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SEJALEC IN PUŠTALCI V KNJIŽNICI
IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA

Šolska ulica 6
4220 Škofja Loka
(04) 511 25 05
(051) 341 126

Kolektiv Knjižnice
Ivana Tavčarja Škofja Loka

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA, ŠOLSKA ULICA 6, ŠKOFJA LOKA

V teh dneh je v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka na Šolski ulici na ogled zanimiva razstava, ki predstavlja nekatere dodatne poglede na nastanek fotografije Sejalec puštalskega
fotografa Augusta Bertholda. Slika je kasneje služila za osnovo pri nastanku slike Sejalec, ki
jo je naslikal Ivan Grohar. Poleg te zanimive zgodbe pa si lahko ogledate tudi likovna dela
sedanjih puštalskih ustvarjalcev.
Z odhodom krajših zimskih dni in daljših večerov bomo tudi spremenili število naših prireditev, ki pa jih nikakor ne bomo popolnoma opustili tudi preko poletja. Letos mineva sto let
od nastanka znamenitega Tavčarjevega romana Visoška kronika, kar bomo primerno
obeležili skupaj z Občino Gorenja vas - Poljane. O vseh dogajanjih vas bomo še naprej obveščali na ustaljene načine preko medijev in preko naše spletne strani. Seveda pa ob vsem
tem ne pozabimo na knjige, ki ostajajo zveste spremljevalke na vseh naših poteh.
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Gorenjskega glasa, 12. marca 2019,
izšle so v nakladi 25.000 izvodov, prejela so jih vsa gospodinjstva v občini
Škofja Loka, priložene so Gorenjskemu glasu.
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Obiski krajevnih skupnosti
Z namenom spoznavanja problematike, potreb, želja in načrtov župan
Tine Radinja nadaljuje obiske krajevnih skupnosti.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: TINA DOKL

• Vsak teden obiščete eno krajevno

»Prosil sem vse krajevne
skupnosti, da sestavijo plan
prioritet za prihajajoče in
naslednje leto, zato da lahko
skupaj pripravimo projekte
in začnemo z delom. Takšen
način dela je nujen. Namreč
ogromno tistega, kar krajani
in krajanke najbolj občutijo
in opazijo, se zgodi prav v
krajevnih skupnostih.«

Župan Tine Radinja na prireditvi ob podelitvi priznanj krvodajalcem
Prvi dan je bilo govora predvsem o
zakonodaji, drugi dan pa o prostorski
in okoljski politiki. Oba dneva sta bila
zelo izobraževalno naravnana. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za
javno upravo, v drugem delu pa Ministrstvo za okolje in prostor so imeli
predstavitve, kaj je tisto ključno, kar
pripravljajo v prihodnosti in vpliva na
življenje občin. Po drugi strani pa so
predstavili tudi zakonodajni okvir, v
katerem delujemo županje in župani.
Skupnost občin Slovenije se je zelo potrudila, da je bilo strokovno srečanje
vsebinsko zelo bogato. Poleg tega smo
med odmori župani in županje izmenjevali mnenja in izkušnje.«
• Čeprav ste praktično šele dobro
začeli z županovanjem, pa ste že
večkrat bili v Ljubljani na sestankih
z Direkcijo RS za infrastrukturo, na
različnih ministrstvih …
»Kot občina zelo malo stvari lahko naredimo sami. Ne nazadnje skozi občino poteka državna infrastruktura,
državne ceste, železnice in tukaj smo
lahko uspešni samo, če se zelo veliko

pogovarjamo, če predstavljamo svoje
potrebe in želje na pristojnih ministrstvih, Direkciji RS za infrastrukturo,
agencijah.
Na dosedanjih sestankih smo dali
največ poudarka državnim cestam, ki
potekajo skozi Škofjo Loko in so nujno
potrebne rekonstrukcije. Se pravi vse
od Reteč do Podlubnika in potem tudi
od Podlubnika naprej v Selško dolino,
kjer se pripravlja rekonstrukcija te regionalne ceste. O prihodnjih projektih
pa je daleč največ besede teklo o projektu kolesarskih poti in stez.
Skupaj z državo bomo v tem mandatu izpeljali kar nekaj zelo pomembnih
projektov.«
• V prejšnjem mandatu, pa tudi že
sedaj, so svetniki omenili, da bi se
lahko bolje uredilo krožišče pri Starem Dvoru, ki sicer velja kot začasno, a je že lepo vrsto let stalnica. Veliko Ločanov je mnenja, da je to prvo
ogledalo Loke, ko se nekdo pripelje v
tisočletno lepotico ...
»Se strinjam. Mislim, da morajo biti
krožišča urejena, ne polna pleve-

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

skupnost. O čem teče beseda in kaj
ste spoznali?
»Res je, skoraj vsak teden obiščem
eno krajevno skupnost. Med obiski se
s predsedniki, včasih tudi s člani krajevnih skupnosti pogovorimo o širši
problematiki, potem si pa na terenu
ogledamo stvari, ki zahtevajo večjo
pozornost ali večja občinska sredstva.
Prosil sem vse krajevne skupnosti, da
sestavijo plan prioritet za prihajajoče in
naslednje leto, zato da lahko skupaj pripravimo projekte in začnemo z delom.
Takšen način dela je nujen. Namreč
ogromno tistega, kar krajani in krajanke najbolj občutijo in opazijo, se zgodi
prav v krajevnih skupnostih. Ravno
zato se mi zdi smiseln že uveljavljeni
sistem financiranja krajevnih skupnosti, torej da imajo del proračuna, s katerim razpolagajo na podlagi prioritet.
Hkrati pa je pomembna tudi ta pozornost, sodelovanje in spoštovanje pomena njihovega dela ter seveda podpora
pri sami pripravi, izvedbi, idejah …«
• Udeležili ste se tudi posveta slovenskih županov in županij. Kakšen
je bil njegov namen?
»Posvet oziroma strokovno srečanje je
imelo v dveh dneh dve različni temi.
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la; hkrati pa nisem naklonjen postavljanju kakršnihkoli
skulptur, plastik ali drugih izrazov lokalne pripadnosti. Če
že postavljamo spomenike, imamo za to trge ali druge bolj
monumentalne prostore, kamor jih lahko umeščamo. Se
pa strinjam, da morajo biti krožišča urejena, in temu bo
treba v prihodnje nameniti več pozornosti.«
• O tem, da je potreben nov zdravstveni center, ni več
dvoma. Zaradi novega mandata je treba tudi formirati novo skupino, ki bo odločala o lokaciji zdravstvenega
centra. Ali je ta skupina že formirana, in če ni, kdaj bo
ter kdaj lahko pričakujemo potrditev lokacije tudi na
občinskem svetu?
»Skupino, ki ji je potekel mandat skupaj s potekom mandata bivšega župana, sem že formiral. V kratkem se bomo
tudi prvič dobili, prav tako načrtujemo sestanek z Osnovnim zdravstvom Gorenjske. Prosil sem vse institucije, da
imenujejo člane po svoji želji, in večinoma so se odločili
za iste člane. Upam, da bomo čim prej dobili odločitev o
najustreznejši lokaciji, vsekakor pa bi lokacija morala biti
znana do poletja.«
• Ta četrtek bo potekala seja. O čem bodo odločali občinski svetniki?
»Zelo pomembna točka bo sprejem proračuna v drugem
branju; nadalje predlog načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem; odlok o postopkih, pogojih in merilih za
sofinanciranje letnega športa; predlog odloka o določitvi
stroškov lokacijske preveritve, ki ga prinaša nov gradbeni
zakon, s katerim bo moč vlagati manjše popravke; predlog
odloka o turistični in promocijski taksi; osnutek odloka o
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske; novelirali bomo Lokalni energetski koncept in predstavili poročilo o ukrepih iz slednjega za lansko leto. Zanimiva bo
tudi točka o letnem programu športa v občini ter predstavitev akcijskega načrta za doseganje meril znaka Slovenija
Green. Nadalje predlog določitve nove ekonomske cene v
vrtcu. Cene se bodo zvišale za dobrih šest odstotkov, kar je
pričakovano, saj so se z začetkom leta povečale plače po-

OBČINA ŠKOFJA LOKA
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OBVESTILO O JAVNEM POVABILU
za izbor programa v okviru festivala Pisana Loka 2019, sklopa poletnih prireditev, ki se bodo izvajali v Škofji Loki«.
(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312, jana.fojkar@skofjaloka.si)
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je bila
z dnem 1. 3. 2019 objavljena na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Objave in pozivi.
Datum: 1. 3. 2019
Tine Radinja, župan

»Mislim, da morajo biti krožišča urejena,
ne polna plevela; hkrati pa nisem naklonjen
postavljanju kakršnihkoli skulptur, plastik
ali drugih izrazov lokalne pripadnosti. Če že
postavljamo spomenike, imamo za to trge ali
druge bolj monumentalne prostore, kamor jih
lahko umeščamo.«
močnicam vzgojiteljic in vzgojiteljicam skladno s pogajanji med vlado in sindikati. Tako da smo kar veseli, da smo
zadržali dvig cen na omenjeni višini, saj to tudi ni edini
strošek v vrtcu, ki raste. Rastejo še plače vseh ostalih, ki
niso pedagoški kader, stroški čiščenja itd. Dvig ekonomske
cene vrtca seveda pomeni šestodstotni dvig cene za starše
in hkrati za občino, tako da bomo morali proračun v tem
delu popravljati z rebalansom za kar 140 tisoč evrov. Na
seji bo nadvse zanimivo tudi poročilo o varnosti v občini,
poročali bodo policija, gasilci, civilna zaščita in redarstvo.
Čaka nas torej vsebinsko zelo bogata seja.«
• Na Facebook strani vsak petek objavite Županovo minutko. Za kaj pravzaprav gre?
»V Županovi minutki predstavim delo preteklega tedna,
predvsem pa raznovrstnost stvari, ki jih župan in občinska uprava pravzaprav pokrivamo. Vidi se, da res noben
teden ni enak drugemu tednu; da se ogromno dela tudi na
terenu. Odziv občanov je zelo dober. Zelo sem vesel, ker jih
naše delovanje zanima. To se mi zdi dober komunikacijski
kanal še posebno za tiste občane, ki nikoli ne zaidejo na
občino ali imajo z njo zelo malo opravka.«

VABILO OBČANKAM IN OBČANOM
Občine Škofja Loka
Občina Škofja Loka že več let organizira čistilne akcije, ker
želi, da bi živeli v resnično čisti in lepi Škofji Loki, ki bo
prijazna tako vsem prebivalcem kakor tudi obiskovalcem
– turistom. Vsi lepo vabljeni, da s prostovoljnim delom
pripomorete k lepoti in urejenosti Škofje Loke tako, da se
priključite
SPOMLADANSKI AKCIJI ČIŠČENJA
IN UREJANJA OKOLJA, ki bo potekala v SOBOTO,
30. MARCA 2018, od 8. do 13. ure.
Na zbirnih mestih bomo LOČENO zbirali odpadke: embalaža (plastenke, pločevinke), steklo, nevarni odpadki in
ostalo.
Akcija NI namenjena odvozu kosovnih in bioloških odpadkov.
Občinsko redarstvo bo vršilo nadzor nad pravilnim odlaganjem odpadkov.
Prostovoljci dobite informacije na krajevnih skupnostih,
društvih, zavodih, občinski internetni strani ali po telefonu
Občine Škofja Loka 51 12 354.
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Obnova kulturne dediščine
Predvidoma še ta mesec bo občina objavila razpis za sofinanciranje projektov
varovanja kulturne dediščine.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Namen razpisa je spodbuda in pomoč pri obnovi enot nepremične kulturne dediščine na območju občine. S sofinanciranjem projektov varovanja kulturne dediščine želijo omogočiti obstoj vrednot dediščine, njeno uporabo in s
tem ohranitev.
Sofinancirana bodo vzdrževalna dela in obnove enot nepremične kulturne dediščine, ki jih je Zavod za varstvo
kulturne dediščine evidentiral kot spomenik državnega
ali lokalnega pomena oziroma so evidentirane kot registrirana dediščina. Register nepremične kulturne dediščine je dostopen na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Projekti morajo biti skladni s kulturnovarstvenimi pogoji
omenjenega zavoda, pri izboru objektov stavbne dedišči-

S sofinanciranjem projektov varovanja kulturne
dediščine želijo omogočiti obstoj vrednot
dediščine, njeno uporabo in s tem ohranitev.
Lani je bilo za namen sofinanciranja obnov
namenjenih slabih 90 tisoč evrov, podoben
znesek pa naj bi bil na voljo tudi letos.

ne pa bo vrednoteno tudi upoštevanje strokovnih navodil
za obnovo in smernic za energetsko prenovo. Navodila
za obnovo stavb kulturne dediščine s primeri dobrih in
neprimernih praks so na voljo kot brošura na Oddelku
za okolje in prostor, lahko pa jih poiščete tudi na spletni
strani občine.
V lanskem letu je bilo za namen sofinanciranja obnov
namenjenih slabih 90 tisoč evrov, podoben znesek pa naj
bi bil na voljo tudi letos. Najpogosteje lastniki obnavljajo
fasade, kritine, dimnike, frčade, okna, vrata itd. Kot zanimivost velja omeniti, da se je lansko leto na razpis javilo
precej cerkva, ki so se lotile temeljite obnove, med njimi
tudi cerkev sv. Križa na Hribcu.
Iz naslova sofinanciranja so lastniki obnovili lepo število
fasad na Mestnem trgu, medtem ko so se na Spodnjem
trgu odločali predvsem za obnovo kritine. Bilo je tudi nekaj
obnov izven strogega mestnega jedra, pri čemer velja posebej omeniti Vrbanovo domačijo v Brodeh, ki je letos prejela
priznanje šole prenove.
V letošnjem letu si želijo, da bi se obnove lotil tudi kakšen
lastnik kozolca. Seveda mora biti tudi ta evidentiran kot
objekt kulturne dediščine oziroma mora biti v sklopu domačije, ki ima ta naziv.

Skoraj sedemdeset kršitev
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Nadzor v prometu na območju Škofje
Loke so izvedli škofjeloški policisti v
sodelovanju še z drugimi policijskimi
enotami. Aktivnosti so potekale približno šest ur, ugotovljenih pa je bilo
več kot deset kršitev na uro, skupno
kar 69.
Kot so sporočili v izjavi za javnost,
med prekrški izstopata dva tipa kršitev. Prvi je uporaba mobilnega telefona, teh kršitev je bilo trideset. »Zaradi
uporabe mobilnega telefona voznik
ne spremlja prometa in vozi bolj ali

manj na pamet, ker se njegove misli
ukvarjajo predvsem z napravo namesto z vožnjo,« je dejal predstavnik za
odnose z javnostjo Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.
Druga po številu ugotovljenih kršitev
pa je neuporaba varnostnega pasu pri
dvajsetih udeležencih, ki so povsem zanemarili bistvo te varnostne naprave.
»Prosimo, razumite, da je varnostni pas
tista naprava, ki vas edina lahko zadrži
na sedežu v primeru trka in prepreči, da
bi padli iz vozila,« je še poudaril Kos.
Med kršitelji so bili še voznik, ki je bil
pozitiven na hitri test za prepoveda-

ne droge; voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja; voznik, ki je na
omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo 71
km/h, obravnavane pa so bile še kršitve, povezane s stranjo vožnje, neupoštevanjem prometne signalizacije ter
z razvrščanjem na križišču in nepravilnostjo pri prevozu psa.
Policisti so bili pozorni tudi na pešce,
ki so bili zaradi nepravilnega prečkanja ceste kršitelji v sedmih primerih.
Policisti udeležence v prometu pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in
samokontroli, ki jih lahko obvaruje in
prepreči nevarnost v prometu.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Sredi februarja so policisti izvedli večji prometni nadzor in v šestih urah zabeležili
skoraj sedemdeset kršitev.
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Iz nezazidljivega v zazidljivo
Do srede februarja je občina sprejemala pobude
in predloge za spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta (OPN).
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Postopek sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta se
nanaša tako na strateški kot tudi izvedbeni del, ki opredeljuje namensko
rabo prostora. Pobudo je bilo tako možno podati za spremembo grafičnega
dela OPN-ja, torej namenske rabe zemljišč, in tudi za spremembo določil
odloka.
Do 11. februarja so prejeli približno 190
vlog. K tem pa bodo pridružili še pobude, ki so jih obdelali že v letu 2016, kar
skupno pomeni približno 500 pobud.
»Prispele vloge smo evidentirali. Najprej jih bo treba temeljito pregledati,
jih razporediti po vsebini in se do njih
opredeliti. Računamo, da bomo ta proces zaključili do konca maja in da bodo
lahko vsi pobudniki dobili odgovore
do sredine junija. Odgovori bodo dveh
vrst. Eni bodo dobili odgovor, da se
pobuda ne upošteva, ker se bo že skozi prvo sito izkazalo, da ne izpolnjuje
kriterijev iz različnih razlogov. Druge
vrste možen odgovor je pa ta, da je pobuda z vidika občinske uprave sprejemljiva in da gre v nadaljnji proces. To
seveda še ne pomeni, da bo pobuda na
koncu tudi uslišana. Ker ko bo predlog
sprememb OPN-ja pripravljen, gre v
postopek pridobivanja mnenj nosilcev
urejanja prostora, torej predvsem različnih ministrstev, in lahko se zgodi,
da bo zaradi kriterijev posameznega

ministrstva neka pobuda, ki se občini zdi smiselna, izpadla,« je pojasnila
vodja oddelka za okolje in prostor na
škofjeloški občini Tatjana Bernik.
Večino pobud, in sicer okoli 95 odstotkov, so podale fizične osebe, nekaj
malega pa tudi društva in posamezni podjetniki, medtem ko se gospodarstvo v tem krogu ni odzvalo. Je pa
občina že v letih 2015 in 2016 s slednjim imela razgovore, tako da pozna
razvojne načrte in potrebe gospodarstva. Od prispelih pobud fizičnih oseb
se jih kar devetdeset odstotkov nanaša na željo, da se nezazidljivo zemljišče spremeni v zazidljivo.
Prva javna razgrnitev dokumenta je
načrtovana v začetku prihodnjega
leta, saj prej to ni možno iz postopkovnih in vsebinskih razlogov. V tem
času bodo morali izbrati tudi izvajalca, saj tega dokumenta ne pripravlja
občinska uprava sama. V okviru javne
razgrnitve bodo občani imeli možnost
dati pripombe, popravljen dokument
pa bodo ponovno prevetrili na ministrstvih in šele nato sledi druga razgrnitev. Dokument bi tako lahko bil
dokončno sprejet v začetku leta 2021.
Občina bo morala v dokumentu določiti športno-rekreativne površine;
nadalje umestiti bo treba lokacijo
zdravstvenega centra; poskrbeti za
določene cestne povezave; najti prostor za industrijo ter storitveno in
malo gospodarstvo itd.

Prva javna razgrnitev dokumenta je načrtovana v začetku
prihodnjega leta, saj prej to ni možno iz postopkovnih in
vsebinskih razlogov. V tem času bodo morali izbrati tudi
izvajalca, saj tega dokumenta ne pripravlja občinska uprava
sama. V okviru javne razgrnitve bodo občani imeli možnost dati
pripombe, popravljen dokument pa bodo ponovno prevetrili na
ministrstvih in šele nato sledi druga razgrnitev. Dokument bi
tako lahko bil dokončno sprejet v začetku leta 2021.

Literarni večer
Tudi v Škofji Loki bodo v okviru mednarodnega srečanja pisateljev – PEN pripravili
zanimiv literarni večer. PEN je združenje
pesnikov, esejistov in pisateljev, ki se z
močjo peresa odziva na aktualna dogajanja doma in v svetu. Letošnje, že 51. Mednarodno srečanje pisateljev bo na Bledu
potekalo med 2. in 5. aprilom, v četrtek,
4. aprila, pa bodo v različnih krajih potekali literarni večeri z gosti srečanja. Tudi
letos se v Škofji Loki pridružujejo pobudi
Slovenskega centra PEN. V Galeriji Ivana
Groharja bodo pripravili večer v družbi
francoskih pisateljev. Gosti bodo predstavili svoja prizadevanja za strpnost in
svetovni mir. Pogovor z njimi v francoščini
in slovenščini bo vodila Tanja Tuma, predsednica Ženskega odbora Slovenskega
centra PEN Mira.

Ponovitev razpisa
Na prvi razpis za izbiro izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev
v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt
»Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in
Poljanske Sore ter Sore do Suhe« se ni
javil noben ponudnik, zato so razpis ponovili. Slednjega so objavili prvi dan marca, ponudbe pa sprejemajo do 18. marca.
Odločitev o izbranem izvajalcu naj bi bila
znana do konca meseca. Sledila bo predstavitev projekta širši javnosti. Projekt
je pripravljen do te mere, da lahko takoj
po ureditvi lastniških razmerij pridobijo
gradbeno dovoljenje in začnejo z gradnjo
protipoplavnih ukrepov.

Predstavitev svetnikov
Tako kot je bila praksa v prejšnjem mandatu, bo tudi v novem sklicu v Loških
novicah priložnost za predstavitev svojih mnenj in stališč dobilo tudi vseh 28
občinskih svetnikov. V želji, da bi vsem
zagotovili enakopravno obravnavo, bomo
izvedli javno žrebanje vrstnega reda, ki
bo 20. marca ob 16. uri v Loški hiši. V
vsaki številki bosta svoja razmišljanja
predstavila dva svetnika, prva dva že prihodnji mesec.
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Sodelovanje in izkušnje
V tem mandatu bo imela Občina Škofja Loka enega podžupana – Roberta Straha,
ki bo funkcijo opravljal nepoklicno in bo zadolžen za področja prometa, cestne
infrastrukture, prostora in okolja.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Funkcijo podžupana ste opravlja-

Podžupan Robert Strah je zadolžen za področje prometa, cestne infrastrukture,
prostora in okolja.
strukture, torej investicija v vrtec
Kamnitnik, nakup prostorov Name
in urejanje zunanjih športnih površin. Katere pa bodo še prioritete v
tem mandatu?
»Kot ste omenili, so letos največje investicije namenjene družbeni infrastrukturi, za nov mandat pa smo si
začrtali prioritete, ki pokrivajo tudi
druga področja. Osredotočil bi se na
povečanje stanovanjskih kapacitet,
kjer aktivnosti že tečejo predvsem v
smeri spodbujanja privatnih investitorjev, širitve ponudbe neprofitnih
stanovanj in obnove obstoječih občinskih stanovanj.
Druga ključna prioriteta je razvoj podeželja, predvsem z izboljšanjem cestne infrastrukture, novih komunalnih sistemov ter urejanja vaških jeder
in samih podob vasi. Pozornost bomo

namenili obnovi in rekonstrukciji
lokalnih cest ter investicijam v nove
kolesarske povezave, kar bo tudi pripomoglo k razvoju in utripu podeželja.
Obetamo si lahko dodatnih investicij
v širokopasovna omrežja, predvsem
na podeželju, kjer je največ belih lis.«
• Pričakovati je kar nekaj investicij v
cestno infrastrukturo, kjer pa je treba
projekte peljati skupaj z državo. Ali
ste že navezali stik in realizacijo česa
lahko pričakujemo v kratkem?
»Takoj v prvih dneh mandata smo
stopili v kontakt z Direkcijo RS za infrastrukturo in prevetrili vse področne
plane. Tako v letošnjem letu pričakujemo začetek rekonstrukcije celotnega
poteza državne ceste od novega rondoja
Lipica skozi naselje Godešič, kjer bo poskrbljeno za vse udeležence v cestnem
prometu, tudi kolesarje in pešce.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

li že v zadnjih dveh mandatih, tako
da boste dosedanje izkušnje lahko
uporabili za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev. Župan Tine Radinja
si je vodenje občine zamislil na principu sodelovanja, ki ga podpirate tudi
sami.
»Ja, v uvodu bi rad poudaril pomen sodelovanja dveh kandidatov za župana
na zadnjih lokalnih volitvah, ki zastopata programe in vizijo razvoja občine,
ki jo je že v prvem krogu podprlo več
kot osemdeset odstotkov vseh volivk
in volivcev. Z novim letom smo področno razdelili naloge in začrtali prioritete ne samo tega proračunskega
leta, ampak celega mandata. Hkrati
pa ne gre samo za sodelovanje župana in podžupana, ampak tudi za sodelovanje z vsemi občinskimi svetniki
in političnimi skupinami ter sprotno
komunikacijo, usklajevanje občinskih
gradiv ter upoštevanje predlogov, ki so
v interesu občank in občanov.
Kar se tiče začetka dela, bi posebej
omenil dogovor o sodelovanju med
nami – Slovensko demokratsko stranko in županovo listo, kar že po številu
svetnikov predstavlja solidno večino
v občinskem svetu, na podlagi katere
se občani lahko nadejajo stabilnega
delovanja občine. Poleg tega je dosedanje dobro sodelovanje v preteklih dveh
mandatih dodatna garancija, da poznamo način dela, da imamo izkušnje
in da imamo obenem dovolj dinamita, da se bomo uspešno soočali z izzivi
tega mandata. Pri tem imam v mislih
predvsem uspešno komuniciranje z
državo, učinkovito upravljanje občine ter črpanje državnih in evropskih
sredstev.«
• Leto 2019 je zelo jasno začrtano v
smislu izboljšanja družbene infra-

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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Stekel je tudi terenski sestanek, kjer
smo se dogovorili za novelacijo projekta Poden–Tušek–Nama–stari Petrol, saj je na tem območju potrebno
upoštevati nove pozidave in širitve
stanovanjskih površin, obenem pa
je treba predvideti tudi vodenje kolesarjev na obeh straneh regionalne
ceste. Novelacija vključuje tudi rondo pri info točki, medtem ko Plevna
za zdaj ni stvar projektiranja. Že letos
pa bomo šli v izvedbo ureditve kolesarske povezave od starega Petrola
(sedanje Info točke), mimo Plevne,
Starega Dvora, vse do vasi Trata, kjer
bomo uredili klančine in navezali hodnike za pešce ter kolesarske pasove
in uredili posamezna avtobusna postajališča.
Že v lanskem letu smo začeli rekonstrukcijo Kidričeve ceste. Ta se bo urejala etapno. Tako smo začeli ureditev
odseka od Lipice do Odeje. Nadaljujemo torej projektiranje in etapno rekonstrukcijo omenjene ceste mimo
železniške postaje do Starega Dvora.
A ne glede na celostno ureditev, ki bo
potekala v naslednjih letih, smo se
zaradi precejšnje dotrajanosti te lokalne ceste odločili, da izvedemo nujna sanacijska in vzdrževalna dela na
najbolj dotrajanih odsekih ceste.
Nadalje, po sprejetju proračuna bomo
šli v izbiro projektanta za ureditev
ceste skozi Gorajte, ki bo ostala lokalnega značaja z elementi umirjanja
hitrosti. Gre za pomembno ureditev
z vidika prometne varnosti za vse
udeležence. Celostno bomo uredili turistično cesto na Stari vrh. Letos
začenjamo z zadnjim, najbolj dotrajanim odsekom tik pod spodnjo postajo
smučišča. V tem mandatu je predvidena tudi rekonstrukcija lokalne
ceste Ševlje–Bukovščica, kjer bomo
predvidoma še letos sanirali kar štiri
mostove.
Država projektira regionalno cestno
povezavo skozi Sotesko, kjer je predvidena tudi državna kolesarska povezava s Selško dolino. Začenjamo
izbiro projektanta za ureditev križišča v Veštru. Enako je s hodnikom
za pešce ob regionalki v Retečah, kjer
prav tako začenjamo izbiro projektanta in bomo po projektiranju ure-

ditev izpeljali skupaj z Direkcijo RS za
infrastrukturo. Kot vidite, bo dela na
področju cestne infrastrukture veliko.«
• Omenili ste že kolesarske povezave. V kateri fazi je ta projekt?
»Tukaj si največ obetamo iz naslova
državnih kolesarskih povezav, kjer
so idejne trase že dorečene in kjer
so že stekli sestanki na ravni regije in države, kjer smo dorekli tudi
nadaljnje korake na tem področju.
Letos se bo izvedla označitev loških
kolesarskih poti po obstoječi cestni
infrastrukturi, obenem pa se bo začelo tudi s projektiranjem kolesarskih
povezav. Celotna investicija na ravni
regije za loške kolesarske poti je ocenjena na 24 milijonov evrov. Realizacija projekta bo precej odvisna tudi
od razumevanja lokalnega prebivalstva, lastnikov zemljišč, ki lahko ob
novih kolesarskih povezavah najdejo
interes za nove poslovne priložnosti.
Vsekakor bo na to temo javnost pravočasno obveščena o vseh aktivnostih in planih. Projekti bodo namreč
razgrnjeni in predstavljeni javnosti
na javnih tribunah.«
• Do zdaj sva govorila predvsem o
konkretni izvedbi investicij v cestno
infrastrukturo. Kako pa je z umeščanjem glavnih prometnic v prostor?
»Ključen prometno-varnostni, gospodarski, okoljski premik se bo zgodil
ravno s tem, ko bodo zgrajene nove
obvozne ceste. Pri Severni obvoznici bo država začela z odkupi zemljišč
na podlagi geodetskih elaboratov. Pri
cesti Trata–Meja je potrjena projektna naloga s strani obeh občin. Gre
za novelacijo strokovnih podlag za izbrano varianto nove cestne povezave
med Kranjem in Škofjo Loko, ki se bo s
strani obeh občin vnesla v prostorske
načrte.
Kljub temu da smo z aktivnostmi na
Severni obvoznici glede vseh izvedenih postopkov precej pred umestitvijo nove cestne povezave Trata–Meja,
se lahko nadejamo realizacije v enakih časovnih okvirjih. Če smo realno
ambiciozni, bi do leta 2025 morali na
obeh projektih priti do faze gradnje.
Prav tako se nadejamo čimprejšnjega
sestanka pri ministrici Alenki Bratu-

šek, predvsem glede povezave Škofje
Loke z avtocestnim omrežjem. Prometna študija je potrdila varianto
ceste Meja–Vodice kot ekonomsko in
prometno upravičeno. Treba pa bo pospešiti tudi aktivnosti na rekonstrukciji obstoječe regionalne ceste Jeprca–
Medvode–Stanežiče, kjer je na potezi
predvsem država.«
• Katere projekte in investicije s področja, ki ga pokrivate, še lahko pričakujemo?
»V teku je sprejem Občinskega prostorskega načrta (OPN), kar je glavni
prispevek občine pri nadaljnjem razvoju gospodarstva, prometnih povezav, pozidav v lokalni skupnosti ter
osnova za nadaljnji razvoj občine.
Izrednega pomena je tudi, da se nadaljuje protipoplavna ureditev Puštala
in Sovodnja, nadalje da se sistemsko
komunalno uredijo območja naselij.
V tem mandatu se bodo postopoma
izvajale obnove komunalne infrastrukture v naseljih Podlubnik in Pod
Plevno. Kot omenjeno se bo še naprej
spodbujala gradnja komunalnih sistemov na periferiji.«
• Kaj pa področje okolja?
»Še naprej bomo izvajali in spremljali okoljske aktivnosti, ki so zapisane
v naših strateških dokumentih, izvajali sprotni nadzor nad potencialnimi
onesnaževalci okolja ter imeli aktivno
vlogo pri merjenju kakovosti zraka in
vode z merilnimi mesti. O vseh anomalijah in nepravilnostih bomo sprotno komunicirali s pristojnimi državnimi službami, predvsem z okoljskim
inšpektoratom.
Tudi vse naštete investicije v prometno infrastrukturo bodo imele pozitivne učinke na okolje. Še naprej bomo
energetsko učinkovita občina.
Velja pa opozoriti tudi na odgovorno
in preudarno ravnanje vseh nas občank in občanov, ki imamo na razpolago številne alternative za manjše
obremenjevanje okolja, kot so energetske sanacije objektov, ustrezne kurilne naprave in goriva ter racionalna
raba energije, uporaba javnega potniškega prometa, vozil na hibridni ali
električni pogon, komunalne čistine
naprave, sistem ločevanja in zbiranja
odpadkov itd.«
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Ohranjanje pasijonskega duha
V okviru že tradicionalnih Dnevov Škofjeloškega pasijona bo letos potekalo
več prireditev na različnih lokacijah po Škofji Loki.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: TINA DOKL

Lani so v Škofji Loki odprli tudi pasijonsko sobo.
se srečali s Kristusom ob poti na Kalvarijo. Večer bo spremljala razstava
Agate Pavlovec.
Dne 8. aprila se obeta pasijonski koncert v cerkvi Žalostne matere Božje
na Lontrgu, 13. aprila pa dopoldanske
raznolike pasijonske delavnice na
Mestnem in Cankarjevem trgu, ko bo
moč tudi pokusiti postne jedi in sodelovati pri izdelavi butare velikanke.
Marjan Kokalj, duhovnik, jezuit in
režiser ponovne oživitve Škofjeloške-

ga pasijona pred dvajsetimi leti, bo
15. aprila v Kapucinskem samostanu
predstavil duhovno sporočilo prve slike Škofjeloškega pasijona – Raj. Prav
tako v Kapucinskem samostanu bo
teden dni kasneje potekal že tradicionalni Romualdov dan z dramsko
uprizoritvijo njegovega življenja. Naslednji dan pa bodo v Jurjevi dvorani
v Stari Loki mladi iz župnije Preddvor
pripravili Kristusov pasijon, ki vsako
leto nosi drugo misel.

Opera za otroke
Le kdo ne pozna Martina Krpana, ki navdušuje vedno nove generacije? To soboto bodo v otroškem abonmaju Umetnost otrokom
predstavili tega slovenskega junaka na nekoliko drugačen način,
in sicer z opero za otroke. Gre za opero s precej govorjenega besedila. Glasba je scenska in sledi razvoju zgodbe, karakterizaciji
likov in dramaturgiji. Napisana je dostopno in poslušljivo, vendar
ji modernosti in drznosti ne manjka. Martin Krpan je v slovenski
kulturi klasičen lik. Je slovenski junak – nekje med Piko Nogavičko, ki prestavlja konja, in Batmanom, ki rešuje mesto. Težave rešuje brez tarnanja in zapletanja, z zdravo pametjo in zelo dobro
loči pomembno od nepomembnega. Je tihotapec angleške soli in
silak, ki na cesarjevo prošnjo premaga turškega Brdavsa – strah in
trepet dunajskega dvora, ki ga v boju ni uspel premagati še nihče.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Občina Škofja Loka je generalni pokrovitelj in koordinator Dnevov Škofjeloškega pasijona. Pri pripravi sodeluje
več kot deset društev, zavodov in župnij, in sicer Muzejsko društvo Škofja
Loka, Kulturno-zgodovinsko društvo
Lonka Stara Loka, Prosvetno društvo
Sotočje Škofja Loka, neformalna skupina Pasijonski veter ter Loški skavti,
Kapucinski samostan Škofja Loka in
Glasbena šola Škofja Loka; sodelujejo
še z Župnijskim zavodom Sv. Jurija
Stara Loka, Župnijo Škofja Loka, Župnijo Selca in Župnijo Preddvor ter
tudi s Sokolskim domom Škofja Loka.
Že 22. marca bodo pasijonci romali v
Belgijo na premierno uprizoritev Passia. Pasijonski dnevi se uradno začnejo s predstavitvijo Pasijonskih doneskov 29. marca v Sokolskem domu.
Takrat bodo romarji predstavili tudi
svojo pot v Belgijo, hkrati pa bo potekalo še odprtje pasijonske razstave
slikarja Jošta Snoja.
Dne 4. aprila sledi pasijonski večer v
stari dekaniji v Stari Loki, ko bo dramski igralec Gregor Čušin ubesedil 15
zgodb o svetopisemskih likih, kako so

OBČINSKE NOVICE | 11

Lastovka
V okviru Kristalnega abonmaja se 27.
marca ponovno obeta zanimiv koncert.
Nastopili bosta Giovanna Baviera z violo
da gamba in Tanja Vogrin s harfo.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Giovanna Baviera in Tanja Vogrin sta se srečali med študijem na Akademiji za staro glasbo v Švici in se povezali
s skupnim interesom v historični izvajalski praksi samospremljave. V repertoarju posegata po znanih skladateljih
16. in 17. stoletja, obenem pa črpata iz bogate zakladnice
evropskih ljudskih pesmi. Glasbenici tketa prefinjeno mrežo, v kateri se njuna glasova prepletata z instrumentoma
in tako na nov in svež način z zgodovinskim materialom
ustvarjata še neslišane glasbene svetove.
V ospredju koncerta z naslovom Lastovka je želja po premagovanju razdalj, najsi gre za dobesedno fizično razdaljo, ki ločuje osebe, predmete in dežele, ali pa za tisto – na
prvi pogled manj vidno – brezno v medosebnih odnosih,
ki ga je včasih težje premostiti kakor razdaljo med dve-

ma celinama. Le kdo bi bil simbolno primernejši kakor
lastovka, ki vsako leto znova premaga tisoče in tisoče kilometrov v iskanju toplejšega podnebja, a se vsakič spet
vrne nazaj pod isti krov, da splete gnezdo za svoj naraščaj?
Pesmi opevajo slovo, potovanje po daljnih krajih in željo
po vrnitvi in so nasploh prežete s hrepenenjem in domotožjem.

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA MAREC 2019

Martin Krpan
Tanja Vogrin in Giovanna Baviera

Sobota, 16. 3., ob 10.00
Otroški abonma | Martin Krpan (opera)

RAZSTAVE

Torek, 19. 3., ob 19.00
»Se znamo obnašati?«, prireditev za materinski dan
o kulturi vedenja z Bojano Košnik

»Likalnik in druge zgodbe«, razstava članic
Združenja umetnikov Škofja Loka

Torek, 26. 3., ob 19.00
Podelitev občinskih športnih priznanj za leto 2018

Razstavi bosta na ogled do 27. 3.

Sreda, 27. 3., ob 19.30
Kristalni abonma | Tanja Vogrin in Giovanna Baviera
Četrtek, 28. 3.
Srečanje dijakov slovenskih klasičnih gimnazij

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Medvedek Mikec

Sobota, 6. 4., ob 10.00
Otroški abonma | Medvedek Mikec (glasbenodramska predstava)

Razstava izdelkov kovaštva Lamper
Razstava bo na ogled do 2. 4.
v Oknu Loške hiše
Pasijonska razstava slikarja Jošta Snoja

Petek, 29. 3., ob 19.00
Pasijonski dan – Predstavitev Pasijonskih doneskov
2019/14 in odprtje pasijonske razstave slikarja Jošta
Snoja
Sreda, 3.4., Jesenkovo popoldne
12.00 Predstavitev magistrskih del študentov
Biotehniške fakultete
19.00 Predavanje Jesenkovega nagrajenca za
življenjsko delo

»Prostor in barva«, razstava učencev
Osnovne šole Škofja Loka-Mesto

Razstava »Škofjeloški pasijon 1999«
Razstavi bosta na ogled od 29. 3. do 23. 4.

Sokolski dom je v času razstav odprt:
od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure
ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure
ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in
od 17. do 19. ure

Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si
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Iz leta v leto višja raven znanja
V Osnovni šoli Jela Janežiča so sredi februarja pripravili dvodnevni festival
računalništva za otroke šol s prilagojenim programom in otroke programa
nižjega izobrazbenega standarda.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE
Na državnem tekmovanju Z miško v
svet, ki je potekalo 12. leto, se je v dveh
disciplinah pomerilo 18 najboljših
učencev s šolskih tekmovanj, na 19.
državnem tekmovanju Z računalniki
skozi okna pa je svoje znanje preizkusilo dvajset učencev. Cilj tekmovanja
je spodbujanje otrok k uporabi računalnika, telefona in tabličnih računalnikov ter osnovnih programov,
zlasti programov Microsoft Word in
Microsoft PowerPoint, poudarjajo pri
Zvezi za tehnično kulturo Slovenije
(ZOTKS), pod okriljem katere se odvijata omenjeni tekmovanji. Že od leta
2000 namreč v program računalniškega izobraževanja vključujejo tudi
otroke s posebnimi potrebami, ki na
omenjenih tekmovanjih lahko vsako
leto preverijo svoje znanje. "Obe tekmovanji imata že dolgo tradicijo, in
kot ugotavljamo skupaj z mentorji, je
raven znanja iz leta v leto višja," je poudarila Mija Kordež iz ZOTKS.
V okviru tekmovanja Z miško v svet
so se učenci pomerili v poznavanju
programov za oblikovanje slik, praktični uporabi raziskovalca in načinih
prenosa datotek s pomočjo prenosnih
medijev ter v oblikovanju dokumentov in predstavitev. Pri urejanju fo-

Dobitniki zlatih priznanj na tekmovanju Z miško v svet
tografij in uporabi elektronske pošte
so se najbolj izkazali Jan Lamberšek
iz OŠ Roje Domžale, Nik Fabbro iz OŠ
Kozara Nova Gorica ter Jana Cevec iz
OŠ Jela Janežiča in Kevin Jan Cvetko
iz OŠ Litija, ki sta si delila tretje mesto.
V kategoriji PowerPoint je prvo mesto
pripadlo Jakobu Širclju iz Centra Janeza Levca Ljubljana, drugo Simoni Gaser iz OŠ Jela Janežiča, tretji pa je bil
Nik Fabbro iz OŠ Kozara Nova Gorica.
Tekmovanje Z računalniki skozi okna
pa je letos dobilo nove vsebine, saj so
vključili tudi uporabo pametnega telefona ali tabličnega računalnika, spremenil se je tudi način tekmovanja,
prvič je namreč potekalo v paru. Na
tem tekmovanju je prvo mesto pripa-

Zlata priznanja so prejeli tudi najboljši na tekmovanju Z računalniki skozi okna.

dlo Janu Rotarju iz Centra Janeza Levca Ljubljana, drugo mesto sta zasedla
Jan Biček in Nace Kralj iz OŠ Antona
Janše Radovljica, tretje mesto pa sta
osvojila David Resnik in Nik Dragar iz
OŠ Litija. Prav vsi sodelujoči so si po
besedah Mije Kordež prislužili priznanja, in sicer prvi trije zlata, vsi ostali
pa srebrna.
Na sklepni prireditvi, na kateri so
učencem razdelili tudi priznanja, jih
je med drugim v imenu vseh štirih
občin ustanoviteljic s Škofjeloškega
nagovoril podžupan Občine Železniki Matej Šubic. Najprej se je zahvalil zaposlenim v OŠ Jela Janežiča, ki
vsako leto gostijo tekmovanje, nato
pa je udeležencem čestital za trud in
uspeh. "Današnji mladostniki so z računalniki zelo spretni, kar ste dokazali tudi vi." Predsednik komisije za
računalništvo pri ZOTKS Borut Jurčič
Zlobec je priznal, da zelo rad prihaja
v Škofjo Loko, saj na tem tekmovanju
vlada prav posebno vzdušje. "Upam,
da boste to vzdrževali še naprej." Po
besedah ravnateljice OŠ Jela Janežiča Marjete Šmid je bilo letošnje tekmovanje še posebno imenitno, saj je
potekalo kar dva dneva. "Naloge so iz
leta v leto težje, a ste jim vedno kos," je
še pohvalila tekmovalce.
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Loški gimnazijci
v samem vrhu
Simon Bukovšek in Eva Igličar iz
Gimnazije Škofja Loka sta postala
del slovenske naravoslovne elite,
ki bo na naravoslovni olimpijadi na
Portugalskem zastopala našo državo.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) konec januarja pripravila 7. državno tekmovanje iz znanja naravoslovja, ki je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika
srednjih šol. Tekmovanje je zastavljeno interdisciplinarno,
saj zajema znanja s področja biologije, kemije in fizike. Letos so bile naloge povezane z medom.
Na tekmovanju so se znova zelo izkazali loški gimnazijci. Simon Bukovšek z osvojenim drugim mestom in Eva
Igličar s petim mestom sta se uspela uvrstiti v državno
olimpijsko ekipo za Evropsko naravoslovno olimpijado
EUSO, ki bo potekala od 4. do 11. maja v Almadi na Portugalskem. Oba sta tudi prejemnika zlatega priznanja iz
naravoslovja, njun uspeh pa je s srebrnim priznanjem
dopolnila Sara Buh. Ker je bilo letošnje državno tekmovanje po besedah Simona Bukovška v celoti posvečeno
medu, so morali med drugim izračunati gostoto medu
oziroma njegovo viskoznost, ugotavljali so vsebnost protibakterijskih učinkovin v medu in podobno. Znanje, ki
ga dobijo v šoli, je po besedah Simona Bukovška in Eve
Igličar predstavljalo zgolj osnovo, marsikaj je namreč

Simon Bukovšek in Eva Igličar
zahtevalo tudi bolj poglobljeno znanje. Medtem ko je bilo
državno tekmovanje zasnovano izključno na teoretični ravni, pa so naloge na olimpijadi zastavljene povsem
praktično, je pojasnil Simon Bukovšek, ki ima izkušnjo že
z lanske olimpijade. "V dveh tekmovalnih dneh je treba
vsak dan izvesti tri poskuse," je razložil. Najbolj se veselita, ker imajo na olimpijadi na voljo povsem nove laboratorije. "Lepo je imeti priložnost delati s tako opremo že
tako mlad," sta poudarila.
Simonu Bukovšku je naravoslovje blizu, ker s pomočjo
poskusov lahko prideš do rezultatov, s katerimi mogoče
pomagaš ljudem in jim izboljšaš življenje, obenem pa ob
tem vedno izveš kaj novega in zanimivega, je poudaril.
"Moj najljubši predmet pa je zagotovo fizika, saj zahteva
najmanj učenja na pamet," je bil iskren. Eva Igličar pa je
priznala, da bi med biologijo, fiziko in kemijo težko izbrala, kateri predmet ji je najljubši. "Pri naravoslovju mi je
všeč ravno to, da je vse povezano, vse se prepleta, vse ima
neki smisel."

Foto: Jana Jocif (arhiv šole)

Preskusili so se v poklicnih
spretnostih
V Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto je Center RS za poklicno izobraževanje v začetku februarja pripravil brezplačne delavnice s
prikazom poklicnih spretnosti. Učencem so predstavili dve panogi, pri katerih se uporablja slovenski naravni material, to je
lesarstvo in kamnoseštvo. "To sta tudi panogi, v katerih Slovenija tekmuje na evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih
za mlade Euroskills," je razložila koordinatorica delavnic v šoli
Katarina Gornik. Delavnic se je udeležilo 37 učencev sedmega
in osmega razreda, ki so lahko preskusili svoje spretnosti pri
ustvarjanju iz lesa in kamna. Cilj delavnic je bilo po besedah
Katarine Gornik mlade spodbujati k razmišljanju o svoji nadaljnji izobraževalni in poklicni poti ter jih navdušiti za poklice, za
katere je potrebna poklicna in strokovna izobrazba.
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Rapsodične muze Pavla Dolenca
Sokolski dom je februarja gostil Pavla Dolenca v malce drugačni vlogi: koncert
njegovih komornih skladb ob izidu avtorske zgoščenke, izvajali pa so jih
uveljavljeni akademski glasbeniki v različnih komornih zasedbah.
ALENKA BRUN
Pavel Dolenc izhaja iz Poljanske doline iz vasi Četena Ravan pod Starim
vrhom, danes pa živi in ustvarja v
Škofji Loki. Po končani Gimnaziji in
Orglarski šoli v Ljubljani je študiral
glasbeno pedagogiko na akademiji za

glasbo v Ljubljani. Na Srednji glasbeni
in baletni šoli v Ljubljani je študiral
tudi solopetje, prepeval v več zborih,
želja po ustvarjanju in novem znanju
pa ga je vodila na študij kompozicije, ki ga je pred enajstimi leti tudi z
odliko zaključil. Tokrat se je publiki
Sokolskega doma predstavil v malce

drugačni vlogi: s koncertom svojih
komornih skladb ob izidu avtorske
zgoščenke, ki bo v kratkem ugledala
luč sveta.
Na koncertu so nastopili uveljavljeni
akademski glasbeniki v različnih komornih zasedbah, prisluhnili pa smo
lahko Trem muzam za pihalni trio,
Fantaziji za oboo in klavir, Zimski romanci za dve violini in klavir, Trem
pesmim za tenor in klavir na besedilo
Kajetana Koviča, Rapsodici Slovenica
za violini in klavir in drugim.

POPOLNOMA AVTORSKI PROJEKT

Pavel Dolenc / Foto: osebni arhiv ( Klemen Kunaver)

Dolenc piše največ zborovsko in komorno glasbo, ki so jo različni orkestri, razne komorne skupine in
slovenski zbori izvajali predvsem
v Sloveniji. Veliko tudi prireja in se
ukvarja s pedagoškim, zborovskim
in producentskim delom. Z Javorskimi pevci je leta 2006 izdal zgoščenko
z ljudskimi pesmimi, tokratni projekt
pa je njegova prva, popolnoma avtorska zgoščenka. Na njej ni priredb,
najdemo le njegove avtorske komorne
skladbe – torej skladbe, ki obsegajo od
enega do deset instrumentov, tri besedila oziroma že omenjene pesmi Kajetana Koviča za tri samospeve za tenor
in klavir, zgoščenka pa je namenjena vsem ljubiteljem klasične glasbe.
Skladb je osem, ima pa sama zgoščenka zanimiv naslov: Rapsodične muze.
Dolenc razloži, da v skladbah veliko
uporablja slovenske ljudske melodije,
ki jih spretno vpleta in preoblikuje.
»Medtem ko so bile muze grške zavetnice umetnosti in glasbe.« Muzam je
posvetil tudi eno svojih skladb.
Na vprašanje, od kod jemlje navdih
za svoje ustvarjanje, je odgovoril: »Iz
življenja, grške zgodovine, ljudskih
pesmi, iz značilnosti instrumentov,
včasih pa skladbo posvetim tudi določenemu izvajalcu.«
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Njegove skladbe so harmonsko bogate, domiselne, ohranja melodijo, v vsaki pa se najdejo tudi moderni elementi,
efekti; izkorišča različne tehnične zmožnosti glasbila ali
glasbil. Glasbo piše vedno na besedilo: »Nikoli obratno, ker
se tako glasbeni izraz bolj približa besedilu in je zlitost besedila in glasbe večja.«

Petra Kozelj, s. p.
Bavdkova ulica 39,
Stražišče,
4000 Kranj

POJE OD OTROŠKIH LET

KERATINSKO VIHANJE TREPALNIC

Pavel Dolenc poučuje glasbeno umetnost na OŠ Preska in
vodi šolske pevske zbore, za katere pa je tudi že napisal
nekaj avtorskih pesmi in priredb. Je tudi član ansambla
Strmina Express, kjer igra kitaro, skrbi za kvalitetno glasbeno podobo ansambla in prireja skladbe za živo izvedbo.
»Avtorsko bom pri ansamblu še ustvarjal, za zdaj pa sta
dve avtorski skladbi delo brata Janeza Dolenca.«
Izhaja iz glasbene družine, tako da ni prav nič čudnega,
da se je v življenju prepustil glasbenemu toku. »Oče in
mama sta zborovska pevca. Oče in njegovi bratje so igrali različne instrumente – od kitare, harmonike, trobent
do citer – ter krajši čas nastopali na domačih zabavah,«
razlaga.
Sam je veliko pel, že od otroških let. »Doma in v šolskih
ter cerkvenem zboru.« Igra kar nekaj instrumentov:
»Najprej sem igral harmonij, potem sem se učil zasebno
igranja na klavir in nato v srednji orglarski šoli, ki sem
jo obiskoval poleg gimnazije, orgle. Pri igranju na kitaro
sem pa samouk,« pripoveduje Dolenc.
Z ustvarjanjem glasbenih del se je začel ukvarjati proti
koncu študija glasbene pedagogike. »Že v okviru študija
smo morali narediti nekaj krajših skladb. Videl sem, da
mi to leži, pa tudi pokojni profesor glasbene kompozicije
Marijan Gabrijelčič me je spodbujal pri tem, tako da sem
se nekaj let po diplomi opogumil in šel ponovno študirat
kompozicijo. To me je res pritegnilo in zanimalo – takrat
me je in še vedno me.«
In če pogledamo v preteklost, kateri glasbeni čas, katero
obdobje mu je najljubše? »Čas romantike,« pravi.
»Če bi se rodil v preteklosti, bi rad živel v času romantike,
ker se je takrat razvijala domoljubna zavest in so zbori
veliko peli domoljubne in druge pesmi – torej bi kot skladatelj in zborovodja imel dovolj dela,« pove z nasmehom.

Je več kot le oblikovanje trepalnic. Je tudi nega, ki
zagotovi urejen videz več tednov. Postopek je primeren
za vse oblike trepalnic, kratke ali dolge, svetle ali temne.
Trepalnice nahranim s keratinom in biotinom in jih
pobarvam. Čudovit izgled obdržijo tudi do 10 tednov. S
keratinskim vihanjem se znebite strahu pred razmazano
maskaro in izgledate urejene že navsezgodaj zjutraj.

MADEROTERAPIJA
Je masaža telesa z lesenimi valjčki. Z masažo stimuliram
limfni sistem, da se odpadne snovi lažje in hitreje izločijo
iz telesa. S pritiski z valjčki razbijamo maščobne celice, ki
se na zunaj vidijo kot izboklinice, ki jim pravimo celulit.
Z masažo lahko učinkovito sprostimo maščobo iz celic,
povečamo dotok kisika in hranljivih snovi. Rezultat je
gladka, napeta in prožna koža. Maderoterapija se izvaja
na nogah, zanjici, bokih, trebuhu in rokah. Glede na stanje
celulita se priporoča več obiskov.

Tekmovanje TEMSIG se zaključuje
Pod okriljem Zveze slovenskih glasbenih šol se te dni odvija 48.
tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov (TEMSIG) v disciplinah klavir, flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet,
fagot, petje, diatonična harmonika, komorne skupine s trobili
in komorne skupine jazz. Tudi letos je organizacija v rokah gorenjskih glasbenih šol. Več si lahko preberete na spletni strani
tekmovanja, ki pa se že približuje zadnjemu dejanju. V Glasbeni
šoli Škofja Loka danes še gostijo tekmovalce v disciplini oboa
v starosti od osem do 25 let. Zaključni koncert bo 22. marca na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nastopajoče zanj pa
bo izbrala komisija TEMSIG po zaključku tekmovanja.

Telefon za rezervacijo termina 031 338 998
http://www.enostavno-naravno.si
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Na Škofjeloškem največji delež darovalcev krvi
V Sloveniji kri daruje v povprečju pet odstotkov prebivalcev, na Škofjeloškem,
kjer deluje Območno združenje Rdečega križa (RKS OZ) Škofja Loka, pa kar deset,
kar jih uvršča v vrh krvodajalcev tako na Gorenjskem kot tudi v Sloveniji.
MAŠA LIKOSAR
RKS OZ Škofja Loka po zaslugi dvestotih prostovoljcev uspešno opravlja svoje poslanstvo že več kot devetdeset let. Trenutno združuje 5500 članov in 18 krajevnih organizacij, ki
delujejo na območju štirih občin: Gorenja vas - Poljane,
Škofja Loka, Žiri in Železniki. Lani je bilo v njihovih krajih
dvajset odvzemnih dni, v povprečju je kri daroval 201 krvodajalec na dan, udeležba je izstopala na zadnji akciji konec
leta v Škofji Loki, ko je kri v enem dnevu darovalo kar 305
ljudi. Med 24.423 prebivalci na Škofjeloškem, ki lahko darujejo kri, se je lani udeležilo akcij kar 4025 prebivalcev v
starosti od 18 do 65 let.
V sredini februarja so svojim krvodajalkam in krvodajalcem, ki so v lanskem letu največkrat darovali kri, podelili
priznanja in plakete. Predsednik RKS OZ Škofja Loka Rudi
Zadnik je na slovesnosti v Sokolskem domu dejal, da živimo v času, ki še vedno ni enako naklonjen vsem ljudem.
"Pomembno je, da uspešno delujejo RKS Območno združenje
Škofja Loka in v sodelovanju s krajevnimi organizacijami
Rdečega križa zagotavlja prvo pomoč vsem, ki jo v danem
trenutku potrebujejo. Smo prvi in najhitrejši, ki pomagamo
ljudem v stiski tako na Škofjeloškem kot tudi navzven. Na
pomoč smo s finančnimi sredstvi priskočili tudi ob naravni
nesreči v Črnomlju in Tržiču," je dejal Zadnik in še poudaril,
da vsako leto na podelitev priznanj povabijo več kot 600 krvodajalcev, a se večina podelitev ne udeleži, zato je RKS OZ
Škofja Loka sprejela sklep, da se bodo priznanja krvodajalcem podeljevala na vsaki dve leti. Slovesnosti sta se udele-

Ismet Hadžić, Ivan Alič in Anton Čarman so prejeli priznanja za
osemdesetkrat darovano kri. / Foto: Tina Dokl

Predsednik RKS OZ Škofa Loka Rudi Zadnik, sekretarka Fani
Mikš, Roman Klemenčič, ki je prejel priznanje za devetdesetkrat
darovano kri, in podpredsednik RKS OZ Škofja Loka Franc Dolenec
/ Foto: Tina Dokl
žila tudi predstavnik Rdečega križa Slovenije Boštjan Novak
in škofjeloški župan Tine Radinja, ki je dejal, da je lepo biti
župan v občini, kjer je zavedanje o medsebojni pomoči, humanosti in nesebičnosti na tako visoki ravni.
Na podelitev priznanj se je tokrat odzvalo 86 prejemnikov,
med katerimi je bilo kar šest takih, ki so kri darovali že
sedemdesetkrat. To so: Franc Dolenec, Mihael Frlan, Janez
Jelovčan, Rajko Mezek, Stanko Mirt in Franc Oblak. Trije
so kri darovali osemdesetkrat: Ivan Alič, Anton Čarman in
Ismet Hadžić. Anton Čarman, ki kri daruje že 37 let, pravi, da je darovanje krvi – najdragocenejšega zdravila in
neprecenljivega darila obenem – pomoč, ki nič ne stane.
"Imam krvno skupino B negativno, ki je iskana, in večkrat
se dogodi, da me pokličejo in prosijo za odvzem moje krvi,"
pove Čarman in nadaljuje: "Ravno sem prestal operacijo,
zato se zadnje krvodajalske akcije nisem mogel udeležiti. Ko se okrepim, jo bom ponovno daroval in jo bom, vse
dokler bom zdrav. So pa krvodajalci tudi moji trije sinovi
in svakinja in sem vesel, da se tradicija prenaša na naslednje rodove." Najvišje priznanje je tokrat prejel izjemen
posameznik, ki je kri daroval že devetdesetkrat. To je Roman Klemenčič, ki se spominja, da je kri prvič daroval pri
osemnajstih letih. "Kri darujem že 47 let in to mi pomeni,
da dajem samega sebe za novo življenje. Če bom zdrav,
bom kri daroval še letos, potem pa bom dosegel zgornjo
starostno mejo za darovanje krvi." Priznanja so prejeli še
tisti, ki so kri darovali deset-, dvajset-, trideset-, štirideset-, petdeset- in šestdesetkrat.
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Korak naprej v
komunikaciji z občani
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije
so v sredini februarja tako kot po
nekaterih drugih krajih v Sloveniji
svoja vrata obiskovalcem odprli
tudi na Občini Škofja Loka.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Župan je občane povabil na neformalni klepet.

Letošnjega dneva odprtih vrat se je udeležilo okrog dvanajst občanov, ki jih je ob čaju in piškotih pričakal tudi
novi župan Tine Radinja. Po uvodni predstavitvi njegovega
pogleda na delovanje občine je sledil neformalen klepet in
predstavitev posameznih oddelkov.
Kot je poudaril župan, želi s tovrstnim odpiranjem vrat
občine storiti korak naprej v komunikaciji z občani. "Naš
cilj je prepoznavati potrebe vseh občanov in jim nuditi kakovosten servis javnih storitev." Priznal je, da sta za njim
dva burna meseca, potem ko je prevzel župansko funkcijo.
"A z izkušnjami na mestu podžupana in dobro opravljeno

primopredajo z nekdanjim županom sem delo začel dobro
opremljen." Ker je na občino tudi sam včasih gledal kot na
zelo zaprto ustanovo oziroma nekaj, kar je pač "nujno", kot
recimo obisk pri zdravniku, je obljubil, da bodo v prihodnje
večkrat pripravili podobne dogodke, da občani ne bodo prišli samo zato, ker jih kaj "boli". Po srečanju z županom so
obiskovalcem predstavili tudi sestavo in delovanje občinske
uprave. Seznanili so se z delovnimi nalogami zaposlenih ter
postopki in predpisi, s katerimi se ukvarjajo. Največ konkretnih vprašanj obiskovalcev dneva odprtih vrat je bilo povezanih z okoljem in prostorom ter urejanjem prometa, je še
pojasnil predstavnik občine za stike z mediji Jernej Tavčar.

Cepljenje proti KME

HARJEN D.O.O., ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 165, ŠKOFJA LOKA

Zdravstveni dom Škofja Loka v marcu pripravlja dve akciji cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Prva je bila
minulo soboto, ponovno pa se bo mogoče cepljenja udeležiti v
soboto, 30. marca, od 8. do 13. ure v prostorih zdravstvenega
doma. Kot so pojasnili, je za zagotovitev celovite zaščite treba
prejeti tri odmerke. Naročanje na cepljenje ni potrebno, tisti, ki
imajo doma cepilno knjižico, pa jo morajo prinesti s seboj. Odrasli bodo za cepljenje odšteli 25 evrov, otroci pa 20.

ELEKTRONIKA
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Maškare rajale na trgu
Na pustni torek sta Društvo prijateljev mladine (DPM) Škofja Loka in Vrtec Škofja
Loka pripravila pustni sprevod, Glasbena šola Škofja Loka pa je poskrbela za
pustni koncert na Loškem odru.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
V Društvu prijateljev mladine Škofja
Loka so skupaj z Vrtcem Škofja Loka
tudi letos pripravili zabaven pustni
sprevod, pri katerem so se jim pridružili še učenci škofjeloških osnovnih šol
in številni drugi posamezniki. Maškare so se zbrale pred vrtcem Najdihojca
in se ob spremljavi Mestnega pihalnega orkestra odpravile na Mestni trg,
kjer je sledilo veselo pustno rajanje.
"Pridružilo se nam je več kot dvesto
maškar, s katerimi smo nato v sprevodu krenili proti Mestnemu trgu,
kjer so si na odru lahko ogledale igrico
o vilah, ki so jo zanje pripravile strokovne sodelavke Vrtca Škofja Loka," je
razložila Katrin Kopač iz DPM Škofja
Loka. Nato so se vsi skupaj prepustili
veselemu pustnemu rajanju ob zvokih Tria Šubic. Tudi letos so si otroci
in njihove vzgojiteljice, pa tudi mnogi
starši omislili nadvse domiselne pu-

Maškare so veselo rajale na Mestnem trgu.

Otroci so uživali ob dogajanju na odru.
stne kostume. Med najpopularnejšimi kostumi je bila letos Pikapolona,
mnogo deklic se je še vedno preobleklo

v Elso, poleg tega pa so na trgu rajale
še čebelice, policisti, hudički, gusarji,
indijanci in številne druge maškare.

Prav tako zabavno je bilo pretekli torek na Loškem odru,
kjer so učenci Glasbene šole Škofja Loka uprizorili pustni
koncert, na katerem so prišli na svoj račun vsi ljubitelji glasbe, kostumov in pustnih norčij. Celoten koncert
je bil namreč po besedah pomočnika ravnatelja Luke
Železnika zasnovan v bolj šaljivem tonu. "Skladbe smo
prilagodili maskam učencev oziroma obratno, učenci so
se oblekli v maske v skladu s skladbami, ki so jih igrali

ali peli." Veliko skladb je bilo povezanih s pustom, učenci pa so se predstavili tako s solističnimi točkami kot v
različnih instrumentalnih zasedbah. "Kitarski orkester
je recimo odigral priredbe iz filma Vojna zvezd, harmonikarski pa priredbe skupine Abba. Temu primerni so
bili tudi njihovi kostumi." Učenke so se predstavile tudi
z baletno točko, koncert pa so popestrili še učitelji s kabaretno točko.
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šaljivo zapisala: »Bolje
preprečiti, kot škropiti.“
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Smučali kot nekoč
V Društvu Rovtarji so v začetku februarja pripravili 19. mednarodno tekmovanje
v smučanju po starem.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Svoje smučarske spretnosti je na približno petsto metrov
dolgi progi na hribu pod Loškim gradom letos prikazalo
54 smučarjev. Poleg smučarjev iz vse Slovenije se jim je
pridružilo tudi pet avstrijskih ekip, je pojasnil predsednik
društva Rovtarji Brane Tavčar.
Kot najmlajša se je po strmini pogumno spustila šestletna
Živa Dolenec, najstarejši tekmovalec pa je bil 88-letni Albin
Kordež. Vseh smučarjev, ki so se spustili po progi, je bilo
sicer več kot sedemdeset, a člani Društva Rovtarji so nastopili zunaj konkurence, je pojasnil predsednik društva Brane Tavčar. Proga je bila po besedah Janeza Kavarja, člana
Ta lesenih iz Krope, letos precej ledena, zato je bilo potrebno precej spretnosti, da si se obdržal na smučeh. "Res pa je
tudi, da nisem več tako gibčen kot včasih," je v smehu priznal. Med starodobnimi smučarji je bilo tudi letos mogoče
srečati smučarje iz Novakov, ki uporabljajo posebne smuči
z lokom in na že tako atraktivnem tekmovanju predstav
ljajo še posebno atrakcijo.

Smučanje po starem obvladajo tudi mladi.

BIOMASA & MIZARSTVO OVSENIK d.o.o.,
Jezerska cesta 108C, 4000 Kranj

041 344 220

· PRODAJA LESA
· ODVZEM ODPADNEGA
LESA
· PRODAJA SEKANCEV
· MIZARSTVO
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Ozaveščajo o boleznih ščitnice
Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske
Ščitnica – moj dragulj bo v začetku aprila v Kranju
pripravilo peto srečanje pod naslovom Dan za ščitnico.
MATEJA RANT, FOTO: OSEBNI ARHIV
Društvo Ščitnica – moj dragulj je edino društvo na Gorenjskem, ki združuje kronične bolnike z boleznimi
ščitnice, približno dvajset jih prihaja
tudi iz Škofje Loke. Gre za neprofitno
društvo, v okviru katerega se trudijo
ozaveščati ljudi o boleznih ščitnice.
Temu je namenjeno tudi vsakoletno
srečanje Dan za ščitnico v avli Mestne
občine Kranj, ki ga bodo letos pripravili 6. aprila. Vstop je prost, zaželeni so
le prostovoljni prispevki.
"Bolezni ščitnice pogosto spremljajo znaki, ki jih lahko pripišemo tudi
kaki drugi bolezni, zato jih je zelo težko odkriti," je pojasnila predsednica
društva Tanja Cekič, ki je pred petimi
leti na podlagi lastne izkušnje ustanovila društvo, na katerega se bolniki in
svojci vedno lahko obrnejo po nasvet,
pomoč ali se zgolj družijo z ljudmi,
ki se spopadajo z enakimi težavami.
Dvakrat mesečno se kot skupina za
samopomoč srečujejo na podružnici
Center Osnovne šole Simon Jenko v

Kranju. "V veliko podporo nam je doktor Mitja Topalovič z Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor, ki je vedno
na voljo za vprašanja in nasvete."
Vsako leto pripravijo tudi srečanje ščitničnih bolnikov z vse Gorenjske, pri čemer zanimanje za predavanja v okviru
srečanja iz leta v leto narašča. "Prvo leto
smo našteli devetdeset obiskovalcev,
lani jih je bilo že 230," je razložila Tanja
Cekič. Tema letošnjega srečanja je rak
ščitnice, ki mu bo posvečeno tudi uvodno predavanje doc. dr. Marka Hočevarja z Onkološkega inštituta Ljubljana.
"Izvedeti bo mogoče, koliko ljudi v Sloveniji in po svetu se spopada s to boleznijo,
kako jo diagnosticiramo in kako jo zdravimo oziroma kdaj je potrebno samo
redno spremljanje te bolezni z rednimi
pregledi." V sklopu srečanja pripravljajo
še vrsto drugih strokovnih predavanj, ki
niso zanimiva zgolj za ščitnične bolnike,
ampak tudi za druge, ki bi se želeli seznaniti z boleznimi ščitnice in težavami,
ki jih povzročajo. Avtorica knjige Ko imajo hormoni žur Minka Gantar bo spregovorila o tem, kako ostali hormoni vpli-

Tanja Cekič
vajo na delovanje ščitnice in celotnega
telesa, kako na ščitnični hormon vpliva
stres, katere vitamine telo nujno potrebuje za usklajeno delovanje ščitničnega
hormona in kako si lahko pomagamo
z zeliščnimi čaji. Poskušala bo še odgovoriti na vprašanje, ali čustva res lahko
vplivajo na delovanje ščitnice ter kako si
lahko pri tem pomagamo z "razstrupljanjem" misli in telesa.
Sledilo bo predavanje o resnicah in
zmotah o homeopatiji, kjer bosta svoji mnenji podali homeopatinja Špela
Peternelj in specialistka družinske
medicine Anda Perdan. Spregovorili bosta o tem, ali se homeopatsko
zdravljenje in zdravljenje z uradno
medicino izključujeta, pri katerih boleznih je še vedno bolje vzeti antibiotik kot homeopatsko zdravilo in kaj
homeopatija lahko zdravi. Srečanje
bodo končali s predavanjem Marije
Merljak o zdravi prehrani. Spregovorila bo o tem, kdaj s hrano dosežemo
ravnovesje mineralov in hranil v telesu ter biodostopnosti joda in selena v
prehrani za dobro delovanje ščitnice.
Predstavila bo nova spoznanja o sovplivnosti med posameznimi minerali
ter med minerali in vitamini, obenem
pa pojasnila, čemu se je treba izogibati pri težavah s ščitnico. Spregovorila
bo še o uravnoteženosti hranil v tradicionalnih slovenskih jedeh.
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Spominčica za podporo bolnikom in svojcem
Demenca postaja vedno večji problem sodobne družbe, saj število bolnikov
zaradi staranja prebivalstva narašča. Za pomoč bolnikom in njihovim svojcem
so v Sloveniji že pred več kot dvema desetletjema ustanovili društvo Spominčica.
V Škofji Loki Spominčica deluje od leta 2006.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Demenca je kronična nevrodegenerativna, napredujoča in
neozdravljiva bolezen možganov, ki prizadene možganske
celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje ter sposobnosti govornega izražanja in presoje.
Te motnje pogosto spremljajo spremembe čustvovanja,
socialnega vedenja in motivacije. Bolezen ne prizadene le
bolnika, ampak tudi vse, ki zanj skrbijo. Za enega bolnika skrbijo vsaj trije ljudje. Skrbnike pripelje do čustvenih
stisk, je finančno breme in ob dolgoletni oskrbi (bolezen
traja od deset do petnajst let) vodi do izgorevanja in socialne izključenosti. Bolezen postaja vedno večji problem
sodobne družbe, saj število bolnikov zaradi staranja prebivalstva narašča. Že danes v Sloveniji živi 33 tisoč oseb
z demenco, v Evropi devet milijonov, naniza podatke Biljana Djaković, predsednica društva Spominčica za pomoč
pri demenci Škofja Loka. Zdravila ni. Vsa zdravila, ki so
na voljo, le blažijo spremljajoče težave in delno zaustavijo
napredovanje bolezni.
Leta 1997 je bilo na pobudo dr. Aleša Kogoja, pionirja na področju demence v Sloveniji, ustanovljeno društvo Spominčica Slovenija. "Pri svojem delu kot mlad psihiater je ugotovil, da se svojci znajdejo v hudih stiskah ter potrebujejo
podporo in informacije o poteku bolezni. Zato je po zgledu
drugih evropskih držav s sodelavci ustanovil društvo, začeli so izdajati glasilo Spominčica, izvajati usposabljanje
za svojce Ne pozabi me in uvedli svetovalni telefon. Na
njegovo pobudo je bila aprila 2006 ustanovljena Spominčica Škofja Loka s sedežem v Centru slepih, slabovidnih in
starejših, kjer je takrat dr. Kogoj vodil specialistično ambulanto, kjer je zdravil in spremljal stanovalce z demenco in pridruženimi obolenji. Glavna naloga Spominčice je
pomoč svojcem oseb z demenco. Potrebno je permanentno
izobraževanje vseh, ki delajo z bolniki z demenco, ter poskrbeti za zaščito teh bolnikov in za ohranjanje njihovega
dostojanstva," pojasni predsednica. V škofjeloškem centru
za starostnike z demenco skrbijo v oddelku Mozaik, ki so
ga lani prenovili, poleg tega poteka tudi dnevno varstvo za
tiste, ki jim svojci v domačem okolju ne zmorejo celodnevno zagotoviti varstva, starejši pa doma zaradi zdravstvenega stanja niso več sposobni sami funkcionirati cel dan.
Kako delajo z njimi? Biljana Djaković: "Osebe z demenco
imajo vsakodnevno telovadbo na oddelku, vsakodnevne
vaje za spomin in koncentracijo – odvisno od kognitivne
sposobnosti stanovalca. Prav tako so organizirane gospo-

Loške "spominčice" na demenci prijazni točki / Foto: Tina Dokl
dinjske (priprava in peka peciva, kruha, lupljenja jabolk
– mnogi stanovalci to veliko raje počnejo, kot da bi se priključili kaki drugi aktivnosti, saj s tem ohranjajo svoje sposobnosti in potrjujejo svojo dobro samopodobo), kreativne,
športne aktivnosti ter medgeneracijske delavnice in kulturni dogodki."
Društvo je namenjeno tudi svojcem obolelih za demenco,
saj ti želijo čim več informacij o tej bolezni. "Društvo Spominčica vabi vse zainteresirane oziroma svojce, ki skrbijo za svoje najbližje, ki so zboleli za demenco, na srečanja
Alzheimer cafe, kjer pripravljamo predavanja z različnimi
temami, da opolnomočimo svojce obolelih z demenco. Govorimo o tem, kaj je demenca, o poteku bolezni, zapletih,
komunikaciji, oskrbi in negi bolnika z demenco, varnosti,
ohranjanju temeljnih življenjskih aktivnosti ter pravicah
bolnikov s pravno in upravno ureditvijo ter postopkih za
lažje bivanje z obolelimi. Letos bomo ponovno začeli s skupino za samopomoč, skupino za svojce, ki negujejo svoje
najbližje z demenco. Sodelovanje v skupini še posebej priporočamo svojcem takoj po diagnozi, da se pripravijo na
dolgoletno skrb za osebo z demenco. V dragoceno pomoč
so praktični nasveti, kako pravočasno urediti finančne in
pravne zadeve, dokler oseba z demenco sploh še zmore komunicirati in pisati," dodaja predsednica.
Od lani v CSS v okviru nacionalne mreže deluje tudi Demenci prijazna točka, namenjena osebam z demenco,
svojcem in vsem zaposlenim kot tudi vsem drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da tudi sosedje prepoznajo osebe z demenco in jim pomagajo.
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Imajo celo svoje glasilo
V Društvu upokojencev Škofja Loka, ki letos praznuje sedemdesetletnico
delovanja, so izredno dejavni na številnih področjih. Z dva tisoč člani so tudi
najbolj množično društvo v kraju.
MATEJA RANT
Osrednjo prireditev ob jubileju bodo
pripravili 25. aprila v Sokolskem
domu, obletnico pa bodo zaznamovali še v okviru drugih dogodkov, ki jih
pripravljajo med letom. Svojo bogato
sedemdesetletno zgodovino so strnili
v zborniku z naslovom Naše izkušnje
so naše bogastvo, v katerem so se spomnili tudi vseh posameznikov, ki so v
preteklih letih pomembno zaznamovali delovanje društva in prispevali k
njegovemu razvoju, je razložil sedanji
predsednik društva Miro Duić.
Ustanovni zbor škofjeloške podružnice Zveze upokojencev Ljudske republike Slovenije, ki je takrat štela 195
članov, je bil 24. aprila 1949 v gostilni
Plevna. Prvi predsednik je postal Pavel
Česnik, ki je podružnico vodil kar dvanajst let, za njim pa so se na mestu
predsednika društva zvrstili še Stane
Remškar, Franc Šenica, Francka Bozovičar, Milan Žakelj, Janez Liechtenecker in Mana Veble Grum, zdaj pa
društvo že dvanajst let vodi Miro Duić.
Danes se društvo lahko pohvali z izredno bogato in razvejano dejavnostjo
na različnih področjih. Na kulturnem
področju je Duić izpostavil tri zbore, ki
delujejo v okviru društva. Osrednji je
pevski zbor Vrelec, ki šteje 35 članov,
pod okrilje društva pa sodita še pevska skupina Mavrica in skupina Loške
orglice. Zelo pomembno mesto ima
tudi njihova knjižnica, ki so jo poimenovali po Marinki Gartner, ki jim je
podarila prvih tristo knjig. "Danes se
knjižnica, ki jo vodi Marija Draškovič,
ponaša z več kot osem tisoč knjižnimi
enotami, zato sedanji prostori že postajajo pretesni," je opozoril Duić. Upa,
da bodo ob selitvi na novo lokacijo, ki
je predvidena v letu ali dveh, tudi za
to dejavnost lahko namenili več prostora. "V preteklosti smo se že večkrat

Miro Duić
selili, tudi sedanji prostori so samo
začasni. Z ureditvijo stavbe na Partizanski cesti pa upam, da bo to prineslo rešitev za daljše obdobje."
Svoje bogato društveno ustvarjanje
predstavljajo na razstavah v njihovi
galeriji Hodnik, za katero skrbi Zlata Ramovš, zelo ponosni pa so tudi na
svoje glasilo Mi o sebi. "Neprekinjeno
izhaja vse od leta 2007, s čimer se ne
more pohvaliti nobeno drugo upokojensko društvo pri nas. Na leto izdamo
tri do štiri številke v dva tisoč izvodih." V
njem njihovi člani dobijo vse aktualne
informacije o delu in načrtih društva.
Za vsebino skrbi uredniški odbor, ki ga
vodi Jelka Mlakar. "Člani vedno težko
čakajo novo številko glasila. Po domovih jim ga razdelijo naši prostovoljci."
Njihova prostovoljska skupina v okviru
programa Starejši za starejše je namreč
po besedah Mira Duića zelo dejavna. "To
je tudi ena od tistih vitalnih zadev, ki ji
v društvu posvečamo veliko pozornosti.
Pri tem projektu je aktivnih kar štirideset naših članov, prostovoljstvo je široko razvejano tudi na drugih področjih."

Še eno področje v društvu, ki ni zanemarljivo, je šport. "Za naše športne
dejavnosti vlada ogromno zanimanje.
Naše ekipe nastopajo v kar štirinajstih športnih panogah in so že večkrat
osvojile tudi naslov pokrajinskih prvakov ter nas potem zastopale tudi na državnih tekmovanjih," je ponosen Duić.
Športno dejavnost v društvu že deset
let uspešno vodi Ivan Hafner. Zelo priljubljeno je tudi pohodništvo in planinarjenje, saj se v te dejavnosti vključuje več kot petsto njihovih članov. Člani
se zelo radi udeležujejo še izletov, za
pripravo katerih skrbi Cveta Škopelja.
"S tako ekipo zavzetih in odgovornih sodelavcev sem pripravljen društvo voditi
tudi v prihodnje," je poudaril Duić, ki je
že razmišljal, da bi to prepustil komu
drugemu, a jim za zadaj še ni uspelo
najti njegovega naslednika. Obenem
ga veseli, da ima posluh za njihove dejavnosti tudi občina, saj so dobro sodelovali že z nekdanjim županom Miho
Ješetom, dobre stike pa so že v času njegovega podžupanovanja navezali tudi s
sedanjim županom Tinetom Radinjo.
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Domačija vzor kakovostne prenove
V okviru Šole prenove so letos prvič podelili priznanja lastnikom objektov
kulturne dediščine za uspešno in kakovostno izvedeno prenovo. Komisijo je
prepričala tudi prenova Vrbanove domačije iz Brodov.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Stavbna zasnova mogočne domačije na
robu vasi Brode sega v 16. stoletje, vsa
ta stoletja pa je bila domačija v lasti
družine Vodnik, kar je tudi dekliški priimek sedanje lastnice Slavice Peternel.
Priimek Vodnik je po njenih besedah
prvič omenjen že v urbariju iz leta 1560.
Domnevajo, da sta takrat stali le zidana
nadstropna kašča in ob njej pritlična
lesena hiša. Domačijo so nato vse do
sredine 19. stoletja širili in posodabljali
ter jo tako danes sestavljajo nadstropna
zidana hiša, kašča, kozolec in sušilnica
za sadje, velik hlev pa so pred devetimi
leti zaradi dotrajanosti porušili. Po smrti zadnjih hišnih stanovalk pred desetimi leti je oče sedanje lastnice obnovil
strehe na gospodarskih poslopjih, leta
2014 pa se je Slavica Peternel odločila za
celostno prenovo z namenom, da si z
možem v njej uredita nov dom.
Njena želja po obnovi hiše, ki je bila
stoletja v družinski lasti, je bila kljub
mnogim pomislekom o smiselnosti
tega početja neomajna, se spominja
Slavica Peternel. V sodelovanju z arhitektom in spomeniško službo so tako
izvedli prenovo, ki danes predstavlja

Lastnica domačije Slavica Peternel z možem Marjanom v "hiši"
vzorni primer kakovostne prenove,
dobrega sodelovanja stroke in lastnika
ter sožitja starega s sodobnim. "Obnova domačije je bila zahtevna in dolgotrajna, svojo zgodbo pa v hiši nadaljuje
skozi stoletja ohranjen hišni inventar.
Ohranjeni so leseni stropi, črna kuhinja in velika krušna peč," so v obrazložitvi priznanja zapisali člani strokovne
komisije Šole prenove in dodali, da je
Vrbanova domačija z obnovljeno ka-

Nekdanja prizidana kamra s porušenim stropom je postala
kuhinja z galerijo.

ščo in kozolcem primer, kako se lahko
podedovana stavbna dediščina, že skoraj obsojena na propad, ponovno razcveti in postane dom za prihodnost novim rodovom. Ob prenovi so v nekdanji
kašči uredili prostorno kopalnico, ki je
prej v hiši sploh ni bilo, v kamri je nastala spalnica, v osrednjem prostoru
oziroma "hiši" pa sta združeni jedilnica
in dnevna soba. Nekdanja prizidana
kamra s porušenim stropom je posta-

Iz nedokončanega vezenega prta, ki ga je dobila od svojih
prednikov, so nastale zavesice v kopalnici.
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V nekdanji črni kuhinji so ohranili tudi originalen sajast strop.

Vrbanova domačija v Brodeh

la kuhinja z galerijo. V nadstropju, ki še ni izdelano, pa sta
predvideni dve samostojni bivalni enoti. Precej slabe notranje omete so nadomestili z novimi apnenimi, hiša je dobila
tudi nova macesnova okna, notranja vrata in lesen balkon.
Delno so ohranjeni in obnovljeni tudi stari apneni fasadni
ometi, skrbno pa so restavrirali freski sv. Florjana in Marije
z Jezusom ter poslikavo šivanih robov, sta v monografiji z
naslovom Prenove, zgodbe o hišah, v kateri so predstavili
vseh 17 uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine,
ki so prišli v ožji izbor za priznanje Šole prenove za kakovostno prenovo 2018, zapisali Damjana Pediček Terseglav in
Mateja Kavčič. Kot sta še poudarili, je bilo pri načrtovanju
prenove v okviru obstoječih gabaritov možno s primernimi
in domišljenimi tehničnimi rešitvami in ukrepi zadostiti
vsem potrebam po sodobnem bivanju ter sočasno ohraniti najpomembnejše in najkakovostnejše stavbne elemente,
kot so tramovni strop, oboki, kamniti detajli in portali.
Domačiji so svoj pečat vtisnile številne generacije njenih
prednikov, zato se je Slavica Peternel spomin nanje trudila
ohraniti tudi z restavriranjem predmetov, ki jih je našla v
hiši, od omar in lesenih skrinj do okenskih mrež in vho-

dediščine zaveda pomena njihove strokovne in kakovostne
prenove ter zato pri tem tesno sodelujejo s strokovnimi službami. Izdali so tudi posebno brošuro z naslovom Navodila
za ohranjanje stavb kulturne dediščine, v kateri so zbrali
napotke in predstavili konkretne primere kakovostnega
ohranjanja stavbne dediščine v mestu in na podeželju, opozarjajo pa tudi na primere neprimernih posegov. Na občini vsako leto pred začetkom gradbene sezone objavijo tudi
poseben javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja
kulturne dediščine, na podlagi katerega so sofinacirali tudi
prenovo nagrajene Vrbanove domačije.

dnih vrat, ki so sicer z notranje strani zdaj zazidana, saj so
vhod premaknili na drugo stran hiše. Vse to je dopolnila s
starinskimi predmeti, ki jih je vneto zbirala že v preteklih
letih. Nekaj teh starih predmetov je razstavila v veži, kjer je
tako nastal majhen muzej. Vrata hiše je namreč pripravljena na široko odpreti tudi obiskovalcem, saj se ji zdi škoda,
da te dediščine ne bi delila tudi z drugimi. Opravila je namreč veličastno delo pri prenovi domačije, v katero je po
njenih ocenah vložila okrog dvesto tisoč evrov, pri čemer je
nekaj sredstev prispevala tudi Občina Škofja Loka. Priznanja
za kakovostno prenovo so se zato razveselili tudi na občini,
kjer jih tudi veseli, da se vse več lastnikov objektov kulturne

Gorazd Porenta
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 32 045
GSM: 041 829 877
drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.eu.pn/
odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST
SADNEGA DREVJA:
jablane in hruške (tudi na sejancu),
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,
maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH

Gorazd Porenta n.d.d.k.

Občina Škofja Loka bo v sodelovanju s Šolo
prenove in lastnico nagrajene domačije Slavico
Peternel v četrtek, 21. marca, pripravila dan
odprtih vrat na Vrbanovi domačiji v Brodeh.

26 | ZANIMIVOSTI

Brata Hafner v Ljubezni po domače
Z marcem je na male zaslone prišla za nekatere težko pričakovana romantična
oddaja Ljubezen po domače. Med sedmimi zmagovalnimi obrazi, katerih
ljubezenske dogodivščine lahko spremljamo ob večernih urah konec tedna na Pop
TV, sta tudi Gašper in Jaka Hafner.
ALENKA BRUN
Gašper Hafner bo jeseni dopolnil trideset let. Skupaj s starši, sestro in
tri leta mlajšim bratom Jakom živi
na družinski kmetiji v Papirnici. »Pr’
Papirman, se reče po domače,« pove.
Po duši in srcu je kmet, saj je od malega v stiku z naravo in živalmi. Pri
puncah ceni sproščenost in iskren
nasmeh, smisel za humor in spontanost. Ne mara ljubosumja. Pri Jaku
pa odločilno vlogo pri izbiri dekleta
igra njen značaj.
Ko sta se brata Hafner prijavila v oddajo Ljubezen po domače, njunima
staršema na začetku to ni bilo ravno
všeč, mama Karmen pa nam je tik
pred začetkom prve oddaje zaupala,
da v bistvu do konca nista verjela, da
bosta fanta res šla v to. Sestra Katarina pa ju je že takoj podprla. Podobno
tudi prijatelji, čeprav so se kar precej
nasmejali ob misli, da bi ju gledali na
televiziji, a so si z veseljem ogleda-

Gašper Hafner / Foto: Tina Dokl
li prvi del romantične oddaje Ljubezen po domače skupaj z njima v baru
Francon. Prav vse pa zanima, kako se
bo za simpatična in razposajena brata

odvijala ljubezenska dogodivščina, saj
sta prejela dovolj pisem, da sta se uvrstila naprej, in tako ju sedaj lahko ob
petkih in sobotah zvečer spremljamo
na Pop TV.
Z Jakom se je sicer voditeljica Ljubezni po domače Tanja Postružnik Koren najprej malce pošalila, da je dobil
le eno pismo; pa še to naj bi napisalo
isto dekle, ki je pisalo tudi Gašperju,
a se je potem izkazalo, da je dobil kar
veliko pisem. Bil je celo med tistimi,
ki so jih prejeli največ. Starejšega brata pa je ravno to skrbelo, da Jaka ne bi
dobil nobenega pisma. »Ker to potem
sploh ne bi bilo več zanimivo, če ne bi
šla oba v oddajo,« pojasni Gašper.

ZAČELO SE JE NEKEGA JUTRA …

Jaka Hafner / Foto: Tina Dokl

Domača kmetija Hafnerjevih spada
med manjše. Imajo trinajst glav govedi, dva konja, ne manjka domačih
ljubljenčkov, rac, kokoši; imajo tudi
petelina, ki ga ne morete spregledati,
saj je pravi lepotec.
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Oba brata sta sicer izučena oblikovalca kovin, orodjarja; a njuna prva ljubezen je kmetija. Če bosta našla med
televizijskimi snubkami še pravo ljubezen, se bo življenje na kmetiji verjetno spremenilo. Prisotnost ženske
lahko pomeni drugačno dinamiko.
Vse se je začelo nekega običajnega
jutra, je iskren Jaka; ko sta ga med
delom na kmetiji, kjer pomaga, ogovorila fanta, ki sta iskala kandidate
za novo sezono Ljubezni po domače.
Predlog se mu je zdel zanimiv in ko
je omenil, da ima doma še brata, se je
vsul plaz vprašanj in seveda bistveno:
ali je brat tudi samski. Jaka je obisk
omenil Gašperju in ga povprašal, kaj
meni o vsem skupaj. Najprej ni bil za,
a nekaj dni kasneje je Jaka dobil njegov klic: »Jaz sem naju oba prijavil, je
rekel. Pa je bilo spet smeha ...«
Ko sta se prijavila, sta imela zelo sproščen pogled na oddajo; na vse, kar ju v
Ljubezni po domače čaka – ali pa tudi
ne. Odločila sta se, da bosta poskusila
nekaj novega; ne bi bila pa nič vznemirjena, če ne bi prišla v ožji izbor.

Tudi s sotekmovalci sta se Hafnerjeva
dobro ujela, a več sta imela opravka z
dekleti oziroma snubkami. A kako sta
se odločila na koncu? So bila dekleta
delovna ali ne? Je bilo še posebej živahno pri Hafnerjevih, ko so brata izbranke
obiskale na domu? Je kaj resnice v govoricah, da je bil Jaka všeč Gašperjevim
snubkam in obratno? Vse to bo pač razkrila oddaja.

NI BILO ENOSTAVNO
Zanimalo nas je tudi, kako sta se počutila na spoznavnih zmenkih, saj sta
imela za dekleta zelo malo časa, ko
sta že bila postavljena pred odločitev,
katere bosta izbrala. Tako Gašper kot
Jaka pravita, da ni bilo ravno enostavno. »Spontano jim zastavljaš vprašanja in poskušaš oceniti, se z dekletom
vidiš ali ne, bo šlo ali ne; in upaš, da si
se odločil pravilno,« pove Gašper.
Udeležba v tovrstnem šovu po njunem
mnenju lahko vodi v ljubezen ali pa
tudi ne – kajti šova se lahko udeleženec udeleži tudi samo zaradi lastne
prepoznavnosti.

ALI STA SE KAJ ZALJUBILA?
Fanta sta si navihano izmenjala poglede in se zasmejala. »Ja, malo sva
se pa že,« sta odgovorila v en glas. »V
oddajo moraš iti z načelom, da bo, kar
bo. Samo v primeru, če si neobremenjen, lahko kakšno spoznaš,« razmišlja Jaka.
Ker bomo morali tudi mi spremljati
oddajo, da vidimo, kaj se bo zgodilo z
bratoma, nas je za konec zanimalo še,
kako je pravzaprav v realnem svetu:
se še najdejo dekleta, ki želijo na kmetijo? Gašper pravi, da ja; Jaka ga dopolni, da težko. Nadaljuje, da so tudi
take, ki že prihajajo s kmetij in vedo,
kako na njih življenje teče, pa enim
je, drugim pa ni do tega, da bi ostale
doma ali se omožile na kmetijo. »Obstajajo tudi dekleta, ki jih življenje na
kmetiji veseli in z veseljem poprimejo za delo. Imaš pa tudi primere nas,
kmetov, ko bi radi imeli manekenko
s tri tisoč evri plače, pa da bo šla še
v hlev ... To pa seveda ne gre ravno
skupaj,« zaključi Gašper v stilu bratov
Hafner – s humorno prispodobo.
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Presenečen nad priznanjem in čestitkami
Matjaž Hafner se je že v mladosti zapisal športu, prejšnji mesec pa je za
življenjsko delo prejel Bloudkovo plaketo. Priznanje mu veliko pomeni, prav
tako številne čestitke, ki jih zanj prejema že ves mesec.
VILMA STANOVNIK, FOTO: TINA DOKL
Škofjeločan Matjaž Hafner je med tistimi slovenskimi športniki in športnimi delavci, ki so na februarski podelitvi Bloudkovih priznanj za minulo leto poželi glasen aplavz zbranih v
Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Tisti, ki ga poznamo
že dlje časa, smo prepričani, da si je Blodkovo plaketo za življenjsko delo še kako zaslužil, saj je vse življenje povezan s
športom. Kljub temu da se bliža oseminsedemdesetemu letu,
je še vedno aktiven član Smučarskega kluba Alpetour, ki ga je
za priznanje tudi predlagal. Prav tako je zadnja leta zelo aktivno sodeloval pri nastanku muzejske zbirke Šport na Loškem.
• Ločani smo večina športi navdušenci. Kako pa se vi
spominjate svojih začetkov v športu?
"Po mami strani, rodbini Kavčič na čelu z Nikom, so bili vsi
Sokoli in seveda nam je bil šport vedno blizu. Po vojni je bil
pač Partizan in otroci smo kmalu začeli hoditi k telovadbi.
Še kot pionir sem igral nogomet in bili smo tudi gorenjski
pionirski prvaki. Kasneje sem se pridružil košarkarjem, saj
je košarka postajala vse bolj popularna. S košarko so namreč začeli prvi loški maturantje, jaz pa sem se jim pridružil leta 1957. Igrali smo v drugi in nekaj let tudi v prvi slovenski ligi. Naš največji uspeh je bil, ko smo igrali kvalifikacije
za hrvaško-slovensko ligo, vendar se v ligo nismo uvrstili.
Košarka je bila v tistih časih res na visokem nivoju, sam pa
sem igral dvanajst let. Ko sem po študiju šel za eno leto v
službo na Švedsko, sem z igranjem prenehal."
• Ukvarjali ste se s kemijo, bili ste tudi na vodilnih mestih v Colorju in Heliosu, vseeno pa ste se veliko posvečali tudi športu, zlasti smučanju. Zakaj?

Škofjeločan Matjaž Hafner si je zaslužil Bloudkovo plaketo za
življenjsko delo.

"Imam tri hčerke: Petro, Polono in Uršo. Vse so bile navdušene smučarke in tudi sam sem se vedno bolj aktivno
vključeval v delo kluba. Kasneje so zaradi študija končale
kariero, jaz pa sem v klubu ostal in opravljal različne funkcije. Štiri leta sem bil tudi predsednik kluba. Prav tako sem
bil kar dvanajst let, v času največjih uspehov slovenskega
smučanja, tudi predsednik alpskega odbora na Smučarski
zvezi Slovenije. Seveda si ne pripisujem zaslug za te uspehe, bili pa so to časi uspehov Borisa Strela, Jožeta Kuralta,
Urške Hrovat, Nataše Bokal ..."
• K uspehom loških smučarjev je takrat veliko pripomoglo tudi domače smučišče na Starem vrhu?
"V Škofji Loki se je naredil hotel Transturist in obenem tudi
žičnice na Starem vrhu. Takrat je Stari vrh dobro delal,
snega je bilo obilo in smučanje se je lahko razvijalo."
• Kljub temu da ste že upokojenec, ste v smučarskem
klubu še vedno aktivni.
"Ko sem prišel v klub, je bil predsednik Janez Gašperšič,
od mene pa je po štirih letih funkcijo prevzel Janez Dekleva. On ima za razvoj kluba veliko zaslug, saj je vodenje
takšnega kolektiva res velika odgovornost, zlasti pri zbiranju denarja za delo kluba. Drugi smo pomagali po svojih
močeh, lani pa je vodenje kluba prevzel Jaka Matek. Prav
tako je veliko sodelovanja potrebnega pri pripravi različnih tekem, zlasti Pokala Loka, ki ga organiziramo že od
leta 1973. Ob tem sem vrsto let sodeloval tudi na različnih
srečanjih in sestankih organizatorjev otroških tekmovanj.
Tudi sedaj sem še v organizacijskem odboru Pokala Loka
in vseskozi tudi sekretar tekmovanja. Sedaj razmišljam,
da bi to funkcijo prepustil komu drugemu. Seveda še vedno
rad smučam in vsako leto z ženo greva na smučanje. Vsak
dan pa grem vsaj za eno uro na sprehod."
• Sodelovali ste tudi v odboru za muzej športa in pomagali pri pripravi muzejske zbirke. Zakaj?
"Ločani imamo zanimivo zgodovino športa, pa tudi precej
uspešnih športnikov. Tako smo iskali različne predmete,
ki so sedaj shranjeni v muzeju, obenem pa je bilo narejenih veliko intervjujev s športniki in športnimi delavci. Seveda bo treba predmete sčasoma menjati in dopolnjevati."
• Kaj vam pomeni Bloudkova plaketa?
"Priznanja, ki je res zelo cenjeno, nisem pričakoval in lahko rečem, da je zame to velika čast. Dobivam številne čestitke celo od znancev in prijateljev, za katere sploh nisem
vedel, da jih šport zanima. Tudi zato sem mi zdi takšno
priznanje velika stvar. Posebno ker so me predlagali prvič
in že prvo leto sem bil med izbranci. Nekateri na takšno
priznanje čakajo vrsto let."
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Ločani so prvaki mednarodne lige
Ekipa Insporta, ki je bila na vrhu lestvice že po rednem delu novoustanovljene
Mednarodne floorball lige, si je v finalu v domači dvorani priborila naslov prvakov.

Na finalni tekmi so Ločani v dvorani na Podnu premagali Beljačane.
VILMA STANOVNIK, FOTO: TINA DOKL
Pot do naslova prvakov so Ločani začeli s prvim mestom
na lestvici šestih najboljših slovenskih in avstrijskih ekip
v lani na novo ustanovljeni Mednarodni floorball ligi (IFL).
Razpored je določil, da sta se v polfinalu med seboj pomerili najboljši avstrijski ter najboljši slovenski ekipi. V avstrijskem obračunu med Dunajčani in ekipo VSV Unihockey iz
Beljaka so bili boljši Korošci, v slovenskem obračunu pa je
ekipa Insporta pred polno dvorano na Podnu zanesljivo, z
rezultatom 10 : 3, premagala Polansko bando.
Ker so bili Ločani po prvem delu sezone bolje uvrščeni kot
Beljačani, so imeli v velikem finalu prednost domačega
igrišča, zato je bila prvo marčevsko soboto odločila tekma
v dvorani na Podnu. Odlično vzdušje na tekmi so pripravili
tako domači navijači kot podporniki avstrijskega moštva,
Beljačani pa so na tekmi tudi prvi povedli. Nato so boljšo in
učinkovitejšo igro prikazali Ločani, a borbenim Avstrijcem,
ki so imeli v golu odličnega vratarja, je nato uspelo izid izenačiti, na koncu pa so domačini slavili z rezultatom 6 : 4.
Najprej manjši pokal za letošnjo zmago, nato pa še večji
prehodni pokal je v imenu Insporta prejel kapetan moštva
Anže Burnik, fantje pa so se veselili tudi zlatih odličij. Pokal za najboljšega vratarja je pripadel beljaškemu branilcu
mreže, za najboljšega igralca lige IFL pa je bil izbran član
ekipe Insporta Gašper Trilar. Prav tako je bil izbran v idealno postavo IFL kot najboljši igralec na desnem krilu.
"Vesel sem priznanja za najboljšega igralca, še bolj pa sem
vesel naslova prvakov v mednarodni ligi. Floorball je pač

ekipna igra in sedaj je naš novi
cilj osvojiti naslov državnih prvakov. Lani smo bili tretji, saj smo
v polfinalu nepričakovano popustili, letos pa si želimo, da bi
naslov znova pripeljali v Škofjo
Loko. Floorbali igram že petnajst
let in letos me z reprezentanco
čakajo priprave na kvalifikacije
za uvrstitev na člansko svetovno
prvenstvo," je povedal 20-letni Gašper Trilar, sicer doma od Svetega Duha in študent Fakultete za
strojništvo. "Poleg igranja floorballa pomagam tudi kot trener
pri mlajših ekipah, ob študiju mi
tako kaj dosti prostega časa ne
ostane," je še dodal Gašper Trilar.
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HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0
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Prvič na lestvici zmagovalcev zimske lige
Janez Uršič se je letošnjo zimo petnajst nedelj zapored udeleževal Kranjske zimske
tekaške lige, zbral največ točk in se prvič vpisal med skupne zmagovalce.
MAJA BERTONCELJ
Končala se je dvanajsta sezona Kranjske zimske tekaške lige,
ki je petnajst zaporednih nedelj družila rekreativne športnike
iz Gorenjske in tudi širše. Premagovali so pet tras (Kališče,
Sv. Jošt, Krvavec, Sv. Mohor, Brdo), vsako po trikrat. Gre za
ligo, ki je posebna tudi v tem, da za udeležbo ni treba plačati
startnine, vse poteka na prostovoljni ravni, kljub temu pa je
organizacija dobra in tekači se vsako leto radi vračajo.
Na večno lestvico skupnih zmagovalcev se je med moškimi letos prvič vpisal Janez Uršič iz Zminca. "Udeležba na
Kranjski zimski tekaški ligi mi pomeni predvsem druženje
z dobro ekipo in zimske nedelje preživeti v nabiranju baze
za poleti. Bil sem vseh petnajst nedelj. Zjutraj prideš, odtečeš in si potem kmalu nazaj doma. Najbolj všeč mi je tek
na Mohorja, ker je razgibana trasa, zame ravno prav dolga," je povedal. Pred leti je imel operacijo hrbtenice in to je
tudi glavni razlog, da je redno športno aktiven. Za skupno
zmago je dobil sliko in lesen pokalček. "Prostor bosta dobila v dnevni sobi med ostalimi pokali. Je že kar lepa zbirka.
Pokal z zimske lige mi veliko pomeni, ker je le petnajst
nedelj, traja daljše obdobje. Med drugimi so mi najbolj pri
srcu s triatlona. Zame velik uspeh je bila še zmaga na ironmanu na Blatnem jezeru,« je dejal.

Ko smo ga povprašali o letošnjih ciljih, je član ŠD Utrip odgovoril, da kakšnih večjih nima: "Predvsem uživati v gibanju, v športu."

Janez Uršič iz Zminca je skupni zmagovalec Kranjske zimske
tekaške lige.

Najlepši in najtežji
Konec marca bo znova Najlepši in
najtežji mali maraton ali "Puštalski
polmaraton".
MAJA BERTONCELJ

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN
| 031 775 401 | www.matjazhartman.si |
| var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |
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Proga, dolga 21 kilometrov in 98 metrov, ki večinoma poteka
po naravnih poteh, ki se vzpenjajo in spuščajo skozi gozdove, čaka udeležence letošnjega Najlepšega in najtežjega
malega maratona. Potekal bo v soboto, 30. marca, start bo
ob 10. uri pri Gotišču Rupar na Sv. Andreju, kjer bo tudi cilj.
Vmes bo tekače pot vodila na Sv. Ožbolt, nato se bodo po makadamski poti spustili do vasi Selo in se ponovno vzpeli na
najvišji vrh Polhograjskega hribovja, Tošč. Sledi spust in tek
po gozdni poti do Osolnika, kjer se začne zadnji, dolg spust v
dolino Hrastnice in še zadnji vzpon do cilja. Prireditev je med
tekači zelo priljubljena, poteka pa v organizaciji ŠD Vaitapu.

8/03/19 09:30

Skupinska fotografija z bivalnega tečaja na Voglu

Zabavne počitnice na snegu
V Impulz sportu iz Škofje Loke so med zimskimi počitnicami pripravili tečaj
smučanja in deskanja na smučišču Soriška planina, ki se ga je udeležilo več kot
tristo otrok, še sto otrok pa so smučanja učili na Voglu.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV IMPULZ SPORTA
"S poučevanjem otrok imamo že dolgoletne izkušnje. Najmlajše postopoma postavljamo na sneg in jih učimo smučanja oziroma deskanja skozi igro, pri tem pa se neizmerno zabavamo," je poudaril vodja smučarskih tečajev pri
Impulz sportu Luka Ferdin. Starejše otroke pa že takoj prvi
dan razdelijo v različne težavnostne skupine, da lahko potem prav vsak napreduje v skladu s svojimi sposobnostmi.
Med letošnjimi zimskimi počitnicami za učence iz jugozahodne regije se je petdnevnega tečaja na smučišču Soriška
planina udeležilo več kot tristo otrok, kar je bilo po besedah Luke Ferdina v tistem času največje število tečajnikov
na enem mestu v Sloveniji. Še sto tečajnikov se je smučanja in deskanja učilo na Voglu, kjer so otroci v času teča-

Na Soriški planini se je smučanja učilo več kot tristo otrok.

ja tudi bivali, medtem ko so jih na Soriško planino vsak
dan pripeljali z avtobusi z Vrhnike, iz Ljubljane, Domžal,
Kamnika, Kranja, Medvod in okolice Škofje Loke. "Začetnike že prvi dan razporedimo v smučarski 'vrtec', ostale pa
odpeljemo na blago naklonino z iztekom, kjer preverimo
njihovo znanje. Na podlagi tega jih potem razdelimo v skupine, ki jih kasneje še sproti preoblikujemo, saj kdo zaradi treme mogoče ne prikaže svojega resničnega znanja,"
je razložil Ferdin. Začetniške skupine vodi Edvin Delič, pri
čemer je v skupini največ osmih otrok poleg učitelja vedno
prisoten še pomočnik. "Na koncu so prav vsi otroci smučali," je poudaril Ferdin. Za nadaljevalne skupine sta skrbela
Meta Hostnik in Primož Šeme. Skupinski tečaj smučanja
in deskanja je po besedah Luke Ferdina lahko nepozabna
izkušnja, saj individualni pristop težko nadomesti moč
skupinskega duha. "Vendar pa je sam učni proces prilagojen celotni skupini in se lahko kombinira tudi z individualnimi učnimi urami." Najmlajše smučarje in deskarje
začetnike spodbuja tudi Impulzova maskota bernardinec
Tone, ki jih nagrajuje z bomboni.
Smučarski tečaj so otrokom popestrili s testom otroških
smuči Elan in Jezerškovim "šmornom", zadnji dan pa so
pripravili še tekmovanje za vse tečajnike. Tečaj so končali
s smučarsko zabavo na smučišču in fotografiranjem, na
koncu pa je sledila še razglasitev rezultatov zaključne tekme ter podelitev diplom in sladkih nagrad. Tečajnikom
na Voglu pa so bivanje popestrili še s plavanjem v bazenu
v Bohinjski Bistrici, nočnim pohodom s svetilkami in raznimi družabnimi igrami v popoldanskem času. Vsakega
otroka so tudi posneli s kamero in na podlagi posnetka
naredili analizo njegovega smučanja.
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Izdelki za dom, podpisani s srcem
Kakovostna glina, lesna naplavina, ostanki odsluženega lesenega mostu ...
Vse to dobi novo obliko, uporabnost in ime, ko jih v roke dobijo ustvarjalne roke
uporabnikov Varstveno delovnega centra (VDC) Kranj, enote Škofja Loka, pod
mentorstvom prav tako ustvarjalnih zaposlenih.
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Skleda za žgance z vžganim receptom za ajdove
žgance

Akcija velja za gotovino do 16.3..

Mozaik z motivom Škofje Loke v
stari mentrgi, ta krasi prostore
škofjeloške enote VDC Kranj. Ideja o dodani vrednosti odslužene
mentrge se jim je porodila lani
v evropskem letu ohranjanja in
varstva kulturne dediščine. Mnogo predmetov v škofjeloški enoti
VDC Kranj na novo oživi. Kot je
čudoviti leseni okvir; Dušan Čeru,
vodja skupine v škofjeloški enoti, je skupaj z očetom les "rešil"

pred propadom na starem mostu
na Zalem Logu, odsluženi les pa
je dobil novo vsebino – zdaj služi
kot restavrirani okvir. Dušan Čeru
zna uporabnike škofjeloške enote
VDC Kranj, sedem jih je trenutno
na delu v delavnici, navdušiti za
ustvarjalnost. "Ideje za izdelke
dobim vsepovsod. Na Portugalskem sem videl čudovite glinene
ptičje hišice, samo na enem razstavnem vrtu jih je bilo zagotovo
dvesto ... Zamisel izdelka sem prenesel k nam, pa še podarjeno odpadno glino, ki služi za dekorativ-

Sejemske ugodnosti za vse pohištvo
Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
www.prevc.si
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Uporabni izdelki za dom

VČASIH SE MI ZDI,
DA GRE VSE FINO!
Pa ne le s sladoledom! Tudi s slastnim
vafljem oziroma Vaflinom, kot ga boste
dobili le pri nas.
Sladoledni bar Grefino vas ne bo
razočaral. S svojo pestro ponudbo
sladoledov, predvsem pa z več kot 70
različnimi vrstami dodatkov v obliki
posipov, prelivov, sadja … bo prav vsak
vaš sladoled »za pojest dober!«

Nama d. d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

ne idelke, smo lahko (u)porabili," je povedal. Direktorica
VDC Kranj Mirjana Česen je pojasnila, da dodatna znanja
zaposlenih z veseljem uporabijo v VDC. Čeru je na primer
v prostem času restavrator in svoje izkušnje s tega področja uspešno prenese med uporabnike VDC.
Kaj znajo in zmorejo, to uporabniki VDC Kranj zelo radi
pokažejo tudi na razstavah. Novembra lani so razstavljali v Šubičevi hiši v Poljanah v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina, decembra so izdelke postavili na ogledu
pri Homanu v Škofji Loki. Da jih lokalna skupnost prepoznava, jim veliko pomeni, tudi v trgovinici v škofjeloški
enoti VDC Kranj imajo veliko stalnih strank.
Jure Nastran, organizacijski vodja vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji v škofjeloški enoti, je
predstavil izdelke z uporabno vrednostjo za dom. Navduši skleda za ajdove žgance, ki ima na dnu vžgan recept
za pripravo žgancev, podobno je vžgan recept za jabolčno
pito v glinenem pekaču. Mirjana Česen je poudarila, da
so vsi uporabni izdelki za dom Atestirani in pod stalnim
nadzorom zdravstvene inšpekcije, tako da so res neoporečni. Posodica za maslo, vrčki za pivo, piškotnice, skodelice za kosmiče, sklede za solato, sladkornice, krožniki
... "Ko jih nekdo kupi, naroči, našim uporabnikom da priznanje in s tem potrdi, da gre za izdelke z dodano vrednostjo. Iz tega potem izplačamo nagrade uporabnikom
VDC ali pa ta denar namenimo vsebinam za dvig kakovosti življenja uporabnikov," je še dejala Mirjana Česen.

Odsluženo mentrgo so oživili z mozaikom Škofje Loke.
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»Vesel sem, ko slišim, da mladi prepoznavajo
obrtne poklice kot aktualne«
Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Škofja Loka Jože Misson
je v pogovoru pohvalil živahno loško obrt in podjetništvo, odlično sodelovanje s
Šolskim centrom Škofja Loka, obenem pa opozoril, da država še vedno ni uredila
regresnih zahtevkov, opredelila natančneje poklicnih bolezni ...
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

• Območje Upravne enote Škofja

Loka ima po podatkih Zavoda za zaposlovanje nizko brezposelnost. Novembra lani je bila ta 4,1-odstotna,
slovensko povprečje je bilo 7,9 odstotka. Kako živahna sta torej loška
obrt in podjetništvo?
"Gospodarstvo se je po krizi, ki se je še
posebej odrazila v traškem bazenu, dobro pobralo. Gospodarstvo odlično raste, je nad slovenskim povprečjem. Težave so zdaj drugje, kako dobiti delavce.
Upam sicer, da bo konjuktura še dolgo
trajala, a se je že zdaj treba pripravljati
na to, da pa večno ne bo tako. V tem
smislu pri OOZ Škofja Loka pripravljamo kar nekaj projektov. Poudaril bi
najprej delo z mladimi in tradicionalno dobro sodelovanje naše zbornice s
Šolskim centrom Škofja Loka. Mlade
v šoli izobražujejo za obrt in podjetništvo, mi pa sodelujemo z raznimi
spodbudami, kot je podelitev nagrad v
tednu obrti in podjetništva zaključnim
izdelkom srednješolskega centra. Vesel
sem, ko slišim, da ima Šolski center
Škofja Loka dober vpis, da mladi prepoznavajo obrtne, podjetniške poklice
kot aktualne in da se zanimajo tudi za
vajeniško obliko izobraževanja.
Naslednji naš izziv je najti sogovornike in povezavo z večjimi gospodarskimi subjekti v lokalnem okolju, kot
je včasih že bilo. Verjamemo, da večji
sistemi potrebujejo manjše in obratno
in da se na lokalnem nivoju tako lahko zelo dobro dopolnjujejo."
• Katera so aktualna vprašanja, ki
jih vaši obrtniki, podjetniki naslavljajo na državo?

Jože Misson, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka
"Delovanje OOZ Škofja Loka je vpeto v
delovanje Obrtne zbornice Slovenije
(OZS), ki zastopa naše interese v pogovorih z državnimi organi. Preko zborničnega sistema poskušamo doseči
boljše pogoje za svoje člane. Žal je še
vedno neurejeno področje regresnih
zahtevkov. Gre za to, da lahko Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije od delodajalca zahteva povrnitev
stroškov, ki bi nastali z zdravljenjem
delavca, če bi se se ta poškodoval na
delovnem mestu, pa čeprav bi imel
delodajalec vse urejeno v zvezi z varstvom pri delu. Pričakujem, da bo zadeva urejena na način, da bo obrtnik,
podjetnik jasno vedel, kaj ga čaka, ko
zaposluje delavca. Tudi definicija poklicnih bolezni je zelo ohlapna zadeva,
zato bi bilo nujno natančno opredeliti,
katera delovna mesta so bolj ogrožena
oziroma kje je riziko za poklicne bolezni višji. Aktualno je na novo ime-

novanje državnega sekretarja za obrt
in podjetništvo pri pristojnem ministrstvu, ki bi v vladi zastopal naše interese oziroma opozarjal na težave, ki
jih ima naš segment gospodarstva, ki
pa ni zanemarljiv."
• Kako se giblje članstvo v OOZ Škofja Loka?
"Pri prehodu iz obveznega na prostovoljno članstvo smo izgubili približno
tretjino članov, vse od tedaj pa je število članov stabilno. Okrog 700 nas je
v OOZ Škofja Loka, ki pokriva območje
štirih občin (območje upravne enote
Škofja Loka). V svoji sredini bi si želeli še več mladih podjetnikov, ki se
premalo vključujejo, ker mislijo, da
na spletu dobijo prav vse informacije.
To ne drži, splet ne segmentira informacij, neka težava ima lahko več vidikov, zato je še vedno pomembno osebno svetovanje. Imamo vzpostavljeno
mrežo svetovalcev, ki so strokovnjaki
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»Na nivoju Obrtne zbornice
Slovenije imamo ustanovljeno
tudi humanitarno ustanovo za
pomoč obrtnikom, ki pomaga
članom, ki se znajdejo v stiski
zaradi naravnih in drugih
nesreč.«
na različnih področjih. Organiziramo
strokovne ekskurzije, dosti delamo na
izobraževanju, kajti tudi zakonodaja
se zelo hitro spreminja. Izobraževanja
so za naše člane brezplačna, za ostale udeležence pa seveda plačljiva. Na
nivoju države si prizadevamo, da bi
ta za OOZ bolje uredila vire financiranja, da bi nam med drugim priznala
tudi nadomestilo za zastopanje interesov obrtnikov, podjetnikov. Zbornica zastopa interese celotnega malega
gospodarstva, ne le interesov svojih
članov."
• Temelj zborničnega delovanja so
sekcije. Katere dobro delajo, kje je
deficit?

"Skozi vsa leta je izredno aktivna sekcija lesarjev, po številu članov, kar je
razvidno iz letnega poročila 2018, so
dejavne tudi sekcije avtoprevoznikov,
gradbenikov, kovinarjev, frizerjev, inštalaterjev ... Nekatere nihajo; včasih
je bila močna sekcija tekstilcev, da pa
jih je danes malo, je odraz trga."
• Lani je bilo volilno leto, člani so
vam zaupali še en mandat vodenja
zbornice. Katere so še vaše prioritete,
poleg že omenjenega dela z mladimi
in povezovanja z večjimi gospodarskimi sistemi?
"Na državnem nivoju zagotoviti ustrezno financiranje zborničnega sistema, saj ne gre preveč obremenjevati
aktualnih članov, ampak razporediti
stroške financiranja te dejavnosti na
vse gospodarske subjekte."
• Če zaokroživa, zakaj se splača biti
član OOZ Škofja Loka?
"Država pogoje poslovanja ves čas zaostruje in nalaga nove in nove obveznosti podjetnikom in obrtnikom, ki
jih sami, sem trdno prepričan, zelo

težko obvladujejo. To je praktično tak
sistem dokumentacije, poročil, da ga
sam enostavno ne zmoreš. S tem si
lahko ves čas z eno nogo v prekršku
in tvegaš kazni. V sistemu, kjer se mi
združujemo, pa te informacije imamo
in zelo enostavno lahko preko sistema, ki je postavljen, pridemo do rešitev problemov. To je zelo pomemben
vidik.
Drug vidik je že omenjeno izobraževanje; da se nenehno izobražuješ in
si aktualen s svojim znanjem. Če si
prepuščen sam sebi, je to zelo težko,
če pa si stanovsko povezan v organizacijo, si izmenjaš tudi izkušnje in je
vse veliko lažje.
Ne nazadnje je čisto ekonomski vidik.
Obrtniška kartica Mozaik podjetnih
prinaša številne ugodnosti s številnimi popusti. Na nivoju Obrtne zbornice Slovenije imamo ustanovljeno
tudi humanitarno ustanovo za pomoč
obrtnikom, ki pomaga članom, ki se
znajdejo v stiski zaradi naravnih in
drugih nesreč."

DISKONT

Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

ZAČINJENA ČEBULA, PRAŽENA
1 kg vreča 2,99 EUR

PIVO
CASHMERE
NEIPA
0,33 l ploč.

PIVO HOP
PRINCES 4,2 %
0,33 l ploč.

PIVO UNION GRAND
0,5l/6 ploč. 5,85 EUR
PIVO
KOMB4JN
PALE ALE
0,33 l ploč.
PIVO LAŠKO ZLATOROG
0,5l/6 ploč. 5,87 EUR

TUNA RIO MARE
80 g X 4 4,65 EUR

PIVO HEINEKEN
BREZALKOHOLNO
0,33 l st. 0,96 EUR

SIR TOAST REZINE
1 kg 5,39 EUR

Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV.

Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

T: 04/ 20 10 590

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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Stevardesi z Godešiča Anja Karlin (prva z
leve) in Katra Krajnik Gruden (tretja z leve) sta
z našega največjega letališča prišli pustovat
v Medvode, družbo sta ji na fotografiji delala
Metoda in Marko Novak iz Trboj. M. B.
/ Foto: Peter Košenina

V baru Francon je bilo tisti petek zvečer, ko je na male
zaslone prišel težko pričakovani prvi del romantične oddaje
Ljubezen po domače, živahno. Namreč v baru sta si brata
Hafner, ki ju lahko spremljamo v šovu, skupaj z najbližjimi in
prijatelji ogledala prvo oddajo. Med njimi sta bili tudi njuna
mama Karmen in sestra Katarina; na fotografiji pa je na
sredini še šef Francona Jure Jenko. A. B. / Foto: Tina Dokl

Na večeru, namenjenem tradicionalni
irski glasbi, so v pivnici Lunca za glasbo
tokrat skrbeli člani skupine Beer Belly,
v strežbi pa sta se dobro znašli Nina
Bertoncelj in Tadeja Pernuš. Na fotografiji
pa so z dekletoma še člani omenjene
skupine: Adrijan Novak, Tina Blaznik, Žiga
Štucin in Uroš Kavčič. A. B. / Foto: A. B.

Letošnje valetninovo je bilo delovno tudi za simpatični
duet, ki ga sestavljata Žiga Jamnik (klaviature) in pevka
Petra Javor. Tokrat sta z nežnimi napevi razvajala prisotne
na tradicionalni Valentinovi večerji, ki so jo za praznik
zaljubljencev pripravili v restavraciji Hotela Brdo na
Brdu pri Kranju. Organizatorji večera pa so z večerjo še
izkoristili priložnost in predstavili novega kuharskega
mojstra, vodjo kulinarike na Brdu Gregorja Rozmana, ki
ravno tako kot oba omenjena glasbenika prihaja iz Škofje
Loke. A. B. / Foto: A. B.
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Edi Sever, Avgust Babnik, Tina Rant, Irena Šuštar, Mojca Pintar, Tone Kožuh,
Janez Rant ter odsotna Tone Gaber in Janez Justin so puštalski ustvarjalci, ki so
svoja dela na ogled postavili v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka. Razstavo
z naslovom Bertholdov Sejalec in puštalski ustvarjalci skozi čas sestavljata
tudi fotografija Avgusta Bertholda z naslovom Sejalec in slika Obmorski pejsaž
Bertholdove sestrične Hildegarde Svoboda von Wolkensperg. Razstavo si lahko
ogledate vse do konca aprila. M. L. / Primož Pičulin

Gorenjska Gostilna pod Krvavcem je pred
kratkim gostila Krvavško laufarjado, poseben
kulinarično-glasbeni dogodek. Za povalentinovo
razvajanje brbončic je na dogodku s svojo ekipo
poskrbel domači šef kuhinje Žiga Šekoranja, za
glasbo pa skupina Mokre sanje. Mladi gostilničar
Benjamin Rezar se je tokrat odločil, da bodo
večerjo pospremila vina iz Vipave in Brd, tako da
smo v družbi njegovega očeta Borisa srečali tudi
predstavnika vinske kleti Goriška brda Slavka
Dobrajca. A. B. / Foto: A. B.

Kdaj opazimo prve rezultate fotoepilacije - trajne depilacije?
Rezultati laserskega trajnega odstranjevanje dlačic so odvisni od tipa in barve kože, barve, debeline in gostote dlačic, predela telesa,
na katerem odstranjujemo dlačice, spola in starosti stranke ter nenazadnje tudi hormonskega stanja. Dlačice na različnih predelih
telesa rastejo različno. Ponekod rastejo bližje površini kože, drugje v globljih plasteh kože. Lahko so debele ali tanke, temne z več
melanina ali svetle z manj. Prednost Nomasvello tehnologije je, da bo stranka opazila zavidljive rezultate že po prvem rednem
obisku v roku 10 do 14 dni, ko bo izpadlo med 60 in 80% vseh dlačic. Tiste, ki potem še lahko zrastejo nazaj, so tanjše, svetlejše in
počasneje rastejo. Z vsakim obiskom jih je manj. Z nekaj ponovitvamni dosežemo trajno gladko kožo.

Kakšne rezultate lahko pričakujemo?

Ne pozabite! Z Nomasvello tehnologijo lahko izvajamo tretmaje tudi
na porjaveli koži brez daljšega izogibanja soncu (samo 48 ur pred/po),
zato prekinitve med poletjem niso več potrebne.
Nagrajenke je zanimalo, ali je fotoepilacija primerna tudi za moške in koliko njih se odloča
za fotoepilacijo ter za katere predele najbolj pogosto. Odgovor vas bo presenetil. O tem
v naslednji številki.

HERMOSA D.O.O., PLANINSKA CESTA 25, SEVNICA

Trajna depilacija z Nomasvello tehnologijo predstavlja praktično neboleč tretma
in v večini primerov se lahko z ustreznim številom obiskov odstrani 80 do 90%
vseh dlačic. Za vzdrževanje doseženega rezultata se priporočata obisk ali dva
letno. Ker se rezultat pozna že od prvega obiska dalje, vmes pa se lahko
brijete, lahko začnete s tretmaji fotoepilacije tik pred poletjem in že se
boste lahko pohvalili z vidnimi rezultati.
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Zlata pravila
poročnega oblačenja
Uveljavljena poznavalka kulture
oblačenja Lea Pisani je v knjigi Ravni
oblačenja posebno poglavje posvetila
obleki za poroko.
SUZANA P. KOVAČIČ

ZTKMŠ BRDA, TRG 25. MAJA 2, DOBROVO V BRDIH

Kot poudarja Lea Pisani, je univerzalna obleka slaba izbira:
"Ko kupujete obleko za poroko, se osredotočite na ta dogodek in ne kupujte obleke, ki bi jo morda nosili še za kakšno
drugo dnevno priložnost oziroma za v službo. Tako obleka
ne bo optimalna ne za eno ne za drugo priložnost. To ne
velja za moško obleko, saj se moški lahko odloči za klasično temno obleko, ki jo bo zagotovo uporabljal tudi za
druge priložnosti." Kot dodaja, naj bi bil poročni par ob tej
priložnosti predvsem eleganten in lep. "Pomembno je, da
se sama sebi ne bosta zdela smešna, ko bosta čez nekaj let
gledala poročne fotografije." Pisanijeva v knjigi svetuje tudi
izbor obleke
in še vrsto drugih1 nasvetov,
ne samo za neve01_oglas_poroka_VV_176x117.pdf
13. 02. 2019 10:53:07

Lea Pisani je pred dnevom žena vodila delavnico Kultura oblačenja
za vsako podjetnico, ki jo je organizirala Razvojna agencija Sora
v okviru programa Žensko podjetništvo. Ob tej priložnosti smo jo
vprašali še za nasvet v zvezi z obleko za poroko.
sto in ženina, starše, priče, ampak tudi za vse ostale svate.
Najpomembnejše pravilo je, da svati niso konkurenca ženinu in nevesti. "Obvezno se pozanimajte, kako bosta oblečena ženin in nevesta. Zelo nerodno bi bilo, če bi bili svatje
oblečeni bolj slovesno kot glavna udeleženca dogodka. Za
ženske je zelo pomembno, da se ne oblečejo v barvo obleke,
ki jo je izbrala nevesta. Vsaj za poroke se izognite črnini."
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Obiščite nas!
TipStop Vianor
ŠKOFJA
LOKA
Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€

www.petrol.si/tipstop

PETROL D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA

kupon za premontažo*

www.vianor.si
*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih
servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu.
Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Tipstop_vianor_skofja_loka_176_239.indd 1

26.2.2019 14:55:02
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Slabši začetek leta
Prodaja novih avtov je v Evropi v primerljivem lanskem obdobju padla
za 4,6 odstotka, v Sloveniji pa za 4,3 odstotka.
Januar 2019 na evropskem trgu osebnih avtomobilov ni bil prav spodbuden.
Prodaja je bila v primerjavi z januarjem
2018 manjša za 4,6 odstotka. Ne glede
na to pa število prodanih avtomobilov
še vedno predstavlja drugi najvišji januarski obseg od leta 2009.(po podatkih
Združenja proizvajalcev avtomobilov
ACEA skupaj 1,22 milijona).
Povpraševanje po novih osebnih avtomobilih se je zmanjšalo v skoraj
celotni Evropski uniji. Največji upad
sta imeli Španija in Italija (8 in 7,5 odstotka), v Združenem kraljestvu 1,6, v
Nemčiji 1,4, v Franciji 1,1 in v Sloveniji
4,3 odstotka. Padec prodaje novih avtomobilov v Evropi pravzaprav beležimo vse od lanskega septembra, ko so

začeli veljati novi standardi merjenja
izpušnih plinov. Odgovorov na vprašanje, zakaj so novi okoljski standardi tako zavrli prodajo, je več, najbolj
gotovo pa je, da nekateri proizvajalci
niso mogli pravočasno homologirati
vseh svojih modelov na nove standarde. Na upad prodaje je pomembno
vplivalo tudi manjše zanimanje za avtomobile na dizelski pogon, razraščanje storitev tako imenovanega »car
sharinga«, po ocenah poznavalcev pa
tudi negotovost v zvezi z odhodom Velike Britanije iz Evropske skupnosti.
Gledano po avtomobilskih znamkah so
v januarju 2019 v Evropi na prvih mestih še vedno: Volkswagen (prodanih
141.503 vozil), Peugeot (prodanih 81.739

vozil), Ford (78.485) in Renault z 72.050
prodanih vozil. Glede na januar 2018 vsi
beležijo upad prodaje, še največ Audi
(16,9 odstotka) in Fiat (19,6 odstotka), ki
sta na lestvici prodanih avtomobilov
na desetem in dvanajstem mestu.
In v Sloveniji ? V januarju 2019 je z 999
prodanimi osebnimi vozili na prvem
mestu Renault, sledi Volkswagen (949),
Škoda (756), Peugeot (369), Opel (337) in
Hyundai (334). Škoda, Hyundai, Suzuki,
Nissan, Dacia, Renault in Kia beležijo
rast, medtem ko ostale avtomobilske
znamke bolj ali manj beležijo padec
prodaje osebnih vozil, po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije še največ
Fiat (65 odstotkov), Ford (47) Audi (37),
BMW in Toyota (oba 32 odstotkov).

Dacia Duster
Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA

SERIJA

5 LET

JAMSTVA*

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

2 LETI

BREZPLAČNEGA
OSNOVNEGA
KASKO ZAVAROVANJA*

€

3 LETA

VZDRŽEVANJA*

www.dacia.si

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.

*Ob nakupu
vozila
Dacia
financiranja
podaljšano
jamstvo
zase5zgodi
let prej.
ali 100.000
km, karkoli
sezazgodi
prej,
brezplačno
osnovno
kasko
zavarovanje
prvinakupa
2 letije ter
redno
vzdrževanje
leto ali
100.000preko
km, karkoli
se zgodi
prej. Brezplačniprejmete
redni servis velja
5 let ali 100.000
km, karkoli
**Renault Financiranje
ni pogoj
pridobitev
paketa
zimskih pnevmatik.
Več informacij
o ponudbi,
nakupu inza
pogojih
na voljo
na renault.si.
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej.
11
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x10 ):

Poraba pri
mešanem
ciklu: 5,221–8,507
l/100
km. Emisijatoplogredni
CO2: 137–192
Emisijska
stopnja:
EURO6C
in EURO6Dtemp.
Emisijazraka
NOx:iz0,0161–0,0402
g/km.
Emisija ktrdnih
delcev:
0,00018–0,00222
0,01
– 23,22. Ogljikov
dioksid (CO2) je
najpomembnejši
plin,g/km.
ki povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal zunanjega
prometa pomembno
prispevajo
poslabšanju
kakovosti
zunang/km. Število
delcev
(x1011): 0,01–0,27.
Vrednosti
meritev
porabe in emisij
ustrezajo
novemu
standardu
meritev
WLTP.
Ogljikov
(CO2Renault
) je najpomembnejši
toplogredni
plin,22,
ki 1511
povzroča
globalno
jega zraka.
Prispevajo
zlasti k čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev PM
in PM2,5 ter
dušikovih
oksidov.
Slikadioksid
je simbolna.
Nissan Slovenija,
d.o.o., Dunajska
Ljubljana.
10
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
Renault
in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511
Ljubljana.
ozona, delcev
PMpriporoča
renault.si
10

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com

Vaš
trgovec
vdoKranju
Vaš
trgovec
v KRANJU
AH
REAL,
d.o.o.
PEsobota
REMONT
Kranj
, Ljubljanska
c. 22,
Odprto
od ponedeljka
petka
od xx.
do yy.,
od xx. do yy.,
nedelja
od xx. do yy/zaprto.
o.,878,
PE Remont
Kranj
AndrejAVTOHIŠA
041 308 956,REAL,
Boštjan d.
041o.740
Damir 041 789
758.
Delovni
čas: pon – pet:
8.00 22,
– 18.00,
sobota:
9.00 – 12.00.
Ljubljanska
cesta
Kranj,
04 2015
223

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

že za 13.440

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

IŠČETE VEČJE ALI MANJŠE VOZILO?
PREVERITE NAŠO
PONUDBO!

PEUGEOT 208
SIGNATURE
RAZGIBAJ SVOJ SVET!

PAKET STILSKIH
DODATKOV
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA
STRANSKA OGLEDALA
ZASLON NA DOTIK S
FUNKCIJO MIRROR SCREEN
peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km.
Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vozilo na sliki je simbolično in nima opreme nivoja Signature.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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marec 2019
1. 3.–27. 3. • Mala galerija

13. 3., 14. 3. in 29. 3. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

RAZSTAVA »PROSTOR IN BARVA«

ANTON TOMAŽ LINHART: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI
Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si
7. 3.–31. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Galerija na hodniku
SLIKARSKA RAZSTAVA: BERTHOLDOV SEJALEC IN PUŠTALSKI
USTVARJALCI SKOZI ČAS
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
12. 3. • OŠ Škofja Loka-Mesto, večnamenski prostor, 10.15
ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA »BEREM, BEREM …«
Informacije: DPM Škofja Loka, Mateja Gartner,
mateja.gartner@guest.arnes.si

14. 3. in 28. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00, 18.00
VADBA ZA MOŽGANE KRIŽ KRAŽ
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
14. 3. • Vrtec Škofja Loka, večnamenski prostor enote Najdihojca,
Podlubnik 1d, 17.00
POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM: O GOSKICI, KI SE JE UČILA
PETI (LUTKOVNA PREDSTAVA)
Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651, ema.hafner@guest.arnes.si

12. 3. • Loški oder Škofja Loka, po 14.00

14. 3., 21. 3. in 28. 3. • MKC Pri Rdeči Ostrigi, 17.00, 19.00

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN (PROST VSTOP)

BREZPLAČNE OTROŠKE DELAVNICE
Informacije: Apolonija Kandus, 040 477 640 (od ponedeljka do petka
od 10.00 do 14.00), apolonija@zavodo.org

Informacije: Aldo Komar, 04 515 71 60, oi.skofja.loka@jskd.si
12. 3. • Velika sejna soba UE Škofja Loka, 17.00
DELAVNICA: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK STORITEV ZUNANJIH
SODELAVCEV
Informacije: 04 506 02 20, jana.sifrar@ra-sora.si
12. 3.–13. 4. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
odprtje razstave ob 18.00
ODPRTJE RAZSTAVE REZULTATOV KREATIVNEGA IZZIVA V OKVIRU
PROJEKTA INDUCULT 2.0: KREATIVNICE IN GORENJSKA PREDILNICA
Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,
kreativnice@visitskofjaloka.si
12. 3. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
STROKOVNO PREDAVANJE DUŠICE KUNAVER: LJUDSKE ŠEGE IN
PESMI: OD JANUARJA DO DECEMBRA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
12. 3. in 26. 3. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00
BRALNI KROŽEK – KNJIGOSNEDKE
Informacije: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 04 511 25 00,
info@knjiznica-skofjaloka.si
13. 3. • MDC Blok, 14.00
KUHARSKA DELAVNICA: VEGANSKA SLANINA
Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu
13. 3. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, 16.00
POROČANJE O ODPADKIH IN ODPADNI EMBALAŽI V OBRATOVALNICAH
Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,
www.ooz-skofjaloka.si

14. 3. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.00
PREDSTAVITEV BLAŽEŠKUCOVE URE IZ STARE LOKE,
V NADALJEVANJU VEČERA ZBOR ČLANOV KULTURNOZGODOVINSKEGA DRUŠTVA LONKA STARA LOKA
Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369, www.staraloka.si
14. 3. • Masažni in meditacijski studio Beli metulj, 19.00
ŠOLA RISANJA MANDAL. BREZPLAČNO PREDAVANJE O MANDALAH
Informacije: Darja Krajnik, 041 276 946, darja.krajnik@gmail.com
15. 3., 22. 3. in 29. 3. • Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka,
17.00, 18.30 otroci in 19.00, 21.00 odrasli
GLEDALIŠKI TEČAJ
Informacije: JSKD Škofja Loka, Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,
nadja.strajnar@hotmail.com
16. 3. • Cankarjev trg 6, Škofja Loka (za cerkvijo), 9.00
IZDELEK PO VAŠI IZBIRI – AMUSE DELAVNICA MOKREGA
POLSTENJA (FILCANJA),
Informacije: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si
16. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00
OTROŠKI ABONMA | MARTIN KRPAN
Informacije: Sokolski dom Škofja Loka, 04 511 23 35, info@sokolskidom.si
16. 3. • Loški oder Škofja Loka, 10.00
BINA ŠTAMPE ŽMAVC: MOJCA POKRAJCULJA (ZA ABONMNA
ZAMORČEK IN IZVEN)
Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si
16. 3. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.00

13. 3. in 27. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.0018.00
ŠAHOVSKE DELAVNICE: ŠAH Z LEONOM MAZIJEM (PRIJAVE SO OBVEZNE)

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZORKA SIMČIČA: »LETA NIČ, EN DAN
POTEM«, GOSTOVANJE LJUBITELJSKEGA GLEDALIŠČA TEHARJE CELJE

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

Informacije: Urška Florjančič, 031 261 813, urska.florjancic@telemach.net
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18. 3. in 25. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 9.30, 11.00

26. 3. • OŠ Škofja Loka-Mesto, večnamenski prostor, 18.00

BREZPLAČNI TEČAJ NEMŠČINE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

ZAPOJMO, ZAPLEŠIMO, ZAIGRAJMO
Informacije: Elizabeta Proj, 04 506 00 34, elizabeta.proj@ossklm.si

19. 3. • Velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a, 17.00

26. 3. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TEČAJ IN IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA
Informacije: Julija Primožič, 04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net,
www.ooz-skofjaloka.si

STROKOVNO PREDAVANJE DR. TEREZIJE VEČKO – S. SNEŽNE:
SVETOPISEMSKE ŽENSKE – JIH RES POZNAMO?

19. 3. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE JERNEJE METERC:
BREZČASNOST LJUBEZNI
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
19. 3. • Kristalna dvorana Sokolskega doma, 19.00
»SE ZNAMO OBNAŠATI?« PRIREDITEV ZA MATERINSKI DAN
O KULTURI VEDENJA Z BOJANO KOŠNIK
Informacije: Jožica Žnidaršič, 051 344 119, jznidarsic@gmail.com
20. 3. • Krajevna knjižnica Trata, 13.3014.30
KNJIŽNICA MENE BRIGA
Informacije: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 04 511 25 00,
info@knjiznica-skofjaloka.si
20. 3. • Galerija Ivana Groharja, 19.00
ODPRTJE RAZSTAVE »80 LET V VAŠI DRUŽBI: LOŠKI MUZEJ
IN NJEGOVI OBISKOVALCI«
Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si
21. 3. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00
SREČANJA OB HUMANISTIKI: UŽITEK IN MOČ BRANJA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
21. 3. • Krajevna knjižnica Trata, 17.30
USTVARJALNA DELAVNICA – NAJLEPŠE DARILO (ZA OTROKE
OD 4. LETA DALJE)
Informacije: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 04 511 25 00,
info@knjiznica-skofjaloka.si
21. 3. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00
GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE
ŠOLE ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
26. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00
ŠPORTNA PRIZNANJA ZA LETO 2018
Informacije: Aleš Murn, ales.murn@zsport-skloka.si
27. 3. • Masažni in meditacijski studio Beli metulj, Blaževa ulica 3,
9.30
TEČAJ MASAŽE DOJENČKA
Informacije: Darja Krajnik, 041 276 946, darja.krajnik@gmail.com
27. 3. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30
KRISTALNI ABONMA | TANJA VOGRIN IN GIOVANNA BAVIERA
Informacije: Sokolski dom Škofja Loka, 04 511 23 35,
info@sokolskidom.si
29. 3. 23. 4. • Galerija Sokolskega doma Škofja Loka
PASIJONSKA RAZSTAVA SLIKARJA JOŠTA SNOJA
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si
29. 3., 23. 4. • Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka
RAZSTAVA: ŠKOFJELOŠKI PASIJON 1999
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si
29. 3. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00
SREČANJE KITARISTOV GŠ TRŽIČ IN GŠ ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si
29. 3. • Kristalna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00
PASIJONSKI DAN: PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 2019/14
IN ODPRTJE PASIJONSKE RAZSTAVE SLIKARJA JOŠTA SNOJA
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si

22. 3. • Loški oder, Škofja Loka, 14.00
RUSIJADA, FESTIVAL RUSKE KULTURE IN JEZIKA
Informacije: Marjeta Petek Ahačič, 031 869 756,
marjetapetek@hotmail.com
26. 3. • MDC Blok, 14.00
TEKMOVANJE V STRELASTIKI (NAMIZNI IGRI)
Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: SPOZNAJMO DREVESA, objavljene v Loških novicah 12. februarja 2019, ki prejmejo nagrade, so: 1. nagrado, vzglavnik Slovenska postelja, prejme Pavla Vintar z Golnika; 2. nagrado,
knjigo Melanda, Marijan Majes iz Krope; 3. nagrado, knjigo
Melanda, pa Jože Novljan iz Škofje Loke. Nagrajencem čestitamo!
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Sprva ne boste našli ravnovesja v svojem
počutju. Bodo dnevi, ko boste prekipevali od energije, in dnevi, ko vam bo za vse
vseeno in bo vse brez pomena. Brez skrbi, to sodi k pomladi. Čeprav tega nimate
v načrtu, se boste odločali o daljšem potovanju, ki vam na koncu prinese veliko
novosti in zanimanja.

BIK
22. 4.–20. 5.
Če boste preveč žalovali za izgubljeno ljubeznijo, ne boste sposobni videti nove,
ki prihaja. Bodite pozorni. Iz odnosov do
različnih ljudi se je treba naučiti, komu
in zakaj dajemo. To je vsa modrost. Bolj
boste morali vlagati v delovnem okolju,
sicer pričakujte težave, ki jih boste težko
uredili tako, da bo za vse prav.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
Veliko pričakovanje se vam bo v trenutku
sesulo v prah, ampak ne pozabite, da je
vsaka slaba stvar tudi za nekaj dobra.
Bodite potrpežljivi. Sami sebi boste kupili prav posebno darilo, saj vam bo denar,
ki pride iznenada, to omogočil. Usodo
boste končno vzeli v svoje roke. Vzeli si
boste glavno nagrado, brez slabe vesti.

RAK
22. 6.–22. 7.
V zadnjem obdobju ste bili kar malce
brezbrižni do vsega in niste bili pripravljeni na akcijo. Absolutno pomanjkanje
zanimanja. Pripravite se na preobrat, saj
so pred vami projekti, ki se jim ne boste
mogli izogniti. Želja po zmagovanju in
potrditve ter priznanja okolice bodo pretehtali. Naredili boste vse in še več.

LEV
23. 7.–23. 8.
Veliko se vam bo dogajalo na poslovnem področju, saj boste tudi sami prišli
do tega, da je čas, da prevzamete nove
odgovornosti. Oseba, ki je drugače zelo
zadržana, vam pride naproti in z lahkoto
se boste pogajali. Več časa boste posvetili tudi športu ali gibanju na prostem, saj
vam narava in svež zrak veliko pomenita.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Bodite previdni, kajti kadar ste nezadovoljni sami s seboj, prenašate to tudi na
druge, ki niso ničesar krivi. Raje se vprašajte, kaj je tisto, kar vam manjka, da
ste nesrečni. Spomladanska utrujenost
vpliva na vsakega malo drugače. Prepustite se sončnim žarkom in ne dovolite,
da vam občasna megla vzame vso dobro
voljo.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Iskali boste malenkosti, tako na osebnem področju kot v poslovnih krogih – in
jih seveda na koncu tudi našli. Če boste
zaradi tega zadovoljni, pa je drugo vprašanje. Posvečati se boste začeli stvarem,
za katere vam do sedaj ni bilo toliko mar.
In veste, kaj? Zelo boste presenečali okolico, sami sebe pa še bolj. Spremembe.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Po videzu je jasno, da je nekdo zadovoljen sam s seboj. Je pa tudi res, da obleka
ne naredi človeka, ampak obratno. Veliko se boste ukvarjali s samopodobo, na
koncu pa spoznali, da v sebi nosite bogastvo, in pripravljeni boste pokazati to
tudi drugim. Vsaka roža je najprej popek,
nato nastane cvet. Z vami bo enako.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Že dolgo časa ste v pričakovanju in skorajda ste že nehali verjeti, ampak nekega
dne se zgodi. Nikar ne bodite slabe volje,
ker ste izpraznili denarnico. Kmalu se
obrne, preden bi prišlo do krize. Skoraj
vedno ste prepričani, da morate biti sami
za vse. Ko boste preložili svoja bremena,
boste lažje zadihali.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Imeli boste naval informacij in kot plaz, ki
vedno pride glasno in nepričakovano, se
vam bo začelo dogajati veliko stvari, ki so
do sedaj bile na mrtvi točki. Kot ste se še
nedavno nazaj dolgočasili in niste vedeli,
kaj bi s prostim časom, se vam sedaj vse
postavi na glavo. Brez skrbi, saj boste vse
uspeli rešiti do roka.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Po naravi niste tekmovalni in najraje delujete iz ozadja, tako da večina sploh ne
ve za vaše zasluge. Situacija bo taka, da
po tej ustaljeni poti ne boste mogli iti in
boste hočeš nočeš prišli v ospredje. Sprožila se bo verižna reakcija in kar naenkrat
boste deležni pohval, ki jih niste vajeni.
Občutek bo neverjeten, kar je prav.

RIBI
20. 2.–20. 3.
Delali boste načrte v dvoje in polni boste
lepih pričakovanj. Na obzorju je tudi daljša pot. Seveda vas ne bo treba pregovarjati, saj v resnici komaj čakate, da se vam
začne dogajati. V poslu se bodo kresala
mnenja. Dali boste vse od sebe, tako da
se lahko veselite zmage. Energijo boste
imeli še na zalogi.
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INŠOEKTORAT RS ZA DELO, PROJEKTNA ENOTA ZA IZVAJANJE PROJEKTOV, ŠTUKLJEVA CESTA 44, LJUBLJANA

VABILO NA BREZPLAČNO
DELAVNICO

Brezplačna informacija, racionalizacija stroškov za
varnost in zdravje pri delu, seznanitev z aktualnimi
vsebinami v zakonodaji, učinkovito sodelovanje s
strokovnimi delavci za VZD, učinkovito sodelovanje z
izvajalci medicine dela.





Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov
Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina
in izdelava
Obveznosti delodajalcev na področju varnosti in
zdravja pri delu

15. 3. 2019, 11:00 – 14:00

Velika sejna soba v stavbi Upravne enote Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka

-

po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si
po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.
Vse dodatne informacije o delavnici dobite na
telefonski številki 01 320 53 87.

TEV
PONOVI A
IZLET

GG izlet // 22. marec 2019

Postni prti na Koroškem
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer si
bomo ogledali postne prte, ki so posebnost na Koroškem. S prti, ki so večinoma
poslikani s slikami iz Kristusovega življenja in trpljenja, v postnem času prekrijejo oltarje. Najprej bomo obiskali cerkev pri Gospe sveti. Nato se bomo prek Gosposvetskega polja peljali do romarske cerkve v Krki, ki se po nemško imenuje
Gurk. Obiskali bomo veličastno stolnico, kjer je obešen največji postni prt. Zatem bomo obiskali še Vovbre / Haimburg, kjer imajo najstarejši, več sto let star
postni prt. Sledilo bo kosilo v Globasnici v gostilni Pri Hudlnu. Z nami bo tudi
novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 32 evrov
in vključuje: oglede po programu, ogled cerkva s postnimi prti, kosilo, prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50
z AP Mercator Primskovo . . . . . . . . 7.15
z AP Globus Kranj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25
z AP Radovljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.
04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi
ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo
potne stroške.
www.gorenjskiglas.si
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200 preprostih
receptov za zelo
zaposlenega
kuharja: zdravi
prigrizki,
družinska kosila,
hitro
pripravljene
poslastice in
druge dobrote;
več kot 750
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

1190
EUR

+ p o št ni n

a

www.gorenjskiglas.si

AND REJ GOLJ AT

Sladice
hitro in preprosto

Kuharski mojster
Andrej Goljat je zbral
več kot sedemdeset
receptov za sladice
različnih vrst, od
zavitkov, preprostih
kolačkov, narastkov,
zmrzlin, krem, strjenk
do tiramisujev in
tartufov. Vsi recepti
imajo naveden čas
priprave, pečenja ali
zamrzovanja. Vse
sladice nas vabijo
tudi s slikami.

ZALO ŽBA KME ČKI GLAS

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

1250
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja,
2. in 3. n
 agrada – knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 27. marca
2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred po
slovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Les 3 plus

...vse na enem mestu
Prenavljate ali na novo ustvarjate vaš dom?

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

v mesecu marcu
Vsi parketi EDELHOLZ
od -15%

VRATA in PODBOJI

8% na določene modele
8% na montažo
Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14

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

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani
napačno navedeni. Popusti se ne seštevajo. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 8.3.2019 do 31.3. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Opremljeni
za sezono
vključno z blazino

249,99
Viseči stol „Pinamar”
Jekleno ogrodje in ročno pleten umetni ratan.
Mere: š 104 x v 200 cm. Št. art.: 1436211 in dr.

iz jekla
površina žara: 57 x 42 cm
moduli za različne načine priprave hrane

Top cena

99,99
Žar na oglje „Angular”
Pokrov in kurišče s prašnim premazom. S termometrom v pokrovu. Rešeto iz litega
železa in kromirano rešeto za odlaganje hrane (ohranjanje toplote). Višinsko nastavljiva
lakirana pločevina z luknjicami za lesno oglje. S predalom za pepel z ročico iz legiranega jekla.
Odstranljiva stranska površina s kavlji za pritrditev jedilnega pribora. Na kolescih.
Mere: pribl. š 103 x v 104 x g 64 cm. Št. art.: 1201219

prenosen
idealen za na pot

14,99
Mini okrogel žar „Tenneriffa”
Kromirana rešetka ⌀ pribl. 34 cm.
Mere žara: ⌀ 37 x 38 cm. Št. art.: 1378371

2

1 rumeno-bela

bordobež-bela
2

2 leti garancije

99,99
OBI D.O.O., JURČKOVA CESTA 226, LJUBLJANA

od

OBI markiza

antracitna
2

temno
zelena

Ogrodje in vodila iz aluminija s prašnim premazom. Tekstil iz 100-% poliestra
(280 g/m²) s premazom PU. Odpiranje in zapiranje z ročko. Za nagib med 12 in 45°.
Komplet z materialom za pritrditev na steno ali strop.
1 Dimenzije: pribl. 3 x 2 m. Rumeno-bele barve. Št. art.: 9557349 99,99 €
2 Dimenzije: pribl. 3 x 2 m. Št. art.: 2138782 in dr. 129,99 €

Dimenzije: pribl. 4 x 2,5 m. Št. art.: 2138824 in dr. 169,99 €

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28

zložljive roke

Ponudba velja do 31. 3. 2019

