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OTROŠKE BOLEZNI

Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

Najboljše iz šolske medicine in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, 

boli ga trebušček ali pa zaradi dražečega kašlja ne 

more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujo-

či, velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala 

izkušena otroška zdravnica in mati, ponuja koristne 

nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok 

do 12. leta.

 ▶ Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične 

razpredelnice vas hitro popeljejo od simptoma 

do možnih vzrokov in obolenj.

 ▶ Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lah-

ko pomagate svojemu otroku s preskušenimi do-

mačimi in naravnimi zdravili.

 ▶ Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne 

nasvete, kdaj morate obiskati zdravnika in kaj bo 

ta storil.
 ▶ Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste pre-

proste in učinkovite preventivne ukrepe.

 ▶ Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno 

poglavje govori o vsem, kar morate vedeti o prvi 

pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta 

vprašanja staršev. Vsebuje tudi navodila za preven-

tivne preglede in cepljenja ter priporočila za hišno 

lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pe-

diatrije.

Otroške bolezni
Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

. Praktične diagnostične razpredelnice

. Namigi in recepti za samopomoč
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Najboljše iz šolske medicine  

in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, boli ga trebušček ali pa  

zaradi dražečega kašlja ne more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujoči,  

velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala izkušena otroška zdravnica  

in mati, ponuja koristne nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok  

do 12. leta. 

•   Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične razpredelnice vas hitro  

popeljejo od simptoma do možnih vzrokov in obolenj.

•   Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lahko pomagate svojemu  

otroku s preskušenimi domačimi in naravnimi zdravili.

•   Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne nasvete, kdaj morate  

obiskati zdravnika in kaj bo ta storil.

•   Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste preproste in učinkovite  

preventivne ukrepe.

•   Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno poglavje govori o vsem,  

kar morate vedeti o prvi pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

    Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta vprašanja staršev.  

Vsebuje tudi navodila za preventivne preglede in cepljenja ter priporočila  

za hišno lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

   Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pediatrije.

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-83-1 19,90 €

9 789616 893831

NOVO iz založbe Narava

Dr. med. Ursula Keicher je po študi-

ju medicine najprej delala kot zdrav-

nica na več otroških klinikah. Zdaj že 

nekaj let dela kot otroška zdravnica z 

dodatno homeopatsko izobrazbo v 

zasebni praksi blizu Münchna. Iz 

svojih dolgih praktičnih izkušenj in 

kot dvakratna mati ve, kako po-

membna je pri zdravljenju bolnih otrok kombinacija 

najboljšega iz šolske medicine in naravnih zdravil in 

postopkov. Gospa dr. Keicher je napisala že mnoge 

knjige z zdravstvenimi nasveti.

O avtorici 

Najboljše iz šolske medicine

in naravnega zdravilstva

Praktične diagnostične razpredelnice

Namigi in recepti za samopomoč

Najboljše iz šolske medicine in naravnega 
zdravilstva. Naš prevod je prilagojen 
smernicam slovenske pediatrije.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
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Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj  
z otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.
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Ma ri a Volč jak
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Mateja Rant 
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Oblikovanje:  
Matjaž Švab

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj
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Grega Flajnik
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Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj, 
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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 55. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 12. julia 2016, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
13. septembra 2016.

IZ VSEBINE

STRAN 4

Petina občanov za  
obročno odplačevanje

STRAN 9

Pričakujejo okrog  
štiristo pobud

STRAN 10

Muzej je živ laboratorij

STRAN 13

Vsi so bili zmagovalci

STRAN 14

Zgodba iz volilne skrinjice

STRAN 20

Naučijo se prevzeti  
odgovornost

STRAN 22

Za vsakogar se najde  
primerna pot

STRAN 37

Čipke predstavili tudi  
na znamkah

STRAN 38

Počitnice v dobri družbi

STRAN 41

Kamp nogometnih  
vratarjev



4 | OBČINSKE NOVICE

• Po bogatih junijskih prireditvah, 
ki dajo tisočletni lepotici dodaten 
pečat, prihajajo poletni meseci, ko 
tako občani kot obiskovalci prav 
tako pričakujejo dogajanje v sredi-
šču mesta. Kakšni dogodki se nam 
torej obetajo v času počitnic?
"Dosedanja praksa je pokazala, da je 
julij najbolj mrtev mesec v letu, ko 
ni ne prebivalcev in ne izvajalcev. Ne 
glede na to bomo v mesecu juliju pri-
pravili nekaj koncertov, tudi z medna-
rodno udeležbo. Najprej bomo končali 
desetletnico pobratenja s Taborom 
v Škofji Loki z odprtjem razstave, na 
katero se bo s kolesom pripeljal tudi 
taborski župan Jiri Fisher. Zdaj so na 
turnejah različni mladinski ansam-
bli, tako da se bo v Škofji Loki usta-
vil najprej ansambel iz Anglije, pa iz 
Združenih držav Amerike in iz Rusije, 
vmes se bo pa še kaj našlo. V drugi po-
lovici avgusta pa bodo potekali različ-
ni dogodki pod okriljem tradicionalne 
Pisane Loke.
• Napovedali ste, da bi že letos lah-
ko začeli urejati del protipoplavne 
zaščite na Puštalu …
"Radi bi jo in v planih imamo tudi do-
ločena sredstva, vendar se žal sama 
izvedba odmika. Po eni strani še ni-
mamo končne potrditve države, da gre 
z nami skupaj v ta projekt, po drugi 
strani pa poteka še zadnje projektira-
nje detajlov. Projekt torej malo zamuja, 
deloma zato, ker je bolj zahteven, kot 

so projektanti mislili; deloma pa tudi 
zato, ker imamo na določenih mestih 
še razgovore z lastniki zemljišč. Ne 
moremo še predstaviti končne rešitve 
celotne protipoplavne zaščite. Na vsak 
način, ko bodo ukrepi projektirani, v 
večini skladno z lastniki, bodo pred-
stavljeni tudi širši javnosti. Šele nato 
bomo lahko šli v izvedbo." 
• Jesen je čas, ko pogosto gledamo v 
nebo in ko nas narava rada opozori 
na svojo neverjetno moč. Do takrat 
bi bilo smiselno tudi urediti zgornji 
tok Hrastnice, kjer prav tako kot pri 
Puštalu računate na državno pomoč. 
Kako kaže tej ureditvi?
"Računamo, samo to računanje je če-
dalje manj otipljivo, tako da dvomim, 
da bomo letos od države dobili kakšen 
dodaten denar. Na vsak način bo obči-
na vsaj en del zgornjega toka Hrastni-
ce uredila, da zavarujemo vsaj spodnji 
del ceste od Fojske žage navzgor, tako 
da nam ne bo naslednja poplava te 
ceste odnesla. Sicer pa so desni pri-
toki Poljanske Sore in Sore v glavnem 
urejeni. Popolnoma pa zgornjega dela 
Hrastnice letos brez pomoči države ne 
bomo mogli urediti. Do konca nasle-
dnjega leta pa upam, da nam bo z dr-
žavno pomočjo to uspelo." 
• Škofja Loka je najbolj energetsko 
učinkovita v državi. Spomnimo, več 
kot milijon evrov je šlo za energet-
sko sanacijo šol in vrtcev. Kakšni so 
načrti na tem področju v prihodnje?

"Na področju samih ukrepov izdela-
ve izolacij stavb smo v glavnem vse 
izvedli. Čaka nas še podstrešje v OŠ 
Škofja Loka-Mesto in prekritje dela 
strehe na OŠ Ivana Groharja. Del tega 
bomo izvedli letos. Vemo, da ni več 
nepovratnih sredstev. Po drugi stra-
ni pa so sedaj na vrsti mehki ukrepi 
zmanjševanja porabe energentov. To 
pomeni še boljše delo na energetskem 
managementu in pa predvsem spro-
tno spremljanje posameznih porab-
nikov v objektih, zlasti tistih, ki niso 
potrebni. To pomeni, da bomo še na-
prej preprečevali puščanja, še naprej 
skrbeli za izolacijo samih cevi in pa 
predvsem, da bomo časovno usklaje-
vali čas ogrevanja z dejanskim časom, 
ko so prostori polni." 
• Na Godešiču ob državni cesti pote-
kajo dela. Kaj se ureja?
"Na državni in ob državni cesti ima-
mo več gradbišč. Nekaj gradbišč ima 
država, kjer gre za preplastitev po-
škodovanega zgornjega sloja asfalta. 
Trenutno delajo na treh odsekih med 
Retečami in Godešičem. V bližnji pri-
hodnosti, se pravi v poletnih mesecih, 
pričakujemo še preplastitev oziroma 
ureditev dveh odsekov, to je med za-
hodnim delom Godešiča in krožiščem 
in med krožiščem za južno industrij-
sko cono in križiščem na Lipici, kjer je 
staro vozišče zelo nagubano in zlasti 
za kolesarje zelo nevarno. To so torej 
državne investicije.

Petina  
občanov za 
obročno  
odplačevanje
Doslej so izdali 850 
odločb za komunalni 
prispevek, pri čemer je 
dvajset odstotkov občanov 
izkoristilo možnost 
obročnega odplačevanja. Župan Miha Ješe na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku
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Poleg tega je že bila izvedena preplastitev na križišču pri 
Jeprci, ki sicer ni v naši občini, vendar pa naši občani to 
cesto veliko uporabljajo.
Druga gradbena dela pa potekajo na zahodnem krilu iz-
gradnje kanalizacijskega omrežja za najzahodnejši del Go-
dešiča. Ker nam enega soglasja ni uspelo dobiti po redni 
poti, smo ga pač morali iskati po izredni, tako da je sedaj 
formalnostim zadoščeno. Del kanalizacije ob sami državni 
cesti je že izveden, tako da pričakujemo povrnitev v prvo-
tno stanje (se pravi ponovna izgradnja pločnika), istoča-
sno pa bo potekala tudi prestavitev prehoda za pešce na 
tisto lokacijo, glede katere smo se dogovarjali z vodstvom 
krajevne skupnosti in Direkcijo RS za ceste, tako da bodo 
tam znižani robniki in bo nemoten prehod za pešce, kole-
sarje, gibalno ovirane in starše z otroškimi vozički. Nada-
ljevanje te kanalizacijske poti gre pa po občinski cesti, tako 
da promet ne bo več bistveno moten, razen ob tej lokalni 
cesti. Gradnja poteka relativno hitro, tako da računam, da 
bodo izvajalci z deli zaključili meseca julija." 
• Večkrat ste dejali, da je po velikih projektih v mestu 
čas za podeželje. Kaj ste že naredili na tem področju v 
letošnjem letu in kaj še sledi?
"Letos še nismo veliko naredili, ker običajno te investicije 
izvajamo v jesenskem času. Izvedli bomo vse tiste projekte, 
ki so jih dale krajevne skupnosti v svoje plane. Predvsem 
bodo to preplastitve makadamskih cest. Po drugi strani pa 
bomo z naslednjim letom povečali sredstva za ta namen. 
V sklepni fazi so tudi odseki, za katere smo se dogovorili, 
da bodo šli v preplastitev. Moram reči, da pri tem nekoliko 
zamujamo, vendar pa ta zamuda ni bistvena, ker je to več-
letni projekt in je bolj smiselno natančneje pogledati, ka-
terih odsekov se je treba lotiti. Načeloma bomo preplastili 
klančine, medtem ko bomo na ravninskih delih pustili še 
makadam, saj so tam stroški vzdrževanja relativno nizki. 
Prav je, da imamo čim več cest asfaltiranih, vendar mora-
mo na nekaterih odsekih pustiti tudi makadam. 
Vzporedno sta odprta tudi dva razpisa, in sicer za sofinan-
ciranje modernizacije ureditve manjših zajetij za oskrbo 
s pitno vodo in za sofinanciranje malih kanalizacijskih 
omrežij. V naslednjem letu se nam lahko že zgodi, da 
bomo na določenih območjih, kjer je izgradnja skupnega 
kanalizacijskega omrežja v javni lasti predraga, šli v me-
šano izgradnjo, bodisi manjših sistemov bodisi malih ko-
munalnih čistilnih naprav. Na tem področju je treba pove-
dati, da je bil nesmiselni ukrep, da je treba vse to urediti 
do konca leta 2017, podaljšan. Prvega roka dejansko nismo 
v stanju realizirati in je trenutno podaljšan do konca leta 
2022. Predvsem želimo dobiti primer dobre prakse izgra-
dnje malega sistema, da vidimo, kako se to da narediti z 
relativno nizkimi stroški."
• Precej črnila je steklo na temo komunalnega prispev-
ka. Tokrat nas zanima, kolikšen odstotek odločb ste že 
izdali in ali se občani odločajo za obročno odplačevanje?
"Izdanih je bilo 850 odločb; čaka jih še dobrih 100, predvsem 
na odsekih, kjer še izvajamo investicije. To je predvsem na 
dveh odsekih na Godešiču in dveh odsekih v Retečah, pa v 

Dorfarjah. Podanih je bilo 172 predlogov za obročno odpla-
čevanje, to je ravno 20 odstotkov. Vloženih je bilo tudi 135 
pritožb, torej približno 15 odstotkov, kar mislim, da je rela-
tivno zanemarljivo število. Od tega smo na drugi stopnji v 
celoti ugodili eni pritožbi, ki je v ponovnem odločanju, ker 
se je izkazalo, da so dejansko drugačne okoliščine. Delno 
pa je bilo ugodeno dvanajstim pritožbam, ker so med tem 
prišli spremenjeni podatki v Geodetsko upravo in skladno 
s spremembo smo izdali novo odločbo. Lahko rečemo, da 
je bilo ugodeno skupno okoli desetim odstotkom pritožb."
• Podpisali ste pogodbo o celostni prometni strategiji 
občine. Do kdaj naj bi bila izdelana in kaj od nje priča-
kujete?
"Gre za pomemben dokument, za katerega smo pridobili 
tudi nepovratna sredstva. Predvsem je to večplasten pro-
jekt, saj je naša prometna strategija res celostna. Obsega 
namreč pregled novih cestnih povezav (zlasti imam v mi-
slih severno obvoznico in stik z avtocestnim križem, naj-
prej vpadnica do Meje in potem naprej do Vodic); nadalje 
štetje prometa vseh udeležencev, ki bo izvedeno septem-
bra, saj trenutni prometni tokovi ne odražajo celoletnega 
realnega stanja; na podlagi tega bodo pripravljene štu-
dije, kako bolje urediti promet za najšibkejše v prometu, 
se pravi za pešce, kolesarje in gibalno ovirane, zato smo 
sestavili projektni svet, ki je široko zasnovan iz vseh de-
ležnikov različnih kategorij, ki bo dajal usmeritve. Potem 
bomo izvedli tudi samo analizo oz. predlog, kako naj bi v 
bližnji prihodnosti potekali prometni tokovi na področju 
celotne občine. Ta strategija bo potem predstavljena širši 
javnosti in občani bodo imeli možnost dati svoje pripombe 
in predloge. Nekako čez leto dni bo zaključena. Za to stra-
tegijo smo dobili nekaj več kot 40 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev, ki bodo v celoti porabljeni za to izvedbo. V sklopu 
te strategije bomo septembra realizirali nekoliko bogatejši 
teden mobilnosti, v okviru katerega bomo tudi pokazali, 
na kaj vse je treba paziti v samem prometu in pri pripravi 
prometnih strateških dokumentov."
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljen

Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne  
vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2016.

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani  
Občine Škofja Loka pod rubriko Javni razpisi.

Številka: 355-5/2016
Datum: 7. 7. 2016      

                                                                      Mag. Miha Ješe l.r.
                                                                     ŽUPAN
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL

"Za nami je uspešno obdobje, v katerem smo veliko naredi-
li zase in za svoje potomce in na katerega smo lahko upra-
vičeno ponosni. Ponos nas lahko preveva na lokalni ravni 
kot tudi širše na državni. Temelji predvsem na zavesti so-
delovanja, iskanja najboljših rešitev in vključevanje vseh," 
je slavnostni govor na akademiji ob občinskem prazniku 
začel župan Miha Ješe. V nadaljevanju je povezal dvoje 
praznovanj: nedavni dan državnosti, ko smo praznovali 25 
let samostojne Slovenije, in občinski praznik, 30. junij, ko 
Škofja Loka praznuje v spomin na prvo omembo teh krajev 
v darilni listini Otona II freisinškim škofom.
Leta 1991 smo Slovenci izpolnili sanje o lastni državi in na 
krilih samozavesti poskušali ustvariti drugo Švico. V držav-
nem merilu nismo v celoti uspeli, na lokalnem nivoju pa se 
lahko po besedah Mihe Ješeta pohvalimo o dobrem razcve-
tu gospodarstva in celotne družbene sfere. Navedel je, kako 
je v 25 letih napredovala škofjeloška občina, in omenil zlasti 
uspehe, ki so se pokazali v prelomnem lanskem letu, ko je 
bila dograjena škofjeloška obvoznica v Poljansko dolino, ko 
je bil dokončan velik infrastrukturni projekt Urejanje pore-
čja Sore, izvedene energetske sanacije šol in vrtcev, stekel 
promet v industrijsko cono ... Skupaj z gospodarskimi in-
vesticijami je bilo v razvoj vloženih več kot 150 milijonov 
evrov. "Naše prednosti so predvsem trdno gospodarstvo in 
široka prostovoljska dejavnost v več kot štiristo klubih, dru-
štvih in organizacijah," je dejal župan in poudaril, da prav 
iz vrst slednjih prihajajo tudi tokratni občinski nagrajenci. 
Zlati grb občine Škofja Loka si je letos prislužil Mestni pi-
halni orkester Škofja Loka za 140-letnico delovanja na glas-
benem, kulturnem in družbenem področju. Srebrna grba 
sta prejela Marijan Novak za večletno uspešno in družbeno 
pomembno delo in zgledne uspehe na področju čebelarstva 

na Loškem in tudi širše in msg. dr. Alojz Snoj za pomemben 
prispevek k razvoju župnije Stara Loka in dekanije Škofja 
Loka na področju kulture, vzgoje, pastorale, sociale in infra-
strukture pa tudi za svojo človekoljubnost in požrtvovalnost. 
Dobitniki bronastih grbov so letos trije: Župnijska karitas 
Sv. Duh, ki 25 let pomaga in dela v službi človekovega do-
stojanstva, Osnovna šola Ivana Groharja za 30 let odlične-
ga dela in uspehov šole na številnih področjih in Prosvetno 
društvo Sotočje za 20-letno kakovostno, uspešno, širše druž-
beno pomembno in celostno delovanje na področju prosve-
te in kulture. S posebnima priznanjema pa je župan Miha 
Ješe nagradil še Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, 
ki enako kot godbeniki deluje že 140 let, in nogometaša Jana 
Oblaka, ki je zgled številnim mladim.
Na prireditvi je nastopil Yellow Beat Jazz Band z gostoma 
Nejcem Jemcem in Tonetom Habjanom.

Ponosni na državni in lokalni ravni
Na slavnostni akademiji ob prazniku občine Škofja Loka so podelili priznanja. 

Neja Mlakar (desno), predsednica, in Andreja Štrekelj, njena 
namestnica, sta v imenu Mestnega pihalnega orkestra Škofja 
Loka sprejeli letošnje najvišje priznanje občine, zlati grb.
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tovalo sedemdeset dni. Smuka se je 
začela šele 2. januarja 2016 in končala 
13. marca. Smučišče je obiskalo 21.209 
smučarjev (za primerjavo: v sezoni 
2014/2015 je bilo dobrih 41 tisoč obisko-
valcev). 

»Glede na pozen začetek sezone ter 
slabo in za ta čas nadpovprečno toplo 
in deževno vreme smo lahko zado-
voljni, da smo dosegli 70 smučarskih 
dni in da so proge zdržale vse odjuge, 
nikakor pa ne moremo biti zadovoljni 
z manjšim obiskom smučarjev in po-

sledično z nižjo realizacijo. Upati je, da 
je zima, kakršna je bila letos, izjema, 
in ne pravilo. Ponovno se je pokazala 
tudi pomembnost umetnega zasne-
ževanja, saj smo pretežni del sezone 
izpeljali na umetnem snegu,« je poja-
snil Pelipenko.

Sedemdeset smučarskih dni
Direktor družbe STC Stari vrh Janez Pelipenko je občinskim svetnikom  
predstavil letošnjo smučarsko sezono.
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Da je upravljanje države in lokalnih skupnosti z jav-
nimi financami slabo, je že splošno znano. Zakaj je 
slabo, prav tako. S svojim denarjem isti ljudje najbrž 
upravljajo bolj smotrno, bolj racionalno in predvsem 
bolj transparentno. In prav omenjene lastnosti so 
pogrešane v nadzorih in revizijah, ki se v omenjenih 
zavodih izvedejo. Tudi v občinskih javnih zavodih ni 
prav nič drugače kot v državnih zavodih, agencijah in 
podjetjih, ki smo jim priča dnevno.
Občina Škofja Loka je v zadnjem letu opravila revizijo Lo-
škega muzeja, Vrtca, Glasbene šole, Zavoda za šport in 
STC Stari vrh. Vsem revizijam je skupno, da so bile od-
krite nepravilnosti, nekje večje, drugje manjše. Večje ne-
pravilnosti se v javnih zavodih nanašajo predvsem na iz-
plačevanje plač brez pravih zakonskih podlag, torej brez 
urejene sistematizacije ali brez urejene uvrstitve v plačni 
razred, zaposlovanje brez odobritve pristojnih, sklepanje 
nepotrebnih avtorskih in drugih pogodb, neurejeno urno 
evidenco zaposlenih, izvajanje storitev zaposlenih v jav-
nem zavodu brez odobritve pristojnih v zavodu. Pri revi-
ziji STC Stari vrh pa najbolj v oči bode sklepanje pogodb 
s povezanimi osebami in neurejena kontrola prodanih 
smučarskih vozovnic. K temu je treba dodati, da je bila 
pred časom opravljena tudi revizija poslovanja Občine 
Škofja Loka s povezanimi osebami, tudi in predvsem z 
STC Stari vrh, ki je tudi odkrila celo vrsto nepravilnosti, 
najbolj zaskrbljujoče pa je kreditiranje STC Stari vrh brez 
potrditve občinskega sveta. 
Praksa, ki jo je občina opravljala doslej, da je revizije 
opravljala zelo poredko, največkrat izven zakonske-
ga roka, se je več kot očitno izkazala kot neustrezna. 
Za razliko od nekaterih drugih svetnikov svetniki SDS 
zagovarjamo ničelno toleranco do vseh nepravilnosti, 
ki so bile v omenjenih revizijah odkrite, predvsem pa 
zahtevamo ugotovitev odškodninske in kazenske od-
govornosti pri vseh večjih nepravilnostih. Naše mne-
nje je, da je treba izvesti revizije poslovanja vseh občin-
skih javnih zavodov ter revizijo vseh naložb občine v 
deleže podjetij. Revizije poslovanja je treba periodično 
ponavljati in redno preverjati rezultate pri odpravlja-
nju nepravilnosti. Če kje, potem se pri trošenju javne-
ga denarja potrdi rek, da priložnost dela tatu. In edi-
na prava palica, ki jo javni upravljavec očitno ima, je 
samo reden in skrben nadzor.

Javni zavodi potrebujejo  
več nadzora

ALEŠ HABJAN,
SVETNIK SDS

GREGOR HOSTNIK,
SVETNIK SDS

Prva polovica leta je za nami, prav tako smo že skoraj 
na polovici mandata kot občinski svetniki. Treba se 
je ozreti nazaj na prehojeno pot in zadeve analizirati. 
Sprejetje odloka o komunalnem prispevku v lanskem 
letu je prineslo olajšanje vsem, tako občinski upra-
vi kot tudi zavezancem za plačilo komunalnega pri-
spevka. Višina tega je nižja od zneskov, s katerimi so 
mnogi operirali v predvolilnem času in burili duhove. 
Ko sem se pogovarjal s krajani z Godešiča in Reteč, mi 
do danes še nihče ni navrgel, da zadeve ne bo zmo-
gel, pričakovali so višje položnice. Pripombe v zvezi s 
komunalnim opremljanjem gredo v glavnem na ra-
čun izvedbe in slabega projektiranja ter pomanjkanja 
nadzora. Lahko me prepričujejo, da smo porabili manj 
denarja, kot je bilo predvideno. To je dobro, vendar ne 
morem verjeti besedam, da je kopanje in zasipanje na 
isti trasi, tudi po petkrat, optimalno in da nič ne sta-
ne. Dober gospodar take stvari predvidi in skoordinira 
tako, da so stroški čim nižji. 
Drug pomemben dogodek v zadnjih dveh letih pa se 
je zgodil z odprtjem poljanske obvoznice. Prometni to-
kovi se sedaj odvijajo čisto drugače. Z novo prometno 
ureditvijo Spodnjega trga in Poljanske ceste niso prido-
bili samo prebivalci tega območja, ampak se je pred-
vsem izboljšala prometna varnost vseh udeležencev 
v prometu. Zaradi prometne signalizacije, ki umirja 
promet, se je pomembno znižalo tudi število vozil, ki 
se dnevno vozijo po Poljanski cesti in Spodnjem trgu. 
Modra barva pri hodniku za pešce res bode v oči in ne-
kako ne sodi v staro mestno jedro, vendar so na drugi 
strani postavljeni standardi prometnih označb in se 
jih je treba držati. Sčasoma se novosti ljudje tudi nava-
dimo in so manj moteče. Ideje so tudi o popolni zapori 
Spodnjega trga. Morda bo kdaj v prihodnosti čas do-
zorel tudi za kaj takega. Je pa pri vsaki stvari tako, da 
nekdo nekaj pridobi, drugi pa ravno obratno.
V preteklih dneh smo praznovali dan državnosti in 
občinski praznik. Vse dobro vsem občankam in ob-
čanom. Iščimo v stvareh dobro, ne bodimo tako ne-
strpni. Ne glejmo vsega z negativne plati in se za-
vedajmo tega, kaj vse imamo. Svet bo potem lepši, 
začnimo pa pri sebi. Ker je poletje in čas kislih kuma-
ric, se predajmo brezbrižnosti in uživajmo počitnice 
in dopust ter napolnimo baterije. Z jesenjo prihajajo 
novi projekti.

Čas kislih kumaric
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Po izgradnji južne dovozne ceste v IC 
Trata in dokončani rekonstrukciji lo-
kalne ceste, ki vodi mimo mešalnice 
krmil, so pripravili dodatne prome-
tno-varnostne ukrepe, ki bodo izbolj-
šali varnost in pretočnost prometa 
na območju glavne železniške postaje 
ter nivojskega prehoda lokalne ceste 
čez železniško progo. Kot so dejali na 
občinski upravi, so ukrepi posebej na-
ravnani k varnejši udeležbi pešcev in 
vzpostavitvi ustreznih površin za vo-
denje šolskih poti. Izboljšala pa naj bi 
se tudi varnost in pretočnost prometa 
na območju izpostavljenega nivojske-
ga prehoda.
Tako so na območju železniške posta-
je pripravili projekt ureditve manjka-
jočega pločnika v dolžini 57 metrov, z 
ustreznim prehodom za pešce preko 
Kidričeve ceste na vzhodni strani žele-
zniške postaje ter ukrepe, ki znižujejo 
hitrost vožnje na 40 km/h. »Na obmo-
čju nevralgičnega nivojskega prehoda 
se zaradi slabe prometne varnosti v 
križišču Kidričeve ceste in priključka 
za vas Trata načrtuje popolna prepo-
ved tovornega prometa. Slednje nam 
tudi omogoča vzpostavitev namesti-
tvenega pasu, kar bo pripomoglo k 
boljši pretočnosti prometa iz smeri 
železniške postaje proti Lipici, mimo 
vozil, ki čakajo, da zavijejo levo čez ni-
vojski prehod,« so še sporočili z občin-
ske uprave.
V sodelovanju s Slovenskimi žele-
znicami pa občina namerava urediti 

območje glavne železniške postaje na 
Trati, kjer načrtujejo postavitev so-
dobnega avtobusnega postajališča s 
kovinsko in zastekljeno nadstrešni-

co, klopmi za potnike ter možnostjo 
prikazovalnika prihodov in odhodov. 
Predvidena pa je tudi ureditev parka 
in pokrite kolesarnice.

Prometno-  
varnostni  
ukrepi na Trati
Občina bo nadaljevala  
z izvajanjem  
prometno-varnostnih 
ukrepov na območju 
glavne železniške postaje 
in bližnjega nivojskega 
prehoda na Trati.

Ureditev na območju železniške postaje s pločnikom in prehodom za pešce

Vzpostavitev namestitvenega pasu pri nivojskem prehodu

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami Občina Škofja Loka načrtuje postavitev 
sodobnega avtobusnega postajališča.
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Na škofjeloški občini tečejo trije po-
stopki, ki so povezani s spremembo 
OPN. Prvi zajema spremembo zgolj te-
kstualnega dela, kjer gre za enostaven 
postopek z manjšimi korekcijami in 
ga je posledično moč po skrajšanem 
postopku zaključiti v enem letu. »Šli 
bomo tudi v spremembo prostorskega 
načrta izključno za potrebe podjetja 
Filc. Gre za predlog širitve območja 
za izvajanje njihove dejavnosti. Ugo-
tavljamo, da trenutno industrijskih 
površin ni na razpolago in če želimo 
podjetju omogočiti nadaljnji obstoj na 
tem območju, je pač ta postopek po-
trebno začeti izvajati,« je pojasnila Ta-
tjana Bernik, vodja oddelka za okolje 
in prostor na škofjeloški občini.
Za občane so najzanimivejše prav spre-
membe OPN-ja kot celote, torej tako te-
kstualnega kot grafičnega dela, ki jih je 
moč oddati do 31. julija. Gre predvsem za 
spremembo namenske rabe, spremem-
bo faktorjev pozidave, faktorjev zelenih 
površin; ali da se za neko območje, ki je 
trenutno namenjeno samo stanovanjski 
rabi, dovoli še kakšna dejavnost … Prete-
žno pa je še vedno veliko želja po tem, da 
določena območja, ki trenutno niso zazi-
dljiva, postanejo zazidljiva. Obstajajo pa 
tudi posamezni primeri, ko želijo občani 
doseči ravno obratno pot. Prav tako pa 
se kažejo potrebe po spremembi OPN-ja 
s strani same občine. »Tako denimo po-
trebujemo območja za postavitev zača-
snih bivalnikov, vidimo določene zagate 
tudi pri faktorjih pozidave, zelenih povr-
šinah; seveda pa občina potrebuje tudi 
umestitev novih prometnih povezav, 
zlasti navezav izven območja občine,« je 
dodala Bernikova.

POBUDE NAJ BODO USTREZNO  
PRIPRAVLJENE

Trenutno veljavni odlok o OPN je bil 
sprejet v začetku januarja 2014. »Seveda 
se je pa že v tem času, ko je ta odlok na-

stajal, in od časa sprejetja nabralo že kar 
nekaj pobud s strani prebivalcev, ki oči-
tno imajo neke težave in svojih načrto-
vanih investicij ne morejo izpeljati. Tudi 
mi kot občina smo ugotovili, da so dolo-
čene potrebe tudi z naše strani, tako da 
smo se odločili, da vendarle začnemo s 
postopkom spremembe OPN,« je razloge 
za spremembo OPN podala Bernikova.
Kot prva, lahko ji rečemo pripravljal-
na faza, je sprejemanje novih pobud, 
njihova obravnava in potem nadaljnji 
postopek. »Mi smo določene pripombe, 
ki so jih ljudje po lastni presoji dali, že 
zbirali; zdaj smo pa s tem obvestilom v 
javnost dali možnost vsem, tudi tistim, 
ki o tem do sedaj niso premišljevali, da 
pač premislijo, če imajo realne potre-
be, da te pobude do 31. julija naslovijo 
na občinsko upravo. Pri tem želim po-
udariti, da smo mi v pozivu tudi bolj 
natančno opredelili, kako naj bo pobu-

da oblikovana, katere vsebine naj vse-
buje (za katero zemljišče se ta pobuda 
nanaša, kakšno je današnje stanje in 
kako utemeljujejo spremembo). Treba 
je že v začetku povedati, da ne moremo 
pričakovati, da bo vsaka pobuda lahko 
sprejeta,« je še dodala sogovornica. V 
zvezi s spremembo OPN obstaja tudi 
obrazec, ki ga občani lahko dobijo na 
spletni strani občine ali na vložišču.
Odločitev, ali bo neka pobuda sprejeta ali 
ne, bo stvar kriterijev, ki jih določajo dr-
žavni in občinski predpisi. Denimo raz-
pršene gradnje ne podpirajo ne občinski 
in ne državni predpisi; tudi kmetijska 
zemljišča so zelo zavarovana itd. Na ob-
čini so do konca junija prejeli približno 
200 predlogov za spremembo OPN, pri-
čakujejo jih še enkrat toliko. Kot je dejala 
Bernikova, bi bilo po najbolj optimistič-
nih pričakovanjih lahko prvo branje na 
občinskem svetu še v tem mandatu.

Pričakujejo okrog štiristo pobud
Do konca julija je moč oddati pobude in predloge za spremembe  
ter dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN).
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Obvestilo - sprejemanje pobud in predlogov za 
spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 

načrta (OPN) Občine Škofja Loka
Občina Škofja Loka obvešča občane in drugo zainteresirano javnost, da bo do 
vključno 31. 7. 2016 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka Pobude je možno podati za 
spremembe namembnosti zemljišč kot tudi za spremembe določil odloka OPN 
in njegove grafične priloge. Pobude, ki so bile podane po 1. 6. 2008 in niso bile 
obravnavane pri sprejemanju trenutno veljavnega OPN, bodo obravnavane sku-
paj s pobudami, prispelimi na podlagi tega javnega naznanila, zato zanje ni treba 
vlagati novih vlog. V spremembah in dopolnitvah OPN se bodo obravnavali le po-
bude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje 
glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve 
občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti 
opremljanja zemljišč za gradnjo, skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju. 
Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, ali jih oddajte v vložišču oz. spreje-
mni pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: 
obcina@skofjaloka.si. 
Celotno vabilo k oddaji ponudb si lahko ogledate na internetni strani Občine 
Škofja Loka oziroma na spodaj navedeni povezavi: http://www.skofjaloka.si/
default.aspx?Tip=3651223&KeyID=16884&Naslov=3651223
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Družba BSC ima status regionalne razvojne agencije, ki, kot 
že samo ime pove, skrbi za skladen regionalni razvoj. Ta sta-
tus je pogojen z lastniško strukturo. Tako mora izpolnjevati 
tudi pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem 
občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne 
sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža. BSC 
izpolnjuje pogoj, da je v večinski javni lastni, ne izpolnjuje pa 
pogoja, da imajo znotraj javnega deleža večinski delež obči-
ne, in sicer imajo občine trenutno 25,44-odstotni delež, Javni 
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja pa 34,37-od-
stotni delež. Navedeni pogoj mora BSC izpolniti do 28. julija, 
sicer lahko izgubi status regionalne razvojne agencije.
Po besedah škofjeloškega župana naj bi vse gorenjske obči-
ne soglašale z dokapitalizacijo. Poslovni delež Občine Ško-
fja Loka v predmetni družbi znaša 2,8035 odstotka. Glede 
na izračun bo Občina Škofja Loka za povečanje osnovnega 
kapitala družbe BSC vplačala delež v višini 5.551,32 EUR. Po 
izvršeni dokapitalizaciji bo delež škofjeloške občine predvi-
doma znašal 3,7 odstotka. Občinski svetniki so se strinjali z 
dokapitalizacijo.

Dokapitalizacija  
družbe BSC
Občina Škofja Loka je za slab odstotek 
povečala družbeniški delež v osnovnem 
kapitalu družbe BSC, poslovno podporni 
center.

»Po slabem letu dela na Loškem gra-
du lahko rečem, da je muzej prostor 
ne samo preteklosti, ampak tudi se-
danjosti in prihodnosti. Je živ labora-
torij, kjer se z dediščino skrbno ravna. 
Pokazati želimo, zakaj je preteklost 
pomembna,« je uvodoma povedala 
Nabergojeva.
V nadaljevanju je predstavila strate-
ške cilje, ki so razdeljeni na pet ve-
čjih sklopov. Tako med drugim želijo 
posodobiti in uporabnikom približati 
muzejske zbirke, slednje namerava-
jo tudi razširiti in dodati nove (npr. 

športna, Šubičeva, pasijonska …); 
njihov cilj je povečati število obisko-
valcev, ki že sedaj ni zanemarljivo; 
pomemben cilj je ureditev dostopa 
za gibalno ovirane, odprtje muzejske 
trgovine itd. Ker se javno financira-
nje znižuje, skušajo pridobiti doda-
tna sredstva, denimo na evropskih 
razpisih. Tako jim je že uspelo pri-
dobiti nekaj sredstev iz Finske. Tudi 
na področju investicij je veliko želja 
(severna fasada, obnova podstrehe, 
depojev in stolpa). »Naša vizija vo-
denja muzeja je skladna z izrekom 

'Misli globalno, deluj lokalno'. Naši 
programi so ukrojeni lokalnemu 
kontekstu, a so teme, ki jih odpira-
mo, vedno relavantne tudi v med-
narodnem prostoru. Namreč, Loški 
muzej je spregledan biser. Izjemne 
stvari se dogajajo v njem, a malokdo 
to ve. In to želimo spremeniti,« je za-
ključila direktorica.
Župan Miha Ješe je dejal, da bodo 
letos pripravili projekte za obnovo 
Loškega muzeja, da pa bo realizaci-
ja možna, ko jim bo uspelo pridobiti 
tudi kakšna sredstva.

Muzej je živ laboratorij
Direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj je občinske svetnike seznanila  
s strateškim načrtom muzeja za obdobje od 2016 do 2020.

Ob dnevu državnosti je Ločane nagovoril Branko Celar.  
/ Foto: Andrej Tarfila

V Škofji Loki so na praznični dan, 25. junija, obeležili dan 
državnosti in 25-letnico osamosvojitve Slovenije. Slavnostni 
govornik na slovesnosti, ki je potekala na Mestnem trgu, je 
bil Branko Celar, nekdanji načelnik oddelka za mejne zadeve 
in tujce v Ministrstvu za notranje zadeve republike Slovenije, 
veteran vojne za Slovenijo, član policijskega veteranskega 
združenja Sever in dobitnik državnega odlikovanja. Ob tej pri-
ložnosti so v Loškem muzeju odprli razstavo Škofja Loka '91, 
praznični dan pa so sklenili na Cankarjevem trgu s koncertom 
skupine OF (Over Fourty) ob desetletnici njenega delovanja. 

Proslavili dan državnosti
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Vrtec Škofja Loka oziroma člani Komi-
sije za sprejem otrok v vrtec so obči-
no obvestili, da se pri obravnavi vlog 
o sprejemu otroka v vrtec ponekod 
srečujejo z dilemami, ker posameznih 
situacij sprejeti Pravilnik o sprejemu 
otrok v Vrtec Škofja Loka iz leta 2011 
ni predvidel in so se dileme pokaza-
le šele s časom. Komisija za sprejem 

otrok v vrtec je zato ponovno preuči-
la posamezne kriterije za točkovanje 
vlog in pripravila predlog sprememb 
pravilnika. Veljavni kriteriji za spre-
jem otrok v vrtec sedaj omogočajo, da 
vrtec s trenutnim točkovanjem dobi 
veliko število vlog z enakim številom 
točk. Določeni kriteriji med vlogami 
pa se ne razlikujejo dovolj, saj jih lah-

Bolj življenjski pravilnik
Občinski svetniki so na predlog Vrtca Škofja Loka 
sprejeli spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
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Občina Škofja Loka je zaradi izredno slabe zasedenosti začasne avtobusne linije Ško-
fja Loka–Draga via Suha slednjo ukinila, in sicer zadnji dan šolskega leta, torej 24. 
junija. Avtobus je na omenjeni liniji imel tri odhode dnevno v eno smer. Od poizkusne 
vzpostavitve decembra lansko leto pa vse do konca letošnjega maja se je na celotni 
liniji prepeljal manj kot en potnik na dan.

Ukinili linijo do Drage

ko uveljavlja večina vlagateljev, zato s 
predlaganimi spremembami posku-
šajo odpraviti nekaj najbolj perečih 
dilem pri točkovanju vlog za sprejem 
otrok v vrtec.
Denimo kriterij "odložitev šolanja ozi-
roma vstopa v šolo" in kriterij "zadnje 
leto pred vstopom v šolo" se podvajata, 
zato so predlagali združitev v enega. 
Prav tako so predlagali višje število 
točk v primeru, ko sta oba starša za-
poslena. "Kriterij 'istočasen sprejem 
dveh ali več otrok iz iste družine' je 
neustrezen, saj neupravičeno zapo-
stavlja vpisane otroke, katerih so-
rojenci so že vključeni v vrtec. Poleg 
tega se točke podvojijo v kriteriju, ki 
točkuje število otrok v družini. Tako 
predlagamo, da se kriterij omeji na 
vpis dvojčkov oziroma več hkratnih 
sorojencev," je še eno od sprememb 
pravilnika predstavila Andreja Dem-
šar iz škofjeloškega vrtca. Direktorica 
slednjega Janja Bogataj pa je dodala, 
kako je pravilnik potreben, da se točke 
razdelijo pravično. 
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR  
FOTO: TINA DOKL

Mednarodno priznanje za mlade, 
krajše MEPI, je svetovni mladinski 
program, namenjen mladim med 14. 
in 25. letom starosti. Poleg aktivne-
ga preživljanja prostega časa razvija 
psihološki, fizični in čustveni razvoj 
posameznika in tako mlade spod-
buja k vsestranskemu razvoju v ak-
tivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, 
pripravljene na izzive življenja. MEPI 
je mednarodna različica britanskega 
The Duke of Edinburgh’s Award (Pri-
znanje vojvode Edinburškega), ki ga 
je ustanovil princ Philip, mož britan-
ske kraljice Elizabete II., v sodelova-
nju z nemškim pedagogom Kurtom 
Hahnom. Nastal je pred šestdesetimi 

leti in je danes prisoten v že več kot 
140 državah po vsem svetu. Program 
sestoji iz treh težavnostnih stopenj 
– bronaste, srebrne in zlate – in šti-
rih obveznih področij: prostovoljnega 
dela, veščin, rekreativnega športa in 
odprave. Na teh področjih vsak posa-
meznik dosega individualno zasta-
vljene cilje. Posamezna dejavnost se 
zapisuje v t. i. Indeks dosežkov, ki ga 
mladostnik lahko uporabi kot refe-
renco pri nadaljnjem šolanju oz. pri 
iskanju zaposlitve, ob končanju vsake 
od stopenj pa pridobi bronasto, srebr-
no in na koncu zlato priznanje.
V občini Škofja Loka, ki velja za zibel-
ko programa MEPI v Sloveniji, saj se je 

začel na tamkajšnji gimnaziji, v pro-
gramu sodelujejo tri osnovne šole, gi-
mnazija, prvo leto pa tudi šolski center 
in uršulinski samostan. Slednja imata 
letos po enega prejemnika srebrnega 
priznanja, vseh prejemnikov pa je v 
letošnjem šolskem letu 109. 72 se jih 
je udeležilo slavnostne podelitve v So-
kolskem domu v Škofji Loki, ki so ji ob 
županu Mihi Ješetu prisostvovali tudi 
luksemburški princ Guillaume, britan-
ska veleposlanica Sophie Honey, gene-
ralni sekretar mednarodne fundacije 
programa MEPI John May in direk-
torica Zavoda MEPI Slovenije Andreja 
Anžur Černič. Ob diamantnem jubile-
ju programa so podelili več priznanj. 
Dobitnica je tudi škofjeloška osnovna 
šola Mesto, prva osnovna šola z med-
narodno organizacijo odprav.
Prijeten program slovesnosti so obli-
kovali mepijevci sami. Maša Pelc iz 
Lukovice je pripravila modno revijo 
oblačil, na katerih so bili detajli ori-
gamija, mentorji so posebej za to pri-
ložnost sestavili zbor in zapeli pesem 
Dekle moje pojdi z menoj, otroška fol-
klorna skupina Kamniti most je pred-
stavila oblačilno dediščino, nastopili 
so tudi člani Impro lige Gimnazije 
Škofja Loka. Med njimi je bilo že ne-
kaj zlatnikov (so že zaključili program 
MEPI) ter nekaj dijakov, ki so še v pro-
gramu. Nagrajence so nagovorili tudi 
gostje, med katerimi so bili tudi ude-
leženci mednarodne konference regi-
je EMAS na Bledu.   

Bron, srebro, 
diamanti ...
V Škofji Loki so podelili 
bronasta in srebrna 
priznanja MEPI, ta 
mednarodni program 
pa letos slavi diamantni 
jubilej.

Mentorji MEPI so zapeli Dekle moje pojdi z menoj. 

Otroci iz folklorne skupine Kamniti most so pripravili modno revijo oblačilne dediščine.
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Po uvodnem nagovoru ravnatelja Mar-
ka Primožiča in predstavnika Olimpij-
skega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez Aleša Šolarja je zbrane 
učence pozdravila nekdanja učenka te 
šole in vrhunska atletinja Brigita Lan-
gerholc Žager. Ob tej priložnosti je šoli 
poklonila svojo povečano fotografijo 
s teka na 800 metrov na olimpijskih 
igrah v Sydneyju, ki bo sedaj krasi-
la prostore šole, in knjigo Olimpijski 
heroji. Med poslušanjem olimpijske 
himne so na prizorišče prinesli olim-
pijsko zastavo in prižgali olimpijsko 
baklo, potem pa so se igre lahko začele.
Najprej so se učenci pod vodstvom Bri-
gite Langerholc Žager na kratko sku-
paj ogreli, nato pa so se razdelili v štiri 
skupine. Sledile so igre in športne ak-
tivnosti na štirih postajah. Učenci so 
se pomerili v različnih štafetnih igrah 
in metanju žoge za met v daljino ozi-
roma vortexa v cilj. "Učenci so uživali 
v različnih igrah, na koncu pa vsi pre-
jeli zaslužene medalje, saj je priredi-

tev potekala pod geslom Vsi smo zma-
govalci," je pojasnil Primožič. Na ta 
način, je dodal, se učenci seznanjajo z 
olimpizmom in olimpijskimi simboli 
ter spoznavajo vrhunske športnike, 

bivše olimpijce, ki na tak način skr-
bijo za promocijo športa. Učence je na 
tekmovanju ves čas spremljala tudi 
nova maskota Olimpijskega komiteja 
Slovenije Foksi.

Vsi so bili zmagovalci
V sodelovanju s Slovensko olimpijsko akademijo so v Osnovni šoli  
Ivana Groharja pred začetkom počitnic za učence prve triade matične  
šole organizirali Mini olimpijado.

Učenci so uživali v različnih štafetnih igrah.

Brigita Langerholc Žager je šoli poklonila svojo povečano 
fotografijo s teka na 800 metrov na olimpijskih igrah v Sydneyju.

Pred začetkom iger so v spremstvu Brigite Langerholc Žager in 
maskote Foksija prižgali olimpijsko baklo.
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IGOR KAVČIČ

Zbirka novejše zgodovine je bila na Lo-
škem gradu postavljena leta 1983. Od 
takrat so jo v Loškem muzeju občasno 
dopolnjevali, ob letošnjem spomi-
njanju na slovensko osamosvojitev, 
nekajdnevno vojno in dogodke, ki so 
sledili, pa so v zbirko začasno postavi-
li volilno skrinjico iz leta 1990 in spre-
mljajoče besedilo na panoju, tako v 
slovenščini kot angleščini. Za postavi-
tev skrinjice so se v muzeju odločili ob 
četrtstoletnem praznovanju sloven-
ske osamosvojitve, saj se je z njo, tako 
kot z novoustanovljeno državo, začela 
spreminjati tudi podoba Škofje Loke, 
sprva po družbeni in politični plati, 
kasneje pa tudi v tako rekoč vseh po-
rah življenja na Loškem.
„Zbirko imamo v Loškem muzeju 
namen dopolniti in temeljito poso-
dobiti, saj se za zdaj naša novejša 
zgodovina nekako končuje pred triin-
štiridesetimi leti, ko je bila razstava 
postavljena,“ je povedala kustosinja 
Loškega muzeja Biljana Ristić, ki je ob 
letošnjem jubileju pripravila dodatek 
k aktualni zbirki z volilno, pravzaprav 
pa plebiscitarno skrinjico, ko jo je za 
to priložnost Loškemu muzeju poso-
dil Mestni muzej Ljubljana. Ristićeva 
se je pri tem osredotočila na dva po-
membna dneva: na plebiscit 26. de-
cembra 1990, ki ga danes praznujemo 
kot dan samostojnosti in enotnosti, 
in 25. junij 1991, ki ga praznujemo kot 
dan državnosti. Tako kot sta oba dne-
va prelomni točki v novejši zgodovini 
Slovenije, sta tudi pomembna zgodo-
vinska trenutka za Škofjo Loko. Ob 
kartonasti skrinjici, opremljeni s ta-
krat še aktualnim grbom Socialistič-
ne republike Slovenije, je na panoju 
navedenih nekaj glavnih podatkov o 
udeležbi na plebiscitu v Škofji Loki in 
odstotku tistih, ki so se izrekli za Slo-
venijo. V nadaljevanju izvemo, kako 

so v Škofji Loki praznovali osamosvo-
jitev, ob tem na grajski poti zasadili 
lipo, pripravili veliko kulturnih do-
godkov, tedanji župan Peter Hawlina 
je imel slavnostni govor … 
„O sami temi slovenskega osamo-
svajanja na voljo ni veliko gradiva, 
saj se doslej še nihče ni konkretneje 
ukvarjal s tem, vsekakor pa imamo 
zdaj osnovo za nadaljnje delo in razši-
ritev teme z več podatki o takratnem 
upravnem razvoju občine Škofja Loka, 
ki se je leta 1994 razdelila na štiri no-
vonastale občine,“ pojasnjuje Ristiće-
va in napoveduje širitev zbirke z neke 
vrste video esejem: „V prihodnje za 
to zbirko pripravljamo tudi pogled v 
ta del naše zgodovine v avdiovizual-
ni obliki, kjer bo predstavljen povojni 
razvoj Škofje Loke z vsemi pomemb-
nejšimi dogodki, kar bo podkrepljeno 
s fotografijami, filmi, članki, predme-
ti … Cilj zbirke je namreč pripeljati jo 
čim bližje sodobnemu času.“

V delu panoja najdemo tudi dva član-
ka, povezana s povojnim dogajanjem 
v mestu. Na enem je zapis o podelitvi 
častnega vojnega znaka Teritorialne 
obrambe takratnemu podporočniku 
Škofjeločanu Romanu Marguču, ki v 
nekaj poudarkih predstavlja tudi eno 
mnogih osebnih zgodb iz časa osamo-
svojitvene vojne.
Kot je še v zaključku povedala Biljana 
Ristić, bodo v Loškem muzeju vse do 
konca leta zbirali gradivo, povezano 
z obdobjem mesta Škofja Loka v okvi-
ru samostojne Slovenije, ki je tudi 
primerno za dopolnitev zbirke. Zato 
pozivajo vse, ki imate doma kakršno 
koli gradivo (predmet, dokumente, fo-
tografije ...), povezano s časom preho-
da iz stare v novo državo, da ga prine-
sete v muzej in ga pokažete, darujete, 
posodite za evidentiranje. Tudi z vašo 
pomočjo bo nova stalna razstava no-
vejše zgodovine na Loškem lahko še 
bolj zanimiva.

Zgodba iz volilne skrinjice
V Loškem muzeju so praznovanje 25. obletnice osamosvojitve Slovenije obeležili  
z osvežitvijo in dopolnitvijo Zbirke novejše zgodovine.

Ob novi priložnostni postavitvi na Loškem gradu vojak takratne TO Roman Marguč, tokrat 
vključen tudi v zgodbo s panoja, in avtorica slednjega, kustosinja Biljana Ristić.  
/ Foto: Andrej Tarfila
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

V teh dneh smo že zakorakali v glavno turistično sezono, na 
katero glede na statistične podatke prvega letošnjega četr-
tletja, ki kažejo desetodstotno rast skupnega števila gostov 
in sedemodstotno rast nočitev, turistični delavci gledajo 
precej optimistično. Lani so turisti prvič presegli mejo 10 
milijonov nočitev, pri čemer so največ turističnih nočitev 
ustvarili v Piranu, Ljubljani in na Bledu, v razvrstitvi pre-
nočitev po vrstah občin pa so prevladale zdraviliške občine.
Slovenija pridobiva turiste tudi na račun tega, da veljamo 
za varno turistično destinacijo. In če je včasih veljalo, da 
doma počitnice preživljajo le tisti, ki si počitnic v tujini ne 
morejo privoščiti, danes taki odločitvi pogosto botruje tudi 

občutek varnosti. Zaradi grožnje terorističnih napadov se 
marsikateri Evropejec in tudi Slovenec raje odloči za pre-
življanje dopusta bliže domu. V Kompasovi poslovalnici v 
Škofji Loki opažajo, da letos največje zanimanje vlada za 
bližnjo Hrvaško in grške otoke, ni pa povpraševanja po po-
čitnicah v Turčiji, Egiptu, Tuniziji in na tistih grških oto-
kih, ki so blizu turške obale. "Še vedno se velik del potni-
kov, tudi Ločanov, odloči za izletništvo po Sloveniji. Ločani 
najraje izberejo obisk zdravilišč, ki so zelo priljubljena za 
krajši ali daljši oddih," so še pojasnili v Kompasovi poslo-
valnici v Škofji Loki.
Slovenija se predstavlja kot zelena in raznolika "butična" 
srednjeevropska turistična destinacija dobrega počutja na 
stičišču Sredozemlja, Alp in Panonske nižine. Za občudova-
nje naravnih lepot in kulturnih znamenitosti ter uživanje 
v kulinaričnih doživetjih nam tako ni treba daleč. Mogoče 
zgolj do prve planinske koče ali doma po kateri od številnih 
pohodniških in tematskih poti, s katerimi so prepredena 
bližnja hribovja. Pravo sprostitev mogoče komu predsta-
vlja bivanje v katerem od slovenskih naravnih zdravilišč, 
drugim pa spanje v hotelu s tisoč zvezdicami, kot počitnice 
pod šotorom radi poimenujejo ljubitelji taborjenja.
Tudi tistim, ki se bodo odločili za preživljanje dopusta 
doma, pa zagotovo ne bo treba, da bi jim bilo dolgčas. Če ne 
drugega, si bodo poletne dneve in večere lahko popestrili z 
obiskom katere od številnih prireditev, saj središča mest 
tudi poleti ne bodo zamrla. Poletje je namreč čas številnih 
festivalov in prireditev na prostem, ki so tako raznoliki, da 
lahko prav vsak najde kaj zase. Tudi v Škofji Loki bo tako.

Počitnice so lepe tudi doma



Predstavljamo vam možnosti, ki smo jih za vas 
pripravili na Pošti Slovenije.

Kadar ste začasno odsotni ali se preselite na drug naslov, 
vam priporočamo, da na pošti ali pri vašem pismonoši izpolni-
te obrazec Naslovnikovo naročilo in izberete za vas najpri-
mernejšo storitev:

Pošiljke čakajo na pošti
V primeru večdnevne odsotnosti (dopust, odhod v bo lnišnico 
ali zdravilišče ipd.) vas lahko poštne pošiljke ča kajo na pošti. 
Strošek 30-dnevnega hranjenja pošiljke kot poštno ležeče, 
kar lahko uredite na vsaki pošti, znaša za fizične osebe 4,67 
EUR z DDV, za pravne osebe pa 9,00 EUR z DDV.

Dostava pošiljk k sosedu
Za krajše odsotnosti, ko se odpravite na izlet, k zdravniku ali 
v trgovino … izberite možnost dostave pošiljk k sosedu.  Iz-
berite soseda, ki lahko v primeru vaše odsotnosti prevzema 
paketne pošiljke (vse vrste paketov), pošiljke Hitre pošte ali 
priporočena pisma z obremenitvijo (ne velja za priporočena 
pisma brez storitve, pisma po posebnih zakonih ipd.).

Pismonoša vam bo v hišnem predalčniku pustil obvestilo, da 
je prispelo pošiljko dostavil k sosedu. Storitev je brezplačna.

Paket vam pustimo na dogovorjenem mestu
Določite prostor (teraso, nadstrešek, balkon …), kamor vam 
lahko dostavimo paketne pošiljke brez potrditve prevzema.

Navedeno naročilo velja za paketne pošiljke v notranjem pro-
metu, ki nimajo dodatnih storitev, ki zahtevajo potrditve na-
slovnika oz. za katere je potrebno plačilo. Ostale paketne po-
šiljke v notranjem prometu z dodatnimi storitvami, ki zahtevajo 
prisotnost naslovnika in prispele iz mednarodnega prometa, 

se vročajo s potrditvijo prevzema. Nova storitev v okviru na-
slovnikovega naročila je brezplačna.

Preden torej letos odhitite brezskrbnim dnem naproti, poskrbi-
te tudi za svoje poštne pošiljke.

Na pošti lahko plačate tudi položnice, za obročne in vsa-
kodnevne nakupe pa lahko pridobite plačilno kartico Diners 
Club, ki vam nudi še vrsto drugih prihrankov ter ugodnosti. 
Lahko pa seveda preizkusite tudi srečo in vplačate LOTO ali 
EUROJACKPOT.

Če še ne veste, kje bi preživeli počitnice, preglejte ponudbo 
Poštnih potovanj, ki smo jo za vas pripravili v sodelovanju 
s TA Sonček. Info & rezervacije: 02 220 80 00 in www.posta- 
potovanja.si.

Vsi, ki boste dopustovali na sosednjem Hrvaškem, pred odho-
dom ne pozabite na hrvaške kune, na poštah pa lahko kupite 
tudi vse vrste vinjet za slovenske avtoceste, uredite pa si 
lahko tudi turistično zavarovanje.

Po vrnitvi s počitnic pa preglejte fotografije ter si izdelajte Foto 
knjigo (www.moja-fotoknjiga.si), lahko pa najlepše počitniške 
trenutke ujamete tudi na svoji osebni poštni znamki.

Izkoristite 20-odstotni popust za izdelavo osebnih poštnih 
znamk ter naročite znamko z motivom, ki vas bo spominjal 
na počitnice. Akcija Poletje traja od 1. junija do 30. septembra 
2016. Več na www.posta.si ali na osebnaznamka.posta.si.

POSKRBITE ZA VAŠ HIŠNI PREDALČNIK
V času vaše odsotnosti vas lahko pošiljke čakajo na pošti, 
pakete pa lahko prevzame tudi vaš sosed. Po dogovoru  
z naslovnikom dostavi Pošta Slovenije pakete v notranjem 
prometu, ki nimajo dodatnih storitev (npr. odkupnine) tudi  
brez potrditve prevzema, in sicer na različnih mestih, 
kot so terasa, balkon, nadstrešek ipd.

DOSTAVO POŠILJK  
PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM  
IN POTREBAM
Pred nami sta dva čudovita poletna meseca, ko radi  
odhitimo na morje ali kakšen krajši izlet, stanovanje ali hiša  
pa v tem času ostaneta prazna. Zato je še posebej pomembno,  
da v tem času poskrbite, da vaš prepoln hišni predalčnik ne  
bi vabil nepovabljenih gostov.

Info: 080 14 00 in na poštnem okencu
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Pozdravljeni v Poljanski 
dolini, deželi pod Blegošem
Žirovski vrh, 30. in 31. julija 2016
Lepo je res na deželi in Praznik žetve  
(etnološka prireditev)
Kontakt: TD Žirovski vrh, Lucija Kavčič, 031/ 693 731

Stari vrh, 7. avgusta 2016
Dan oglarjev (etnološka prireditev)
Kontakt: TD Stari vrh, Peter Krajnik, 041/ 622 451

Hotavlje, 13. in 14. avgusta 2016
Večer slovenskih podoknic in Semanji dan 
(etnološka prireditev)
Kontakt: TD Slajka Hotavlje, Janez Demšar, 040/ 346 518

Visoko pri Poljanah, 28. avgusta 2016
Medeno na Visokem  
(družinska, etnološka prireditev)
Kontakt: RA Sora – DUO Center, Kati Sekirnik, 04/ 511 24 60
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

V okviru vodenih ogledov po Škofji Loki bo vse sobote v ju-
liju in avgustu mogoče doživeti zgodbe te starodavne le-
potice. Kot novost so letos dodali ustvarjalne rokodelske 
delavnice z domačimi mojstri rokodelci.
Zakaj je v škofjeloškem grbu zamorec s krono? Kdo je 
nesrečno padel s Kamnitega mostu? Kdo ali kaj so loške 
smojke? Zakaj Škofji Loki rečemo tudi Pisana Loka? Na vsa 
ta in še številna druga vprašanja bo mogoče dobiti odgovor 
na brezplačnih vodenjih po mestnem jedru, ki se jim je 
mogoče pridružiti vsako soboto ob 10. uri. Zbirno mesto je 
na glavni avtobusni postaji v Škofji Loki, za ogled starega 

mestnega jedra in ustvarjanje na rokodelskih delavnicah 
pa si je treba vzeti približno uro in pol časa. 
En večer v juliju bo škofjeloški poletni utrip popestrilo tudi 
120 glasbenikov iz Amerike, ki se bodo v okviru Rdeče tur-
neje 20. julija ustavili na Cankarjevem trgu. Nastopili bodo 
simfonični orkester, džezovska zasedba, komorni in godalni 
orkester ter zbor. 31. juilja pa bo v okviru praznovanja stote 
obletnice Ruske kapelice na Vršiču v Sokolskem domu nasto-
pil otroški pevski zbor Otrada, ob tej priložnosti bodo svečano 
odprli tudi razstavo otroških risb z naslovom Duša Rusije. Za-
dnjih deset dni v avgustu pa bo kot vsako leto rezerviranih za 
Pisano Loko. Organizatorji znova obljubljajo pestro dogajanje 
za vse generacije na številnih lokacijah po vsem mestu.

Pester poletni utrip
V Škofji Loki tudi poleti dogajanje ne bo 
zamrlo. Vse sobote v juliju in avgustu 
med drugim organizirajo brezplačna 
vodenja po mestnem jedru, utrip bodo 
popestrile tudi številne prireditve.

Utrinek z lanskoletnega dogajanja v okviru Pisane Loke
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PETEK

8. 7.

TRI DIVE POLETNE NOČI
Z BIG BAND RTVSLO
(DARJA ŠVAJGER, NUŠA DERENDA IN ALENKA GODEC)
 

NEDELJA

10. 7.

JM JAZZ WORLD 
ORCHESTRA
& LOIS 
BONNILA  

www.visitkranj.si

KRANSKA KUHNA

V primeru slabega vremena odpade!

16. JULIJ
OD 17. DO 24. URE

NA VRTU 
GRADU

KHISLSTEIN
V primeru dežja prireditev odpade

TABU • GRUPA VIGOR • HAMO & TRIBUTE TO 
LOVE • KLAPA KAMPANEL • SAMUEL LUCAS 
• DJOMLA KS • KINGSTON • VESELI SVATJE 
• KRANSKA KUHNA • OTROŠKI KRANFEST • 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI • 
in še mnogo več ...

KRANFEST
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ

od 21. do 23. julija 2016

NA VEČ KOT 
DESETIH

PRIZORIŠČIH

www.visitkranj.com

VSTOP PROST!

Ko med vročimi dnevi premišljujete, kam bi se od
pravili na izlet, pojdite na Bled. Čeprav se sliši pov
sem klišejsko, bo tokratni izlet nekoliko drugačen. Po 
stopnicah se povzpnite na hrib ob Vili Bled, kjer se 
ponujajo neverjetni razgledi na otok, jezero in oko
liško gorovje. Na vrhu je v paviljonu, narejenem po 
Plečnikovih načrtih, Kavarna Belvedere, tu je kremna 
rezina z razgledom še slajša. Za goste kavarne je na 
voljo tudi brezplačno parkirišče.
Ob koncih tedna se lahko spremenite v graščake 
in se pridružite vodenemu ogledu Gradu Strmol iz 
13. stoletja pri Cerkljah na Gorenjskem. V Kavarni 

Strmol si privoščite še domač sladoled ali slaščico. 
Otroci bodo uživali v  igri na prostornem igrišču na 
travniku.
Prosto nedeljo pa izkoristite za sprehod po Poses
tvu Brdo. Na potepu lahko vidite mnoge živalske in 
rastlinske vrste ter občudujete izjemno arhitekturo. 
Skrbno urejen park vabi, da se naužijete svežega 
zraka in sprostite ob pogledu na jezera. Za posebno 
doživetje lahko predhodno naročite piknik košarico 
z brdskimi dobrotami, se popeljete s kočijo ali odi
grate igro golfa. Brdo slovi tudi po odlični in cenov
no dostopni kulinariki. Pustite se razvajati.

Tri ideje za poletni izlet na Gorenjskem
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Naučijo se  
prevzeti  
odgovornost
Namen skavtskega 
gibanja, po katerem 
deluje tudi društvo 
tabornikov Rod 
svobodnega Kamnitnika, 
je prispevati k skladnemu 
osebnostnemu razvoju 
mladih ljudi ter 
doseganju njihovih 
polnih telesnih, 
intelektualnih, socialnih, 
čustvenih in duhovnih 
sposobnosti. Poletni tabori predstavljajo vrhunec taborniškega leta.
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299,95 €

...

AKCIJA

MATEJA RANT

Sestavni del taborništva je tudi tabor-
jenje v naravi, na katerega se v Rodu 
svobodnega Kamnitnika odpravijo 
vsako poletje. Za vsakega tabornika je 
to vrhunec taborniškega leta in pravi 
preizkus, saj se morajo sami znajti v 
naravi, torej poskrbeti za nastanitev, 
zakuriti ogenj in si sami pripravljati 
obroke. "Vzgajamo prave male gospo-
dinje," se pošali taborniška vodnica 
Katarina Sekirnik. Kljub temu da so 
na koncu "malo umazani", saj pravega 
tuša ne vidijo ves čas taborjenja, pa so 
navadno vsi zadovoljni. "Vedno nam 
povejo, da so zelo uživali, obenem pa 
se ogromno naučili."
Na taboru se naučijo živeti povsem v 
sožitju z naravo, kar se Katarini Se-
kirnik zdi zelo dragoceno, saj verja-
me, da stik z naravo znajo prenesti 
tudi v odraslost. "Danes imajo skoraj 
vsi otroci že pametne telefone, a se 
v naravi čisto 'odklopijo', narava po-

stane njihovo igrišče. Za igro ne po-
trebujejo mnogo, že navadna palica 
lahko postane pripomoček za igro." A 
taborjenje še zdaleč ni zgolj igra, am-
pak imajo vse taborniške aktivnosti 
neki smisel, je poudarila Katarina 
Sekirnik. Največjo pridobitev tabor-
ništva vidi v tem, da se mladi naučijo 
prevzemati odgovornost, obenem pa 
tudi hitro reagirati in biti kreativ-
ni. "Na taboru ni praktično nobene 
infrastrukture, vse si morajo sami 
postaviti, od bivališč do kuhinje in 
jedilnice, umivalnica pa je po na-
vadi kar ob reki," je razložila. Znajo 
improvizirati tudi pri pripravi jedi. 
"Celo pico si pripravimo v žerjavici, 
največ spretnosti pa zahteva priprava 
'šmorna' na ognjišču." Ob tem se ji zdi 
zanimivo opazovati dinamiko zno-
traj posameznih taborniških skupin, 
ko si otroci sami porazdelijo naloge – 
nekdo zakuri ogenj, drugi kuha, tretji 
postavlja bivališča ... "Tako vsi počne-
jo tisto, kar jih zanima in jim gre zato 

to najbolje od rok." Kljub temu pa vse 
na taboru poteka tako, da otroci niti 
ne vedo, da se "učijo", se posmeje Ka-
tarina Sekirnik in doda, da čeprav 
gre za na videz preproste stvari, pa s 
tem pridobijo pomemben preživetve-
ni pripomoček za življenje. "Pri pet-
najstih letih so lahko že odgovorni za 
skupino ljudi na taboru." 
Letošnji poletni tabor bo tudi za ta-
bornike iz Rodu svobodnega Kamni-
tnika nekaj posebnega, je pojasnila 
Katarina Sekirnik. Pri pripravi tabora 
se je namreč združilo deset gorenj-
skih rodov, tako da bo na Bohinjski 
Beli taborilo skupaj okrog šeststo 
udeležencev. Otroci od petega razreda 
dalje se bodo skupaj z vodniki že 18. 
julija peš odpravili do Bohinjske Bele, 
tako da bodo nekaj dni preživeli v na-
ravi skoraj brez vsega – spali bodo v 
bivakih iz šotorskih kril, sami si bodo 
pripravljali obroke in podobno. Po-
tem pa se bodo na taboru do 27. julija 
družili s taborniki z vse Gorenjske.
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Na raziskovanje okolice se je mogoče 
podati peš ali s kolesom, ki si ga obi-
skovalci lahko izposodijo tudi pri tu-
rističnem društvu, kjer pohodnike in 

kolesarje opremijo še z vsemi potreb-
nimi informacijami ter izletniškimi 
kartami in brošurami. 
Med krajšimi izleti v turističnem dru-
štvu priporočajo petkilometrsko pot do 
Suhe oziroma malo bolj oddaljenega 
Crngroba ali Križne gore in Visokega 
v Poljanski dolini. Med daljšimi izleti, 
pri katerih bo mogoče uživati v neo-
krnjeni naravi, se je mogoče povzpeti 
na Andreja in Ožbolta nad Zmincem, 

do koder je štiri ure hoje, za vzpon na 
Osolnik si je treba vzeti tri ure časa, 
za Lubnik pa prav tako štiri ure. Vsem 
ljubiteljem narave, ki želijo obogatiti 
svoje znanje o naravnih in kulturno-
-zgodovinskih znamenitostih ter spo-
znati najznačilnejše drevesne vrste 
in gobe na škofjeloškem območju, pa 
je namenjena Loška učna pot. Pot je 
krožna ter se začne in konča pri OŠ 
Ivana Groharja. Za kolesarske slado-

Za vsakogar  
se najde  
primerna pot
Škofja Loka s svojo 
slikovito okolico, 
zelenimi gozdovi, bistrimi 
rekami in pisanimi polji 
nudi nešteto možnosti 
za oddih in rekreacijo, 
poudarjajo v Turističnem 
društvu Škofja Loka.

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.

Cena vstopnic za celodnevno kopanje 
• otroci do 2. leta brezplačno

• predšolski otroci 1,50 €
• osnovnošolci 3,00 €

• dijaki, študenti,  
upokojenci, invalidi 4,00 €

• odrasli 5,00 €
Posebno ugodna je ponudba  

vstopnic za družine. 

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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Škofja Loka s svojo slikovito okolico ponuja številne možnosti za aktiven oddih.
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      T: 040 859 368 • WWW.BUCAN.SI

kusce ponujajo Turistično-kolesarsko 
pot okoli Škofje Loke. Krožna kole-
sarska pot je skoraj v celoti speljana 
po območju občine Škofja Loka in je 
namenjena srednje kondicijsko pri-
pravljenim kolesarjem z gorskim ko-
lesom. Približno petdesetkilometrsko 
pot je mogoče prevoziti v celoti ali v 
več etapah. Loška kolesarska pot pa 
je dolga več kot tristo kilometrov in 
je razdeljena na dvanajst etap. Poteka 
po manj prometnih cestah in poteh 
Škofjeloškega hribovja.
Vsekakor Škofja Loka z okolico ponuja 
mnogo možnosti za aktiven oddih, saj 
je Škofjeloško hribovje prepredeno s 
številnimi urejenimi in markiranimi 
pohodnimi potmi, ki vodijo do vrhov, 
s katerih seže nepozaben pogled daleč 
naokoli. "Za vsakogar se bo našla pri-
merna pot, tako za družine in rekre-
ativce kot tudi za bolj zahtevne poho-
dnike," zagotavljajo v Turizmu Škofja 
Loka. Na mnogih vrhovih so tudi lepo 
urejene planinske koče in domovi, ki 
s svojo domačo hrano in pijačo vabijo 
obiskovalce k okrepčilu.

PRILEŽE SE TUDI SKOK V VODO

V vročih dneh se prileže tudi ohladitev 
na katerem od lepo urejenih naravnih 
kopališč na Škofjeloškem. Osvežitev je 
mogoče poiskati na kopališču Pusto-
tnik v Žireh, ki je nedaleč od izvira 
Poljanske Sore, ali na kopališču Pu-
štal na desnem bregu Poljanske Sore 
v Škofji Loki. Celo zdravilna pa naj bi 
bila voda v bazenu Kopačnica oziroma 
Pr' Topličarju s konstantno tempera-
turo okrog 23 stopinj.

Bazen v Kopačnici
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SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL

Sonce ima poleg koristnih učinkov (nastanek vitamina D, 
dobro počutje, svetloba, toplota) tudi škodljive učinke na 
zdravje ljudi. Prekomerno izpostavljanje UV-žarkom lahko 
povzroči akutne in kronične škodljive učinke na kožo, oči, 
imunski sistem. UV-sevanja s čutili tudi ne zaznavamo. 
Izpostavljanje soncu pa je glavni dejavnik tveganja za ra-
zvoj vseh vrst kožnega raka in povzroča prezgodnje staranje 
kože, opozarjajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
in opozarjajo, da število novih primerov raka kože v zadnjih 
desetletjih tako v Sloveniji kot drugje po svetu narašča.
S pravilnim samozaščitnim ravnanjem lahko zmanjšamo 
ali preprečimo pojav škodljivih učinkov UV-sevanja na telo 
in ostanemo zdravi. Pomembno je, da se zavedamo, da nas 
sončni žarki ne ujamejo samo ob bazenu ali na obali, am-
pak tudi pri rekreaciji in športu na prostem, kot je kolesar-

Previdno s soncem
Pomembno je, da se zavedamo, da nas premočni sončni žarki ne ujamejo samo 
ob bazenu ali na obali, ampak tudi pri rekreaciji in športu na prostem, pri delu na 
vrtu in še številnih drugih aktivnostih na prostem.

Soncu se izogibamo med 10. in 16. uro. 



Pomorski muzej Piran, spoznavanje 
naše bogate pomorske dediščine
Če boste obiskali Piran, bo ogled Pomorskega muzeja zagotovo posebno 
doživetje. V dvonadstropni klasicistični palači Gabrielli iz srede 19. stol.,  
tik ob piranskem notranjem pristanišču, so leta 1967 Mestni muzej Piran 
preoblikovali in preimenovali v Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. Ime 
je dobil po slovenskem narodnem junaku Sergeju Mašeri.  Pomorski muzej  
zbira, raziskuje in predstavlja slovensko, istrsko in jadransko pomorsko 
dediščino. Sprehod po palači, ki je bila dom nekdanjega piranskega 
župana Pierfeliceja Gabriellija, je res posebno doživetje; iz njenih čudovitih 
prostorov se odpira prav tako očarljiv pogled na pristan in Piranski zaliv.
V muzeju so na ogled  pomorska arheološka zbirka ter razstave o zasebnem 
morskem ribištvu, ladjedelstvu in pomorstvu od srednjega veka do konca 
2. sv. vojne. Razstavljeni so ladijski modeli najrazličnejših tipov trgovskih 
in vojaških plovil, ladijske polene, votivne podobe pomorščakov, likovna 
dela slikarjev marinistov in drugo gradivo. Posebej velja omeniti ladijske 
modele iz delavnice patra Gabriela Gruberja, globus Guillauma Delisleja,  
piranski kodeks Pietra Coppa, osebne predmete pomorščakov, pomorske 
instrumente ter druge dragocene muzejske eksponate. Vedno znova 
posebno pozornost obiskovalcev pritegnejo razstave o slovenskih 
pomorščakih, ki so delovali v vojnih in trgovskih mornaricah od 19. 
stoletja do konca 2. svetovne vojne. Raznolike muzejske zbirke, ki bogato 
pomorsko preteklost predstavljajo obiskovalcem, dopolnjujejo slikovna, 
avdio in video gradiva ter vodnik v petih jezikih.
Pred vhodom v palačo Gabrielli je v pristanišču na ogled tudi  Galeb – 
jadrnica, ki sta jo muzeju podarila baletna plesalca Pia in Pino Mlakar.
Muzej ima poleg matične stavbe več dislociranih muzejskih enot z zbirkami. 
Najbližja je Spominska soba violinskega virtuoza in skladatelja Giuseppeja 
Tartinija v njegovi rojstni hiši v Piranu, kjer je na ogled tudi njegova violina. 
Vabljeni k ogledu!

Palača Gabrielli v Piranu, Cankarjevo nabrežje 3, Piran

Urnik:
od 1. septembra do 30. junija: 9-17 / ponedeljek zaprto

od 1. julija do 31. avgusta: 9-12 in 17-21 / ponedeljek zaprto

Veličastna soteska, romantični kraj!
            Hej, ti divji in divni slovenski naš raj!

Presenečeni boste nad lepotami in skrivnostmi 
narave ... Po 1600 m dolgi soteski teče  

Radovna čez skoke in brzice, v bistrih tolmunih  
pa se za trenutek umiri. Vintgar se konča s 
slikovitim 16 metrov visokim slapom Šum,  

ki je največji rečni slap v Sloveniji.

Podhom 80, 4247 Zgornje Gorje, T: 031 344 053
Delovni čas: od 8. do 19. ure

www.vintgar.si

jenje, pri druženju na prostem, pri delu na vrtu in še 
številnih drugih aktivnostih na prostem.
Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vsako leto 
izdajo več priporočil na temo 'varno s soncem'. Povze-
mamo nekaj najbolj splošnih. Soncu se izogibamo med 
10. in 16. uro. Če se le da, ta čas preživimo v senci. Oči 
si zaščitimo s kakovostnimi sončnimi očali, kožo pa si 
pokrijemo s svetlimi in zračnimi oblačili in pokrivali 
in jo izdatno premažemo z ustreznimi zaščitnimi kre-
mami z dovolj visokim faktorjem in filtrom za UVA- in 
UVB-žarke. S kremo za sončenje se namažemo pol ure, 
preden gremo na sonce, ko je koža še hladna in suha. 
Pri tem ne smemo pozabiti na čelo, ustnice, ušesa, veke, 
nos, prečo na lasišču, vrat in dekolte ter na kožo pod 
naramnicami kopalk ali obleke. Kremo ponovno upo-
rabimo vsake dve do tri ure oziroma takoj po kopanju, 
obilnem znojenju ali otiranju z brisačo. Zaščitno kremo 
je treba nanesti v dovolj debelem sloju. Med splošnimi 
priporočili je tudi dnevno spremljanje napovedi UV-in-
deksa in temu ustrezno prilagajanje zaščite.

S pravilnim samozaščitnim ravnanjem  
lahko zmanjšamo ali preprečimo pojav 
škodljivih učinkov UV-sevanja na telo in 
ostanemo zdravi.
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Poletje v Termah Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice
Če ne marate gneče in hrupa, je oddih v Termah Krka prava izbira. 

Poletni oddih v Termah Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice vsebuje: nočitev s polpenzionom, s pravim 
kulinaričnim razvajanjem • neomejeno kopanje v termalnih bazenih • nočno kopanje ob petkih in sobotah 
• 2x savnanje • brezplačno uporabo kopalnega plašča • vodene rekreativne pohode ali vadbo za gibko telo, 

nordijsko hojo, vodno aerobiko • zabaven družabni program

Oddih s polpenzioni za seniorje (do 11. 9. 2016) 5 noči 7 noči

Terme Šmarješke Toplice že od 240 EUR 336 EUR
Terme Dolenjske Toplice že od 217 EUR 304 EUR

Cena velja za upokojence in že vključuje 10 % popusta za člane kluba Terme Krka. Včlanitev v klub je brezplačna. 

UGODNE POČITNICE Z VNUČKI: brezplačno za 1 otroka do 14. leta in otroke do 6. leta (v sobi z dvema odraslima). 

Za več informacij in rezervacijo pokličite ali pišite: T: 08 20 50 310 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si
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MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Občina Škofja Loka je tako kot vsako leto tudi letos v juniju 
naročila strokovno analizo vzorcev kopalnih voda na treh 
standardnih lokacijah, to je v Selški Sori v Podlubniku, Po-
ljanski Sori na kopališču Puštal in Sori v Retečah. Analizo 
so tudi tokrat opravili v kranjski enoti Nacionalnega labo-
ratorija za zdravje, okolje in hrano.
Reke Selška Sora, Poljanska Sora in Sora na omenjenih 
treh lokacijah po podatkih republiške agencije za okolje 
dosegajo standarde kakovosti za dobro kemijsko stanje 
po predpisih, ki urejajo kemijsko stanje površinskih voda, 
je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na občini 
Jernej Tavčar. Selška Sora v Podlubniku in Poljanska Sora 
na kopališču Puštal sta razvrščeni tudi v dobro ekološko 

stanje po predpisih, ki urejajo ekološko stanje površin-
skih voda, Sora v Retečah pa v zmerno ekološko stanje. 
Vzorca kopalne vode, ki so ju junija odvzeli iz Poljanske 
Sore v kopališču Puštal in iz Sore v Ratečah, sta v skladu 
s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih 
oziroma kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni 
inštitut za javno zdravje leta 2010. Vzorec kopalne vode, 
odvzet iz Selške Sore v Podlubniku, pa ne ustreza pripo-
ročilom o varnosti kopanja zaradi prevelikega števila 
bakterij vrste Eschericia coli. "Zato kopanje v Selški Sori v 
Podlubniku odsvetujemo. Občina Škofja Loka pa bo prou-
čila, ugotovila in odpravila vir onesnaženja."
Ob tem je Tavčar še razložil, da glede na junijske rezultate 
analize vzorčenja kopalnih voda v občini lahko sklepajo 
le na takratno stanje kopalnih voda, zato so na občini že 

V Selški Sori kopanje odsvetujejo
Vzorca kopalne vode, odvzeta iz Poljanske Sore na kopališču Puštal in iz  
Sore v Ratečah, sta skladna s priporočili o varnosti kopanja na naravnih 
kopališčih, v vzorcu kopalne vode iz Selške Sore v Podlubniku pa so ugotovili 
preveliko število bakterij. 
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Oddih  
in zdravje

v Rogaški Slatini

Vsebina paketa:
Nočitve v izbrani sobi | Polpenzion | Prost vstop v Vis Vita Spa & Beauty – bazen, savne, fitnes | Prost vstop v Rogaško Riviero  

Brezplačen Wi-fi | Prost vstop v Hit casino’ Fontana | Animacija po tedenskem programu
Ostali pogoji:

Otroci do 6 let brezplačno v sobi s starši | Doplačilo za otroke od 7 let do 11 let na dodatnem ležišču v standardni dvoposteljni sobi 25 € /noč,  
v premium dvoposteljni sobi 35 € /noč | Doplačila: po ceniku | Št. sob je omejeno | Ponudba velja do 2. 10. 2016

GRAND HOTEL ROGAŠKA **** SUPERIOR

Tel: 03 811 2000 | info@rogaska-resort.com
- 10 % 

dodatnega popusta za upokojence.
Velja za paket 5 noči od nedelje do petka.  

 2 noči 3 noči 5 noči 7 noči

STANDARD 
dvoposteljna soba 84 € 119 € 209 € 274 €

PREMIUM  
dvoposteljna soba  94 € 134 € 234 € 309 €
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naročili nova vzorčenja kopalnih voda, rezultate analiz pa 
bodo javno objavili. "Na splošno tudi na kopališčih, kjer je 
kopalna voda skladna s priporočili o varnosti kopanja, sve-
tujemo, da ljudje vode ne pijejo oziroma je ne zaužijejo, saj 
lahko to povzroči različne okužbe s povzročitelji črevesnih 
nalezljivih obolenj." Zlasti pozorni morajo biti otroci, ki med 
kopanjem nenamerno popijejo več vode, in starejši, svetujejo 
na občini in dodajajo, da naj se po kopanju kopalci čim prej 
oprhajo s čisto pitno vodo.

Kopalna voda na kopališču Puštal je v skladu s priporočili  
o varnosti kopanja.
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DOMAČI ŽAR,
NAJBOLJŠI ŽAR

Samo iz najokusnejšega
domačega mesa,
brez umetnih barvil,

brez alergenov,
brez sredstev za vzhajanje in

brez mesnih nadomestkov
(brez soje, škroba in vlaknin).

www.mesarstvo-cadez.si

MATEJA RANT, FOTO: OSEBNI ARHIV

• Kakšna naj bo poletna kuhinja, kako vi sami prilaga-
jate jedi temu poletnemu času?
"Poletna kuhinja naj bo lahka, hitra in enostavna. Vsebuje 
naj veliko sezonske zelenjave in sadja. Poleti je na voljo tudi 
veliko svežih zelišč, tako da z njimi popestrimo kuhinjo. 
Sami poleti veliko pečemo zunaj na žaru, pojemo veliko rib 
in načeloma izpustimo kosilo."
• Kaj je najpomembnejše pri pripravi poletnega jedilnika?
"Pri pripravi poletnega jedilnika ne kompliciramo preveč. 
Jedi naj bodo lahke in enostavne. Seveda pa gledamo, da še 
vedno zaužijemo vsa potrebna hranila."
• Poleti prijajo bolj osvežilne jedi in pijače – kaj pripo-
ročate? 
"Poleti prijajo raznovrstne solate z veliko različne zelenjave, 
poigramo se lahko tudi z različnimi prelivi in zelišči. Pri pi-
jači pa sva pristaša domačih ledenih čajev brez sladkorja."  
• Ena najbolj priljubljenih poletnih sladic je sladoled – 
lahko izdate recept za vaš najljubši sladoled?
"Za '1,2,3 sladoled' potrebujemo 200 g zamrznjeih višenj, 
1,5 dl jogurta, 100 g datljev in strok vanilje. Datlje za tride-
set minut namočimo v vodi. Strok vanilje prerežemo in z 
nožem odstranimo sredico in jo vmešamo v jogurt. V me-
šalnik damo zamrznjene višnje, jogurt in precejene datlje, 
premešamo in takoj postrežemo."
• Poleti so priljubljeni tudi pikniki. Kako se pripravimo 
na piknik in kako poskrbimo, da se hrana v vročini ne 
pokvari? 

Lahko, hitro in enostavno
V vročih poletnih dneh nam pogosto prija bolj "lahka" hrana, na jedilniku 
se najpogosteje znajdeta sadje in zelenjava. Kako naj bo torej videti "poletna 
kuhinja", sta nam zaupala Teja Perjet in Jani Jugovic, ki ju poznamo iz šova 
Gostilna išče šefa.

Teja Perjet in Jani Jugovic
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Zgornje Bitnje 32, Žabnica, Tel.: 05 994 73 74
Odprto: torek-sobota: od 10. do 23. ure, 

nedelja, prazniki: od 10. do 22. ure
Razvoz hrane na dom. 

StrahincStrahinc
Gostilna in picerija

• malice 
• pice iz krušne peči

• nedeljska kosila
• žlikrofi

• jedi na žlico
• hišne specialitete iz krušne peči 
(telečja lička, Valvasorjev zrezek)

Prijeten ambient za zaključene družbe do 50 oseb.

... in še in še!

Nudimo vam:

Strahinc
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Tejani ričet

"Pri organizaciji piknika vedno pripra-
vimo stvari vnaprej. Zelenjavo nare-
žemo doma, prav tako meso pripravi-
mo že prej in ga primerno ohladimo. 
Pomagamo si s hladilnimi torbami in 
pazimo, da se meso ne segreje preveč. 
Ob pravi organizaciji je tako za piknik 
načeloma primerna katerakoli hra-
na."

RECEPT: TEJANI RIČET 

• Ješprenj 200 g
• Korenje 1 kom
• Bučka 1/2 kom
• Zelena gomolj 1/2 kom
• Koleraba 1/2 kom
• Peteršilj 1 šopek
• Meta 1 šopek
• Sušen paradižnik 30 g
• Telečja osnova 3 dl
• Šalotka 2 kom
• Česen 2 stroka
• Panceta 30 g
• Parmezan 30 g
• Maslo 20 g
Sol, poper, olje  

Ješprenj čez noč namočimo in ga 
skuhamo do polovice. Vso zelenjavo 
zrežemo na majhne kocke. Zelišča na 
grobo nasekljamo. Maslo narežemo 
na kocke. Parmezan naribamo. Naj-
prej na olju dobro prepražimo na koc-
ke narezano panceto, nato dodamo 
še korenje, bučko, zeleno, kolerabo 

in sušen paradižnik ter solimo in po-
pramo. Dodamo ješprenj in zalijemo s 
telečjim fondom toliko, da se lepo po-
krije, in dušimo do mehkega. Odstavi-
mo in umešamo na kockice narezano 
šalotko, nasekljan česen, meto in pe-
teršilj ter maslo in parmezan. Dobro 
premešamo in serviramo.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE

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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Obiščite nas,  
Walter je v stalni pripravljenosti

 
ex YU trg

 
zahodni trg

DAS IST WALTER     Logotip - črna podlaga
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V prijetni senci Raja
Zelena okolica, bližina hladne Sore in simpatičen lokal Raj so 
ravno pravšnje pribežališče, ko se vam v poletnih dneh za-
hoče sence, kave, soka ali sladoleda, celo pice, rib, mesa na 
žaru, tudi piknika. V prijetnem ambientu lokala ali na leseni 
terasi s pogledom na Loški grad ter okolico Škofje Loke lah-
ko prav vsak za trenutek pozabi na življenjski vrvež. Dobro-
došli so tudi ljubitelji športa, saj vas na steni  pričaka velik 
televizijski zaslon, tako da je bilo v času nogometne mrzlice 
dobro vzdušje zagotovljeno. 
Kopališče na Sori v Puštalu je ponovno priljubljena družabna 
točka. Nedeljko Rodić pa se je pred tremi leti odločil, da po-
skrbi še za dodatno ponudbo na kopališču, in je s tem tako 
nadaljeval gostinsko tradicijo kopališča na Sori. Pomaga mu 
tudi njegov sin Vukašin oziroma Vuke, kakor ga kliče večina. 
Raj se nahaja tudi na mestu, ki je idealna izhodiščna točka 
za kolesarske vzpone, zato srečamo poleti tu tudi veliko ko-
lesarjev, od lokala pa vodijo tudi številne pohodniške poti.

Bar RAJ
Puštal 

Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje 
od 8. do 24. ure



 

Kot jesen prinaša gripo in prehlade, tako nezadostno ali neprimerno varovani domovi privabijo vlomilce, gneča 
v počitniških krajih žeparje in tatove, koncerti in zabavišča mladih preprodajalce prepovedanih snovi in med 
muhe. Tako gre to. Kaj lahko naredimo? Najslabše je, če ničesar.

Samovarovanje je, da ste pozorni na neznance, ki ne spadajo v vaše okolje, da sodelujete s sosedi. Organizi-
rajte se, dogovorite se in pazite na sosedovo premoženje, posebno v njihovi odsotnosti. Posvetujte se s policijo, 
ki vam lahko da koristne nasvete. To ne povzroči stroškov.
Vlomilci vedno pridejo na ogled bodoče tarče napada pod raznimi pretvezami in zvijačami: prodaja izdelkov, iz-
vajanje anket, zbiranje prispevkov, razni serviserji, ki jih nihče ni naročil, na videz običajen sprehod z otroki ipd. 
Takrat, ko pridejo opazovat, so vidni in najbolj ranljivi! Zapišite si čim več podatkov o opaženih sumljivih osebah: 
tip, barvo in registrsko številko avta, število, spol, videz oseb … Fotografirajte jih ter o njih takoj obvestite po-
licijo. Vsak tak podatek policiji pri raziskavi ali pri preprečitvi premoženjskih kaznivih dejanj lahko zelo koristi.

Zasebno varnostno podjetje za plačilo ljudem omogoča varno in kakovostno življenje. Storitve, ki vam jih 
ponujamo za varovanje vašega premoženja:
• varovanje z občasnimi obhodi varnostnika, lahko tudi samo v času vaše odsotnosti;
•  dobava, vgradnja, servis in vzdrževanje protivlomnih alarmov, sistemov za požarno javljanje in videonadzornih 

sistemov; 
•  neprekinjena povezava alarmnih naprav z lastnim varnostno-nadzornim centrom (VNC), kjer varnostna sporo-

čila obdelamo, shranimo in obveščamo ustrezne interventne službe;
• interventno odzivanje varnostnikov na prejeta alarmna sporočila in pregled objektov;
• požarno varovanje, skladno z izdano Odločbo URSZR;
• reševanje oseb, ujetih v dvigalu, skladno Pravilnikom o varnosti dvigal;
• varovanje ljudi in premoženja z varnostniki;
• varovanje prireditev v gostinskih lokalih;
• varovanje javnih prireditev;
• prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk;
• izdelava ocene ogroženosti in načrta varovanja.
Na Gorenjskem imamo na lastnem varnostno-nadzornem centru priklopljenih več kot tisoč objektov: stanovanj, 
hiš, vikendov, trgovinskih, finančnih in proizvodnih objektov, med temi tudi objekte posebnega državnega po-
mena in objekte državne infrastrukture. 
Intervencijske enote varnostnikov imamo v Kranju, Škofji Loki, Radovljici in na Jesenicah. 

Vlomi v objekte, ki jih varujemo mi in so z nalepko ali tablico na zunanji ograji tudi vidno označeni, so izjemno 
redki in praviloma neuspešni. 

Po e-pošti in telefonu smo vam na razpolago neprekinjeno, ves čas, vse dni v letu.

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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Na teme, ki so si jih izbrali avtorji, je vezan tudi 
obširen korpus celostranskih reprodukcij v sre-
dini knjige, ki loči strokovni del monografije od 
manj formalnega dela. Vse fotografije so delo 
Tomaža Lundra, ki je umetnikovo delo spre-
mljal in dokumentiral od leta 1978 dalje. 40

EUR

Monografija je prvo 
poglobljeno strokovno 
delo o slovenskem 
slikarju, grafiku in 
ilustratorju Ivetu  
Šubicu (1922 – 1989). 
K sodelovanju so bili 
povabljeni umetno-
stni zgodovinarji 
mlajše in srednje 
generacije, ki so na 
umetnikovo delo 
že lahko pogledali 
z neko časovno 
distanco in svežino. 
Knjiga prinaša šest 
strokovnih razprav. 

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

Redna cena knjige 
je 50 EUR. Če jo 
kupite ali naročite 
na Gorenjskem 
glasu, je cena le

14  90
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Gostišče in penzion Stari vrh  nad Škofjo Loko 
(1032 m), kjer je prekrasen razgled na Karavanke in 

Kamniško-Savinjske alpe. Daleč proč od cestnega 
hrupa se boste odpočili in okrepčali z domačo hrano.

Obiščite nas, morda pridete na izlet, smučanje,  
nedeljsko kosilo, organizirate zabavo ... Vabljeni!

Rezervacije:
+386 04/5189-007
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oTeja Perjet in Jani Jugovic sta razkrila recept za njuno pri-
ljubljeno poletno osvežilno pijačo. 
Sestavine: 1 vrečka koprivinega čaja, 2 dl mineralne vode, 
1 dl vode, dve jagodi, 1 čajna žlička medu, sok ene limete 
Vodo in med zmešamo ter počasi segrejemo, da se med 
stopi. V vodo dodamo vrečko čaja in jo odstranimo po 8 
minutah ter ohladimo. Jagode očistimo in zrežemo na če-
trtine, limeto pa na rezine, zalijemo z mineralno vodo in 
dodamo ohlajen čaj. Postrežemo z ledom.

Koprivin mojito – Koprivito
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Novost za avtomobilske zavarovance Adriatica Slovenice

Z enim klicem do popravila avtomobila in ugodnosti
Ste imeli prometno nesrečo, trk z divjadjo ali ste opazili poškodbo, ki je nastala na parkirišču?
Pokličite pomoč na cesti as 080 28 28, kjer vam 24 ur na dan, vse dni v letu, z enim klicem uredijo vse potrebno za popravilo
avtomobila in ugodnosti, ki jih omogoča popravilo v napotenem servisu.

storitev pomoč na cesti as omogoča:
•	Telefonsko prijavo škodnega dogodka
•	Organizacijo pomoči v primeru prometne nesreče
•	Organizacijo popravila avtomobila

Zakaj izbrati popravilo avtomobila v mreži moj servis?
•	Dogovor termina za popravilo najkasneje v roku ene ure
•	Cenitev škode – brez poti na zavarovalnico
•	Brezplačna uporaba nadomestnega vozila do 3 dni
•	Kakovostno popravilo in obveščanje o popravilu
•	Vrednostni bon v višini do 40 EUR za sklenitev novega ali obnovo
 zavarovanja Avto AS

»S storitvijo Pomoč na cesti AS sem na cesti vedno brez skrbi. Pred časom, 
ko se mi je zgodila prometna nesreča, so mi pomagali pri reševanju 
primera in popravilu vozila. Zelo sem bil zadovoljen, med popravilom sem 
lahko delal in se vozil v nadomestnem avtomobilu, obveščali so me tudi, 
kdaj bo avtomobil popravljen, dodatno pa sem prejel še vrednostni bon za 
obnovo zavarovanja v višini 40 EUR.«

Klic iz tujine +386 (0)1 518 47 47.
* Več na www.as.si.

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper

Fotografija je simbolična.

Za vse informacije smo vam na voljo na AS-ovi poslovni 
enoti v Kranju, Kidričeva cesta 2, tel.: 04/28-170-00.

Rešilni jopič 100N 9.99 EUR Otroški rešilni jopič,
velikosti: S, M, L 19.50 EUR Jopič za vodne športe 50N

19.50 EUR

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

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

Varnostna 
ključavnica
za prikolico
16.95 EUR

Sidro maček 3.2 kg
14.34 EUR

Ročna tlačilka 
10.10 EUR

Tlačilka za bokobrane 
8.54 EUR

Teleskopska 
čaklja 8.30 EUR

Prenosni WC
Porta Potti 
Qube 165

49.90 EUR
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WWW.CINEPLEXX.SI/CineplexxSlovenija

V TOREK V KINO

€

KINO VSTOPNICA ZA 3,33€
TORKOV MENI ZA 3,33€*

*Pokovka M + Pijača po izbiri 0,4l
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Loško sodelovanje s Čehi se je zače-
lo leta 1999, ko je takratni slovenski 
veleposlanik dr. Damjan Prelovšek 
povabil Antona Mlakarja, člana Foto 
kluba Anton Ažbe, da bi v Táboru pri-
pravil fotografsko razstavo o Slove-
niji. Februarja je bila tam prva raz-
stava njegovih črno-belih fotografij, 
z naslovom Med Alpami in morjem. 
Sledila je še razstava njegovih barv-

nih fotografij, dopolnjevalo pa jo je 
nekaj del dolgoletnega predsednika 
škofjeloških fotografov Petra Pokorna 
in Tončke Benedik z naslovom Krasy 
Slovinska (Lepote Slovenije). To kaže, 
da so prve korake pri povezovanju 
dveh srednjeveških mest utrli člani 
škofjeloškega Foto kluba Anton Ažbe. 
Razstave so bile večkrat povezane s 
predavanji o slovenskem arhitektu 
Jožetu Plečniku, ki jih je predstavil 
veleposlanik Prelovšek. Prelovškov 

prijatelj s športnih tekmovanj dr. Jan 
Jelšik je organiziral številne klubske 
razstave loških fotografov in predsta-
vitve v več čeških mestih. Razširjeno 
kulturno sodelovanje se je nadaljevalo 
in privedlo do podpisa listine o pobra-
tenju Škofje Loke in Tabora. Od tega je 
minilo deset let.
Ob jubileju pobratenja so sredi junija v 
Sokolskem domu pripravili slovesnost, 
na kateri so nastopili ansambel Dor ma 
cajt, Gimanzija Škofja Loka in Vitezi iz 
Tabora. Julija pa je obletnico pobrate-
nja zaokrožila še fotografska razstava 
iz Tabora Day and night in Tabor (Ta-
bor podnevi in ponoči) in Utrinki s Če-
ške Foto kluba Anton Ažbe Škofja Loka. 
Ob odprtju razstav je o začetkih sode-
lovanja loških in taborskih fotografov 
spregovoril predsednik kluba Izidor 
Jesenko, ki je dejal, da se je do danes 
zvrstilo že okoli petdeset skupnih do-
godkov, z mnogih obiskov na Češkem 
pa fotografi vselej prinesejo obilo lepih 
utrinkov. Na razstavi sta sodelovala 
tudi oba župana, gostitelj Miha Ješe in 
gost Jiri Fišer, ki se je iz Tabora v Škofjo 
Loko dan poprej v družbi še dveh sode-
lavcev pripeljal s kolesom. 

Pobrateni deset let, sodelujejo že dlje
Deset let je minilo od podpisa listine o pobratenju med češkim mestom Tabor in 
Občino Škofja Loka, sodelovanje se je začelo že leta 1999.

Na slovesnosti ob obletnici pobratenja Škofje Loke in Tabora so navduševali Taborski 
vitezi. / Foto: Andrej Tarfila

Skupna razstava loških in taborskih fotografov / Foto: Andrej Tarfila
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Doživetje  
škofjeloške 
zgodovine
Junija se je Škofja Loka z 
zgodovinsko-etnološko 
prireditvijo Historial 
znova vrnila v preteklost. 
Sejem je bil živ, na loških 
trgih so kupčevali po 
srednjeveško, rokodelci 
so prikazovali svoje 
veščine, mečevali so se 
vitezi, obiskovalci so 
lahko okusili kulinariko 
tistega časa in spoznavali 
srednjeveško in 
renesančno glasbeno 
zapuščino, gospoda in 
meščani so se v oblačilih 
iz tistega časa sprehodili 
po promenadi, odigrali 
so predstavo na podlagi 
še ene loških legend, o 
Hudičevi brvi ... Promenada Ločanov v srednjeveških oblačilih 

Sprevod letošnjega Historiala se je začel na Spodnjem trgu  
/ Besedilo: Danica Zavrl Žlebir, foto: Andrej Tarfila

Renesančni plesalci so dopolnili zgodovinsko podobo  
Škofje Loke.

Na grajskem hribu so zajahali konje ...
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MATEJA RANT, FOTO: SREČKO BERIČIČ

"V zbirki dr. Janeza Cerkvenika, ki 
obsega znamke, poštne žige, dopisni-
ce, maksimum karte, razglednice in 
pisma, je bila prikazana vsa umetel-
nost čipke, ki ni le obrt, temveč prava 
umetnost, ki se je v našem prostoru 
ohranila od 18. stoletja do danes," je 
pojasnil predsednik Filatelističnega 
društva Lovro Košir Škofja Loka Sreč-
ko Beričič. Na razstavi so prikazali 
čipke na znamkah iz Slovenije, Švice, 
Nemčije, Belgije, s Švedske, z Madžar-
ske, s Hrvaške in iz Združenih držav 
Amerike.
V Filatelističnem društvu Lovro Košir 
Škofja Loka se bodo letos s posebno 
filatelistično razstavo v počastitev 
25-letnice samostojne republike Slo-
venije spomnili še 60. obletnice prve 
društvene razstave. Tako kot leta 1956 
jo bodo tudi tokrat pripravili v prosto-
rih Osnovne šole Škofja Loka-Mesto. V 
sodelovanju z Občino Škofja Loka, Fi-
latelistično zvezo Slovenije, Pošto Slo-
venije ter občinskimi organizacijami 

in društvi tudi sicer ob vseh pomemb-
nejših obletnicah pripravljajo filateli-
stične razstave z izdajo priložnostnih 
spominskih žigov in pisemskih ovit-
kov ter poštnih znamk, je razložil Be-
ričič.
Loški filatelisti so od leta 2001 člani 
evropske filatelistične zveze Euro-
-Phila, in sicer na pobudo filatelistov 
kluba Orval iz pobratenega mesta 
Maasmechelen. "Srečujemo se na 
mednarodnih filatelističnih razsta-
vah, dve smo gostili tudi v Škofji Loki, 
leta 2004 in 2012." Letos so s svojimi 
tekmovalnimi zbirkami uspešno so-
delovali na mednarodni filatelistič-
ni razstavi Alpe-Jadran Szombathely 
na Madžarskem, kjer so Bojan Šesek 
in Filatelistični krožek Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto prejeli veliko sre-
brno odličje, Darja Šesek pa srebrno 
odličje. Na svetovni filatelistični raz-
stavi FIP New York pa je njihov član 
Mihael Fock prejel veliko pozlačeno 
odličje. Lahko se še pohvalijo, da je 
njihovo društvo na letošnjem junij-
skem zboru članov Filatelistične zve-

ze Slovenije po točkovanju aktivnosti 
društev za dveletno obdobje prejelo 
diplomo za osvojeno tretje mesto.
Društvo, ki ta čas šteje trideset čla-
nov, nosi ime po pobudniku poštne 
znamke Lovrencu Koširju, ki je leta 
1836 svojim nadrejenim na pošti prvič 
predstavil svoj predlog plačevanja po-
štnine s pisemsko poštno znamko, je 
še razložil Beričič. "Žal njegovega pre-
dloga niso sprejeli in tako je bila leta 
1840 prva poštna znamka na svetu – 
črni peni – izdana v Veliki Britaniji na 
pobudo angleškega učitelja Rowlanda 
Hilla." Po besedah Beričiča se poleg 
njihovega društva po Lovrencu Košir-
ju imenuje še filatelistično društvo iz 
Trsta. Škofjeloško društvo so ustano-
vili konec oktobra 1949. "Na začetku so 
se člani redno zbirali na menjalnih 
sestankih po gostilnah, se učili osnov 
zbiranja znamk, sestavljanja zbirk 
za tekmovanja in možnostih nakupa 
filatelističnega gradiva," je pojasnil 
Beričič in dodal, da so prvo propagan-
dno razstavo pripravili v izložbi urarja 
Plantariča na Mestnem trgu leta 1951.

Čipke predstavili tudi na znamkah
Ob 17. svetovnem čipkarskem kongresu, ki se je konec junija odvijal v Ljubljani, 
so v Filatelističnem društvu Lovro Košir Škofja Loka pripravili priložnostno 
filatelistično razstavo na temo čipke v avli pošte v Frankovem naselju.

Ob svetovnem čipkarskem kongresu je Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka 
pripravilo filatelistično razstavo na temo čipke.

Društvo, ki ta čas šteje 
trideset članov, nosi ime po 
pobudniku poštne znamke 
Lovrencu Koširju, ki je leta 
1836 svojim nadrejenim na 
pošti prvič predstavil svoj 
predlog plačevanja poštnine 
s pisemsko poštno znamko. 
Žal njegovega predloga niso 
sprejeli in tako je bila leta 
1840 prva poštna znamka 
na svetu – črni peni – 
izdana v Veliki Britaniji na 
pobudo angleškega učitelja 
Rowlanda Hilla.
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Počitniške dejavnosti so namenjene 
osnovnošolskim otrokom, ki lahko 
vse počitniške dni preživijo v družbi 
prijateljev. "Dopoldneve jim zapol-
nimo z ustvarjalnimi in športnimi 
vsebinami, da otroci niso cele dne-
ve pred televizijo ali računalnikom, 
ampak so kreativni tudi poleti," je 
poudarila predsednica društva Jelka 
Jelovšek. 
Otroci se vsak dan med delavniki do-
bijo pred osnovnima šolama Ivana 
Groharja ali Cvetka Golarja, nato pa 
lahko uživajo ob igrah v telovadnici 
ali na igrišču, dvakrat na teden pa se 
udeležijo tudi ustvarjalnih delavnic, 
ki jih na Loškem gradu in v knjižni-
ci pripravljajo v sodelovanju z Loškim 
muzejem, Knjižnico Ivana Tavčarja 
Škofja Loka in Rokodelskim centrom 
DUO Škofja Loka. "Vabljeni so vsi otro-
ci, predhodne prijave niso potrebne. 
Vse dejavnosti, ki jih letos pripravlja-
mo že 22. leto zapored, so brezplačne," 
je pojasnila Jelka Jelovšek. 
Pretekli četrtek smo se jim pridružili 
v loški knjižnici, kjer so reševali Pole-
tni olimpijski kviz in izdelovali karte 
za igro spomin. V kvizu so se najprej 
pomerili fantje, dekleta pa so medtem 
izdelovala spomin. "Vsaka je narisala 
po dve enaki karti," je razložila de-
vetletna Pika Finžgar. Ob tem nam je 
Zarja Žakelj s ponosom pokazala svoji 
karti, ki sta jih krasila res lepo nari-
sana zvezdna utrinka. "Danes zelo 
uživam," je poudarila. Risanje ima na-
mreč zelo rada, verjame pa, da se bodo 

z udeležbo na ustvarjalnih delavnicah 
naučili dobro risati tudi tisti, ki jim 
mogoče to ni najbolj blizu. Obenem so 
dekleta skozi igro spoznavale zastave 
različnih držav, ki so jih nekatere po-
tem narisale tudi na karte za spomin. 
"Jaz sem si izbrala Nemčijo," nam je 
pokazala Lejla Šečerovič.
Fantje pa so ta čas spoznavali zgodo-
vino olimpijskih iger, športne discipli-
ne in slovenske dobitnike olimpijskih 
medalj. Čeprav so bila vprašanja na 
kvizu precej zahtevna, jim jih je s sku-
pnimi močmi vendarle uspelo rešiti, 

je pojasnil sedemletni Aljaž. V pomoč 
so jim bile tudi knjige na to tematiko, 
je priznal enajstletni Karlo Markovič. 
Zaupal nam je še, da mu je na delav-
nicah zelo všeč, zato se jim je večkrat 
pridružil že v preteklih letih. Najbolj 
od vsega, je priznal, ga sicer veseli 
igranje nogometa. Nad nogometom 
se navdušuje tudi dvanajstletni Tilen 
Pogačar, ki je obenem priznal, da rad 
tudi ustvarja. Posebej so mu ostale v 
spominu okrasne blazine, ki so jih v 
okviru počitniških delavnic prav tako 
izdelovali v knjižnici.

Počitnice  
v dobri družbi
V Društvu prijateljev 
mladine Škofja Loka 
so tudi letos pripravili 
počitniške dejavnosti pod 
imenom Dobimo se ob pol 
desetih.

Fantje so se na delavnicah v knjižnici posvetili reševanju olimpijskega kviza ...

... dekleta pa so medtem izdelovala karte za igro spomin.
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Anže je z Grenca, z družino in s še ne dvoletno hčerkico pa živi 
pri Svetem Duhu. Sam izhaja iz družine, kjer je bilo šest otrok, 
tako da ima dva mlajša brata in tri starejše sestre. Je tudi 
prostovoljni gasilec, ljubitelj floorballa, najbolj pa se je našel 
v barmanstvu, kjer ga je še posebej pritegnila flairtehnika 
oziroma atraktivno mešanje pijač. Če povemo po domače: to 
je tisti del, ko barmani rokujejo in žonglirajo s steklenicami.
Po izobrazbi Anže sicer izhaja iz tehnične stroke, dela pa je 
navajen še iz srednješolskih let. 
„Na začetku sem prekrival strehe, polagal ploščice, delal po 
veliki večini težka fizična dela. Ker plačilo za prekrivanje 
streh ni bilo ravno najboljše, sem se nekega dne odločil za 
drastično spremembo: pri Homanu sem povprašal, ali potre-
bujejo kakšen dodaten par rok. In so me vzeli.“ Tako je začel 
delati za točilnim pultom, a ker ga je strašno motilo, da o 
strežbi ni vedel veliko, se je prvič, ko je zasledil razpis, prijavil 
na tečaj za barmana v Ljubljani. Tam se je srečal tudi z atrak-
tivnim mešanjem pijač in pogled na steklenice v zraku ga je 
navdušil. Najprej si je kupil komplet plastičnih steklenic in 
začel trenirati. V dveh letih je postal tretji v Sloveniji …
Najprej je vadil kar doma v sobi. „Na tla sem položil 'kov-
ter' (smeh),“ potem po cele dneve treniral v Ljubljani, nakar 
je stvar postala predraga, zato si je prostor za trening uredil 

doma. „Ko sem bil enkrat tretji v Sloveniji, so sledila povabi-
la na tekmovanja, a nekje vmes sem ugotovil, da to ni ravno 
tisto, kar si želim. V bistvu bi lahko rekel, da je za to, da sem 
danes tu, kjer sem, krivo – v pozitivnem smislu – prav to, da 
nisem iz Ljubljane in sem bil nekako prisiljen ubrati svojo pot.“
Njegov cilj je bil popestritev dogodkov za krajši čas – kot so 
to poroke, obletnice, slavja. „Da je malo drugače, da se ne-
kaj dogaja. Namesto aperitivov ali ob aperitivih za uvod na 
porokah, na primer, svatje dobijo pri meni koktajl. Ali nek-
do praznuje tridesetletnico, se nameni, da bo kupil vodko 
in sok, če pa mu jaz povem, katero naj kupi, temu dodam 
še limeto, pa bodo povabljeni okušali lahko že nekaj zelo 
dobrega.“
Anže je iz hobija naredil posel prej kot v štirih letih. „Ko sem 
treniral za tekmovanja, sem to počel petkrat na teden, vsaj 
po uro na dan. Jaz kar pravim, da je to eden redkih športov 
v Sloveniji, s katerim lahko zaslužiš – spremeniš ga v delo. 
Pa tudi odzivi so za zdaj pozitivni.“
Svojih receptur ne skriva. Velik hit je bil koktajl s pivom, 
kjer je dodani gin ustvaril le še piko na i. Trenutno je modna 
uporaba suhega sadja, koktajli se strežejo v kozarcih za vla-
ganje – različnih velikosti in oblik, poleti so modni spritzi, 
dodajajo se zelišča. Pravi, da pa največkrat nov okus odkriješ 
takrat, ko ti med delom česa zmanjka in moraš pač najti 
ustrezno nadomestilo. In če ugotoviš, da je stvar okusna, 
dodaš še kako malenkost in dobiš novi koktajl. 
Zanimivo je, da največ dela na Štajerskem, sledi Dolenjska, 
na Obali imajo dovolj svojih barmanov, še najmanj dela na 
Gorenjskem. Meni, da ni drag, na konkurenco gleda pozitiv-
no, saj vsak barman dela malo drugače; se pa zelo nagiba k 
povezovanju, predajanju in izmenjavi znanj.
Danes je Anžetov posel utečen. Večinoma je njegov delav-
nik nočni – četrtek, petek, sobota; ogromno časa preživi 
na cesti. "V tem času pa je tudi podnevi precej izobraže-
vanj študentov za poletno delo v lokalih – sploh tam, kjer 
strežejo koktajle. Se pa zgodi, da me recimo najamejo tudi 
podjetja za določen dogodek in se na ta način predstavijo 
– skozi mene. Za kakšne sejme, podelitve, razglasitve ...“
Dolgoročno se Anže sicer še vedno vidi v barmanstvu, a na 
drugačen način. Razmišlja o šotoru, želi si barmanski ko-
tiček. "Ko lahko na nekem dogodku postaviš točilni pult in 
barske mizice, da se ljudje lahko malo umaknejo, postojijo, 
v miru popijejo koktajl." Bi pa želeno z veseljem nadgradil z 
lokacijo za zaključene družbe – za praznovanja in obenem 
tudi izobraževanja. In glede na to, s kakim veseljem opra-
vlja svoje delo, mu bo to enkrat verjetno tudi uspelo.

Žonglira s steklenicami
Ločana Anžeta Tomšiča smo prvič srečali v dokaj zanimivi podobi in vlogi 
barmana na enem odmevnejših kulinaričnih praznovanj v Ljubljani. Marsikdo pa 
je njegovo barmansko spretnost že okušal in občudoval lahko tudi na domačem 
dogodku Grajska gostija na Loškem gradu.
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Škofjeločan Gregor Selak je eden izmed 
dveh članov novonastale slovenske pa-
raplezalne reprezentance, ki je konec 
junija nastopila na članski tekmi sve-
tovnega pokala v italijanskem Campi-
tellu di Fassa. Nastopil je v kategoriji 
RP3 (gibalne omejenosti) in zmagal. 
Selak je bil eden najbolj talentiranih 
športnih plezalcev svoje generacije in 
bil član mladinske reprezentance, dva-
krat je nastopil tudi na tekmi svetovne-
ga pokala. Plezalne kariere nato ni na-
daljeval. Pred dvema letoma pa so mu 
postavili diagnozo multipla skleroza, ki 
mu je življenje precej spremenila. In ker 
pravijo, da je v vsem tudi kaj dobrega, je 
to tudi v njegovem primeru: znova se je 
v tekmovalnem smislu vrnil v plezalno 
steno. Svoje plezalno znanje in sposob-
nosti dokazuje med paraplezalci.
Tekma v Italiji je bila zanj prva v para-
plezanju. "Letos sem izvedel, da lahko 
v njem tekmujem, ker imam multiplo 
sklerozo. Pozanimal sem se na medna-
rodni zvezi za športno plezanje, jim po-
slal zdravniške izvide in so mi dali zele-
no luč," je začetke v paraplezanju opisal 
27-letni Gregor Selak in povedal nekaj o 
primerjavi med treningi in tekmovanji 
takrat in danes: "Treningov imam veliko 
manj, ker se zaradi bolezni hitreje utru-
dim. Tekmovanje pa je izredno zanimi-
vo za gledalce. Tekmujemo v različnih 
kategorijah. Jaz sem v kategoriji z okva-
ro centralnega živčnega sistema. Dan 
pred tekmovanjem nas po zdravniškem 
pregledu razdelijo še v tri enakovredne 
kategorije. Tekmujejo tudi plezalci brez 
noge, brez roke, slepi in slabovidni ... Res 
lepo je na tekmah gledati, kako ljudje z 
zdravstvenimi težavami uživajo življe-
nje. Zdravi se tega premalo zavedajo."
Selak je športno plezanje treniral de-

set let, kar se mu pozna predvsem na 
tehniki. "Drugi tekmovalci so močnej-
ši, jaz pa manko v moči nadomestim 
s tehniko," je dejal. Po bolezni je zanj 
šport in življenje nasploh dobilo popol-
noma drugačne dimenzije: "Z diagno-
zo se ni bilo lahko soočiti, sploh ker je 
trajalo leto in pol, da so mi jo zdravniki 
postavili. V tem času sem bil zelo slab, 
tako psihično kot fizično. Niti hodi-
ti nisem mogel. Ko so ugotovili, kaj je 
narobe, in mi pomagali, se mi je zdelo 
krasno, da lahko znova delam različne 
stvari. Po pol leta se mi je zdravstve-
no stanje znova zelo poslabšalo. Sedaj 
prejemam biološka zdravila. Enkrat 
na mesec grem na infuzijo v Ljubljano. 
Zaradi multiple skleroze imam proble-
me z utrujenostjo in ravnotežjem. Če 
stojim na obeh nogah, je v redu, če pa 
samo na eni, se mi začne tresti." 
V plezanju je znova našel izzive in pred 
njim so nova tekmovanja. "Ta konec 

tedna imam tekmo svetovnega po-
kala v Imstu, od 13. do 18. septembra 
svetovno prvenstvo v Parizu, 24. in 25. 
septembra pa še tekmo svetovnega 
pokala v Sheffieldu. Težava je, ker se 
financiramo sami, tako da je dobrodo-
šla vsakršna podpora sponzorjev. Cilje 
pa imam visoke. Na vsaki tekmi grem 
na zmago," je še dejal plezalec, ki je 
svoj največji uspeh v karieri športnega 
plezalca dosegel s prvim mestom na 
evropskem mladinskem pokalu. 
Za plezanje želi navdušiti tudi dru-
ge, zato je ustanovil Športno-plezal-
no društvo GreGor. "Najprej sem imel 
plezanje za otroke, kar pa me je pre-
več utrudilo. Težko jim je bilo razlo-
žiti, zakaj se ne morem z njimi loviti 
naokrog. Sedaj imam začetne tečaje 
športnega plezanja za odrasle. Enkrat 
letno za Kamnitnikom organiziram 
tudi tekmo za rekreativce," je še pove-
dal.

Selak znova na vrhu – tokrat med paraplezalci
Gregor Selak od leta 1998 trenira športno plezanje in je bil med najbolj  
talentiranimi v svoji generaciji. Pred dvema letoma so mu postavili diagnozo 
multipla skleroza. Letos je začel tekmovati v paraplezanju in zmagal na  
prvi tekmi svetovnega pokala.

Gregor Selak je nastopil na svoji prvi tekmi svetovnega pokala v paraplezanju in takoj 
zmagal. Jeseni ga čaka svetovno prvenstvo. / Foto: osebni arhiv
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Na nogometnem igrišču NK Kondor 
na Godešiču je od 27. junija do 1. ju-
lija potekal drugi kamp nogometnih 
vratarjev. Udeležilo se ga je šestnajst 
vratarjev med devetim in petnajstim 
letom starosti iz nogometnih klubov 
iz različnih krajev Slovenije. 
Organizator kampa GK Past na čelu s 
Predragom Vasićem je pripravil pro-
gram, ki je bil prilagojen starosti in 
zmožnostmi otrok in je obsegal tehniko 
lovljenja nizkih, polvisokih ter visokih 
žog pa tudi metanje proti udarjeni žog 
in nanjo. "Obenem smo poskušali od-
pravljati tudi najpogostejše napake in 
opozarjati na pravilno izvedbo zahte-
vanih elementov te nogometne prvine. 
Vodja kampa je svoje znanje posredoval 

na podlagi izkušenj in izobraževanj na 
seminarjih trenerjev vratarjev vrhun-
skih evropskih klubov. Da pa otroci niso 

samo trdo trenirali na nogometnih ze-
lenicah, je bilo poskrbljeno tudi za dru-
ženje," so povedali organizatorji.

Kamp nogometnih vratarjev

Mladi na taboru za nogometne vratarje na Godešiču

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: ANDREJ TARFILA

Na igrišču za OŠ Cvetka Golarja v 
Frankovem naselju v Škofji Loki je 18. 
junija potekal 8. dobrodelni futsal tur-
nir v spomin na prezgodaj preminule-
ga Tadeja Simoniška. Udeležilo se ga 
je šestnajst ekip, v finalu pa je ekipa 
Aspekt s 5 : 3 premagala Sirena bar.
Ekipe so bile razdeljene v štiri skupi-
ne, v izločilne boje pa sta se udeleži-
li prvouvrščeni. V finalu sta se nato 
pomerili ekipi Aspekt (Boško Fajfarič, 
Dejan Tejič, Blaž Laharnar, David Fre-
lih, Matej Tušar, Gregor Tušar in Žiga 
Eržen) in Sirena bar (Rok Bešter, Aleš 
Bešter, Klemen Šturm, Tine Šturm, 
Luka Romič, Gregor Romič, Luka Ja-
mnik in Maks Malenšek). Člani eki-
pe Aspekt so bili boljši in sploh prvič 
osvojili Tadejev memorial. Tretja je 
bila ekipa Atletico Madrid, četrta pa 
Kdo je naslednji. Najboljši igralec tur-

nirja je bil Luka Jamnik (Sirena bar), 
najboljši strelec David Frelih (Aspekt), 
najboljši vratar pa Luka Romič (Sirena 
bar). Nagrado za "fair play" je dobila 
ekipa Atletico Madrid. Turnir je pote-
kal tudi v znamenju dobrodelne akcije 

Za otroški nasmeh. Otrokom iz soci-
alno ogroženih družin so z zbranimi 
sredstvi omogočili letovanje. 
Organizatorji igralce že vabijo na na-
slednji, deveti Tadejev memorial, ki 
bo sredi junija prihodnje leto.

Aspektu prvič Tadejev memorial
Šestnajst ekip se je udeležilo osmega Tadejevega memoriala v malem nogometu.

Za zmago na Tadejevem memorialu je bilo v igri šestnajst ekip.
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   Ob letošnjem občinskem prazniku so srebrni grb občine Škofja Loka dodelili msgr. dr. Alojzu Snoju za pomemben prispevek k 
razvoju in utripu Župnije Stara Loka in celotne Dekanije Škofja Loka na področju kulture, vzgoje, pastorale, sociale in infrastrukture 
ter za njegovo požrtvovalnost in človekoljubnost. Ponosni na svojega dušnega pastirja so se njegovi farani skupaj z nagrajencem 
takole nastavili fotografskemu objektivu. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

 Na podelitvi bronastih in srebrnih priznanj v mednarodnem programu 
MEPI v Škofji Loki so "mepijevci" sami oblikovali tudi kulturni program. Med 
nastopajočimi je bila skupina iz Impro lige Gimnazije Škofja Loka. Med njimi je 
nekaj "zlatnikov", torej tistih, ki so zaključili najvišjo stopnjo priznanja MEPI, in 
nekaj dijakov, ki so še v programu. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

  Sandi Novak je slepi maratonec, ki 
potuje na paraolimpijske igre. Na medijski 
predstavitvi je bil ob njem Škofjeločan 
Marjan Kalamar (levo) iz Centra Korak 
Kranj, v katerega je vključen Sandi. M. B. 



 Zadnjo junijsko soboto se je poročil škofjeloški rokometni reprezentant Jure Dolenec, ki sicer zadnja leta igra za francosko ekipo 
Montpellier. Še pred poroko se je poslovil od samskega stanu, fantovščino pa so mu pripravili tako sedanji kot nekdanji soigralci in 
prijatelji, ki so skupaj poskrbeli, da si jo bo še dolgo zapomnil. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik
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   Glasbena skupina Over forty ali krajše OF praznuje deset skupnih let. 
Obeležili so jih s koncertom na Cankarjevem trgu v domači Škofji Loki. 
Člani skupine so Polona Kandus (vokal), Irena Šmid (saksofon), Simon 
Gartner (kitara, violina, orglice), Iztok Polak (kitara), Uroš Doljak (bobni), 
Domen Rakovec (klaviature), Jure Krajnik (basovska kitara) in Boris 
Koprivnikar (kitara), ki je kot aktualni minister za javno upravo najbolj 
prepoznaven član. M. B. / Foto: Andrej Tarfila

 „Pa sem ju dobil,“ si je ob trofejnem motivu, ki 
ga pravkar opazujte, rekel Aleksander Jesenovec, 
ki pogosto fotografira dogodke in odprtja razstav 
Loškega muzeja. Na fotografiji sta namreč 'tipa', 
eden šarmantno siv in drugi prijetno bradat, ki ju 
imamo na sumu, da na razstave prihajata predvsem 
zaradi pogostitev, ki sledijo v nadaljevanju. Eden 
ima za kamuflažo običajno s seboj celo fotoaparat. 
Menda sta iz Kranja in Selc. Če je kdo prepričan v 
nasprotno, naj to javi v uredništvo Loških novic.  
I. K. Foto: Aleksander Jesenovec
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12. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V CENTRU DUO  
(AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

12. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Cvetka Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

19. 7. 2016 • Škofja Loka, Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

BRALNICA 2016: BRALNICA 2016: MARINKINA KNJIŽNICA GOSTI 
PISATELJICO SONJO PORLE

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

13. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

13. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Cvetka Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V CENTRU DUO  
(AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

13. 7. 2016 • Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

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

13. 7. 2016 •  Škofja Loka, Okrepčevalnica Mah, Podlubnik 1c  
(za športno dvorano Poden), 17.00

SREDIN MAHMTB KROG

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

14. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in pred OŠ Cvetka 
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V KNJIŽNICI (AKTIVNOSTI 
ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

15. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

16. 7. 2016 • Škofja Loka, Glavna avtobusna postaja Škofja Loka, 10.00

BREZPLAČNO VODENJE IN ROKODELSKA DELAVNICA: DOŽIVITE 
ZGODBE STARODAVNE LEPOTICE!

Informacije: 04 517 06 00, info@skofja-loka.com, www.skofja-loka.com

17. 7. 2016 •  Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Škoparjeva hiša, 
Grajska pot 13, 10.00–12.00

DLETA REZBARIJO SPOMINE: REZBARJENJE Z MOJSTRICO  
ROKODELKO PETRO PLESTENJAK PODLOGAR

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si

18. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

18. 7. 2016 • Škofja Loka, MDC BLOK, Frankovo naselje 68, 10.00

POČITNIŠKI PROGRAM: ODBOJKA NA MIVKI IN ŽONGLIRANJE

Informacije: Anja Eržen, 040 533 131

19. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V MUZEJU (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

19. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Cvetka Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

19. 7. 2016 • Škofja Loka, Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

BRALNICA 2016: MIGRANTSKA LITERATURA NA GLAS:  
BRANJE LITERATURE V NAM MANJ POZNANIH JEZIKIH

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

20. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

20. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Cvetka Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V MUZEJU (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

20. 7. 2016 • Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

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

20. 7. 2016 • Škofja Loka, Okrepčevalnica Mah, Podlubnik 1c  
(za športno dvorano Poden), 17.00

SREDIN MAHMTB KROG

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

julij 2016
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20. 7. 2016 •  Škofja Loka, Cankarjev trg, (V slabem vremenu bo  
koncert v Sokolskem domu Škofja Loka), 20.00

VIII. MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: AMA RED TOUR 2016

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

21. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V KNJIŽNICI  
(AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

22. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

23. 7. 2016 •  Škofja Loka, Glavna avtobusna postaja Škofja Loka, 
10.00

BREZPLAČNO VODENJE IN ROKODELSKA DELAVNICA: DOŽIVITE 
ZGODBE STARODAVNE LEPOTICE!

Informacije: 04 517 06 00, info@skofja-loka.com,  
www.skofja-loka.com

25. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

26. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V CENTRU DUO (AKTIVNO-
STI ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

26. 7. 2016 • Škofja Loka, vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

BRALNICA 2016 – VEČER MLADE POEZIJE: MLADI PESNIKI OD BLIZU 
IN DALEČ SE PREDSTAVIJO

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

27. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

27. 7. 2016 • Škofja Loka, pred OŠ Cvetka Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V CENTRU DUO  
(AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

27. 7. 2016 • Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

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

27. 7. 2016 •  Škofja Loka, Okrepčevalnica Mah, Podlubnik 1c  
(za športno dvorano Poden), 17.00

SREDIN MAHMTB KROG

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

28. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: DELAVNICE V KNJIŽNICI (AKTIVNOSTI 
ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

29. 7. 2016 •  Škofja Loka, pred OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka  
Golarja, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH: PROSTI PROGRAM (AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE)

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 334 475, www.dpm-skofjaloka.si

30. 7. 2016 •  Škofja Loka, Glavna avtobusna postaja Škofja Loka, 10.00

BREZPLAČNO VODENJE IN ROKODELSKA DELAVNICA: DOŽIVITE 
ZGODBE STARODAVNE LEPOTICE!

Informacije: 04 517 06 00, info@skofja-loka.com, www.skofja-loka.com

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite: 
04/201 42 41  
ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Nagrade: 3-krat bon za 15 EUR Optike Monokel. Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan-
ke) po šlji te do srede, 10.  avgusta 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj-
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
EUR

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Finančna naložba, ki jo imate namen 
izpeljati, vam uspe še bolje od 
pričakovanega. Uresničila se vam bo 
želja, na katero ste že skoraj pozabili, in 
zato bo veselje še večje. V zrcalu vidimo 
svoj obraz, v življenju svojo dušo. 
Ljubezen čaka na vas, odločitev pa je 
samo na vaši strani. Ne oklevajte več.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Verjeli so, da lahko, in so lahko … Vi tudi 
verjamete, da lahko. Večino časa boste 
preživeli v poletnem dopustniškem 
vzdušju in tudi svoje bližnje okužili 
s svojo vedrino. Čaka vas še neko 
presenečenje, ob katerem boste ostali 
brez besed, in čustva bodo na višku. 
Ne boste se več umikali, ampak končno 
sprejeli.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Ognja se ni mogoče dotakniti. Opekline 
so vaše izkušnje. Vsi okoli vas bodo 
dopustniško razpoloženi in temu 
primerno tudi delovno neaktivni, vi pa 
ravno nasprotno polni idej, ki bi jih radi 
takoj realizirali. V slogi je sicer moč, a 
tudi brez tega vam bo uspelo uresničiti 
svoj načrt v pravem času.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Misli vam bodo begale in sproti vam 
bodo prihajale vedno nove informacije, 
kar vam naredi še večjo zmedo. Vsaka 
stvar je za nekaj dobra in znali si boste 
narediti svoj prostor zase. Sprejeli 
boste povabilo na morsko obalo in ne 
bo vam žal. Včerajšnjega dne se ne da 
spremeniti, jutrišnjega lahko.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Modrost ni sreča, ampak je spoznanje, 
brez katerega ste bili srečni. Vse se vam 
bo odvijalo po načrtu in polni dobre 
volje boste cveteli v svojem veselju. 
Obeta se vam veliko družbe prijetnih 
ljudi in tudi romantičnih trenutkov v 
dvoje vam ne bo manjkalo. Pohitite z 
nakupi, da vam ne bo zmanjkalo časa.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Kadar je pred vami težka naloga, 
ravnajte tako, kakor da je nemogoče, 
da bi vam spodletelo. Začutili boste 
ples metuljev v trebuhu in ne bo vam 
jasno, kako da se to dogaja vam. Znali 
boste sprejeti ljubezen in presenečenja 
se bodo vrstila v različnih situacijah, v 
katerih se boste dobro znašli.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6..

Največja napaka, ki jo lahko zagrešite, 
je vaš strah pred tem, da bi jo zagrešili. 
Vse dni v tem mesecu boste skušali 
preživeti čim bolj v umirjenem tempu, a 
le s težavo vam bo to tudi uspelo. Čaka 
vas še kar nekaj obveznosti. Dopust 
boste preživeli v veseli družbi in naredili 
načrt, ki vam bo sčasoma uspel.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Najbolj zaklenjena vrata so tista, ki jih 
lahko pustite odprta. Kar vam do sedaj 
ni uspelo rešiti, boste hoteli in od drugih 
pričakovali, da se to zgodi v kratkem. 
Seveda je to nemogoče. Vsak zid je 
narejen iz peska in betona in čezenj se 
je težko prebiti. Jutri je nov dan. Odprite 
vrata. Čim prej.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Prijazne besede so kratke in lahko 
izgovorljive, a odmevajo v večnost. 
Denar vam predstavlja večje težave, 
kot si upate priznati. Namesto da bi 
stvari spravili v red, se le še bolj vrtite v 
začaranem krogu. Poletje vam prinaša 
finančni vzpon in končno vam bo po 
dolgem času uspelo priti na zeleno vejo.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Zavedanje majhnosti je osnovno 
spoznanje velikih ljudi. Do zadnjega 
trenutka boste zelo nemirni, saj do 
konca ne boste vedeli, ali vam je nekaj 
uspelo. Sreča in notranje zadovoljstvo, 
ki temu sledita, vam dasta nov polet in 
energijo za prihajajoče dni. Naučili se 
boste umiriti in s tem pustiti sreči, da 
pride do vas.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Nič sijajnega ni dosegel, kdor si ni upal 
verjeti, da je v tem nekaj, kar bo kos 
okoliščinam. V večnem iskanju pravih 
odgovorov se boste znašli v situaciji, ko 
vam bo v trenutku popolnoma vse jasno. 
Ko pogledate nazaj, boste ugotovili, da 
ste s preteklostjo zadovoljni, in si lahko 
samo želite, da bo tako naprej. 

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Če hočete zvedeti, ali je voda slana, 
vam ni treba spiti vsega morja. 
Prihodnosti, ki je pred vami, se že 
veselite, saj komaj čakate, da odhitite 
novim zmagam naproti. Vsem nalogam 
boste kos in vedno boste znali izbrati 
le najboljše. V ljubezni vas čakajo 
razna presenečenja, med drugim tudi 
zanimiva avantura.




