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Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti 
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.  
Tudi letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne 
morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse 
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: 
narocnine@g-glas.si.
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Idej ne zmanjka, manjka le časa
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Vaša trgovina je eden od čarobnih 
prostorov v starem mestnem je-
dru, ki decembra zažarijo v okviru 

Izložb domišljije. Domišljija je verjetno 
stalni spremljevalec pri vašem delu?

Seveda, brez inspiracije, domišljije ne 
moreš ustvarjati novih izdelkov. Resnič-
no si namreč prizadevam razviti neki 
svoj izraz; ko sem se odločila za mokro 
polstenje, sem želela, da bi skozi to teh-
niko pripovedovala povsem svojo zgodbo. 
Svojo estetiko sem sicer razvila že skozi 
svoj prejšnji poklic, skozi to tehniko pa 
sem jo lažje izrazila.

 Zakaj ste se odločili opustiti poklic kra-
jinske arhitektke in se posvetiti polstenju? 

Večinoma sem delala kot prostorska 
načrtovalka, pri čemer ni bilo veliko pros-
tora za razvijanje lastnega vizualnega 
izraza. Obenem je bilo treba sklepati čis-
to preveč kompromisov, zato sem iskala 
nekaj, kjer bi lahko imela nadzor nad pro-
jektom od zamisli do končnega izdelka. 
Tudi pri oblikovanju vrtov sem se ves čas 
srečevala z nekimi omejitvami, ne samo 
glede želja naročnikov, ampak tudi fi-
nančnimi pri izvedbi. Zato nikoli ni bilo 
čisto tako, kot sem si zamislila. To je bila 
moja frustracija; možu, ki je goslar, sem 
ves čas »zavidala«, da je lahko delal na 

svoj način. Zato je zdaj zame največje za-
dovoljstvo, da lahko ustvarjam po svoje. 
Seveda se prilagajam tudi željam strank, 
a ustvarjam v neki svoji estetiki.  

 Kaj vas je pritegnilo pri tej več tisoč let 
stari tehniki izdelave tekstila?

To je najstarejša tehnika izdelave 
tekstila nasploh, prej so ljudje nosili le 
kože, tako da pred polstenjem ni bilo nič 
drugega. Tam, kjer so imeli ob sebi ovce 
in koze, so hitro ugotovili, da se dlaka ozi-
roma volna na neki način preplete in da 
tako nastane polst oziroma klobučevina. 
In tako so začeli izdelovati kose obuval, 
oblačil, pokrival. Šele kasneje so se raz-
vile druge tehnike, recimo predenje, tka-
nje ... Polstenje je torej res primarno, zato 
pravim, da znam ustvarjati v primitivni 
tehniki, a pri tem nastajajo zelo sodobni 
izdelki.

 Katera volna predstavlja osnovo za 
vaše izdelke?

Osnova je česana ovčja volna. Obe-
nem uporabljam še druga vlakna, ki jih 
je prav tako mogoče dobiti v tej surovi 
obliki, na primer koprivo, konopljo, lan, 
svilo, viskozo ... Vsa ta vlakna lahko volna 
zagrabi pri procesu polstenja in jih prep-
lete v polst. Globalizacija ima tudi svoje 
prednosti. Včasih so bili naši loški klobu-
čarji, poleg zajčje dlake, omejeni zgolj na 
volno ovc jezersko-solčavske pasme, ki je 
zelo kakovostna in je bila zelo cenjena, a 
v stiku s kožo neprijetno pika, je pa tako 
kot druge evropske volne zelo primerna 
za copate, torbice in druge izdelke, ki mo-
rajo prenesti veliko trenja. Za oblačila, ki 
jih želimo nositi neposredno na koži, pa 

potrebujemo fino volno, recimo avstralski 
ali južnoafriški merino. 

 Kje kupujete materiale, ki jih uporablja-
te pri svojem delu? 

Imam veliko srečo, da živim v Evro-
pi, saj je Italija največja uvoznica volne 

V februarju Anja 
Musek v svojem 
ateljeju Amuse 
pripravlja dve 
delavnici mokrega 
polstenja. V petek, 
7. februraja, se bo 
mogoče naučiti 
osnov mokrega 
polstenja, dan 
kasneje pa se 
bodo udeleženci 
delavnice seznanili 
s polstenjem z 
volno alpake. Za obe 
delavnici so obvezne 
prijave.

Idej ne zmanjka, manjka le časa

Škofjeloška ustvarjalka Anja Musek je po izobrazbi krajinska arhitektka, a se je 
pred petimi leti odločila za povsem drugačno poklicno pot. Pod imenom AMUSE 
izdeluje unikatne izdelke v najstarejši tehniki izdelave tekstila nasploh, več 
tisoč let stari tehniki mokrega polstenja.
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na svetu. To pomeni, da lahko na primer 
avstralski merino kupim celo po bolj ugo-
dnih cenah kot meni podobne ustvarjalke 
v Avstraliji. V velikih količinah namreč to 
volno pošiljajo v Evropo in jo šele tu pre-
delajo – čistijo, barvajo, češejo. Obstajajo 
specializirane trgovine, ki se ukvarjajo 
samo s tem. 

 Lahko na kratko opišete, kako poteka 
postopek mokrega polstenja?

Pri mokrem polstenju česano volno 
razplastimo, potem pa te plasti križno po-
lagamo drugo na drugo. To se pripravi še v 
suhi obliki. Če gre recimo za torbico, prip-
ravim osem plasti za vsako stran torbice. 
Potem se po dve in dve plasti zalivata z 
vročo milnico, ki spremni pH volne in raz-

pre luske na volni. S premikanjem se luske 
med seboj zataknejo. Ko vidim, da sta dve 
plasti prepleteni, dodam naslednji dve in 
tako naprej. Ko pod dlanmi začutim, da so 
vse plasti med seboj prepletene, začnem 
vlakna »šokirati« – izdelek mečemo, valja-
mo in drgnemo, tako da dobimo res kom-
pakten brezšivnen material, to je polst ali 
klobučevino. Med polstenjem se izdelek 
močno skrči. Ko dobimo izdelek, s katerim 
smo zadovoljni, je treba še sprati milnico 
iz njega, zato ga namakamo v vodi s ki-
som, da se luske na volni spet zaprejo.  

 Trajnost je znova »v modi« in tudi ti 
izdelki so po vaših besedah trajni, če so 
kakovostno narejeni in jih tudi pravilno 
vzdržujemo ...

Anja Musek pri delu v svojem ateljeju

Anja Musek 
je tudi članica 
Rokodelskega centra 
DUO Škofja Loka 
in ustvarjalnega 
središča Kreativnice. 
Svoje znanje deli z 
drugimi na različnih 
delavnicah, ki 
potekajo v njenem 
ateljeju.
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V osnovi je to že zato, ker gre za 
naravni material, se pravi volno, ki 
ima zelo dobre lastnosti – to je ma-
terial, ki diha, ga lahko nosimo vse 
leto, saj nas ščiti tako pred vročino 
kot mrazom, v volni se ne potimo. 
Umazanija se na volno ne prime, v 
njej se ne razmnožujejo bakterije. Na 
splošno se vračajo v uporabo narav-
ni materiali, saj smo dobili izkušnjo, 
kaj pomenijo umetni materiali, vse 
bolj se zavedamo problematike »hi-
tre mode«. Zato vse več ljudi znova 
kupuje izdelke, za katere vemo, da 
jih bomo nosili vsaj nekaj let, če ne 
vse življenje. 

 Kje ste se sami naučili tehnike 
mokrega polstenja?

Naučila sem se na delavnici v 
Rokodelskem centru DUO. Po za-
četnem osnovnem in nekaj nada-
ljevalnih tečajih me je polstenje 
povsem prevzelo in sem ogromno 

delala tudi doma, tako da smo ime-
li volno povsod, še na jedilni mizi. 
Vsak prosti trenutek sem namenjala 
temu, zato sem se v neki točki odlo-
čila in pustila svoj prejšnji poklic in 
ob podpori družine stopila na novo 
pot. Najprej sem pol leta pripravlja-
la svojo kolekcijo in za svoje izdelke 
pridobila tudi certifikat kakovosti 
Art & Craft. Potem pa sem jo začela 
predstavljati po sejmih in v trgovi-
nah in tako se je začelo. 

 Kaj vse vam omogoča tehnika mo-
krega polstenja, kakšni izdelki na-
stajajo pod vašimi prsti?

Praktično je mogoče izdelati kar-
koli. Zadnje čase sicer največ pozor-
nosti posvečam izdelavi brezšivnih 
oblačil in modnih dodatkov, pa tudi 

izdelkov za dom, med drugim pol-
stenih slik s sorškimi kamni, ki jih 
nabiram ob Poljanski Sori. Lani sem 
namreč dobila veliko naročilo za 
ameriškega kupca, to je veliko pol-
steno sliko, v katero sem prav tako 
vključila sorške kamne, in to me je 
povleklo, da sem kasneje začela iz-
delovati podobne slike tudi v manj-
šem merilu.  

 Torej ustvarjate tudi za že vnaprej 
znane naročnike – kdo so to najpo-
gosteje?

Večinoma gre za zahtevne stran-
ke, ki vedo, kaj želijo, a pri končnem 
videzu želim imeti zadnjo bese-
do. A verjetno jim je všeč moj slog, 
drugače sploh ne bi prišli k meni, 
in mi morajo do neke mere zaupati. 
Seveda se dogovorimo glede krojev, 
barve ... Končne odločitve pa spre-
jemam, medtem ko delam. Kljub 
temu se mi še ni zgodilo, da kdo ne 

bi prevzel naročenega izdelka. Prav-
zaprav večino izdelkov naredim po 
naročilu, sploh izdelke višjega ce-
novnega razreda.

 Pa kupci prihajajo predvsem iz tu-
jine ali tudi iz Slovenije?

V zadnjem času ustvarjam mal-
ce več za domače kupce, medtem ko 
sem na začetku več delala za tujino. 
Zdaj pa sem si ustvarila neki svoj 
krog strank, ki cenijo moje delo, ves 
čas prihajajo tudi nove. 

 Navdiha pri ustvarjanju novih iz-
delkov vam nikoli ne zmanjka?

Nikakor, kar mi manjka, je čas. 
Imam kup idej, a zaradi realnosti 
časa nikoli ne bom mogla narediti 
vsega, kar si želim. Ta zrelost v vi-
zualnem izražanju je bila najbrž pri 

meni zelo pomembna, zato niko-
li nisem kopirala izdelkov. In tudi 
svojo prvo kolekcijo sem predstavi-
la šele takrat, ko je bila zares čisto 
moja. Sama sem prišla iz povsem 
druge zgodbe in sem zato lahko po-
nudila nekaj drugačnega. Vsako leto 
dodajam nove stvari in se še vedno 
učim – hodim na delavnice v tuji-
no in se učim pri velikih svetovnih 
mojstrih. Ves čas se zato počutim 
kot študentka, kar me žene naprej. 
In to je po moje ena od značilnosti 
velikih mojstrov – da ves čas od-
krivaš kaj novega, kar spet sproža 
nove in nove ideje ter s tem delaš 
premike v svoji panogi.

 Imate kakšno zamisel, ki vam je 
še ni uspelo uresničiti?

Seveda, nujno moram narediti 
kos oblačila, ki bo imel za osnovo 
volneno vlakno, čez katero bo po 
vsej površini položeno vlakno bele 
koprive. Naredila sem že nekaj vzor-
cev in gre res za čudovit preplet. In to 
moram nujno narediti takoj, ko bom 
imela čas. Verjetno bo to suknjič 
zame ali za moža, saj prvi kos ved-
no naredim zase oziroma za koga od 
bližnjih.  

 Svoje znanje velikodušno delite 
tudi z drugimi na različnih delavni-
cah, ki potekajo tudi v vašem atelje-
ju. Konkurenca vas torej ne skrbi?

Me ne skrbi, in mislim, da niko-
gar ne bi smela; če delaš neke svoje 
stvari in ves čas gradiš na tem, je 
prostor za vsakega izmed nas. Zato 
tisti, ki kopirajo, bolj delajo škodo 
sebi. Z veseljem tudi druge navdu-
šujem za to prekrasno tehniko, obe-
nem pa mi je učenje pomagalo, da 
sem izčistila nekatere stvari v gla-
vi. Ko učiš, moraš namreč natančno 
razumeti, kaj delaš, saj se na delav-
nicah pojavljajo tudi različni pro-
blemi in jih moraš znati rešiti. To 
pomeni, da ogromno razmišljaš o 
samem procesu dela, kar ti spet po-
maga pri odkrivanju novih stvari. 
Obenem je to priložnost za druže-
nje, saj sicer večino časa preživim 
zaprta v svoji delavnici.  

Na splošno se vračajo v uporabo naravni materiali, saj smo 
dobili izkušnjo, kaj pomenijo umetni materiali, vse bolj se 
zavedamo problematike »hitre mode«. Zato vse več ljudi 
znova kupuje izdelke, za katere vemo, da jih bomo nosili  
vsaj nekaj let, če ne vse življenje.
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Jože Štukl

Kdaj natančno je bil most zgrajen, ni zna-
no. Po nekaterih navedbah v literaturi 
naj bi ga dal zgraditi freisinški škof Le-

opold, ki je načeloval škofiji v letih 1378–1381. 
Ta trditev pa ne drži, dejansko je most precej 
starejši. Ohranjen je dokument iz 12. julija leta 
1357, ki govori o »prodaji mlina v Loki na reki 
Sori, ki se nahaja nad Kamnitim mostom zu-
naj mesta pri mestnih vratih …«. Iz omenjene-
ga dokumenta je razvidno, da je Kamniti most 
obstajal že leta 1357, v času vlade škofa Alberta 
(1349–1359), nedvomno pa je še precej starej-
ši. V dokumentu se omenjajo tudi mesta vrata. 

Škofja Loka je bila, tako kot se za pomembno 
srednjeveško mesto spodobi, obdana z obzid-
jem, ki se v zgodovinskih virih prvič omenja 
leta 1314. Zato se je v mesto dalo priti samo 
na posameznih točkah z mestnimi vrati. Na 
Mestni trg so vodila z južne strani Poljanska, 
iz severne pa Selška vrata, na spodnjega pa z 
juga spodnja, na sredini trga z vzhodne smeri 
Špitalska in iz severne smeri Čevljarska vrata. 
Obzidje je bilo v rabi vse do leta 1789, ko so ga 
opustili, mestna vrata pa prodali na javni draž-
bi.

S Kamnitim mostom je usodno povezan 
tudi freisinški škof Leopold (1378–1381). Leta 
1381 se je smrtno ponesrečil ob padcu z ozke-
ga in neograjenega mostu. Svoje zadnje po-

Kamniti, Kapucinski most v Škofji Loki

Kamniti oziroma Kapucinski most se nahaja pri nekdanjih Selških mestnih 
vratih. Ime Kamniti most je dobil, ker je v celoti zgrajen iz lepo obdelanih 
kamnitih blokov. Velja za najstarejši ohranjen most na Slovenskem, sodi  
pa tudi med starejše srednjeveške kamnite mostove v Evropi.

Pogled na 
Kapucinski most  
v Škofji Loki  
/ Foto: Gorazd 
Kavčič



Ob umiku jugoslovanske vojske so 10. aprila 1941 v Škofji Loki 
razstrelili vse mostove, razen Kapucinskega, ki pa je bil močno 
poškodovan (hrani Loški muzej Škofja Loka).

čivališče je našel v Škofji Loki, v cerkvi klariškega sa-
mostana. Kdaj so njegov nagrobnik iz cerkve odstranili, 
ni znano, ob pomoči podatkov iz uršulinske kronike pa 
vemo, da so ga uršulinke umestile h križu v drevoredu 
na grajskem vrtu, od koder je po drugi svetovni vojni iz-
ginil neznano kam.

V začetku 18. stoletja, natančneje leta 1706, so v Škofjo 
Loko prišli kapucini, ki so v neposredni bližini nekdanjih 
selških mestnih vrat zgradili samostan. Zaradi njihove 
prisotnosti se je za most sčasoma uveljavilo poimenova-
nje Kapucinski most.

Zaradi naraščajočega prometa so v drugi polovici 19. 
stoletja sklenili Kapucinski most razširiti. Most je bil za 
takratne razmere zelo ozek, saj je njegova uporabna širi-
na zaradi masivne kamnite ograje znašala zgolj 2,80 m. 
Načrte in predračune za razširitev mostu so zaupali ing. 
Antonu Žužku. Tako so leta 1888 most razširili in ga ob-
dali z železno ograjo. Ker je avsto-ogrski cesar Franc Jo-

žef I. tedaj praznoval 40-letnico vladanja, so most z nje-
govim privoljenjem preimenovali v Francjožefov most. 
Na sredino mostu so 15. maja 1892 postavili kip svetega 
Janeza Nepomuka.

Na znameniti votivni upodobitvi Škofje Loke iz leta 1698 je v desnem 
kotu lepo viden Kamniti most z masivno kamnito ograjo (hrani Loški 
Muzej Škofja Loka).

Kapucinski most so leta 1888 ob 40-letnici vladanja cesarja  
Franca Jožefa preimenovali v Francjožefov most (hrani Loški muzej 
Škofja Loka).

Ohranjen je dokument iz 12. julija leta  
1357, ki govori o »prodaji mlina v Loki  
na reki Sori, ki se nahaja nad Kamnitim 
mostom zunaj mesta pri mestnih vratih …«.  
Iz omenjenega dokumenta je razvidno,  
da je Kamniti most obstajal že leta 1357, 
v času vlade škofa Alberta (1349–1359), 
nedvomno pa je še precej starejši.

Najbližje popolnemu uničenju je bil Kapucinski most 
leta 1941. Na začetku druge svetovne vojne je umikajo-
ča se jugoslovanska vojska 10. aprila 1941 razstrelila vse 
mostove v Škofji Loki. Kapucinski most se ni zrušil, am-
pak je bil le poškodovan, saj so bližnji sosedje podkupili 
vojaka, da je razstrelivo namestil plitvo oziroma ga je 
večji del spustil kar v vodo.

Leta 1974 so vrhnji del mostu obnovili, dobil je novo 
železobetonsko ploščo in nove pločnike.

Leta 1992 so ob 100. obletnici postavitve in posvetit-
ve kipa sv. Janeza Nepomuka na Kapucinskem mostu 
odstranili že dotrajani kip svetnika, ga restavrirali in 
predali v hrambo Loškemu muzeju. Na most so postavili 
njegovo kopijo.



Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Kamniti most je v 14. stoletju dal zgraditi freisinški škof Le-
opold. Danes je most eden najstarejših primerov tovrstne 
gradnje v Evropi, izjemen arhitekturno-urbanistični spome-

nik in ena najznamenitejših mestnih ikon. Ker se na škofjeloški ob-
čini tega zavedajo, so se skupaj z Zavodom za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, Restavratorskim centrom Ljubljana in izbranim 
izvajalcem lotili konservatorsko-restavratorskih del. »Most smo 
pregledali, statično je ustrezen, tako da bomo postopoma restavri-
rali in po delih menjavali ograjo. To bo trajalo kar nekaj časa, saj 
izvajalci delajo zelo previdno in postopoma, na samo časovnico pa 
vpliva tudi vreme. Pomembno je, da bomo na koncu dobili lepo, re-
stavrirano in tudi varno ograjo. Celoten postopek restavriranja og-
raje naj bi bil zaključen v nekaj mesecih. Je pa to prvi korak k resta-
vraciji ostalih delov Kapucinskega mostu, kot so pločnik, vozišče, 
venec … To bo nekajletni projekt,« je pojasnil župan Tine Radinja.

Most prenavljajo

Občina Škofja Loka je sredi decembra začela 
izvajati konservatorsko-restavratorske 
posege na Kapucinskem mostu.

Najprej so se lotili restavriranja ograje.

Decembra so v starem mestnem jedru vrata odprli štirje 
novi lokali z raznoliko vsebino. Na občini pravijo, da je na 
odprtje lokalov vplivalo več dejavnikov. Tudi subvencija je 
zanimiva spodbuda, a ta ima večji učinek pri ohranjanju 
starih kot pri odpiranju novih lokalov. Župan Tine Radinja 
je povedal: »Menim, da prav živahno dogajanje in življenje 
v starem mestnem jedru še bolj vpliva na to. Vpliva pa tudi 
medsebojno povezovanje, podpiranje in to, da ponudniki 

razumejo, da če ima nekdo stranke, jih imajo vsi. Prav tako 
prireditve, ki jih je res veliko, podpirajo delovanje lokalov v 
starem mestnem jedru. Res si želim, da bi se v letu 2020 
nadaljeval ta pozitiven trend iz leta 2019. Štirje lokali niso 
samo na novo odprti, ampak so v njih tudi zelo primerne 
vsebine. Želim si še kakšnega gostinskega lokala, trgo-
vine …, predvsem pa, da bi vsi skupaj, tudi obiskovalke ter 
obiskovalci, staro mestno jedro ohranjali živo.« K. Š. K.

Štirje novi lokali

Občina Škofja Loka je v zadnjem času preje-
la nekaj zanimivih priznanj oziroma uvrstitev. 
Občina Škofja Loka je prejela priznanje ISSO 
zlati kamen, uvrstila se je med prvih deset 
občin, v katerih se najbolje živi; nekoliko pa 
se je povzpela po lestvici tudi pri ocenjevanju 
javnih stranišč. Od naštetih je morda najbolj 
celosten pregled občin, v katerih se najbolje 
živi, pri katerem ocenjevanje temelji na pod-
lagi velikega števila različnih kriterijev. »Veseli 
me, da smo dosegli sedmo mesto med vsemi 
občinami v Sloveniji. Je pa res, da so nekat-
eri dejavniki takšni, na katere imamo aktiven 
vpliv in se poznajo pri ocenjevanju, spet drugi 
dejavniki pa takšni, na katere nimamo vpliva in 
ne bodo nikoli drugačni. Pomemben je trend 
in da se ta občutek ne pokaže zgolj v lest-
vicah, ampak tudi v kakovosti življenja. Zlati 
kamen kaže razvojno naravnanost občine in 
je mogoče malo bolj specifično priznanje. 
Tudi tukaj se mi zdi, da ima ta razvojna nara-
vnanost občine neposreden vpliv na kakovost 
življenja ljudi, visoka zaposlenost namreč zelo 
pozitivno pripomore k nekemu stanju v občini. 
Med različnimi tekmovanji pa ste omenili  
še vsakoletno ocenjevanje javnih stranišč v 
državi. Letos smo dosegli štirinajsto mesto 
in se v primerjavi z letom poprej za tri mesta 
povzpeli. To ocenjevanje je še posebej pozi-
tivno, ker ocenjevalci dajo točna navodila, kaj 
je treba izboljšati, denimo za gibalno ovirane. 
Mi se vsako leto potrudimo, da naredimo 
kakšno novost, imamo pa v starem mestnem 
jedru velike izzive z javnimi stranišči v pros-
torih, ki za to niso najbolj primerna. Na tem 
področju imamo tako še kar nekaj dela,« je 
priznanja komentiral škofjeloški župan Tine 
Radinja. K. Š. K.

Ponosni na priznanja
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Uradni začetek zimske sezone je bil 15. 
novembra, trajala bo do letošnjega 15. 
marca. V tem obdobju je lahko zaradi 

zimskih vremenskih pojavov, kot so sneg, po-
ledica in nizke temperature, ogrožen normalen 
potek prometa.

»V času zimskih razmer in še posebej napo-
vedanega sneženja se na pot odpravite samo s 
predpisano zimsko opremo, upoštevajte pro-
metno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo 
prilagodite razmeram na cesti. Ne prehitevajte 
plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo 

Napotki za zimsko sezono

Na zimske in s tem tudi težje prometne razmere se moramo pripraviti  
z ustrezno opremo ter s še večjo previdnostjo in strpnostjo.

Na zadnji občinski seji so predstavili 
poročilo o uporabi nevarnih kemikalij v 
občini v povezavi s požarno varnostjo. 
Poročilo je nastalo na osnovi podatk-
ov, ki so jih podjetja posredovala preko 
vprašalnikov. Odprla se je konstruktivna 
debata, v kateri so svetniki pokazali skrb 
za požarno varnost in pozvali podjetja k 
odgovornemu ravnanju in rednemu po-
ročanju občini. Vprašalnike so naslovili 
na 25 podjetij, sedem jih ni odgovorilo. V 
razpravi so naj več časa namenili podjetju 
Ekologija in skupnim požarnim načrtom 
za večja območja, npr. območje nekdanje 
Gorenjske predilnice in Jelovice. Svetniki 
so soglasno sprejeli sedem sklepov, ki naj 
bi pripomogli k večji požarni varnosti in 
preglednosti o uporabi nevarnih kemikalij. 
Med drugim bodo podjetja, ki niso odgov-
orila na vprašalnik, ponovno pozvali k po-
ročanju; o problematiki podjetja Ekologija 
bodo obvestili ministra za okolje in pros-
tor itd. K. Š. K.

Nevarne kemikalije
varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo 
potovanje oziroma vožnja trajala dlje, zato se na pot odpravite prej 
kot po navadi. Da bi bilo pri tem čim manj nevšečnosti in slabe vo-
lje, naše občanke in občane prosimo, da vozil ne puščajo na pločni-
kih, da snega ne odmetavajo na vozišče in da uporabljajo primerno 
zimsko opremo ter obutev,« svetujejo na škofjeloški občini. 

Predvsem prosijo za strpnost in razumevanje do izvajalcev 
zimske službe, saj izbrani koncesionar v naši občini skrbi za 360 
kilometrov cest in za na desettisoče kvadratnih metrov parkirišč, 
javnih in drugih uporabnih površin. »Zato je razumljivo, da vse ne 
more biti spluženo in očiščeno čisto takoj in naenkrat, še posebej 
če jim tudi sami s svojimi ravnanji onemogočamo izvajanje njiho-
vih aktivnosti. Ob zapolnjenih pločnikih in zaparkiranih cestah 
je nerealno pričakovati, da bodo ti urejeni v doglednem času. Zato 
bo občinska redarska služba v zimskem obdobju, še prav posebej 
pa v času pred napovedanim sneženjem, intenzivno preverjala in 
kaznovala nepravilno parkiranje na pločnikih in voziščih in s tem 
omogočala zimski službi, da hitreje in kakovostneje opravi svoje 
delo,« so še opozorili na občini.

Na zimske in s tem tudi težje prometne razmere se moramo pripraviti z ustrezno 
opremo ter s še večjo previdnostjo in strpnostjo.

Koncesionar v naši občini skrbi za 360 kilometrov 
cest ter za na desettisoče kvadratnih metrov 
parkirišč, javnih in drugih uporabnih površin.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Poslovili smo se od lanskega leta. V de-
cembru se je zvrstilo ogromno različnih 
prireditev in dogodkov. Kako ste zado-

voljni z decembrskim dogajanjem v mestu?
Decembrske prireditve v našem mestu so 

bile letos nekoliko bolj povezane, nadgrajene, 
in ta del me še posebno veseli. Po moji oceni 
so bile tudi dobro obiskane. Prireditve v Sokol-
skem domu Škofja Loka so bile popolnoma raz-
prodane, prireditveni šotor je bil večkrat poln 
kot prazen in ne nazadnje – od starega leta 
smo se poslovili na zelo obiskanem Mestnem 
trgu, kar je bilo super. Ne smemo pozabiti še na 
drsališče in prireditve, ki so se dogajale na in 
ob njem. To je bila dodana vrednost priredit-
vam v decembrskem času.

Rad bi dodal svojo zahvalo vsem organiza-
torjem različnih prireditev. Veliko jih je bilo, od 

Leto izzivov

Leto 2020 bo namenjeno postavljanju zdravih temeljev za večje projekte,  
poleg tega pa imajo v načrtu izvedbo približno petdesetih projektov na  
različnih področjih.

Tine Radinja 

miklavževanja, prihoda Božička, dedka Mraza, delavnic za otroke, 
literarnih in kulturnih večerov do organizacij koncertov. Pri tem so 
sodelovale številne organizacije, društva in posamezniki. Mislim, 
da je Občina Škofja Loka zelo privilegirana, da ima take posame-
znike in društva, ki jim lahko zaupa organizacijo decembrskega 
dogajanja, občina pa ga finančno podpre.

 Zdaj je čas tudi za nov začetek. Predvsem s čim se boste ukvar-
jali?

Leto 2020 nam prinaša kar nekaj izzivov. Marsikateri od njih je 
bolj strateške narave. Mislim, da je to leto, v katerem lahko postavi-
mo zelo zdrave temelje za večje projekte in odločitve, ne nazadnje 
se lotimo tudi posodobitve Strategije Občine Škofja Loka. To nam 
bo – ob tem, da računam na uspešno leto – dalo neko zdravo osno-
vo za delo v prihodnje. Poleg tega pa nas seveda čaka veliko rednih 
projektov. Mislim, da je za leto 2020 načrtovanih kar petdeset pro-
jektov na najrazličnejših področjih.

 Na zadnji občinski seji ste sprejeli proračun za letošnje leto. Ka-
teri so njegovi največji poudarki?

Proračun občine je orodje za to, da uresničujemo projekte in s 
tem zastavljeno vizijo. Tako proračun za leto 2020 nakazuje kar ne-
kaj teh smernic. Zaključujemo infrastrukturne projekte po vsej ob-
čini, s komunalno in prometno infrastrukturo vlagamo v podeželje. 
Nadaljujemo investicije v družbene dejavnosti in v okolje. Posebej 
pa bi poudaril, da načrtujemo velike investicije v stanovanjsko po-
dročje.

 Večkrat ste poudarili, kako nameravate uvesti t. i. participatorni 
proračun, pri katerem naj bi občanke ter občani bolj sodelovali in 
na katerega bi imeli večji vpliv. Ali se bo to kazalo že v letošnjem 
letu?

Da, to se bo kazalo že letos. V proračunu smo predvideli 
sredstva, ki bodo namenjena ravno temu. Želimo, da krajanke in 
krajani sami odločajo o projektih, ki jih želijo uresničiti v svojih 
krajevnih skupnostih. Že v zaključku prejšnjega leta sem pozval 
vse krajevne skupnosti, da se odločijo, ali želijo sodelovati pri tem 
projektu. Vse so se pozitivno odzvale, tako da imamo že 15. janu-
arja prvi sestanek s krajevnimi skupnostmi, ki bodo poleg občine 
eden od nosilcev tega projekta. Najprej bomo zbrali pobude, kaj si 
krajanke in krajani posameznih krajevnih skupnosti želijo, nato 
izvedli glasovanje in potem v prihodnjem letu in pol te projekte 
uresničili. 

 Dejali ste, da bo v letošnjem proračunu večji poudarek na stano-
vanjski politiki. Trenutno je ravno odprt razpis za obnovo stavbe, v 
kateri naj bi bile bivalne enote. Zakaj zamik v letošnje leto?



Dogajanje na drsališču in ob njem je predstavljalo dodano vrednost prireditvam v decembrskem času.

Poleg zasebnih investicij v stanova-
nja, za katera sem zelo vesel, da so se v 
lanskem letu končno premaknila z mrtve 
točke in da se že pospešeno gradi nova sta-
novanjska soseska na Dolenčevih vrtovih, 
bo tudi občina v letu 2020 v ta namen in-
vestirala nekaj več sredstev in po načrtu 
pridobila devet dodatnih stanovanj različ-
nih rangov in velikosti, nekaj v stavbi na 
Trati, štiri nova stanovanja pa v zdajšnjih 
prostorih knjižnice v Frankovem naselju. 
Obe investiciji sta se zamaknili v letošnje 
leto izključno zaradi neuspelih razpisov, 
saj se nanje niso javili izvajalci ali pa so se 
javili s previsokimi cenami. Za knjižnico 
smo ponovili razpis, zaključen je bil med 
prazniki in izbrani izvajalec je imel veliko 
nižjo ponudbo kot pri zadnjem razpisu. Za 
preureditev objekta na Trati pa je razpis še 
odprt in računamo na to, da bomo tokrat 
bolj uspešni.

 Kdaj potemtakem lahko pričakujemo 
novo knjižnico v Frankovem naselju?

Postopek za izbiro izvajalca je zaklju-
čen. Upam, da bodo začeli delati še v tem 
mesecu in bo prenova prostorov nato pote-
kala relativno hitro.

 Občinski svetniki so imenovali predstav-
nike v Svet za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin. Kakšna bo natančneje vloga tega 
sveta?

Je eden od zakonsko predpisanih sve-
tov in ima posvetovalno vlogo ob spre-
membah na področju gospodarskih javnih 
služb.

 Pred nekaj meseci ste občanom predsta-
vili celovite protipoplavne ukrepe na ob-
močju od Puštala do Suškega mosta. V ka-
teri fazi je trenutno projekt?

Trenutno potekajo izmere in s tem 
priprave na odkupe zemljišč, ki bodo pot-
rebni za izvedbo protipoplavnih ukrepov. 
To izvaja pooblaščen izvajalec, geodetsko 
podjetje, ki smo ga izbrali skupaj z glavnim 
investitorjem – Republiko Slovenijo. Želim 
si, da bi bil ta postopek v nekaj mesecih 
zaključen, ker bo to tisti ključni pogoj, ki 
bo omogočil dejansko implementacijo pro-
jekta in izgradnjo protipoplavne zaščite. Ta 
pripravljalna dela bodo potekala večji del 
letošnjega leta, in če bomo vsa zemljišča 
pridobili, se vse dogovorili, potem bi pa res 
lahko v prihodnjem letu že končno pristopi-
li k dejanski izvedbi.
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 Mislim, da je to 
leto, v katerem 
lahko postavimo 
zelo zdrave temelje 
za večje projekte 
in odločitve, ne 
nazadnje se lotimo 
tudi posodobitve 
Strategije Občine 
Škofja Loka. To 
nam bo – ob tem, 
da računam na 
uspešno leto – 
dalo neko zdravo 
osnovo za delo v 
prihodnje.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Občina Škofja Loka je s pod-
jetjem Akris, ki nastopa kot 
koncesionar, in s podjetjem 

Gradbeništvo Šink, ki nastopa kot 
partner, podpisala koncesijsko po-
godbo za izvajanje storitev pogrebne 
in pokopališke dejavnosti na obmo-
čju Občine Škofja Loka, ki je začela 
veljati s 1. januarjem.

Koncesionar bo tako za celotno 
območje občine Škofja Loka izva-
jal »24-urno dežurno službo«, kar 
pomeni, da svojci, zavodi in druge 
službe v primeru smrti pokličejo iz-
ključno pogrebno podjetje Akris, da 
prepelje pokojnika od kraja smrti 
do svojih hladilnih prostorov. Kon-
taktni številki izvajalca pogrebne 
službe sta 041 756 173 in 031 742 011. 

Enako je koncesionar pooblaščen, 
da pokojne odpelje na obdukcijo in 
jih nato prepelje do svojih hladilnih 
prostorov na območju občine ali na 
lokacijo pogreba. 

Na področju pokopališke dejav-
nosti bo koncesionar v upravljanje 
prevzel vseh šest pokopališč na ob-
močju občine Škofja Loka. Skladno s 
tem pooblastilom bo skrbel za ureje-
nost pokopališč (vzdrževanje poko-
pališč, zelenic, drevja, poti, skrbel bo 
za odvoz odpadkov, skrbel za objekte 
in infrastrukturo, letno in zimsko či-
ščenje ipd.). 

Občani bodo pri koncesionarju 
urejali vse zadeve, ki zadevajo na-
jem groba, plačilo grobnine, ureditve 
groba, postavitev nagrobnika. Skrb 
koncesionarja bo tudi »prva ureditev 
groba« po pogrebu, torej zasip jame in 
odvoz odvečne zemlje, po določenem 

času tudi odstranitev cvetja in vencev.  
Svojci pokojnika bodo še vedno lah-
ko pogreb oziroma tisti del obreda, ki 
se po zakonu izvaja na trgu, naročili 
pri kateremkoli izvajalcu pogrebnih 
storitev, ki je vpisan v seznam pri 
pristojnem ministrstvu.

Pogrebna dejavnost po novem

Na celotnem območju občine Škofja Loka bo storitve pogrebne in pokopališke 
dejavnosti opravljalo podjetje Akris.

Svojci pokojnika bodo še vedno lahko pogreb oziroma tisti del obreda, ki se po zakonu izvaja 
na trgu, naročili pri kateremkoli izvajalcu pogrebnih storitev.

Občinski svetniki so v drugem 
branju potrdili 24,4 milijona 
evrov težak proračun. V prim-
erjavi s prvim branjem so se 
prihodki proračuna zvišali za 
slabih 150 tisoč evrov, med-
tem ko so se predvideni od-
hodki znižali za 224 tisoč evrov 
oziroma en odstotek. Celotni 
prihodki so tako ocenjeni na 
24,4 milijona evrov, odhod-
ki pa na 23 milijonov evrov. 
Enaintrideset odstotkov vseh 
odhodkov oziroma 7,2 milijona 
evrov predstavljajo investicije. 
Za primerjavo, preteklo leto je 
občina za investicije odštela 
12,1 milijon evra, leta 2018 pa 
6,6 milijona evra. Po področjih 
največ sredstev namenijo za 
izobraževanje, sledita kultura 
in šport, nato pa promet. Pro-
računski presežek bo predstav-
ljal skoraj 1,5 milijona evrov. Na 
koncu leta bo občina zadolžena 
za 11,2 milijona evrov oziroma  
483 evrov na prebivalca. Konec 
lanskega leta pa je bila občina 
zadolžena za 12,4 milijona ev-
rov oziroma 535 evrov na preb-
ivalca. K. Š. K. 

Tretjina proračuna za 
investicije



Klavdija Škrbo Karabegović

Po predstavitvi elaboratov izvajalcev obveznih go-
spodarskih javnih služb na občinski seji so si bili 
svetniki enotni, da se dvigu cen ne morejo izogniti 

in da je to zanje ''grenka stvar, ki jo je treba požreti'', kot so 
se izrazili. Nekoliko se je le znižala cena za oskrbo s pitno 
vodo, podražilo pa se odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode ter ravnanje z odpadki. Cene je 
predstavil tudi novi koncesionar za 24-urno dežurno pog-
rebno službo in pokopališke dejavnosti.

»Meni osebno je vsaka podražitev težka in bi naredil 
vse, da se ji izognemo, je pa zelo malo faktorjev, na katere 
lahko tukaj vpliva občina. Neizogibno je, da če se dvig-
nejo plače, da se to odrazi tudi na ceni storitev. Še bolj pa 

smo odvisni od globalnih, evropskih in tudi nacionalnih 
politik in cen na področju odlaganja mešanih komunal-
nih odpadkov, prevzemanja plastične embalaže in prev-
zemanja suhega blata iz komunalne čistilne naprave. Tu-
kaj pa nimamo nobenih možnosti, da bi vplivali na cene, 
ki so na trgu,« je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja.

Na vprašanje, ali bo ob ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala moč pričakovati nižje cene, pa je odgovoril: »V 
javnem komunalnem podjetju je predvsem nadzor nad 
porabo lahko precej bolj direkten. Pričakujem, da neke 
sinergije ob ustanovitvi javnega komunalnega podjetja 
bodo in da bomo lahko morda bolj fleksibilno iskali do-
ločene rešitve. Želel bi si, da nova organizacija gospodar-
skih javnih služb prinese tudi najbolj ugodne rešitve za 
občanke in občane; če že ne znižanja cen, pa vsaj da jih 
ne višamo več.«

Podražitev komunalnih storitev
Z letošnjim letom so se podražile cene obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. 

Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Z Letnim programom športa na 
Občini Škofja Loka določijo ob-
seg in vrsto področij športa, ki 

se sofinancirajo iz občinskega pro-
računa, ter višino sredstev in način 
sofinanciranja področij športa. Poleg 
financiranja samih programov špor-
ta je v programu določeno tudi finan-
ciranje novogradenj, investicijsko 
vzdrževanje, subvencije uporabni-

Program 
športa

Ob sprejemanju 
proračuna so občinski 
svetniki sprejeli tudi 
program športa za 
letošnje leto. Največji delež sredstev za šport je namenjenih športni vzgoji otrok in mladine.

Za celotno področje 
športa je v letošnjem 
letu namenjenih dobrih 
900 tisoč evrov, od 
tega največji delež 
namenjajo športni 
vzgoji otrok in mladine.

kom športnih dvoran ipd., nadalje razvojne 
dejavnosti, organiziranost v športu ter špor-
tne prireditve in promocija športa.

Za celotno področje športa je letos name-
njenih dobrih 900 tisoč evrov, od tega največji 
delež namenjajo športni vzgoji otrok in mla-
dine, in sicer več kot 20 odstotkov. Odstotek 
sredstev, ki jih namenjajo za vrhunski šport, 
se rahlo zmanjšuje; v skladu s trendom v 
družbi pa se povečujejo sredstva, namenjena 
športu in rekreaciji starejših. Za novogradnje 
letos namenjajo 150 tisoč evrov, za investicij-
sko vzdrževanje pa skoraj 84 tisoč evrov. 
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Klavdija Škrbo Karabegović

Marija Bračko je bila sedem let edina stalna zdrav-
nica v Škofji Loki, kjer je živelo skoraj 15.000 
prebivalcev. Skrbela je za zdravje vseh ljudi ne 

glede na starost. Njen delavnik se je raztezal od jutra do 
večera, pogosto tudi ponoči. Zjutraj je sprejemala paciente 
v ambulanti, kamor jih je vsak dan prišlo od petdeset do 
sto, ob popoldnevih je obiskovala bolnike na domu, ponoči 
pa sprejemala nujne primere. Prav na njeno pobudo so leta 
1946 začeli graditi zdravstveni dom. Pri gradnji je ves čas 
sodelovala po strokovni in organizacijski plati.

Bračkova je postavila trdne temelje loškemu osnov-
nemu zdravstvu, bila pa je tudi prva upravnica zdra-

vstvenega doma. Med kolegi je bila cenjena zaradi stro-
kovne razgledanosti in organizacijskih sposobnosti. Za 
svoje nesebično delo je prejela številna priznanja in leta 
1992 postala tudi častna občanka občine Škofja Loka.

Marija Bračko je bila prva ženska iz Selške doline, ki 
je doštudirala medicino in delala kot zdravnica. Hkrati 
bo tudi prva ženska, katere doprsni kip se bo pridružil 
moškim predstavnikom v Aleji zaslužnih Ločank in Lo-
čanov.

Prva ženska v aleji

V Aleji zaslužnih Ločank in Ločanov 
bodo 23. januarja ob 17. uri odkrili 
spomenik Mariji Bračko.

Doprsni kip Mariji Bračko bodo slovesno odkrili 23. januarja.
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MAG. MIRJAM JAN-BLAŽIČ  
SD

TOMAŽ PAULUS 
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Četrto leto zapored statistična raziskava revije Moje 
finance kaže, da se naša občina uvršča v TOP sku-
pino desetih slovenskih občin, v katerih se najbolje 

živi. Torej smo velika večina občank in občanov zadovolj-
ni in srečni tu, kjer živimo, in ne razmišljamo o tem, da 
bi odšli kam drugam. Ta statistična ocena je bila izdelana 
na podlagi naslednjih kriterijev: gospodarske moči, infra-
strukturne urejenosti, ravni kriminalitete in zdravja lju-
di. Kot ena od najstarejših svetnic po stažu v Občinskem 
svetu moram najprej pripomniti, da se je do take stopnje 
urejenosti občine prišlo s pravilno zastavljenimi strategi-
jami razvoja občine v preteklosti, ki so se začele uresniče-
vati že kar nekaj mandatov nazaj. S tem, kar smo do sedaj 
dosegli, pa seveda ne moremo biti zadovoljni, ker imamo 
v občini še vrsto projektov, ki čakajo na realizacijo. Pri 
tem pa potrebujemo več strateško zastavljenih pogledov 
in odločitev za naš prihodnji razvoj. Pri sprejemanju pro-
računa občine za leto 2020 sem se zavzela za prepotreb-
no zamenjavo azbestno-cementnih cevi v KS Stara Loka 
- Podlubnik in tudi v ostalih območjih občine. Gre za to, 
da poškodbe na teh ceveh predstavljajo veliko potenci-
alno nevarnost za onesnaževanje pitne vode. Vdor one-
snažene vode v vodovod lahko ogrozi oskrbo na širšem 
območju in celo povzroči epidemijo. Pred cca 16 leti smo 
na področju celotne občine imeli več kot 40 kilometrov 
azbestno-cementnih cevi, danes jih je še vedno nekaj nad 
21 kilometrov, od tega je kar nekaj primarnih vodov, ki so 
hrbtenica našega vodovodnega sistema. V omenjenem 
relativno dolgem časovnem obdobju smo stanje prepo-
lovili. Če bo hitrost zamenjave taka tudi naprej, bomo za 
sanacijo stanja na vodovodu potrebovali še naslednjih 
16 let, kar je po moji oceni nesprejemljivo. Menim, da je 
zagotavljanje dobre pitne vode primarna oz. prioritetna 
strateška naloga občine. Zato je treba v proračunu obči-
ne dati večjo prednost vlaganjem v to komunalno infra-
strukturo in se odpovedati kakšni novi kolesarski poti. 
Vodstvo občine in občinska uprava mojih dveh konkret-
nih predlogov odcepov za obnovitev vodovoda v Stari 
Loki in v Podlubniku ni sprejela. Vztrajala bom na tem 
pri naslednjem proračunu. Zavzemam se za takojšnjo iz-
gradnjo intervencijske poti do CSS in strateške projekte: 
severno obvoznico, knjižnico in novi zdravstven dom. 

Ločanke in Ločani! Vstopili smo v novo leto. Leto no-
vih priložnosti, novih izzivov in novih dogodivščin. 
Kaj vse nam bo prineslo, ne vemo. So le bolj ali manj 

znani obrisi naših želja in pričakovanj. In za dosego teh 
naših osebnih ciljev se bomo prav gotovo zelo potrudili, 
naredili vse, kar zmoremo, in če bo treba, močno zategnili 
pas in stisnili zobe.

Večji kot je krog ljudi, bolj smo posamezniki pasivni 
in po navadi čakamo nekoga, da nas premakne. Naredi-
mo tisto, kar je zahtevano in kar smo pripravljeni storiti 
oziroma kar želimo storiti. Veliko potencialov in talentov 
se v množici izgubi. Škoda.

V zadnjem času mi po glavi hodi misel: »Ne kar želite, 
temveč kar ZMORETE, ste dolžni storiti.«

Ko gledam otroke s posebnimi potrebami na OŠ Jela 
Janežiča, kjer sem predsednik Sveta staršev, jih z nav-
dušenjem opazujem. Nekateri ne zmorejo veliko. A kar 
počnejo, delajo tako, kot ZMOREJO. In to me res navdušu-
je. Da se v vsaki situaciji potrudiš narediti neko stvar po 
svojih najboljših močeh.

To miselnost uporabljam tudi pri svojem delu v občin-
skem svetu. Na sejah bi lahko dvigoval samo zelene in 
rdeče listke, pa bi mirno preživel štiriletni mandat. A to 
mi je tuje. Želim, da v našem mestu sprejemamo modre, 
dolgoročno naravnane in strateške odločitve. 

V preteklem letu je že vse kazalo, da bo z letošnjim 
letom upravljala našo vodo Komunala Kranj ali pa VO-
-KA Snaga iz Ljubljane. V Slovenski ljudski stranki smo 
mnenja, da mora občina sama imeti neposredni nadzor 
nad oskrbo z vodo v občini, zato smo naglas konstruktiv-
no oporekali predstavljeni rešitvi in nizali argumente za 
lastno javno komunalno podjetje, pa če tudi bi to pomenilo 
našo izključitev iz sodelovanja v občinskem svetu. In na 
koncu se je našla primerna rešitev, s katero smo bili za-
dovoljni vsi – ustanovitev javnega komunalnega podjetja.

Dejaven sem tudi kot predsednik Odbora za Škofjelo-
ški pasijon. Želim, da bomo uprizoritve v naslednjem letu 
in konferenco združenja Europassion izpeljali tako, kot 
ZMOREMO, ter da bo vsak od nas lahko dodal svojo doda-
no vrednost projektu. Le s timskim delom in primernim 
posluhom občine bomo ustvarili nepozabno in navdihu-
jočo zgodbo.
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Igor Kavčič

Z likovno umetnostjo se srečujete že od svojega 
otroštva, ded France je bil znani slovenski slikar, 
stric Andrej umetnostni zgodovinar in direktor 

Loškega muzeja … Kako se iz otroških let spominjate lo-
ških likovnih ustvarjalcev in Združenja umetnikov Ško-
fja Loka?

Društva se najbolj spominjam preko strica Andreja, 
ki je veliko prihajal k nam domov, pa tudi midva z oče-
tom sva pogosto zahajala k njemu na grad. Pogosto je 
razlagal, kaj vse bi lahko umetniki v Škofji Loki naredili. 
Še danes se jasno spominjam, da je govoril o Kašči, kako 
jo bodo preuredili v galerijo, govora je bilo tudi o loških 
slikarjih in njihovih ustvarjalnih projektih. Doma smo 
imeli polno hišo slik, vseskozi smo hodili na odprtja 
razstav, številni umetniki so bili prijatelji mojega očeta 
in strica, kipar Tone Logonder pa je bil bratranec moje 
mame. Bila sem stala pet let, odraslim segala komaj do 
popka, ko sem hodila na razstave slik Borisa Jesiha, 
Franca Novinca, Hermana Gvardjančiča in drugih ter jih 
imela priložnost videvati v njihovih ateljejih.

 V preteklem letu ste v Združenju obeleževali 40-letnico 
obstoja in delovanja. Ste se prav posebej pripravljali na to?

Pred desetimi leti, ko je združenje imelo 30 let, sem 
bila tajnica društva, predsednik pa Tomaž Lunder. S ta-
kratnimi in kasnejšimi izkušnjami predsednice sem 
bila pripravljena na lansko obeleževanje jubileja, pa 
tudi sicer kot vodja razstavnega programa v Sokolskem 
domu in koordinatorka Škofjeloškega pasijona ter Dne-
vov evropske kulturne dediščine vseskozi razmišljam 
o nekih projektih. Tako imam tudi v okviru Združenja 
vedno kakšne zamisli in sem tako pričakala tudi obele-
ževanje obletnice.   

 Ki ste jo obeleževali tako rekoč skozi vse leto, ta čas 
pa je še odprta aktualna razstava Skozi čas in naprej na 
Loškem gradu ...

V konceptu našega obeleževanja je bilo, da prika-
žemo delovanje različnih umetnikov, članov našega 
društva, poleg likovnikov, ki smo najmočnejši, še glas-
benikov, literatov, fotografov … Želeli smo predstavili, kdo 
smo in kaj delamo. Tako sta na primer Barbara Demšar 

in Nataša Šuštaršič Plotajs na velikem plakatu ob vho-
du v Škofjo Loki predstavili vsaka po eno svoje delo. 
Zelo uspešen je bil koncert Uršule Ramoveš in Fantov z 
Jazbecove grape. Seveda pa smo pripravili tudi kopico 
likovnih razstav in dogodkov. Že v začetku leta smo se 
predstavili na skupinski razstavi v Žireh, v sodelova-
nju s KD Ivan Tavčar Poljane tudi na njihovem dogod-
ku ob kulturnem prazniku. V Poljanah smo pripravili še 
tradicionalno Kolonijo Iveta Šubica, prav tako jubilejno, 
dvajseto. V Poletnem in jesenskem času smo sodelovali 

Ponosna na loške umetnike

Akademska slikarka Agata Pavlovec je dolgoletna članica, zadnja leta 
tudi predsednica Združenja umetnikov Škofja Loka. Zavezana je loškemu 
kulturnemu utripu in v domačem ateljeju svoji prepoznavni likovni govorici. 
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Nastop harmonikarjev 
različnih generacij  pred izborom 

za državno tekmovanje.

harmonike
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s turškimi in belgijskimi umetniki, ko smo oboje gostili 
v Škofji Loki, sami pa smo razstavljali v Belgiji, v letoš-
njem letu pa načrtujemo še  obisk in skupinsko razstavo 
v Turčiji. Seveda je tu še razstava na Loškem gradu, ki jo 
omenjate. Omeniti moram tudi, da nismo samo lokalno 
usmerjeni, ampak da kot društvo ves čas delujemo tudi 
v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov, ki pa je 
v tem letu obeleževala 120-letnico delovanja. 

 Najbrž ni lahko vzdrževati nekega sožitja med člani 
umetniki različnih generacij in umetniških praks in s tem 
povezovati vse te individualizme za neko skupno stvar?

Deset let sem se kalila v organizacijskem delu, ki mi 
kar leži. Zdi se mi, da sem nagnjena k temu, da iz ka-
osa delam red in stvari pospravim v prave predale. V teh 
letih sem se tudi navadila, da smo umetniki vendarle 
nekoliko drugačni, da je mogoče potrebno nekoliko več 
prilagajanja in predvsem prožnosti. Seveda je treba znati 

tudi improvizirati. Včasih je v smislu delovanja društva 
težje najti skupen jezik z mlajšimi avtorji kot z že uve-
ljavljenimi člani. Imamo tudi več odličnih umetnikov, ki 
se navzven manj identificirajo z Združenjem. Vseh do-
sedanjih članov združenja je okrog 70, ta čas pa nas je 
nekaj čez 40. Fino je, še imaš ob sebi tudi ljudi, na katere 
se lahko zaneseš: vedno vem, na kaj lahko računam pri 
Mateju, kaj bo naredil Rado, kje bo na pomoč priskočila 
Barbara in tudi drugi. Pri organizaciji mislim, da še ved-
no velja, da je najbolj pomemben osebni kontakt. 

 Pri tem uspešno sodelujete tudi z Loškim muzejem ...
Muzeji po Sloveniji pokrivajo tudi področje likov-

nih in sodobnih vizualnih umetnosti v lokalnem oko-
lju. Vez med našim Združenjem in Loškim muzejem je 
postavljena in dobro deluje. Tudi v jubilejnem letu je bilo 
sodelovanje zelo bogato. Kustosa za umetnostno zgodo-
vino Boštjan Soklič in Barbara Sterle Vurnik sta opravila 
veliko delo, ko sta preteklo leto obiskala vse umetnike v 
naših ateljejih, se z nami pogovarjala, pokazali smo jima 
svoja dela, pripravila sta besedila o tem. Kaj takega doslej 
še nismo bili deležni. Na Loškem gradu je aktualna pre-
gledna razstava del naših članov Skozi čas in naprej, 
21. januarja bo tudi predstavitev razstavnega kataloga. 
Podelili bomo še Groharjevo nagrado slikarju Pavlu Flor-
jančiču in hkrati ob slovenskem kulturnem prazniku 
pripravili razstavo njegovih del v Sokolskem domu.

 Kako vam ob obsežnem organizacijskem delu uspe 
vzdrževati in negovati svojo umetniško pot? 

Organizacija mi je zelo blizu in mi kar ustreza, da se 
premaknem tudi ven iz ateljeja. Moram pa priznati, da je 
v preteklem letu obeleževanja 40-letnice Združenja moje 
slikarstvo kar nekoliko mirovalo in čakalo, da si bom 
zanj vzela več časa. Zadnje pol leta me v ateljeju skorajda 
ni bilo videti. Sicer si ne delam novoletnih zaobljub, am-
pak preprosto vem, da bom letošnje leto spet bolj 'pridna' 
pri slikanju. Ta čas že pripravljam dela za razstavo, ki bo 
20. februarja v galeriji Pogled v Kamniku. Nekaj del je v 
vmesni fazi in čakajo, da jih podpišem.

 Kaj to pomeni za vaš nadaljnji umetniški razvoj in kaj 
za delovanje v Združenju?

Zame pomeni, da imam vseskozi v glavi, da je čas, da 
se spet temeljiteje posvetim svojemu slikarstvu. Imam 
nekaj nedokončanih del in veliko idej in zamisli, ki jih 
bom v kratkem tudi izpeljala. V društvu se mi izteka 
mandat predsednice, zato pričakujem pravega nasle-
dnika in z njim nove ideje in mogoče tudi osveženo eki-
po. Sodelujem v ekipi Sokolskega doma, prav tako pa je 
Združenje nekakšen življenjski sopotnik – tako moj kot 
ostalih članov. Ne znam si predstavljati umetniškega de-
lovanja v Škofji Loki brez društva. Nasprotno, menim, da 
imata tako Škofja Loka kot Združenje še velik potencial.

Vemo, kako pomemben je Sejalec za 
slovenski narod in tudi da je nastal tu, v 
Škofji Loki. Vemo pa tudi, da na Loškem 
trenutno živi vsaj veliko umetnikov, ki so 
pomembni doma, nekateri pa tudi v tujini.
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Mateja Rant

Pet dijakov Srednje šole za strojništvo v Šolskem 
centru (ŠC) Škofja Loka tako letos sodeluje pri dveh 
projektih, ki ju opravljajo v sodelovanju s podjetjem 

Niko Železniki. V preteklosti so po besedah njihovih men-
torjev Kristjana Prosena in Mateja Praprotnika dijaki ŠC 
Škofja Loka pri reševanju konkretnih izzivov že sodelova-
li tudi s podjetjema Domel in Poclain Hydraulics. »V šoli 
nam to omogoča boljši stik z realnostjo v industriji, men-
torji teh dijakov v podjetjih pa spoznajo delo z dijaki.« 

Dijaki sodelujejo  
s podjetji

V Šolskem centru (ŠC) Škofja Loka so 
pred tremi leti dijakom prvič ponudili 
možnost, da se lotijo reševanja 
konkretnih izzivov, s katerimi se 
srečujejo podjetja v lokalnem okolju.

Dijaki z mentorjema Kristjanom Prosenom in Matejem Praprotnikom

Anna Hladnik 
Pot v Bitnje 16, Kranj
T: 04 23 12 520 
GSM: 041 440 793

www.svicarska-sola.si 
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Tovrstni projekti so še posebno 
dragocena izkušnja za dijake, ki se 
tako že med šolanjem lahko sezna-
nijo, kako poteka delo v podjetju. V 
okviru enega od dveh letošnjih pro-
jektov dijaka četrtega letnika Žan 
Požek in Primož Pogačnik sodelu-
jeta pri reševanju inženirskega pro-
blema v podjetju Niko pri obračanju 
kolutov pločevine, da bi bilo obrača-
nje čim lažje in bi pri tem poškodo-
vali čim manj materiala. Pripravila 
sta model obračalnika, ki zavzame 
malo prostora, obenem pa lahko obr-
ne več kolutov pločevine naenkrat. 
Če bo njuna inovacija delovala tudi 
v praksi, bosta dijaka izdelek prip-
ravila tudi za zaključno nalogo pri 
četrtem predmetu za maturo. Dijaki 
tretjega letnika Tim Maček, Jakob 
Prevodnik in David Perkič pa raz-
vijajo napravo, s katero bi lahko čim 
bolj natančno izmerili silo zapiranja 
zaponke na fasciklu. Z omenjeno 

napravo bi lahko opravili elektron-
ske meritve na zaponki in pri tem 
pri vsaki meritvi na isti zaponki do-
segli enako vrednost, s čimer bi bile 
meritve bolj zanesljive. »Projekt smo 

prevzeli od ekipe, ki je s tem začela 
že lani, a podjetju njihov model ni 
ustrezal, zato smo začeli znova,« so 
pojasnili. 

Zanimanje za tovrstne projekte 
je med dijaki precejšnje, ugotavljata 
Kristjan Prosen in Matej Praprotnik. 

»Od petdesetih dijakov v dveh oddel-
kih se jih je v preteklem šolskem letu 
za sodelovanje s podjetji zanimalo 
14.« Dijaki lahko tako po besedah 
Mateja Praprotnika spoznajo delo-

vanje uspešnih podjetij. »Obenem 
pa se naučijo, da so napake del vsa-
kega procesa. V šoli je namreč pov-
sem drugače, napake pri testih se 
kaznujejo.« V podjetjih pa so napake 
del procesa razvoja, o njih se je treba 
pogovarjati in jih reševati. 

Zanimanje za projekte, ki jih izvajajo v sodelovanju  
s podjetji, je med dijaki precejšnje, ugotavljata Kristjan 
Prosen in Matej Praprotnik. »Od petdesetih dijakov v dveh 
oddelkih se jih je v preteklem šolskem letu za sodelovanje  
s podjetji zanimalo 14.« Dijaki lahko tako po besedah Mateja 
Praprotnika spoznajo delovanje uspešnih podjetij.
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Mateja Rant

PD Škofja Loka je naslednik po-
družnice slovenskega planin-
skega društva, ki so ga usta-

novili 24. januarja 1907 za škofjeloški 
sodni okraj s sedežem v Selcih. Dne 
12. maja 1929 so sedež podružnice 
formalno prenesli v Škofjo Loko. Zad-
njih pet let društvo vodi Janez Pintar, 
pred tem pa je društvo kar trideset let 
uspešno vodil sedanji podpredsednik 
Jože Stanonik. Lani je društvo štelo 
954 članov, kar jih uvršča med naj-
večja društva tako na Gorenjskem kot 
v Sloveniji. So tretje največje planin-
sko društvo na Gorenjskem in peto v 

Sloveniji po številu članov. »Do danes 
(8. januarja, op. a.) je članstvo obnovi-
lo že 87 članov,« je ponosen Pintar, ki 
ga tudi veseli, da kar tretjino članstva 
predstavljajo mladi.

Pod okriljem PD Škofja Loka delu-
jejo številni odseki in odbori. Aktiv-
ni so pri delu z mladimi, saj na vseh 
treh škofjeloških osnovnih šolah 
delujejo planinski krožki, v katerih 
mladim planincem privzgajajo od-
govoren odnos do narave. »Mentor-
jem in ravnateljem na teh šolah smo 
zelo hvaležni za njihovo podporo,« je 
poudaril Pintar in pojasnil, da je bilo 
v planinske krožke na škofjeloških 
osnovnih šolah lani vključenih kar 
250 otrok. Ob tem je Jože Stanonik 

spomnil, da so prvi planinski krožek 
ustanovili v šolskem letu 1972/73 
v sedanji OŠ Škofja Loka-Mesto. V 
društvu za svoje člane na leto prip-
ravijo okrog štirideset planinskih 
izletov, od manj do bolj zahtevnih, 
na katere se odpravijo v družbi vod-
nikov z licenco, ki delujejo v okviru 
vodniškega odseka. Ta čas imajo 21 
vodnikov z licenco. Največja sekcija 
pri tem odseku je planinska sekcija 
upokojencev, ki se na izletih sre-
čujejo dvakrat tedensko, je razložil 
Stanonik. »Za posamezen izlet se 
prijavi tudi po osemdeset članov. 
Zanje namreč to predstavlja tudi 
kakovostno druženje in ohranjanje 
vitalnosti.« Svojo planinsko sekcijo 

Tretjino članstva predstavljajo mladi

Planinsko društvo (PD) Škofja Loka, ki neprekinjeno deluje od leta 1907,  
po številu članov sodi med največja planinska društva na Gorenjskem  
in celo v državi.

Janez Pintar in Jože Stanonik
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imata tudi dve škofjeloški podjetji. Člani društva v okvi-
ru markacijskega odseka skrbijo za dobro označevanje 
110 kilometrov planinskih poti na območju, ki ga pokri-
va PD Škofja Loka. »Svoje člane spodbujamo k varova-
nju narave, saj se moramo zavedati, da smo mi le gosti 
v gozdovih, ki so dom živalim in rastlinam,« je poudaril 
Pintar in dodal, da se trudijo tudi drugim obiskovalcem 
hribov in gora privzgojiti spoštljiv in odgovoren odnos 
do naravnega okolja. »Pohodnike spodbujamo, da hodi-
jo po markiranih poteh, druge pa prepustijo živalim.« 
Število obiskovalcev hribov in gora namreč neprestano 

narašča, ugotavlja Stanonik. »To je dobro razvidno tudi 
iz obiska v naših dveh planinskih kočah na Lubniku in 
Blegošu. Včasih je bil dom na Lubniku odprt od maja do 
konca septembra, pozimi pa le ob koncih tedna, zdaj pa 
obiskovalce sprejema vse dni v letu. Koča na Blegošu pa 
je v preteklosti pozimi zaprla svoja vrata, zdaj pa je ob 
koncu tedna in med prazniki odprta tudi pozimi. To nam 
narekuje število obiskovalcev.« Hojo v hribe spodbujajo 
tudi v okviru Kluba Lubnikarjev in Blegoških korenin. 
»Klub Lubnikarjev je vstopil že v 44. sezono, pri čemer 
imamo na leto v povprečju okrog 25 tisoč vpisov v knjigo. 
Pri Blegoških koreninah pa teče 14. sezona, na leto ima-
mo okrog 12 tisoč vpisov.«

Za kočo na Blegošu so po Pintarjevih besedah prido-
bili tudi certifikat Okolju in družinam prijazne planin-
ske koče. V prihodnjih dveh letih tako načrtujejo obno-
vo koče s povečanjem kuhinjskega dela, restavracije in 
terase, da bo še prijaznejša družinam. »Že lani pa smo 
v spalnem delu dogradili ločena stranišča in kopalnice, 
saj želimo urediti sobe, ki bi bile primerne, da družine v 
njih lahko preživijo tudi več dni.« Nikakor pa ni njihov 
cilj, da bi dom na Lubniku ali kočo na Blegošu spremenili 
v »restavraciji«, ampak bodo ohranili ponudbo, ki pritiče 
statusu planinskih koč kot zavetišč, v katerih planincem 
ponujajo topli obrok in čaj. »Za nas je najpomembnejše, 
da je planinec ob odhodu zadovoljen in da se varno vrne 
v dolino,« je še dejal Pintar.

                        + poštnina
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V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

 Lani je društvo štelo 954 članov, kar jih uvršča 
med največja društva tako na Gorenjskem 
kot v Sloveniji. So tretje največje planinsko 
društvo na Gorenjskem in peto v Sloveniji 
po številu članov. Obiskovalcem hribov in 
gora poskušajo privzgojiti spoštljiv odnos 
do naravnega okolja. Pohodnike spodbujajo, 
da hodijo po markiranih poteh, druge pa 
prepustijo živalim.
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Maja Bertoncelj

Mare Kržan (vokal in kita-
ra), Primož Jakoš (kitara, 
vokal), Aleš Cerar (bas ki-

tara, vokal) in Aleš Jakoš (bobni) je 
gorenjsko-dolenjska zasedba, ki jo 
poznamo pod imenom Purple Panic 
Lady. Vsi imajo dolgo glasbeno kilo-
metrino in so prekaljeni glasbeniki. 
Igrali so v različnih skupinah in na-
stopali po odrih v Sloveniji in v tujini.

»Po stažu smo dokaj mlada sku-
pina. V tej zasedbi igramo dobri dve 

leti. Svojo jezo in energijo zelo radi 
prenašamo z odra na publiko. Sami 
sebe uvrščamo v 'koncertne bende', 
plavamo pa v bolj metalskih vodah. 
Igramo predvsem avtorsko glas-

bo, med katero pa se najde tudi kak 
energični 'cover',« pojasni Mare Kr-
žan, ki prihaja iz Reteč. Glasba ga 
spremlja že od otroštva. »Do osem-
najstega leta sem igral kitaro, nato 

Predstavili svoj prvi album

Purple Panic Lady je glasbena skupina, ki je v letu 2018 zmagala na enem izmed 
tekmovanj za novonastale skupine, konec lanskega leta pa so izdali svojo prvo 
zgoščenko in jo predstavili na koncertu v Škofji Loki.

Purple Panic Lady je mlada skupina po stažu, katere člani pa imajo že dolgo glasbeno kilometrino. Igrali so v različnih skupinah na odrih tako  
v Sloveniji kot v tujini. / Foto: arhiv skupine

V dveh letih so sestavili deset avtorskih skladb in izdali 
zgoščenko, na kateri je osem avtorskih skladb in ena 
neavtorska skupine Sepultura. Kot pravijo, so v njej našli 
skupno točko svojega glasbenega okusa, tisto, kar vsak na 
svojem področju išče v glasbi.
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Aleš Cerar (levo) in Mare Kržan sta že stara znanca na loški glasbeni sceni. / Foto: arhiv skupine

deset let bobne, sedaj sem znova na 
kitari. Rad imam glasbo in od nekdaj 
živim z njo, je del mojega življenja,« 
je dodal. Iz sosednje Gorenje vasi 
pri Retečah je Aleš Cerar s prav tako 
zelo dolgo glasbeno kilometrino. »V 
tej zasedbi sem ponovno našel smi-
sel in motivacijo,« je pojasnil razloge 
za vrnitev. Mare in Aleš sta tista, ki 
sta zaslužna za nastanek skupine. 
Brata dvojčka Jakoš se na vaje, ki jih 
imajo dvakrat tedensko v Kulturnem 
domu Reteče, vozita iz Zagradca pri 
Ivančni Gorici. Najprej se je skupini 
priključil Aleš, nato še Primož. »Med 
nami je prava kemija, kar je zelo po-
membno. Takoj smo se ujeli,« pouda-
ri Mare. 

Zmaga na bitki glasbenih skupin
Da to drži, so dokaz rezultati nji-

hovega glasbenega ustvarjanja. V 
letu 2018 so zmagali na Bitki glas-
benih skupin oziroma BOB (Battle of 
Bands), ki je vsako leto v Klubu Jedro 
v Medvodah. »To je bil sploh naš prvi 
nastop v tej zasedbi. Prijavili smo se 
brez posebnih ambicij. Želeli smo le 
videti, kako delujemo na odru, če je 

tudi tam med nami prava kemija. In očitno je. Zmagali smo zelo prepričljivo,« 
je povedal Aleš Cerar. 

Drugi mejnik skupine Purple Panic Lady pa se je zgodil konec lanskega 
leta z izidom prvega albuma z naslovom Tears and pain (Solze in bolečina). »V 
dveh letih smo sestavili deset avtorskih skladb in izdali zgoščenko, na kateri 
je osem avtorskih skladb in ena neavtorska, v kateri smo našli skupno točko 
svojega glasbenega okusa, tisto, kar vsak na svojem področju išče v glasbi. To 
je skladba od Sepulture z naslovom Roots Bloody Roots,« pravi Aleš Cerar. Na 
svoj prvi album so zelo ponosni. »To je naš prvi otrok, nagrada za ves trud,« 
je dejal Primož Jakoš, Cerar pa dodal, da so odzivi nanj za zdaj zelo dobri. 
Predstavili so ga na koncertu 27. decembra v Loškem pubu. 

Že pripravljajo material za nov album
Predstavitve bodo nadaljevali tudi v letu 2020. V načrtu imajo koncerte po 

različnih krajih v Sloveniji in morda tudi v tujini. Besedila njihovih skladb so 
napisala v angleškem jeziku, avtorica pa je Ariana Kržan. Kot pravijo, se prav 
vsak lahko najde v njih. »Cilj je čim boljša promocija našega prvega albuma, 
hkrati pa pridno vaditi in pripravljati material za naslednjega. Skratka, čim 
dlje želimo uživati v glasbi,« je zaključil Mare.

Mare Kržan (vokal, kitara), 
Primož Jakoš (kitara, vokal), 
Aleš Cerar (bas kitara, 
vokal) in Aleš Jakoš (bobni) 
je gorenjsko-dolenjska 
zasedba, ki jo poznamo pod 
imenom Purple Panic Lady. 
Skupaj igrajo dobri dve 
leti. Konec lanskega leta so 
izdali svoj prvi album in ga 
predstavili na koncertu v 
Škofji Loki. Na albumu je 
devet skladb, od tega osem 
avtorskih. Besedila zanje je 
napisala Ariana Kržan in 
so v angleškem jeziku. Kot 
pravijo, se prav vsak lahko 
najde v njih. 
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Mateja Rant

Pestro tudi brez 
snega

Decembrski festival Loka  
v snegu, ki so ga poimenovali 
po istoimenski Groharjevi  
sliki, naslikani z balkona 
Homanove hiše, je tudi letos 
ponudil pisan nabor prazničnih 
dogodkov. Otroke je razveselil 
prihod treh dobrih mož,  
uživati je bilo mogoče še 
ob odličnih koncertih in 
predstavah za odrasle in otroke, 
za zaključek pa so poskrbeli  
za zabaven vstop v novo leto  
na Mestnem trgu.

Vrhunec festivala je predstavljalo silvestrovanje s skupino Duble Truble, ki je 
Mestni trg napolnila z živahno in energično glasbo ter tako poskrbela za zabaven 
vstop v novo leto. Zadnje minute do polnoči je skupaj z županom odštevalo več 
kot tisoč meščanov. / Foto: arhiv festivala

Na razprodanem koncertu »za prijatelje« je v Sokolskem 
domu nastopil istrski trubadur Rudi Bučar. S svojim 
glasbenim ustvarjanjem že skoraj poldrugo desetletje 
ohranja in plemeniti istrsko kulturno dediščino, ki jo je 
delil tudi s publiko v Škofji Loki. / Foto: Lovro Megušar

Zelo dobro obiskan je bil še koncert Pera Lovšin, ki je poslušalce skupaj s 
Španskimi borci popeljal skozi svoj repertoar skladb in v mnogih prebudil lepe 
spomine na mladost. / Foto: Aleš Žnidar

Otroci so se razveselili obiska dedka Mraza, ki jih je tokrat prvič obiskal ob 
novem drsališču na Trgu pod gradom. Za uvod sta Lucija Rupar in Maja Rakovec 
interpretirali pravljico Nisem Božiček. / Foto: arhiv festivala



Povsem razprodan je bil tudi koncert legendarnega Radeta Šerbedžije. 
Predstavil je svojo novo zgoščenko, skladbe s te plošče pa je prepletel še s 
svojimi največjimi uspešnicami ter poezijo in spomini. Tako ni manjkalo niti 
njegovih posebnih življenjskih zgodb in dogodivščin, ki jih lahko doživi le 
peščica velikih ljudi. / Foto: Lovro Megušar

Tik pred koncem leta je Škofja 
Loka utripala še v disko ritmih v 
okviru Diskölöke v snegu. Ekipa 
mladih glasbenih ustvarjalcev 
moderne plesne glasbe je 
pripravila nor večer tako za mlade 
kot starejše. Med drugim se je 
predstavil slovenski DJ Urban 
Jeram, zmagovalec zloglasnega 
tekmovanja Burn Residency 2012, 
na katerem je pometel z več kot 
tisoč prijavljenimi udeleženci z 
vsega sveta in si tako prislužil 
poletno rezidenco na Ibizi. Na 
elektronski sceni je prisoten že 
vse od leta 1999. / Foto: Lovro 
Megušar

Otroci vseh štirih osnovnih šol in Vrtca Škofja Loka so skupaj z županom 
v Kinu Sora tudi letos izrekli novoletna voščila Ločanom. Po voščilih so si 
ogledali sinhronizirani otroški film Ježek in Vran na sirovi dirki, napeto in 
duhovito lutkovno animirano dogodivščino, ki izpostavlja pomen različnosti 
in kako lahko svoje šibkosti spremenimo v prednosti. Sledila je še novoletna 
zabava z delavnicami za otroke. / Foto: arhiv festivala

Kot pravljični duet, ki trga gate in navdušuje tudi stare mame 
in ate, pa so napovedali pripovedovalsko-glasbeni večer za 
odrasle v Jesharni, na katerem sta nastopila pripovedovalec 
Rok Kosec in glasbenik Goran Završnik oziroma duet Vroča 
župa. / Foto: Denys Shadro
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Mateja Rant

N a razstavi je knjižničarka 
Ma teja Gartner predstavila 
vse knjige, ki jih je mogo-

če najti na njihovih policah in jih je 
ilustrirala Jelke Reichman. To so: 
Ma ček Muri, Medvedki sladkosned-
ki, pesmice Pleši, pleši, črni kos ... 
Posebno mesto so namenili knjigi 
Rasla je Jelka, seveda zaradi enake-
ga imena kot pri ilustratorki Jelki 
Reichman. Njene ilustracije pa so 
krasile tudi vse stene v knjižnici in 
vrata knjižnice. 

Njene podobe očarajo z mehkobo  
in prisrčnostjo

V Osnovni šoli (OŠ) Škofja Loka-Mesto so ilustratorki Jelki Reichman ob njeni 
osemdesetletnici posvetili razstavo v šolski knjižnici.

V decembru so ostale učence k branju spodbujali osmošolci Juš, Neža, Jasna in Lucija.

V knjižnici so razstavili knjige z ilustracijami 
Jelke Reichman.

»Vseh 32 let, kar delam v knjižnici, opažam, da otroci zelo radi berejo knji-
ge, ki so opremljene z ilustracijami Jelke Reichman,« je pojasnila Mateja Gar-
tner in dodala, da so bile njene ilustracije aktualne že v času njenega otroštva 
in so torej resnično večne. Prepričana je, da ilustratorka otroke, pa tudi od-
rasle očara z mehkobo in prisrčnostjo, ki vejeta iz njenih naslikanih podob. 
»Konkretne življenjske situacije kar oživijo skozi njene ilustracije in dobijo 
pridih čarobnosti.« Na ogromnem plakatu na balkonskih vratih knjižnice pa 
so zbirali lepe misli, ki so jih otroci posvetili Jelki Reichman ob njenem jubi-
leju. Te misli ji bodo skupaj s knjigo ilustracij, ki so jo izdelali prvošolci, tudi 
poslali. 

V šoli tudi na ta način poskušajo otroke spodbujati k branju, kar je tudi 
glavni cilj projekta Objem, ki ga v povezavi s šolsko knjižnico izvajajo že tret-
je leto. Zato ne čudi, da v času, ko trend branja upada, pri njih izposoja knjig 
celo narašča, z navdušenjem ugotavlja Mateja Gartner. Vsak mesec učencem 
pripravijo bralni izziv, v okviru katerega so jih med drugim spodbujali, da so 
si izbrali tudi knjige, ki se jim na prvi pogled niso zdele privlačne. V decembru 
pa so ostale učence k branju spodbujali osmošolci Juš, Neža, Jasna in Lucija s 
povabilom k izboru knjig po njihovem okusu. V knjižnici so razstavili knjige, 
ki so jih sami že prebrali in jih zato priporočajo tudi drugim. »Odziv je bil res 
presenetljiv,« je bila navdušena Mateja Gartner.



   Eva
Černe
     Vlado Kreslin

Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri
Lions klub

Škofja Loka
organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas  in Eventim: prodajna mesta

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra
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Vilma Stanovnik

Letošnji 22. Pokal Loka se je začel prvi torek v de-
cembru, potekal pa je ob torkih, četrtkih in sobotah. 
»V klubu smo od začetka novembra delali za pri-

reditev, saj je bilo treba pripraviti vse za nemoten potek 
tekmovanja, kar pomeni tudi sojenje, pripravo srečelova 
in prodajo srečk. Z izkupičkom si plačujemo treninge, saj 
klub nima svojega kegljišča, ampak smo najemnik tukaj 
v dvorani na Podnu,« je pojasnila Alenka Dolenec, predse-
dnik Kegljaškega kluba Knauf Insulation (KI) Škofja Loka 
Jure Hajnrihar pa je povedal, da je vesel, ker kegljači z 
različnih koncev Slovenije radi prihajajo v Škofjo Loko.

Tako je letos na kegljišču športne dvorane Poden na-
stopilo kar šestindevetdeset registriranih kegljačev in tri-
najst kegljačic, poleg njih pa še štirideset neregistriranih 
kegljačev in devetnajst kegljačic. Med njimi so kegljali 
tudi slovenski reprezentanti, s 662 podrtimi keglji pa se je 
najbolj izkazal Primož Pintarič (KK Ograjca). »Na turnir v 

Kegljali so za Pokal Loka

Kegljaški klub Knauf Insulation Škofja Loka je bil v decembru organizator  
22. Pokala Loka, na njem pa je skupaj nastopilo kar 168 kegljačic in kegljačev.  
V moški konkurenci je slavil reprezentant Primož Pintarič, v ženski konkurenci 
pa je zmagala najboljša slovenska kegljačica Brigitte Strelec. 

Najboljši domači kegljač je bil na 14. mestu Jure Hajnrihar. Pokal mu 
je izročil direktor Zavoda za šport Igor Draksler.
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Največ kegljev na Pokalu Loka sta podrla Jure Fleischman  
in Primož Pintarič. 

Škofjo Loko redno prihajam, mislim, da sem ga doslej mo-
ral spustiti le enkrat. Klub je odličen organizator, všeč pa 
mi je, ker lahko pomagamo tudi z nakupom srečk, v tem 
času pa je pomembno predvsem to, da se ob kegljanju tudi 
družimo,« je povedal dolgoletni slovenski reprezentant 
Primož Pintarič. Drugo mesto med registriranimi kegljači 
je s 651 podrtimi keglji osvojil Jure Fleischman (KK Tri-
glav), tretje pa s 649 podrtimi keglji Damjan Hafnar (KK 
Ograjca). Aplavz zbranih na zaključni prireditvi si je pri-
služil tudi Jure Hajnrihar (KK KI Škofja Loka), ki je iz rok 
direktorja Zavoda za šport Škofja Loka Igorja Drakslerja 
prejel pokal za najboljšega domačega tekmovalca. S 596 
podrtimi keglji se je uvrstil na 14. mesto.

V ženski konkurenci je 22. Pokal Loka osvojila trenu-
tno najboljša slovenska kegljačica Brigitte Strelec (SKK 
98 poing), ki je podrla 607 kegljev. Drugo mesto med regi-
striranimi tekmovalkami je s 590 podrtimi keglji osvoji-
la Francka Stare Novak (KK Triglav), tretje pa s 575 podr-
timi keglji Monika Blagovič (Taborska jama). 

V konkurenci neregistriranih tekmovalcev je zmagal 
Beno Kemperle (Železniki) s 588 podrtimi keglji, 13 manj 
pa jih je za drugo mesto podrl Janez Rihtaršič (Železniki). 
Tretje mesto je s 566 podrtimi keglji osvojil Boris Žiberna 
(KK Gobar). Med neregistriranimi kegljačicami je s 552 po-
drtimi keglji zmagala Andreja Ravnikar (Železniki), drugo 
mesto je s 551 podrtimi keglji osvojila Mojca Janžekovič 
(Rekreacija Tržič), tretje pa Ema Zajc (KK Ljubelj). Glasen 
aplavz in čestitke si je ob življenjskem jubileju na zak-
ljučni prireditvi prislužila tudi nekdanja kegljačica in se-
lektorka Silva Fleischman.

ALI STE VEDELI ...
... da zadostno uživanje Omega 3 maščobnih kislin poma-
ga pri boljšem delovanju srčno-žilnega sistema, saj znižuje-
jo tako krvni tlak kot tudi srčni utrip? Prav tako izboljšajo prožnost 
žilnih sten, se pravi krčenje ter širjenje le-teh. Delujejo protivne-
tno, izboljšujejo pa tudi delovanje možganov, saj zmanjšujejo 
psihično utrujenost, vplivajo na boljši spomin, izboljšujejo razne 
duševne bolezi itd. Zato je priporočljivo vsaj trikrat tedensko 
jesti ulovljene modre ribe, če pa vam to ne uspe, pa si lahko 
pomagate tudi s kapsulami omega 3. Pri kapsulah moramo biti 
pozorni na izvor ribjega olja v njih, saj so nekvalitetni viri lahko 
onesnaženi s težkimi kovinami, maščobe so lahko oksidirale itn.

... da uživanje glukozamina lajša bolečine v sklepih in 
spodbuja nastanek kolegena, ki pa je sestavni del vezivnega 
tkiva v sklepih?

... uživanje vitaminov in mineralov v obliki dodatkov nam 
pomaga pri normalnem delovanju telesa ter pri vseh pro-
cesih, do katerih prihaja v našem telesu. Ker je hrana, ki nam je 
trenutno na razpolago, večinoma osiromašena vitaminov ter 
mineralov, je uživanje le-teh v obliki dodatkov priporočljivo.  
Vitamin C je močan antioksidant, zmanjšuje tudi utrujenost, 
vitamin D ima velik vpliv na imunski sistem ter normalno hor-
monsko ravnovesje, magnezij bo poskrbel, da ne bo krčev, cink 
za boljši spanec ter regeneracijo, železo je pomembno za dobro 
krvno sliko, saj je sestavni del hemoglobina, če naštejemo samo 
nekatere vitamine ter minerale.

Za še več informacij smo vam na voljo v nakupovalnem cen-
tru Qlandia Kranj v Proteini.si shop Kranj, kjer vam bomo s 
strokovno usposobljenimi svetovalci z veseljem pomagali.

Ker se zavedamo, kako pomembno je zdravje ter dobro počutje, 
pa vam nudimo tudi 15-odstotni popust na izdelke iz oddelka 
zdravje – v trgovini le povejte, kje ste članek prebrali.

Proteini.si Shop Kranj
Nakupovalni center Qlandia, Cesta 1. maja 77, Kranj
T: 059 054 980, E: kranj@proteini.si
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Suzana P. Kovačič

T udi sicer so do zdaj daleč 
največ primerov ošpic, ki so 
izbruhnile v drugi polovi-

ci novembra lani (prvi primer je bil 
vnesen iz tujine, predvidoma iz Bel-
gije), obravnavali ravno v Zdravstve-
nem domu (ZD) Škofja Loka. Lani so 
v Sloveniji potrdili 48 primerov ošpic 
pri večinoma odraslih. Več obole-
lih je bilo sodelavcev škofjeloškega 
podjetja Knauf Insulation. Na obmo-
čju kranjske območne enote Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje 

(NIJZ) so poleg Škofje Loke ošpice 
potrdili še v Kranju in v Mojstrani, a 
v manjšem obsegu.

Kmalu po izbruhu ošpic so v ZD 
Škofja Loka sprejeli prve preventiv-
ne ukrepe. Na glavni vhod so dali ob-
vestilo, s katerim vse osebe z vroči-
no in izpuščajem, prehladnimi znaki 
ali vnetjem očesnih veznic prosijo, 
naj ne vstopajo v stavbo zdravstve-
nega doma, ampak pokličejo svo-
jega izbranega zdravnika. Če ta v 
času obiska ne dela, naj ne vstopajo 
niti v čakalnico dežurne ambulan-
te, temveč naj tudi v tem primeru 
prej pokličejo na telefonsko številko 
04 502 00 70. Bolniki s sumom na 
ošpice so obravnavani ločeno, v ZD 
Škofja Loka so za namen izolirnice 
uredili reševalno vozilo. Tak ukrep je 
bil nujno potreben za zagotovitev po-
gojev za obravnavo drugih bolnikov, 
saj je ob vstopu bolnika z ošpicami v 
stavbo to treba zapreti in zračiti vsaj 
dve uri. Konec decembra so uvedli še 
dodatne preventivne ukrepe in imeli 
odprt samo en vhod v stavbo zdra-
vstvenega doma, kjer je potekala 
triaža. Tamkajšnji zaposleni so vsa-
kega obiskovalca oziroma bolnika 
povprašali, ali ima simptome ošpic 
in ali je bil morebiti v stiku z obole-
lim za ošpicami. Ta dodatni ukrep 
(triažo) so pred nedavnim po posve-
tovanju z NIJZ ukinili, kot je pojas-
nil direktor ZD Stepanović, so ljudje 
že zelo dobro seznanjeni s pojavom 
ošpic in pravilnim preventivnim 
ravnanjem.

Od okužbe do prvih znakov ošpic 
traja okrog deset, lahko celo do 18 
dni. Začetek bolezni je nenaden, z 
vročino in prehladnimi znaki (gla-

Novi primeri ošpic v Škofji Loki

V prvih dneh novega leta so v Zdravstvenem domu Škofja Loka potrdili  
nekaj novih primerov ošpic pri odraslih, sum na ošpice pri enem otroku  
pa so v minulih dneh še ugotavljali.

Obvestilo v ZD Škofja Loka o pravilnem ravnanju v primeru suma na ošpice / Foto: Tina Dokl 

Od okužbe do prvih 
znakov ošpic traja okrog 
deset, lahko celo do 18 dni. 
Začetek bolezni je nenaden, 
z vročino in prehladnimi 
znaki (glavobolom, kašljem, 
utrujenostjo) ter vnetjem 
očesnih veznic. Sledi pojav 
izpuščaja v ustih na mehkem 
nebu, jezičku, po nebnicah.
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+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

NOVOST

vobolom, kašljem, utrujenostjo) ter vnetjem očesnih 
veznic. Sledi pojav izpuščaja v ustih na mehkem 
nebu, jezičku, po nebnicah. Drugi in tretji dan bolezni 
se pojavijo značilne t. i. Koplikove pege, to so majhne 
bele pege, ki jih najdemo na sluznici nasproti kočni-
kov. Štirinajsti dan po okužbi se pojavi izpuščaj na 
koži, ki traja do sedem dni. Bolniki so ob nastajanju 
izpuščaja močno prizadeti in imajo visoko vročino. 
Na voljo je le podporno zdravljenje, bolnik mora po-
čivati in piti dovolj tekočine, da prepreči dehidracijo. 
Osebe, ki prebolijo ošpice, so zaščitene proti tej bolez-
ni. Največje tveganje za zaplete in tudi smrt imajo do-
jenčki in imunsko oslabljene osebe. Zapleti se pojavi-
jo pri približno tridesetih odstotkih obolelih. Bolezen 
pri novorojenčkih in dojenčkih lahko povzroči hudo 
drisko z dehidracijo. Otroci lahko prav tako zbolijo za 
vnetjem srednjega ušesa in hudo pljučnico, ki je naj-
pogosteje vzrok za smrt. Redkeje se kot zaplet lahko 
razvije tudi vnetje osrednjega živčevja. Najučinkovi-
tejša zaščita proti ošpicam je cepljenje. Precepljenost 
otrok proti ošpicam v Sloveniji je v zadnjih letih pod 
priporočljivo mejo 95 odstotkov. Po podatkih NIJZ je 
imela njihova kranjska območna enota lani 92-odsto-
tno precepljenost proti ošpicam, slabša je bila samo 
v ljubljanski območni enoti, malo pod devetdeset od-
stotkov, najvišja, skoraj stoodstotna, pa v Mur ski So-
boti. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, 
potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.

Ošpice se prenašajo neposredno ali posredno s 
kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene 
osebe (kihanje, kašljanje). Bolnik z ošpicami je kužen 
že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še šti-
ri dni po pojavu. Bolezen se najhitreje prenaša v oko-
ljih, kot so vrtci, šole, množične prireditve.
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Pred leti so na Godešiču v središču vasi prvič postavili jaslice na prostem, ki so bile takrat ideja Matjaža Krajnika. Lani so postavitev jaslic nadaljevali, česar so v Svetu KS Godešič zelo veseli. Njihova želja je, da bi za jaslice vsako leto poskrbela druga družina ali posameznik. V središču vasi so v prazničnem decembru pripravili tudi druženje krajanov. M. B.

Gorenjski gostinci so pred dobrim tednom praznovali 
gostinsko novo leto. Staro so sklenili ob živi glasbi 
in okusih, za katere je poskrbela ekipa Vile Podvin 
v Mošnjah pri Radovljici, ki je druženje gostila. 
Novoletnega gostinskega srečanja sta se udeležila tudi 
zakonca Bernik, Petra in Miha iz Gostilne pri Boštjanu s 
Križne Gore. A. B. / Foto: A. B.

Čivkarije.

V Škofji Loki so pred časom odprli nov Vrtec Kamnitnik. Najbolj so se ga 

razveselili otroci in zaposleni, ki so oblikovali tudi kulturni program ob 

slavnostnem odprtju. Takole barvito oblečeni in živahni so izrazili veselje ob 

novem vrtcu. D. Ž. / Foto: Primož Pičulin

V Gorajtah pri Škofji Loki je v prazničnem decembrskem 
času ponovno zaživela pravljična dežela. Njeni prebivalci so 
oživeli v simpatični predstavi – že deseto leto zapored. In 
ob odprtju so pripravili simpatičen program za povabljene. 
Ravno v tistem času je snežilo, tako da je bilo vzdušje še 
bolj čarobno. Na fotografiji: nastopajoča člana Čukov – Jože 
in Jernej, povezovalec dogodka ob odprtju Miha Deželak 
ter Simona Benko, ki v času, ko ni pomočnica Dedka Mraza, 
poje pri skupini Mali oglasi. A. B / Foto: Tina Dokl



ČIVKARIJE 35 

V Radovljiški graščini so nedavno gostili ustvarjalni festival s prodajno razstavo 

avtorskih del, tako imenovani ARTish. Na njem je sodelovalo več kot dvajset 

umetnikov in ustvarjalcev, prišli pa so iz različnih krajev Slovenije, ne le Gorenjske. 

Vesna Pagon je sicer Žirovka, ki pa živi v Škofji Loki. Na festivalu je predstavila svoj 

Lace4you. Obiskovalci so jo lahko občudovali tudi pri klekljanju oziroma ustvarjanju 

verižice iz zlate niti. A. B / Foto: A. B.

Nobena od treh dam na naši fotografiji ni Ločanka, je pa vsaj ena tesno povezana s Škofjo Loko. To je Silva Košnjek (na desni), sicer Kranjčanka, direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka. Na sredini je Alenka Artnik, doma iz Primorske, svetovna rekorderka v globinskem potapljanju, poleg nje pa njena trenerka Tea Košnjek, doma iz Kranja, sicer tudi hči Silve Košnjek. Ravno ta naveza je botrovala obisku Alenke Artnik v Škofji Loki, kjer je o svojem zanimivem športu govorila v CSS. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Andrej Perko in Metod Frlic, fotograf in kipar, sta 
dolgoletna člana Združenja umetnikov Škofja Loka, ki sta 
v Škofji Loki večkrat na ogled postavila svoja odlična dela. 
Prvi navdušuje s konceptualnimi razstavami fotografij, 
drugi s kipi in instalacijami, oba pa nam pripovedujeta, 
v kakšnem svetu živimo. Srečali smo ju na še aktualni 
razstavi ob 40-letnici Združenja umetnikov Škofja Loka 
na Loškem gradu. Se tokrat dogovarjata o skupnem foto-
kiparskem nastopu? I. K. / Foto: Tina Dokl

Tudi dobra fotografija je doma v Škofji Loki. Že od 
petega impresionista Augusta Bertholda naprej. 
Na fotografiji sta odlična fotografa sodobnega 
časa Peter Pokorn ml. in Janez Pelko, prvi je tudi 
eden stebrov loškega Foto kluba Anton Ažbe, drugi 
pravkar z najnovejšim ciklom fotografij navdušuje v 
Sokolskem domu. I. K.  / Foto: Tina Dokl
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V času do valentinovega in 
gregorjevega ter velike noči 
vrtnarije in vrtni centri po-

nujajo t. i. trobentice (Primula sp.) 
različnih barv cvetov. »Primule niso 
zahtevne za vzdrževanje, imajo pa 
rajši hladnejši prostor. Treba jih je 
izdatno zalivati, vendar ne smejo 
stati v vodi. Ker so v notranjih pro-
storih, tudi hitreje odcvetijo in listi 
radi rumenijo, a za ponovno cvete-
nje ni bojazni, saj rade pocvitajo. Ob 
nakupu je pametno pogledati, koliko 
popkov še imajo poleg največ dveh 
že odprtih cvetov,« je dejal Rock Fi-
nale, ki tudi svetuje, da trobentice 
damo v primerne dekorativne lonč-
ke: »Lonček ne stane veliko, naredi 
pa dodaten barvni učinek. Pri izbo-
ru barve lončka se lahko odločamo 
za sorodne, komplementarne bar-
ve (take, kot so cvetovi) ali pa za 
nasprotne, kontrastne (kontrastni 
lončki lahko barvo cvetja še dodat-
no poudarijo in prinesejo v prostor 
še več barve).«

Barvito  
cvetje poživi 
zimske dni

»Že ob zaključevanju 
božično-novoletnih 
praznikov se ljudje 
začnemo ozirati k 
pomladi in si na 
okenskih policah in 
predvsem na mizah 
želimo barvitega cvetja,« 
pravi krajinski arhitekt 
Rock Finale.

Lonček ne stane veliko, ima pa dodaten učinek. / Foto: arhiv Rock Finale

Za vse spomladi 
cvetoče lepotice 
je primernejši 
hladnejši prostor, 
suhega in toplega 
zraka ne prenašajo 
dobro. 

Hvaležna spomladanska lončnica je tudi 
ciklama (Cyclamen sp.). »Ciklame imajo rade 
predvsem naše babice, a so vedno bolj modne 
tudi med mladimi. Močno rožnati, rdeči ali beli 
cvetovi v lončku primerne barve lahko res dol-
go lepšajo mize. Ciklama ima rada hladnejše 
prostore in precej vlažno zemljo, nikakor pa 
ne sme stati v vodi, saj jo lahko hitro prizade-
ne gniloba. Vzdrževanje ciklam ni zahtevno, 
toda previdno pri odstranjevanju uvelih cve-
tov! Cvet, ki je odcvetel, je treba previdno po-
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tegniti iz gomolja, pri tem pa se ne sme zatrgati. Vsak 
delček stebla, ki v gomolju ostane, pospeši njen propad,« 
je opozoril sogovornik, ki je omenil še t. i. siljene čebuli-
ce hijacint in narcis, ki pa (žal) nimajo dolgega veka tra-
janja, a vseeno prinesejo v prostor barvo in tudi prijet-
ne vonjave. »Za hijacinte velja, da je manj vsekakor več, 
njihov močan vonj namreč lahko povzroči glavobol. Za 
vse spomladanske cvetoče lepotice je primernejši hla-
dnejši prostor, suhega toplega zraka ne prenašajo dobro. 
Čebulice so najlepše v manjših pletenih košarah, ki jih 
lahko napolnimo z barvnimi sisal vlakni ali z drobnim 
lubjem. Dodatna prednost čebulic je ta, da jih na pomlad 
lahko sadimo na prosto in prihodnjo pomlad pričakuje-
mo cvetje tudi na vrtu.«

Kot sklene Rock Finale, pa ne smemo pozabiti na 
rezano cvetje. V tem času cvetličarji in boljše vrtnarije 
ponujajo šopke tulipanov. »Meni so najlepši pisani šopki, 
ki me najbolj spominjajo na pomlad. Šopek je lahko brez 
dodanega zelenja. Ko tulipane prinesemo domov, jih je 
treba na sveže poševno spodrezati in jim dnevno me-
njati vodo. Tulipani veljajo za zelo žejno rezano cvetje.« 
Za tiste, ki imate bolj 'zelene prste', pa še naprej velja, da 
greste sami v naravo in si že lahko naberete vejice for-
zicije (Forsytia sp.), ki bo v topli sobi hitro zacvetela. Na 
osojnih legah tudi že pozdravljajo telohi.

Nepozaben oddih v 
Termah Šmarješke Toplice
po ugodni ceni in z nagradami.

• Vabljeni na tradicionalen 
   ŠMARJEŠKI TEDEN ZVESTOBE.

• Cena: 7 noči s polpenzionom in bogato  
izbiro doživljajev za samo 349 EUR.

• Termini od 2. 2. do 8. 3. 2020.

• POTREBUJETE PREVOZ? Za brezplačen 
avtobusni prevoz se prijavite na 08 20 50 300.  
 

Cena velja za člane kluba Terme Krka. Včlanitev je brezplačna.

www.terme-krka.si | 08 20 50 300  |  booking@terme-krka.eu

NAGRADE: 
brezplačen vikend oddih 

za tri nagrajence in 
brezplačen prevoz za vse!
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Zahtevnost:        // Čas priprave: 45 min // Kuhanje repe: 15 min 

Škofjeloško območje je 
znano tudi po nekate-
rih kulinaričnih poseb-

nostih. Med ljudmi so tako v 
okviru omenjenega projekta 
zbrali več kot sto receptov, na 
podlagi katerih so s pomočjo 
etnologinje Bože Grafenauer 
in kuharskega mojstra And
reja Goljata oblikovali izbor 
jedi, ki so zanimive še danes. 
V prihodnje jih bomo predsta-
vili tudi v Ločanki. Za prvič 
smo izbrali loško smojko, saj 
je ta stara, preprosta jed doma 
samo v Škofji Loki in bližnji 
okolici, drugje je ne pozna-
jo, pojasnjujejo pri Razvojni 
agenciji Sora. 

Sestavine:

• 4 kosi sveže repe (po 10 dag)
• 4 dag prosene kaše
• česen
• mleta kumina
• sol 
• mleti poper
• 10 dag skute
• kisla smetana
• pol jajca

Loška smojka

V okviru projekta Okusi loškega podeželja so pri Razvojni agenciji Sora  
iz skrinj naših babic izbrali nekaj njihovih najboljših kuharskih mojstrovin  
ter jih nadgradili in prilagodili okusom sodobnega časa.

Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Priprava: Repo olupimo, narežemo na velike kose in skuhamo v slani vodi. Ku-
hano repo izdolbemo. Izdolbeno meso narežemo na koščke, zmešamo s kuhano 
kašo, začinimo, vložimo nazaj v repo ter prelijemo z zmesjo skute, kisle smetane, 
jajc in začimb (lahko jo potresemo še z naribanim sirom) in zapečemo. Kot so ob 
tej jedi pojasnili na Razvojni agenciji Sora, pa so gospodinje včasih to jed prip-
ravljale tako, da so repe že zjutraj zložile v železni ali glineni lonec, jih nadevale 
s proseno kašo in postavile v peč. »Tako pripravljene repe so se pekle ves dan in 
bile nared za večerjo. Ker so se med peko repe na robu lonca rade osmodile, so 
jed poimenovali smojka.«



A vtomobilski trg bo tudi letos pester, vsi pome m
b nejši avtomobilski pro izvajalci napovedujejo 
novosti, spremembe inprenoveobstoječihmo

delov. Mnoge novosti bodo na področju elektrifikacije,
letos še vedno bolj v smeri priključnih hibridov, ki jim
avtomobilisti dajejo prednost zaradi zniževanja skupne
povprečneemisijeCO2.Avtomobilskiproizvajalacibodo
namreč od letos plačevali visoke kazni za prekomerne
izpusteogljikovegadioksida.Tisovpovprečjuševedno
previsoki za okoli 20 odstotkov, zato proizvajalce letos

čakaogromnodelanatempodročju.Vtemtrenutkusta
mordaizjemileToyotainTesla,zakateralahkozapiše
mo,dapogojnožeizpolnjujetaostreevropskezahteve.

Za Slovence gotovo najzanimivejši novosti letošnjega 
leta sta volkswagen golf in škoda octavia, ki poleg Re
naultovegaclia inVolkswagnovegapolaveljata zadva
izmednajboljeprodajanihmodelov.Obanaj binanaše
ceste zapeljala že spomladi, golf februarja ali marca,
octaviapapribližnodvamesecakasneje.Mednovostmi
letošnjega leta velja omeniti nov renault captur, ki bo na 
naših cestah že tamesec, peugeot 2008 februarja, seat
leon aprila, in toyoto yaris, ki bo pripravljena septembra 
alioktobra2020.

Med manjšimi in zanimivimi električnimi avto
mobilizanašžepbodoletospravgotovoizstopalipeuge
ot208einkiaesoul,kibostanavoljoževjanuarju,opel
corsae, ki bo na voljo v marcu, volkswagwen ID.3, na 
voljopredvidomajunija,inhondaEvdrugipolovicileta.

Med novostmi posebej omenjamo 
AudiletosprenavljaA5,A3inQ5,prvibonavoljože

spomladi,drugadvapavdrugipolovicileta.Citroënna
povedujeprenove,najprejC3,srediletaprihajapriključni
hibrid C5 in ob koncu leta povsem prenovljen C4. Pre

Avtomobilsko leto 2020  
bo v znamenju hibridnih pogonov
Spet veliko novosti in boj za prevlado na trgu

Škoda octavia, ena pomembnejših novosti letošnjega leta
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mijska znamka koncerna PSA, DS, letos dobi nov prodajni salon v Ljubljani. 
Novost bosta modela DS 3 crossback in večji DS 7 crosssback. Pri BMW-ju 
prihajajo elektrificirani modeli X3 in X1, v drugi polovici leta pa hibrid in 
povsem električni športni terenec iX3. Ford se na trg pripravlja s prenovlje-
no kugo, pumo in sredi leta s prenovo focusa. Mazda jeseni prihaja z elek-
tričnim MX 30, prenavlja CX-3 in v manjši meri tudi mazdo2. Opel začenja 
z električno corso, priključnim hibridom grandland in prenovo insignie ter 

jeseni z električno vivaro-E. Kia v 
januarju predstavlja e-soul, nadalju-
jejo z novim sorentom, kot največjo 
pomladno novostjo, in s priključni-
mi hibridi xceeda in ceeda, v drugi 
polovici leta pa s prenovami ria, nira, 
picanta in stonica. Hyundai spomla-

Toyota yaris 2020, za urbano življenje novega desetletja

V letu 2020 pričakujemo  
veliko hibridnih in  
električnih avtomobilov.  
Pa bodo tudi cenovno 
zanimivi? Večinoma še ne. 
Po nekaterih napovedih  
naj bi se to množično zgodilo 
šele po letu 2025. Subvencija 
za nakup električnega avta 
ostaja 7500 evrov.

 

 

01/23-55-665 
www.cresnik.si 
 

VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL  

Z ZNANO ZGODOVINO  

IN GARANCIJO 

MOŽNOST 

FINANCIRANJA  

BREZ POLOGA 
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di prenavlja I10, I30, v drugi polovici leta 
pa kono in tucsona ter santa fe, ki bo kon-
cem leta dobil tudi svojo hibridno varian-
to. Peugeot bo leto začel z električnim 208, 
sledil bo peugeot 2008, ki bo na voljo tudi 

v povsem električni varianti, jeseni pa 
napovedujejo prenovljena peugeot 3008 
in 5008. Pri Renaultu si na področju malih 
križancev veliko obetajo od capturja, ki se 
mu bo sredi leta pridružila še hibridna va-

Novi peugeot 2008, korak k popolnosti

rianta. Letos napovedujejo 
še prenovo talismana in 
megana. Pri Hondi v prvi 
polovici leta pričakujemo 
novi jazz, ki bo na voljo 
kot hibrid, v drugi polovici 
leta pa povsem električni 
mestni avto honda-E. Seat 
napoveduje prenovo leona, 
atece, proti koncu leta pa 
nov družinski električni 
avtomobil el-born, ki je 
sestrski avto volkswagnu 
ID.3. Kot že omenjeno, bo 
pri Volkswagnu glavna 
novost letošnjega leta golf 
osme generacije, električ-
ni ID.3, med ostalimi pa je 
v drugi polovici leta pred-
videna prenova tiguana, 
arteona, t-rocka, čisto za 
konec leta pa napoveduje-
jo še nov električni ID.4.
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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

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. 

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−6,699 l/100 km. Emisija CO2: 114−151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00018−0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,1−0,4. 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.

Podana cena (MPC=maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cene in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster Essential 1.0 TCe 100.
*Ob nakupu vozila preko Dacia Financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter 
redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

že za 13.290 €

1 LETO
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

ZIMSKIH 
PNEVMATIKPAKET+

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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JANUAR

Od 10. 1. do 5. 2.  Galerija Sokolskega doma Škofja Loka,  
odprtje ob 19.00
Razstava: Stroboskopske regresije Janeza Pelka
Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

Od 10. 1. do 5. 2.  Sokolski dom Škofja Loka, odprtje ob 19.00
Razstava fotografij Jana Bernika »Črnobelo«, Galerija
Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

14. in 21. 1.  OŠ Ivana Groharja, Podružnična šola Bukovica, 
16.00–19.00
Uporaba pametnega telefona (brezplačna delavnica)
Informacije: 040 47 76 40, apolonija@zavodo.org

14. in 28. 1.  Krajevna knjižnica Trata, 19.00
Bralni krožek: Knjigosnedke
Informacije: 04 51 12 500,info@knjiznica-skofjaloka.si

14. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.30
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje: Zlate pravljice 
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

14. 1.  Knjižnica Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Potopisno predavanje  
Po alpskih cestah in stezah do Azurne obale s kolesi 
(Matija Vojsk) 
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

15. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.00
Igrarije s knjigo za otroke od 1. do 6. Leta
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

15. 1.  Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
Pripovedke za odrasle v Škoparjevi hiši: Junakinje
Informacije: 04 51 70 400, info@loski-muzej.si

16. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 16.00
Razgibajmo možgančke, reševanje kviza za 
osnovnošolce
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

16. 1.  Krajevna knjižnica Trata, 17.30
Ustvarjalna delavnica za otroke od 4. leta dalje:  
Dva snežaka
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

17., 24., 31. 1.  Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka  
14.00–15.30
Jezikovni tečaj francoščine, Mladinski oddelek
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

17., 24., 31. 1.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka 
17.00–18.30
Gledališki tečaj za otroke (vsak petek v mesecu)
Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 51 17 81  
nadja.strajnar@hotmail.com

17., 24., 31. 1.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka 
19.00–21.00
Gledališki tečaj za odrasle (vsak petek v mesecu)
Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 51 17 81  
nadja.strajnar@hotmail.com

17. in 18. 1.  Loški oder Škofja Loka
Gledališka predstava: Avtorska reciklaža Feydeaujeve 
komedije: Strasti, laži in maček v žaklju (za izven)
Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 73 09 82  
gledalisce@kd-loskioder.si

18. 1.  Loški muzej, 10.00
Prireditev za otroke 
Informacije: 04 51 70 400, info@loski-muzej.si

18. 1.  Sokolski dom Škofja Loka, 10.00
Otroški abonma Dobrosrčna mala čarovnica  
Glasbena pravljica
Informacije: Tea Oblak, 04 51 12 335

21. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.30
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje: Zlate pravljice 
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

21. 1.  Muzejska dnevna soba Loškega muzeja, 18.00
Predstavitev kataloga 40+ … Skozi čas in naprej …:  
40 let Združenja umetnikov Škofja Loka
Informacije: 04 51 70 400, info@loski-muzej.si

21. in 28. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 10.00–12.00

Splača se biti  
naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Ljudska dediščina z Dušico Kunaver
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

21. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 19.00
Torkov večer s knjižnico NLP – nevrolingvistično 
programiranje in njegova vsakdanja uporaba  
Anton Zupanc
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

22. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 10.00–12.00
Igrarije s knjigo za otroke od 1. do 6. leta
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

22. 1.  Sokolski dom Škofja Loka, 19.30
Kristalni abonma: Darko Karajić »Glasbeno 
popotovanje skozi čas«, koncert
Informacije: Tea Oblak, 04 51 12 335

23. 1.   Šolska ulica, Škofja Loka, 17.00
Odprtje spominskega obeležja Mariji Bračko v Aleji 
zaslužnih Ločank in Ločanov
Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

23. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 17.30
Ustvarjalna delavnica: Dva snežaka za otroke Od 4. leta dalje 
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

23. 1.  Krajevna knjižnica Trata, 13.30–14.30
Knjižnica mene briga 
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

25. 1.  Bohemica iz Prage v Škofji Loki, Sokolski dom, Škofja 
Loka, 19.00
Novoletni koncert komornega zbora Carmina
Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

25. 1.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Gledališka predstava: Florian Zeller: »Resnica«  
(za abonma Rdeči in izven)
Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 73 09 82  
gledalisce@kd-loskioder.si

25. 1.  MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 10.00–12.00
Otroške ustvarjalne delavnice
Informacije: 040 47 76 40, apolonija@zavodo.org

26. 1.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Gledališka predstava: Florian Zeller »Resnica«  
(za abonma Modri in izven)
Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 73 09 82  
gledalisce@kd-loskioder.si

Od 27. 1 do 31. 1.  MDC Blok, Frankovo naselje 68, 15.00–
19.00
Dobrodelna akcija zbiranja zamaškov
Informacije: Nejc Novak, 040 32 61 65, blok@familija.eu

28. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.30
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje: Zlate pravljice, 
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

29. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 10.00–11.00
Igrarije s knjigo – za otroke od 1. do 6. Leta
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

29. 1.  Galerija Ivana Groharja, 18.00
Odprtje razstave Tomaž Furlan:  
Zajtrk na jutranjem vlaku II.
Informacije: 04 51 70 400, info@loski-muzej.si

30. 1.  Familija, Mestni trg 38, Škofja Loka,  
16.30–18.00
Brezplačna šola za starše/Tematsko terapevtsko 
srečanje (Obvezne prijave)
Informacije: dr. Martina Guzelj, 040 37 99 83familija.si@gmail.com

30. 1.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.30
Pravljična joga za otroke od 4. leta dalje,  
Tina Matanović
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si



 10 % POPUST NA CELOTEN NAKUP
Popust velja do 22. 1. 2020. 

NOVO V PONUDBI: 
dolge moške spodnjice

  Tople volnene 
nogavice

Medvoška cesta 3, 1215 Medvode  
(1. nadstropje Mercator centra) 

Delovni čas: 9.00–19.00, sobota 8.00–13.00,  
nedelje in prazniki zaprto 

že od 
3,49 €
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 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        

sudoku_LAZJI_17_0r
NALOGA

8 3 7
1 9 6 3 4

5 4
6 8 7 4

2 3
7 9 5 6

1 4
9 2 3 8 1

5 9

sudoku_LAZJI_17_0�r

REŠITEV

8 3 4 1 9 2 6 5 7
1 5 9 8 7 6 3 4 2
2 6 7 5 4 3 1 8 9
6 1 8 7 3 5 9 2 4
9 2 5 4 6 1 7 3 8
7 4 3 2 8 9 5 1 6
3 8 6 9 1 4 2 7 5
4 9 2 3 5 7 8 6 1
5 7 1 6 2 8 4 9 3

sudoku_LAZJI_17_0r
NALOGA

837
19634

54
6874

23
7956

14
92381

59

sudoku_LAZJI_17_0�r

REŠITEV

834192657
159876342
267543189
618735924
925461738
743289516
386914275
492357861
571628493

Pregnal sosedove kokoši  
 Pogovor med dvema znancema na vasi 

blizu Škofje Loke: »Kaj si pa napravil, Joža, 
da sosedove kokoši nič več ne hodijo na 
naš vrt?«
»Ponoči sem naskrivaj po vrtu položil jajca 
in jih zjutraj pobiral vpričo soseda.«

Dovolj imajo 
 Župnik se je na svojem potovanju po 

svetu ustavil v Lurdu in prižgal svečko za 
zakonski par iz domače fare, ki ni mogel 
imeti otrok. Ko se je čez nekaj let vrnil, je 
najprej obiskal omenjeni zakonski par. Od-
prl mu je fantek.
»Kje je tvoja mamica?«
»V porodnišnici. Dobil sem osmo sestrico.«
»Kje imaš pa očka?«
»Odpravil se je v Lurd, da bi ugasnil svečko!«

Na Spodnjem trgu v Škofji Loki je do konca januarja na ogled miniaturna zimska vasica, ki obiskovalcem pričara pravljično  
zimsko vzdušje. / Foto: Tina Dokl
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VODNAR 
21. januar–19. februar

RIBI 
20. febraur–

BIK 
–20. maj

 
21. maja–

RAK 
–

DEVICA 
–23. september

TEHTNICA 
24. september–

ŠKORPIJON 
–

STRELEC 
–

KOZOROG 
–20. januar

OVEN LEV 
–



46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v vrednosti 20 evrov

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, 31. januarja 2020, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Izberite letošnje darilo
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               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega 
glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine  
vam priznamo  kar 25-odstotni 
popust, kar pomeni prihranek  
v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 
145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne 
naročnine  boste lahko v naših  
prostorih tudi popili kavico ter 
izbrali eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem 
nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. 
ure, ob sredah do 17. ure, v petek 
do 15. ure. Se vidimo!

steklenica

avtomatski  
dežnik

nakupovalna  
       vreča + kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Ivan Sivec:  
Ko se dotakneš 

neba

IVAN SIVEC

Dotik

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni

IV
AN

 S
IV

EC

Cena: 25,10 €

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni

To je zgodba o Cenetu in Ivici, Ivici in Cenetu, zgodba 
o dveh mladih ljudeh s podeželja. Vsak posebej sta 
hodila po svojih preprostih poteh, vsak posebej sta si 
želela iz življenja narediti nekaj več, vsak posebej sta si 
želela že v letih svoje čudovite mladosti dotakniti neba.

Čeprav je zgodba kratka, je bila pot do njune sreče 
dolga.

Njuna skupna sreča pa izjemno kratka. Res sta se na 
srečo srečala prava dva, res sta se iskreno zaljubila drug 
v drugega, res sta v svojih najlepših letih sklenila tudi 
zakonsko zvezo. A poročena sta bila samo deset dni. Da, 
deset sončnih dni. Deset srečnih dni. Deset nepozabnih 
dni.

Potem je med njuno srečo posegla – smrt!

Zgodba temelji na resničnih dogodkih, odvija se v slo-
venskih gorah in francoskih Alpah, zajema zgodovinsko 
ozadje, zanimivo za vse generacije.

KO SE DOTAKNEŠ
neba

KO SE DOTAKNEŠ
neba
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Ivan Sivec:  
Mojih prvih 70

 
 

– 25 %



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

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. Popusti se ne seštevajo. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 06.01.2020 do 31.01. 2020 oziroma do odprodaje zalog.

Les 3 plus ...vse na enem mestu

E: les3plus@gmail.com 
 www.les3plus.si,  www.razrezipomeri.si

Prenavljate ali na novo ustvarjate vaš dom? 
Skupaj bomo ustvarili novo podobo vašega doma. Morda le 
s čudovitim masivnim parketom v dnevni sobi ali v vaši spalnici. 
Vinil ploščami v kuhinji in hodniku? 
Morda si želite novo kopalnico?
Vhodna vrata v stanovanje ali hišo?  
Notranja vrata - bela ali hrast prečno? 
Pri nas se lahko dogovorite za izris, dostavo in CELOVITO izvedbo. 

Vsi parketi EDELHOLZ

-15%
tudi za nova naročila
VRATA in PODBOJI

 na določene modele8%
na montažo8% 

v mesecu januarju



JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

10. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...




