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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE

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

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

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

VSE ZA PIKNIK NA ENEM MESTU:
 ponudba hrane, pijače, galanterijskih izdelkov in plina (CO2 in UNP)  najem točilnih aparatov za pivo
 možnost dostave na lokacijo  možnost vračila neporabljenega blaga  po želji lahko pijačo tudi ohladimo
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Erotična trgovina

NOVO!

KREMA ZA MOŠKE POWERECT 
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
   želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
        trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI
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Podjetnik, ki bo igral  
v prvi nogometni ligi

Na naslovnici: Nejc Križaj z Godešiča
Foto: Gorazd Kavčič

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

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 47. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 13. junia 2017, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
11. julia 2017.

IZ VSEBINE

STRAN 8

Ob migracijah o 
več sodelovanja in 
solidarnosti
STRAN 10

V Gorajtah telovadnica  
v naravi
STRAN 14

Praznično leto šole na 
griču
STRAN 15

Uspešen fotografski 
Lumen
STRAN 17

Še v juniju brezplačno 
kopanje
STRAN 19

Jubilejno srečanje 
starodobnih kolesarjev
STRAN 22

Eksplozija športa, kulture, 
zabave ...
STRAN 23

S slikovitostjo privlači 
filmarje
STRAN 28

Prepreke, adrenalin, 
voda, tek ...
STRAN 33

Kralj žara ali piknik 
mojster
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kakšen je odziv na poziv občine 
podjetjem, ki imajo v proizvodnji 
opraviti z nevarnimi snovmi? Je že 
dogovorjena požarna vaja?
"Na podlagi sklepa občinskega sveta 
je v pripravi dopis vsem podjetjem v 
občini Škofja Loka, ki v svojih procesih 
uporabljajo nevarne snovi, da sporo-
čijo podatke o količini, vrsti in nači-
nu skladiščenja nevarnih snovi, poleg 
tega pa tudi, ali imajo izdelane ustre-
zne dokumente in scenarije za ukre-
panje v primeru nesreče in njihovo 
usposobljenost. Poziv bomo naslovili 
na vsa podjetja, ker želimo pridobiti 
čim bolj natančen pregled nad sta-
njem, pridobljene informacije bodo 
tudi usmeritve za delovanje gasilskih 
enot na tem območju. Pričakujemo, 
da bomo odgovore prejeli v drugi po-
lovici junija in o tem poročali občin-
skemu svetu. Glede požarne vaje so 
aktivnosti v teku, predhodno je treba 
pridobiti ustrezne informacije, preve-
riti požarne načrte in podobno. Glede 
na to, da se podjetje Ekologija nahaja 
v sklopu širšega industrijskega kom-
pleksa, v katerem so tudi druge dejav-
nosti, ki uporabljajo nevarne snovi, je 
smiselno vajo izvesti za celotno ob-
močje. Tak je tudi predlog gasilskega 
poveljstva Občine Škofja Loka."

• Kako pojasnjujete zaplet pri od-
ločanju o zlatem grbu občine Škofja 
Loka, ko mandatno-volilna komisi-
ja ni sprejela pozitivnega mnenja o 
predlogu, občinski svet pa ni mogel 
spremeniti odločitve?
"O tem odloča občinski svet, odločili so 
z veliko večino, župan pri tem nima 
neposredne besede. V okviru naše liste 
so se člani odločali po svoje, osebno pa 
menim, da je treba nagraditi Muzejsko 
društvo Škofja Loka ne samo na podlagi 
zadnjih let delovanja, temveč predvsem 
za celotno osemdesetletno obdobje."
• Kakšen je sicer vaš osebni pogled 
na delovanje Muzejskega društva 
Škofja Loka?
"Muzejsko društvo je eden od stebrov 
nosilcev tradicije v Škofji Loki. Osem-
deset let že skrbi za to, da prek Loških 
razgledov Ločani izvemo, kaj se je do-
gajalo in se dogaja v našem okolju z 
zgodovinskega, kulturnega, gospo-
darskega, naravoslovnega in drugih 
vidikov. Pri tem mora skrbeti za ce-
lovitost in nepristranskost priprave 
prispevkov. Zaradi tega tudi občina iz-
datno finančno podpira izdajo Loških 
razgledov, ki so v slovenskem prosto-
ru edinstvena publikacija s tako dolgo 
zgodovino."
Več občinskih svetnikov je na zadnji 
seji opozarjalo na opustitev vrtičkov 
na funkcionalnih zemljiščih pri blo-

kih v Frankovem naselju. Kako obči-
na rešuje take situacije?
"Probleme s funkcionalnimi zemljišči 
imamo v Frankovem naselju zaradi ve-
likega števila blokov, za katere je funk-
cionalno zemljišče zelo težko določiti. 
Občina je odločitev prepustila sodišču, 
saj sami ne znamo pravično razsoditi in 
ne želimo narediti kakih krivic. Kar pa 
zadeva dogajanje v posameznih blokih, 
se občina načeloma ne bo več vpletala 
v dogajanje. V konkretnem primeru, na 
katerega so opozarjali na občinskem 
svetu, sem bil lani večkrat na srečanju 
s stanovalci in sem jasno povedal, da se 
morajo o tem z večino odločiti stano-
valci sami s pomočjo upravnika posa-
meznega bloka, ne pa občinska uprava. 
Vse dogovorjene stvari še niso izvede-
ne. Nihče namreč ne sme na skupnih 
prostorih (odprtih ali zaprtih) drugemu 
onemogočati uporabe. Na primeru vr-
tičkov je prihajalo ravno do tega, da je 
imelo nekaj stanovalcev pravico upora-
be določenega zemljišča v skupni lasti, 
ostali pa ga niso mogli izkoriščati."
• Ali to velja tudi za skupna parki-
rišča?
"V zvezi s tem čakamo odločitev sodi-
šča. Skupna parkirišča pod enakimi 
pogoji uporabljajo vsi. Dokler sodišče 
ne bo odločilo, je to v lasti občine in jih 
bo občina upravljala skupaj s krajevno 
skupnostjo." 

Želimo si čisto 
okolje
Nedavni požar v Kemisu 
na Vrhniki je tudi v občini 
Škofja Loka dal misliti. 
Občinski svet je naložil 
industrijskim podjetjem 
v občini, da poročajo o 
nevarnih snoveh v svoji 
proizvodnji, izvedena naj 
bi bila tudi požarna vaja. 
Tudi o tem z županom 
Miho Ješetom. Župan Miha Ješe / Foto: Andrej Tarfila
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• Napovedali ste uvedbo merilnih postaj za merjenje 
kakovosti zraka v občini (in displej na avtobusni postaji, 
ki bo kazal aktualne podatke), kdaj načrtujete vse to?
"Datumsko še ne morem povedati, kdaj bo do tega prišlo, saj 
smo še v fazi dogovarjanja. V veliki meri je odvisno tudi od 
razpisov za nepovratna sredstva, ki jih še čakamo. Na vsak 
način pa si želimo v mestu in okolici čistejši zrak. Podobno 
kot nas merilniki hitrosti na določenih mestih opozarjajo 
na prekomerno hitrost, nas bodo tudi tovrstni merilniki 
opozarjali na stanje našega okolja. Želimo tudi vedeti, kje in 
kdaj je največji vir onesnaženja zraka. Skladno s predhodni-
mi merjenji je pozimi največji onesnaževalec zlasti ogreva-
nje na trda goriva, vse leto pa promet. Med industrijskimi 
obrati ima večje izpuste samo Knauf Insulation, zato nanj 
večkrat opozarjamo, ampak so po izvedenih investicijah ob-
tožbe pretirane in krivične. Trenutno pripravljamo prome-
tno strategijo in na tej podlagi bomo skušali uvajati okolju 
čim prijaznejše načine prevoza (peš hoje, kolesarjenja, jav-
nega prometa), ureditev takih cest, ki bodo omogočile hiter 
prehod tranzitnemu prometu skozi naše mesto in iz njega, 
da bodo vozila peljala s čim bolj konstantno hitrostjo in da 
bodo čim krajši čas v tranzitu v naši občini. To z drugimi 
besedami pomeni severno obvoznico, povezovalno cesto 
med Industrijsko cono Trata in Mejo, ki bo razbremenila 
predvsem obe vpadnici (med Laborami, Starim Dvorom in 
Jeprco), s tem bo zmanjšan tovorni promet, omogočen pa 
tudi bolj tekoč promet drugih motornih vozil. Problem so 
tudi zastoji, če namreč promet teče bolj tekoče, so izpusti 
manjši in tudi krajši čas. Najbolj se to vidi ob jutranji in 
popoldanski konici okoli avtobusne postaje, kjer se zadržuje 
precej ljudi, zlasti šolarjev in dijakov."  
• V letu 2018 načrtujete postavitev naslednjega kipa v 
aleji znamenitih Ločanov. Kje naj bi se aleja nadaljevala, 
saj na Šolski ulici zmanjkuje prostora?
"Sedaj smo alejo dopolnjevali proti severu, odslej jo bomo 
proti jugu. Problem je tudi urejenost okolice posameznih ki-
pov, zlasti dveh, ki sta pod drevjem, kjer trava ne raste, in 
smo iskali ustrezno rešitev. Zadevo bomo skušali urediti z 
naravno travnato preprogo. Konec leta načrtujemo razpis za 
nova obeležja v aleji. S spremembo je občinski svet potrdil tri 
v petletnem obdobju. Kar nekaj znamenitežev še čaka na svoj 
kip. Razpis pa je tako odprt, da sem prepričan, da ne bo treba 
izločati kandidatov, pač pa bodo vsi, ki bodo dobili zadostno 
število točk, lahko dobili svoje častitljivo in zasluženo mesto 
v aleji znamenitih Ločanov. Bil je tudi že predlog, kako ure-
diti alejo naprej, a samo za zahodno stran, menim pa, da jo 
bo treba pripraviti na obeh straneh Šolske ulice, zato pa po-
trebujemo spremembo občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za južni del Kapucinskega predmestja."
• Po več letih ste sprejeli povečanje cen v vrtcih. Kaj to 
pomeni za občino ob dejstvu, da otroškemu varstvu na-
menja levji delež proračuna, namenjenega družbenim 
dejavnostim?
"Obseg potrebnih sredstev na področju predšolske vzgoje 
določa državna zakonodaja s predpisanimi normativi in 
standardi tako na področju kadrovske sestave kot tudi na 

Pred kratkim so učenci Glasbene šole Škofja Loka v mestu Si-
gulda v Latviji sodelovali na mednarodnem tekmovanju mladih 
glasbenikov, na katerem je muziciralo 69 glasbenikov iz treh 
baltskih držav, Grčije in Slovenije. Tekmovanje je potekalo že 
triindvajsetič po vrsti. Kot je povedal ravnatelj Glasbene šole 
Škofja Loka Peter Kopač, so se tega tekmovanja udeležili na po-
budo Občine Škofja Loka, ki je povabilo dobila prek evropskega 
združenja mest Douzelage, tudi mesto Sigulda namreč sodi v to 
evropsko druščino. Kopač je zelo ponosen, da so trije njihovi 
učenci na tekmovanju držav, ki so glasbeno vse zelo močne, 
dosegli velik uspeh. Flavtistki Jerca Berce in Hana Žvagen sta 
dobila tretjo nagrado, kitarist Leon Ravnikar pa je bil med vse-
mi sodelujočimi absolutni zmagovalec. Močan vtis sta na loške 
udeležence naredila tudi latvijska pokrajina in mesto, tako dru-
gačna od naših, pa tudi tamkajšnja odlična glasbena šola, ki 
domuje v stavbi, ki ima obliko klavirja.

Velik uspeh mladih glasbenikov

področju infrastrukture in objektov, potrebnih za predšol-
sko vzgojo. Občina Škofja Loka podobno kot ostale občine 
namenja predšolski vzgoji v povprečju 25 odstotkov celo-
tnega proračuna brez investicijskih odhodkov, okoli 3,5 
milijona evrov letno. V letu 2018 bomo predvidoma odpr-
li nov vrtec Kamnitnik, kar bo veljalo okoli 5,6 milijona 
evrov, pričakujemo pa sofinanciranje Ekosklada v višini 
približno 20 odstotkov vrednosti naložbe.
Kar zadeva proračun za leto 2017, zaradi zvišanja ekonom-
ske cene ne bo potreben rebalans proračuna, saj smo bili 
na občini že pred sprejetjem proračuna 2017 seznanjeni s 
finančno situacijo v Vrtcih Škofja Loka in smo zato plani-
rali zadostna sredstva tudi v proračunu, ob predpostavki 
predvidenega povečanja ekonomske cene, ki je bila potrje-
na 18. maja in se uporablja od 1. junija 2017 dalje."
• Kako po letošnjem razpisu kaže z zasedenostjo vrtcev 
v Škofji Loki, je veliko odklonjenih otrok?
"Po podatkih Vrtca Škofja Loka je tam v času rednega vpisa 
349 vlog za vpis, predvidenih prostih mest pa je okrog 240. 
Na čakalni seznam so vključeni predvsem otroci prvega 
starostnega obdobja. Kot sporočajo, pa so v zadnjem času 
prejeli tudi veliko odpovedi vlog za sprejete otroke. Trenu-
tno je tako na čakalnem seznamu za sprejem še 70 otrok."
• V prihodnjem letu že lahko računate na razbremeni-
tev z novo zgrajenim vrtcem Kamnitnik? Kje ste trenu-
tno glede gradnje?
"Dela pri pripravi na izgradnjo vrtca so v polnem teku. V 
sklepni fazi je razpis za izvajalca del komunalne infra-
strukture in bo z mesečno zamudo do konca julija pred-
vidoma dokončana. V teku je tudi projektiranje vrtca, ki 
bo predvidoma zaključeno do konca avgusta. Gradnja bo 
enofazna, razpis za notranjo opremo pa bo objavljen neko-
liko kasneje. Pričakujem, da bomo v letošnjem septembru 
dobili izvajalca, ki bo letos začel graditi, avgusta naslednje 
leto pa dokončal delo."
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Agencija RS za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost, da v 
upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg 
Upravno proizvodni objekt LTH faza 2 in 3 v industrijski coni Tra-
ta v času od 7. junija do 7. julija 2017 na sedežu Upravne enote 
Škofja Loka poteka seznanitev javnosti. Nosilec nameravanega 
posega je LTH Castings, postopek vodi Agencija RS za okolje, ki 
je tudi pristojna za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Vpogled v 
dokumentacijo je možen v času uradnih ur upravne enote na od-
delku za okolje, prostor in kmetijstvo, Poljanska cesta 2, Škofja 
Loka, soba 209. Mnenja in pripombe se v času javnega naznanila 
posredujejo v pisni obliki na ARSO, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana ali 
po elektronski pošti na gp.arso@gov.si. Podatki o nameravanem 
posegu so na voljo na Agenciji RS za okolje, dokumentacija za pri-
dobitev okoljevarstvenega soglasja je dostopna tudi na spletnih 
straneh ARSO. 

Poteka še en postopek  
za okoljevarstveno dovoljenje

"Nujno potrebujemo prostor za širitev poslovne dejavnosti v in-
dustrijski coni, ki je trenutno docela zasedena, tako da ne mo-
remo več zagotavljati razvoja gospodarstva," pravi župan Miha 
Ješe, češ da morajo nova zazidljiva zemljišča za to dejavnost 
vključiti v občinski prostorski načrt (OPN). "Imamo zadosti ne-
pozidanih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in skoraj nič več za 
poslovno. Načeloma smo dogovorjeni na ministrstvu za kmetij-
stvo, da bomo vsako od omenjenih namembnosti obravnavali 
posebej, da bomo lahko prišli do dodatnih zemljišč za širitev 
in razvoj naših (obstoječih in novih) uspešnih podjetij. Lokacija 
pa je predvidena ob novi dovozni cesti med sedanjo industrij-
sko cono na Trati in Mejo. V sklopu celostne prometne strategije 
je predvidena še lokacija ceste do zahodnega dela industrijske 
cone severno od vasi Trata, konkretno do Knaufa in Messerja, ta 
vpadnica bo tudi zmanjšala pretok vozil v naseljenih območjih, 
saj je smisel omenjene strategije, da gost in težji promet preu-
smerimo iz naseljenih območij na obrobje."

Nova zemljišča za poslovno  
dejavnost

VIKTOR ZADNIK, DESUS 

Zagorelo je v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov 
Kemis na Vrhniki. Ekološka katastrofa je neizmerna, 
sanacija pa vprašljiva. Zakaj opozarjam na vse to? Ker 
imamo lahko podoben primer tudi pred domačimi vra-
ti. Podjetje Ekologija v lasti Saubermacherja ima na Tra-
ti objekt, podoben tistemu na Vrhniki. Razlika je samo 
v tem, da je bil objekt na Vrhniki zgrajen namensko, v 
Škofji Loki pa je postavljen delno v prostorih Gorenjske 
predilnice – skladiščni prostori in ostalem zemljišču. 
Občinski svetniki smo že lani zahtevali ogled objekta za 
opravljanje tovrstne izredno nevarne dejavnosti, a smo 
naleteli več ali manj na gluha ušesa. Objekt je okoljsko 
povsem nezavarovan, nima lovilnih bazenov za primer 
nesreče, nima požarne službe, sam objekt pa zaklenjen 
z navadno ključavnico, ki omogoča vsakomur dostop 
do objekta. Kaj in kakšne nevarne snovi so v prostorih, 
pa najbrž ne niti vodstvo podjetja. Na seji občinskega 
sveta direktor podjetja o tem, kaj vse imajo v objektu, 
ni podal razumljivega odgovora oziroma se je obnašal 
izredno arogantno. Podjetje je do leta 2013 poslovalo ile-
galno, saj ni imelo uporabnih dovoljenj in najbrž jih še 
danes nima. Na našo zahtevo za vpogled v dokumen-
tacijo smo dobili odgovor, da to pač ni stvar svetnikov, 
ampak stvar ARSA. Po izračunih kolegov svetnikov, ki se 
na te stvari izredno dobro razumejo, je več kot očitno, 
da bi bile posledice v primeru požara nedvomno precej 
hujše, kot so na Vrhniki. Drugo vprašanje je, kako so na 
tovrstno dejavnost pripravljeni loški gasilci. Verjamem, 
da so strokovno podkovani, a poraja se vprašanje, ali 
imajo na voljo dovolj zaščitne opreme za gašenje – plin-
skih mask, zaščitnih oblačil …
Mislim, da bi morala Občina Škofja Loka temu pro-
blemu posvetiti precej več pozornosti, kot jo je doslej. 
Izgovori, da to ni stvar občine, ne vzdržijo, saj naj bi 
občinska oblast skrbela za dobro občanov. Kot občin-
ski svetnik imam občutek, da se vsi skupaj ne zave-
dajo, kaj se lahko zgodi. Seveda pa je vprašanje, kako 
bo odslej naprej reagirala agencija ARSO: bo še vedno 
prevladala predvsem kapitalistična miselnost oziro-
ma pehanje za dobičkom ali bodo na agenciji končno 
začeli uporabljati pamet, ki je do sedaj očitno niso.
Vprašanje je tudi, kako bo reagiral župan Miha Ješe po 
koncu svojega mandata, če slučajno pride do katastro-
fe – bo še vedno govoril, da to ni stvar občine?

Ekološka katastrofa –  
danes ali jutri?

Dan državnosti, 25. junij, bodo počastili s prireditvijo na Me-
stnem trgu v Škofji Loki ob 18. uri. Slavnostni govornik bo Pa-
vle Jereb, predsednik Območnega združenja zveze veteranov 
vojne za Slovenijo na Škofjeloškem, igral bo Mestni pihalni 
orkester Škofja Loka. Občinski praznik bodo praznovali 1. ju-
lija ob 19.30 na Loškem gradu. Na slavnostni akademiji bodo 
podelili občinska priznanja, nastopil bo Operni oder z izvajalci 
Jadranko Juras, Nuško Drašček, Matejem Vovkom in Aleksan-
dro Naumovski Potisk. 

Državni in občinski praznik
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ANTON BERNIK, SDS
BOJAN BERČIČ,  
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Kot svetnik sem seznanjen, da v Škofji Loki zelo manj-
ka parcel, na katerih bi lahko zainteresirani podjetniki 
zgradili obrate za proizvodnjo svojih izdelkov, saj sedaj 
skoraj ni več zemljišča, na katerih bi podjetniki lahko 
postavili obrat. Če pa zemljišče že je, so  velikokrat bi-
rokratske ali druge ovire (da ne govorim o ceni zemlji-
šča). Drugače se strinjam s stavkom župana Miha Je-
šeta, da je treba čim več podjetnikov ali firm spraviti v 
industrijske cone, vse lepo in prav (PAMETNO), pa smo 
spet pri prostoru in cenah, ki so pri nas nenormalno 
visoke, saj se noben politik ne zaveda, da bo firma, 
ki bo delovala v občini, tudi nekaj prinesla v občinski 
proračun. Ne sme se dopustiti, da nam močne firme 
uhajajo iz Loke, kot je bilo v preteklosti. Kot primer naj 
navedem zemljišče na bukovškem polju, tam sedaj ra-
ste šavje in bezeg oziroma je velik nered. Ko sem šel 
vprašat pristojne, kako bi se to uredilo, pa takoj naletiš 
na odpor z odgovorom, da je to poplavno območje. Od-
kar vem, tam ni voda šla nikdar čez, pa tudi če bi bil 
to problem in če je volja, se to da rešiti. To bi bila odlič-
na lokacija za spodnji konec Selške doline, ki še spada 
pod našo občino. Tam sem si že precej ogledal in sem 
ugotovil, da je to super lokacija za male podjetnike. Saj 
tam mimo gre vsa glavna infrastruktura. 
Samo še nekaj stavkov o občinskih cestah. Ko se vo-
zim po občinskih cestah, ves čas ugotavljam, da so v 
slabem stanju, največji problem pa je, da bankine ne 
moreš dolgoročno urediti, saj kamioni in tudi osebni 
avtomobili pesek takoj sfrcajo iz bankin. Zato sem že 
velikokrat predlagal, da se ceste doasfaltirajo do po-
trebne širine, pa bi bilo to dolgoročno rešeno, saj ob-
čina ne bi imela več stroškov pri stalnem nasipanju 
bankin. Da ne govorim o varnosti, saj so globoke ban-
kine velik problem za voznika, ki se mora umakniti 
na bankino. Sam sem kot profesionalni voznik to že 
občutil na svoji koži, in to s kamionom. Kaj šele je to 
za voznika osebnega avtomobila?

Problematika  
industrijskih zemljiščČe v šestindvajsetih letih trinajstkrat osvojiš naslov 

državnih prvakov (balinarji TRATE), veš, da si večino 
dela opravil dobro in da je ekipa, ki je vodila omenjeni 
klub, imela vizijo.
Zato se mi zdi na občinski ravni še kako pomembno, 
da je v sprejemanju predlog celostne prometne strate-
gije občine Škofja Loka. Pri omenjenem projektu, ki je 
bil zelo široko zastavljen, z veliko različnimi razprava-
mi in pripombami, je nastal dokument, ki se deli na 
pet osnovnih delov, in sicer:
– vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja
– uveljavitev hoje kot pomembne oblike mobilnosti
– izkoriščanje potenciala kolesarjenja
– razvoj učinkovitega in privlačnega javnega prevoza
– optimizacija motornega prometa
Omenjeni dokument je že šel skozi prvo obravna-
vo, čaka še na končno potrditev v drugi obravnavi, v 
vmesnem času pa so seveda še možne pripombe. To 
pomeni, da bo občina imela dokument, ki bo podlaga 
za trajnostno reševanje izzivov v prometu v splošno 
korist občanov in občank z enakopravno obravnavo 
vseh prometnih udeležencev (kolesarji, pešci, potni-
ki, vozniki …). 
Projekt ima začrtana terminska obdobja, opravljala pa 
se bo tudi revizija dela in po potrebi modificirala.
S tem želim samo povedati, kako pomembno je plani-
ranje in delo na daljše časovno obdobje.
Dotaknil bi se še enega problema, in sicer hotela v me-
stu, za katerega upam, da se stvari še v tem mandatu 
premaknejo z mrtve točke (naloga občinske uprave) in 
se najde ustrezen dogovor z zdajšnjim lastnikom.
Škofja Loka je lepo, s solidno (upam, da v prihodnje še 
bolje) urejeno infrastrukturo in gospodarsko razvijajo-
če se mesto. Želel in delal bom v smeri, da taka ostane 
tudi v prihodnje. 

Delo na dolgi rok



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Združenje mest iz vseh držav Evropske 
unije, imenovano Douzelage, je bilo 
osnovano pred 20 leti v francoskem 
mestu Granville. Ustanovilo ga je 12 ta-
kratnih članic EU, nato so se s širitvijo 
unije začela pridruževati še mesta iz 
novih članic. Trenutno je v združenju 
28 mest, iz vsake države po eno. "Leta 
2011 so v prestižno skupino iz Slove-
nije povabili Škofjo Loko in z velikim 
veseljem smo se odzvali povabilu. V 
Granvillu smo bili v Douzelage včla-
njeni skupaj s Tryavno iz Bolgarije in 
z Agrosom s Cipra. Takrat je združenje 
štelo 27 članov, lani pa smo na redni 
letni skupščini v Tryavni v Bolgariji kot 
28. članico sprejeli še hrvaško občino 
Rovinj," je povedal škofjeloški župan 
Miha Ješe, od lani tudi eden od pod-
predsednikov združenja Douzelage.

MANJŠA EVROPSKA MESTA Z DUŠO  

Med pogoji za vključitev v to združe-
nje je, da gre za mesto, ki ima od štiri 

do dvajset tisoč prebivalcev, srednjo 
šolo in da je prometno lahko doseglji-
vo, blizu glavnih prometnih poti, ne-
formalni pogoj pa je, da so to mesta 
z dušo, da imajo utrip in so v svojem 
okolju prepoznavna kot razvojna, kul-

turna in zgodovinska mesta. Škofja 
Loka s 13 tisoč prebivalci v mestu in 34 
tisoč prebivalci v občini se v tej pisani 
druščini uvršča na 14. mesto in sodi 
med večje občine. V zadnjih letih zelo 
tvorno sodeluje, Miha Ješe pa se kot 
podpredsednik trudi, da bi dali večji 
pomen tem mestom v posameznih 
državah, zlasti z aktiviranjem njiho-
vih županov. "Letos sem predlagal, da 
pripravimo v prihodnje monografijo 
za vseh 28 mest, podobno, kot smo 
lani izdali v Sloveniji monografijo za 
vsa slovenska zgodovinska mesta. To 
knjigo so člani Douzelaga tudi prejeli," 
dodaja Miha Ješe, ki pri evropskem 
združevanju mest poudarja zlasti po-
trebo po večjem sodelovanju in soli-
darnosti. To dvoje so ob letošnji osre-
dnji temi srečanja poudarili tudi na 
letnem srečanju. 
Na srečanju so na plenarnem zaseda-
nju in po posameznih tematskih sklo-
pih aktivno sodelovali tudi udeleženci 
iz Škofje Loke. Marko Mohorič je pred-
stavil delo z osebami s posebnimi po-
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka objavljen razpis:

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje  
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine  

Škofja Loka za leto 2017.

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni stra-
ni Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi: 

http://www.skofjaloka.si/objava/85715 ter v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Številka: 354-34/2017                                                                      Mag. Miha Ješe l.r.
Datum:  1. 6. 2017                                                                        ŽUPAN 

Ob migracijah o več sodelovanja in solidarnosti 
Delegacija iz občine Škofja Loka se je nedavno udeležila letne skupščine 
evropskega združenja Douzelage v nemškem mestu Bad Kötzting. Leta 2020  
bo letna skupščina v Škofji Loki.

Na fotografiji na trgu pred občinsko hišo v Bad Kötztingu od leve proti desni stojijo:  
Jože Bogataj, Marko Mohorič, predsednica Združenja Douzelage Annigje Kruytbosch, 
Sergej Novak, župan Bad Kötztinga Markus Hofmann, Miha Ješe, Ana Prevc Megušar  
in Jakob Zarnik.
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trebami, na izobraževalnem srečanju sta Škofjo Loko pred-
stavljala ravnatelj gimnazije Jože Bogataj in namestnica 
Ana Prevc Megušar, na srečanju dijakov pa Jakob Zalar in 
Sergej Novak. Smisel tega druženja je namreč tudi sodelo-
vanje mladih in njihove izmenjave, zato bi radi to razširili 
na večje število mladih, na sodelovanje v evropskih projek-
tih, s čimer si širijo obzorje učenci in dijaki. 

VEČ SODELOVANJA IN SOLIDARNOSTI

Letošnja osrednja tema so bile migracije in migranti. Sle-
dnji so sodelovali tudi na delavnicah srečanja. Kot pravi žu-
pan Miha Ješe, so bile delavnice zelo dobro pripravljene in 
vodene. Na delavnici o krizi združene Evrope so udeleženci 
ugotovili, da smo v Evropi premalo solidarni, da imamo 
premalo čuta za sočloveka in da je tudi združenje Douzelage 
ena od možnosti, da vpliva na sodržavljane pri krepitvi pre-
pričanja, da je človeštvo ena velika družina, ki mora bolje 
sodelovati. Na delavnici so govorili o konkretnih primerih 
migracij na območju mesta Bad Kötzting na vzhodnem Ba-
varskem in celem območju Cham, kjer je kar poldrugi od-
stotek vsega prebivalstva migrantov. Podobno je razmerje 
v celotni Nemčiji. Miha Ješe takole razmišlja: "Problem je, 
ker je nemška kanclerka očitno pričakovala, da so to enaki 
migranti, kot so bili v 70-ih letih 'gastarbeiterji' iz Turčije 
in vzhodne Evrope, ki so omogočili razvojni bum Nemčije. 
Sedanji migranti pa se zelo težko vključujejo v družbo, le 
kakih 20 odstotkov je takih, ostali pa so neaktivni in ča-
kajo, da jih bodo drugi vključili v družbo. Ne pomenijo ra-
zvojnega potenciala, ampak bolj socialno breme, in se je 
z njimi treba veliko ukvarjati. Občuti se velik civilizacijski 
razkorak in vidi se, da se je Evropa drugače razvijala kot pa 
Bližnji in Srednji Vzhod. Migrantje so v vseh državah Evrop-
ske unije, povsod jih razseljujejo po vsej državi. V Nemčiji 
silijo v večja mesta, iz sosednjih (vzhodnih) držav si želijo 
naprej v Nemčijo, kjer vidijo svojo priložnost. Na konferen-
ci so bili posebej aktivni Maltežani, ki so nam predstavili 'slabo prakso' v zvezi z migracijami. Tja namreč tihotapci 

množično dovažajo migrante, tu gre za brezčutno organizi-
rano plenjenje revežev. Tihotapci čolne pripeljejo do Malte, 
ljudi zmečejo v vodo in odpeljejo. Razmere so nečloveške. 
Predlagali so, da bi se morala Evropska unija drugače lotiti 
teh stvari, torej onemogočiti prihod ladij že na meji teri-
torialnih voda severne Afrike, zlasti Libije. Tihotapci ljudi 
so namreč glavni razlog tega gorja, poleg razlogov, ki si-
cer botrujejo migracijam. Tudi tu bi morala Evropska unija 
odigrati svojo vlogo. V zvezi s tem smo Evropski komisiji z 
zasedanja naslovili pobudo, naj začne urejati te razmere." 
V letu 2020 pa bo občina Škofja Loka gostiteljica letne 
skupščine združenja Douzelage, tema bo Škofjeloški pa-
sijon 2021. Župan to vidi kot dobro priložnost leto dni 
pred vnovično uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona. Čla-
ni združenja poznajo pasijon, v letu skupščine pa bodo v 
Škofji Loki napeli vse sile, da bodo spoznali vse njegove 
razsežnosti, poskrbeli bodo za športne, kulturne in druge 
dogodke za udeležence in jih povabili tudi na ogled Ško-
fjeloškega pasijona 2021. 

Jakob Zarnik in Sergej Novak na mestnem trgu v Bad Kötztingu 
obešata trakove v barvah EU, na katerih so zapisane želje za 
boljše sodelovanje in delovanje Evropske unije …

Marko Mohorič, Ana Prevc Megušar in Miha Ješe na stojnici 
predstavljajo, promovirajo in ponujajo slastne dobrote 
škofjeloškega podeželja … O
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine  Škofja Loka objavljen:

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za razvoj gospodarstva v občini   

Škofja Loka za leto 2017 
(kontakt: Irena Studen, 04/51 12 313 in Janez Trojar, 04/51 12 372).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča 

– Glavne pisarne Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 13. 7. 2017
mag. Miha Ješe l.r 

ŽUPAN

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kot razloge za povečanje cen otroškega 
varstva so v Vrtcu Škofja Loka navajali 
napredovanje v plačnih razredih, povi-
šanje plačne lestvice, višje izplačilo lan-
skega in letošnjega regresa, nadome-
stilo boleznin, dopustov ... Ekonomska 
cena za prvo starostno obdobje je doslej 
znašala nekaj manj kot 450 evrov, za 
drugo 317 evrov in za razvojni odde-
lek skoraj 900 evrov. Starši za oskrbo 
v vrtcih plačajo največ 77 odstotkov 
cene, razdeljeni so v osem razredov. Po 
novem so cene za vrtce naslednje: za 
prvo starostno obdobje znaša cena 460 
evrov, za drugo 334 evrov, za kombini-
ran oddelek 340 evrov, znižala pa se je 
ekonomska cena za razvojni oddelek, 
in sicer na 867 evrov.
Vrtec Škofja Loka je lani posloval z iz-
gubo, ki je znašala blizu 82 tisoč evrov. 
Ta naj se pokrije iz presežka preteklih 
let (ugotovljenega je bilo 129 tisočakov 
presežka), so sklenili svetniki, ki so 
pod posebno točko odločali o razdeli-

tvi presežkov prihodka nad odhodki v 
javnih zavodih. Poleg vrtca je presežek 
beležil tudi Zavod za šport, kjer naj se 
osem tisoč evrov presežka uporabi za 
investicijsko vzdrževanje objektov. 
Med pomembnejšimi temami maj-
skega zasedanja občinskega sveta 
je bila tudi prva obravnava celostne 
prometne strategije, ki je vstopnica 
za kandidaturo za evropska sredstva. 
Strategija daje poudarek trajnostni 
mobilnosti z več pešačenja, kolesarje-
nja in uporabe javnih prevoznih sred-
stev, ureditvi infrastrukture za pešce 
in kolesarje in gradnji cest, ki bodo 
promet v večji meri speljale iz mesta 
na obrobje. 
Pred junijskim občinskim prazno-
vanjem pa so svetniki na majski seji 
odločali tudi o letošnjih občinskih 
nagrajencih. Naziv častnega občana 
bodo podelili Milošu Mlejniku, srebr-
na grba bosta prejela Marija Bogataj 
in Mihael Potočnik, bronasta pa Ma-
rinkina knjižnica pri Društvu upoko-
jencev Škofja Loka in Rajko Krmelj. 

Zlatega grba, za katerega je bilo ob 
80-letnici delovanja predlagano Mu-
zejsko društvo Škofja Loka, niso izgla-
sovali. Predlog namreč ni dobil dovolj 
glasov mandatno-volilne komisije in 
ga tako tudi občinski svet po pravilni-
ku ne more obravnavati.  
Svetniki so med drugim obravnavali 
tudi dve ekološki temi. Od škofjeloških 
podjetij bodo namreč zahtevali podat-
ke o nevarnih snoveh, ki jih ta upora-
bljajo v proizvodnji. Zaradi nedavnega 
požara v vrhniškem Kemisu pa jih tudi 
skrbi požarna varnost, zato škofjelo-
škim gasilcem predlagajo požarno vajo 
na industrijskem območju. Drug poziv 
pa je šel Slovenskim železnicam, naj za 
zatiranje plevela ob progah ne uporab-
ljajo naravi škodljivih škropiv.   

Svetniki tudi o višjih cenah vrtca
Od 1. junija veljajo nove cene v loških vrtcih, je na majski seji odločil občinski svet. 
Povečanje so sprejeli po osmih letih.

Maja so ob športnem parku v Gorajtah 
odprli "telovadnico v naravi". V gozdič-
ku so postavili lesena telovadna orodja, 
ki so primerna tudi kot igrala za otroke, 
in s tem razširili ponudbo športne de-
javnosti na prostem, ki se tam odvija na 
nogometnem igrišču, s teki in sprehodi v 
naravi, tudi pikniki. V ureditev so na ob-
činskem zemljišču po besedah Jurija Ber-
nika, direktorja razvojne agencije Sora, 
vložili 3750 evrov. Na rekreacijo v naravi 
bi radi pritegnili čim širše množice obča-
nov, zato bodo podobne objekte v naravi 
še odpirali, prva je na vrsti obnova trim 
steze za gradom, Flisova pot, za katero 
je imelo pred več kot stoletjem posluh že 
takratno loško olepševalno društvo, je ob 
odprtju v Gorajtah napovedal župan Miha 
Ješe. Podžupan Tine Radinjapa je dejal, 
da se bo širil tudi športni park v Gorajtah, 
kjer bosta dve nogometni igrišči, tribune 
in garderobe, pri čemer računajo na sofi-
nanciranje Fundacije za šport.

V Gorajtah  
telovadnica v naravi
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Župan Miha Ješe je minuli teden spre-
jel veleposlanike, akreditirane v Slove-
niji. Srečanja so se udeležili predstav-
niki Albanije, Egipta, Bolgarije, Kosova, 
Francije, Grčije, Gruzije, Indije, Poljske, 
Japonske, Ukrajine, Nepala, Turčije in 
Venezuele. Tema letošnjega srečanja je 
bila pasijonska pot, ki bo po županovih 
besedah skupaj s pasijonsko sobo oži-
vela v drugi polovici letošnjega oktobra. 

Tokrat je pot, ki bo vsebovala 14 postaj, 
razkazal visokim gostom, ki radi priha-
jajo v Škofjo Loko, povabil pa jih je tudi 
na ponovno uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona, ki bo leta 2021. To bo za pasijon 
jubilejno leto, saj je minilo tristo let, kar 
ga je v loškem kapucinskem samostanu 
zapisal Lovrenc Marušič, pater Romuald.
"Oktobra, ko bomo odprli pasijonsko 
pot, bo organizirana tudi mednarodna 
konferenca, na kateri bomo udeležen-
cem tudi pokazali, kako lahko prek 

sodobnih medijev, zlasti pametnih 
telefonov, dobijo informacije o Škofje-
loškem pasijonu. Na vsaki od postaj 
bo oznaka z elektronskim čipom, ki 
bo obiskovalcem omogočal povezavo 
ne te informacije," je o načrtih v zvezi 
s pasijonom, ki jih je razkril tudi viso-
kim gostom, povedal župan Miha Ješe. 
Dodaja tudi, da mednarodno udeležbo 
pričakujejo tudi na junijskih dogodkih, 
od Teka štirih mostov in Historiala do 
praznovanja občinskega praznika. 

Sedmič  
z veleposlaniki
Škofjeloški župan je že 
sedmič po vrsti gostil 
veleposlanike držav, 
akreditiranih  
v republiki Sloveniji. Obisk veleposlanikov v Škofji Loki postaja tradicionalen. / Foto: Andrej Tarfila
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"V šoli smo vedno imeli posluh za di-
jake z visokimi cilji. Mladim ponu-
jamo možnost pridobivanja kakovo-
stnega znanja, ki ga lahko preverijo 
na tekmovanjih, dobri rezultati pa so 
zanje lahko odskočna deska za študij 
na prestižnih svetovnih univerzah," 
poudarja ravnatelj Gimnazije Škofja 
Loka Jože Bogataj. Posebno je ponosen 
na vrhunske dosežke šestih njihovih 
dijakov, ki se jim je uspelo uvrstiti v 
olimpijske ekipe, ki jih sestavljajo naj-
boljši dijaki v državi.
Klemen Bogataj se je v letošnjem šol-
skem letu uvrstil na tri mednarodne 
olimpijade, kar je za dijaka drugega le-
tnika res edinstven uspeh, je poudaril 
Bogataj. Bil je že član slovenske ekipe 
na evropski naravoslovni olimpijadi v 
Kobenhavnu na Danskem, kjer je osvo-
jil srebrno medaljo. Pred kratkim se je 
vrnil s prve evropske fizikalne olimpi-
jade v Estoniji, 16. julija pa kot najmlaj-
ši član slovenske ekipe odhaja na 48. 

fizikalno olimpijado, ki se bo odvijala 
v Indoneziji. "Na teh tekmovanjih je 
treba pokazati ogromno znanja, zato 
sem se veliko pripravljal in mi je uspe-
lo," ostaja skromen Klemen Bogataj, ki 
pravi, da ima fiziko zelo rad. Za fizikal-
no olimpijado se pripravlja ob podpori 
mentorja Aljoše Ermana, po koncu po-
uka pa ga čaka še en teden intenzivnih 
priprav v Ljubljani s celotno slovensko 
ekipo. Zelo uspešna je tudi njegova se-
stra Lucija Bogataj, ki bo skupaj z Anjo 
Brdnik del slovenske ekipe na biološki 
olimpijadi, ki bo od 23. do 30. julija po-
tekala na univerzi Warvick v mestu 
Coventry v Angliji. Lucija Bogataj je na 
izbirnem tekmovanju v Ljubljani do-
segla celo prvo mesto, že v lanskem 
šolskem letu pa je uspešno zastopala 
Slovenijo na biološki olimpijadi v Vi-
etnamu. Za letošnjo biološko olimpi-
jado se Lucija in Anja pripravljata pod 
mentorstvom Mojce Mravlja.
Na izbirnem tekmovanju za kemijsko 
olimpijado pa sta se najbolje odrezala 
dijaka tretjega letnika Vid Kermelj in 

Martin Rihtaršič. Vid Kermelj je zase-
del 1. mesto, Martin Rihtaršič drugo. 
Tako se bosta že drugič udeležila med-
narodne kemijske olimpijade, ki bo 
potekala od 6. do 15. julija v Bangkoku 
na Tajskem. Njun mentor je Janez Šu-
šteršič. "Na olimpijado se pripravljava 
skoraj vsak dan, predvsem tako, da re-
šujeva naloge s preteklih tekmovanj," 
je pojasnil Martin Rihtaršič, Vid Ker-
melj pa ga je dopolnil, da je treba biti 
na tekmovanju zelo pozoren, saj si ne 
smeš privoščiti napak. V šoli so se raz-
veselili še rezultata Mihe Švarca, ki mu 
je tretje mesto na državnem tekmova-
nju omogočilo sodelovanje na prvi geo-
grafski olimpijadi jugovzhodne Evrope, 
ki bo od 25. junija do 1. julija v Rušah v 
Sloveniji. Zahtevno geografsko znanje 
in veščine dela na terenu mu poma-
ga usvajati mentorica Jožica Grohar. 
"Te priprave nimajo veliko povezave s 
tem, kar počnemo v šoli. Ogromno je 
dela na terenu z zemljevidom v roki," 
je pojasnil Miha Švarc in priznal, da je 
ravno zato tako zanimivo.

Ponosni na svoje olimpijce
Del slovenskih ekip, ki so ali še bodo Slovenijo zastopale na mednarodnih 
olimpijadah znanja, so postali tudi dijaki škofjeloške gimnazije Klemen Bogataj, 
Miha Švarc, Martin Rihtaršič, Vid Kermelj, Lucija Bogataj in Anja Brdnik.

Letošnji olimpijci z Gimnazije Škofja Loka
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"Podružnična šola Sveti Lenart že 120 
let kraljuje na griču. To je res dolga ži-
vljenjska doba. V tem času je doživela 
veliko sprememb. Spreminjala se je 
njena podoba, spreminjali so se učni 
načrti, menjavali učitelji in učenci. 
Njeno poslanstvo pa je do danes osta-
lo enako – izobraževati in vzgajati 
otroke v samostojne, odgovorne lju-
di," poudarja vodja podružnice Zinka 
Pintar, ki njihovo šolo opiše kot toplo, 
prijazno in domačo.
Šolo na Svetem Lenartu so leta 1896 
začeli graditi na pobudo tedanjega 
okrajnega šolskega inšpektorja An-

dreja Žumra, denarno pa jo je podprl 
predsednik notarske zbornice iz Lju-
bljane Jurij Zupanc, sicer domačin iz 
Martinj Vrha. Zasilni pouk se je v teh 
krajih po zaslugi župnika Primoža Pe-
terlina začel odvijati že dvajset let prej. 
"Prvi koraki so bili težavni, saj se ljudje 
niso zavedali pomena izobraževanja. 
Učitelju Antonu Germeku je sčaso-
ma le uspelo prepričati starše, da so 
otroke začeli pošiljati k pouku. V ne-
kaj mesecih jih je v šolskih klopeh že 
sedelo sedemdeset," je na začetke šole 
spomnila Zinka Pintar. V letošnjem 
šolskem letu pouk obiskuje štirinajst 
učencev v dveh kombiniranih oddel-
kih. Šest učencev je v kombiniranem 

oddelku prvega, drugega in tretjega 
razreda, osem pa v kombiniranem od-
delku četrtega in petega razreda. "Smo 
kot družina," poudarja Zinka Pintar, 
saj se prav zaradi majhnega števila 
otrok lahko več pogovarjajo in se bolj 
posvetijo drug drugemu. Poleg tega 
uporabljajo različne oblike in metode 
dela in imajo več možnosti sprotnega 
preverjanja znanja, mlajši učenci pa se 
imajo priložnost učiti od starejših. "Le-
narški otroci so vedoželjni, razigrani, 
prisrčni in iskreni. Radi imajo svoj kraj 
in naravo, s katero živijo." Učiteljicama 
Maji Habjan in Zinki Pintar na pomoč 
priskočijo učitelji iz matične OŠ Ivana 
Groharja, pri izpeljavi dnevov dejavno-
sti pa tudi starši in ostali krajani.
Do šolskega leta 1970/71 je na Svetem 
Lenartu delovala osemletka, od takrat 
dalje pa so učenci višjih razredov šo-
lanje nadaljevali v Škofji Loki. Precej 
let so v prvi razred vpisovali le vsako 
drugo leto, vsako leto pa v prvi razred 
vpisujejo od šolskega leta 1994/95 da-
lje. Tudi s pomočjo evropskih sredstev 
so pred tremi leti izvedli energetsko 
sanacijo šole. Stavba je takrat po bese-
dah Zinke Pintar dobila novo fasado, 
zamenjali so okna in vrata ter strešno 
opeko na osrednjem delu stavbe. Na 
podstrešju so položili toplotno izolaci-
jo in uredili električno napeljavo. 
Poleg osrednje slovesnosti, s katero 
so pred časom zaznamovali 120-le-
tnico šole, so ob jubileju za otroke in 
njihove starše pripravili tudi delavni-
co izdelovanja dražgoških kruhkov in 
pohod na Svetega Miklavža.

Praznično leto 
šole na griču
Pred 120 leti je na pobudo 
tedanjega okrajnega 
šolskega inšpektorja 
Andreja Žumra na Svetem 
Lenartu zrasla šola, ki jo 
danes obiskuje štirinajst 
učencev. S praznovanja 120-letnice šole na Svetem Lenartu

Vsi dosedanji učitelji, ki so poučevali na podružnici, in ravnatelji matične šole, pod 
katero sodi lenarška podružnica.
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Prizadevni člani škofjeloškega Foto 
kluba Anton Ažbe so v sodelovanju z 
Občino Škofja Loka letos že devetič pri-
pravili mednarodno fotografsko raz-
stavo z naslovom Lumen 2017. Gre za 
eno izmed v preteklosti že prepoznav-
nih kulturno-umetniških prireditev 
v Škofji Loki, odmevnih ne le doma, 
ampak tudi širše v mednarodnem 
prostoru. To dokazujejo tudi pokrovi-
teljstva priznanih fotografskih orga-
nizacij – fotografska razstava namreč 
poteka pod patronatom Mednarodne 
zveze za fotografsko umetnost (FIAP), 
Fotografske unije (GPU) in Fotografske 
zveze Slovenije (FZS).
Letos se je povabilu na sodelovanje na 
natečaju odzvalo kar 254 fotografinj in 
fotografov iz 38 držav iz različnih delov 
sveta, množico fotografij, teh je prispe-
lo kar 2006, pa je pregledala tričlanska 
mednarodna strokovna žirija. Razpi-
sane so bile tri teme, osrednja Lumen 
(svetloba), ob tej pa še Šport in prosta 
tema. Žirija je med prejetimi izbrala 
najboljše in jih tudi nagradila. Med 
nagrajenci je tudi več slovenskih foto-
grafov, najboljši avtor salona in dobi-
tnik modre FIAP-značke, lahko bi rekli 
kar 'fotograf tokratnega natečaja', pa je 
David Byrne iz Velike Britanije. Britan-
ski fotograf je namreč na razstavo imel 
sprejetih vseh dvanajst poslanih del, 
ob tem pa je v vsaki temi prejel tudi po 
eno nagrado. Skupaj je bilo sicer pode-
ljenih skoraj osemdeset nagrad (me-
dalj, diplom in častnih trakov) s strani 
vseh treh omenjenih zvez. 
Med gorenjskimi fotografi so v kate-
goriji Lumen (svetloba) nagrade preje-
li: Aleš Krivec s Slovenskega Javornika 
za fotografijo Winter games (častni 
trak GPU), Nik Bertoncelj za fotografijo 
Peka z Jesenic (bronasta medalja FZS) 
in Vasja Doberlet iz Kranja za fotogra-

fijo Winter chat (zlata medalja GPU). 
V kategoriji Šport so bili nagrajeni: 
Gaber Košir z Jesenic za fotografijo 
Downhill03 (častni znak GPU), Andrej 
Tarfila iz Selc za fotografijo The end 
(bronasta medalja FZS) in Drago Vo-
grinec iz Radovljice za fotografijo Pri-
stanek (srebrna medalja FZS). Na pro-
sto temo so se med Gorenjci izkazali: 
Aleš Krivec s Slovenskega Javornika 
za fotografijo Drama in the mounta-
ins (diploma FZS), Anuška Vončina iz 
Škofje Loke za fotografijo Poezija mor-
ja (častni znak FIAP), Žarko Petrovič 
iz Radovljice za fotografijo Stari kolar 
(bronasta medalja GPU) in Nik Ber-
toncelj z Jesenic za fotografijo Maja & 
Ema (nagrada žirije).
Nagrade ob projekciji najboljših del 
so podelili na odprtju razstave prete-
kli torek v osrednjem škofjeloškem 
kulturnem hramu, Sokolskem domu. 
Program je z avtorsko glasbo popestril 
glasbenik in fotograf Lado Jakša. Or-
ganizatorji prireditve so se s posebno 
razstavo poklonili tudi dvema člano-
ma FK Anton Ažbe, ki sta se poslovila 

v zadnjem letu – Mirku Kambiču in 
Petru Pokornu. Oba sta za seboj pusti-
la bogate sledi, ne le v Sloveniji, tem-
več  tudi v mednarodnem fotograf-
skem svetu. 
Razstavljena dela bodo v Sokolskem 
domu na ogled vse do 5. julija in bodo 
tako časovno zapolnila najbolj obi-
skan mesec, ko Škofja Loka praznuje 
svoj občinski praznik. Tudi tokrat pa 
bodo organizatorji razstavo nadgradili 
z obsežnim stostranskim katalogom, 
ki bo zajemal reprodukcije najbolj-
ših del. Kot so zapisali organizatorji, 
ob tem velja spomniti, da omenjene-
ga projekta ne bi bilo možno izpeljati 
brez velikega števila prostovoljcev in 
zunanjih sodelavcev. „Zato ima pro-
jekt požrtvovalnih članov Foto kluba 
Anton Ažbe še toliko večjo vrednost, 
saj dokazuje, da je, tudi kljub kulturi 
dokaj nenaklonjenemu času,  s tru-
dom in požrtvovalnostjo mogoče or-
ganizirati odmevne in visokokakovo-
stne kulturne  dogodke,“ dodaja eden 
od prizadevnejših članov kluba Peter 
Pokorn ml.

Uspešen fotografski Lumen
Pred tednom so v Sokolskem domu podelili nagrade in priznanja mednarodnega 
fotografskega natečaja Lumen 2017. Predstavljene in razstavljene so najboljše 
fotografije avtorjev iz osemintridesetih držav z vsega sveta.

Slovenski nagrajenci v kategoriji Šport / Foto: Peter Pokorn ml.
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Certifikat je škofjeloško filatelistično 
društvo prejelo sredi maja na zboru 
članov Filatelistične zveze Slovenije v 
Ljubljani. Nagrado je predsedniku FD 
Lovro Košir Srečku Beričiču izročil glav-
ni tajnik FEPA (Federation of European 
Philatelic Associations oziroma Zdru-
ženje evropskih filatelističnih zvez) 
Bojan Bračič. FEPA združuje 43 nacio-
nalnih filatelističnih zvez in vsako leto 
podeli to nagrado petim društvom za 
izjemne aktivnosti pri spodbujanju fi-
latelije, je ob tem pojasnil Beričič.
Filatelistično društvo Lovro Košir so 
ustanovili konec oktobra 1949. Takrat 
je društvo štelo 66 članov, danes je 
dejavnih trideset članov, je pojasnil 
Beričič. Omenjeni certifikat so jim po-
delili na predlog Filatelistične zveze 

Slovenije, saj so eno redkih sloven-
skih društev, ki so aktivni člani med-
narodne filatelistične zveze Europhila 
in skrbijo za organizacijo domačih 
in mednarodnih filatelističnih sre-
čanj, obenem pa so vpeti v socialno 
in kulturno življenje v občini. Ob raz-
ličnih dogodkih poskrbijo za pripravo 
priložnostnih razstav ter izdajo pri-
ložnostnih poštnih žigov in ovitkov. 
Dejavno se ukvarjajo z mladino in 
izdajajo društvene novice. Skrbijo za 
ohranjanje spomina na pobudnika 
poštne znamke Lovrenca Koširja in 
raziskujejo njegovo delo, ob 205. oble-
tnici njegovega rojstva v letu 2009 pa 
so pripravili mednarodni simpozij o 
njem. Priskrbeli so zgodovinske filate-
listične vire za Poštni muzej v Škofji 
Loki, ki se je kasneje preselil v Polhov 
Gradec, leta 1999 pa so ob petdesetle-

tnici društva prejeli tudi srebrno odli-
čje Občine Škofja Loka. 
Letošnje leto so začeli s priložnostno 
filatelistično razstavo v prostorih po-
družnične osnovne šole v Dražgošah 
na temo tradicije NOB ob 75. obletnici 
dražgoške bitke in 60. obletnici spo-
minske prireditve Po stezah partizan-
ske Jelovice v začetku januarja. Pred 
časom so se vrnili iz Stockholma na 
Švedskem, kjer so s šestimi mladin-
skimi in šestimi članskimi eksponati 
sodelovali na mednarodni filatelistič-
ni razstavi Europhila 2017. Od 18. do 25. 
septembra v avli Osnovne šole Škofja 
Loka Mesto načrtujejo mladinsko fi-
latelistično razstavo z zbirkami fila-
telističnih krožkov v okviru Filateli-
stične zveze Slovenije. V sodelovanju z 
Občino Škofja Loka pa ob petstoletnici 
reformacije pripravljajo filatelistično 
razstavo z naslovom Od stare zaveze 
do protestantizma. Razstava bo na 
ogled od 27. oktobra do 24. novembra 
v Sokolskem domu v Škofji Loki.        

Uspešni pri spodbujanju filatelije
Filatelistično društvo (FD) Lovro Košir Škofja Loka je sredi maja prejelo certifikat 
za najboljše evropsko filatelistično društvo v preteklem letu.

Predsednik filatelističnega društva Lovro Košir Srečko Beričič (levo) je certifikat prejel iz 
rok glavnega tajnika Združenja evropskih filatelističnih zvez Bojana Bračiča.

Certifikat Združenja evropskih 
filatelističnih zvez za škofjeloško društvo
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Medobčinsko društvo invalidov (MDI) 
Škofja Loka združuje skoraj šeststo 
članov, od tega jih ima 275 odločbo o 
invalidnosti. Pod njihovo okrilje so-
dijo tudi člani iz občin Gorenja vas - 
Poljane in Železnikov, njihova krovna 
organizacija pa je Zveza delovnih in-
validov Slovenije (ZDIS), prek katere 
dobivajo tudi denar, ki ga za delovanje 
društev namenja Fundacija za finan-
ciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij, je razložila predsednica 
MDI Škofja Loka Marija Košir. 
Društvo so ustanovili leta 1974, pri 
čemer je v preteklosti za včlanitev v 
društvo zadostovalo zdravniško po-
trdilo, danes pa potrebujejo odločbo o 
invalidnosti. "A članov, ki so se vklju-
čili že prej brez odločbe, ne moremo 
kar izbrisati, čeprav jih mnogo niti ne 
plačuje članarine," je pojasnila Marija 
Košir. Med članstvom po njenih be-
sedah prevladuje starejša populacija. 
"Številni mladi pa se ne želijo vključiti 
kljub odločbi o invalidnosti, ker invali-
dnost sprejemajo kot stigmo," obžaluje 
Marija Košir, saj svojim članom nudijo 
številne ugodnosti pa tudi pester pro-
gram združenja. Članom vsako leto 
omogočijo letovanje po ugodnih cenah 
v Izoli, Čatežu, Rogaški, Radencih, To-
polšici in na Ptuju v apartmajih in hi-
škah ZDIS. "Za ta letovanja vlada veliko 
zanimanje. Naše društvo ima na voljo 
okrog sedemnajst terminov in člani jih 
v celoti izkoristijo," je poudarila Marija 
Košir. Še do konca junija lahko njihovi 
člani izkoristijo tudi brezplačno kopa-
nje v bazenu Stara Loka, in sicer vsak 
četrtek od 19. do 20. ure. 
Vsako leto v okviru Tedna vseživljenj-
skega učenja svojo dejavnost predsta-
vijo na stojnici v središču mesta, en-
krat mesečno pa za člane pripravljajo 
predavanja na temo zdravja – o pre-
hrani, diabetesu, stresu in podobno. V 

sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja 
Loka se imajo člani možnost udele-
žiti krožkov o samopodobi, umetno-
stni zgodovini, spoznavanju narave 
in podobno, vsako leto se udeležijo še 
predstave v letnem gledališču Stude-
nec, skupaj obiskujejo tudi koncerte in 
druge gledališke predstave. "Predvsem 
starejše člane, ki sicer ne gredo nika-
mor, vsako leto peljemo na kakšen 
daljši izlet. Lani smo se recimo z lad-
jico popeljali po Bohinjskem jezeru in 
si ogledali sirarno, letos pa načrtuje-
mo ogled Ljubljane in izlet z ladjico po 
Ljubljanici," je pojasnila Marija Košir. 

Starejše člane pred novim letom obi-
skujejo tudi po domovih oziroma jih 
povabijo na pogostitev.
Tesno sodelujejo z ostalimi društvi in-
validov na Gorenjskem, pobrateni pa 
so z društvi iz Pirana, Cerknice, Trbo-
velj in Ptuja. "Vsako leto v enem od teh 
krajev pripravimo srečanje z ogledom 
krajevnih znamenitosti. Lani smo bili 
mi gostitelj, letos jeseni pa je na vrsti 
Piran. Radi se srečujemo in kaj nove-
ga izvemo," pravi Marija Košir. Skupaj 
s tržiškim društvom invalidov vsako 
leto izvedejo tudi Martinovanje.
V prostorih društva na Spodnjem trgu 
se člani srečujejo ob ročnih delih, ak-
tivni pa so tudi njihovi športniki, ki 
se ukvarjajo s pikadom, balinanjem, 
kegljanjem in prstometom. V maju so 
se udeležili območnega tekmovanja 
v balinanju, v začetku junija pa so v 
okviru občinskega praznika pripravili 
tekmovanje v pikadu in kegljanju, ki 
so se ga udeležile tudi ekipe z Jesenic 
ter iz Tržiča in Radovljice. V kegljanju 
je njihova moška ekipa osvojila prvo 
mesto, v pikadu pa sta bili tako moška 
kot ženska ekipa tretji.

Še v juniju brezplačno kopanje
Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka svojim članom nudi številne  
ugodnosti, za vse leto pa že vnaprej pripravijo tudi pester program druženja.

Marija Košir 

Medobčinsko društvo 
invalidov Škofja Loka 
pripravlja v soboto, 1. 
julija, ob 11. uri v jedilnici 
dijaškega doma v Škofji Loki 
že 43. srečanje invalidov. V 
kulturnem programu bodo 
nastopili pevski zbor Mavrica, 
orgličarke in osnovnošolci s 
plesno predstavo.
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Začetki PGD Bukovica segajo v leto 
1927, ko so društvo ustanovili na po-
budo vaščanov Bukovice in okoliških 
vasi. Za prvega načelnika društva so 
izvolili Franca Potočnika, poveljnik pa 
je bil Leopold Kankelj. Danes društvo 
šteje dvesto članov, od tega dvajset 
operativnih. Štirideset jih je mlajših 
od 15 let.
Kot je mogoče razbrati iz biltena, ki 
so ga izdali ob osemdesetletnici delo-
vanja, se je društvo ob podpori kraja-
nov na začetku hitro razvijalo, tako da 
so že leto po ustanovitvi kupili nekaj 
osnovne opreme in štirikolesno ročno 
brizgalno z Madžarske, ki jo še danes 
hranijo kot muzejski eksponat. Leta 
1929 so odprli gasilski dom, ki so ga 
zgradili tudi s prostovoljnimi prispev-
ki ter prostovoljnim delom vaščanov 
in okoliških prebivalcev. V letu 1938 je 
gasilska četa Bukovica postala boga-

tejša za motorno brizgalno. Med drugo 
svetovno voljno je dejavnost društva 
zamrla, 11. aprila 1946 pa je bila skli-
cana prva seja gasilske čete Bukovica 
po končani vojni. Leta 1954 je društvo 
kupilo zapravljivček za prevoz motor-
ne brizgalne z opremo in moštva. Velik 
razcvet je društvo doživelo v sedemde-
setih letih prejšnjega stoletja, ko se je 
članstvo močno povečalo in tudi po-
mladilo. Leta 1972 so v društvu kupili 
motorno brizgalno Rosenbauer, dve 
leti kasneje pa še rabljen kombi. Konec 
sedemdesetih let so se odločili za gra-
dnjo novega gasilskega doma, ki se je 
začela leta 1980 in končala dve leti ka-
sneje. V letu 1987 je društvo dobilo svoj 
prapor ter s pomočjo širše skupnosti 
ter občinske gasilske zveze Škofja Loka 
kupilo novo orodno vozilo TAM 80 T-5. 
Leta 2007 so ob praznovanju 80-letnice 
delovanja zbrali dovolj sredstev za na-
kup dveh novih gasilskih vozil, ki so ju 
prevzeli v letu 2008.

Zaradi novih pridobitev jim je začelo 
primanjkovati prostora za shranje-
vanje gasilske opreme in so se pred 
dvema letoma začeli pripravljati na 
gradnjo prizidka. Gradnjo so zastavi-
li lani jeseni in jo po dobrega pol leta 
tudi končali. S prizidkom so poleg nove 
garaže pridobili še dodaten prostor v 
prvem nadstropju. Kot so pojasnili v 
društvu, vsega dela ne bi mogli opra-
viti brez sodelovanja gasilcev. "Prisotni 
smo bili v vseh fazah gradnje in opra-
vljali najrazličnejša dela, da bi bila gra-
dnja čim cenejša. Gonilna sila pri izde-
lavi prizidka je bil predsednik društva 
Mihael Potočnik, ki je vodil priprave za 
pridobitev potrebne dokumentacije ter 
aktivno sodeloval pri gradnji in prido-
bivanju izvajalcev," so še dodali. Pro-
stovoljni gasilci so pri gradnji prizidka 
opravili več kot 1200 delovnih ur. Celo-
tna naložba je bila vredna okrog 48 ti-
soč evrov, s prostovoljnimi prispevki so 
jim jo pomagali izpeljati tudi krajani.

Jubilej proslavili z novim prizidkom
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Bukovica letos praznuje devetdesetletnico 
ustanovitve. V sklopu praznovanja so v maju slovesno odprli tudi nov prizidek  
h gasilskemu domu.

PGD Bukovica letos praznuje devetdeseto obletnico ustanovitve.
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Je vaš računalnik pripravljen na poletje?
Poletna vročina povzroči, da marsikateri računalnik »zakuha«. Zaradi 
nezadostnega hlajenja računalniki znižujejo moč procesorja in 
delujejo počasneje. Tudi povečana glasnost ventilatorjev je znak, da 
je računalniku vroče. Poskrbite, da so hladilne reže odprte in 
očiščene, če pa je kljub temu računalnik glasen in počasen, 
je morda čas, da ga prineste na čiščenje v naš servis v Kranju.

Prihajajo tudi »dnevi grmenja«. Računalnik je takrat sicer 
najbolje ugasniti in izključiti iz omrežij, vsekakor pa 
priporočamo tudi dobro prenapetostno zaščito ali 
brezprekinitveni napajalnik (UPS), ki lahko reši vaš 
računalnik.

V naši trgovini v Kranju vam bomo svetovali in 
pomagali izbrati pravo rešitev!

POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEMI
NAJEM DAVČNIH BLAGAJN

GOSTINSKA
BLAGAJNA

MALOPRODAJA,
VELEPRODAJA

RAČUNOVODSTVO,
PLAČE

PROIZVODNJA,
DELOVNI NALOGI

Melom d. o. o.
PE Kranj - Savski otok
Stara cesta 25b
4000 Kranj

kranj@melom.si
melom.si/trgovina

04 592 49 00
melomtrzic

TRGOVINA  IN  SERVIS 
RAČUNALNIŠKE OPREME
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Društvo Rovtarji je konec maja v Škofji Loki pripravilo 
jubilejno deseto mednarodno srečanje starodobnih kole-
sarjev. Udeležili so se ga kolesarji s staro opremo iz dese-
tih slovenskih in sedmih društev iz sosednjih Avstrije in 
Hrvaške. 
Kolesarji so se zbrali na Mestnem trgu in se nato sko-
zi Puštal, Suho, Hosto, Pungert, Gosteče in Soro odpeljali 
do Goričan, kjer so si od zunaj ogledali tamkajšnji grad 
in prisluhnili predavanju o njegovi zgodovini, je razložil 
Brane Tavčar iz Društva za smučanje in kolesarjenje po 
starem Rovtarji. Pot jih je nato čez vasi Ladja in Spodnja 
Senica vodila do Reteč, kjer jih je čakalo presenečenje v 
obliki blagoslova koles in kolesarjev, saj je pol poti z njimi 
prevozil tudi reteški župnik, je pojasnil Tavčar. Kolesar-
jenje so nadaljevali čez Godešič in industrijsko cono na 
Trati čez Sorško polje proti Svetemu Duhu, Gorajtam in 
Stari Loki. Srečanje so zaokrožili s piknikom v Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših Škofja Loka ter pogostitvijo v 
gostilni Starman. 

Jubilejno srečanje  
starodobnih kolesarjev
Kolesarjenja po Škofji Loki in okoliških 
vaseh na starodobnih kolesih se 
je konec maja udeležilo okrog sto 
kolesarjev.

Starodobni kolesarji so se zbrali na Mestnem trgu. M
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• Triglav, za katerega igrate, je pr-
vak druge slovenske nogometne lige. 
Po zadnji tekmi konec maja ste dvi-
gnili pokal. Nepozabni spomini?
"Zagotovo so to nepozabni spomini. Že 
med odločilno tekmo proti Brežicam v 
predzadnjem krogu se mi je v glavi za-
vrtel film in sem si rekel, da je končno 
prišel trenutek, da se ves trud, ki sem 
ga vložil, poplača. Ko smo dvignili po-
kal, je bil to res lep dan, ki ga zagotovo 
ne bom pozabil. To je nagrada za ves 
trud za nazaj. Pri uvrstitvi v prvo ligo 
doslej še nikoli nisem bil zraven, sem 
pa igral že eno leto v prvi ligi s Trigla-
vom, ko smo nato iz nje izpadli."
• Za vami je odlična sezona. 
"Skozi celotno sezono smo bili suve-
reni. Postavili smo rekord nepreki-
njenih zmag in že s tem pokazali, da 
imamo kvaliteto, s katero lahko nekaj 
naredimo, da ni to samo sreča, dober 
dan. Za Triglav in tudi zame je bila to 
v vseh vidikih odlična sezona."
• V zaključku ste bili tudi v dobri 
strelski formi, pravzaprav eden ste-
brov ekipe. 
"Na začetku sezone sem zelo malo 
igral, saj sem saniral poškodbo ko-
lena. Na splošno gledano sem imel 
v zadnjih letih kar nekaj smole s po-
škodbami. V spomladanskem delu in 
sploh na zadnjih tekmah pa se je vse 
postavilo na svoje mesto. Trener mi je 
zaupal, veliko sva se pogovarjala, igral 
sem na več različnih igralnih mestih, 
kjer so me potrebovali. Proti koncu je 
bila morda želja tista, ki me je še bolj 
motivirala. Forma se je dvignila, dal 
sem tudi kakšen odločilni zadetek. 
Skupaj se jih je v moji statistiki nabra-
lo pet, eden jeseni in štirje spomladi, 
od tega dva na zadnji tekmi. Verjetno 
sem bil tudi bolj sproščen, pri čemer 

ima velik vpliv podjetje, ki ga vodim. 
Na nogometu po službi spočijem gla-
vo, ga igram s še večjim veseljem kot 
včasih."
• Imate novega trenerja. Prišel je 
Anton Žlogar.
"Od prej ga osebno ne poznam, ga pa 
poznam po njegovi nogometni in tudi 
trenerski karieri, saj je bil letos trener 
Brd, s katerimi smo igrali v drugi ligi. 
Verjamem, da je to odlična odločitev 
Triglava. Je izkušen nogometaš, ki 
ima za seboj na igrišču veliko minut, 
kar je zelo pomembno, poleg tega pra-
vijo, da je človek na mestu."
• Uvrščate se med izkušenejše 
igralce?
"V vseh teh letih igranja v prvi in dru-
gi ligi se štejem za izkušenejšega. Za 
mano je že kar veliko sezon. Vedno 
sem redno igral. Nikoli nisem bil v 
ekipi, kjer bi sedel na klopi. Z mar-
sikatero izkušnjo že lahko pomagam 
ekipi."
• Kje vse ste igrali?
"Nogomet sem začel igrati na Godeši-
ču pri Kondorju pri šestih letih. Pri tri-
najstih sem prestopil v Britof in zanje 
igral vse mlade prve lige do mladin-
cev, ko sem se menjal med Triglavom, 
Zarico in Šenčurjem."
• Vaš največji navijač je oče Janez, 
ki ne zamudi nobene tekme. Kakšno 
vlogo je odigral v vaši karieri?
"Oče ima veliko vlogo in zasluge za 
mojo kariero, zaradi njega sem sploh 
začel igrati nogomet, bil pa je tudi moj 
prvi učitelj. V tem zelo uživa, kar mi je 
super, saj mu tako lahko povrnem za-
dovoljstvo za ves trud za nazaj. Doma 
imam polno podporo. Oče je vedno 
na tekmi, mami pa drži zame pesti 
doma. Je pa mami prišla na zadnjo 
tekmo, na kateri sem dvakrat zadel, 
tako da je bilo vse skupaj še slajše."
• Nogometaš ste v bistvu v prostem 
času. Vodite družinsko podjetje, kar 

je vaša glavna skrb. Kako vam uspe 
uskladiti oboje?
"V ospredju je zagotovo podjetje, v 
katerem nas je osem zaposlenih, de-
lamo pa orodja za tlačno litje za av-
tomobilsko industrijo. Vodenje sem 
prevzel pred petimi leti, zadnji dve 
leti se zelo intenzivno ukvarjam z vo-
denjem posla, z organizacijo ... To mi 
vzame veliko energije, kar mi je osta-
ne, pa jo dam v nogomet. In potem je 
dan že kar zaključen."
• Kako dolgo se še vidite v nogo-
metu?
"Prihaja igranje v prvi ligi, ki je zago-
tovo drug svet v primerjavi z drugo 
ligo. Razmišljal sem že o tem, če bom 
sploh še imel čas za nogomet, vendar 
sem se sedaj odločil, da bom v prvi ligi 
igral, saj že celo življenje treniram za 
to. Ostajam v Triglavu. Vse je že dogo-
vorjeno. Tega se zelo veselim in to je 
nagrada za vse ure, ki sem jih vložil v 
nogomet. Jasno pa je, da so moji dolgo-
ročni cilji izven nogometnih zelenic."

Podjetnik, ki bo igral v prvi nogometni ligi
Pogovor z Nejcem Križajem z Godešiča, 27-letnim nogomešem kranjskega Triglava. 
Nogomet zapolnjuje njegov prosti čas, prva skrb diplomiranega inženirja 
strojništva pa je vodenje družinskega podjetja. 

Nejc Križaj s pokalom za zmago v drugi ligi
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V Kamniško-Savinjskih Alpah
POHODNIŠKI FESTIVAL

 22. - 25. junij 2017

VEČ NA 
SPLETNI STRANI:

kamnik-savinja-alps.com
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sobota / 8. 7. 
7.30 start OPEN RACE / Eko Resort

okoli 8.30 PRIHOD ZMAGOVALCA V CILJ 
na Gradišču

11.15 start ČLANI / Eko Resort

okoli 12.00 PRIHOD EVROPSKEGA PRVAKA V CILJ  
na Gradišču

18.00 SLOVESNA RAZGLASITEV / Eko Resort 

petek / 7. 7. 
18.00  SLOVESNA OTVORITEV TEKMOVANJA 

na Stadionu v Mekinjah

10.00 start MLADINKE / Kisovec

10.00 start MLADINCI 
Prelesnikova domačija pod Sv. Primožom

10.45 start ČLANICE 
Prelesnikova domačija pod Sv. Primožom

www.emrch2017-kamnik.si

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Šport, kultura, zabava, vrnitev v zgo-
dovino ..., različni dogodki se v nasle-
dnjih dneh in tednih obetajo v Škofji 
Loki. Prvi je dvodnevna športna prire-
ditev Tek 4 mostov. V petek, 16. junija, 
bodo: testenica, koncert dveh glasbe-
nih skupin in popoldanski ter nočni 
LUFt kot uvod v sobotna tekmovanja. 
V soboto pa se bo vse začelo z otro-
škim dopoldnevom, ko bodo najprej 
tekli otroci iz vrtcev, popoldne je na-
menjeno tekom šolske mladine za po-
kal štirih županov, desetkilometrski 
nočni tek po štirih mostovih pa starta 
ob 21. uri. Vse bo popestreno s spre-
mljevalnimi prireditvami, trgovci na 
Mestnem trgu bodo izložbe opremili v 
slogu teka, na trgu bo športna tržnica 
pa glasbeni nastopi, obljubljajo torto 

velikanko za ekipo z največ udeležen-
ci. Teku so dali tudi dobrodelno noto. 
Po evro od vsake prijavnine bo šel v 
te namene, želijo pa ustanoviti sklad, 
iz katerega bi pomagali pri športnem 
udejstvovanju tistim otrokom, ki jim 
starši tega ne morejo omogočiti. Or-
ganizatorji v dveh dneh pričakujejo 
okoli 10 tisoč ljudi, dobrodošli so tako 
tekmovalci kot gledalci in navijači.
Dne 24. junija pa se bo Škofja Loka 
spet odela v srednjeveško podobo. Pri-
haja zgodovinski festival Historial, ki 
ga letos že dva dni prej napovedujeta 
kulturni in (narodno)zabavni dogo-
dek: predstavitev knjige dr. Žive Deu 
Dragocenosti starih mestnih jeder in 
nastop ansambla Igor in zlati zvoki. 
Glavni dogodki festivala pa so že ute-
čeni: srednjeveška tržnica Sejem bil je 
živ, kulinarična ponudba, promena-

da meščanov v historičnih oblačilih, 
dramska igra Hudičeva brv, nastopi 
glasbenih in plesnih skupin, rokodel-
ci, rokodelnice, igrarije in pravljice za 
otroke, delavnice ... Obetajo se tudi 
karavana domačih pivovarn, večer-
ni koncert skupine Katalena, ogledi 
razstav, vodeni ogledi po nekaterih 
loških znamenitostih.
Že kmalu za Historialom se ponovno 
odpira Bralnica na vrtu Sokolskega 
doma, oaza branja in pestrih torkovih 
dogajanj v tej oazi sredi mesta. Zače-
li jo bodo 27. junija s koncertom 100 
glasbenic iz Avstralije na Cankarjevem 
trgu, konec poletja pa jo bodo tudi skle-
nili z glasbo, takrat v baru Freising. 
Pred koncem poletja bo tudi festival Pi-
sana Loka, a dotlej bo še kar nekaj do-
godkov, med drugim tudi praznovanje 
državnega in občinskega praznika.

Eksplozija športa, kulture, zabave ...
Junij je v Škofji Loki najbolj živ in slikovit mesec. 

MEDIJSKI POKROVITELJ:MEDIJSKI POKROVITELJ:
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Preddvor je le toliko odmaknjen od Kranja, Škofje Loke  in ostalih 
večjih mest na Gorenjskem, da si obiskovalec spočije od napornega 
vsakdanjika, se naužije morda pristne domače kulinarike, se 
razvedri ali obišče kakšen hrib nad Preddvorom. Prav griči in gore 
nad Preddvorom kar sami vabijo v svoj objem čez poletje, ko je v 
mestih prevroče, pri nas pa gorske poti, bistri studenci, sprehajalne 
poti  spremenijo vsakdanjik. Pri nas bodo našli nekaj zase prav vsi: 
družine z otroki, posamezniki, ki si zaželijo adrenalinskih športov, 
in tudi  starejši, ki se le sprehodijo ob jezeru in posedijo na klopeh.

PRID'TE ČEZ POLETJE 
KAJ V PREDDVOR
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Tokrat vas še posebej vabimo v Preddvor, ko bo praznik: 1. in 2. julija 2017 
in bo v okviru praznovanj občinskega praznika zabaven in kulturni program. 
V soboto, 1. julija, zvečer vam bodo Sejmarji iz Mengša igrali priredbe 
ljudskih pesmi, v nadaljevanju večera pa se boste lahko zavrteli ob zvokih 
TRIA Šubic. Med odmori se bodo predstavila domača društva, TRIO HORUK 
z Jezerskega, program pa bo povezovala Jasna Kuljaj. 
V nedeljo, 2. julija 2017, pa ste vabljeni na Petrov sm'n, ki se bo začel po 
drugi sveti maši ob 10.30. Za odprtje bo zapel zbor Josipine Turnograjske, 
nato pa bodo stojnice s ponudbo vabile vse do večera. Ob 14.30 bo povorka 
folklornih skupin, ob 15. uri Mednarodni folklorni festival, večer pa bo 
zaključil domači ansambel Prisrčni fantje.

VABLJENI prvi konec tedna v juliju v Preddvor!

Turistično informacijski center Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor  I  T: 059 14 88 46  
  www.preddvor-tourism.si  I  info@preddvor-tourism.si   

MATEJA RANT, FOTO: IZA SLADIČ

Avdicijo za statiste, potrebovali naj bi 
jih kar okrog sedemdeset, iskali pa so 
jih predvsem med domačini, so pre-
tekli teden pripravili v vrhnjem nad-
stropju Homanove hiše. V slaščičarni 
in kavarni Homan ter njeni okolici 
naj bi potekalo tudi snemanje. O tem, 
kdo naj bi igral v glavnih vlogah in 
drugih podrobnostih glede filma, so 
bili v agenciji Unicasting, ki je pripra-
vila avdicijo, zelo skrivnostni. Njiho-
va naloga je bila zgolj poiskati stati-
ste, stare od 16 do 80 let, ki naj bi v 
filmu odigrali kolesarje, goste v loka-
lu, sprehajalce, natakarje, starejšega 
možakarja s psom ...

S slikovitostjo privlači filmarje
Škofja Loka naj bi se za potrebe snemanja dela trilogije ameriškega filma, šlo naj 
bi za kriminalko z naslovom Intrigo, znova spremenila v filmsko kuliso, a kot 
nam je uspelo izvedeti, so snemanje v zadnjem trenutku odpovedali. 

Že pred Homanovo hišo se je vila dolga vrsta čakajočih za avdicijo, ki je potekala v 
najvišjem nadstropju. 
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Nuška Drašček trio
22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

VESNA

JAN 
PLESTENJAK
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ob 21.00 

16. 6. 
30. 6. 

20. 7. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK

muzikal

Več informacij na: tecaji@bc-naklo.si  
oziroma na telefonu  

04/2772-120, 041/499-936,  
080/39-00        

Na posestvu Biotehniškega centra Naklo organiziramo aktivnosti s konji ter 
kuharsko-slaščičarske delavnice za osnovnošolce v naslednjih terminih:

1. TERMIN: 26. 6.–30. 6. 2017
2. TERMIN:  3. 7.–7. 7. 2017
3. TERMIN: 10. 7.–14. 7. 2017
4. TERMIN: 21. 8.–25. 8. 2017

Ste že izbrali darilo za  
svojega otroka ob  

koncu šolskega leta? 

Dobrodošli na posestvu doživetij!
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Pred Homanovo hišo se je že kmalu po 
začetku avdicije zbrala množica ljudi. 
Potrpežljivo so čakali v vrsti na svojih 
pet minut za fotografiranje in krajši 
pogovor, ki bi jim odprl pot do vloge 
statista. Prevladovali so najstniki, a 
tudi tisti v zrelih letih so prišli poka-
zat svoj talent oziroma bolj preizku-
sit svojo srečo, saj prav veliko časa za 
predstavitev niso imeli na voljo. Med 

njimi je bila domačinka Aleksandra 
Hoivik, ki nam je zaupala, da se je za to 
odločila, ker je vedela, da ne bo imela 
prav veliko konkurence v kandidatih 
njenih let. "Veseli me, da bodo snemali 
v Škofji Loki, saj sem zelo ponosna na 
naše lepo mesto." Med tistimi nekoliko 
starejšega letnika je bil tudi Tone Rav-
nikar iz Kranja, ki po več kot šestdese-
tih letih računa na novo filmsko vlogo, 

tokrat statista, čeprav je imel v britan-
skem filmu Razdvojeno srce, ki so ga 
v petdesetih letih prejšnjega stoletja 
prav tako snemali v Škofji Loki, precej 
bolj vidno vlogo. Film govori o ukrade-
nih otrocih oziroma se v njem odvije 
precej razvpita zgodba o dečku Ivanu 
Pirečniku iz Šoštanja, ki ga je prava 
mati po vrnitvi iz taborišča po sodni 
poti dobila nazaj od nemške matere. 
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Aleksandra Hoivik Tone Ravnikar 
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VSTOPNICE

SO ŽE V

PRODAJI!

V SODELOVANJU S

21. JUNIJ, OB 20.00
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"Spomnim se, da sem bil v naročju glavne igralke Yvonne 
Mitchell in da je bila zelo lepa," nam je zaupal in dodal, da 
pa ga nikakor niso mogli pripraviti do tega, da bi jokal, zato 
so mu morali narisati umetne solzice. "No, ko smo končali 
snemanje, pa nikakor nismo mogli najti mojega plaščka in 
sem začel neutolažljivo jokati, a takrat je bilo že prepozno," 
se nasmeje ob spominih. 
Na svojo prvo filmsko izkušnjo pa še čaka Kranjčanka Kri-
stina Rajgelj, ki zdaj sicer živi v New Yorku, a se je odločila 
tritedenske počitnice popestriti z vlogo statistke v filmu. 
"Zelo sem vznemirjena, ker bi lahko dobila priložnost spo-
znati profesionalne igralce," nam je zaupala in dodala, da 
jo mika kariera v filmskem svetu, zato bi bila po njenem 
to lahko tudi priložnost, da jo kdo opazi. "Če ne drugega, 
pa bi bilo to zanimivo zapisati v moj življenjepis," je pri-
stavila. Ajda Robas iz Cerkelj je pojasnila, da se je doslej 
udeležila že več avdicij, a je nikoli niso izbrali. "Upam, da 
bom danes uspešnejša," je bila optimistična. 
S tem, da se njihovo mesto pogosto pojavlja v filmih in 
v zadnjem času predvsem oglasih, so zadovoljni tudi na 
občini, je poudaril predstavnik za stike z javnostmi Jernej 
Tavčar. "Takšna snemanja so v korist kraju, saj povečuje-
jo njegovo prepoznavnost in podobo privlačnega, slikovi-
tega, (fil)mičnega (k)raja, ki ga vsekakor velja obiskati." 
Škofja Loka s svojo podobo privlačnega romantično-no-
stalgičnega srednjeevropskega mesteca ponuja imenitne 
lokacije producentom igranih in oglasnih filmov, zato ga 
ne čudi, da jo tako pogosto izberejo za prizorišče snema-
nja. Med drugim so v Škofji Loki nedolgo nazaj posneli 
oglasni spot za novi model Audija, za Cocktino kampanjo 
Ugrizni me! pa se je Loka prelevila v čisto pravo vampirsko 
mesto, poimenovano Nevergreen. V Škofji Loki so snemali 
še oglase za pivo, slovenske trgovske verige, ponudnika 
mobilne telefonije, švedsko loterijo ...

Po izpolnitvi posebnega obrazca in fotografiranju so kandidati 
avdicijo opravili v nekaj minutah.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Posebneži so tisti, ki jim je kampira-
nje všeč. Pravijo si svobodnjaki, eko 
in bio uživači. Res je. Vse drži, zato je 
kampiranje v zadnjih nekaj sezonah 
poskočilo do samega vrha na lestvici 
priljubljenosti, kako preživeti svoj do-
pust ali prosti čas ali zgolj počitnice. 
Da, študentje, mladina, spet so v spal-
nih vrečah, pod milim nebom, pod bo-

rovci, spet kurijo ogenj na plažah, spet 
je kitara obveznejša od zobne ščetke. 
V naši reviji bomo v tej ter julijski šte-
vilki obdelali šotorjenje, avtodomar-
stvo in prikoličarstvo. Kaj je najbolj-
še? To nas ne zanima, zanima nas, 
kako se vključiti v ta svet. Sledi nekaj 
nasvetov, kako se odpeljati nekam z 
avtodomom, "motorhomom" kemper-
jem ... Namesto priročnika imamo 
medmrežje, ki je prepolno podatkov 

o vsem, kar vas zanima o počitniko-
vanju z avtodomi. Torej, kdor se hoče 
voziti s hišico na kolesih, se mora 
ali posvetovati s tistimi, ki imajo s 
takim življenjem izkušnje, ali pa se 
lotiti branja raznih revij in brskanja 
po svetovnem spletu. Iz izkušenj je za 
začetnike najbolje, da se stvari lotijo 
od »samega začetka«, na kar pa "iz-
kušeni" uporabniki največkrat poza-
bijo, ker se to njim zdi samoumevno.
Kdo naj najame oz. kupi avtodom? 
Predvsem in v prvi vrsti dobri voz-
niki. Kdor ni spreten za volanom in 
hoče avtodom uporabljati kot družin-
sko razvedrilo, mora vedeti, da spra-
vlja celo družino v veliko nevarnost. 
Avtodomi so okorni »želvaki«, široki 
in visoki, v njem se vse premika in 
nihče ne sedi tam, kjer bi moral, ker 
je preveč zanimivo, a za voznika zelo 
moteče. Torej če prej niste vozili tako 
velikega vozila, se nikar na prvo van-
dranje ne odpeljite neznansko daleč 
v neznane kraje. Najprej se vozila 
sami navadite s kako vožnjo po vam 
bolj poznanih cestah, sami poskusi-
te parkiranje na širokih parkiriščih 
in potem še na ozkih ter zelo ozkih 
in na koncu še na takih, ki jim ne 
moremo reči parkirišča. Kajti prav 
take boste največkrat uporabljali, če 
se boste prepustili pustolovskemu 

Gorenjska plaža je sodoben 
bazenski kompleks, ki nudi 

rekreacijo in sprostitev v prijetnem 
naravnem okolju in je z razgledom 

na bližnje hribe kot nalašč za  
umik od razgibanega in hitrega 

vrveža vsakdana.

Letno kopališče Gorenjska plaža
C. Ste. Marie aux Mines 11, 4290 Tržič

Informacije: 08 205 76 66, 
gorenjska.plaza@gmail.com 

http://bios-trzic.si/gorenjska-plaza/
www.visit-trzic.com
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1. nagrada Moja reka si
121 m3 odpadkov

4100 x HVALA 

Zveza tabornikov občine Kranj 
Danilo Kodrič – Fč 031 827 588 
kranjski.taborniki@gmail.com 
zto.taborniki.net

80 ležišč, šotorišče za 90 oseb, zunanji WC-ji, 
tuši, odprt celo leto, kuharica, igrišče, 
16 € + DDV/dan za 4 obroke

NAJEM DOMA OB KOLPI 
(z najemom prispevate k delovanju kranjskih rodov)

Kampiranje za začetnike (telebane)
Bivati pod šotorom, v avtodomu ali prikolici v času težko prigaranega dopusta je 
lahko pravi izziv.
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duhu, ki vas je pognal po avtodom. 
Ko se boste navadili parkiranja, se 
navadite še vožnje po zelo slabih in 
ovinkastih cestah.
Če ste vandrovec, in verjetno ste, si 
morate predstavljati, da boste na 
vašem počitnikovanju prevozili vsaj 
pet takih prelazov, kot je  na primer 
Vršič. Si predstavljate voziti hišo na 
kolesih po ovinkih in strminah in 
ožinah ceste na Vršič? V tej hiši pa 
otroci, ki jim gre na bruhanje, žena, 
ki trepeta od strahu, posoda, ki pleše 
po omarah, in v najožjem ter najbolj 
strmem ovinku vam nasproti pride 
enak tak avtodom z enako nespre-
tnim voznikom, na smrt prestrašeno 
ženo in pobruhanimi otroki? On ne 
zna zapeljati vzvratno v  strm klanec, 
vas pa niti z molitvijo nihče ne pre-
priča, da bi spustili ročno zavoro in 
se vzvratno spustili do prve razširitve 
ceste. In  tudi če se vam uspe izogniti 
na tak način, je lahko naslednje vozi-
lo na primer avtobus. Iz tega naslova 
sledi nasvet, da na začetku izberite 

znane destinacije, kjer takih in po-
dobnih ovir ne bo. Avtodomi po na-
vadi niso za v avtokampe. Avtodom 
je namenjen za pohajkovanje ali kot 
temu rečemo, aktivne počitnice, ki so 
sestavljene iz vožnje skozi kar se da 
največ zanimivih krajev, vasi, mest 
ipd. Če vidimo avtodom zasidran v 
kampu, potem tisti izkušeni vedo, da 
gre za »amaterja«, ki je ves vesel, da 
mu je uspelo »želvaka« pripeljati do 
kampa, v katerem bo preživel poči-
tnice. Hočem napisati, da kampi niso 
bistvo avtodoma.
Začetniki, ki se prvič podajo na pohaj-
kovanje z avtodomom, hitro ugotovijo, 
da svet sploh ni raven. Pravzaprav je 
cel svet ena sama klančina. To ugoto-
vijo vsakič, ko ga parkirajo in ko hočejo 
pojesti juho s krožnika, ki je postavljen 
na mizici v avtodomu. Ste že spali »v 
stoje« ali z glavo nižje od podplatov? 
Ste že spali privezani za steno? Če je 
vaš odgovor ne, potem morate paziti, 
da se vam to ne zgodi ravno na vaših 
prvih počitnicah z avtodomom.

Ta vozila se dajo s posebnim pripo-
močkom – zagozdo, ki mu pravimo 
tudi »klocna«, postaviti v raven polo-
žaj, vendar morate za to biti zelo spre-
tni. In kdaj moramo avtodom posta-
vljati v »vaservago«? Skoraj vedno, ker 
svet res ni raven. Ste dovolj spretni, 
da na minimalnem prostoru zapelje-
te avtodom na zagozde? Verjetno ste, 
saj ste se zato odločili kupiti ali najeti 
avtodom. Na počitnicah zelo rad do-
bro spim. No, v avtodomu se ne boste 
naspali, ampak ker ste po duši van-
drovec, vas to seveda ne sme motiti. 
Spalne motnje nastopijo le pri začetni-
kih, a se tudi ti hitro privadijo na no-
madsko spanje. Za otroke ni problem, 
ker so veliko bolj prilagodljivi, če že ne 
zaradi njihove mladosti pa zaradi te-
lesnih predispozicij. Preden zaključim 
s prvim delom »priročnika« Avtodom 
za telebane, moram napisati, da vedno 
poglejte vremensko napoved, ker ni ga 
hujšega, kot biti v dežju v avtodomu 
kake tri dni zapored. Tisti, ki ste to do-
živeli, veste, kaj mislim.
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Petek, 25. avgusta
17.00 Sejem domačih dobrot
19.30  Odprtje dopolnjenih zbirk s 

knjižnico
21.00 Muzikal Cvetje v jeseni

Pisatelju Ivanu Tavčarju se bomo 
poklonili tudi s predstavitvijo njegove 
povesti Cvetje v jeseni v poljanskem 
narečju. Knjigo je uredil Andrej Šubic.

Sobota, 26. avgusta
9.00   Odprtje Teniškega igrišča  

na travi
10.00  Celodnevni teniški turnir dvojic 

v belem z lesenimi loparji s 
 praznovanjem ob 120-letnici
 Tavčarjevega teniškega igrišča   
 in 30-letnici TK Gorenja vas.

Nedelja, 27. avgust
8.00  Odprtje Pohodne poti Cvetje v 

jeseni, ki se začne v Poljanah in 
vodi na Blegoš

8.30  Začetek pohoda po poti, kot  
jo je opisal Ivan Tavčar v povesti

18.00 Zaključek pohoda
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OBČINA  
GORENJA VAS - POLJANE

V letošnjem letu mineva sto let, odkar je Tavčarjeva povest  
Cvetje v jeseni v nadaljevanjih začela izhajati v podlistku  
Ljubljanskega zvona. Občina Gorenja vas - Poljane in  
Loški muzej Škofja Loka bomo to častitljivo obletnico obeležili  
s serijo dogodkov na Visoški domačiji v Poljanski dolini, 
ki bodo potekali od 25. do 27. avgusta 2017.   
                                                                                   Vljudno vabljeni!

STO LET POVESTI

MAJA BERTONCELJ

Na Godešiču se že nekaj mesecev pri-
pravljajo na največji dogodek, ki bo v 
letu praznovanja 50-letnice ŠD Kon-
dor. Prireditev so poimenovali Kon-
dorjev let, potekala pa bo 2. septem-
bra v čudovitem okolju Godeških lok, 
v neokrnjeni naravi, na območju, ki 
ga je za svojega vzelo tudi evropsko 
omrežje posebnih varstvenih območij 
Natura 2000.

"Kondorjev let je tek s preprekami. 
Na približno štiri kilometre dolgi 
progi je 28 naravnih preprek, ki jih 
bodo tekmovalci morali ekipno pre-
magati v duhu medsebojnega so-
delovanja, hkrati pa tudi pokazati 

veliko spretnosti in premišljenosti. 
Let je namreč tudi tekmovanje. Kon-
dorjev let je otrokom prijazen. Na 
nogometnem igrišču na Produ bo za 
najmlajše postavljen "mini Kondor-
jev let". Naj tudi otroci pokažejo svo-

Prepreke, 
adrenalin, 
voda, tek ...
To bo prvi Kondorjev 
let, športno-zabavna 
prireditev v izjemni 
naravi Godeških lok.

Kondorjev let je tudi rekreativni tek v naravi – nekaj za dušo in telo.
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Posestvo Brdo,  
objem zgodovine in narave 
Posestvo Brdo pri Kranju je idealno za dnevni izlet. Marsikdo še vedno misli, da vstop za navadne smrtnike 
ni mogoč, a to za večino dni v letu že dolgo ne velja več. 
Park Brdo je pravi zaklad z več kot 500 leti zgodovine. Razprostira se na skoraj 500 ha neokrnjene narave 
(vstopnina je 3,5 €). Enajst jezer, številne stezice in mostički v objemu mogočnih Alp ustvarjajo neponov
ljivo kuliso, zelo priljubljeno za poroke, osebna praznovanja ali poslovne team buildinge. Park si lahko  
ogledate tudi s kočijo (20 min 15 €), na hrbtu Lipicanca ali ob igri golfa na igrišču z devetimi luknjami. 
Izlet sklenite na zeliščni terasi restavracije Hotela Brdo. Ob koncih tednasi privoščite odličen 4hodni meni 
(23 € na osebo, v ceno je všteta vstopnica v park), lahko pa se le posladkate z odlično domačo tortico ali  
sladoledom. Za nekoliko drugačen zmenek si lahko privoščite tudi Piknik košarico, ki jo pripravijo na Brdu.  
Z električnim vozilom si v parku sami izberite mesto, kjer boste razgrnili odejo (cena za dva je 45 €). 
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Posestvo Brdo 
Predoslje 39, 

Kranj
T: 04 260 1000

www.brdo.si

Traso Kondorjevega leta so že preizkusili. Med 28 naravnimi preprekami je tudi Do gat, 
kjer enemu udeležencu zvežejo roke, skupina pa mora pot nadaljevati s prečenjem Sore.

je spretnosti, gibalne zmožnosti ter 
uživajo v premagovanju preprek in 
doseganju ciljev. Kondorjev let je tudi 
tek. Tek v naravi. Tek ob potočkih, 
travnikih, gozdovih. Kondorjev let je 
zabava. Večerna zabava in koncert z 
glasbenimi skupinami za vse okuse. 
Kondorjev let prirejamo za spodbu-
do in razvoj aktivnega ter zdravega 
življenja v naravi," pravijo organi-
zatorji iz ŠD Kondor Godešič. Takšne 
prireditve v izjemni naravi Godeških 
lok še ni bilo.
Dopoldan bo tek, popoldan pa let s 
premagovanjem ovir. Testni preizkus 
trase je pretekli mesec opravilo deset 
fantov in deklet. Izkazalo se je, da bo 
zanimivo, zahtevno in polno adrena-
lina. "Lepa narava, nova zanimiva in 
nepozabna izkušnja. Ni lahko, smo pa 
zmogli, tako mlajši kot starejši," je po-
vedal Simon. 
Še malo in šlo bo zares. Čez poletje pa 
je še dovolj časa za trening. Dogodek 
je namenjen vsem, ne glede na pri-
pravljenost. V prvi vrsti je pomemben 
preživeti čas v naravi, in ne rezultat.

Na okrog pet kilometrov dolgi progi po Godeških lokah, po 
prelepem območju rokavov reke Sore, bo 28 naravnih preprek. 
Zanje je poskrbel inštruktor preživetja v naravi Brane T. Červek, 
ki je doma na Godešiču, v Sloveniji pa že od leta 1991 vodi 
profesionalno šolo preživetja tako na civilnem kot tudi na 
vojaškem področju.



KULINARIKA
Gostilna Pr' Birt
Praprotno 17
gostilna_pr_birt@hotmail.com
Tel: 04/514 12 55

Gostišče Kveder
Spodnja Luša 16             
gostisce@kveder-sp.si
Tel: 04/514 14 99

Gostilna in picerija Grapa 
Sv. Lenart 52
picerija@grapa.si 
Tel: 041/541 575

Gostilna Blegoš Javorje
Javorje 5                                                                                
info@blegos.eu                         
Tel: 04/51 89 100

Gostišče in penzion 
Stari vrh
Zapreval 5                                         
gostiscestarivrh@siol.net  
Tel: 04/51 89 007                                  

Gostilna na Vidmu in  
Letni vrt Visoko

Poljane 27                                                       
bostjan.poljansek@gmail.com
Tel: 04/510 96 10

POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE
Na Starem vrhu je veliko pohodniških poti, ki so označene in različno dolge  
– od ene ure in pol do pet ur hoje. Izhodiščne točke so ob Piceriji Grapa na spodnji postaji 
šestsedežnice, na parkirišču na Grebljici ob vlečnici Kopa in v Javorjah ob Gostilni Blegoš.  
TD Stari vrh organizira sedem pohodov, več na www.tdstarivrh.si.

V okolici Starega vrha lahko uživate v kolesarjenju po lepih senčnih poteh, ki se med  
seboj povezujejo in potekajo deloma po makadamskih, deloma po asfaltnih poteh. Lahko 
se odločite tudi za vzpon na Stari vrh, Blegoš, Lubnik ali Goro – Malenski vrh.

    
Doživite Stari vrh poleti

NOVO NA STAREM VRHU
DRUŽINSKI PARK STARI VRH

Družinski park Stari vrh je varovan z najsodobnejšim sistemom SAFEROLLER in vsebuje tri sklope: plezalni park od 2 do 8 
let, plezalno progo od 5 let naprej in plezalno progo od 10 let naprej. Preizkusite se lahko tudi na 8-metrski plezalni steni z  
avtomatskim varovanjem. Družinski park je primeren tako za družine kot za adrenalina željne posameznike in skupine.

PRIREDITVE
24. JUNIJ:
Odprtje Družinskega parka   
Stari vrh in kresovanje  
v Gostišču Stari vrh

25. JUNIJ: 
Gasilska veselica v Javorjah in ob 9. uri 
pohod izpred Gostilne Blegoš

30. JULIJ: 
Gasilska veselica v Poljanah

6. AVGUST: 
Oglarska veselica in ob 8. uri pohod 
Med gorami

11. AVGUST: 
Podokničar

Na Starem vrhu in v okolici 
ponujamo 150 ležišč v gostiščih, 
turističnih kmetijah in apartmajih.

Vabimo vas, da ob adrenalinskih in 
športnih doživetjih preizkusite odlično 
kulinarično ponudbo v objemu 
Starega vrha.
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SORIŠKA PLANINA – 
ALPSKA DOŽIVETJA
 Panoramske vožnje z dvosedežnico
 Pohodništvo
 Kolesarjenje
 Vodeni pohodi po Rapalski meji in razgledne točke
 Padalstvo
 Glasbene in likovne delavnice
 Učne poti za otroke, spoznavanje življenja na planini
  Lokalna kulinarika in udobne namestitve  

v gostišču Brunarica

Informacije na: 
www.soriska-planina.si, info@soriska-planina.si

MIROSLAV CVJETIČANIN

Preprosto verjetno zato, ker naša dr-
žava spada med najbolj pohodnikom 
prijazne dežele. Tu mi lahko priki-
mate. Toliko markiranih poti, gor-
skih koč, kmečkih turizmov, krasnih 
gričev in še lepših gora ne najdete v 
vsaki državi. Gorenjska je še na evrop-
skem zemljevidu označena kot poho-
dniški "raj". 
Ne bomo o smereh, poteh in katero 
kočo morate nujno obiskati. Večkrat 
se pozablja, kako opremljeni moramo 
biti, če se lotimo pohoda, ki traja več 
kot eno uro. Eno uro? Je to sploh po-
hod? Mogoče je bolj lahkotna vadba. 
Drži, vendar mnogi se odločimo za ce-
lodnevne izlete in takrat moramo pa 
že nekaj vedeti o nujni opremi.

OBUTEV
Pri hoji po planinskih ali drugih poteh 
je najpomembnejša pravilno izbrana 
obutev. Za hojo po utrjenem makada-
mu in asfaltu so zaradi manjše teže 
in boljšega blaženja udarcev primer-
ne tekaške copate. Če bomo obutev 
uporabljali predvsem ali izključno 
za hojo, izberimo takšno z bolj ro-
bustnim podplatom. Pri izbiri bodi-
mo natančni in dosledni. Izkušnje 
prijatelja so dobrodošle, a odločimo 
se zlasti po lastnih izkušnjah. Ko se 
odpravimo na manj zahtevno goro v 
sredogorju, obujemo nizke pohodne 
čevlje. Nekoliko trši podplat omogoča 
stabilen korak ob hkratni majhni teži. 
Takšni čevlji so dobro gibljivi v gle-
žnju, kar omogoča lahkotnejšo hojo. 
Nekoliko manj primerni so za hojo po 

izrazito neravnem terenu, saj je za-
radi manj stabilnega gležnja mogoč 
zvin ali izpah. Nekoliko bolj previdni 
moramo biti na mokrem in spolzkem 
terenu. Čevlje izberimo predvsem gle-
de na uporabo in obliko noge. Ker spa-
da obutev med najpomembnejše dele 
pohodniške opreme, naj bo izbrana po 
temeljitem premisleku.

OBLEKA

Tehnologija izdelave oblačil je na tem 
področju zelo napredovala. Zato ni po-
trebe, da bi na sebi nosili težke hribovske 
srajce ali navadne bombažne majice. 
Tako imenovani napredni materiali so 
zares čudežni. Razvoj oblačil je povzro-
čil, da je preoblačenje prepotene majice 
oz. srajce postalo na pohodniški turi prej 

Oprema za pohodnike
V Sloveniji je pohodništvo najbolj množična rekreacija.



izjema kot pravilo. V vročem vremenu uporabljamo samo en 
sloj, ob hladnejših temperaturah pa lahko oblečemo srednje 
topel sloj oblačil, tanjši flis oziroma puli. Material je tu manj 
pomemben, poglavitna je dovolj velika zračnost ob zadovoljivi 
toplotni izolaciji. Seveda je v mrazu flis debelejši in slabše od-
vaja vlago. Za brezskrbno gibanje v vetru in dežju priporočamo 
lažje in kakovostne jakne iz nepremočljivih materialov. Imajo 
naj dobro oblikovano kapuco, ki nas bo varovala pred vetrom 
in dežjem. Število slojev oblačil je odvisno predvsem od tem-
perature, vetra in intenzivnosti obremenitve. Bolje je uporabiti 
več tanjših slojev. Hlače so lahko poleti kratke, predvsem pri 
gibanju v visokogorju pa tudi dolge. Tudi tu sodobni materiali 
omogočajo prijetno hojo tako v toplem kot hladnem in vetrov-
nem vremenu. Nogavice, ki se uporabljajo poleti, so tanke in 
iz materialov, ki hitro odvajajo vlago. Za visoke pohodne čevlje 
so se uveljavile enojne nogavice, ki pa so tehnično oblikovane 
in primerno ojačane za zaščito pred prehitro obrabo. Kapa in 
rokavice naj bodo primerne vremenu in lastnim izkušnjam. 
Kapa ali trak za uporabo v vetrovnem vremenu naj ima na 
predelu ušes všito membrano, ki zadrži veter. Sončna športna 
očala so prav tako danes že nujen del opreme.

PREHRANA

Tudi prehrana pohodnika se je močno spremenila. Poleg ju-
tranjega zajtrka je pomembno, kaj vtaknemo v nahrbtnik. 
Na izbiro so razne energetske ploščice, tablice, ki so zelo 

okusne in res delujejo. Tu so še energetski geli, ki še lažje 
zdrsnejo po grlu. Tisti, ki prisegate na zaseko in klobaso, to 
raje zaužite na vrhu v koči, ne med potjo. Količino pijače in 
hrane, ki jo potrebujemo na pohodniški turi, določajo dolži-
na izleta, temperatura okolja in individualne potrebe. Med 
hojo redno pijte, v vročem vremenu najmanj na pol ure. Pri-
poročljiva je uporaba vodnega meha, saj se tako izognemo 
vsakokratnemu snemanju nahrbtnika. Alkohol, predvsem 
vino in žgane pijače, naj postane preteklost.
Za enodnevne pohodniške ture zadostuje nahrbtnik pro-
stornine od 20 do 40 litrov, za večdnevne ture se priporo-
ča večjega. Nahrbtnik naj se prilega vaši postavi, hrbtišče 
naj bo iz hitro sušečih se materialov. Težje stvari naj bodo 
zložene čim bliže hrbtišča, na notranji strani nahrbtnika. 
Palice so lahko zložljive, zadoščajo pa tudi tiste za nordij-
sko hojo. Čelna svetilka, prva pomoč in telefon naj bodo 
vedno v nahrbtniku, predvsem zaradi naše varnosti. Če se 
odpravljamo na slabše označeno pot ali na turo, kjer priča-
kujemo zahtevnejšo orientacijo, bo uporabna tudi GPS-na-
prava. Sončna očala, sončna krema in ustrezno pokrivalo 
nas bodo ustrezno zaščitili pred soncem.

ZA SODOBNE POHODNIKE

Zaradi vse večje popularnosti pametnih mobilnih telefo-
nov so ti postali tudi obvezen del opreme pohodnikov. Pri-
marno sicer zaradi varnosti, vendar pa možnost nalaga-
nja najrazličnejših aplikacij telefon pospešeno spreminja 
v skorajda nepogrešljiv vsestranski pripomoček ljubiteljev 
izletov v naravo.
Gaia GPS je plačljiva aplikacija, ki omogoča nalaganje ze-
mljevidov, ki jih lahko pohodniki uporabljajo tudi takrat, 
ko nimajo povezave s spletom. Uporabniki imajo tudi mo-
žnost shranjevanja svojih izletov in poti ter pripenjanja 
lastnih fotografij. Znotraj aplikacije so možne tudi števil-
ne nastavitve, kot je denimo spreminjanje merskih enot, 
barvne podobe in zvokov.
Columbia GPS PAL je ena izmed boljših aplikacij za vaš 
Applov mobilni telefon in prihaja iz enega največjih iz-
delovalcev športnih oblačil in oblačil za prosti čas. Apli-
kacija omogoča uporabo zapiskov, fotografij in video 
posnetkov, s katerimi je moč opremiti predhodno za-
črtano pot. Beleženje pomembnih podatkov, kot so 
čas, hitrost, razdalja in višinska razlika, je samodejno. 
Every Trail Pro je občutno cenejša alternativa aplikaciji 
Gaia GPS, saj prav tako omogoča dodajanje video- in foto-
vsebin. V aplikacijo je vključenih več kot 400.000 najrazlič-
nejših poti, medtem ko je predhodno naloženih tudi nekaj 
zvočnih komentarjev, ki jih lahko poslušate med obiskom 
nekaterih zanimivejših in pomembnejših izletniških točk.
AllTrails Hiking & Mountain Biking Trails, GPS Tracker, 
Offline Topo Maps: kot namiguje že samo ime, gre za iz-
jemno uporabno in raznovrstno aplikacijo, ki uporabniku 
ponuja kar nekaj zanimivih izletniških predlogov. Vsaka 
izbira je dodatno podkrepljena s podatki o razdalji, upo-
rabniški oceni, vzponu, tipu poti in oceni zahtevnosti.
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medijska pokrovitelja predstave
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Fran Saleški Finžgar

Več na www.smlednik.si

KUD Smlednik

PREMIERA petek, 9. junij 2017, ob 21h

PONOVITVE 10. in 11. junij, ob 21h

16., 17. in 18. junij, ob 21h

23., 24. in 25. junij, ob 21h

ljudska igra v štirih dejanjih
režija Nejc Smole

na Merjaščevi domačiji v Smledniku (pod cerkvijo)

Rezervacije   031 565 896 (Anja)   051 209 402 (Nina)   kud@smlednik.si

MIROSLAV CVJETIČANIN

Kralj žara je naziv, ki si ga moški še posebej želimo. Pot do 
njega oziroma do krone pa je dolgotrajna, malo komu uspe 
priti do cilja. Nekaj trikov je sicer, ki se uporabljajo, vendar 
imajo trhle nogice, telečje. Bližnjice so, vendar kmalu zai-
demo. Bolje je, da se podučimo, da se lotimo dela, poti, ki 
nas bo pripeljala do konca, do zadovoljnih gostov, ki so v tej 
zgodbi najpomembnejši. Skoraj pomembnejši kot smo pa 
mi, ker oni so žirija, podeljevalci in prijatelji, seveda. Za zgolj 
znance se ne splača toliko truditi, naj se zadovoljijo s čevap-
čiči in namiznim vinom. O čevapčičih sicer vse najboljše, 
vendar se zavedamo, da mora tudi te moški znati pripraviti. 
Pot je spet dolgotrajna. Postati piknik mojster je tudi težko, 
vendar v današnjem času, ko nasprotni spol čuti, da bo pre-
vladal tudi na tem področju, je boljše, da jim damo prednost. 
Moški smo slabi animatorji, zato to delo raje prepustimo 
ženskam. Kajti za naziv piknik mojstra je animacija najpo-
membnejša, za to pa je treba imeti posebno voljo, tako, ki jo 
moški ne premoremo, in pa tudi posebna znanja. Pikniki 
so sestavljeni iz več animacijskih točk, vse se sicer vrti oko-
li hrane, vendar je še marsikaj drugega zelo pomembno. O 
tem prihodnjič, tokrat ponujamo nekaj nasvetov, kako naj-
hitreje do krone kralja žara.

NASVET ŠTEVILKA ENA

Odločiti se je treba, na kakšnem žaru se boste urili in 
izurili. To je najpomembnejša odločitev. Ne gre našte-
vati, koliko vrst žarov poznamo. Za začetek bo dovolj, da 
pogledamo v denarnico, vprašamo srce, kaj si želi, in se 
odločimo. Kajti najboljši žari sploh niso poceni. Nekateri 
presegajo tudi tisočico v evrih. Vendar to, kar ponujajo, 
je ogromna prednost že na samem začetku. 

DRUGI NASVET

Specializirajte se (vendar o tem molčite) samo za eno 
jed. Kralj žara lahko postaneš že s tem, da znaš speči eno 
samcato jed! Vendar mora biti ta tako zelo dobra in oku-
sna in … o vas se bo govorilo vsakič, ko bo debata nanesla 
na dobro jedačo. Vemo, kaj imamo moški najraje. Dobro 
meso. Tako, ki ga ne uživamo prav pogosto. Mogoče ka-
kšno, ki ga naši gostje, prijatelji, res malokrat uživajo? Ali 
pač najbolj preproste kotlete, vendar na povsem drugačen 
način. Dobro razmislite. Knjig o žaru je nešteto, ves inter-

Kralj žara ali piknik 
mojster
Gre za dva povsem različna »naziva.« 
Prvi je bolj mičen predvsem za moške.
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DAS IST WALTER     Logotip - črna podlaga

NOVO! Walter lepinje iz domače krušne peči. 
Vabimo vas, da poskusite naš prebranec s sudžukico  

(goveja klobasa) in novo domačo lepinjo.
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Matična prodajalna: 

Proalp, Planet Tuš Kranj
Tel.: 040 251 169, info@proalp.si

•	 Prijetna	klima	v	čevljih
•	 Lasten	razvoj	na	osnovi	
mednarodnih	izkušenj

•	 Obutev	izdelamo	tudi	po
meri	vaših	nog

•	 Izdelano	v	Tržiču

Dobro počutje  in  svoboden korak

Celotno ponudbo si oglejte na

   www.proalp.si
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net je prepoln "materiala" o njih, sploh 
v zdajšnjem času, ko se sezona žara in 
piknikov pravzaprav začenja. Naš na-
mig: izberite tisto vrsto mesa, ki ste jo 
najmanjkrat v življenju jedli, proučite 
ga in začnite s poukom. 

NASVET ŠTEVILKA TRI

Bralo se bo skoraj poniževalno, vendar 
danes je to trendovsko. Moški smo pač 
začeli nositi barvne nogavice, naroča-
mo se pri frizerjih in ni nam vseeno, 
če imajo gume našega avta »krancelj«. 
Prijavite se na tečaj, kjer vas bodo moj-
stri podučili o vsem, kar še niste vedeli 
o žaru. Vendar pozor, izberite tak tečaj, 
na katerem pečejo na točno takem 
žaru, kot ga imate doma. Ne padajte 
na reklame, kjer pravijo, da se vsake-
mu posebej posvetijo, in potem rečejo, 
da je na tem in takem žaru podobna 
zgodba ipd. Opraviti tečaj za »žarista« 
je danes pomembneje kot za karkoli 
drugega. Ne sramujte se, poiščite naj-
bližji tečaj in plačajte in zahtevajte, da 
iz vas naredijo kralja.

ČETRTI ...

Najprej specite zase in za domače. Naj 
vas ocenijo prej, kot pa boste povedali, 
kaj ste spekli. Najverjetneje vas bodo 

hvalili do konca in še naprej, vendar se 
ne dajte zavesti, mogoče so samo pri-
jazni, hočejo imeti mir pred vami, bru-
hali pa bodo takoj, ko boste šli po novo 
oglje … Ko prenehajo s pohvalami, jim 
pojasnite vse od začetka pa do pomitih 
krožnikov, vse. Svoje delo opišite, kot 
slikar opiše naslikano sliko. Razlagaj-
te z žarom v očeh in besedah, odkrijte 
vse skrivnosti. Razlaga, kako je hrana 
pripravljena, je skoraj pomembnejša 
od okusa. Morajo dobiti vtis, da res 
veste, kaj ste spekli. Po zaključenem 
opisu morajo zopet postati lačni, tako 
prepričljivi morate biti. 

ŠE EN NASVET

Za piko na i morate poskrbeti še za 
vsaj eno spremljevalno pijačo. Če bo-
ste poskrbeli še za sladico, ki je zaradi 
sitosti seveda ne bodo mogli pojesti, 
ste zmagali. Torej še ena tema, ki gre 
strumno k vaši umetniji.

ZADNJI NASVET

Pred dnevom D poglejte na koledar. 
Tudi od dneva ali večera je odvisno, 
kako se gostje počutijo. Če je petek in 
še polna luna zvečer, potem bodo prišli 
samo pit, nihče ni lačen. Torej razpo-
loženje je odvisno tudi od koledarja. 

Prišel je dan D, terasa je polna gostov 
in zdaj ste na vrsti, da se izkažete. Prvo 
pravilo je, da mora biti gost zelo lačen. 
Proč s prigrizki, bog ne daj jim ponu-
diti predjedi, samo pijača, pa še ta v 
minimalnih količinah, naj bo na mizi. 
Poskrbite za glasbo, dostikrat nam od-
pre tek. Najpomembnejši nasvet pri tej 
točki je, da ne razlagate, kaj in kako 
boste pekli. To prihranite za konec, ko 
bodo sami začeli hvaliti, če bodo. Če pa 
ne, pa iščite drugi termin za napad na 
krono. 

KAKŠEN ŽAR?

Večno vprašanje je, kaj je boljše – žar na 
oglje ali žar na plin. To je sicer glavna 
odločitev, a na naš nakup morajo vpli-
vati še drugi dejavniki. Med drugim tudi 
to, za kaj nameravamo uporabljati žar, 
kako pogosto in za koliko ljudi bomo pe-
kli, kaj nameravamo peči. Navsezadnje 
je pomembna tudi cena. Plinski imajo 
to prednost, da hitro dosežejo tempera-
turo za peko, zato so idealni za pripravo 
kosil in za peko takrat, ko nimate veli-
ko časa. Če nameravamo peči pogosto 
in žar uporabljati za pripravo kosil, po-
tem je plinski žar boljša izbira. Žari na 
oglje so bolj primerni za daljša druže-
nja in piknike, kjer niste tako omejeni 
s časom. Za pripravo kosil ali peko za 
družino, za do šest ljudi, bo dovolj žar 
na oglje premera 47 cm ali plinski žar 
z do dvema gorilnikoma. Za piknike in 
večja druženja ob žaru pa bo najbolj pri-
meren večji žar na oglje s premerom 57 
cm ali pa plinski žar z vsaj tremi gorilci 
z dovolj veliko površino rešetk za peko 
večje količine mesa in rešetkami za od-
laganje hrane, ki poskrbijo, da hrana 
ostane topla.
Investicija je vprašanje. Cena žara je 
odvisna od njegove velikosti, doda-
tnih funkcij in kakovosti izdelave. Če 
ga nameravate uporabljati pogosto in 
daljše časovno obdobje, potem se spla-
ča investirati nekoliko več. Strošek je 
seveda odvisen od izbire vrste žara ter 
blagovne znamke. Žari na oglje so na-
vadno cenejši od žarov na plin. Cenejši 
so navadno zaradi manj kakovostnih 
materialov, njihova življenjska doba je 
dve do tri leta, odvisno od uporabe in 
vzdrževanja. Kakovostni žari so nare-
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jeni iz kakovostnejših materialov – tisti na oglje imajo do 
10-letno garancijo, plinski pa do 25-letno. Kakovost najlažje 
preverimo tako, da odpremo pokrov žara. Če je ta težak, pri 
plinskem v notranjosti prevlečen s porcelanom, je to nava-
dno dober znak.
Del investicije žara bo predstavljala dodatna oprema, ki je sko-
raj nujna za raznovrstno peko. Vsekakor potrebujete kakovo-
stno lopatico in oprijemalke. Za peko rib je dobro imeti držalo 
za ribe ali keramično ploščo, ki bo prišla prav tudi pri peki bolj 
občutljivih kosov mesa. Potrebujemo še ščetko za čiščenje. Če 
bomo žar uporabljali samo doma, a ga bomo pogosto premi-
kali, potem mora biti na kolesih. 

PLINSKI ŽARI

S pritiskom na gumb ga preprosto prižgete, vzdrževanje 
konstantne temperature ali njeno spreminjanje je prepro-
sto. Segreje se v desetih minutah – žari na oglje potrebu-
jejo do 45 minut. Plinske žare je preprosto čistiti, ni ostan-
kov pepela, idealni so za vse, ki nameravate dosti peči, 
ne zahtevajo veliko prostora. Peka na plinu je tudi krepko 
cenejša kot peka na oglju – skratka so nesporni favoriti v 
praktičnosti. Zmanjka pa jim pri okusu, tako vsaj pravi-
jo zagrizeni pristaši oglja. Oglje kot derivat lesa ob izgo-
revanju aromatizira meso in mu s tem da izraziti okus 
žara. Žari na plin sicer poskušajo doseči okus dimljenja z 
uporabo "flavorizer" profilov nad gorilci in uporabo lesnih 

sekancev, a okus ni popolnoma isti. Žari na plin ustvarijo 
veliko direktne vročine, ki nekoliko bolj izsuši meso med 
peko. Če nimate žara s t. i. searing gorilci, potem vaš žar ni 
sposoben ustvariti več kot 300 stopinj, za pripravo dobrih 
zrezkov pa potrebujete vsaj 400 stopinj. Žari na plin so na-
vadno dražji od žarov na oglje.

ŽARI NA OGLJE

Imajo številne slabosti, a tudi številne prednosti, ki prepri-
čajo zagrizene žarmojstre. Uravnavanje temperature žara 
zahteva kar nekaj znanja in pozornosti. Z žarom na oglje je 
kar nekaj dela po peki. Peka je dražja, so manj vzdržljivi od 
plinskih, čeprav nam bo kakovostni žar na oglje ob vzdr-
ževanju zdržal do deset let. Glavna prednost je v okusu jedi 
– če seveda za peko uporabljamo oglje. Hrana, pečena na 
kakovostnem oglju, bo imela tisti pravi okus peke na žaru. 

KAMADO

To so žari, ki sicer sodijo med žare na oglje, a se od njih 
vseeno razlikujejo. V primerjavi s standardnimi žari na 
oglje je peka na njih precej cenejša, porabimo le tretjino 
oglja, ki bi ga potrebovali za enakovredno peko na klasič-
nem žaru na oglje. Zaradi sistema toplotnih deflektorjev 
med peko pride manj direktne vročine do mesa, zato je to 
bolj sočno. 
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Pri nas je peka na žaru na piknikih 
precej popularna, vse več potrošnikov 
s peko na žaru popestri tudi vsakda-
nje kuhanje, žar pa postavijo kar na 
balkon ali teraso, ugotavljajo pri Zve-
zi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato so 
pripravili nasvete, na kaj je treba biti 
pozoren pri nakupu žara.
Na splošno delimo žare v dve sku-
pini, na plinske in tiste na oglje. V 
primerjavi z žari na oglje se pri plin-
skih žarih kuhalna površina ogreje 
bistveno hitreje, približno v desetih 
minutah, vzdrževanje in prilagaja-
nje temperature je bolj preprosto, 
hrana pa je hitreje pripravljena, so 
kot prednosti plinskih žarov navedli 

pri ZPS. Žari na oglje pa so večinoma 
cenejši kot plinski žari. "Pred njiho-
vim nakupom velja preveriti, ali je 
zlaganje preprosto in koliko prostora 
zasedejo, ko so zloženi. Pomembna 
je tudi kakovost izdelave in zaščita 
ostrih delov oziroma tistih delov, ki 
so izpostavljeni vročini,« poudarja 
Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov 
Slovenije. Na voljo so v več različnih 
izvedbah, najboljši modeli pa imajo 
po Okornovih besedah prezračevalne 
odprtine v spodnjem delu in na po-
krovu, kar izboljša izgorevanje oglja 
in kroženje zraka. Čiščenje je precej 
lažje, če imajo poseben prostor za 
zbiranje pepela. Pri nakupu žara na 
oglje je po nasvetu ZPS tako treba biti 

pozoren predvsem na velikost po-
vršine za peko, velikost prostora za 
oglje, možnost nastavljanja višine 
rešetke, možnost prenašanja in zla-
ganja, kakovost izdelave izpostavlje-
nih delov ter dodatno opremo, kot so 
odlagalne površine, pokrov, prezra-
čevanje, kolesa … 
Pri nakupu plinskega žara, pri katerih 
se cene najpogosteje gibljejo v razpo-
nu od sto do petsto evrov, pa potro-
šnikom svetujejo, naj bodo pozorni na 
način sestavljanja in stabilnost žara, 
na kakovost materialov, število grel-
nikov in dostopnost do kuhalne po-
vršine, poleg tega pa še na uporabne 
dodatke, kot so pokrov, zbiralnik ma-
ščobe, prostor za shranjevanje …

Žar na oglje za 
piknik, plinski 
za teraso
Pri Zvezi potrošnikov 
Slovenije so konec maja 
pripravili nasvete za 
potrošnike, na kaj je treba 
biti pozoren pri nakupu 
žara, kako se razlikujejo 
in v čem so prednosti 
oziroma slabosti 
posameznih izvedb žara.



 

Naša osnovna naloga je ljudem omogočati varno in kakovostno življenje. Sodelujte s sosedi! Bodite pozorni 
na neznance, ki ne spadajo v vaše okolje! Ti si z raznimi zvijačami, kot so prodaja blaga, anketiranje, zbiranje 
prispevkov, navidezni sprehodi …, pridejo ogledat vaš objekt in premoženje, tarčo bodočega napada. Edino 
takrat so vidni in ranljivi, zato si takoj zapišite čim več podatkov o njih in njihovih vozilih ter takoj obvestite poli-
cijo. Nikoli vhodnih vrat ne odpirajte neznancem! Posebej otroci ne!

Za zagotovitev vaše varnosti in varnosti vašega premoženja vam predlagam:
– vgradnjo protivlomne zaščite: čvrsto ograjo okoli posesti, kakovostno ključavnico s prečno zaporo ali pro-
tivlomna vrata, rešetke ali varnostne folije na okna ipd.; 
– vgradnjo alarmne naprave, ki jo povežite z našim varnostno-nadzornim centrom in intervencijsko varnostno 
službo na terenu, ki v nekaj minutah pride na kraj. Izbirate lahko med različnimi javljalniki nepooblaščene priso-
tnosti ali požara. Najbolj uporabljani so za zaznavo gibanja, loma stekla, tresenja vrat ali sten, magnetni kontakti 
na vratih in oknih.
Intervencijsko varovanje pomeni, da ob sprožitvi alarma operater VNC na kraj pošlje najbližjega oboroženega 
varnostnika.
Varnostna obhodna služba pomeni občasno dogovorjeno prisotnost oboroženega varnostnika okoli hiše, 
podjetja, soseske, garažne hiše ali druge posesti.
Naši oboroženi varnostniki nadzorujejo območja vseh mest in krajev na Gorenjskem.
Fizično varovanje ljudi in premoženja s prisotnostjo kakovostnih varnostnikov zagotavljamo za objekte po-
sebnega pomena za državo, za zelo pomembna in urejena podjetja, ustanove in hotele ter za precej stanovanj-
skih hiš in vikendov na Gorenjskem. 
Varovanje javnih prireditev je dejavnost, ki jo z delu predanimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodilna 
ekipa to dejavnost izvaja od leta 1995 in je bila jedro zasebnega varovanja pri obisku Garija Kasparova, Luciana 
Pavarottija in Billa Clintona v Ljubljani.
Varovanje prireditev v gostinskih lokalih izvajamo s kulturnim in razumevajočim pristopom do obiskovalcev 
ter uspešno varujemo več nočnih lokalov, klubov, barov in drugih zabavišč.

V primeru izkazanega povpraševanja lahko septembra 2017 v Kranju organiziram 4-mesečni tečaj osebne 
varnosti, dvakrat na teden, lahko tudi kot individualno usposabljanje, z namenom okrepiti samozavest in za-
vedanje, pridobiti teoretična in praktična znanja samoobrambe ter z aerobnimi vajami in s preprostimi 
tehnikami sproščanja zmanjšati vsakodnevni stres. Primeren je za ženske in moške, starejše od 18 let, za 
mlajše le s privoljenjem staršev. Avtor in izvajalec tečaja sem Branko Malešič, inž. var., varnostni menedžer, VIP 
protection operative (2003), VIP protection team leader (2004) – usposobljen in certificiran v ISA, Israel, ter 
trener karateja in mojster-inštruktor 5. DAN. 

POKLIČITE NAS!                                                                                      Branko Malešič, pomočnik direktorja

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
T: 01 520 71 50F: 01 520 71 68
info@rival-vts.si, www.rival-vts.si 

OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si 
T: 040 26 60 11
zoran.lakicevic@rival-vts.si 
T: 040 55 00 55
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   Skupina Čuki je pred kratkim javnosti 
predstavila svojega novega člana Miho Novaka, 

obenem pa še videospot za pesem Ruzak. Na 
predstavitvi so se Čukom pridružile tudi plesalke 

Plesnega mesta: Jagoda Batagelj, s katero je 
Jernej Tozon odigral v videospotu tudi glavno 

vlogo; spot pa je delo produkcijske skupine 
Karata film. A. B. / Foto: A. B.

  Planinsko društvo Škofja Loka 
je praznovalo 110 let dela in ob tej 
priložnosti najzvestejšim in najbolj 
dejavnim članom podelilo priznanja. 
Na sliki sta s predsednikoma Planinske 
zveze Slovenije Bojanom Rotovnikom 
in Planinskega društva Škofja Loka 
Janezom Pintarjem prejemnika zlatih 
priznanj Rudi Zadnik in Roman Jelenc, 
podelili pa so tudi šest bronastih, pet 
srebrnih in posebno priznanje. D. Ž. / 
Foto: Andrej Tarfila 

   Teden obrti in podjetništva na 
Loškem je uspešno minil. Tik pred 
njegovim začetkom sta ga javnosti v 
družbi županov štirih občin predstavila 
predstavnika glavnih organizatorjev, 
Jože Misson iz Območne obrtno 
podjetiške zbornice Škofja Loka in Jurij 
Bernik iz Razvojne agencije Sora. D. Ž.

   Jerneja Šimenc je v okoli tristo let stari hiši na Kapucinskem 
trgu 11, v kateri je v preteklosti domovalo veliko obrti, odprla 
turistične apartmaje. Po obrteh, ki so bile včasih pod to streho, jih 
je poimenovala Ceh, po različnih cehih se imenujejo tudi turistični 
apartmaji: kovaški, krojaški in klobučarski, medičarski, lončarski 
... Na sliki je Jerneja z možem Rokom, sicer direktorjem Razvojne 
agencije BSC Kranj, v apartmaju, ki ga krasijo detajli kovaške 
obrti. D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič 
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RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

SUV PEUGEOT 2008 & 3008 

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 141 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev 
do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 29.05.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni 
znesek za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

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.

peugeot.si

PEUGEOT SUV

SUVERENI  
NA VSEH  
POTEH

 

SLO_PEUGEOT_SUV_2008_&_3008_oglas_koncesionarji_210x148_v2.indd   14 30/05/2017   14:44

Najnovejša pnevmatika GP Racer D212 je svojo zmogljivost že 
dokazala v lanskoletni dirkalni sezoni, sedaj pa je s svojimi ka-
rakteristikami začela osvajati dirkače in motoriste, ki se na dir-
kalno stezo odpravijo le ljubiteljsko. Homologirana je namreč 
tudi za cestno vožnjo. Nova pnevmatika vključuje tehnologije, 
ki jih je Dunlop razvil na podlagi uspehov na svetovnem prven-
stvu FIM v vztrajnostni vožnji, in hkrati predstavlja nadgradnjo 
pnevmatike D212 GP Pro. V lanskoletni dirkalni sezoni je uspe-
šno prestala prve preizkušnje, od februarja dalje je na voljo 
vsem dirkalnim navdušencem po Evropi. Pnevmatiko je Dunlop 
lansko leto že predstavil na zahtevnih dirkah, saj so prvo GP 
Racer D212 s specifikacijami serijske proizvodnje uporabili v za-
ključnem delu francoskega prvenstva Superbike, ko si je Lucas 
Mahias (GMT94 Yamaha) z njo priboril zmago na obeh dirkah 
Supersport. Prototipi so bili pred tem potrjeni tudi na svetov-
nem prvenstvu FIM Endurance. Pri zasnovi pnevmatike je Dun-
lop uporabil tehnologije pnevmatike GP Pro D212, zmagovalke 
Isle of Man TT, in jih prilagodil za ljubiteljske obiskovalce dir-
kalne steze ter dirkače klubskega razreda. Nov profil in zgradba 
ogrodja sta tako izpeljana neposredno iz pnevmatike GP Pro, 
le da je sedaj za krmiljenje potrebnega veliko manj napora, kar 
omogoča ostrejše in hitrejše spreminjanje smeri kot pri pred-
hodnici.

Motoristi, pozor!
Bili smo na predstavitvi najnovejše motoristične pnevmatike 
podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires. Najnovejša pnevmatika 
se imenuje Dunlop RoadSmart III SC. Z združitvijo preizkušenih 
in novih tehnologij predstavlja optimalno opremo za voznike 
močnejših ter športnih skuterjev proizvajalcev, kot so BMW, 
Kymco, Suzuki, SYM in Yamaha. Pri razvoju nove pnevmatike so 
pri Dunlopu združili že preizkušene tehnologije z novimi, saj so 
želeli zadovoljiti visoke zahteve motoristov, ki pri svojih skuter-
jih stremijo k udobnemu vsakodnevnemu prevozu, obenem pa 
si želijo športne vožnje in okretnosti, značilne za športno-turna 
motorna kolesa. Novo pnevmatiko prav tako kot njeno športno-
-turno različico odlikuje zgradba z neprekinjenim pasom, ki 
ohranja stabilno naležno površino ter zmanjšuje deformacijo 
in pregrevanje. Izkazala se je na neodvisnih testih. Motorrad 
jo je opisal kot zelo dobro uravnoteženo, vsesplošno zmogljivo 
pnevmatiko, ki na stranskih cestah nudi obilo zabave, obenem 
pa voznika ob vožnji v mokrem navdaja z zaupanjem. Pnev-
matika Dunlop RoadSmart III SC je bila že deležna potrditve s 
strani enega izmed vodilnih proizvajalcev vrhunskih skuterjev, 
saj jo je Yamaha izbrala za prvo opremo letošnje serije modela 
Tmax 530 DX. RoadSmart je na voljo v dveh sprednjih dimenzi-
jah (120/70R14 in 120/70R15) in dveh zadnjih (160/60R14 in 
160/60R15), s katerimi pokriva širok razpon skuterjev.

Pametna guma



Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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ISBN 978-961-203-356-9

-marmelade naslov.qxd  30.
1.2014  13:09  Page 1

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

www.gorenjskiglas.si
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

Teden kuhinj 
 akcijski popusti na vse kuhinje
 boni bratov Prevc do 250 € za nakup vsaj 3 gospodinjskih aparatov

- 45 %
kuhinje 
Gorenje

promocijske 
cene

- 50 %
kuhinje  

Alples
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13. 6., 20. 6., 27. 6. •  Turizem Škofja Loka (Kidričeva cesta 1a), 
16.00–17.30

ENERGETSKO-SVETOVALNA PISARNA

Informacije: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si,  
www.ra-sora.si. Obvezne prijave!

13. 6. (do 6. 7.) •  Mala galerija Občine Škofja Loka in mala dvorana 
Sokolskega doma

UMETNOST V HISTORIČNEM MESTU, RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV 
OTROK LOŠKIH OŠ IN VRTCEV

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

13. 6. •  Kristalna dvorana Sokolskega doma, 18.00

SLOVESEN SPREJEM UČENK TER UČENCEV IN NJIHOVIH MENTORJEV

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

14. 6. •  Sokolski dom, 19.30

PREDSTAVITEV LOŠKIH RAZGLEDOV 63/2016

Informacije: aleksander.iglicar@mdloka.si

15. 6. •  Loški muzej Škofja Loka, 19.00

ODPRTJE STALNE MUZEJSKE ZBIRKE IVAN GROHAR

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

16. 6.  •  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 17.00–19.15 
(začetniki)

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

16. 6. •  Škofja Loka, 20.00–24.00

17. 6. •  Škofja Loka, 10.00–2.30

6. NOČNI TEK ŠTIRIH MOSTOV

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

18. 6. •  stadion pri OŠ Žiri

TABOR NOVE SLOVENIJE

Informacije: 01 241 66 62, blaz.pavlin@nsi.si

18. 6. •  Nunska cerkev Marije Brezmadežne, Škofja Loka, 19.00

KITARSKI KONCERT KITARA POLETJU

Informacije: Denis Kokalj, 068 652 383

18. 6. •  cerkev sv. Martina Žiri, 10.00

RAZSTAVA V ZVONIKU CERKVE SVETEGA MARTINA V ŽIREH

Informacije: 041 378 876, drustvo.sma.@gmail.com

18. 6. •  Dolenja vas, 13.00

VELIKA KONJENIŠKA PRIREDITEV V DOLENJI VASI

Informacije: Konjeniški klub Ratitovec, kkratitovec@gmail.com

19. 6. •  OŠ Škofja Loka Mesto, 18.30–20.00

TEČAJ MEDITACIJE: ŽIVITE BREZ PROBLEMOV! KAKO Z  
RAZUMEVANJEM DOKONČNE REALNOSTI NAPOLNIMO SVOJE  
ŽIVLJENJE S SREČO IN RADOSTJO

Cena: za posamezen večer tečaja 8,00 €  
Informacije: 070 31 45 48, info@kadampa-si.org, www.kadampa-si.org

20. 6. •  ŠENT DNEVNI CENTER ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 38,  
4220 Škofja Loka (2. nadstropje), 10.00

POGOVORNA SKUPINA Z EDOM P. BELAKOM:  
KAKO UMIRITI UM – OBVLADOVANJE MISLI

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

21. 6. •  Marinkina knjižnica, 17.00

PREDAVANJE O METODI EFT (TEHNIKI DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE)

Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640

22. 6. •  Galerija Franceta Miheliča, 19.00

PREDSTAVITEV KNJIGE DR. ŽIVE DEU DRAGOCENOSTI STARIH  
MESTNIH JEDER Z UVODOM DR. FRANCETA ŠTUKLA 

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

23. 6. •  cerkev sv. Martina, Poljane, 19.00

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI, SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

Informacije: Anton Debeljak, 031 461 888

23. 6. •  lipa samostojnosti v parku sredi Poljan (v primeru dežja bo 
prireditev v dvorani Kulturnega doma), 20.00

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI, KULTURNI PROGRAM  
S PODELITVIJO PRIZNANJ IN KRESOVANJEM

Informacije: Anton Debeljak, 031 461 888

23. 6. •  Mestni trg Škofja Loka (v primeru dežja v Sokolskem domu 
Škofja Loka), 20.00

KONCERT SKUPINE IGOR IN ZLATI ZVOKI, GOSTJE:  
FANTJE S PRAPROTNA

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

23. 6. •  cerkev sv. Ane na Ledinici, 21.00

KRESNI VEČER NA LEDINICI

Informacije: 041 482 544, maja.justinj@gmail.com

24. 6. •  parkirišče tovarne Alpina, 8.00

16. ŽIROVSKI KOLESARSKI KROG

Informacije: Samo Iztok Capuder, 041 317 243; Rok Klemenčič,  
031 532 798, zkk.ziri@gmail.com, @žirovski kolesarski krog

24. 6. •  Škofja Loka, Loški grad, Mestni trg, Spodnji trg, 9.00–22.00

HISTORIAL ŠKOFJA LOKA

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02,  
andreja.kriznar@skofja-loka.com
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Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Loških 
novicah dne 16. maja 2017 z geslom: PLANINSKI VODNIK, 
prejmejo družinsko vstopnico za Dino park na Bledu: Mil-
ka Strgar iz Jesenic, Zdenka Snedic iz Kranja in Marjeta Lo-
gonder iz Mavčič. Nagrajencem čestitamo!

junij 2017

24. in 25. 6. •  Soriška planina, 9.00–16.00

POZDRAV POČITNICAM, URADEN ZAČETEK POLETNE SEZONE NA 
SORIŠKI PLANINI

Informacije: Polona Golija, info@soriska-planina.si, 040 565 891

24. 6. •  Parkirišče Alpine Žiri, 18.00

ŽIROVSKA NOČ

Informacije: 041 369 123

24. 6. •  farna cerkev Gorenja vas, 19.00

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI, SVETA MAŠA  
ZA DOMOVINO

Informacije: 04 51 81 588

24. 6. •  Trg Ivana Regna, Gorenja vas (v primeru dežja v Sokolskem 
domu), 20.00

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI, PRIREDITEV S KULTURNIM 
PROGRAMOM 

Informacije: 04 51 81 588 

24. 6. •  pod lipami v Novi Oselici, 19.30

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI, SVETA MAŠA IN PRIREDITEV 
S KULTURNIM IN ZABAVNIM PROGRAMOM 

Informacije: Stanko Bajt, O31 541 272

24. 6. •  pri koči Stari vrh, 20.00

KRESNI VEČER

Informacije: Janez Šturm, 040 190 701

25. 6. •  Farna cerkev v Poljanah, 6.00

POHOD K POLJANSKIM PODRUŽNICAM 

Informacije: Anton Debeljak, 031 461 888

25. 6. •  Gostilna na Vidmu, 8.00 

KOLESARJENJE K POLJANSKIM PODRUŽNICAM 

Informacije: Anton Debeljak, 031 461 888

25. 6. •  izpred Gostilne Blegoš, 9.00

TRADICIONALNI POHOD JAVORJE–ŽETINA–JAVORJE

Informacije: Janez Šturm, 040 190 701

25. 6. •  Javorje, 10.00

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI, SVETA MAŠA IN KRATEK 
KULTURNI PROGRAM 

Informacije: Ciril Alič, 041 350 242, alic.ciril@siol.net

25. 6. •  Hafnerjevo naselje 74, hiša Štefana Kalamarja, 10.00

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE V ZAHVALO ZA POGUMNO DEJANJE 
VZPOSTAVITVE TAJNEGA SKLADIŠČA OROŽJA IN STRELIVA OB  
OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

Informacije: Sabina Gabrijel, 04 511 23 30, sabina.gabrijel@skofjaloka.si

25. 6. •  Zali Log–Groblje–Ratitovec, 6.00–14.00

26. TRADICIONALNI POHOD NA RATITOVEC SKOZI GROBLJE

Informacije: 041 570 680

25. 6. •  Sorica, 14.00

POHOD V HEBLARJE

Informacije: Marjan Peternelj, 051 221 554, peternelj1@gmail.com

25. 6. •  Igrišče OŠ Javorje, 17.00

TRADICIONALNA GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM RAUBARJI

Informacije: Igor Alič, 051 202 224

25. 6. •  Mestni trg Škofja Loka. V primeru dežja bo prireditev v Sokol-
skem domu, 18.00

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI –  
KONCERT MESTNEGA PIHALNEGA ORKESTRA ŠKOFJA LOKA

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

27. 6. •  Cankarjev trg, v primeru dežja: Sokolski dom Škofja Loka, 
18.00

ODPRTJE BRALNICE NA VRTU SOKOLSKEGA DOMA ŠKOFJA LOKA: 
KONCERT STO MLADIH GLASBENIC IZ AVSTRALIJE

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

29. 6. •  Škofjeloški grad, 19.00

DALMATINSKI VEČER POD ZVEZDAMI OB ZVOKIH TOMISLAVA  
BRALIĆA & KLAPE INTRADE IN KVATROPIRCEV

Informacije: Klavdija Rupar, 041 415 777, klavdijarupar17@gmail.com

30. 6. in 1. 7. •  Železniki

4. RALLY ŽELEZNIKI

Informacije: Športno društvo Omikron plus, http://rally.omikronplus.si/

30. 6. •  v športni dvorani Železniki, 20.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO 
PRIZNANJ OBČINE ŽELEZNIKI 

Informacije: Martina Logar, 04 5000015, martina.logar@obcina.zelezniki.si

30. 6. •  Stadion in igrišče OŠ Žiri (15.00– 2.00), 1. 7. (9.00– 3.00)

VIKEND ŠPORTA IN ZABAVE

Informacije: Anja Vehar, 051 209 127,  
anja.vehar15@gmail.com, www.klub-kzs.si/

1. 7. •  Loški grad (v primeru dežja Sokolski dom), 19.30

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Na vsak način se boste hoteli umakniti v 
samoto, vendar vam bo to le težko uspe-
lo. Ljudje iz bližine bodo iskali vašo pod-
poro. Za seboj puščate težko obdobje in 
pred seboj imate nove izzive in projekte, 
ki vam spremenijo stanje v denarnici. Ni-
kar se toliko ne upirajte usodi, saj vam 
prinaša tudi lepe trenutke. 

LEV 
23. 7.–23. 8.

Srečanje vam bo dalo veliko misliti. Imeli 
boste priložnost za nov začetek. Naj vas 
strah ne ohromi. Ker ne boste dovolili, da 
vas malenkosti spravijo iz tira, se vam bo 
projekt iztekel točno tako, kot ste si za-
mislili. Kadar smo nesrečni, nas nihče ne 
opazi, sreča pa je tista, ki gre marsikomu 
v nos. To ne bo ovira. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Delali boste načrte v dvoje in bili polni 
pričakovanj. Prav nobena stvar vas ne bo 
pri tem zmotila. V poslu se bodo kresala 
mnenja. Dali boste vse od sebe, tako da 
se lahko veselite zmage. Energijo boste 
imeli še na zalogi. Občutek negotovosti 
ne bo dolgo trajal, saj ko se boste enkrat 
zavedali, se ne bo težko odločiti.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Veliko pričakovanje se vam je v trenutku 
sesulo v prah, ampak ne pozabite, da je 
vsaka stvar za nekaj dobra. Bodite strpni. 
Sami sebi boste kupili prav posebno da-
rilo, saj vam bo denar, ki pride nepričako-
vano, to omogočil. Usodo boste končno 
vzeli v svoje roke. Dovolj vam bo, da ve-
dno pobirate ostanke. 

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Ker boste besede preslišali, se nevede 
izognete prepiru. Pogovori, ki jih boste 
imeli glede posla, bodo uspešni, le pre-
vidni bodite pri obljubah. Denar bo, ni 
panike, samo takoj na začetku ga dobro 
razporedite. S tem, ko vidite več metrov 
naprej v prihodnost, ne smete pozabiti 
na sedanjost, ki je pomembna.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Če boste preveč žalovali za izgubljeno 
ljubeznijo, ne boste sposobni videti niti 
občutiti nove, ki prihaja. Bolj boste mo-
rali vlagati v delovnem okolju, nasprotno 
pričakujte težave, ki jih boste težko ure-
dili tako, da bo za vse prav. Iz odnosov 
do ljudi se je treba naučiti kaj, komu in 
zakaj dajemo. To je vsa modrost. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Že dolgo časa ste v pričakovanju in skoraj 
ste že nehali verjeti, ampak nekega dne 
se zgodi. Takrat, ko niti pomislili ne bo-
ste na to. Nikar ne bodite slabe volje, ker 
ste izpraznili denarnico. Kmalu se obrne. 
Prepričani ste, da morate biti sami za vse. 
S tem, ko boste preložili svoja bremena, 
boste lažje zadihali.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Tokrat boste vi tisti, ki se boste bolj tru-
dili za harmoničen odnos. Partner bo le 
iz ozadja opazoval in čakal na vaše po-
teze. Naj jih bo čim več. Kljub običajnim 
blokadam, ki so nujno zlo v vašem poslu, 
boste dobri razpoloženi. Ravno v majh-
nih stvareh se skrivajo najdragocenejši 
zakladi. Poiščite jih, ni težko.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Nikar ne zavirajte sebe in svojih čustev, 
saj potem ne morete priti do pravih spo-
znanj, ki so ključnega pomena za vašo 
prihodnost. Obeta se vam nepričakovan 
denar, ki vam bo prišel zelo prav in rav-
no v pravem trenutku. Skozi življenje se 
spreminjamo, naučimo se odpuščati in 
sprejemati ljudi, kakršni pač so. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

Zapletli se boste v trikotnik, čeprav si tega 
ne boste želeli. Čustveno boste razpeti in 
prijateljstvo boste postavili na tehtnico. 
Zaradi novic se vam obeta velik uspeh in 
cel mesec boste dobre volje. Odločali se 
boste po svoji presoji in s tem marsikoga 
razočarali. Pomembno je edino samo to, 
da ne sebe.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Spraševali se boste, kako narediti nasle-
dnji korak, da bo ja vse prav. Nasprotna 
stran vas bo prehitela in rešila iz zagate. 
Stari dolgovi in obveznosti, povezane z 
denarjem, boste v tem mesecu končno 
poravnali. Katerokoli pot si izberete, bo 
prava. Poslušajte tihi šepet srca in vse bo 
v redu.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Tvegali boste in se končno odzvali pova-
bilu. Kako bo potekalo naprej, bo odvi-
sno samo od vas. Naložili vam bodo ve-
liko delovnih nalog, le da se boste tokrat 
postavili po robu in pokazali, kje imate 
prag potrpljenja. Res je, da vsega naen-
krat ne moremo imeti, a to ne pomeni, da 
so vaše želje nemogoče.
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                        + poštnina

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov

V
la

d
im

ir
 S

te
gn

e,
 B

o
št

ja
n
 B

ra
či

č 
   

   
   

  U
p
o
ra

b
im

o
 l
es

9 789612 034481

w w w . k m e c k i g l a s . c o m

Ce
na

: 1
9 

€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 

15  2  014  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem



46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

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, 30. junija 2017, na 
Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo  
na Ble i we i so vi ce sti 4.    
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LES 3 PLUS d.o.o.
Jelenèeva 1, Kranj - IBI CENTER

Telefon: 040 418 251, 04 204 27 14
les3plus@gmail.com

pon-pet: 7-19. ure, sobota 7-13. ure 
* Akcija traja  do 31.8.2017 oziroma do razprodaje zalog. Slike so simboliène.
   Popusti se ne seštevajo.

Specialisti za vaš dom
Strokovno svetovanje

Brezplaèna izmera na vašem domu

Brezplaèna dostava na vaš dom

Kvalitetna vgradnja 

Vgradimo z znižano stopnjo ddv 9,5%

Kratki dobavni roki 

Celotna adaptacija vašega doma:
pri nas se lahko dogovorite za celotno
adaptacijo vašega doma. Mi poskrbimo za
vse: (mizarske in parketarske storitve,
ke ra m i è a r s ke  i n  k n a u f  s t o r i t v e ,
elektroinštalacije, vodovodne inštalacije,
k n a u f ,  z a m e n j a v o  o k e n , . . . ) .  

Gotovi parketi in masivni oljeni parketi
VELIK IZBOR NARAVNO OLJENIH PARKETOV
Laminatni podi
PVC - vinil plošèe
Izdelava stopnic
Notranja vrata Lesna
Kuhinjske delovne plošèe
Zakljuène talne letvice
Kuhinje in ostalo pohištvo po meri
Keramiène plošèice
Vse za mizarje , ploskovni material

HOBI RAZREZ - velik izbor iveralov 

Troslojni parket hrast natur
14x190x2200 mm

Troslojni parket jesen rustik
14x190x2200 mm

www.masivni-podi.si
www.les3plus.si             www.razrezipomeri.si

Masivni pod
Edelholz Historica
oljen

MASIVNI in TROSLOJNI
parketi

-20%do

Troslojni masivni pod
Edelholz Swiss weis
oljen

Masivni pod
Edelholz Classic 1000
oljen 
14x140x500-2900 mm
58,00 €/m2

Obnovimo vaš dom po vaši želji

27,90 €/m2

25,90 €/m2

RUSTIK
22,90 €/m2

46,40 €/m2


