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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

OGLJE LAIS  
10 kg 6,91 EUR

SIR JOŠT  
LJ. MLEKARNE 1 kg 

6,32 EUR

BRISAČE  
PAPIRNATE 
2/1 800 listov 
8,99 EUR

-20%

PRALNI  
PRAŠEK 

WASH,  
10 kg 

9,95 EUR 

ZAČINJENA  
ČEBULA ,PRAŽENA 
1 kg  2,99 EUR
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Nazorjeva ulica 1, 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   
od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure, 
petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje 
in praz ni ki za pr to

Loške novice so pri lo ga 46. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, 11. junia 2019,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, 
FOTO: TINA DOKL

• Ali je že zasedala delovna skupina, 
ki odloča o razvoju zdravstva in ki 
naj bi tudi predlagala novo lokacijo 
zdravstvenega centra? Kdaj bodo ob-
čani izvedeli, kje bo nov center?
"Delovna skupina se je že sestala. 
Omenjena skupina obravnava dve 
vzporedni tematiki. Prva je reševanje 
prostorske stiske na obstoječi lokaciji. 
Na tem področju je bilo že veliko stor-
jenega, pohvalimo se lahko tudi z dve-
ma novima ambulantama družinske 
medicine, a pomanjkanje prostorov 
za osnovno zdravstveno oskrbo je še 
vedno odprt problem. 
Tako skupina trenutno preučuje mo-
žnosti selitve nekaterih preventivnih 
in podpornih služb na kakšno bližnjo 
lokacijo. Zavedati se moramo, da tudi 
če bi jutri začeli z graditvijo novega 
zdravstvenega centra, bomo obstoječi 
zdravstveni dom potrebovali še nekaj 
časa. 
Druga tematika, s katero se imenova-
na skupina ukvarja, je iskanje najpri-
mernejše lokacije za nov zdravstveni 
center. Opredelili smo se do petih pre-
dlaganih lokacij in izbrali dve najpri-
mernejši. Občina Škofja Loka je zanju 
naročila podrobno lokacijsko analizo, 
ki je v teku. Ko bo ta končana, bo sku-
pina zavzela stališče do najprimernej-
še lokacije, ki bo kasneje predstavljena 
tudi na občinskem svetu. Šele ko bo 
občinski svet na podlagi vseh analiz 
najbolj optimalno lokacijo tudi potrdil, 
lahko začnemo nadaljnje postopke za 
čimprejšnjo izgradnjo, seveda v tesnem 
sodelovanju z Osnovnim zdravstvom 
Gorenjske. O časovnici zato v tem tre-
nutku težko govorim, pomembneje je 
to, da uspešno rešujemo tako trenutno 
zagato kot dolgoročno omogočamo ra-
zvoj zdravstvene dejavnosti."

• Knjižnice na Nami še nekaj časa 
ne bo, tudi plačilo zadnjega dela ku-
pnine se je pomaknilo v naslednje 
leto. Kdaj pa boste začeli urejati nove 
prostore knjižnice na Trati in kaj bo 
ta s tem pridobila?
"Ker trenutno naša največja investici-
ja v izgradnjo novega vrtca Kamnitnik 
finančno predstavlja velik del prora-
čuna, se drugi večji projekti pomikajo 
nekoliko v prihodnost.
Kar pa zadeva nove prostore knjižni-
ce na Trati, smo z rebalansom pro-
računa zagotovili dodatnih 200 tisoč 
evrov sredstev za ureditev moderne 
in dostopnejše knjižnice v pritličnih 
prostorih. V njej bo tudi večnamenska 
soba, ki bo služila tako knjižnici kot 
krajevni skupnosti. Če bo vse po sreči 
pri izbiri izvajalca, bo knjižnica v no-
vih prostorih na Trati zaživela že letos 
jeseni."

• Sanirali ste del Kidričeve ceste, ki 
je bil v izredno slabem stanju. Zado-
stovalo je le nekaj dni dela in občani 
so izredno zadovoljni. Kolikšen zne-
sek ste namenili za sanacijo in na 
katerih cestah si še lahko obetamo 
takšnih prenov?
"Sredi meseca maja smo sanirali del 
Kidričeve ceste od Kmetijske zadruge 
do Mlinotesta. Za nujno sanacijo in 
preplastitev ceste smo odšteli slabih 
40 tisoč evrov. Ta del je bil nujno po-
treben sanacije tudi z vidika varnosti, 
zato smo to prioritetno storili, čeprav 
smo se lotili etapne rekonstrukcije Ki-
dričeve ceste, ki bo zajemala tudi celo-
vitejšo ureditev za pešce in predvsem 
kolesarje, za katere trenutno ni naj-
bolje poskrbljeno. Posledično bo del, 
ki je bil pravkar saniran, prišel zadnji 
na vrsto za dokončno celovito rekon-
strukcijo.

Nova knjižnica na Trati
Novo knjižnico na Trati naj bi uredili do jeseni. Poleg tega, da bo zagotavljala več 
prostora, bo imela tudi večnamenski prostor, ki bo služil tudi za potrebe krajevne 
skupnosti.

Župan Tine Radinja na praznovanju 25-letnice Salonov pohištva Prevc. Ob njem v sredini 
Božidar Prevc, skrajno levo je podžupan Železnikov Matej Šubic.
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Pozimi, ki je bila sicer blaga, pa smo 
se lotili še sanacije drugih cest. Od-
prava zimskih poškodb oziroma spo-
mladansko vzdrževanje je v polnem 
teku, vendar pa se je zaradi spomla-
danskega slabega vremena nekoliko 
zamaknilo!
Trenutno se zaključujejo investicijska 
vzdrževalna dela v krajevni skupno-
sti Zgornja Luša, kjer se je na osnovi 
predlogov krajevne skupnosti uredilo 
odvodnjavanje pri hišah na cesti proti 
Jarčjemu Brdu, sanirali smo dva po-
sedka na cesti za Sv. Lenart in Krivar-
ja, cesta na Dragobačk pa bo dobila 
še novo asfaltno prevleko v delu, kjer 
smo lani sanirali plaz. 

Vse krajevne skupnosti bodo deležne 
ureditve bankin, krpanja z asfaltom, 
ureditve makadamov in košnje trave.  
Na cesti proti Staremu vrhu pa bo v po-
letnih mesecih potekala nujno potreb-
na sanacija 500 metrov dolgega cestne-
ga odseka. V teku je asfaltiranje plazu 
na vojaški cesti pod Nacetom, pokrpala 
pa se bo tudi cesta skozi Bodoveljsko 
grapo, kjer je na nekaterih mestih po-
škodovana še od poplav leta 2014.
Odprli smo tudi nekatera druga grad-
bišča oziroma se bodo ta odprla že v 
kratkem: v teku je interventna rekon-
strukcija mostu v Gabrku na stari re-
gionalki, širitev in popravilo dotraja-
nega mostu z dograditvijo pločnika v 
Spodnji Luši, pa sanacija plazu na ce-
sti za Sv. Lovrenc nad Zmincem in sa-
nacija temelja brvi v Dolu pri Retečah.
Poleg tega sta v pripravi tudi pogodbi 
za celovito rekonstrukcijo dveh me-

stnih cest: ulice v Groharjevem nase-
lju in ceste na Novem svetu. V krat-
kem se bo začela tudi rekonstrukcija 
ceste pri železniškem podhodu v Re-
tečah."
• Objavili ste razpis za izbiro kon-
cesionarja za izvajanje pogrebne in 
pokopališke dejavnosti. Kakšne no-
vosti se obetajo na tem področju?
"Država je na področju pogrebne in 
pokopališke dejavnosti uvedla nekaj 
novosti, ki jim občine po zakonu mo-
ramo slediti. Z razpisom želimo pri-
dobiti koncesionarja za zagotavljanje 
24-urne dežurne službe za pogrebno 
dejavnost ter hkrati celovito urediti 
in poenotiti kakovost storitev na po-
dročju pokopališke dejavnosti na celo-
tnem območju občine." 
• V teku je tudi razpis za črpališče 
Visoko. Kaj natanko boste tam ure-
dili?
"Pri tem razpisu gre za obnovo, poso-
dobitev elektroinštalacij in njihovo 
prestavitev na območju vodnega črpa-
lišča Visoko. Sedaj so te inštalacije v 
jaških, prestavili pa jih bomo v nadze-
mni kontejner, obnovili bomo še dru-
ge elemente, kot so različni merilci 
pretoka ipd. Gre za nadgradnjo oziro-
ma tehnično izboljšavo elektroinšta-
lacij na črpalnih vrtinah.
Razpis smo ponovili, ker smo prejeli 
samo eno ponudbo, ki pa je prese-
gala zagotovljena sredstva v našem 
proračunu. Želimo si več konkurenč-
nih ponudb in čim bolj kvalitetnega 
izvajalca."
• Udeležili ste se skupščine združe-
nja Douzelage na Finskem. O čem je 
tekla beseda in kakšne morebitne 
skupne projekte pripravljate?
"Združenje Douzelage združuje manj-
ša zgodovinska in turistično zanimiva 
mesta iz držav članic Evropske unije. 
Vanj je tako vključenih 28 mest in to 
je odlična platforma za mednaro-
dne projekte, ki pa slonijo predvsem 
na mladih in njihovem povezovanju. 
Letošnja tematika so bili vodni viri, 
ravnanje z odpadki, varstvo okolja in 
trajnostni razvoj na splošno.
Prihodnje leto bo generalna skupščina 
potekala v naši srednjeveški lepotici. 
Gostili bomo več kot dvesto predstav-
nikov evropskih mest in takrat bo ide-

alna priložnost, da jim predstavimo 
Škofjo Loko in Škofjeloški pasijon. Ko 
pa že omenjam Škofjeloški pasijon, 
naj povem, da smo že izbrali novega 
vodjo projekta za leto 2021, ki bo zelo 
kmalu začel delo. Tudi projektna sku-
pina pridno dela in lahko rečem, da se 
obrati proti projektu vse hitreje vrtijo."
• Kakšne so letošnje ugotovitve z 
dogodka Jane's Walk?
"Letošnji Jane's Walk je potekal pod 
temo 'Kaj dela mesto živo?'. Bilo je 
izjemno veliko udeležencev, ki so se 
sprehodili po starem mestnem jedru 
in ugotovili, da mesto dela živo več 
prepletajočih se dejavnikov, kot so za-
nimivi lokali, privlačni dogodki in pri-
reditve, turisti, urejen promet, zelene 
površine ipd. Urbanega sprehoda se 
je udeležil tudi naš podžupan Robert 
Strah, in čeprav gre za neformalen, ci-
vilnodružbeni dogodek, so vsakoletne 
ugotovitve lahko odlično dopolnjujejo 
z obstoječo občinsko politiko."
• Škofja Loka je ponovno pridobi-
la priznanje Prostovoljstvu prijazno 
mesto.
"Res je in na to priznanje smo zelo 
ponosni. V Škofji Loki imamo resnič-
no veliko prostovoljcev, ki jih občina 
spodbuja na različne načine. Želimo, 
da v tem duhu nadaljujemo tudi v pri-
hodnje, saj žive in živahne Loke brez 
prostovoljcev praktično ni."
• Kje se trenutno nahaja projekt 
protipoplavne ureditve območja Pu-
štala?
"Projektiranje za potrebe vložitve do-
kumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je zaključeno. Naknadno je 
treba v projekt vključiti še stroške pro-
jektiranja in izvedbe obnove ribje ste-
ze na Okornovem jezu na Selški Sori, 
kar je bil pogoj Zavoda za ribištvo.
V tem času je bilo pridobljeno soglas-
je Ministrstva za okolje in prostor k 
predinvesticijski zasnovi projekta, še 
vedno pa ni izbran izvajalec geodet-
skih storitev v postopku pridobivanja 
zemljišč za potrebe izvedbe ukrepov 
protipoplavne zaščite. Postopek izbi-
re izvajalca bomo v teh dneh ponovi-
li. Ko bomo imeli izbranega izvajalca 
teh storitev, bomo projekt in potek 
postopka pridobivanja zemljišč pred-
stavili lastnikom zemljišč in javnosti."

"Z rebalansom proračuna smo 
zagotovili dodatnih 200 tisoč 
evrov sredstev za ureditev 
moderne in dostopnejše 
knjižnice v pritličnih prostorih. 
V njej bo tudi večnamenska 
soba, ki bo služila tako 
knjižnici kot krajevni 
skupnosti. Če bo vse po sreči 
pri izbiri izvajalca, bo knjižnica 
v novih prostorih na Trati 
zaživela že letos jeseni."
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je s češkim mestom Tabor pobratena že 
od leta 2006. Sodelovanje poteka na več segmentih, še po-
sebno pa so s Čehi povezani s fotografi iz Foto kluba Anton 
Ažbe Škofja Loka.
Za to, da se prijateljske vezi med državama poglabljajo 
tako v realnih stikih kot tudi na simbolni ravni, ima naj-
več zaslug Jan Jelšik, katerega zasluge je prepoznala tudi 
škofjeloška občina in mu leta 2014 podelila bronasti grb. 
Jelšik pa je tudi častni član Foto kluba Anton Ažbe.
Organiziral je vrsto razstav, predvsem z loškimi fotografi, 
na katerih svojim rojakom predstavlja lepote Slovenije. Je 
velik poznavalec Plečnikovega dela na Češkem in prav tako 
odličen poznavalec Slovenije, nad katero je navdušen, tako 
nad njenimi naravnimi lepotami kot tudi nad ljudmi.
Jelšik je pobudnik sajenja lip slovensko-češkega prijatelj-
stva. Tako je tudi tokrat organiziral sajenje lipe, ki pred-
stavlja simboliko trdnih vezi med Slovenijo in Češko. Že 56. 
lipo so 20. maja posadili v češkem mestu Milevsko, lopato 
pa sta prva zakopala župan mesta Ivan Radosta in velepo-
slanik Republike Slovenije na Češkem Leon Merc, ki se je 
ob tej priložnosti sprehodil skozi zgodovino odnosov med 
državama.

Ob tej priložnosti je v tamkajšnjem kulturnem domu odprl 
svojo razstavo Srečo Rovšek iz Foto kluba Anton Ažbe ter s 
krajinsko in dokumentarno fotografijo požel nemalo zani-
manja. Iz mesta Albrechtice pa so v dihjemajoč samostan 
v Milevskem preselili razstavo članov Foto kluba Anton 
Ažbe z naslovom Lepote Slovenije.
Jan Jelšik je za goste iz Škofje Loke pripravil bogat program. 
Spoznali so mesto Tabor, več manjših okoliških mest, kjer 
so posajene lipe, obiskali milevski samostan in temeljito 
spoznali Prago s poudarki na Plečnikovem delu ter bili pri-
sotni na odmevni razstavi slovenskih impresionistov, ki 
je potekala pod pokroviteljstvom predsednikov obeh držav.

Krepitev slovensko- 
čeških vezi
V češkem mestu Milevsko so posadili že 
56. lipo slovensko-češkega prijateljstva.

Srečo Rovšek je s svojo razstavo na Češkem požel nemalo 
zanimanja. / Foto: Josef Luxemburg

Predstavnikom najstarejšega samostana na južnem Češkem so 
obiskovalci iz Škofje Loke podarili knjigo o Škofjeloškem pasijonu 
ter jih povabili na prihodnjo uprizoritev. / Foto: Josef Luxemburg)

Župan mesta Milevsko Ivan Radosta in veleposlanik Republike 
Slovenije na Češkem Leon Merc med sajenjem že 56. lipe 
slovensko-češkega prijateljstva
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Težko je predstavljati samega sebe, pa vendar je danes 
to moja naloga. Sem Melita Rebič, svetnica v občin-
skem svetu na Listi Miha Ješe in Prijatelji Loke že tretji 
mandat. Moja poklicna pot je v gospodarstvu, kjer se 
srečujem z dnevnimi izzivi, kako v Sloveniji ohranja-
ti tekstilno proizvodnjo, na občinskem nivoju pa de-
lujem na drugem področju – družbenih dejavnostih. 
Svoje znanje in izkušnje poskušam s konstruktivnimi 
predlogi prenesti v delovanje področja družbenih de-
javnosti in društev kot članica raznih svetov in komi-
sij. Nov izziv v tem mandatu pa mi predstavlja vodenje 
komisije za mandatna vprašanja in imenovanja.
V zasebnem življenju sem žena, mati in babi trem 
vnukom. Sem tudi članica Lions kluba Škofja Loka. 
Maksimalno poskušam usklajevati službene obve-
znosti z delovanjem na lokalnem nivoju in zasebno 
življenje, zato rečem, da imam časa vedno ravno prav. 
Mislim, da z veseljem priskočim na pomoč, če vidim, 
da me kdo potrebuje. Moje vodilo v življenju je, da le 
pošteno delo in korekten odnos predstavljata uspešen 
tek na dolge proge. 
V aktivno delovanje na lokalnem nivoju sem se vklju-
čila na pobudo bivšega župana Mihe Ješeta, ko je sku-
paj zbiral prijatelje Loke. Zelo pa sem zadovoljna, da 
smo se po dveh mandatih dobrega dela župana z izku-
šnjami odločili, da vodenje občine prevzame mladost 
in nova energija. Verjamem v župana Tineta Radinjo 
in v to, da bo vodil občino v dobro vseh občank in ob-
čanov ter da bo njegovo vodenje razvojno naravnano. 
Moji prioritetni investicijski projekti v tem mandatu 
so, poleg vrtca Kamnitnik, ki je že v realizaciji, še pro-
tipoplavna zaščita, dodatna lokacija za širitev zdra-
vstvenega doma in ureditev kopalnega območja v Pu-
štalu. 
Iz izkušenj vem, da le skupno delo prinese rezultat.
Skupaj. Za Loko.

Časa imaš vedno ravno prav

MELITA REBIČ, LISTA  
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

MIHA JEŠE, LISTA  
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Po dobrih štirih desetletjih opravljanja številnih odgo-
vornih zadolžitev, ki so terjale veliko veščin, spretnosti, 
iznajdljivosti, posluha do drugih ljudi in potrpežljivosti, 
sem konec lanskega leta prešel na vmesno obdobje pred 
vključitvijo v našo največjo organizacijo. V dveh dneh 
sem preklopil iz stanja polne obremenjenosti in stalne-
ga tempiranega ritma na ritem občasne zasedenosti in 
osredotočanja na posamezne zadeve.
Dolga leta sem bil odgovoren za druge in sem moral 
skrbeti za celoto, v prispodobi lahko rečem celoten gozd. 
Sedaj pa je prišlo obdobje, ko se lahko posvečam posame-
znim zadevam, ki sem jih v preteklem obdobju pripravil 
in razvil in bodo koristne za vse občane. Pri tem mislim 
predvsem na dva programa: program kakovostnega sta-
ranja in stanovanjski program. Če mu dodamo še boga-
to mednarodno sodelovanje, Zdravstveno strategijo in 
prostovoljstvo, ki ga najbolj izrazito pooseblja Škofjeloški 
pasijon 2021, pa imam skupaj celoten nabor svojega pro-
stovoljnega delovanja v naslednjih letih.
V bistvu gre predvsem za kakovostno staranje, saj so 
vsi drugi projekti na tak ali drugačen način vključeni 
vanj. Brez zdravja nam vse drugo ne pomeni veliko. 
Zato se moramo vsi skupaj potruditi, da kratkoročno 
dobimo zadosti zdravstvenega osebja za trenutne po-
trebe, v bližnji prihodnosti pa tudi kakovosten in zmo-
gljiv zdravstveni center, v katerem bo prostora tudi za 
take zdravstvene programe, ki jih trenutno še niti ne 
poznamo. Veliko naših starejših živi v neprimernih 
stanovanjih, večinoma so prevelika, če so v blokih, ni-
majo ustreznih dostopov in dvigal, če pa so to lastne 
stanovanjske hiše, so prevelike in njihovo vzdrževanje 
in ogrevanje požre skoraj celotno pokojnino. Stanova-
nja (za starejše, mlade družine in družine z nižjimi 
dohodki) so nujen pogoj za dvig kvalitete življenja za 
najbolj ranljive skupine naše družbe.
Starejši moramo poskrbeti za aktivno preživljanje 
svojega časa, ki naj bo čim bolj polno in v čim večji 
povezavi z drugimi občani vseh generacij. To nam bo 
omogočil novi medgeneracijski meddruštveni center v 
nekdanji vojašnici. Postati mora medgeneracijsko sti-
čišče in valilnik idej za kakovostno življenje. Na majh-
ni lokaciji bomo združeni vsi, od najmlajših v vrtcu, 
študentov, ljudske univerze, univerze za tretje življenj-
sko obdobje, upokojencev, raznih športnih društev do 
umetnikov in mestnega pihalnega orkestra. 

Družbeni potencial starejših
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, FOTO: JOŽE ŠTUKL

V združenje Europassion so vključeni evropski pasijonski 
kraji. Letošnji kongres je potekal v francoskem mestu Tu
llins, kjer so gostitelji med drugim predstavili tudi posodo
bljeno pasijonsko pripoved.
Na kongresu je predsedstvo Europassiona Aleksandra Igli
čarja sprejelo za novega člana predsedstva, zadolženega 

za promocijo združenja in pasijonskih aktivnosti, Andreja 
Ravnihar Megušar pa je bila določena za koordinatorico za 
manjše pasijonske kraje v Sloveniji in na Hrvaškem. Jože 
Štukl bo še naprej uradni predstavnik Škofjeloškega pasi
jona v združenju Europassion in bo deloval neposredno s 
predsedstvom. Na kongresu so predstavili delovanje Pasi
jonskega vetra, Jože Štukl pa je predstavil pretekle in pri
hajajoče aktivnosti, ki potekajo v luči jubilejne uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona ob 300. obletnici njegovega nastan
ka, ki bo leta 2021.
»V okviru uradnega dela kongresa smo zbranim delega
tom pripravili kratko predstavitev Škofjeloškega pasijona 
in tretje številke mednarodnega zbornika Pasijonski al
manah, za katerega nam je uspelo pridobiti lepo število 
prispevkov tujih avtorjev. V konferenčni dvorani smo po
stavili tudi Loški paviljon s promocijskim gradivom,« je 
povedal Štukl.

Kongres  
Europassiona
V prvi polovici maja se je evropska 
delegacija uspešno predstavila na 35. 
kongresu Europassiona.

Francoski gostitelji so uprizorili posodobljeno pasijonsko pripoved. 

Zasedanje 35. kongresa Europassiona v francoskem Tullinsu

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

S tem javnim razpisom in posledično 
izbiro koncesionarja občina izpolnjuje 
določila Zakona o pogrebni in pokopa
liški dejavnosti, da na območju občine 
ustrezno uredi delovanje javnih služb 
s področja obeh omenjenih dejavnosti. 
V preteklih dveh letih je Občinski svet 
že sprejel oba potrebna odloka, ki ure
jata področji in določata način izvaja
nja obeh javnih služb. 

»Z objavo javnega razpisa želimo pri
dobiti koncesionarja, ki bo zagotavljal 
profesionalno, celovito in poenoteno 
kakovostno raven omenjenih storitev 
na območju celotne lokalne skupno
sti in na vseh obstoječih pokopališčih 
v občini,« so pojasnili na škofjeloški 
občini.
Izbrani koncesionar bo izvajal 24urno 
dežurno službo pogrebne dejavnosti 
ter na področju pokopališke dejav
nosti zagotavljal urejenost pokopa

lišč, oddajal grobove v najem, izdajal 
soglasja v zvezi s posegi na območju 
pokopališč ter vzpostavil in vodil evi
denco po zakonu.
»Na Občini Škofja Loka si želimo čim 
več kakovostnih ponudb, saj želimo, 
da tovrstne javne službe oziroma javne 
storitve, ki jih potrebujemo v zelo obču
tljivih in težkih življenjskih trenutkih, 
izvaja v vseh ozirih najbolj usposobljen 
izvajalec – profesionalno in pietetno,« 
so zapisali v izjavi za javnost.

Celovita pogrebna in pokopališka dejavnost
Občina Škofja Loka je na spletni strani objavila javni razpis za izbiro 
koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pogrebne in 
pokopališke dejavnosti za območje celotne občine.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Združenje sestavljajo privlačna manjša mesta iz vseh 28 
držav Evropske unije – iz vsake države po eno. Vsako leto se 
člani združenja srečajo na letni generalni konferenci, leto-
šnja je med 16. in 19. majem potekala v mestecu Asikkala 
na južnem Finskem.
Združenje skozi medsebojno povezovanje in partnersko so-
delovanje pri različnih projektih ter širjenje preizkušenih 
dobrih praks na področjih izobraževanja, dejavne participa-
tornosti, družbene vključenosti in trajnostnega razvoja pro-
movira, udejanja in širi evropske demokratične vrednote.
"Prebivalci Asikale zelo lepo skrbijo za naravno okolje, 
obilico gozdnih in vodnih, predvsem jezerskih površin, ki 
predstavljajo rezervoar pitne vode za finsko prestolnico. 
Tudi zato so bili varstvo okolja in sonaravno, trajnostno 
upravljanje naravnih virov ter krožno gospodarstvo osre-
dnja tema letošnje generalne skupščine," je povedal Jernej 
Tavčar z občinske uprave, ki se je udeležil skupščine.
V različnih delavnicah so dobili dober vpogled o razmerah 
in razmerjih do okolja v kulturno zelo različnih državah 
EU. Pri skrbi za okolje so vsekakor vodilne skandinavske 
države, se pa ekološka in okoljska zavest ter odgovornost 
naglo povečuje v domala vseh državah EU. 

Učitelji in drugi pedagoški delavci so si od blizu ogleda-
li delovanje finskega izobraževalnega sistema, ki velja za 
enega najsodobnejših in najboljših na svetu, ter predsta-
vljali in izmenjevali primere dobrih praks iz lastnih okolij. 
Dijaki so imeli svoje tematske delavnice, z medsebojnim 
združenjem, spoznavanjem in sodelovanjem pa so krepili 
tudi zavest o Evropski uniji kot o vključujoči, odprti, tole-
rantni in solidarni skupnosti državljanov.
Župan Tine Radinja je predstavil Škofjo Loko kot gostite-
ljico naslednje, 45. generalne skupščine Douzelage in vse 
skupaj prijazno povabil na srečanje v letu 2020. 

Na Finskem o varstvu okolja
Škofja Loka je sodelovala na 44. letni skupščini združenja Douzelage na Finskem. 

Čudovita finska pokrajina

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Zavodu Familija, pod okriljem katerega delujeta MDC Blok 
in PUM-O, je uspelo pridobiti evropska sredstva za prav za-
nimiv projekt. Namreč, mladi iz obeh organizacij so z grafiti 
poslikali nekoč neokusno popisan bližnji podhod za pešce 
med Frankovim naseljem in Suho, pri čemer so imeli tudi 
vso podporo škofjeloške občine in Krajevne skupnosti Trata.
»Mladi so bili aktivno vključeni v celoten proces izvedbe 
projekta. Ideja za poslikavo izbranega podhoda se je pojavila 
že pred časom, finančna podpora pa jim je omogočila nji-
hovo realizacijo. Skupaj so izbrali podhod ter razvili koncept 
poslikave ter na podlagi videnja lastnih možnosti za ude-

ležbo formirali skupine, ki so bile zadolžene za posamezne 
aktivnosti,« je pojasnila Nina Zakotnik iz Zavoda Familija.
V času prvomajskih počitnic so tako pod mentorstvom aka-
demskega slikarja Mohorja Kejžarja združili moči mladi iz 
MDC Blok in PUM-O ter ustvarili stensko mojstrovino v ve-
likosti trinajst metrov krat sedem metrov. Grafitarska po-
slikava, ki nosi pomenljiv naslov Ves svet je tvoj, že sproža 
val navdušenja med lokalnimi prebivalci, tako mladimi kot 
starimi. Tako je samo vprašanje časa, kdaj bodo mojstrsko 
poslikali še kakšen podhod, ki kliče po tovrstni okrasitvi.

Ves svet je tvoj
V okviru Evropskega tedna mladih 
so udeleženci Mladinskega dnevnega 
centra (MDC) Blok in PUM-O izvedli 
dvodnevno grafitarsko delavnico in 
polepšali podhod v Frankovem naselju.

Med ustvarjanjem / Foto: arhiv Zavoda Familija
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Omenjena prireditev poteka z namenom promocije pode-
želja in dejavnosti na podeželju, izobraževanja ponudnikov 
ter predstavitve rezultatov razvojnih aktivnosti na Škofje-
loškem. Tokratni Teden podeželja, že 17. po vrsti, so prvega 
dne v mesecu juniju odprli s tržnico kmetijskih pridelkov 
in izdelkov v Škofji Loki. Natanko čez teden dni so ga za-
ključili s prav takšno tržnico v Gorenji vasi.
Na obe s soncem obsijani soboti so pred dvorcem Visoko 
pripravili še ustvarjalne delavnice za otroke s podeželsko 
tematiko ter ogled Šubičeve hiše in muzejskih zbirk. Ne-
malo zanimanja je poželo motivacijsko predavanje Saše 
Černalogar Mrak, lastnice posestva Na Kupčku, ki je na 
podlagi lastnih izkušenj predstavila primer dobre prakse, 
spregovorila o tem, kako biti drugačen in zanimiv, kako 

uživati pri delu itd. Tudi naslednja predavanje in delavnica 
o komunikaciji za osebno in poslovno uspešnost predava-
teljice Saše Einsiedler sta postregla z obilico novih znanj o 
komunikaciji s strankami, dobri samopodobi, o vajah za 
premagovanje treme in stresa itd.
V okviru Tedna podeželja je svoja vrata odprl Čebelarski 
dom v Brodeh. Čebelarji so na zanimiv način predstavili 
dom in svoje dejavnosti, pripravili delavnice ustvarjanja 
z voskom, organizirali vodenje po čebelarski učni poti itd.
Teden je lepo zaokrožil pohod iz Hleviš v Žetino mimo sla-
pov, ki bi mu lahko rekli tudi geološko-zgodovinski in zeli-
ščarsko-degustacijski pohod.

Teden podeželja  
pod streho
Od prvega do osmega junija je potekal 
že 17. Teden podeželja na Loškem.

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov v Škofji Loki

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Dejstvo je, da v samem starem me-
stnem jedru potrebujemo informa-
cijsko točko, ki bo pokrivala in dajala 
informacije turistom o mestu in oko-
liških zanimivih lokacijah. Potem ko 
se je Turistično društvo Škofja Loka, 
ki je med drugim opravljalo tudi vlogo 
informacijskega centra, odločilo za-
preti svoja vrata, je škofjeloška občina 
sklenila pogodbo z Razvojno agencija 
Sora, da uredi TIC na taisti lokaciji na 
Mestnem trgu 42.
Razvojna agencija Sora – Turizem 
Škofja Loka sicer že vodi en TIC na Ki-
dričevi cesti, a za celotno škofjeloško 
območje, se pravi za vse štiri občine. 
Lokacija se je izkazala za izredno pri-
merno predvsem za obiskovalce z av-

tomobili in je odlična vstopna točka 
za spoznavanje širšega območja. Po-
leg tega je nepogrešljiva tudi lokacija 
na Mestnem trgu, kjer se predvidoma 
ustavljajo bolj individualni gostje, ki 
pa želijo več informacij o samem sta-
rem mestnem jedru, gradu in bližnjih 
tematskih poteh.
V Turizmu Škofja Loka so se v dogo-
voru z občino tako odločili, da v pr-
vem prostoru, kjer je bila pasijonska 
soba, uredijo informacijsko pisarno; 
pasijonska soba pa se v prihodnosti 
uredi v drugem, povezanem prosto-
ru. Turistični delavci in obiskovalci so 
namreč mnenja, da bo takšna razpo-
reditev primernejša. 
Tako so k sodelovanju povabili arhi-
tektko Nino Vastl, ki je prevzela uredi-
tev TIC-a. Slednji je zamišljen kot bolj 

odprt, svetel prostor, torej prostor, ki 
vabi, da vanj vstopiš. V njem bo tudi 
kotiček, kjer se bodo obiskovalci lahko 
odpočili in si v miru pogledali gradivo 
ter promocijske filme. Glavna naloga 
TIC-a bo turiste informirati o zname-
nitostih tisočletne lepotice, poleg tega 
pa bodo imeli na voljo tudi premij-
ske oziroma reprezentančne izdelke 
lokalnih rokodelcev, izdelke blagov-
ne znamke Dedek, babica in izdelke 
znamke I feel Slovenia.
V teh dneh bodo zaključena tudi manj-
ša obrtniška dela in dobava opreme, 
sledi pa še celostna grafična ureditev.
Kdo bo prevzel vodenje TIC-a, do za-
ključka uredništva uradno ni bilo 
znano, so pa na Razvojni agenciji Sora 
zainteresirani, da to vlogo ob izpolni-
tvi dogovora z občino prevzamejo oni.

Urejajo turistično točko v mestnem jedru
Potem ko se je Turistično društvo Škofja Loka odločilo zapreti svoja vrata, je 
ureditev Turistično informativnega centra (TIC) prevzela Razvojna agencija Sora – 
Turizem Škofja Loka.
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Torek, 11. 6., ob 18.00 Slovesen sprejem in podelitev priznanj učenkam, 
učencem in njihovim mentorjem

Sreda, 12. 6., ob 19.30 Predstavitev Loških razgledov 65/2018

FLAMSKI TEDEN V ŠKOFJI LOKI 
Torek, 18. 6., ob 18.00 
Slavnostna predaja listine ob 20. obletnici pobratenja občin 
Maasmechelen in Škofja Loka ter odprtje razstave likovnih 
ustvarjalcev iz Maasmechelna 

Sreda, 19. 6., ob 20.00 (Kino Sora) Projekcija fi lma Lepi fant (vstop prost) 

Četrtek, 20. 6., ob 20.00 (Kino Sora) Projekcija fi lma Dekle

Torek, 18. 6.,ob 19.00 Odprtje Bralnice 2019 | Katarina Juvančič in 
Dejan Lapanja: Selivke

Od 19. 6. do 28. 8. Bralnica na vrtu Sokolskega doma (od torka do 
nedelje, od 17.00 do 20.00)

Sobota, 22. 6., ob 20.30 Mednarodni cikel koncertov | Akademski orkester 
ruskih ljudskih inštrumentov Nekrasov (Mestni trg, v primeru dežja Sokolski 
dom) 

Torek, 25. 6., ob 18.00 Občinska proslava ob dnevu državnosti 
(Mestni trg, v primeru dežja Sokolski dom) 

Četrtek, 27. 6., ob 21.00 Večeri na terasi | Hamo in Rudi Bučar 
(terasa na Nami, v primeru dežja Sokolski dom) 

Sobota, 29. 6., ob 20.00 Slavnostna akademija ob občinskem 
prazniku in podelitev občinskih priznanj (Loški grad, v primeru 
dežja Sokolski dom) 

Torek, 2. 7., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma | 
Jezikovna kavarna 

Četrtek, 4. 7., ob 18.00 Mednarodni cikel koncertov | 
Komorni orkester in zbor Kraljeve gimnazije Colchester 
(Trg pod gradom, v primeru dežja Sokolski dom)

Sokolski dom je v času razstav odprt: 

od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure

ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure

ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in 
od 17. do 19. ure

Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA JUNIJ 2019
RAZSTAVE
10(0) LET SOKOLSKEGA DOMA ŠKOFJA LOKA
Razstava Loškega muzeja Škofja Loka 110 let 
Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki
Razstava Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 
Spomini na Sokolski dom
Razstava Sokolskega doma Škofja Loka 10 let 
Kulturnega centra Sokolski dom Škofja Loka
Razstava Janeza Plestenjaka Risbe iz Sokolskega 
doma (razstave bodo na ogled do 30. 6.) 

Umetnost v Historičnem mestu | Razstava likovnih 
izdelkov osnovnih šol
(razstava bo na ogled od 14. 6. do 30. 6.)

Razstava likovnih ustvarjalcev iz Maasmechelna 
(razstava bo na ogled od 19. 6. do 24. 6.) 

Sreda, 3 .7., ob 19.00 Odprtje razstave 20. Kolonije 
Iveta Šubica

Orkester Nekrasov

10(0) let Sokolskega doma 

Bralnica na vrtu Sokolskega doma

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Bronasti grb bo za dolgoletno izhajanje 
prejel uredniški odbor glasila Mi o sebi 
pri Društvu upokojencev Škofja Loka. 
Ob 40-letnici delovanja bo srebrni grb 
prejel Radio Sora, zlati grb Občine Ško-
fja Loka pa bo šel Prostovoljnemu ga-
silskemu društvu Virmaše - Sv. Duh ob 
100-letnici njegovega delovanja.
Priznanja bo podelil župan Tine Radi-
nja na slavnostni akademiji ob občin-
skem prazniku.

Znani letošnji 
občinski  
nagrajenci
Občina bo letos podelila 
po en zlati, srebrni in en 
bronasti grb.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Na objavljeni razpis za vodjo projekta 
Škofjeloški pasijon 2021 se je prijavilo 
šest kandidatov, ki so vsi izpolnjevali 
pogoje. Posebna komisija je zaključi-
la, da je najprimernejši kandidat za 
to delovno mesto Jakob Vrhovec, si-
cer diplomirani ekonomist. Vrhovec 
je delal kot vodja pisarne za festival 
Stična mladih, kjer je bil odgovoren 
za marketing, stike z javnostjo, spon-
zorje, spremljevalni program, nabavo 
in prodajo. Pri Evropskem prvenstvu 
v judu je sodeloval kot vodja nabave 
in odnosov z javnostjo, ima pa tudi iz-
kušnje kot športni menedžer. Naloge 

vodje projekta so med drugim, da pri-
pravi projekt Škofjeloški pasijon in ga 
predstavi občinskemu svetu; pripravi 
poslovni načrt projekta; organizira in 
vodi izvedbo pasijona; dvakrat letno 
poroča občinskemu svetu o svojem 
delu; pripravi zaključno poročilo pro-
jekta itd.
Vrhovec verjame, da ima kljub mlado-
sti dovolj znanja in izkušenj, hkrati pa 
zaradi mladosti še toliko več zagna-
nosti in entuziazma, da uspešno vodi 
projekt Škofjeloški pasijon. »Izziva se 
izjemno veselim,« je v svoji predstavi-
tvi zapisal Vrhovec, ki si je prvo uprizo-
ritev pasijona skupaj s starši ogledal že 
leta 2000, ko je bil star sedem let.

Vodja projekta  
Škofjeloški pasijon
Občinski svetniki so na zadnji seji za vodjo projekta 
Škofjeloški pasijon 2021 potrdili Jakoba Vrhovca.

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a



12 | PAGINA

EVROPSKE KNJIŽNIČARKE  SPOZNAVAJO  
LOŠKO KULTURNO DEDIŠČINO 
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja 
Loka smo  23. maja gostili medna
rodno delegacijo bibliotekarjev, ki 
sodelujejo v evropskem projektu 
"Kulturna dediščina za priho-
dnost" z geslom: raziskujemo, 
delimo in se učimo. Projekt, ki ga 
financira EU v okviru svojega pro
grama Erasmus+, podpira mobil
nost posameznikov (dijakov, štu
dentov in pedagoških delavcev) na 
področju izobraževanja in usposab
ljanja ter mednarodna partnerstva 
med različnimi organizacijami z na
menom modernizacije in sodelova
nja med področjem izobraževanja 
in trgom dela. Mestna knjižnica 
Kranj je partnerska organizacija v 
tem dvoletnem projektu, v katerem 
sodelujejo tudi splošne knjižnice 
iz Litve, Švedske, Danske  in Esto-
nije. Predstavnice omenjenih knji
žnic so bile med 20. in 24. majem 
2019  na študijskem obisku v Mes

tni knjižnici Kranj, kjer so zanje pri
pravili bogat vsebinski program, ki 
ga je sooblikovala tudi Knjižnica 
Ivana Tavčarja.
Na mladinskem oddelku knjižnice 
smo jim loške knjižničarke pripravile 
delavnico izdelave dražgoških in lo
ških kruhkov. Udeleženke so na ta 
način spoznavale kulturno dedišči
no mesta Škofja Loka in okolice. So
delovanje v dejavnostih, ki so pove
zane s kulturno dediščino, pri ljudeh 
namreč spodbuja medsebojno spo
štovanje,  spoštovanje  kulturnih ra
znolikosti, spremembe v komunika
cijskem vedenju in bogati kolektivni 
spomin. Za knjižnice je še posebej 
pomembno, da odkrivajo nove obli
ke spodbujanja vseživljenjskega 
učenja ob uporabi virov, ki se pove
zujejo s kulturno dediščino, in hkrati 
uporabnikom omogočajo  izmenja
vo informacij, gradiv in pogojev za 
prenos znanja.

Uvodnemu pozdravu direktorja je 
sledila kratka predstavitev loške 
knjižnice ter loških in dražgoških 
kruhkov. Knjižničarke iz Litve, Estoni
je, Danske, Švedske in Kranja so v 
besedi in sliki spoznavale razlike 

Udeleženke delavnice medenih kruhkov / Foto: Ana Marija Miklavčič

Končni izdelki / Foto: Maja Vunšek
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med obema vrstama malih kruhkov, nji-
hove najpogostejše oblike in motive ter 
uporabo kruhkov v preteklosti in seda-
njosti. Pod vodstvom Saše Ambrožič in 
Tatjane Šmid so tudi same izdelovale 
medene kruhke. V pravljični sobi je Moj-
ca Kalan posebej zanje pripravila razsta-
vo mladinskih knjig avtorjev, ki prihajajo 
iz njihovih držav.

Ob koncu našega druženja so prejele svoje 
končne izdelke in recept za njihovo izdela-
vo.  Knjižničarke bodo pridobljeno znanje 
tako lahko uporabile tudi doma. Obisk 
Škofje Loke so nadaljevale z vodstvom po 
Romualdovi poti in se tako dodobra sezna-
nile s snovno, nesnovno, premično in pi-
sno kulturno dediščino škofjeloške regije.
Napisala: Ana Marija Miklavčič

ŠKOFJA LOKA
Oddelek za odrasle ter Oddelek 
za otroke in mladino

1. julija–31. avgusta 
TOR., SRE., PET.
ČET.
PON.

8.00–15.00 
13.00 –20.00

8.00–20.00

TRATA 1. julija–31. avgusta SRE. 14.00–19.00

POLJANE 1. julija–31. avgusta SRE. 13.00–19.00

GORENJA VAS 1. julija–31. avgusta TOR., ČET. 13.00–19.00

SOVODENJ 1. julija–31. avgusta SRE. 14.00–16.00

ŽIRI 1. julija–31. avgusta
PON.
SRE.

14.00–19.00
10.00–17.00

ŽELEZNIKI 1. julija–31. avgusta TOR., ČET.  13.00–19.00

POLETNI URNIK 2019

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Kuhanja po francoskih receptih so se učenci domislili, ko 
so pri pouku obravnavali besedišče v zvezi s hrano in zna-
čilne francoske jedi po posameznih pokrajinah. Za pomoč 
pri pridobivanju originalnih receptov so zaprosili vrstnike 
v Franciji, ki so zanje izbrali tri recepte, od katerih so dva 
preizkusili tudi v praksi. Pripravili so porov zavitek in pito 
Libouli za sladico.
"Z našo učiteljico Tanjo Potočnik smo sestavili pismo in ga 
poslali na osnovno šolo v mesto Lievin pri Lillu, od koder 
so nas lani obiskali njihovi učitelji," so pojasnili učenci in 
dodali, da so jih zaprosili za recepte, značilne za pokraji-
no Haute de France. Francoski prijatelji so jim poslali tri 
recepte, ki so jih najprej prevedli v slovenščino, nato pa 
so se lotili kuhanja v parih. "Med kuhanjem in peko smo 
poslušali le francosko glasbo, sestavine poimenovali v 
francoščini in se zelo zabavali." V zahvalo so francoskim 
učencem poslali dve čokoladi Gorenjka in jih povabili k so-
delovanju v nagradni igri – pozvali so jih, naj čim bolj pra-

vilno izgovorijo ime čokolade. "Že naslednji dan smo dobili 
več kot petnajst odgovorov. Žal nobeden ni bil pravilen, saj 
se črka j v francoščini izgovori kot ž." Kljub temu so jim po-
slali zahvalno pismo, ki so mu pridali še eno čokolado in v 
francoščino preveden recept za jabolčni zavitek.

Kuhali "po francosko"
Učenci devetega razreda OŠ Škofja Loka-Mesto, ki obiskujejo izbirni predmet 
francoščina, so si pouk popestrili s pripravo značilnih francoskih jedi.

Učenci, ki se učijo francoščino, so se lotili kuhanja po francoskih 
receptih.
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"Tako dobra delovna sobota je bila, da 
so otroci ob koncu rekli, da bi imeli še 
delovno nedeljo," se je pošalil pomoč-
nik ravnateljice Osnovne šole Cvetka 
Golarja Andrej Novljan ob dogajanju 
na njihovi šoli, kjer so soboto med 
drugim izkoristili za dobrodelni tek. 
Za pestro in zanimivo delovno soboto 
so poskrbeli tudi v Osnovni šoli Ško-
fja Loka-Mesto, kjer so prav tako pri-
pravili dobrodelni tek, v Osnovni šoli 
Ivana Groharja pa so nadzor nad po-
ukom za nekaj ur prevzeli učenci, ki 
so se lahko ta dan preskusili v vlogi 
učiteljev. In ob tem ugotovili, da to 
še zdaleč ni tako enostavno, kot so si 
predstavljali, so priznali.

UČENCI V VLOGI UČITELJEV

"Ni lahko pripraviti gradiva za eno 
šolsko uro, da pouk ni dolgočasen," je 
ugotavljala osmošolka oziroma tisti 
dan učiteljica Lana Nedič. Priznala 
je, da so bile priprave zelo intenziv-
ne, vsak dan si je po pouku vzela vsaj 
dve uri, da je pripravila vse potrebno 
in svojo razlago "začinila" še s kakšno 

zanimivo zgodbo, da je bilo bolj zani-
mivo. "Učiteljski poklic je kar težak," 
je pojasnila in dodala, da ni enostav-
no že vzpostavljanje reda v učilnici. 
"Nekajkrat sem morala kar krepko 
povzdigniti glas," se je posmejala. Z 
njo se je strinjala tudi Tina Kurdija, 
ki je delo učitelja prav tako izkusila 
na lastni koži. "Pripraviti razlago za 
celo šolsko uro je bilo zelo zahtev-
no. Ob tem je treba poskrbeti tudi za 
različne primere in slike, da si učen-
ci bolje predstavljajo obravnavano 

snov." Ne glede na vse pa bi to takoj 
še enkrat ponovili, sta zatrdili brez 
obotavljanja. Tako kot Lana in Tina 
so še nekateri drugi učenci od 5. do 9. 
razreda sami izpeljali pouk za pred-
met, ki so ga imeli na urniku. "Učen-
ci so tako dobili izkušnjo, kaj vse je 
potrebno, da ura poteka dinamično 
in da v razredu zagotovijo mir," je bil 
nad njihovo zagnanostjo navdušen 
ravnatelj Marko Primožič. Priznal je, 
da so nekateri postali že pravi moj-
stri pri delu z otroki. Verjame, da tudi 

Preživeli prijetno soboto v šoli
Druga sobota v maju je bila po šolskem koledarju delovna, a v škofjeloških osnovnih 
šolah so poskrbeli, da učencem na ta dan ni bilo prav nič težko priti v šolo.

V OŠ Ivana Groharja so vlogo učiteljev za dve uri prevzeli učenci. / Foto: arhiv šole

Dobrodelni tek OŠ Cvetka Golarja je slovesno odprl častni gost Ivo Čarman. / Foto: arhiv šole
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na tak način pripomorejo k boljšemu 
odnosu med učenci in učitelji. Učen-
ci so si nato ogledali muzikal Mam-
ma Mia v izvedbi OŠ Ivana Tavčarja 
iz Gorenje vasi, po tem pa predstavili 
še raziskovalni nalogi, ki sta zmagali 
na gorenjskem tekmovanju, ena pa 
je osvojila tudi zlato priznanje na dr-
žavnem srečanju mladih raziskoval-
cev. "Predstavili smo tudi animacije, 
s katerimi so naši učenci na držav-
nem tekmovanju posegli po najvišjih 
mestih." V pouk in dejavnosti, ki so 
jih ob dnevu šole pripravili za učence 
od prvega do četrtega razreda, pa so 
vključili tudi starše, ki so si tako lah-
ko ogledali, kako poteka poučevanje 
njihovih otrok. "Pri nas veliko pou-
darka namenjamo gibanju. Starši so 
tako spoznali, da se je način dela v 
šoli že kar precej spremenil v primer-
javi z načinom dela v času njihovega 
šolanja," je razložil Primožič. 

TEK Z OLIMPIJSKIM PRIDIHOM

Osnovna šola Cvetka Golarja se že de-
set let ponaša z nazivom Zdrava šola. 
Jubilej so na delovno soboto zaznamo-
vali z dobrodelnim tekom, na katerem 
so sodelovali otroci druge in tretje tri-
ade. "Dobrodelni tek je slovesno odprl 
častni gost, naš nekdanji učenec, špor-
tnik z zlatim srcem Ivo Čarman. Z ženo 
Valerijo že dvajset let v decembru osre-
čujeta najbolj bolne otroke s hemato-
onkološkega oddelka pediatrične kli-
nike v Ljubljani – junake 3. nadstropja. 
Ti bodo letos prvič tekli tudi na Teku 
štirih mostov v Škofji Loki," je razložil 
Andrej Novljan in dodal, da je Čarman 
s seboj prinesel baklo, s katero je olim-
pijski ogenj nosil leta 1984, ko so olim-
pijske igre potekale v Sarajevu. "Tako 
je naš tek dobil še olimpijskih pridih, 
kar je malim in velikim tekačem ve-
liko pomenilo. Tudi tempo, ki ga je 
na čelu strnjene tekaške kolone držal 

Ivo, je bil blizu olimpijskega." Program 
so jim tega dne pomagali oblikovati 
tudi predstavniki krajevne skupnosti 
Trata, gorski reševalci, MDC Blok in 
športna društva. Gorski reševalci so 
prikazali svojo opremo in izpeljali tudi 
atraktiven spust po vrvi iz učilnice za 
slovenščino. Za sladko razvajanje s 
palačinkami pa so poskrbeli učenci 9. 
c, ki so tako zbrali kar nekaj sredstev 
za svojo zaključno ekskurzijo. Otroci so 
na delavnicah med drugim izdelovali 
okrasitev za suški most ob teku štirih 
mostov, preizkusili svoje moči pri vleki 
vrvi, sodelovali v družabni igri, skakali 
s kolebnico … V šolo pa so povabili tudi 
starše, ki so tako skupaj s svojimi otro-
ki in učitelji preživeli lep dan.

TEKLI ZA DOBER NAMEN

Delovna sobota v OŠ Škofja Loka-Me-
sto je bila prav tako predvsem špor-
tno obarvana. V sodelovanju s svetom 
staršev so pripravili dobrodelni tek S 
supergami na zabavo, tokrat že jubi-
lejni deseti, je razložila ravnateljica 
Doris Kužel. "Letošnji dobrodelni tek 
je bil zagotovo najštevilnejši, saj so so-
delovali skoraj vsi učenci naše šole," 
je bila zadovoljna ravnateljica, saj vsa 
zbrana sredstva namenijo za šolski 
sklad, s pomočjo katerega financirajo 
nadstandardni program v šoli in omo-
gočajo otrokom iz socialno šibkejših 
družin udeležbo na taborih in kultur-
nih dnevih. Dobrodelni tek so obogatili 
s kulturnim programom, v katerem so 
se predstavili učenci, ki se ukvarjajo z 
različnimi dejavnostmi. Pripravili pa 
so tudi štafete za učence in srečelov ter 
nagradno ugibanje teže pršuta, ki ga je 
zmagovalec lahko odnesel domov.

OŠ Škofja Loka-Mesto je prav tako pripravila dobrodelni tek. / Foto: Tina Dokl
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Seveda bi bile ob različnih pesmih, 
ki smo jih slišali v polnem avditoriju 
grajskega dvorišča, glede na njihovo 
všečnost tudi ocene posameznih po-
slušalcev med seboj najbrž malenkost 
različne – kar pa ne zmanjšuje pozi-
tivnega vtisa, ki so ga zdaj že tretje 
leto pustili glasbeniki simfoničnega 
orkestra Crescendo, pevke in pevci 
mešanega pevskega zbora Crescendo 
in številni solisti – tako med pevci kot 
instrumentalisti. 
Če so nastopajoči prvo leto predstavi-
li glasbo iz muzikalov in filmov, lani 
so igrali keltsko glasbo, so poslušal-
stvu tokrat namenili priredbe pesmi, 
ki so jih slovenski izvajalci prepevali 
na tekmovanju za pesem Evrovizije, 
odkar imamo samostojno državo. 
Od leta 1993 sodelujemo vsako leto, 
manjkali smo le dvakrat – leta 1994 
in 2000. Od 24 nastopov so jih naši 
predstavniki 14 uspešno zaključili s 
finalnim nastopom. V finalu sta se 
najbolje odrezali Darja Švajger leta 
1995 s pesmijo Prisluhni mi in Nuša 

Derenda leta 2001 s pesmijo Energy, 
obe sta namreč zasedli sedmo mesto. 
Na Večeru najlepših sanj smo slišali 
priredbe 16 skladb, tudi obeh doslej 
najuspešnejših. Koncert se je seve-
da začel z evrovizijskim avizom Te 
deum – preludijem. Na oder je prišel 
številni orkester, še številnejši zbor 
in dirigent Žiga Kert v zlato rume-
nem sakoju. Bleščavo evrovizijsko 
pač. Koncert je bil razdeljen na dva 
dela. Prvega je začela pesem Dan 
najlepših sanj, ki jo je pred triindvaj-
setimi leti pela Regina, končal pa se 
je z instumentalno Love Symphony, 
ki sta jo izvajala Godalni kvartet 
Quartissimo in Martina Majerle. 
Drugi del so začeli z Naberjevo On 
my Way in končali s skladbo Verja-
mem Eve Boto. Z različnimi skladba-
mi so na oder prihajale solistke in 
solisti. Tako je Eva Čeh izvrstno za-
pela obe skladbi Darje Švajger, z več 
skladbami je navdušila Ana Skum-
vač, pa Lenart Sušnik, še posebej z 
uspešnico Vilija Resnika Naj bogovi 
slišijo. Gromek aplavz so poželi trije 
tenorji Klemen Kelih, Mitja Rozman 

in Matevž Močnki v skladbi Stop 
Omarja Naberja, Tanja Klančnik pa 
je bila v skladbi Zbudi se boljša od 
originala. Ni manjkal niti Narodno-
zabavni rock s harmoniko, kitaro in 
Veroniko Šmid ter Jako Polakom. 
Samo ljubezen kontroverznih Sester 
so tokrat v publiko pošiljali trije soli-
sti: Nik Krajnc, Jaka Polak in Gašper 
Murn, seveda primerno oženščeni in 
z izstopajoče naličenimi obrazi. Publi-
ka je z navdušenjem pozdravila tudi 
Alenko Gotar, ki je seveda zapela svoj 
evrovizijski original Cvet z juga. Pri-
redbe za skladbe so podpisali Jože Pri-
všek, Mojmir Sepe, Patrik Greblo, prav 
za koncert pa vsaj polovico skladb Tine 
Bec, tri tudi Gašper Jereb. Žiga Kert je 
suvereno vodil oba sestava, orkester 
in zbor, ki je bil zanimiva popestritev 
evrovizijskim skladbam. Za dodatek 
smo slišali še slovensko evrovizijsko 
uspešnico iz jugoslovanskih časov, 
priljubljeno Dan ljubezni v priredbi 
Primoža Grašiča, ki so jo v refrenu 
prepevali tudi obiskovalci koncerta. 
Ob veličastni barvni kulisi v mraku 
smo se počutili prav evrovizijsko.

Crescendo dvanajst točk 
Crescendo douze points, bi se v francoščini glasilo število točk, ki bi jih poslušalci 
na koncertu z naslovom Večer najlepših sanj prvo junijsko soboto na Škofjeloškem 
gradu podelili za slovenske evrovizijske skladbe v izvedbi Simfoničnega orkestra 
in Mešanega pevskega zbora Crescendo pod vodstvom Žige Kerta.

Osrednja gostja Alenka Gotar je seveda zapela svojo evrovizijsko pesem Cvet z juga. / Foto: Žan Križnar
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Ob več dogodkih, s katerimi v občini Gorenja vas - Poljane 
obeležujejo stoto obletnico izida romana Visoška kroni-
ka, bo gledališka uprizoritev te romaneskne klasike Iva-
na Tavčarja v naravnem okolju na dvorišču pred dvorcem 
Visoko, nedvomno letošnji vrhunec. Predstavo, v kateri 
igra pet vrhunskih igralcev SNG Drama Ljubljana, Aljaž 
Jovanović, Nina Ivanišin, Klemen Janežič, Tamara Avgu-
štin in Janez Pipan, je režiral ta čas eden naših najbolj 
prepoznavnih režiserjev Jernej Lorenci. Od premiere pred 
letom in pol so to tri ure dolgo predstavo ponovili že okrog 
petdesetkrat, igrali so jo po vsej Sloveniji in tudi na tujem, 
npr. v Beogradu in Cetinju.  
Tokrat bodo predstavo prvič igrali na prostem, pove Ivani-
šinova, ki v predstavi sicer igra Agato, ob tem pa še nekaj 
drugih likov. "Prijazno vabilo iz Poljan nas je v naši eki-
pi razveselilo. Moj pristop, verjamem pa, da tudi ostale 
ekipe, je tokrat drugačen. Igrali bomo na posestvu, ki je 
polno zgodb – tako Kalanovih kot Tavčarjevih, tako re-
sničnih kot izmišljenih dogodkov, ki so se tako v pozi-
tivnem kot negativnem smislu držali tega posestva, kar 
vsekakor vpliva na nas, igralce." Njenim besedam se pri-
družuje tudi Klemen Janežič: "To gostovanje je vrhunec 
naše predstave kot take. Le česa več si lahko želimo, kot je 
igrati predstavo tam, kjer se je v besedilu dogajala."

Visoška kronika  
na Tavčarjevini
Po Visoški kroniki v poljanskem 
narečju, ki so jo uprizorili v domačem 
KD dr. Ivan Tavčar v Poljanah, 21. junija 
pred dvorcem Visoko pričakujejo še 
uprizoritev tega romana SNG Drama 
Ljubljana.

Igralci SNG Drama Ljubljana Klemen Janežič, Nina Ivanišin in Aljaž 
Jovanović so z zanimanjem prisluhnili odlomku iz Visoške kronike, 
ki ga je v poljanskem narečju odigral Andrej Šubic. Ob njem sedi 
predsednik KD Dr. Ivan Tavčar Poljane Goran Šušnjar. 
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"Predstava je bolj mišljena kot pripovedovanje. Če je neko-
liko spektakelska, je še toliko intimnejša pripoved. Visoško 
kroniko pripovedujemo, kot bi se zbrali ob peči, v predstavi 
pa se dobesedno ob mizi," pa dodaja Aljaž Jovanović.
Visoška kronika bo na ogled 21. junija ob 19. uri, na voljo pa 
je še nekaj vstopnic.

Koncert Kitara poletju že desetletje in več pripravlja Denis 
Kokalj, profesor kitare na Glasbeni šoli Škofja Loka. Prva leta 
je potekal v okolju slikovite cerkvice sv. Volbenk nad Logom, 
zad nja leta pa se kitaristi predstavijo v Nunski cerkvi Marije 
Brezmadežne. Letošnji koncert Kitara poletju bo v nedeljo, 
16. junija, ob 19. uri. Nastopili bodo: kitarski orkester domače 
glasbene šole ter kitaristi iz glasbenih šol iz Idrije, Lendave, 
Postojne, Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Univer-
ze za glasbo in uprizarjajočo umetnost Dunaj. Predstavili se 
bodo tudi nagrajenci prestižnih mednarodnih tekmovanj.  I. K.

Čas je za koncert Kitara poletju

MC Medicor

PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic Organizator: 

Dvorec VISOKO pri Poljanah
Uprizoritev ob 100. obletnici  izida  romana  Ivana Tavčarja Visoška kronika.

Glavni sponzorji:
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Nudimo:  pedikuro
	  manikuro
	  masažo
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 salon_lepote_z    salon lepote z

Cesta komandanta Staneta 4a
TC Spar Medvode  

(vhod 2, nasproti trgovine Kik) 
1215 Medvode

e-pošta: z.salonlepote@gmail.com

gsm: 040 848 230 KUPON: 10% POPUST NA IZBRANO STORITEV
Kupon velja za mesec junij.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Letošnjega srečanja se je po besedah 
predsednika društva Rovtarji Branka 
Tavčarja udeležilo 78 kolesarjev na 
starodobnih kolesih iz Slovenije, Av-
strije, Hrvaške in Madžarske. V dol-
gi koloni so se odpravili skozi Škofjo 
Loko do Bitenj in nazaj. "Ta čudovita 
kolona starodobnih kolesarjev je nav-
dušila tisočletno Škofjo Loko in okoli-
ške vasi," je poudaril Tavčar. Dobro vo-
ljo so širili tudi z lepo domačo glasbo, 
ki jih je spremljala po poti, ob vsakem 
postanku pa je zaigrala Suha špaga.
Kolesarji so se že zgodaj zjutraj zbrali 
v nekdanji vojašnici v Škofji Loki na 
skupnem zajtrku, kjer je moral vsak 
udeleženec ob prijavi tudi podpisati iz-
javo, da bo pri kolesarjenju upošteval 
cestnoprometne predpise. Drug za dru-
gim so se nato odpeljali do Cankarje-
vega trga, kjer sta jih nagovorila Bran-
ko Tavčar in škofjeloški župan Tine 
Radinja. "Gostom smo želeli razkazati 
tudi loške znamenitosti, zato smo pot 
nadaljevali čez Hudičevo brv in mimo 
cerkve na Suhi," je razložil član društva 
Anton Ravnikar. Prvi postanek so ime-
li na Trati, od koder so pot nadaljevali 
mimo samostana pri Sv. Duhu do Žab-
nice in naprej do Spodnjih Bitenj, kjer 

so se tudi letos ustavili na vrtu Emila 
Možine. Tu so si privoščili osvežitev s 
hladno pijačo, ki jo imajo ves čas na 
voljo v vozilu, ki jih spremlja na poti. 
Najmlajša udeleženka je bila letos 
vnukinja Branka Tavčarja, sedemle-
tna Živa Dolenec, najstarejši pa je bil 
81-letni Heron Šubic. Med udeleženci je 
bila približno tretjina žensk. Nekateri 

so se na pot podali celo na več kot sto 
let starih kolesih. Najtežjo preizkušnjo 
je po besedah Antona Ravnikarja pred-
stavljal klanec za Kamnitnikom, ki ga 
morajo premagati na poti nazaj. Zato 
se na koncu še toliko bolj prileže kosi-
lo, ki ga ob zaključku srečanja za vse 
udeležence pripravijo na prostoru nek-
danje vojašnice v Škofji Loki. 

Atraktivna povorka kolesarjev
V društvu Rovtarji so prvo soboto v juniju pripravili 12. Srečanje starodobnih 
kolesarjev, na katerem se je zbralo skoraj osemdeset udeležencev iz petih držav.

Letošnjega srečanja se je udeležilo skoraj osemdeset starodobnih kolesarjev.



DOMAČI KRAJI | 19 

MATEJA RANT

Loško preteklost bodo tudi letos oživili 
s prikazi starih obrti, kulinarike, obla-
čilne kulture preteklih stoletij ter sta-
re glasbe, plesov in legend. Osrednji 
dogodek predstavlja dramska igra Ro-
muald – Loški kapucin, ki bo gledalce 
na hudomušen način popeljala v čas 
prve uprizoritve Škofjeloškega pasijo-
na, ko je pater Romuald živel in delo-
val v Kapucinskem samostanu v Ško-
fji Loki, je razložila Andreja Križnar 
iz Turizma Škofja Loka. Meščani in 
nastopajoči se bodo ta dan že zjutraj 
odeli v historična oblačila in se v pro-
menadi sprehodili po trgih in ulicah 
starega mestnega jedra ter poskrbeli, 
da bo sejem še bolj živ.
Historial oziroma festival zgodovine 
v Škofji Loki pripravljajo od leta 2010, 
pred tem so loško preteklost pred-
stavljali skozi Venerino pot. Na štirih 
lokacijah v Škofji Loki se bodo zvrsti-
li številni zgodovinsko in etnološko 

obarvani dogodki s poudarkom na 
lokalni dediščini škofjeloškega obmo-
čja. Za uvodni dogodek festivala bodo 
poskrbeli že dan prej, v petek, 21. juni-
ja, z uprizoritvijo predstave Romauld 
– Loški kapucin v atriju kapucinskega 
samostana ter z ogledom samosta-
na in knjižnice. Omenjeno predstavo 
bodo nato v soboto ponovili še trikrat 
na različnih prizoriščih. Na Mestnem 
trgu, kjer bo osrednji oder, si jo bo mo-
goče ogledati ob 11. in 18. uri, na Loškem 
odru pa ob 15. uri. Za živahen utrip na 
Mestnem trgu bodo poskrbeli tudi s 
srednjeveškim sejmom in prikazi ro-
kodelskih veščin pred Rokodelskim 
centrom DUO Škofja Loka. Rokodelci se 
bodo zbrali tudi na Cankarjevem trgu, 
kjer bodo svoje dejavnosti prikazali ro-
kodelski centri iz vse Slovenije. Spodnji 
trg bodo ta dan zaprli za promet, saj 
bodo dogajanje iz Kreativnic preselili 
pod bližnjo lipo. "Prikazali bodo pre-
denje in polstenje klobukov, vsak si bo 
lahko ustvaril tudi unikatno potiskano 

bombažno vrečko," je razložila Andreja 
Križnar. Tudi otroški program na Trgu 
pod gradom bodo z rokodelnicami in 
igrarijami navezali na letošnjo osre-
dnjo temo. Otroci si bodo lahko izdelali 
kapucinarčke – figurice kapucinarjev 
iz filca, papirja in stiroporja ter pre-
prosta oblačila s kapuco. Na osrednjo 
temo kapucina bodo tudi slikali in pri-
sluhnili pripovedkam na to temo. Pro-
gram bodo pomagali oblikovati učenci 
loških šol, med drugim bodo pripravili 
štiri gledališke predstave.
Veliko bo tudi spremljevalnih dogod-
kov. Med drugim bodo ponujali prost 
vstop v galerije, ugodnejše vstopni-
ce bodo na voljo tudi za Loški muzej, 
ves dan bo za obiskovalce odprta še 
Špitalska cerkev. Pripravili bodo dve 
brezplačni vodenji, po Spodnjem trgu 
in po Romualdovi poti. Ob 20.30 pa 
bo mogoče prisluhniti še večernemu 
koncertu na osrednjem odru, in sicer 
bo nastopil orkester ljudskih ruskih 
inštrumentov Nekrasov.  

Škofja Loka se vrača v srednji vek
V okviru letošnjega Historiala bo predzadnjo soboto v juniju znova mogoče 
podoživeti škofjeloško zgodovino.

S Historialom bodo tudi letos obudili delčke iz loške zgodovine. / Foto: arhiv Turizma Škofja Loka
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Proslava ob stoletnici Prostovoljnega gasilskega društva 
Virmaše - Sv. Duh v nedeljo, 2. junija, je bila dobro obiska-
na in prijetna prireditev, ki je pokazala, kako priljubljeno 
je gasilsko društvo tudi med mladimi. 
Ob gasilskem domu v Virmašah se v zadnjih dvajsetih le-
tih vedno kaj dogaja, kar mi kot prvi sosedi lahko verja-
mete. Še posebno v zadnjem letu, ko so se pripravljali na 
stoletnico društva. Zgradili so odvodnjavanje, zamenjali 
okna in vrata, uredili novo fasado, prebarvali stolp in dom 
je visok gasilski jubilej dočakal v polnem sijaju. V zadnjem 
desetletju so posodobili gasilsko opremo, kupili novi gasil-
ski vozili, stari pa prodali gasilcem iz Muća na Hrvaškem, 
s katerimi so ohranili prijateljske odnose. Najboljši obet za 
prihodnost so otroci, ki se z veseljem vključujejo v dejav-
nost gasilskega društva, in zlasti pred gasilskimi tekmo-
vanji je ob gasilskem domu pravi živžav.
Ob stoletnici so predstavili kroniko društva, ki je dostopna 
na spletnem mestu PGD Virmaše - Sv. Duh. Besedilo vsebuje 
podrobne podatke, kaj vse so postorili v stotih letih, kako 
so krajani sodelovali s prostovoljnim delom in denarnimi 
prispevki, kako naravna je bila rast društva, ki je izhajala iz 
potreb krajanov, kako je bil denar vselej pošteno porabljen.
"V stotih letih se je spremenilo mnogo stvari, bili so vzponi 
in padci, a društvo je obstalo, ker je bila vedno na prvem 
mestu skrb za sočloveka in nesebična pripravljenost za po-

moč, zato smo lahko ponosni, da naše društvo spada med 
starejša prostovoljna gasilska društva v Sloveniji," je dejal 
Igor Juričan, ki društvo vodi že 15 let, prej pa je bil poveljnik.
Najprizadevnejšim so podelili gasilska priznanja in znač-
ke. Društvena priznanja so prejeli: Rok Jamnik, Tim Gre-
blo, Marko Zavrl, Anže Tomšič, Jana Triller, Ivan Čadež, 
Ivo Vidovič, Franci Lunar, David Triller in Jurij Udir. Pri-
znanja so podelili tudi sosednjim gasilskim društvom in 
podjetjem ter prijateljskemu gasilskemu društvu Muć iz 

Gasilska stoletnica
Prenovljen gasilski dom v Virmašah je stoletnico Prostovoljnega gasilskega 
društva Virmaše - Sv. Duh pričakal v polnem sijaju. V domu so sodobna gasilska 
vozila in oprema, odlično skrbijo tudi za podmladek.

Skupinski posnetek pred prenovljenim gasilskim domom

Predsednik Gasilske zveze Škofja Loka Anton Beovič (na sredini) 
je poveljniku Janezu Urhu (na levi) in predsedniku društva Igorju 
Juričanu izročil kipec sv. Florijana.
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Okulistični pregledi vsak torek  
od 14. do 18. ure. Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah  
od 9. do 12. ure.

OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p. 
Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 04/5126751
www.optika-krmelj.com

Nova kolekcija sončnih očal  
in korekcijskih okvirjev.

Na zalogi vrhunska sončna očala  
Randolph in Serengeti.

okolice Splita. Značke za dolgoletno 
operativno delo so prejeli: Matic Cof, 
Polde Volčjak, Miha Urh, Primož Jen-
ko in Simon Zakotnik. Priznanja je po-
delila tudi Gasilska zveza Škofja Loka 
– priznanja prve stopnje so prejeli 
Tea Tomšič, Jana Ravnikar in Marko 

Kemperle, priznanja druge stopnje 
Franci Šifrer in Jurij Juričan, prizna-
nja tretje stopnje pa Nuša Iglič, Janez 
Urh, Uroš Jesenko in Nejc Tomšič.
Priznanja Gasilske zveze Slovenije so 
prejeli Boštjan Ravnihar, Jože Triler, 
Jože Urh in Igor Juričan.

Proslave so se udeležili tudi gasilci sosednjih društev.

Gasilci iz okolice Splita so društvu prinesli 
sliko in povedali, da imajo vsako leto več 
kot sto intervencij.
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Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto vsako leto Slovenska 
filantropija podeljuje občinam, ki aktivno podpirajo pro-
stovoljce in prostovoljske organizacije. Občini Škofja Loka 
je naziv uspelo znova potrditi za zgledno umeščanje pro-
stovoljstva v razpise, za stalno sofinanciranje različnih 
oblik izobraževanja za prostovoljce na področju sociale in 
mladinskega dela ter za podpiranje prostovoljstva mladih 
in dela njihovih mentorjev. Naziv so ohranili tudi zara-
di zavzemanja za ohranjanje Škofjeloškega pasijona kot 
nesnovne kulturne dediščine, ki je umeščena na Unescov 
seznam in v velikem obsegu vključuje prostovoljce, ter za 
aktivno vlogo pri povezovanju javnih zavodov in prosto-
voljskih organizacij na področju preventive in aktivnega 
staranja.
"Škofja Loka ima močno prostovoljsko tradicijo, kar se 
kaže v skoraj tristo društvih v naši občini in številnih ak-
tivnih posameznikih," je ob prevzemu priznanja poudarila 
višja svetovalka za družbene dejavnosti Sabina Gabrijel. 
Med dogodki je posebej izpostavila Škofjeloški pasijon, ki 
ga prav zdaj znova obujajo. "Čeprav bi kdo pomislil, da so 
prostovoljci predvsem mladi in upokojenci, je v našem 
okolju veliko delavno aktivnih, ki v prostem času storijo 
nekaj dobrega za sočloveka ali lokalno okolje," je še dejala 
Sabina Gabrijel. Na občini sicer z različnimi programi k 
prostovoljstvu želijo spodbujati predvsem otroke, pa tudi 
starejše, da se prek prostovoljnega dela spet aktivirajo in 

vstopajo v družbene odnose kot aktivni občani s številnimi 
izkušnjami in znanji. Za naj prostovoljca, zaposlenega v 
javni upravi, so na Občini Škofja Loka predlagali Nikola-
ja Kržišnika. "S svojim delom na področju Civilne zaščite, 
gasilstva, Rdečega križa in iniciativ v lokalnem okolju živi 
prostovoljstvo," so poudarili in dodali, da čeprav ni bil iz-
bran za naj prostovoljca na nacionalni ravni, šteje vsaka 
njegova prostovoljska ura. 
Pred podelitvijo nazivov Prostovoljstvu prijazno mesto so 
pripravili še posvet županov na temo izmenjave dobrih 
praks ter priložnosti za razvoj in promocijo prostovoljstva.

Še naprej prostovoljcem prijazno mesto
Občina Škofja Loka je sredi maja na prireditvi Slovenski dan prostovoljstva v 
okviru 20. Nacionalnega tedna prostovoljstva vnovič potrdila naziv Prostovoljstvu 
prijazno mesto.

Priznanje za Občino Škofja Loka je prevzela Sabina Gabrijel.

Na najelitnejšem, letos že 23. mednarodnem 
tekmovanju s področja urgentne medicine Ral-
lye Rejviz na Češkem se je izkazala tudi ekipa 
reševalcev nujne medicinske pomoči Zdravstve-
nega doma (ZD) Škofja Loka. Med osemdeseti-
mi ekipami iz 17 držav so se uvrstili na častitljivo 
peto mesto, so s ponosom sporočili iz ZD Škofja 
Loka. "S tem so dokazali, da s svojim strokov-
nim znanjem in praktičnim delom sodijo v sam 
svetovni vrh." ZD Škofja Loka in Slovenijo so na 
tem prestižnem tekmovanju zastopali (na foto-
grafiji od leve proti desni) Tadej Beguš, Andraž 
Arhar, David Gale in Andrej Šubic.

Škofjeloška ekipa  
v svetovnem vrhu
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Škofjeloški gimnazijci vsako leto na 
državnih tekmovanjih iz znanja z raz-
ličnih področij posežejo po najvišjih 
mestih, kar jim omogoča tudi mesto v 
olimpijskih ekipah, ki Slovenijo zasto-
pajo na mednarodnih tekmovanjih. 
Eva Igličar in Simon Bukovšek sta se z 
naravoslovne olimpijade na Portugal-
skem že vrnila s srebrno medaljo, Bu-
kovšek je bil tudi član slovenske ekipe 
na 3. evropski fizikalni olimpijadi, ki 
je konec maja potekala v Rigi v Latviji. 
Odhod na olimpijade in druga tekmo-
vanja pa še čaka Bora Krajnika, Se-
bastijana Kordiša, Martina Mlinška, 
Klemna Bogataja in Evo Jug. 
Na 17. evropsko naravoslovno olim-
pijado se je uvrstilo šest najboljših 
dijakov na državnem  tekmovanju iz 
naravoslovja. Slovenijo sta zastopa-
li dve ekipi, v eni sta bila tudi Simon 
Bukovšek in Eva Igličar z dijakinjo Gi-
mnazije Kranj Tjašo Sušnik. "Odlično 
pripravljena je 'gorenjska' ekipa na 
tekmovanju, kjer so morali prikaza-
ti dobro teoretično znanje ter veliko 
spretnosti in znanja na področju la-

boratorijskega dela, med petdeseti-
mi ekipami zasedla sedmo mesto in 
osvojila srebrno medaljo," je na njihov 
dosežek ponosna pomočnica ravna-
telja Ana Prevc Megušar. Simon Bu-
kovšek se je uvrstil tudi na 3. evrop-
sko fizikalno olimpijado. "Prvih osem 
najbolje uvrščenih tekmovalcev z dr-
žavnega tekmovanja izberejo za olim-
pijski ekipi tako za mednarodno kot 
evropsko olimpijado. Prvouvrščena se 
udeležita obeh, ostali pa smo lahko 
izbirali in jaz sem se odločil za evrop-
sko," je pojasnil Bukovšek. Na medna-
rodno fizikalno olimpijado v Tel Avivu 
pa odhaja Klemen Bogataj, ki se mu je 
tako že drugič uspelo uvrstiti na eno 
najprestižnejših mednarodnih tek-
movanj iz znanja. 
Del slovenske ekipe, ki se bo julija ude-
ležila mednarodne biološke olimpija-
de v Szegedu na Madžarskem, bosta 
tudi Bor Krajnik in Sebastijan Kordiš. 
"Četrtič zapored polovico olimpijske 
ekipe na biološki olimpijadi sestavlja-
jo dijaki naše gimnazije," je ponosna 
njuna mentorica Mojca Mravlja, ki ju 
je pripravljala na praktični preizkus v 
okviru izbirnega postopka za olimpija-

do. Priznava, da je učiteljem v izjemno 
veselje delati s tako nadarjenimi in bi-
strimi dijaki, ki izkazujejo veliko željo 
po pridobivanju novega znanja in so za 
to pripravljeni tudi kaj narediti. Dijak 
četrtega letnika Bor Krajnik se biološke 
olimpijade udeležuje drugič, zato na 
tekmovanje odhaja precej neobreme-
njeno, je priznal. Sebastijan Kordiš si je 
uvrstitev v olimpijsko ekipo prislužil s 
prvim mestom na državnem tekmova-
nju, že drugič pa se bo udeležil še med-
narodne lingvistične olimpijade, ki bo 
letos v Južni Koreji. "Lani sem namreč 
na državnem tekmovanju iz logike pri 
lingvistiki zbral vse možne točke, zato 
sem dobil povabilo tudi za letos, čeprav 
se nisem uvrstil na državno tekmova-
nje iz logike." Za uvrstitev v olimpijsko 
ekipo je moral opraviti še izbirni test. 
Dijak drugega letnika Martin Mlinšek 
se je uvrstil na geografsko olimpijado 
Jugovzhodne Evrope, ki bo konec ju-
nija v Beogradu. Kot je pojasnil, bo le-
tos poudarek predvsem na podnebju. 
Nabor uspešnih loških gimnazijcev 
dopolnjuje še Eva Jug, ki jo sredi julija 
čaka sredozemsko mladinsko mate-
matično tekmovanje v Neaplju.

Loški gimnazijci v olimpijskih ekipah
Na različnih olimpijadah in drugih tekmovanjih iz znanja je oziroma še bo 
slovensko državo zastopalo tudi sedem dijakov Gimnazije Škofja Loka.

Uspešni dijaki Gimnazije Škofja Loka z mentoricami
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Že v osnovni šoli in kasneje tudi v gimnaziji je Katja tre-
nirala rokomet v domačem klubu, a ker je ta propadel, je 
šport za nekaj časa postavila na stranski tir. Danes študira 
ekonomijo v Ljubljani, prostega časa ima bolj malo, streže 
pa še v enem izmed lokalov v Podlubniku. Kadar ima čas 
in voljo, teče. Pravzaprav ima srečo, pove mimogrede, saj 
ima takšno konstitucijo, da ji ni treba ravno najbolj paziti 
na vsak grižljaj, kar pa ne pomeni, da ne živi zdravo.

VISOKE PETE

Izbor Miss SLovenije je Katjo pritegnil lansko leto in začela 
je precej redno spremljati objave nekaterih lanskoletnih 
tekmovalk na Instagramu. Letos se je prijavila na izbor, se 
odzvala povabilu na razgovor in sprejeli so jo.
Doma je staršem in bratu predstavila koncept izbora, ki 
res že nekaj časa ni več samo lepotno tekmovanje, temveč 
ga spremlja kopica zanimivega dogajanja, in domači so 
njeno odločitev podprli.
Predstava o tem, kaj jo čaka skozi celotni izbor, je bila pra-
va. "Lani sem spremljala vse skupaj, tudi končni izbor, 
tako da sem si ustvarila neko sliko, kako bo vse skupaj 
videti," pravi Katja. Meni, da niti ni tako naporno, a smeje 
doda: "Razen nošenja visokih pet. Po desetih urah v visokih 
petah te pa že res bolijo noge. Nisem jih vajena, tako da je 
to normalno."
Kaj pa bi ji pomenil naziv najlepše Slovenke? "To bi bilo 
super. Dobila bi nove priložnosti, ljudje bi me še bolje 
spoznali."

EKO OBLEKA

Zadnja, polfinalna predstavitev letošnjih kandidatk za 
miss Slovenije je vsebovala tudi domačo nalogo: dekleta so 
morala izdelati in predstaviti lastno eko obleko. 
Katja razloži: "Obiskale smo poslovnega partnerja izbora 
Tosamo, kjer je vsaka dobila veliko vrečo odpadnega ma-
teriala in iz njega smo morale ustvariti lastno eko oble-
ko. Malce mi je sicer pomagala babica, večino dela pa sem 
opravila sama. Zamislila sem si, da bo spredaj krajša in 
zadaj daljša. Glede na uporabljeni material šivanje ni bilo 
enostavno, je bil pa ravno zato izziv še toliko bolj zanimiv." 
Vsaka od deklet je morala v kroj vkomponirati še poseben 
trak in Katjin je bil modre barve."Za kreiranje in šivanje 
sem porabila kar nekaj časa. Pa vmes sem dobila še kako 

novo idejo, jo poskusila izpeljati, dodala kaj novega, kaj od-
vzela, tako da je obleka nastajala nekako sproti. Priznam, 
da me je šivanje v tistem trenutku kar malce navdušilo."
Kako pa se spopada s tremo oziroma ali jo sploh ima, glede 
na to, da dekleta na tovrstnih izborih spremljajo trenutki, 
kjer je trema lahko celo ključnega pomena. "Odvisno," od-
govori po krajšem razmisleku. "Na prvi predstavitvi sem 
jo imela, pred polfinalnim prvim izhodom pa sem čakala, 
kdaj se bo pojavila, a je ni bilo. Celo tako sem uživala v izho-
dih, da bi se lahko še večkrat sprehodila po brvi. "

DELOVNO POLETJE

Z dekleti se Katja dobro razume. Meni pa, da se bo morda 
v času, ki prihaja, ko kandidatke čaka še precej dela, po-
kazala še kakšna njihova drugačna lastnost, ki jo na dan 
lahko privabi druženje v skupini. Tega se ne boji, saj je tre-
nirala skupinski šport in ji usklajevanje in prilagajanje ne 
povzročata težav. "Poletje bo kar delavno," še doda.
Katja Beguš je visoka 165 centimetrov in zaveda se, da je za 
modne brvi to premalo, vseeno pa bi se v prihodnosti mor-
da poskusila v modelingu, če se bo pokazala priložnost. Kaj 
pa, če bi dobila ponudbo iz tujine? "Če bi dobila kakšno res 
zanimivo ponudbo za delo, bi jo verjetno sprejela, vsekakor 
pa bi jo dobro pretehtala," pravi, a za zdaj je na prvem me-
stu študij. S prihodnostjo se bo ukvarjala, ko bo ta potrkala 
na vrata, zaključi.

Več kot samo lepotni izbor
Katja Beguš, dvajsetletnica iz Podlubnika, se letos prvič srečuje z modno brvjo in 
spogleduje z lepotnim izborom Miss Slovenije 2019, ki pa je v zadnjih letih več 
kot samo lepotni izbor. Septembra jo bomo lahko spremljali kot eno šestnajstih 
finalistk, ki se bodo potegovale za naziv miss Slovenije 2019.
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MATEJA RANT

"Teden vseživljenjskega učenja je naj-
večja kampanja na področju izobra-
ževanja in učenja v Sloveniji, ki pred-
stavlja praznik in promocijo učenja," 
je poudarila kooordinatorka TVU za 
upravno enoto Škofja Loka Nina Tril-
ler Albreht. TVU na območju škofjelo-
ške upravne enote že 24. leto zapored 
koordinira Ljudska univerza Škofja 
Loka. V tednu od 10. do 19. maja oziro-
ma v razširjenem terminu do 30. juni-
ja so že oziroma še bodo pripravili kar 
125 različnih brezplačnih delavnic in 
drugih dogodkov, k sodelovanju pa so 
pritegnili 49 različnih izvajalcev.
"Če je učenje luč, kot pravi star japon-
ski pregovor, potem smo s tednom 
vseživljenjskega učenja to luč priži-
gali v ljudeh," razmišlja Nina Triller 
Albreht. Nekateri imajo potrebo po 
učenju na delovnem mestu, saj želi-
jo svoje znanje razširjati in razvijati, 
drugi se učijo zaradi lastnega intere-
sa, da je njihovo življenje bolj barvito, 

tretje pa najbolj razveseli, če lahko z 
učenjem potešijo svojega notranjega 
radovednega otroka, je dejala in do-
dala, da je namen TVU prav ozavešča-
nje javnosti o različnih možnostih in 
priložnostih za učenje, ki je dostopno 
vsem. Vseh prireditev se je namreč 
mogoče udeležiti brezplačno. Osrednji 
dogodek je predstavljala Tržnica zna-
nja, ki so jo pripravili drugo soboto v 
maju na Mestnem trgu. Na tržnici so 
se predstavila društva, zavodi, šole in 
druge organizacije iz lokalnega okolja, 
dogajanje pa so popestrili z ustvarjal-
nimi delavnicami za otroke in odrasle 
ter različnimi plesnimi nastopi. Med 
drugim je nastopila folklorna skupi-
na društva Sožitje. Svoje dejavnosti so 
predstavili gasilci, jamarji in kleklja-
rice, predstavila sta se tudi medobčin-
sko društvo invalidov in Društvo pro-
jekt človek. Člani gobarskega društva 
so pripravili razstavo gob in pokušino 
gobjih jedi, obiskovalce so tudi poučili 
o užitnih in neužitnih gobah. Na de-
lavnicah se je bilo mogoče seznaniti 

s pletenjem in kvačkanjem, oblikova-
njem gline, tuina masažo in še vrsto 
drugih dejavnosti. Razvojna agencija 
Sora pa je prek kviza predstavila in-
formacijsko točko Europe Direct. "Z 
obiskom smo bili zelo zadovoljni, po-
nudba pa je bila tako raznolika, da je 
vsak lahko našel kaj zase," je razložila 
Nina Triller Albreht. 
V skupni akciji s podizvajalci so zapi-
sali njihove misli o pomenu učenja. S 
temi sporočili so opremili lovilce sanj, 
ki so jih izdelovali na Tržnici znanja, 
ter z njimi skupaj z otroki iz dnevnega 
centra za otroke in mladostnike okra-
sili Drevo učenja. "S tem smo želeli 
opozoriti na pomembnost učenja," je 
pojasnila Nina Triller Albreht. Za do-
datno promocijo učenja so k sodelova-
nju povabili Borjano Koželj iz Univerze 
za 3. življenjsko obdobje, saj po bese-
dah Nine Triller Albreht s svojim zgle-
dom in načinom življenja zares poo-
seblja pojem vseživljenjskega učenja. 
Mini tržnici znanja so letos pripravili 
tudi v Železnikih in Poljanah.

Prižigali "luč znanja" v ljudeh
Ljudska univerza Škofja Loka je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 
pripravila vrsto dogodkov, s katerimi so želeli opozoriti na vseprisotnost in 
pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih prevzemamo.

Osrednji dogodek v okviru Tedna vseživljenjskega učenja je predstavljala Tržnica znanja. 

Drevo učenja / Foto: arhiv LU Škofja Loka
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Prvi junijski konec tedna je v Športni 
dvorani Poden v organizaciji doma-
čega Plezalnega kluba Škofja Loka 
potekalo državno prvenstvo v težav-
nostnem plezanju. S tem se je odprla 
domača sezona v tej disciplini. Nasto-
pili so praktično vsi najboljši sloven-
ski plezalci in plezalke na čelu z Janjo 
Garnbret, trenutno najboljšo športno 
plezalko na svetu, ki navdušuje tudi v 
letošnji sezoni.
Korošica, članica Šaleškega AO, je v 
Škofji Loki potrdila vlogo prve favori-
tinje in stopila na najvišjo stopničko. 
Za njo sta se uvrstili Mia Krampl (AO 
Kranj) in Mina Markovič (ŠPK Plus). Od 
domačih plezalk so tri obstale v kvali-

fikacijah. Tik za finalom so se na dese-
to mesto uvrstile Pia Gaber, Neža Pisk 
in Nika Arzenšek. So pa domači ljubi-
telji športnega plezanja imeli svojega 
predstavnika v finalu v moški konku-
renci. Martin Bergant je že v kvalifika-
cijah nakazal, da se bo boril za zmago. 
Bil je eden izmed dveh, ki sta osvojila 
vrh. Najvišje je nato priplezal tudi v 
finalu. Drugi je bil Jernej Kruder (ŠPO 
Celje), tretji pa Anže Peharc (AO Kranj). 
Andrej Polak, drugi predstavnik doma-
čega kluba, je obstal v kvalifikacijah in 
osvojil končno deveto mesto. Je pa bil 
na stopničkah v kategoriji kadetov, 
kjer je osvojil drugo mesto.
V Škofji Loki so tekmovali tudi plezalci 
v mlajših kategorijah, kjer je bilo po-
leg članov PK Škofja Loka v steni tudi 
kar nekaj plezalcev iz GŠD Bricalp. 

Najvišje priplezal domačin Martin Bergant
Član Plezalnega kluba Škofja Loka je na domači steni premagal vso konkurenco  
in se veselil zmage na tekmi državnega prvenstva v težavnosti.

Martin Bergant je bil najboljši na uvodni 
tekmi domače sezone državnega 
prvenstva v težavnostnem plezanju.
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MAJA BERTONCELJ

Devetič zapored so deset dni zapored, 
od 31. maja do 9. junija, tekli za deset 
družin. Gre za projekt, za humanitar-
ni tek 10 krogov za 10 nasmehov, ki 
poteka pod okriljem športno-humani-
tarnega društva Vztrajaj – Never Give 
Up. Ena izmed desetih lokacij je bila 
Škofja Loka, kjer so na stadionu pri OŠ 
Škofja Loka-Mesto udeleženci tekli 3. 
junija med 16. in 20. uro. 
"Deset krogov je metafora za deset kra-
jev, ki jih obiščemo vsako leto. Nekateri 
razberejo iz naslova, da morajo preteči 
deset krogov. Daleč od tega, saj ni nujno 
niti teči, sploh pa ne deset krogov. Šteje 
že to, da nas počastite s svojim obiskom 
in naredite vsaj en krog na poljuben na-

čin. V vsakem kraju član našega društva 
preteče 42 km. Nekateri izmed tekačev 
vidijo izziv v tem, da se mu pridružijo 
v tem podvigu, drugi mu nudijo samo 
podporo, tretji pa enostavno naredijo 
svoj trening. Najlepše od vsega pa je, da 
tako pomagamo tudi tistim, ki nimajo 
takšne sreče kot mi. Deset nasmehov je 
metafora za deset družin, ki jim vsako 
leto namenimo zbrana sredstva," pravi 
Matej Markovič, predsednik društva in 
organizator projekta. 
Poleg teka so na lokacijah potekale še 
spremljevalne aktivnosti. Tako je bilo 
tudi v Škofji Loki, kjer je bilo dvesto 
osemdeset udeležencev, med njimi 
tudi škofjeloški župan Tine Radinja. 
Razdaljo maratona so si tokrat razde-
lili trije tekači.

Deset krogov za deset nasmehov
Ena izmed desetih lokacij, na katerih je potekal 
humanitarni tek, je bila Škofja Loka.

Za dober namen so tekli tudi v Škofji Loki, kjer je bilo dvesto osemdeset udeležencev.

MAJA BERTONCELJ

Končana je letošnja sezona rokome-
tne Lige NLB. Ekipa Urbanscape Loka 
je igrala v Ligi za prvaka in sezono 
zaključila na šestem mestu. Državni 
prvaki so vnovič rokometaši Celja Pi-
vovarne Laško, kjer je bil zadnji dve 
sezoni vratar tudi Škofjeločan Aljaž 
Panjtar. Zdaj se seli v Velenje. Z ekipo 
Gorenje Velenje je 27-letnik, ki je svo-
jo rokometno pot začel v Škofji Loki, 
podpisal dveletno pogodbo. "Najprej 
bi se rad zahvalil klubu za to prilo-
žnost in zaupanje, ki so mi ga izkaza-
li. Vesel sem, da je prišlo do dogovora 
in da smo našli skupni jezik. Prihod 
v Velenje vidim kot novo priložnost 
za dokazovanje. Izkušnje, ki sem jih 
pridobil v teh dveh letih v Celju, bom 
poskušal unovčiti in hkrati še nad-
graditi. Prihodnje sezone se že vese-
lim in si želim, da bi se ekipa dobro 
ujela, jaz pa bom zagotovo na vsakem 
treningu in na vsaki tekmi poskušal 
maksimalno izkoristiti vsako minuto 
in se boriti za čim boljši rezultat eki-
pe," je ob prestopu dejal Aljaž Panjtar.

Panjtar  
bo branil  
v Velenju

Nagrajenci križanke Gorenjske-
ga glasa z geslom: RESNIČNA  
ZGODBA, objavljene v Lo-
ških novicah 14.  maja 2019, 
ki prejmejo nagrado, so: 1. nagra-
do, vzglavnik Slovenska po stelja, 
prejme  Tina Nastran iz Selc; 
2. nagrado, knjigo Recepti za  
vse letne čase, Irena Pretnar 
iz Šenčurja; 3. nagrado, knjigo  
Recepti za vse letne čase, Ta-
tjana Koritnik iz Komende.  
Nagrajenkam čestitamo!
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Sobota, 15. 6. 2019

9.30-13.00   Teki vrtčevskih otrok;  
Tek junakov 3. nadstropja; 
Podelitev priznanj mladim 
športnikom; Športno-zabavni 
spremljevalni program; 
Vzajemkova dežela

10.00-22.00  Športna tržnica; Gostilna 
Kozolec in Chef Thomas 

16.30 Tek za edinost (Run4Unity)

18.00-20.00  Šolski teki za Pokal štirih 
županov

20.00  Razglasitev rezultatov/
podelitev kolajn in nagrad  
za šolske teke

21.00  Nočni 10-km Tek štirih mostov 
po ulicah Škofje Loke

23.00  Razglasitev rezultatov in 
podelitev nagrad

22.00-02.30  Športno-zabavno druženje s 
koncertom skupine Joške v’n 
in DJ večerom diskölöka

Petek, 14. 6. 2019

20.00 – 24.00  Tekaško druženje s 
testeninko in hamburgerji

20.00 – 24.00  Špageti rock koncert  
(skupine Profesionalni 
amaterji, Strmina, Mal’ 
Prepozen in Fat Butlers)  

TEK ŠTIRIH MOSTOV
Program dogajanja

10 KM 
DOLG 
ŽUR
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Medijski pokrovitelj:

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: ANDREJ TARFILA

Le še nekaj dni nas loči od Teka štirih 
mostov, ki v Škofjo Loko že osem let 
privablja tekače vseh starosti od blizu 
in daleč. Letošnji bo 15. junija. Vrhu-
nec je vsako leto nočni tek, dogajanje 
pa je pestro ves dan. 
Za nočni tek je že okrog 1200 prijav. 
Rekordno jih je bilo leta 2016, ko so jih 
zabeležili 1312. Veliko udeležencev je 
tudi na ostalih tekih. Dopoldan bodo 
tekli vrtčevski otroci, popoldan in proti 
večeru pa še osnovnošolci. Tudi letos 

bo tek imel dobrodelno noto. Del pri-
javnine bodo namenili junakom tre-
tjega nadstropja, ki bodo tudi tekli. To 
so otroci in mladostniki, ki so se ali se 
še zdravijo v tretjem nadstropju Pedia-
trične klinike na Hemato-onkološkem 
oddelku, ki so se borili oziroma se še 
borijo s hudimi krvnimi boleznimi in 
različnimi raki. Pa vendar so to otroci, 
ki si želijo biti enaki, ki si želijo teči in 
s tem v prihodnosti pomagati drugim 
otrokom pri premagovanju teh bolezni 
z upanjem in pozitivnostjo. Program 

Teka junakov tretjega nadstropja se bo 
na Mestnem trgu začel ob 11.15. Pri teku 
jih bodo spodbujali olimpijci in tudi 
predsednik države Borut Pahor. Idejna 
vodja sta Valerija in Ivo Čarman. 
Vsak bo na Teku štirih mostov izbral 
svoj tempo. Nekateri bodo startali 
na najvišja mesta in osebne rekorde, 
drugi bodo v prvi vrsti tekli za zaba-
vo. Ne pravijo zaman, da je Tek štirih 
mostov "deset kilometrov dolg žur". Še 
je čas, da se ga udeležite – če ne kot 
tekači, pa kot navijači.

Tekli bodo tudi 
posebni junaki
Na Teku štirih mostov 
bodo 15. junija tekli tudi 
junaki tretjega nadstropja 
Pediatrične klinike.

Ko Škofjo Loko preplavijo tekači ... Takole je bilo lani, podobno bo tudi letos.
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HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ŠD KOLOKA

Dobrodelna akcija Naj zmaga življenje, ki jo je na pobudo 
Nevenke Bertoncelj organiziralo Športno društvo Koloka, 
je bila uspešna. V njej so zbirali sredstva za postavitev av-
tomatskega eksternega defibrilatorja (AED) v Breznici pod 
Lubnikom, na kolesarsko zelo oblegani poti. Kot je pojasni-
la Hermina Jelovčan, predsednica ŠD Koloka, so v dobrem 
mesecu zbrali denar za postavitev kar treh defibrilatorjev, 
česar so zelo veseli in hvaležni vsem, ki so se odzvali na 
akcijo.
Prvega so že predali v uporabo. Člani Koloke so se konec 
maja s kolesi zbrali v Škofji Loki in odpeljali defibrilator do 
Breznice. Nameščen je pri domačiji Mavžar. Prevzela ga je 
KS Zminec, v njenem imenu predsednik Stanko Livk. Nad 
akcijo in odzivom je bil navdušen. Po predaji je pri Okrep-
čevalnici Nace potekal tudi prikaz oživljanja in uporabe 
defibrilatorja. Ostala dva bosta nameščena na Gostilni Bo-
štjan na Križni Gori in na župnišču v vasi Bukovščica. 

Zmagalo je življenje
Zbrali so sredstva za postavitev treh 
avtomatskih eksternih defibrilatorjev.

Prikaz oživljanja in uporabe defibrilatorja

Ob defibrilatorju v Breznici (od leve): Stanko Livk, predsednik KS 
Zminec, Hermina Jelovčan, predsednica ŠD Koloka, in pobudnica 
akcije Nevenka Bertoncelj 

MAJA BERTONCELJ

V Ljubljani je na začetku junija pote-
kalo 28. državno člansko prvenstvo 
v skvošu. Naslov državne prvakinje 
med članicami je prvič osvojila Nina 
Kustec (SqK Škofja Loka), med sku-
paj 36 prijavljenimi igralci iz sedmih 
slovenskih klubov pa je kar pet mest 
na zmagovalnih stopničkah osvojil 
škofjeloški klub. Osvojili niso le na-
slova članskega prvaka. "Tako visoke 
uvrstitve nisem pričakovala, saj sem 
imela letos kar hude težave s poškod-
bo. Zato sem zmage res zelo vesela. 
Šteje tudi to, da sem premagala svojo 
večno nasprotnico Saro Rojnik, ki je v 
najinih dvobojih sicer večinoma bolj-
ša, premagala me je kar v približno 
devetdesetih odstotkih najinih sre-
čanj," je bila prvega članskega naslova 
vesela Nina Kustec.

Prvič članska 
prvakinja



Dan odprtih vrat bo v soboto, 22. 6. 2019, obisk  
kopališča je ta dan brezplačen.

Letno kopališče bo obratovalo od 20. 6. 2019 do 1. 9. 
2019, vsak dan, od 9.00 do 22.00.
Popoldanska vstopnica velja od 14.00 do 22.00.
Večerno plavanje je možno od 20.00 do 22.00.
V petek, 30. 8. 2019, bo ob 19.30 na kopališču slovenski 
finale Mestnih iger. Vabljeni na ogled prireditve. Kopališče 
bo ta dan za plavanje zaprto.

Do 30. junija so v prodaji sezonske vstopnice  
po akcijskih cenah:
- za odrasle 60 EUR (redna cena 72 EUR)
- za otroke 38 EUR (redna cena 44 EUR)
- za družine 110 EUR (redna cena 130 EUR)

                    dnevne vstopnice/popoldanske vstopnice    
- za odrasle: 5 EUR 4 EUR 
- za otroke: 3 EUR 2,5 EUR
- za družine : 9 EUR 8 EUR 

Večerne vstopnice za vse obiskovalce: 2,5 EUR.

Voda v bazenu ima prijetnih 27 stopinj Celzija in vas  
v sončnem vremenu prijetno ohladi in omogoča  
rekreativno plavanje.

Obiskovalci bazena lahko sodelujete na vodenih anima-
cijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so primerne za 
otroke in mladino. Za varnost in red med potekom anima-
cij bodo skrbeli strokovno usposobljeni animatorji. Pod 
nadzorom se lahko igrate na velikih bazenskih igralih. 
Izbira iger in postavitev igral je prilagojena starosti sode-
lujočih. Sodelovanje je za obiskovalce bazena brezplačno.

Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo vas 
razvajajo v dveh gostinskih lokalih. Prisrčno vabljeni.

Informacije na recepciji bazena, tel.: 04 20 14 440 
in www.zsport-kranj.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 

v poletni sezoni 2019 vabi na 
LETNO KOPALIŠČE  KRANJ
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Od 18. junija do 28. avgusta bo Bralnica ponujala branje 
knjig in revij na prostem, ob "branju z razgledom", kot 
slikovito navajata organizatorja (Sokolski dom in Občina 
Škofja Loka), pa se bo do konca poletja ob torkih popoldne 
zvrstilo še veliko zanimivih dogodkov.
"Skupaj s Knjižnico Ivana Tavčarja smo pripravili kako-
vostno gradivo, ki vas lahko s pomočjo vaše domišljije v 
objemu zelenega udobja ponese, kamor mu boste dopusti-
li," nas vabijo v Bralnico, ki jo je na novinarski konferenci 
pred začetkom junijskih dogodkov napovedala Jana Fojkar 
iz Sokolskega doma. "Letos smo v sodelovanju z Zavodom 
Tri, Familijo – izobraževalnim in terapevtskim centrom, 
Kulturnim društvom Grable – društvom za kreativno gra-
bljenje sveta, Knjižnico Ivana Tavčarja, Marinkino knji-
žnico pri Društvu upokojencev Škofja Loka in Združenjem 
umetnikov Škofja Loka pripravili pester in zanimiv doda-
tni program, ki se bo godil ob torkih ob 18. uri. Vrata Bral-
nice bodo sicer odprta od torka do nedelje od 17. do 20. ure, 
vstop je prost. Odprtje Bralnice bosta 18. junija ob 19. uri z 
glasbo pospremila Katarina Juvančič in Dejan Lapanja. Na 
koncertu bosta predstavila upesnjene in uglasbene zgodbe 
žensk, ki sta jih izdala na ploščah Selivke in Hope's Beauti-
ful Daughters. Z albumoma sta dala glas vsem brezimnim 
ženskam in dekletom, ki so jih spregledale zgodovinske 
knjige, ter junakinjam, katerih stiske javnosti niso bile ni-
koli javno razkrite. Ker nas njihove zgodbe učijo živeti in 
preživeti najtežje trenutke ter pri tem ohraniti človečnost, 
dostojanstvo, srčnost in humor, so preveč dragocene, da bi 
utonile v pozabo."
Naslednji torek se Bralnica nadaljuje z udeleženkami 
ustvarjalnega tečaja slovenščine, ki je del projekta Moja 
ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura pod vod-
stvom Zavoda O. V naslednjih tednih bodo gostili Adija 
Smolarja, Marinkina knjižnica bo k besedi povabila Mari-
jo Krajnik in Minko Likar, sledila bo pripovedovalsko-glas-
bena predstava Orientalske zgodbe, Svet pravljic Knjižnice 
Ivana Tavčarja, Društvo prijateljev mladine Škofja Loka 
pripravlja dogodek Pišem, berem a, b, c, sodelovala bo tudi 
pesnica Neža Maurer. Poezijo mladih pesnic in pesnikov 
bo društvo Grable predstavilo pod naslovom Ugrabitev 
mladih literatov. Ob koncu avgusta pa sledi večer s pisate-
ljem Borutom Golobom in romanom na maturi 2020. Bral-
nico bodo 28. avgusta zaokrožili z glasbenim nastopom Ur-
šule Ramoveš in Fantov iz Jazbecove grape. 

Branje z razgledom
Prihodnji torek se bo na vrtu 
Sokolskega doma v Škofji Loki spet 
začela Bralnica.



Moja dostava -
moja izbira.
Enostavno, 
diskretno, 24/7!

MOJA DOSTAVA – MOJA IZBIRA
Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo pošiljke. 
Izkoristite novo storitev Moja dostava – moja izbira,
kjer lahko spremenite naslov dostave vaše pošiljke 
tudi, ko je ta že na poti k vam. Vi pa medtem uživajte 
v pomembnejših opravilih.

IZBERITE POŠTO SLOVENIJE ZA DOSTAVO 
VAŠEGA SPLETNEGA NAKUPA IN 
PRILAGODITE DOSTAVO SVOJIM ŽELJAM.

Dostava v 
PS Paketomat

Dostava na 
drug naslov

Prevzem na 
pošti

Dostava na drugo 
prevzemno mesto

Dostava na 
dogovorjeno mesto

Dostava na 
izbran datum

Za več informacij pokličite na 
080 14 00 ali obiščite www.posta.si.

 MOJA IZBIRA

IDEALNO ZA SPLETNE NAKUPE
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SUZANA P. KOVAČIČ

Kot je pojasnila Vesna Vidič, sekretarka Eko sklada, je do 
sedaj veljavni javni poziv določal, da je spodbuda socialno 
šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne na-
prave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno bio-
maso. Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan 
upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo za-
menjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, 
energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. 
Ta novi poziv po novem velja za celotno območje Slovenije, 
za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbu-
da lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na 
območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost 
zraka.

Priložnost za zamenjavo starih kurilnih naprav 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, po novem nudi socialno šibkejšim iz  
celotne Slovenije nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav z  
novimi na lesno biomaso, medtem ko jih je doslej le v občinah z Odlokom o  
načrtu za kakovost zraka. Razpisano je za milijon evrov pomoči.

SV. DUH – za vas smo 
zgradili pet sodobnih, zidanih 
samostojnih hiš z modernim 
tlorisom in terasasto postavitvijo 
na terenu, ki zagotavlja  
maksimalno zasebnost sredi 
urbanega okolja.

Naprodaj je  
še ZADNJA hiša,  
v 3. PGF, velikosti 140 m2,  
s parcelo 694 m2. Cena: 239.000 
EUR (z vključenimi davki).

Odlična povezava  
proti Kranju, Škofji Loki  
in Ljubljani.

Kontakt: info@mp-projekt.si 
GSM: 041/747-738 

Energetski svetovalec Matjaž Eržen, ki svetuje tudi v 
Energetsko svetovalni pisarni Škofja Loka, je navedel, 
kdo je lahko upravičen za kandidiranje na javnem pozi-
vu: "To je socialno šibek občan, ki ima stalno prebivali-
šče v Republiki Sloveniji in je v času oddaje vloge upravi-
čen do denarne socialne pomoči (ki ni izredna denarna 
socialna pomoč) ali pa ima pravico do varstvenega do-
datka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo soci-
alne transfere. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena 
tudi socialno šibkemu občanu, ki je najemnik stano-
vanja v lasti občine, kar pomotoma ni bilo vključeno v 
prejšnji javni poziv, ter vsem socialno šibkim občanom, 
ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije." 
Novi javni poziv za razliko od prejšnjega omogoča dode-
litev nepovratne spodbude tudi v primeru, če je socialno 
šibek občan član gospodinjstva lastnika, solastnika ali 
etažnega lastnika eno- ali dvostanovanjske stavbe ali 
stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi. 
"Vlagatelj mora imeti prijavljeno stalno prebivališče 
ali imeti dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer 
bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija pa 
se zaveže, da v roku treh let od datuma izplačila nepo-
vratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo 
prodala stanovanjske enote," je pojasnil Eržen. Kot ob-
vezna priloga vlogi se ukinja soglasje solastnika nepre-
mičnine. Zadostuje izjava vlagatelja. Z novim javnim 
pozivom tudi ukinjajo zahtevo po izjavi o zaključku na-
ložbe kot delu zaključne dokumentacije.
Predlagana višina nepovratne finančne spodbude osta-
ja enaka kot v prejšnjem pozivu, in sicer bo spodbuda 
dodeljena v višini do sto odstotkov priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot: 8000 evrov za kotel na lesno 
biomaso (na polena, sekance in kombinirano kurjavo); 
6000 evrov za kotel na lesno biomaso (na pelete); 4000 
evrov za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom 
(kamin) in 2000 evrov za vse ostale enosobne kurilne 
naprave. 

 Z novim javnim pozivom bo socialno šibek 
občan upravičen do nepovratne spodbude 
tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno 
napravo na kurilno olje ali plin z novo, 
energijsko učinkovito kurilno napravo na 
lesno biomaso.
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Pri nas dobite tudi:

– male živali
–  akvarijske in  

ribniške ribe
–  zzdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO – Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
N&D VRHUNSKA  
HRANA ZA PASJE  
MLADIČE –10 %
12 kg 64,95 € = 58,46 €
2,5 kg 18,49 € = 16,60 €
60 % OVČJEGA MESA, 20 % BOROVNIC  
IN ZELENJAVE, 20 % BUČE  

BOSCH JUNIOR –10 %
15 kg 39,90 € = 35,91 €
3 kg 15,90 € = 12,15 €

ODLIČNA SUPER PREMIUM   
HRANA ZA PASJE MLADIČE

TOKRATNI NASVET:
SE VAŠ PES PRASKA, GRIZE, MU PREKOMERNO IZPADA 
DLAKA? REŠITEV JE PREPROSTA, ZAMENJAJTE HRANO! 
V KAR 90 % PRIMERIH JE VZROK ZA OPISANE TEŽAVE SLABA 
HRANA! SLABE HRANE SO HRANE, KI IMAJO MANJ KOT  
15 % MESNEGA DELEŽA, KJER NI ZNANO, KAKŠNE VRSTE 
MESA JE V NJIH. VPRAŠAJTE SE O DRUGIH SESTAVINAH, KI JIH  
JE V HRANI KAR 85 % ALI VEČ. PRIDITE V NAŠO TRGOVINO,  
Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO IN POMAGAMO Z NASVETOM!

SKUDO ZAŠČITA  
PRED KLOPI  

ZA OTROKE –10%
17,35 €  = 15,62 €    

UČINKOVIT   
VISOKOFREKVENČNI   

ODGANJALEC KLOPOV. 

HRANA    
ZA MAČKE

KVALITETNA 
IN ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA Z OVCO

KUPON -10 % 
VELJA ZA CELOTNI 

ENKRATNI NAKUP V 
JUNIJU.   

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ANIBIO  
ALERGO DERM –10%
210 g 14,90 € = 13,41 €
  NARAVNA REŠITEV KOŽNIH   
         ALERGIJ IN PREKOMERNEGA 
             IZPADANJA DLAKE

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     

BOSCH SANABELLE –10 %
10 kg 34,90 € = 31,41 €

 

27 let

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V ŠKOFJI LOKI, SPODNJI TRG 36 
OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

NAJODPORNEJŠE 
LEPILO ZA TERASE
IMOLIM KRISTAL je vrhunec 
30 letnega razvoja in iskanja 
zanesljivega lepila.
Povprečni rezultati preiskav so  
edinstveni in od 2 do 3 krat večji 
od najvišjih zahtev standarda.

PREDNOSTI LEPILA
izredna vzdržljivost
močna pucolanska reakcija
enkratni nanos do 10 mm
zmanjšano izcvetanje
hiter prirast trdnosti
lahka obdelavnost
dolg odprti čas
majhni skrčki

Podjetje IMO, pomaga 
keramičarjem dvigniti 
strokovnost in ugled.

Z izdelki in nasveti 
izboljšujejo  življensko 
dobo in izgled  oblog iz 
keramike in kamna.

KAKO PODALJŠATI TRAJNOST OBLOGE NA TERASI?
Upoštevajte strokovna pravila združenja keramičarjev in 

izberite IMOLIM KRISTAL

www.imo.si

KOTLI NA BIOMASO

Ker s prvim januarjem leta 2020 stopi v veljavo Ured-
ba Komisije o izvajanju Direktive Evropskega parla-
menta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo kotlov na trdno gorivo, predlog javnega po-
ziva, ki bo predvidoma ostal v veljavi tudi v začetku 
prihodnjega leta, vključuje tudi kotle na biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, ki bodo 
izpolnjevali tehnične karakteristike skladno z novo 
Uredbo Komisije. Tako do 31. decembra 2019 javni po-
ziv določa enake kriterije glede emisij, kot jih določa 
sedanji javni poziv. Po 1. januarju 2020 bodo morali 
biti vsi kotli na lesno biomaso, ki zagotavljajo toplo-
to centralnemu sistemu ogrevanja, skladni z vsemi 
zahtevami nove Uredbe Komisije (tudi glede emisij 
in izkoristka naprave)," je še pojasnila Vesna Vidič.

INFORMACIJE V ŠKOFJI LOKI

Občani se lahko za informacije obrnejo na pisarno 
ENSVET ali pa direktno na Eko sklad. Javni poziv z 
vlogo in navodili je objavljen na internetnih straneh 
Eko sklada. ENSVET energetsko svetovanje je brez-
plačno in poteka vsak torek od 16. ure do 17.30 na 
Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za obisk je potrebna 
predhodna najava na telefonski številki Razvojne 
agencije Sora 04 50 60 220.
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Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka 

Telefon: 04 51 54 300 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

SUZANA P. KOVAČIČ

Velike temperaturne razlike, ki smo 
jim poleti večkrat izpostavljeni zaradi 
pretiranega hlajenja prostorov, neu-
godno vplivajo na človekovo počutje 
in lahko povzročajo zdravstvene teža-
ve. "Pomembno je poznati delovanje 
naše klimatske naprave: ali zajema 
zrak zunaj, ali ga filtrira, ali uravnava 
vlago v zraku ... Kompleksne napra-
ve za klimatizacijo uravnavajo tudi 
vlažnost zraka, kar prispeva k upoča-
snjenemu razmnoževanju pršice in 
lahko koristi alergijskim bolnikom," 
poudarjajo na NIJZ in dodajajo: "Za-

vedati se moramo tudi morebitnih 
negativnih učinkov napačne uporabe 
klimatske naprave. Pogoste napake 
so, da hladimo prekomerno – preveč 
in prehitro, da so temperature nasta-
vljene prenizko, da so naprave usmer-
jene v ljudi namesto stran … Vse to 

lahko povzroči slabo počutje, glavobol 
in druge težave. Prevelika razlika v 
zunanji in notranji temperaturi zra-
ka lahko povzroči poslabšanje astme 
ali rinitisa (tj. vnetja nosne sluznice). 
Otroci, starejši ljudje in bolniki so na 
temperaturne razlike še veliko bolj 
občutljivi kot zdravi odrasli."
Za zagotavljanje varne uporabe na-
prave je treba skrbeti za njeno redno 
in pravilno čiščenje, vzdrževanje in 
servisiranje. Ob nerednem vzdrževa-
nju se v klimatski napravi namreč 
namnožijo mikrobi, ki se ob njenem 
delovanju sproščajo v zrak. Vdihova-
nje mikrobov ali njihovih delcev lah-

Klimatske naprave, da ali ne 
Klimatske naprave so zelo dobrodošle v vročih poletnih dneh, vedar, kot 
opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), jih moramo  
pravilno izbrati, namestiti, vzdrževati in uporabljati. 

Preprosto pravilo naj bo, da 
prostorov ne hladimo na nižjo 
temperaturo, kot jih pozimi 
ogrevamo. In da se, kadar je 
le mogoče, iz mestnih središč 
umaknemo v naravo.



MOJ DOM | 35 

Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si |
| var.matjaz@gmail.com |

| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

TZ-AZ-EP2019-59x70-SL-Hartman.indd   1 8/03/19   09:30

ko povzroči okužbe in vnetja pri človeku, opozarjajo stro-
kovnjaki NIJZ. Predvsem pa je pomembno zavedanje, da z 
uporabo klimatske naprave, ki ne dovaja svežega zraka v 
prostor, ne moremo nadomestiti rednega zračenja bival-
nih prostorov.
Idealna temperatura zraka za človeka (toplotno ugodje) se 
individualno razlikuje, tudi glede na to, ali sedimo ali se in-
tenzivneje gibamo. Kot cono toplotnega udobja opisujemo 
stanje, ko ne čutimo ne hladu ne vročine in ko ne zaznamo 
gibanja zraka ali njegove pretirane oziroma pomanjkljive 
vlažnosti. Po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji 
stavb naj bi v prostorih, kjer so sedeče osebe, zagotavljali 
naslednje vrednosti: temperatura naj bo med 22 in 26 sto-
pinj Celzija, relativna vlažnost 30–60-odstotna, srednja hi-
trost zraka v času hlajenja pa 0,15 metra na sekundo.
V poletnih mesecih, ko zunanje temperature presegajo 
30 stopinj Celzija, je treba temperaturo v prostoru, če ga 
ohlajamo s klimatsko napravo, ustrezno prilagoditi. Raz-
lika med temperaturo v klimatiziranem prostoru in zu-
nanjo temperaturo naj bo nastavljena glede na toplotno 
ugodje in zdravstveno stanje posameznika. Predvsem pa 
se moramo izogibati neposrednemu pihanju ohlajenega 
zraka iz klimatske naprave, še svetujejo pri NIJZ.
Preprosto pravilo pa naj bo, da prostorov ne hladimo na 
nižjo temperaturo, kot jih pozimi ogrevamo. In da se, ka-
dar je le mogoče, iz mestnih središč umaknemo v naravo. 
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  Katarina Čirič je 
mlada oblikovalka, 
ki je v zadnjem 
letu, dveh za Loški 
muzej oblikovala več 
razstav, tudi aktualno 
v Okroglem stolpu 
na Loškem gradu 
z naslovom Lubnik 
– gora velikanov. 
Ta čas je v veselem 
pričakovanju prvega 
naraščaja, nekoliko 
navihani pa smo jo 
poprosili, da stopi pod 
točno določeno sličico 
stripa, ki je tam prav 
tako na ogled. I. K. 
/ Foto: Igor Kavčič

  Na svečanem odprtju Avtohiše Vrtač Kranj na Prim-
skovem v Kranju je novo pridobitev direktor Porsche 
Slovenija Danilo Ferjančič poimenoval »meka gorenj-
ske mobilnosti«. Naslednji dan so v novi Avtohiši Vr-
tač odprli vrata za vse, ki jih je zanimalo, kako je novi 
objekt videti od znotraj. Obiska ni manjkalo, hrane in 
pijače ravno tako ne. Poskrbeli so za zabavo za otro-
ke in poln glasbeni oder. Milan Gasser pa je bil eden 
tistih, ki so skrbeli za želodčke obiskovalcev dneva od-
prtih vrat. A. B. / Foto: A. B.

  Škofjeloški grad je ponovno gostil Karavano domačih 
pivovarn. Točili so posebno festivalsko pivo Jupi, 
predstavljali in pobirali prostovoljne prispevke za dogodek 
Ol In oziroma ekipno tekmovanje domačih pivovarjev, ki bo 
22. junija Pri Rdeči Ostrigi, konec junija pa se bo Karavana 
ustavila tudi v Kranju. Na fotografiji: nasmejana oče in sin 
Ciril in Davor Gantar. A. B. / Foto: A. B. 

  Eva Bergant, Špela Alič in Urška Dolenc, ki je doma iz Sopotnice, 
se v juliju z društvom Za otroke sveta odpravljajo na prostovoljno delo 
v Afriko, natančneje v Gambijo. Dekleta sicer niso edine Gorenjke, ki 
se odpravljajo na prostovoljno delo v Afriko, so pa sošolke, študentke 
tretjega letnika Fakultete za socialno delo in tesne prijateljice že od 
prve ure, kar so skupaj sedle v študijske klopi. A. B. / Foto: A. B.
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  Zaslužen počitek je naslov fotografije, na kateri nas 
iz Šubičeve hiše v Poljanah, ki so jo za konec tedna iz 
maja v junij 'kolonizirali' udeleženci 20. Kolonije Iveta 
Šubica. Za same odlične likovne umetnike iz Združenja 
umetnikov Škofja Loka je z nedeljskim kosilom 
poskrbel Sašo Celarc in pripravil izvrstni mesni, sirni ali 
zelenjavni burek, v nedeljski kuhinji mu je bila pomoč 
Anja Fabiani, ki je sicer tudi naslikala platno z motivom 
Agate in Jurija iz Visoške kronike. I. K. / Foto: Igor Kavčič

 Martina Doljaka smo srečali v kuhinji znane gostilne 
Krištof v Predosljah. Sicer je tudi zavzet gasilec, član PGD 
Stara Loka. Če pa malo pobrskamo po spletu, pa ugotovi-
mo, da je Martinu blizu tudi glasba. A. B. / Foto: A. B.

   Tretja sezona priljubljenega plesnega spektakla, ki smo ga 
spremljali na Pop TV ob nedeljah zvečer, Zvezde plešejo, je za 
nami. Letos sta plesni globus osvojila pevka Tanja Žagar in njen 
soplesalec Arnej Ivkovič. Med občinstvom pa smo ob spremljanju 
zadnje oddaje v studiu v fotografski objektiv ujeli tudi lanskoletno 
sodelujočo Natalijo Gros v simpatični družbi Tine Brecelj, Miha 
Perata, ki je lani plesal z njo in sta zmagala (letos je plesal s pevko 
Špelo Grošelj in sta se uvrstila v finale ter osvojila tretje mesto), ter 
njegove soproge Danijele. A. B. / Foto: A. B.
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Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je pripra-
vila tradicionalno modno revijo. Gostil jo je Oder pod zvezda-
mi ljubljanskega Lutkovnega gledališča. Videli smo kar nekaj 
zanimivih izhodov in skozi kroj in materiale izraženih idej. 
Osrednja tema zaključnih kolekcij dijakinj četrtega letnika 
modnega oblikovanja je bila stota obletnica ustanovitve ume-
tniške šole Bauhaus. Vsaka posameznica se je podala na raz-
iskovalno pot in se osredotočila na svoje videnje zapuščine 
prve modernistične šole oblikovanja. Nastalo je sedemnajst 
različnih konceptov, ki se, kot pravijo, zrcalijo v avtorskih po-
gledih na avantgardne umetnike in njihova umetniška dela, 
arhitekturne dosežke, odprtosti za mednarodne vplive … Med 
dekleti smo zasledili tudi štiri dijakinje z Gorenjskega, med nji-
mi dve Ločanki: Mašo Bertoncelj in Ano Križnar. Bertoncljeva 
pravi, da se je osredotočila na slikarja Nagya in svojo kreacijo 
našla tudi v njegovih linijah, konstruktivističnih slikah, med-
tem ko je Križnarjeva črpala iz vseh del Lászla Moholy-Nagya, 
poustvarila pa neki svoj vzorec. Dodala je tudi krog, uporabila 
barvo kovine in s tem v nastalo vpela svetlobo oziroma njen 
učinek. V uvodnem delu modne revije so se s svojimi oblačili 
predstavile še dijakinje tretjega letnika, še pred tem pa smo 
spoznali tudi zmagovalko mednarodnega modnega natečaja 
za najizvirnejšo kreacijo oblačila za valeto. Zmaga je šla v roke 
Rine Grošelj iz OŠ Gradec.

Srednješolski modni Bauhaus

 „Z mojimi sandali 

      je poletje 
    še lepše“
         Simone, @frau_mone

Ara Shop Kranj, Center
Koroška 14, 059 010 555

Čevlje ara lahko dobite še v naslednjih 
trgovinah po Gorenjskem:

Kranj: Cokla, Luigi, mass Qlandia, Kopitarna TC Merkur, 
Pami Prešernova, La Scarpa Supernova 

Ostali kraji: Pami Škofja loka,  Lesce, Tržič; La Scarpa Jesenice, 
Škofja loka; Ars Lesce; Mass Lesce, Škofja loka

Koroška 14, 059 010 555

Key-West 12-37222-06
69,95 €

Bali 12-17277-07
39,95 €

ara_AZ_Slowenien_Kranjcanka_176x117_FS19_v3.indd   1 20.05.19   14:34
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01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
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SYM CROX
37 € / mesec

Prihajajo  
vroči         dnevi

TORI
27 € / mesec

NIDANI
Samo doodprodaje zalog!

NI obresti

NI pologa

popust 2.400 € DA

obvezno zavarovanje DA

kasko zavarovanje DA

registracija DA

vinjeta DA

poln tank goriva DA

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Akcijske ugodnosti obvezno in kasko zavarovanje, registracija, vinjeta ter poln tank goriva se obračunajo po 
ceni 1 EUR za vsako ugodnost in veljajo za obdobje enega leta ob nakupu vozil Stonic ali Sportage. Registracija vozila za 1 EUR velja za registracijo pri partnerjih: AMZS, Avto Krka d.o.o., Avtohiša Pan-Jan d.o.o. in Avtotrade d.o.o. 
Obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR velja za zavarovanje sklenjeno pri Sava zavarovalnici d.d. Ponudba vključuje osnovni kasko paket, ki zadovoljuje potrebe leasinga. Popust 2.400 EUR lahko izkoristite ob nakupu z gotovino ali s 
financiranjem. *Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa, brez obresti za vozilo Kia Sportage 1.6 Gdi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna 
cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 
0,0 EUR; letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar
Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 
/ Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 
536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / 
Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA – Največ avta za vaš denarD O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

Znameniti ljudski avtomobil bo s 
tekočih trakov tovarne v Mehiki 
zadnjič odpeljal julija 2019. S tem 
se bo tudi uradno zaključila proda-
ja Volkswagnovega modela Beetle. 
Razlog za zaključek proizvodnje je 
slaba prodaja predvsem na ameri-
škem trgu in na splošno vse večje 
zanimanje za mestne križance in 
športne terence. Na ameriških tleh 
so jih lani prodali samo 15 tisoč; za 
primerjavo: leta 1999 so jih na istem 
trgu prodali 83 tisoč, po svetu pa od 
začetka proizvodnje do zdaj skupno 
petsto tisoč.

Legendarni hrošč, ki se je rodil v času 
Hitlerjevega tretjega rajha, je v šestde-
setih letih postal nosilec popularne kul-
ture. Prvi večji padec prodaje je zabeležil 
v osemdesetih letih, čemur je deloma 
botroval vzpon modela Golf. Zadnja leta 
je preživljal težke čase, zato se je o kon-
cu proizvodnje šušljalo že nekaj časa. 
Edini proizvodni obrat, ki ga danes še 
izdeluje, je tovarna Puebla v Mehiki. Kot 
so v Volkswagnu še zapisali v izjavi za 
javnost, se bodo raje osredotočili na ra-
zvoj električnih vozil. Vendar pa elektri-
fikacije hrošča še niso povsem izključili. 

Električni Beetle bi bil štirivratni. Razlog 
za takšna razmišljanja sta vsestran-
skost in privlačnost, štirivratni model 
pa je nekaj, o čemer so v Volkswagnu 
že dolgo razmišljali, a nikoli uresničili.
Še pred končnim slovesom so izdali po-
sebno izdajo z imenom Final Edition Be-
etle v varinati kupe ali kabriolet. Posle-
dnja izdaja je bila poleg običajnih barv 
na voljo še v edinstveni bež in svetlo 
modri. Ob tem so kupci lahko naročili 
dodatke iz kroma, tribarvno notranjo 
osvetlitev, usnjene sedeže, edinstvena 
platišča ipd.

Poslovil se je 
hrošč
S tekočih trakov dokončno 
odhaja julija 2019.

Beetle morda nekoč spet kot električno vozilo?
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Dars v letošnjem letu obnavlja šest-
deset kilometrov avtocest in hitrih 
cest ter pospešeno podira cestninske 
postaje, v planu je odstranitev 21. ce-
stninskih postaj. Vozniki se seveda 
jezimo, da dela potekajo prepočasi in 
povsem neprimerno, v času največje 
turistične gneče. Na Darsu odgovarja-
jo: »Če želimo, da bodo naše avtoceste 
in hitre ceste varne, jih je treba redno 
vzdrževati in obnavljati. Določena 
gradbena dela lahko izvajamo tudi 
pozimi, nemogoče pa je pozimi izvaja-
ti asfalterska dela, ker so temperature 
prenizke in obstaja nevarnost zmrza-
li. Poleg tega v zimskem obdobju, pra-
viloma do marca, ne obratujejo asfal-
tne baze.«
Skratka, avtocestna dela potekajo s 
polno paro in tisti, ki se vozimo po 

slovenskih avtocestah, to že dobro ču-
timo.
Zastojem zaradi gradbenih del se bodo 
pridružili še zastoji zaradi turistične 
gneče, še posebno na cestah in mej-
nih prehodih s Hrvaško. Najbolj obre-
menjeni cestni mejni prehodi med 
Slovenijo in Hrvaško so zato prehodi 
proti morju, istrski prehodi Dragonja/
Kaštel, Sečovlje/Plovanija in Sočerga/
Požane, mejni prehod Jelšane/Rupa 
nad Opatijo ter tranzitna prehoda 
med Ljubljano in Zagrebom (Obrežje/
Bregana) in na poti med Mariborom 
in Zagrebom (Gruškovje/Macelj). 
Svetujemo vam, da pred odhodom 
na pot preverite razmere na cestah, 
v pomoč so vam lahko tudi števil-
ne aplikacije za pametne telefone. 
Dars je nedolgo nazaj zagnal osveže-

no brezplačno aplikacijo »Darspromet 
+«. Aplikacija ponuja sveže podatke 
o gostoti prometa, potovalnih časih, 
stanju na mejnih prehodih, cestnih 
kamerah ipd. Gre za evropski projekt 
»C-roads«, katere soustanoviteljica je 
tudi Slovenija. Kot pravijo, je bistvo 
aplikacije, da se ustvari komunikacija 
med vozili in infrastrukturo. Pilotni 
projekt se bo v Sloveniji testiral preko 
poletja na primorski avtocesti. Dars 
zato poziva vse voznike, da si aplika-
cijo naložijo in jo s sodelovanjem po-
magajo graditi.
Gneči se lahko kolikor toliko izo-
gnete tako, da se na pot odpravite v 
dneh in urah, ko je prometa manj. V 
prometnih konicah za prestop meje 
izberite manjše mejne prehode s Hr-
vaško, kot na primer:

Prihaja gneča na cestah in mejnih prehodih
Pred odhodom preverite razmere na cestah
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12.490 €* 
5 let podaljšanega jamstva**

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Megane Life TCe 100 FAP in že vsebuje redni popust v višini 1.550 €, bonus staro za novo v višini 600 € in dodatni popust v višini 1000 €, ki velja ob nakupu vozila preko Renault Financiranja.
 **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,4–6,9 l/100 km. Emisije CO2 117–155 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0194–0,077 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00015–0,0007 g/km. Število delcev (x1011): 0,02–1,33. 
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan 
Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault MEGANE
  

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 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. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si



  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na 
dan 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot 
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

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

  Petrina/Brod na Kupi je velikokrat najboljša izbira za 
pot do severnojadranskih otokov. Preko Delnic je do 
hrvaške avtoceste proti Reki ali Zagrebu in Splitu le 
nekaj ovinkov (info: 01/893 92 00),

  Babno Polje/Prezid, varianta za severnojadranske 
otoke, lepa, a časovno daljša pot preko Gorskega Ko-
tarja (info: 01/705 32 00),

  Podgorje/Jelovice, varianta za hrvaško Istro in zaho-
dno obalo Kvarnerja. Bodite pozorni, ta mejni prehod 
je odprt čez dan, med polnočjo in šesto uro zjutraj pa je 
zaprt (info: 05/687 05 07),

  Vinica/Pribanjci, hrvaška avtocesta je proti sever-
nemu, srednjemu in južnemu Jadranu le nekaj ki-
lometrov stran. V Bosiljevem se avtocesta od Zagre-
ba odcepi za Split ter za Reko in Istro (info: 07 332 74 
92),

  Slovenska vas/Bregana, verjetno najboljša izbira ob 
zastojih na sosednjem večjem prehodu Obrežju/Brega-
na (info: 07 332 74 91) ali

  Rigonce/Harmica, kar je sicer slabša izbira kot prej 
omenjeni prehod (Slovenska vas/Bregana) (info: 07 332 
74 89) in še

  Zgornji Leskovec/Cvetlin, če so zastoji na Gruškovju 
(info: 02/ 7631 401).

Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI
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11. 6. • Kristalna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

SLOVESEN SPREJEM IN PODELITEV PRIZNANJ UČENKAM, UČENCEM IN 
NJIHOVIM MENTORJEM 

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

12. 6. • MDC Blok, Frankovo naselje 68, 13.30

KUHARSKA DELAVNICA "VEGANSKA NACHO OMAKA"

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

12. 6. • MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 16.00–18.00

DELAVNICA "BATIK" (OBVEZNE PRIJAVE)

Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640  
(od ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00)

12. 6. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

PREDSTAVITEV LOŠKIH RAZGLEDOV 65/2018

Informacije: 041 384 020, Aleksander.iglicar@mdloka.si

12. 6. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

PREDSTAVITEV LOŠKIH RAZGLEDOV 65/2018

Informacije: 041 384 020, Aleksander.iglicar@mdloka.si

13. 6., 20. 6. in 27. 6. • MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 17.00–19.00

"OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE"

Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640  
(od ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00)

14. 6., 30. 6. • Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka in Okno 
Loške hiše

UMETNOST V HISTORIČNEM MESTU: RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV 
OSNOVNIH ŠOL

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

14. 6. in 21. 6. • Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka  
17.00–18.30 (otroci), 19.00–21.00 (odrasli)

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

14. 6. • Cankarjev trg, Trg pod gradom, 20.00–24.00

8. NOČNI TEK ŠTIRIH MOSTOV, TEKAŠKO DRUŽENJE S TESTENINKO IN 
KONCERTOM SKUPIN STRMINA IN THE WET

Informacije: Igor Drakulič, 041 344 138, igor@t4m.si, www.t4m.si

15. 6. • Mestni trg, 10.0002.30

8. NOČNI TEK ŠTIRIH MOSTOV

Informacije: Igor Drakulič, 041 344 138, igor@t4m.si, www.t4m.si

15. 6. • Loški muzej Škofja Loka, 17.00

DNEVI ARHEOLOGIJE: JAVNO VODSTVO ZA DRUŽINE IN USTVARJALNA 
DELAVNICA ZA OTROKE PO RAZSTAVI LUBNIK – GORA VELIKANOV

Informacije: www.loski-muzej.si

15. 6. • Loški muzej Škofja Loka, 19.00

POLETNA MUZEJSKA NOČ V LOŠKEM MUZEJU: SPREHOD SKOZI  
80 LET LOŠKEGA MUZEJA

Informacije: www.loski-muzej.si

16. 6. • Nunska cerkev Marije Brezmadežne, 19.00

KONCERT KITARA POLETJU

Informacije: Denis Kokalj, 060 652 383 in Luka Železnik, 031 633 076, 
pomocnik@gsskofjaloka.si

18. 6–20. 6. • Sokolski dom Škofja Loka in Kino Sora

FLAMSKI TEDEN V ŠKOFJI LOKI

Informacije: Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

18. 6.–24. 6. • Mala galerija in Galerija Sokolskega doma Škofja Loka, 
odprtje ob 18.00

MAKK, RAZSTAVA LIKOVNIH USTVARJALCEV MAASMECHELNA

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si
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18. 6. • Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

ODPRTJE BRALNICE 2019 – KATARINA JUVANČIČ IN DEJAN LAPANJA: 
"SELIVKE"

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

19. 6. • Loški muzej Škofja Loka, 17.00–19.00

ODPRTJE RAZSTAVE OB 80-LETNICI LOŠKEGA MUZEJA

Informacije: www.loski-muzej.si

21. 6. • Kapucinski samostan Škofja Loka, 19.00

PREDVEČER HISTORIALA 2019

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

22. 6. • Mestni trg, Spodnji trg, Cankarjev trg, Trg pod gradom, 
9.00–22.00

HISTORIAL ŠKOFJA LOKA 2019

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02, 
andreja.kriznar@visitskofjaloka.si

22. 6. • Mestni trg, 11.00 in 18.00

HISTORIAL 2019: OSREDNJI DOGODEK, DRAMSKA IGRA 'ROMUALD – 
LOŠKI KAPUCIN'

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02,  
andreja.kriznar@visitskofjaloka.si

22. 6. • Spodnji trg – gledališče Loški oder, 15.00

HISTORIAL 2019: OSREDNJI DOGODEK, DRAMSKA IGRA 'ROMUALD – 
LOŠKI KAPUCIN'

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02, 
andreja.kriznar@visitskofjaloka.si

22. 6. • Rdeča Ostriga, Škofja Loka, 16.00–23.00

EKIPNO TEKMOVANJE DOMAČIH PIVOVARJEV OL IN

Informacije: Davor Gantar, 051 640 949, gantardavor@yahoo.com

22. 6. • Mestni trg (v primeru dežja Sokolski dom Škofja Loka), 20.30

KONCERT ORKESTRA RUSKIH LJUDSKIH INŠTRUMENTOV NEKRASOV

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

24. 6. • Vrt Gostilne pri Boštjanu na Križni Gori, 18.00  
(pohod iz Stare Loke), 19.00 koncert na Križni Gori

POHOD IN KONCERT SLOVENSKIH PESMI OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Informacije: Mihael Habicht, mihael.habicht@bioplus.si

25. 6. • Mestni trg (v primeru dežja Sokolski dom Škofja Loka), 18.00

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

27. 6. • Škofjeloški grad, 20.00

DALMATINSKI VEČER POD ZVEZDAMI

Informacije: 030 389 674

27. 6. • Terasa na Nami, 21.00

VEČERI NA TERASI: HAMO IN RUDI BUČAR

Informacije: Lovro Štanta, 040 683 553, lovro2@gmail.com

29. 6. • Trg pod gradom in Mestni trg, 9.00–12.30

CICI FIRE COMBAT

Informacije: Špela Alič, 031 727 182, spelalic@gmail.com

29. 6. • Dvorišče Loškega gradu (v primeru dežja Sokolski dom Škofja 
Loka), 9.00–14.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN PODELITEV 
OBČINSKIH PRIZNANJ

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Veliko obveznosti, od katerih so lahko 
prijetne koristi, tudi finančne, vas čaka 
v tem mesecu. Dnevi bodo dobri, okoli-
ca pa vas bo malce razočarala. Veliko se 
bo dogajalo tako na poslovnem kot oseb-
nem področju. Možnosti, da se poveča 
priliv denarja, bo kar nekaj, izpolni pa se 
tudi skrita osebna želja.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Obveznosti so se sproti in počasi pre-
lagale na stranski tir – in tudi če ste jih 
gledali, jih niste videli. Ni kaj, treba bo 
zavihati rokave in reševati sproti. Na-
redili boste vse, kar bo v vaši moči, vse 
drugo pa bo odvisno od drugih. Obeta se 
kar nekaj presenečenj, nekatera sproži-
mo tudi sami. Za daljše potovanje se kar 
odločite.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Utrujeni in naveličani okolice boste iskali 
prostor pod soncem, kjer vas nihče ne bi 
našel. Nekaterim bo to s trudom uspelo, 
vsem na žalost ne. Zagovarjati se boste 
morali za nekaj, v kar sploh niste bili 
vpleteni. Niti se ne bo dalo tega razložiti. 
Znali se boste prepričati, da vam je vsee-
no. Kakšna je resnica, boste vedeli le vi.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Včasih vidimo stvari popolnoma drugač-
ne, kot so v resnici. Morda vidimo tisto, 
kar si želimo. Kdor bo pogumen, bo po-
gledal in spoznal, kaj je res. Pri denarnih 
vlaganjih in drugih morebitnih investi-
cijah bodite v tem obdobju pazljivi, saj 
naložbe ne bodo pozitivne. Obiski bodo 
presenečali – tako in drugače.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Začutili boste željo po dogodivščinah in 
se ozirali okoli sebe, kje je tisto, kar vas 
privlači. Prebudilo se je poletje in vi z 
njim. Pred vami so lepi dnevi, saj vam bo 
uspelo vse, česar se boste lotili, eni bolj, 
drugi malo manj. Presenečeni boste nad 
reakcijo nekoga, ki vas je že pustil na ce-
dilu. Ne pozabite, vse je za nekaj dobro.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Za vsako težavo se vedno najde tudi 
prava rešitev, zato se ne boste preveč 
obremenjevali in boste uživali v čudovi-
tih dnevih, ki so pred vami. V družbi do-
mačih boste iskali sončne žarke, ki bodo 
morda zelo redki in zato toliko več vredni. 
Obeta se vam razočaranje, a tudi prijetno 
presenečenje. Kot vedno z roko v roki.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Z umikom boste želeli le prikriti, da vam 
določena oseba pomeni več, kot si želite 
priznati. Čeprav boste imeli nadzor, se 
stresu ne bo dalo izogniti. Odločali se bo-
ste med najmanj dvema možnostma in si-
tuacija bo sila napeta. Vrh doseže konec 
meseca, ko bo tudi že znan rezultat. Vse 
je mogoče. To je vaš čas.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Obetajo se manjši nesporazumi, največ 
zaradi različnih želja, interesov in ciljev. 
Vsak človek je svet zase, ne glede na pri-
čakovanja. V tem obdobju se bo izkazalo, 
da je včasih še najbolje molčati, saj pogo-
vori lahko prinesejo še slabše posledice. 
Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se 
skuha. Nikar se preveč ne obremenjujte.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Okolica tokrat ne bo po vašem okusu in le 
s težavo se boste prilagajali. Če pride do 
trenj in ne bo druge možnosti, se boste 
znali na lep način umakniti. Sedaj je čas 
za reševanje ljubezenskih težav in vsega, 
kar je povezano s čustvi. Na površje pri-
dejo zamolčane skrivnosti in hrepenenje 
bo imelo prosto pot.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Urejale se bodo pomembne zadeve in re-
ševale poslovne krize, ki so bile že nekaj 
časa skrite pod preprogo. Vse enkrat pri-
de na dan, pa če je še tako skrito. Obnovi-
li boste prijateljske vezi, ki so vam veliko 
pomenile, a so vam zaradi pretiranega 
prilagajanja in kompromisov vzele zelo 
veliko energije. Čakajo vas presenečenja.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Marsikaj vam ne bo jasno, a bolje bo lepo 
ostati v ozadju in od daleč spremljati do-
gajanje. Tudi brez vas se bo rešilo vse 
tako, kot je treba. Pred vami je dober 
mesec, a razni dvomi vam bodo zameglili 
pogled. Na koncu boste spoznali, da je bil 
strah odveč, in končno odvrgli bremena. 
Jutri je vedno jutri, bodite presenečeni.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Manjši spor z nekom, ki bo hotel imeti 
premoč nad vami, vam bo samo koristil. 
Napake se bodo končno pokazale in do 
cilja ni več nobene ovire. Kljub dvomom 
boste sprejeli povabilo – in ne bo vam 
žal. Družba vam bo zelo odgovarjala in 
napolnili si boste prazne baterije. Nikar 
ne pozabite nase.



OGLASI | 45 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

www.flebaven.si

LAHKOTEN 
KORAK ZA   
ZDRAVE   
VENE

UKREPAJTE 
ZDAJ! mikronizirani diosmin

filmsko obložene tablete, 500 mg
tablete, 1000 mg

Flebaven z eno tableto na dan: 
 olajša bolečine v nogah, 
 zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje,
 omogoča cenovno dostopnejše zdravljenje.

Naj vas bolečine v nogah ne ustavijo 
na vaši poti. Preprečite napredovanje 
kronične venske bolezni.

735D-2019_FLEBAVEN-500-1000mg_ad-176x120_SI.indd   1 22. 05. 2019   10:50:10

RAZPIS ZA KADROVSKO ŠTIPENDIJO  
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
VBH je mednarodno podjetje s sedežem v Nemčiji, naša  
glavna dejavnost je veleprodaja okovja in drugih materialov 
za industrijo stavbnega pohištva.

Z šolskim letom 2019/2020 razpisujemo kadrovsko štipendijo 
za dijaka/dijakinjo poklicne trgovske šole.

Štipendistu nudimo:
– redno mesečno izplačilo kadrovske štipendije
– opravljanje delovne prakse in delo v času počitnic
– zagotavljanje mentorstva
– pomoč in svetovanje v času štipendiranja
– zaposlitev po uspešno končanem izobraževanju

 Kandidati naj k prijavi priložijo:
– življenjepis
– motivacijsko pismo (zaželeno)
– potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega  

izobraževanja oz. zaključno spričevalo osnovne šole
–  priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim šolanjem 

(zadnja 3 leta)

Pogodba o štipendiranju bo z izbranim kandidatom sklenjena 
za celoten čas šolanja.

Prijave sprejemamo do 28. 6. 2019 osebno ali po e-pošti  
na info@vbhtrgovina.si oz. po klasični pošti na naslov VBH  
Trgovina d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka.
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Nagrade: 10-krat sadna kupa ali porcija sladoleda
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 28. junija 
2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Re-
šitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

ZAMORC – VAŠA POLETNA  
OSVEŽITEV V ŠKOFJI LOKI!

Zamorc – kavarna in slaščičarna  
na avtobusni postaji, na vhodu  

v staro mestno jedro.

Zamorc





Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani 
napačno navedeni. Akcijska cena velja od 6.6.2019 do 31.7. 2019 oziroma do odprodaje zaloge. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popusti veljajo za
označene artikle v trgovini in za artikle na zalogi. Cene so z 22% ddv-jem.

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

Les 3 plus
VSE NA ENEM MESTU

Laminat Artico
2-strip
dim. 7x193x1282 mm
Redna cena: €14,96 /m2

poletno lahka prenova doma

Podloga Visco pro
je podloga za plavajoče pode, narejena iz gume, 

z zelo dobrimi zvočno izolacijskimi karakteristikami,
ki omogoča optimalno zadušitev gibanja zvoka navzdol in v prostor.

Primerna je tudi za polaganje na estrihe s talnim gretjem.

Zaključne letve Podloge za plavajoče pode

akcijska cena
€10,47/m2


