuje veliko 
romantičnih izjav in trenutkov. Vse je 
enkrat prvič.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Kmalu se boste veselili večjega 
zaslužka. Glejte, da vam denar 
prekmalu ne odide. Saj veste, da 
pri zapravljanju nimate prave mere. 
Ob prejemu neke osebne pošte 
bodite pazljivi in nikar ne hitite. Če 
je ta ljubezen res prava, bo tudi malo 
počakala. Vsaka stvar se zgodi ob 
pravem, določenem trenutku.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

V kratkem času se vam bo zvrstil niz 
nepričakovanih dobrih dogodkov. 
Vedno ni dobro razmišljati z glavo, 
včasih je pametno poslušati tudi srce. 
Kar se tiče vašega izobraževanja, je 
skrajni čas, da zavihate rokave. Na 
vidiku je daljša pot. Ne iščite izgovorov, 
ampak se prepustite trenutnemu ritmu.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Osredotočili se boste bolj na nujne 
zadeve, saj se boste zavedali, da si 
tokrat ne morete privoščiti nobene 
zmede. Mir in stabilnost vam bosta dala 
občutek potrditve in vse zadeve boste 
pozitivno izpeljali. Tokrat ne upoštevajte 
nobenih nasvetov. So trenutki, ko smo 
samo sami tisti, ki vidimo in poznamo 
resnico.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Vsak je svoje sreče kovač. To pomeni, 
da boste morali stvari postaviti na 
svoje mesto. Odločitve, ki so pred 
vami, vam bodo precej spremenile 
potek dogodkov. V kratkem boste imeli 
opravka z uradno osebo. Bodite strpni 
in previdni ter ne pozabite si nakovati 
zvrhan koš sreče, ki bo samo vaša.

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Že dolgo časa nekaj pričakujete, pa se 
vam nikakor ni hotelo rešiti pozitivno. 
Vaše besede bodo končno naletele 
na prava ušesa in obeta se vam 
zmagoslavje. Zaradi nepomembnih 
stvari boste prišli v navzkriž z nekom, 
ki vam drugače veliko pomeni. So 
trenutki, ko je jezik hitrejši od pameti, 
pač, tako je.
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pri BoštjanuGostilna
Križna gora 8 a, 4220 Škofja Loka

Družinska gostilna 
Bernikovih s tradicijo 
in odlično domačo  
kuhinjo. Poleg štirih  
jedilnic, primernih za  
poroke in praznovanja do 100 oseb, je v toplejših dneh na 
voljo razgledna terasa s prekrasnim pogledom na celotno 
verigo Kamniških Alp, na Kranj, Škofjo Loko in  
Ljubljano. Mimo njenih vedno odprtih vrat pa je  
speljana mreža sprehajalnih in kolesarskih poti. Poleg 
vegetarijanske hrane ter pestrega izbora jedi s  

štedilnika na drva gostilna še 
posebej slovi po mojstrovinah 
hišne kuharice Jožice Bernik. 

Odprto: sreda, četrtek, nedelja 
10.00–22.00;  
petek in sobota 10.00–24.00; 
ponedeljek in torek zaprto.

Telefon: 04 510 33 20
Mobitel: 041 720 446 

Gostilna 
pri  

Boštjanu

1. nagrada: plošča za dve osebi, 2. nagrada: kosilo za dve osebi; 
3. nagrada: kosilo za eno osebo
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 18. maja 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 slov no 
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

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom JEDI ZA 
VSAK OKUS, ki je bila objavljena v Loških novicah 12. aprila 
2016, prejmejo knjigo VELIKE POSODOVKE. Ti nagrajenci so: 
Stanka Vrhovnik, Kranj, Stanka Bohinc, Poljane, Janez Štan-
ta, Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo.

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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14  90
EUR

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



drajv.triglav.si

Več kot le avtomobilsko zavarovanje  
z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez 
skrbi.

tiskan_oglas_prosti_cas_203x271_kolo_loske_novice.indd   1 5.5.2016   13:44:07
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