
Prva stran 1 

LOČANKA November 2022
ŠTEVILKA 10

Gradbeni stroji brnijo
po vsej občini
STRANI 12, 13

Prenovljeni hotel bo
predvidoma odprt poleti
STRAN 15

Radi se družijo
v Srečevalnici
STRAN 26

Mlade vabijo po
priložnosti v tujino
STRAN 46



2 Oglasi  

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

OMAKA  
Z GOBAMI  
IN ČRNIM  
TARTUFOM,  
510 g 
8,05 EUR

VŽIGALNA  
LESNA  

VOLNA 32/1 
2,67 EUR 

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

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

PRŠUT REZINE,  
500 g 

8,49 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ, 1l
3,25 EUR

OMAKA PESTO ALLA  
GENOVESE Z BAZILIKO  

RISTORIS, 500 g, koz. 
4,39 EUR

KOCKE  
VŽIGALNE BELE,  
48/1, brez vonja 

0,83 EUR

MOKA  
POSEBNA  
BELA, ŽITO  
1 kg
1,09 EUR

MOKA 
T-500 PŠENIČNA 

ŽITO, 1 kg  
0,99 EUR
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Njegove roke so njegove oči

Jože Tekavčič / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Predsednik države Borut Pahor 
vam bo 14. novembra, na dan slo-
venskega znakovnega jezika, podelil 
posebno priznanje jabolko navdiha. 
Kakšen občutek je, ko ste navdih 
drugim?

Česa takšnega v svojem življe-
nju sploh nisem pričakoval, in ko mi 
je sekretarka našega društva Zlata 
Crljenko sporočila to novico, sprva 
sploh nisem dojel, kaj mi pripove-
duje. Šele kasneje, ko mi je podrob-
neje razložila pomen te nagrade in 
kakšna čast je to tako zame osebno 
kot tudi za društvo, so me prevzela 
čustva in zdaj lahko rečem, da sem 
resnično ponosen in seveda tudi 
počaščen, predvsem pa hvaležen 
društvu, da me je predlagalo za tako 
prestižno priznanje.

ͰͰ Kako se človek, ki že desetletja 
živi v popolni temi in tišini, spora-
zumeva s svetom?

Moja komunikacija s svetom je 
povsem odvisna od žene Ivanke, 
ki me redno obvešča, kaj se dogaja 
doma in po svetu, veliko mi pomeni 

tudi druženje v našem društvu, kjer 
se članice in člani »pogovarjajo« z 
mano v načinu sporazumevanja, ki 
ga najbolj razumem, torej da me pri-
mejo za roke in mi dajejo informacije 
v znakovnem jeziku. V društvu se 
vedno počutim dobrodošlega, vedno 

me napolnijo z neko pozitivno ener-
gijo. Rad se udeležujem vseh izletov, 
ki jih organizirajo. Zelo me zanima 
zgodovina in rad si ogledam vse zna-
menitosti. Vam je čudno, ker sem 
rekel ogledam? Omogočijo mi, da po-
samezne eksponate otipam. Ne bos-
te verjeli, koliko stvari prepoznam 
samo z otipom. Moje roke so moje oči.

ͰͰ Kako je danes v družbi sprejeta 
invalidnost? Kaj pogrešate v odnosu 
drugih ljudi do vas?

Sam lahko rečem, da je razume-
vanje in spoštovanje invalidnosti na 
zadovoljivi ravni; še posebno kadar 
ljudje poznajo mojo zgodbo, čutim, 
da jo sprejemajo spoštljivo. Rad bi 
se zahvalil tudi vam, ker tudi vaš 
časopis ogromno pripomore pri oza-
veščanju družbe, jo seznanja z inva-
lidsko problematiko.

ͰͰ Kako poteka vaš vsakdan?
Z ženo Ivanko živiva običajno 

upokojensko življenje; dan začneva 
z zajtrkom, če je vreme primerno, 
greva na sprehod ali po nakupih, re-
dno prihajava v društvo na predava-
nja, delavnice, izlete, druženja, prav 
tako se redno udeležujeva Medna-
rodnih dnevov gluhih, zadnji je bil 
to leto v Ljubljani, kjer smo obiskali 
tudi Hišo iluzij, kjer sem spet doživel 
nekaj nepozabnih občutkov.

ͰͰ Katere so največje ovire, s kateri-
mi se srečujete v vsakdanjem življe-
nju?

Še najbolj pogrešam, da ne mo-
rem iti sam na sprehod po mestu ali 
v naravo, vedno in povsod me mora 
spremljati žena ali pa recimo Zlata, 
ko grem na kakšen zdravniški pre-
gled. Včasih pa tudi to ni dovolj, in 
ker ne vidim ovir na poti, lahko kaj 
hitro pride do nesreče. Pred kratkim 

sem pri nakupovanju z ženo tako 
nerodno padel, da sem si zlomil kolk, 
in sledila je operacija in dolgotrajno 
okrevanje, zato zdaj uporabljam po-
seben oporni voziček za oporo in 
varnost. Zelo pogrešam poslušanje 
radia ali gledanje televizije, kjer bi 
lahko izvedel marsikaj novega in za-
nimivega, pogrešam tudi branje ča-
sopisov in strokovne literature, zelo 
me zanimata zgodovina in geografi-
ja, žal pa so mi vse te informacijske 
možnosti brez tolmača nedostopne.

ͰͰ Rodili ste se kot popolnoma zdrav 
otrok – kako ste se po padcu med 
brezskrbno otroško igro še kot otrok 
najprej spopadli z gluhoto?

V bistvu nisem kaj dosti razmi-
šljal, saj nisem imel nobene izbire, 
ampak sem se moral prilagoditi, kot 
sem vedel in znal. Spontano sem se 
naučil znakovnega jezika, v zavodu 
za gluhe sem se izšolal za mizarja, 
poiskal sem si službo in tako dalje. 
Zdaj vidim, da mi pridobljeno zna-
nje še kako prav pride, veliko tega 

Njegove roke so njegove oči

Mateja Rant

Dolgoletni član Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris 
Kranj Jože Tekavčič iz Škofje Loke je kljub popolni izgubi vida in sluha nadvse 
aktiven in ustvarjalen na številnih področjih ter je zato navdih za vso invalidno 
populacijo. Pogovor z njim smo opravili s pomočjo Zlate Crljenko, njegove 
osebne tolmačke v res specifičnem individualnem sporazumevanju.

Šokantno je bilo spoznanje, 
da je pred menoj življenje v 
popolni temi in tišini, ampak 
sčasoma sem se moral 
sprijazniti tudi s tem in najti 
poti, kako živeti naprej. V 
veliko oporo mi je bilo seveda 
tudi matično društvo. Res ne 
vem, kako bi prebrodil vse te 
težave brez pomoči društva 
in seveda svoje žene, ki mi 
res veliko pomaga.
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znanja skrbno hranim v spominu. 
O vsem veliko razmišljam v svojem 
svetu teme in tišine.

ͰͰ Prav pri delu z lesom ste staknili 
poškodbo očesa, kasneje pa ste pri 
padcu na poledenelem cestišču pov-
sem izgubili vid. Kako ste spoprijeli 
še s to invalidnostjo? Kdo vam je bil 
pri tem najbolj v oporo?

Seveda mi ni bilo lahko in šo-
kantno je bilo spoznanje, da je pred 
menoj življenje v popolni temi in ti-
šini, ampak sčasoma sem se moral 
sprijazniti tudi s tem in najti poti, 
kako živeti naprej. V veliko oporo 
mi je bilo seveda tudi matično dru-
štvo. Res ne vem, kako bi prebrodil 
vse te težave brez pomoči društva in 
seveda svoje žene, ki mi res veliko 
pomaga.

ͰͰ Kako je v Sloveniji sistemsko ure-
jena pomoč za osebe z gluhoslepoto, 
tako glede tehničnih pripomočkov 
kot tolmačev?

Popolna gluhoslepota je res spe-
cifična invalidnost, ki potrebuje tudi 

specifične tehnične pripomočke. Za-
kon o izenačevanju možnosti inva-
lidov mi omogoča tisto, kar najbolj 
potrebujem, recimo posebno vibra-
cijsko zapestno uro s številčnico, 
kjer na otip lahko ugotovim, koliko 
je ura. Tudi tablični računalnik je v 
tej kvoti in nama z ženo zelo koristi 

pri komunikaciji, tudi s sekretarko 
društva Zlato, ki nama je vedno na 
razpolago, v petek in svetek, celo ko 
je na dopustu. In ravno obdobje koro-
navirusa je pokazalo, kako življenj-
sko pomembni so društvo, strokov-
na služba in video komunikacija, 
brez katere sploh ne vem, kako bi z 
ženo prebrodila vse te protikoronske 
ukrepe, saj brez pomoči društva in 
Zlate še do zdravnika ne bi mogla 
priti. Tolmačev za gluhoslepe ura-
dno še ni, Zlata je recimo tolmač za 
gluhe in sva povsem individualno 
razvila svoj način komunikacije, ki 
mi popolnoma ustreza.

ͰͰ Še vedno radi ustvarjate po pri-
dobljenem mizarskem spominu. Kaj 
najraje izdelujete iz lesa?

V prostorih društva Auris je v vi-
trini razstavljena moja miniaturna 
kuhinjska garnitura, naredil sem si 
tudi posebno žago, da lahko dešči-
ce odžagam pod pravim kotom, da 
se pravilno prilegajo. Rad izdelujem 
tudi ptičje hranilnice, ki jih z vese-

Jože Tekavčič z Zlato Crljenko, svojo osebno tolmačko v res specifičnem individualnem sporazumevanju / Foto: Tina Dokl

Vsaka invalidnost je 
lahko ovira ali pa izziv in 
največkrat je od posameznika 
odvisno, kako se bo spopadal 
z ovirami in premagoval 
lastne izzive. Gluhoslepota 
je res težka invalidnost, 
marsikomu se verjetno zdi 
nepremagljiva ovira, a če 
se danes ozrem nazaj, mi je 
tudi gluhoslepota prinesla 
marsikaj lepega, ne nazadnje 
tudi jabolko navdiha.
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ljem podarim tudi kašnemu županu 
na razstavi naših izdelkov. V dru-
štvu je namreč kar precej rokodel-
cev in ravno naša zadnja razstava 
je bila v prostorih Občine Kranj, kjer 
je naša dolgoletna sekretarka Zlata 
povsem zasluženo prejela tudi ča-
stno priznanje Občine Kranj.

ͰͰ Aktivni ste tudi na kulturnem po-
dročju. Kateri dosedanji nastop vam 
je ostal v najlepšem spominu?

Najrajši se spomnim nastopa 
na Mednarodnem dnevu gluhih v 
Tržiču, kjer je bila Dvorana tržiških 
olimpijcev nabito polna (tako so mi 
povedali) in kjer so bili tudi številni 
ugledni politiki, župani, predstavni-
ki drugih invalidskih organizacij in 
seveda množica gluhih, naglušnih 
in gluhoslepih iz vse Slovenije. Idej-
ni vodja moje točke je bila Zlata, ki 
je moje kretnje prevajala v besede, 
da so jih razumeli vsi prisotni, in kot 
so mi kasneje povedali, so bili mnogi 
ganjeni do solz. In še dandanes dobi-
vam informacije, da je bil ta Medna-
rodni dan v Tržiču dejansko nepoza-
ben tudi zaradi celotne organizacije 
dogodka, z zaključno zabavo vred. 
To so trenutki, ki mi lepšajo življenje.

ͰͰ Na odru govorite tudi o občutkih 
in dojemanju sveta gluhoslepega 
človeka. Na kakšen način to najlažje 
približate občinstvu?

Na odru se prepustim svojim ob-
čutkom, občinstva ne vidim niti ne 
slišim, vem pa, kaj želim povedati. In 
kot mi kasneje povedo, so moji nas-
topi res čustveni. Nastopal sem tudi 
na mnogih razstavah in gledaliških 
odrih po Sloveniji, na gledaliških fe-
stivalih gluhih tudi pod taktirko glu-
he režiserke Lade Lištvanove. Najin 
zadnji nastop je bil v Cankarjevem 
domu v Ljubljani ob proslavi vpisa 
jezika gluhoslepih v ustavo RS.

ͰͰ V društvu Auris poudarjajo, da na 
izletih in ekskurzijah, ki se jim rad 
pridružite, lokalne vodiče presene-
čate s poznavanjem zgodovine in 
geografije. Kako ste pridobili vse to 
znanje?

Z društvom smo obiskali že ve-
liko krajev po Sloveniji in tudi po 
Evropi, na veliko izletov imam še 
vedno lepe spomine. Z avtobusom 
smo šli tudi v daljno Španijo, kjer 
smo med drugim obiskali akvarij z 
delfini. Zlata je razložila dreserjem 
mojo invalidnost in jih prosila, če 
lahko pobožam delfine. Seveda so 
dovolili in občutek je bil res božanski 
in nepozaben. Veliko obiskujemo 
tudi muzeje, recimo vojaške, nedav-
no smo obiskali gasilski muzej v 
Metliki in kot običajno so tudi tokrat 
vodički povedali, da sem gluhoslep, 
in jo vprašali, ali bi lahko odprli vi-
trine, da s prsti otipam stare gasilske 
sekire in čelade. Ko sem kaj dobil v 
roke, sem našim članom s pomočjo 
tolmačke razložil, iz katerega obdob-
ja je kakšno orodje, po spominu še 
iz časov, ko sem lahko bral. Se pa na 
naših izletih tudi poveselimo, še da-
nes me spravi v dobro voljo spomin 
na naše martinovanje Pri Jeleni na 
Hrvaškem, kjer smo se imeli tako 
lepo, da vam res težko povem z be-
sedami – povsem spontano je nas-
talo lepo in veselo vzdušje, kjer smo 
se resnično poveselili in zabavali 
tako, da kljub gluhoslepoti nisem bil 
izključen. Glasbo občutim z vibraci-
jami. Še danes me razveseli, ko se 
spomnim, kako lepo smo skupaj za-
plesali. Res pravo martinovanje, kot 
se ga spominjam še iz mladih let. 

Moja glava pa ima še dolgo po tem 
veliko dela, da premlevam in se spo-
minjam vsega, kar se je dogajalo.

ͰͰ Ne glede na vse ovire, ki vam jih 
je življenje postavilo na pot, ostaja-
te promotor aktivnega življenja. Od 
kod črpate energijo za svoje delova-
nje, kaj vas najbolj motivira?

Vsaka invalidnost je lahko ovira 
ali pa izziv in največkrat je od posa-
meznika odvisno, kako se bo spopa-
dal z ovirami in premagoval lastne 
izzive. Gluhoslepota je res težka in-
validnost, marsikomu se verjetno 
zdi nepremagljiva ovira, a če se da-
nes ozrem nazaj, mi je tudi gluhosle-
pota prinesla marsikaj lepega, ne 
nazadnje tudi jabolko navdiha.

ͰͰ Kakšne so vaše želje za priho-
dnost, kaj bi si še želeli poskusiti, 
uresničiti, pa vam doslej še ni uspe-
lo?

Res ne vem, kako bi vam na to 
odgovoril, v bistvu ne pričakujem 
veliko, ker že življenje samo prinaša 
nepričakovane težave ali pa včasih 
tudi velika veselja in presenečenja, 
kot je recimo zdaj to jabolko nav-
diha, česar nisem pričakoval niti v 
sanjah, kaj šele v resničnem življe-
nju. Živim skromno in veselim se 
majhnih stvari, ki mi polepšajo živ-
ljenje. Bi se pa res rad zahvalil vsem, 
ki mi pomagajo, me poskušajo razu-
meti in pripravljajo mnoga lepa pre-
senečenja, ki mi polepšajo vsakdan.

Kljub popolni izgubi vida in sluha ostaja nadvse aktiven in ustvarjalen. / Foto: Tina Dokl
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Antropomorfni svečnik iz Škofje Loke

Pri arheoloških raziskavah, ki so v letih 1954 in 1955 potekale na lokaciji 
opuščenega gradu Stolp na Kranclju, je bil odkrit bronast kipec, ki je bil nekoč 
sestavni del antropomorfnega svečnika.

Gre za moško figuro srednje-
veškega služabnika, katerega 
rahlo dvignjena glava je obr-

njena v desno stran in pokrita s tri-
rogeljno čepico s širokim robom. Na 
zatilju in ob straneh glave mu izpod 
čepice gledajo natančno pristriženi 
lasje. Obraz mu krasijo brki in nego-
vana koničasta brada. Oči so močno 
poudarjene, nos pa rahlo potlačen. 
Figura je oblečena v tesno oprijete 
hlače in v prepasano oprijeto tuniko 
s kratkimi ohlapnimi, do komolcev 
segajočimi rokavi. V desni roki drži 
okrogel pladenj, ki ga spodaj obkro-
ža z vrsto lukenj predrta bordura, ki 
zakriva stik med pladnjem in dla-
njo. Na sredini pladnja je bil nekoč 
tulec za svečo. Leva roka skupaj s 
pladnjem in nastavkom za svečo ni 
ohranjena. Prav tako manjka trinož-
ni podstavek.

Kaj sploh so svečniki in kdaj se 
pojavijo? Zelo enostavno povedano, 
svečniki so držala oziroma stojala 
za sveče različnih oblik in velikosti. 
Izdelani so iz najrazličnejših mate-
rialov, od kamna, lesa, keramike in 
kovine. Kot najstarejši svečnik se 
omenja starozavezni judovski zlati 
sedemkraki svečnik, ki se je naha-
jal v Salomonovem templju v Jeru-
zalemu. Leta 70 po Kr. ob osvojitvi 
Jeruzalema in razrušenju Salomo-
novega templja ga je Titus v trium-
falnem sprevodu prinesel v Rim. Žal 
pa v tem primeru ni šlo za svečnik 
v pravem pomenu besede, saj so se 
na njegovih koncih namesto sveč 

nahajale majhne svetilke s tekočim 
gorivom – oljčnim oljem. Prve prave 
svečnike so poznali in uporabljali 
šele Rimljani.

V času visokega srednjega veka 
je bila razsvetljava v domovih ome-

jena le na najnujnejše. Vse do 14. 
stoletja so izdelovali svetila kot 
samostojne umetnoobrtne izdel-
ke predvsem za cerkve in dvor. V 
cerkvah se je uveljavila praksa, da 
je bil pri mašni daritvi ali pri dru-

Jože Štukl

Delno ohranjen svečnik v podobi služabnika s Stolpa na Kranclju v Škofji Loki, konec 14. – 
začetek 15. stoletja, Loški muzej Škofja Loka
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gih bogoslužnih opravilih ob vsaki strani bodisi pred 
ali za oltarjem postavljen par svečnikov. Svečniki, iz-
delani za posvetne namene, so po obliki povsem sle-
dili cerkvenim, razlika je bila le v simboliki okrasa. 
Pozni srednji vek pa je z nastopom renesanse v kultu-
ro in življenje prinesel velike spremembe. Renesansa, 
ki se je začela v Italiji in se razširila po vsej Evropi, je 
predstavljala preporod in osvoboditev človeka iz tesnih 
srednjeveških spon ter nakazala prehod v novi vek. V 
ospredje je začela postavljati človeka, obujati antiko in 
njene ideale, njen vpliv pa je bilo čutiti v literaturi, fi-
lozofiji, umetnosti, arhitekturi, glasbi, politiki, znanosti 
in celo religiji ... Prav posebno skupino v času poznega 
srednjega veka in renesanse tvorijo svečniki v podobi 
služabnika. Odstopajo od klasične forme svečnikov in 
v renesančnem duhu postavljajo človeško figuro v sre-
dišče. Izdelovali so jih iz medenine v tehniki ulivanja. 
Njihovi proizvodni centri so bili v Dinantu, v Flandriji in 
tudi v južni Nemčiji.

Antropomorfni renesančni svečnik s Stolpa na Kran-
clju v širšem evropskem kontekstu ni osamljen. Dolgo 
časa je bilo znanih le nekaj primerkov, z intenzivnim 
raziskovanjem v zadnjih letih pa je število tovrstnih 
svečnikov, ki najverjetneje še ni dokončno, naraslo že na 
34. Tako iz Slovenije poznamo en primerek (Škofja Loka), 
iz Italije prav tako en primerek (Merano), iz Avstrije štiri 
primerke (Bregenz, St. Paul im Lavanttal – 2, Wenns), iz 
Madžarske tri primerke (Bonyhádvarasd, Budimpešta, 
Kőszeg/Güns/Kiseg), iz Srbije en primerek (Jarak), iz Če-
ške enajst primerkov (Češke Budjovice, Hradec Králove, 
Litoměrice, Orlík – 4, Praga – 4), iz Nemčije osem pri-
merkov (Altena, Lübstorf, Nürnberg, München, Passau – 
2, Speyer – 2), iz Nizozemske dva primerka (Nijmegen, 
Rotterdam), iz Velike Britanije dva primerka (London, 
Oxford) ter enega iz neznanega najdišča.

Pri našem in pri vseh ostalih svečnikih gre za serij-
ske, v kalupu izdelane proizvode, ki so v osnovi povsem 
identični. Medsebojno se razlikujejo zgolj po nekaterih 

manjših detajlih, kar lahko razložimo z uporabo različ-
nih kalupov. Ker so bili tovrstni svečniki v tem času zelo 
priljubljeni, so se prodajali po vsej Evropi.

Komu je pripadal antropomorfni svečnik s Stolpa na 
Kranclju, ne vemo. Mogoče kateremu od gradiščanov, 
ki so skrbeli za upravljanje gradu, lahko pa celo same-
mu freisinškemu škofu oziroma nekomu iz njegovega 
spremstva. Časovno ga umeščamo na konec 14. oziroma 
na začetek 15. stoletja.

Judovski sedemkraki »svečnik« iz Salomonovega templja v 
Jeruzalemu, upodobljen na Titovem slavoloku v Rimu

Karta razprostranjenosti svečnikov v podobi služabnika na prostoru 
Evrope

Antropomorfni svečnik v podobi služabnika 
je bil odkrit v ruševinah srednjeveškega 
gradu Stolp na Kranclju v Škofji Loki.
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LOKALNE VOLITVE 2022 – SPREMEMBE LOKACIJ NEKATERIH VOLIŠČ 
Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka poziva volivce, da pozorno pogledajo obvestilo volivcem, ki ga bodo 
prejeli po pošti, saj je v obvestilu navedeno, na katerem volišču lahko glasujejo. Volišča za lokalne volitve se namreč 
delno razlikujejo od volišč, ki jih je določila okrajna volilna komisija za izvedbo predsedniških volitev, in sicer iz razloga, 
ker se na lokalnih volitvah volijo tudi člani svetov krajevnih skupnosti. Nekaj volišč je bilo zato treba določiti na drugih 
lokacijah, da se je zagotovilo glasovanje v svet krajevne skupnosti na volišču znotraj območja te krajevne skupnosti. 
Posebej naj bodo pozorni volivci iz naslednjih območij volišč:

Volišče za predsedniške volitve (23. 10. in 13. 11.) Volišče za lokalne volitve 20. 11.
Gasilski dom Škofja Loka, Studenec 5 STARI PETROL, Kidričeva 1a
Tržnica Škofja Loka OŠ IVANA GROHARJA (II in III), Podlubnik 1
OŠ Ivana Groharja – volivci iz območij Novi svet, Vincarje in 
Kapucinski trg (del)

OŠ MESTO – ODDELEK NOVI SVET, Novi svet 18

V ostalih primerih gre za manjše spremembe, npr. na isti lokaciji bosta dve volišči.

Občinska volilna komisija Škofja Loka

Posneli video o eKOLOki
Številni Ločani in tudi obiskovalci pozdravljajo sistem 
izposoje koles, imenovan eKOLOka, a marsikdo ne ve, kako ga uporabljati. 
Zato so na škofjeloški občini posneli predstavitveni video, ki je objavljen 
na spletni strani občine.

V Škofji Loki je na voljo 40 koles, 16 električnih in 24 
navadnih. Sistem deluje v okviru sistema Gorenj-
ska.Bike, tako da lahko storitev uporabimo v več 

občinah po Gorenjskem.
Izposoja in vračilo koles sta možna na osmih postajah 

s skupno 94 ključavnicami. S kolesom eKOLOka, izposoje-
nim v Škofji Loki, se tako lahko vozimo po skoraj vsej Go-
renjski. Kolesa si lahko z istim uporabniškim računom iz-
posodimo tudi v Radovljici, Tržiču, Naklem, na Jesenicah, v 
Cerkljah in Kranju. Vsak uporabnik ima na voljo 840 minut 
na teden. »Za lažjo uporabo smo posneli predstavitveni vi-
deo, saj si želimo, da bi sistem uporabljalo čim več občanov 
ter tudi obiskovalci, ki se želijo s kolesom lažje in hitreje 
premikati po mestu,« so sporočili s škofjeloške občine.

Naj spomnimo, zainteresirani si lahko zagotovijo 
mesečni (10 oziroma 20 evrov) ali letni paket (25 oziroma 
50 evrov) uporabe za navadno ali električno kolo. Prvo 
leto ponujajo promocijski popust v višini 50 odstotkov, 
tako da mesečni paket za navadno kolo znaša 5 evrov, 

za električno 10 evrov, letni paket za navadno kolo zgolj 
12,50 evra, za električnega pa 25 evrov. Nakup paketov 
je možen v turističnoinformacijski pisarni na Cankarje-
vem trgu, na spletni strani www.gorenjska.bike in s sple-
tno aplikacijo mobiln.si.

Klavdija Škrbo Karabegović

V sistemu eKOLOka je na voljo 40 koles. Izposodite se jih lahko 
kadarkoli na osmih različnih postajah. / Foto: Tina Dokl
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Kako smo volili v Škofji Loki
Volitve za predsednika Republike Slovenije so potekale 23. oktobra. Drugi krog 
glasovanja bo 13. novembra.

Volilna udeležba na ravni države je bila 51,27-od-
stotna. Največ podpore je dobil Anže Logar, in 
sicer skoraj 34 odstotkov, medtem ko je drugo-

uvrščena Nataša Pirc Musar prejela malo manj kot 27 
odstotkov. Omenjena se bosta pomerila v drugem krogu 
volitev, ki bo potekal 13. novembra.

Na tretje mesto se je uvrstil Milan Brglez z dobrimi 15 
odstotki, za njim je bil Vladimir Prebilič z 10,64 odstotka 
podpore, Sabina Senčar je prejela skoraj 6 odstotkov gla-
sov, Janez Cigler Kralj 4,36 odstotka in Miha Kordiš 2,8 
odstotka vseh glasov.

V volilnem okraju Škofja Loka 1, ki zajema Občino 
Škofja Loka, je bil volilna udeležba skoraj 58-odstotna. 
Največ podpore, in sicer skoraj 40 odstotkov, je prejel 
Anže Logar; z dobrimi 23 odstotki mu je sledila Nataša 

Klavdija Škrbo Karabegović

V volilnem okraju Škofja Loka 1 je bila volilna udeležba skoraj 
58-odstotna. / Foto: Tina Dokl

Štirje v boj za župana

Županski kandidati so Gašper Hafner (predlagatelj 
SDS), Rolando Krajnik (predlagatelj KEL), Tine Ra-
dinja (predlagatelj Miha Ješe in skupina volivcev) 

ter Martin Trampuš (predlagatelj Levica).
Te kandidature je Občinska volilna komisija Obči-

ne Škofja Loka že potrdila. Ena kandidatura, ki ni bila 
sestavljena v skladu z zakonom, je bila zavrnjena. Prav 
tako so bile vložene kandidature za Občinski svet Občine 
Škofja Loka in svete krajevnih skupnosti.

Klavdija Škrbo Karabegović

Redne volitve v občinske svete 
in redne volitve županov bodo v 
nedeljo, 20. novembra. Tokrat se v boj 
za župansko mesto podajajo štirje 
kandidati. Pirc Musar, z malo manj kot 12 odstotki se je na tretje 

mesto uvrstil Milan Brglez, za petami pa mu je bil Vla-
dimir Prebilič, ki je prepričal 10,67 odstotka volivcev. 
Sabina Senčar je prepričala dobrih 5 odstotkov volivcev. 
Precej izenačena pa sta bila Miha Kordiš (4,8 odstotka) in 
Janez Cigler Kralj (4,66 odstotka).

V volilnem okraju Škofja Loka 2, ki zajema obe dolini, 
je bila volilna udeležba še višja, in sicer se je na volišče 
odpravilo 60,32 odstotka volivcev. Daleč največ podpore 
je prejel Anže Logar z malo več kot 49 odstotki. Nataša 
Pirc Musar je prepričala dobrih 18 odstotkov, tudi tukaj 
pa se je na tretje mesto uvrstil Milan Brglez (10,49 od-
stotka). Vladimir Prebilič je prepričal dobrih 8 odstotkov, 
Janez Cigler Kralj pa 6,42 odstotka. Sledila je Sabina Sen-
čar z dobrimi 5 odstotki, medtem ko je Miha Kordiš prejel 
2,4 odstotka glasov.
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Gradbeni stroji brnijo po vsej občini
V teh dneh je bila zaključena temeljita rekonstrukcija ceste skozi Gorajte, 
prav tako nova faza obnove Kidričeve ceste. Do zime bo realiziranih še nekaj 
pomembnejših infrastrukturnih projektov.

ͰͰ Kako potekajo dela na Osnovni šoli Jela Janežiča? Ali 
gre vse po časovnici?

Prenova in nadgradnja Osnovne šole Jela Janežiča 
sta bili res nujni. Vesel sem, da se je pet občin odločilo 
pristopiti k projektu. Nato smo pridobili sredstva na raz-
pisu, zdaj se pa dela. Dela se dobro. Časovnica je zelo po-
membna, in sicer da se otroci v novo, za eno nadstropje 
dvignjeno šolo vrnejo oziroma jo skupaj odpremo 1. sep-
tembra prihodnje leto. Trenutno potekajo prenove enega 
dela učilnic ter priprave na izgradnjo nadzidka in tako bo 
še celotno zimo. V spomladanskih in poletnih mesecih 
sledi še večja intenziteta, da se bo končal nadzidek. Tre-
nutno pouk poteka na matični šoli in še na treh dodatnih 
lokacijah, ki pa so zelo dobro sprejete. Vesel sem, da so 
nam različne organizacije oziroma institucije šle naproti 
in preuredile svoje prostore v začasne učilnice.

ͰͰ Začeli ste obnovo Loškega gradu, s katero naj bi pri-
dobili tudi nekaj prostorov.

Prenova, ki poteka, je velik projekt, ki je še toliko zah-
tevnejši, saj naš grad ni prazen, ampak živi. Do zdaj smo 
večkrat obnavljali manjše dele, tokrat pa nam je uspelo 
pridobiti sredstva iz več virov, tako da gre za energetsko 
sanacijo, požarno varnost, novo fasado … Tako bosta Lo-
ški grad in s tem Loški muzej ponos Škofje Loke. Bomo 
pa ob teh delih pridobili tudi nekaj dodatnih površin za 
potrebe muzeja, ki ima tako ali tako ob svojem izdatnem 
delu in poslanstvu kar velike prostorske potrebe.

ͰͰ V oktobrskem intervjuju ste omenili, da Starološki 
grad potrebuje še nekaj obnovitvenih del, preden bo lah-
ko odprl svoja vrata. Pojavila se je tudi ideja, da bi tam 
svoje prostore lahko imela glasbena šola. Kakšno je sta-
lišče občine o tem in ali bi bilo o takih stvareh nema-
ra smiselno povprašati tudi širšo javnost, kaj si občani 
pravzaprav želijo imeti v gradu?

Starološki grad, ki smo ga kupili pred pol leta, zahte-
va najprej nekaj intervencijskih obnov. Tako v teh dneh 
začenjamo prenovo dotrajanega dela ostrešja, dimnikov 
itd. Osrednji del gradu, ki je v dobrem stanju in kjer je bila 
streha zamenjana pred desetimi leti, pa potrebuje nekaj 
estetske prenove. Prav tako smo se domenili, da bomo 
restavrirali precej dotrajana centralna grajska vrata in s 
tem bomo omogočili lažji dostop v grad. Sanirali bomo 
tudi notranje dvorišče, da bo uporabno za kakšno manj-
šo prireditev oziroma dogodek. To so prvi koraki, ki jih 
omogoča letošnji proračun. Potem pa se mora občinska 
uprava skupaj z novim občinskim svetom dogovoriti, 
kakšna bodo vlaganja občine, kaj nam bo uspelo prido-
biti s pomočjo razpisov, in šele ob neki, tudi energetski 
prenovi, novem sistemu ogrevanja, bo grad primeren za 
takšne programe, kot je denimo glasbena šola.

Odločitev, kaj bo v gradu, bomo sprejeli skupaj glede 
na potrebe naših javnih zavodov in društev pa tudi ob-
čank in občanov. Je pa zagotovo najprej potrebna resna 
analiza potreb glasbene šole po prostorih v prihodnjih 
desetih letih in pa seveda tisto, s čimer smo z vodstvom 
glasbene šole v zadnjem letu precej intenzivno ukvar-
jali – odnosi z lastnico Puštalskega gradu ter možnos-
ti širitve in adaptacije v Puštalu oziroma v starološkem 
gradu. Dokler glasbena šola ostaja v Puštalskem gradu, 
bi lahko starološki grad odgovoril na tiste primanjklja-

Klavdija Škrbo Karabegović

Tine Radinja / Foto: Tina Dokl
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je prostora, ki že danes obstajajo v 
glasbeni šoli. Že danes en del pou-
ka poteka na več lokacijah po Škofji 
Loki, pa bi lahko potekal na teh dveh 
lokacijah dokaj izmenično in v soz-
vočju.

ͰͰ Konec septembra je bil zaključen 
razpis za sofinanciranje obnove ko-
zolcev. Kakšen je bil odziv in koliko 
sredstev namenjate za ohranjanje 
tovrstne dediščine?

Odziv je bil zelo dober. Razpis 
smo objavili tretjič in menim, da se 
je zelo dobro prijel pri lastnikih te 
naše kulturne dediščine, kar kozolci 
nedvomno so. Namenjamo 25 tisoč 
evrov tokrat osmim upravičencem, 
ki so se prijavili na naš razpis.

ͰͰ V Retečah si želijo nov vrtec, za 
kar so tudi zbirali podpise. Kakšne 
so realne možnosti za nov vrtec in 
kje bi ga še potrebovali?

Naše analize kažejo, da so največ-
je potrebe po vrtcu na področju Trate, 
Frankovega naselja in Reteč. Ta del se 
trenutno najhitreje širi in je tam naj-
več otrok, tako da je v našem načrtu in 
tudi v dogovoru s škofjeloškim vrtcem 
v prihodnjih letih čim prej odpreti vsaj 
pet oddelkov na območju krajevne 
skupnosti Trata. Ali bo to možno tudi 
v Retečah, je zelo odvisno od tega, ali 

bomo uspešni pri pridobivanju ze-
mljišč. Večkrat smo že poskusili.

ͰͰ Odprtih je kar nekaj gradbišč. 
Naštejva najpomembnejše projekte. 
Kaj pa nameravate še izpeljati do 
konca letošnjega leta?

Zelo pestra jesen je, ker si do zime 
želimo zaključiti kar nekaj projektov. 
Ob koncu leta namreč pričakujemo, 
da so na večini teh gradbišč stva-
ri urejene, dokončane in počakajo 
novo obdobje, ko bodo temperature 

ponovno dopuščale delo, kot neke 
zaključene enote. Tako smo prav-
kar dokončali prenovo ceste skozi 
Gorajte, dokončali in odprli smo del 
prenovljene Kidričeve ceste, kjer se 
bo spomladi nadaljevalo z ureditvijo 
odseka proti železniški postaji. Tre-
nutno dela potekajo tudi na področju 
Hrastnice, kjer gradimo kanalizacijo 
in vodovod in bomo do zime zaklju-
čili prvo etapo, nato pa spomladi 

nadaljevali dela. Začenjamo gradnjo 
komunalne infrastrukture v naselju 
Žovšče, prenavlja se že drugi most v 
Bodovljah, cesta v Crngrob je dokon-
čana, nadalje na Stari cesti prenav-
ljamo malo daljši odsek itd. Ureditev 
kolesarske poti v sklopu švedskega 
mehanizma je v načrtu spomladi, že 
zdaj pa potekajo priprave na ta projekt 
in številne aktivnosti v sodelujočih 
podjetjih. Čeprav gre za državni pro-
jekt, pa velja poudariti tudi krožišče 
Lipica, kjer bi dela praktično morala 
že potekati. Po naših informacijah je 
vse pripravljeno za začetek gradnje, 
sredstva so zagotovljena, a odločitev 
o izbiri izvajalca še ni pravnomočna. 
Pričakujemo, da bodo tudi tukaj čim 
prej zabrneli prvi gradbeni stroji.

ͰͰ Večkrat ste pozdravili projekt 
Srečevalnica, ki je nedavno zaživel v 
Podlubniku.

Res je. Osebno mi je zelo všeč Sre-
čevalnica, ki smo jo odprli pred nekaj 
tedni. To se mi zdi izvrstna praksa. 
Ima tudi medgeneracijski pomen, 
saj srečanja potekajo v mladinskem 
dnevnem centru, ki pa je do 12. ure 
prazen. In tako je nastala ideja, da bi 
ta prostor izkoristili za starejše, ki pa 
jim ta čas odgovarja in se pravzaprav 
samoorganizirano lahko družijo. 

Zelo si želim, da bi ta koncept vpeljali 
še kje. Mislim, da je to svež, moderen 
pristop k spoprijemanju z zelo resni-
mi težavami v družbi, med njimi so 
osamljenost, pešanje veščin, depresi-
ja  ... Srečevalnico v Podlubniku sem 
nekajkrat že obiskal in vedno je tam 
od deset do petnajst starejših, ki kar-
tajo, pojejo, se pogovarjajo ali počno 
kaj drugega. Tako vemo, da smo po-
novno naredili nekaj dobrega.

Že tretjič je bil objavljen razpis za sofinanciranje obnove kozolcev. Tokrat se je na razpis javilo 
osem kandidatov, ki bodo obnavljali to neprecenljivo kulturno dediščino. / Foto: Tina Dokl

Do zdaj smo večkrat obnavljali manjše dele, tokrat pa nam 
je uspelo pridobiti sredstva iz več virov, tako da gre za 
energetsko sanacijo, požarno varnost, novo fasado … Tako 
bosta Loški grad in s tem Loški muzej ponos Škofje Loke.
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Nadzor na vhodu v 
zbirni center

Komunala Škofja Loka obvešča, da 
so začeli izvajati vhodno kontrolo 
uporabnikov v Zbirnem centru Draga, 
tako za uporabnike iz gospodinjstev 
kot za pravne osebe.

Vhodno kontrolo so vzpostavili zaradi nedovoljene 
oddaje odpadkov uporabnikov, ki storitev zbira-
nja odpadkov ne plačujejo ali pa prihajajo iz dru-

gih občin.
Vsi uporabniki iz gospodinjstev občine Škofja Loka, 

ki želite oddati odpadke v Zbirnem centru Draga, morate 
po novem na vhodu izkazati svoje prebivališče z raču-
nom Komunale Škofja Loka v tiskani ali elektronski obli-
ki na mobilnem telefonu ali z osebnim dokumentom, na 
katerem je razviden naslov bivanja. Pravne osebe, ki iz-

vajate trgovsko ali storitveno dejavnost, morate na vho-
du vključenost v odvoz odpadkov dokazati s tiskanim ali 
elektronskim računom Komunale Škofja Loka. Pravne 
osebe, ki izvajate proizvodno dejavnost, pa ne smete od-
dajati odpadkov v Zbirnem centru Draga in se morate za 
odvoz odpadkov iz dejavnosti uskladiti z upravo Komu-
nale Škofja Loka. Če v odvoz odpadkov niste vključeni, v 
prihodnje ne boste več mogli oddajati odpadkov v Zbir-
nem centru Draga.

Klavdija Škrbo Karabegović
V Zbirnem centru Draga so vhodno kontrolo vzpostavili zaradi 
nedovoljene oddaje odpadkov. / Foto: komunala Škofja Loka

Obnovili cesto 
v Crngrobu

Občina Škofja Loka je oktobra končala celovito 
rekonstrukcijo lokalne ceste in ureditev od-
vodnjavanja na odseku med vojaškim streliš-

čem in parkiriščem pod cerkvijo v Crngrobu v skupni 
dolžini 550 metrov. Prav tako so vgradili tudi cevno ka-
nalizacijo za energetsko omrežje do transformatorske 
postaje.

Celotna investicija je skupaj z odkupom nekaterih ze-
mljišč znašala približno 160 tisoč evrov. Ministrstvo za 
obrambo bo rekonstrukcijo ceste sofinanciralo v višini 
60 tisoč evrov, s čimer se nadaljuje dobro sodelovanje pri 
urejanju infrastrukture na vplivnem območju vojaškega 
strelišča, so sporočili s škofjeloške občine.

Klavdija Škrbo Karabegović

Celotna investicija je znašala 160 tisoč evrov. Ministrstvo  
za obrambo bo dela sofinanciralo v višini 60 tisoč evrov. / Foto: Tina 
Dokl
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Prenovljeni 
hotel bo 
predvidoma 
odprt poleti

Obnova hotela v Škofji 
Loki se že nekaj časa 
izvaja s polno paro. 
Kot so nam sporočili 
iz podjetja investitorja 
Hotela Lonca, z deli 
hitijo, da bi objekt zaprli 
še pred zimo.

Več kot 20 izvajalcev v tem 
času v hotelu, ki ga prenav-
ljajo, montira stavbno pohi-

štvo, dela izolacijo objekta in fasado, 
izdeluje notranje predelne stene, 
strojne in elektro inštalacije, skratka, 
vse, kar prispeva k temu, da bo hotel 
varen in udoben. Želijo ga odpreti še 
pred prihodnjim poletjem, v maju ali 
juniju, ali bo to dejansko izvedljivo, 
pa je odvisno še od mnogo dejavni-
kov (denimo od dobavnih rokov), na 
katere, pravijo, nimajo vpliva.

Hotel bo, kot so nam sporočili iz 
podjetja investitorja Hotela Lonca, 
kategoriziran kot trizvezdični hotel, 
imel bo 52 sob (skupno 116 ležišč) 
treh tipov (dvoposteljne sobe, dru-
žinske sobe in suite). V 30 odstotkih 
računajo na poslovne goste, vseka-
kor pa ima, kot menijo v podjetju Ho-
tel Lonca, Škofja Loka s pripadajoči-
ma Poljansko in Selško dolino velik 
potencial tudi za izvajanje športnih 
aktivnosti in kulturno udejstvova-
nje, zato računajo tudi na počitniške 
goste.

Hotelski kompleks se bo po no-
vem preoblikoval v hotelsko-poslov-
ni kompleks, kjer bodo v prostorih 
nekdanje restavracije in bazena so-
dobni poslovni prostori, ki bodo na-

menjeni oddajanju v najem. Gostom 
bodo zagotavljali jutranji obrok in 
prigrizke v »lobby baru«, ki bo odprt 
tudi za zunanje goste, s storitva-
mi in posameznimi dogodki bodo 
poskušali krepiti tudi ponudbo za 
domačine. Sicer pa se bodo trudili 
gostom zagotavljati kvalitetno bi-
vanje in storitve, sodelovati z lokal-
nimi ponudniki blaga in storitev, 
preusmerjati goste, da Škofjo Loko 
in okolico doživijo pri različnih po-
nudnikih na različne načine. Želijo 
si izkoristiti potencial, za katerega 
menijo, da ga to območje nudi, in pri-
spevati k temu, da bodo lahko rasli 
tako posamezni ponudniki kot ce-
lotna skupnost, na lokalnem in na 
globalnem področju.

Klara Mrak

Hotel bo kategoriziran s tremi zvezdicami, skupno pa bo imel 116 ležišč. / Foto: Tina Dokl

Pomen pravilne komunikacije za podjetnika

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT sve-
tovanje Gorenjska vabi na delavnico z naslovom 
Pomen pravilne komunikacije za podjetnika, ki 

bo potekala 14. novembra na videokonferenčni platformi 

Zoom. Vsebina delavnice je lahko zelo koristna, saj med 
drugim odgovarja na vprašanja, kaj pridobimo, če znamo 
prebrati telesno govorico, kam z rokami med nastopa-
njem, kako uspešno prodajati storitve in navezovati stike, 
kako s preprostim trikom dvigniti komuniciranje na nad-
povprečen nivo itd. Udeležba na delavnici je brezplačna, 
obvezna pa je predhodna prijava.

Klavdija Škrbo Karabegović
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Obnova škofjeloške arhitekturne ikone

Po celoviti obnovi strehe leta 2018 so septembra začeli novo fazo prenove 
Loškega gradu.

Kot so sporočili s škofjelo-
ške občine, prenova obsega 
statično sanacijo ter obno-

vo fasade jugozahodnega oziroma 
okroglega stolpa, južnega in sever-
nega dela gradu ter veznega trakta, 
ki Loški grad povezuje z objektom 
nekdanjega Nunskega samostana. 
Prenova vključuje tudi energetsko 
sanacijo celotne podstrehe gradu. 
V sklopu energetske sanacije bodo 
zamenjali približno sto dotrajanih 
oken in vrata. Podstreho gradu bodo 
na novo toplotno izolirali, vgradili pa 
bodo tudi toplotno črpalko ter tako 
pridobili približno petsto kvadratnih 

metrov povsem novih uporabnih 
mansardnih površin.

Po zaključeni prenovi bo Loški 
grad povsem statično saniran, ener-
getsko prenovljen, v celoti pa bo tudi 
obnovljen fasadni ovoj gradu, tako na 
zunanji kot na notranji strani. Izvede-
na celovita prenova objekta gradu bo 
predstavljala osnovo za še bolj funk-
cionalno uporabo gradu za potrebe 
sodobne muzejske dejavnost v priho-
dnosti, sporočajo s škofjeloške občine.

Zahtevno investicijo prenove v 
višini skoraj 1,4 milijona evrov vodi 
Občina Škofja Loka, ki je za projekt 
prenove iz različnih naslovov uspe-
la pridobiti nepovratna namenska 
sredstva v skupni višini dobrih 530 
tisoč evrov. Za projekt Celovita ener-
getska prenova Loškega gradu je na 

javnem razpisu za sofinanciranje 
prenove stavb v lasti občin od Mini-
strstva za infrastrukturo prejela dob-
rih 330 tisoč evrov, z 200 tisoč evri 
nepovratnih namenskih sredstev pa 
projekt sofinancira tudi Ministrstvo 
za kulturo.

Zaradi poteka obnove gradu in 
izvajanja arheoloških raziskav je 
nekoliko omejeno gibanje v okolici 
gradu in na grajskem vrtu, zaprta pa 
je tudi pešpot, ki s parkirišča na Nun-
skem vrtu vodi na Loški grad. Parki-
ranje na območju Loškega gradu do 
zaključka vseh gradbenih del ne bo 
mogoče. Prav tako bo do predvidoma 
konca novembra Loški muzej za po-
samezne obiskovalce zaprt, možen 
pa bo obisk muzeja za vnaprej na-
javljene skupine.

Klavdija Škrbo Karabegović

Prenova Loškega gradu bo stala 1,4 milijona evrov, pri čemer je Občina Škofja Loka uspela pridobiti dobrih 530 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev. / Foto: Gorazd kavčič
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Na ogled natečajne rešitve za knjižnico

V Mali galeriji, v vhodni avli v pritličju Občine Škofja Loka, je vse do 25. 
novembra na ogled razstava natečajnih rešitev za novo knjižnico na Nami.

Investitor Občina Škofja Loka želi 
širši javnosti predstaviti prispele 
natečajne rešitve za projekt ce-

lostne sanacije obstoječega objekta 
bivše Name, in sicer za potrebe ure-
ditve Knjižnice Ivana Tavčarja v Ško-
fji Loki.

Na ogled so tako postavljeni pla-
kati za vse prispele natečajne rešit-
ve, nagrajene rešitve ter izbrana na-
tečajna rešitev. Predstavljeno je tudi 
ostalo natečajno gradivo. Razstavo 
si lahko ogledate v času uradnih ur 
občine.

Klavdija Škrbo Karabegović

Vizualizacija zmagovalne rešitve nove Knjižnice Ivana Tavčarja
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Spoznavala je dušo crngrobške cerkve

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu je izjemen biser naše sakralne 
dediščine. V zadnjem letu so v okviru projekta Crngrob naokrog podobo 
in dušo cerkve spoznavali številni obiskovalci. Tudi po zaslugi umetnostne 
zgodovinarke Loškega muzeja Nine Misson, urednice zanimivega vodnika 
po cerkvi.

ͰͰ Ko mlada umetnostna zgodo-
vinarka v Loškem muzeju za eno 
prvih obsežnejših raziskovalnih na-
log dobi cerkev Marijinega oznanje-
nja v Crngrobu …

… se ji zatresejo kolena, iz več ra-
zlogov. (smeh) Vsekakor sem imela 
občutek, da stopam v zelo velike če-
vlje. S crngrobško cerkvijo se je prvi 
poglobljeno ukvarjal že France Stele, 
pionir slovenske umetnostne zgodo-
vine. Za njim Emilijan Cevc, Dušan 
Koman ter Gašper Cerkovnik, če 
omeniva le nekaj imen. Med delom 
me je preganjalo eno od določil iz 
pogodbe o gradnji prezbiterija v Cr-
ngrobu iz 16. stoletja. Gradbeni moj-
ster je namreč moral, če parafrazi-
ram, z življenjem in premoženjem 
jamčiti, »da s svojim delom ne bo 
sebi in svoji stroki sramote delal.«

ͰͰ Koliko ste doslej sploh poznali 
crngrobško cerkev in vse »naokrog« 
nje, kot ste uporabili besedo v naslo-
vu celotnega projekta? Koliko pozor-
nosti temu biseru iz obdobja gotike 
ste bili deležni v času študija in ko-
nec koncev kot Ločanka?

Študent umetnostne zgodovine 
se tako ali drugače crngrobški cerkvi 
ne bo izognil. Sama sem v času se-
minarja pri Heleni Seražin, sedanji 
predsednici Slovenskega umetno-
stnozgodovinskega društva, imela 
priložnost poglobiti v izjemen ža-
nrski motiv Jožefa pri kuhanju, kot 

ga je v sredini 15. stoletja na stene 
severne ladje naslikal Mojster Bolf-
gang, eden najboljših poznogotskih 
slikarjev pri nas. Šlo je za individu-
alno nalogo, temo pa je izbrala pro-
fesorica. Leta kasneje je bil to prvi 
likovni spomenik iz Crngroba, ki sem 

ga predstavila za Novičnik v Loškem 
muzeju. Natančneje je šlo za prispe-
vek znotraj projekta Naša kuhna, v 
katerem smo med drugim predstav-
ljali kulinariko in jedilno kulturo 
preteklih obdobij. Ko sem začela 
razmišljati, kaj napisati, sem se takoj 

Igor Kavčič

Umetnostna zgodovinarka Nina Misson je več kot leto dni raziskovala preteklost crngrobške 
cerkve, da bi jo z vodnikom Crngrob naokrog bolje poznali danes. / Foto: Janez Pelko
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spomnila na Bolfgangovo fresko. Na 
osebni ravni pa mi bo vedno ostalo 
v lepem spominu, da sem imela kot 
takratna učenka na oddelku za orgle 
Glasbene šole Škofja Loka priložnost 
zaigrati na crngrobške orgle. Zaigrala 
sem skladbo Johana Pachelbla, žal 
pa je to bilo pred obnovo inštrumen-
ta, tako da so mi tipke dobesedno ple-
sale pod prsti. Kljub temu pa je bilo 
ustvarjati glasbo v takem ambientu 
vsekakor izjemen občutek.

ͰͰ Cerkev, njeno zgodovino in vse-
bino ste raziskovali več kot leto dni. 
Ste imeli občutek, da vam crngrob-
ška cerkev vedno bolj leze pod kožo?

Vsekakor! Za zdaj tudi ne kaže, 
da bo ta občutek kaj kmalu minil. 
Mislim, da je glavni razlog, da ta 
spomenik privlači tako strokovno 
kot laično publiko, ogromno nere-
šenih vprašanj, ki se nam še vedno 
porajajo. Ne nazadnje številne ljud-
ske zgodbe, o razbojnikih, Mariji, Aj-
dovski deklici pa Turkih, kažejo na 
to, da je cerkev begala že naše pred-
nike. Sakralne zgradbe, kakršna je 
ta, imajo namen v svojih obiskoval-
cih vzbuditi občutek majhnosti, po-
nižnosti in občudovanja. To se zgodi 
ne glede na to, ali smo verni ali ne. 
Tu se arhitektura in likovna umet-
nost ter – če imamo srečo – tudi 
glasba, ki prihaja od orgel, povežejo 
skupaj v sozvočno celoto, ki nago-
varja tisti del v nas, ki hrepeni po 
lepoti z veliko začetnico. Med pro-
jektom sem imela veliko priložnosti 
spremljati odzive obiskovalcev, ki so 
v cerkev prišli prvič. Lahko rečem, 
da nisem opazila nikogar, ki se ne bi 
čutil prevzetega, ko je vstopil vanjo.

ͰͰ Pravzaprav je šlo za obsežen 
projekt, katerega rezultat so tudi 
nova odkritja predvsem na področju 
fresk, razstava o njih pa tudi popu-
larizacija cerkve, ki je bila od konca 
pomladi in čez poletje odprta za obi-
skovalce. Ne nazadnje je tu odlični 
vodnik Crngrob naokrog, katerega 
urednica ste. K snovanju te čudovi-
te knjižice, ki jo imam v rokah, ste 

povabili širšo ekipo sodelavcev iz 
Loškega muzeja.

Tako je, za vodnik Crngrob naok-
rog sva vsebino umetnostnozgodo-
vinskega dela prispevala jaz in ko-
lega Boštjan Soklič, k sodelovanju 
pa sem povabila tudi Mojco Šifrer 
Bulovec. Zdelo se mi je, da bi bilo za-
nimivo, da bi fresko Svete Nedelje, 
ki jo je bilo seveda nujno vključiti v 
vodnik, predstavili s stališča etno-
loginje. Etnolog bo jasno na fresko 

gledal z drugimi očmi kot umetno-
stni zgodovinar, saj gre tu za različ-
ni vedi z različnimi pristopi. Bistve-
no pa je bilo sodelovanje z Branko 
Gradišar, vodjo projektov in našo 
»piarovko«, ki je bila moja desna 
roka pri pripravi vodnika in s kate-
ro sva pripravljali spletne vsebine. 
Glede na čas, ki smo ga imeli za iz-
vedbo aktivnosti pri projektu, je bilo 
jasno, da ne bo možno izpeljati neke 
poglobljene raziskave. Tudi sam cilj 
projekta je bil usmerjen v to, kako 
vse delo, ki so ga opravili strokov-
njaki pred nami, zbrati, obdelati 
in na zanimiv ter dostopen način 

predstaviti sodobnemu obiskoval-
cu. Naj omenim še, da je vodnik v 
celoti na voljo na naši spletni strani, 
v zavihku Muzej +.

ͰͰ Že po uvodnih poglavjih o imenu 
Crngrob in gradnji cerkve se sreča-
mo s Friderikom in Gabrijelom, s 
katerima potujemo po cerkvi, ki pa 
tudi nista zgolj običajna vodiča?

Friderik in Gabrijel, obiskovalca 
iz Kranja, sta leta 1410 obiskovala 
crngrobško cerkev. To vemo zato, ker 

sta nam to povedala sama. (smeh) 
Na zahodni fasadi je namreč še da-
nes ohranjen njun podpis z letnico. 
Danes te prakse nikakor ne spodbu-
jamo, takrat pa ni bilo nenavadno, 
da so romarji kar v steno cerkve 
vrezali svoje ime. Frideriku in Gab-
rijelu je dala podobo Lea Vučko, ki je 
pripravila tudi vse druge ilustracije 
v vodniku. Obiskovalec lahko tako v 
vsakem poglavju vodnika, ki je raz-
deljen na postaje, vidi tudi njiju in 
sledi njunemu pogledu.

ͰͰ Zdi se mi, da se ob vodniku sreča-
ta tako stroka kot širok krog potenci-
alnih obiskovalcev. Zasnovali ste ga 

Tu se arhitektura in likovna umetnost ter – če imamo srečo 
– tudi glasba, ki prihaja od orgel, povežejo skupaj v sozvočno 
celoto, ki nagovarja tisti del v nas, ki hrepeni po lepoti z 
veliko začetnico.
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Ste vedeli:
–  da imajo vsa smučarska očala Alpina na notranji strani stekel  

premaz Fog stop proti rosenju
–  kaj pomenijo oznake na steklih smučarskih očal Alpina:
 •    Q , Polarizacija, s katerimi veliko bolje vidite v difuzni svetlobi
 •    Q-lite, Mirror, IR filter, svetloba je manj bleščeča,  

obvezna oprema v visokogorju
 •     V, Varioflex, fotosteklo, glede na jakost UV žarkov  

steklo potemni (slika 1)
–  da imajo nekatera očala Alpina celo vse tri lastnosti QVM  

(polarizacjo, fotosteklo, IR filter)
–  da imajo očala s sferičnimi lečami 1800 pogled (slika 2)
–   da oznaka OTG na embalaži pomeni, da pod smučarskimi očali  

lahko uporabljate svoja korekcijska očala (slika 3)
–  da so vsa smučarska očala Alpina Made in EU
–  da je na trgu preko 100 različnih smučarskih očal Alpina
–   da se v primeru poškodbe stekel lahko naročijo nova stekla  

(pri uvozniku ASA Naklo)
–  da dobite vse informacije glede smučarskih očal Alpina  

na www.asa.si







na zelo sodoben način, strokovno in 
hkrati poljudno. Kot omenjeno, nas 
ob fotografijah in zapisih vseskozi 
spremljajo ilustracije Lee Vučko, ki 
se prepletajo z vsebino ...

Vodnikov po crngrobški cerkvi 
v resnici ne manjka. Prvi je izšel 
že v 30. letih prejšnjega stoletja, ko 
so začeli odkrivati freske v severni 
ladji cerkve pod vodstvom France-
ta Steleta in Mateja Sternena, prip-
ravil pa ga je starološki kaplan in 
umetnostni zgodovinar Janez Vei-
der. V muzeju pa smo želeli pripra-
viti vodnik, s katerim lahko obisko-
valec dejansko hodi po cerkvi in si 
jo sproti ogleduje. Vsega žal ni bilo 
mogoče vključiti, osredotočili pa 
smo se na posebnosti, kot sta od-
tis konjske podkve v preddverju in 
znamenito kitovo rebro v severni 
ladji.

ͰͰ Kaj vas je pri raziskovanju crn-
grobške cerkve še posebno presene-
tilo?

Zelo sem bila presenečena, da 
smo med pregledovanjem arhiva 
fotografa Toneta Mlakarja v muzeju 
odkrili polno fotografijo freske sv. 
Krištofa, ki je jo v 60. letih 15. stole-
tja na južno fasado naslikal že ome-
njeni Mojster Bolfgang. Freska je žal 
popolnoma uničena, na fotografiji 
pa še zelo dobro vidna. Res so sicer 
ohranjene Steletove fotografije, ki so 
malo ostrejše, vendar pa Mlakarjeva 
fresko prikazuje frontalno in v celoti, 
ne le delno.

ͰͰ Ne dvomim, da je vaš pogled na 
crngrobško cerkev v zadnjem letu 
dobil povsem drugačne dimenzije?

Če bi lani vedela vse to o cerkvi, 
kar vem zdaj (pa tudi danes niti prib-

ližno ne vem vsega), bi me bilo veli-
ko bolj strah lotiti se tega projekta. 
Včasih je bolje zamižati in skočiti 
čez prepad, ne da bi pogledal, koliko 
je v resnici globok.

ͰͰ Ali s crngrobško cerkvijo potujete 
tudi še naprej v času?

Moje posebno področje zanima-
nja je simbolika in tu vidim v zvezi 
s crngrobško cerkvijo še nekaj odpr-
tih možnosti. Ena od bolj ljubih tem, 
s katero sem se imela priložnost bolj 
poglobljeno ukvarjati, so znamenja 
na vrhu zvonikov – vključno s son-
cem na vrhu crngrobške cerkve. To 
je tema, ki me izjemno zanima, ven-
dar kaže, da bo zanjo čas šele po za-
ključku doktorskega študija.

Moje posebno področje zanimanja je simbolika in tu vidim v 
zvezi s crngrobško cerkvijo še nekaj odprtih možnosti.

PR
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Poslikali več kot tisoč kamenčkov

V Škofji Loki so se četrto leto pridružili akciji Manj svečk za manj grobov, 
v sklopu katere so letos zbrana sredstva namenili Osnovni šoli (OŠ) 
Jela Janežiča za razvoj programa montessori.

Z akcijo Manj svečk za manj grobov želijo na eni 
strani zmanjšati pretirano okraševanje grobov ob 
1. novembru, na drugi pa zbrati sredstva za nakup 

opreme, ki rešuje življenja. V Škofji Loki so se letos or-
ganizatorji akcije dogovorili z OŠ Jela Janežiča, da bodo 
prostovoljne prispevke namenili za razvoj programa 
montessori  na omenjeni šoli, ki določenim otrokom bi-
stveno pomaga pri samostojnosti. Zato so akcijo razširili 
tudi na območje, ki ga šola pokriva, torej še na območje 
občin Gorenja vas - Poljane, Žiri, Železniki in Medvode.

Z zbranimi sredstvi bodo tako pomagali, da bodo tudi 
otroci s posebnimi potrebami lahko razvijali notranje 
potenciale v pripravljenem okolju, ki jim bo to omogoča-
lo, in z ustreznimi materiali, ki bodo spodbujali njihovo 
celostno rast, so pojasnili organizatorji akcije. OŠ Jela 
Janežiča pa je sodelovala tudi pri poslikavi kamenčkov, 
s katerimi so pred 1. novembrom posamezniki lahko ok-
rasili grobove. Kamenčki predstavljajo alternativni sim-
bol poklona pokojnim namesto sveč. Sprva so se dogovo-
rili, da bodo v šoli okrasili dvesto kamenčkov, na koncu 
pa jih je bilo krepko čez tisoč. Izdelave okrasnih kamnov 
za grobove so se lotili v okviru delovne prakse za učence 
posebnega programa od 18. do 20. oktobra, so pojasnili 
na šoli. »Bili so zelo uspešni, saj so skupaj izdelali več kot 
tisoč okrasnih kamnov. Učenci so na praksi sodelovali 
v vseh fazah izdelave – od nabiranja, pranja, poslikave 

do lepljenja kamnov. Imeli so se lepo in komaj čakajo, da 
kamne opazijo po grobovih.« Akcijo so podprle vse štiri 
občine s Škofjeloškega, poleg OŠ Jela Janežiča pa so so-
delovali še društvo Sožitje, skavti Škofja Loka 1, skavti 
Železniki 1, skavti Poljanska dolina 1, skavti Žiri 1, skavti 
Preska 1, Kapucinski samostan Škofja Loka in Uršulinski 
samostan Sveti Duh.

Mateja Rant

Učenci OŠ Jela Janežiča so poslikali več kot tisoč kamenčkov. 
/ Foto: arhiv šole
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Nazaj v planinski raj

Pod tem naslovom je Gimnazija Škofja Loka sredi oktobra za slovensko mrežo 
Unescu pridruženih šol pripravila tradicionalni tujejezični recital Jezik – kultura 
in tradicija.

Jezik je orodje za sporazume-
vanje, obenem pa se z jezikom 
učimo kulture naroda, spozna-

mo njegovo zgodovino in kulturno 
dediščino,« poudarjajo v Gimnaziji 
Škofja Loka, ki je že 23. leto v Sokol-
skem domu v Škofji Loki pripravila 
tujejezični recital Jezik – kultura in 
tradicija. Ker je generalna skupščina 
Združenih narodov letošnje leto raz-

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka z zborovodjem Markom 
Ušeničnikom / Foto: Amadej Zalokar

Mateja Rant
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glasila za mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih 
območij, so tokrat za temo izbrali gore, hribe, planine ...

Slovensko mrežo Unescu pridruženih šol po besedah 
pomočnice ravnatelja Gimnazije Škofja Loka Ane Prevc 
Megušar ta čas sestavlja 130 osnovnih in srednjih šol ter 
zavodov, ki pripravljajo nacionalne projekte, h katerim 
povabijo tudi druge šole iz mreže. »Naša šola vsako leto 
pripravi recital, s katerim poudarjamo pomen rabe tujih 
jezikov skupaj z rabo materinščine.« Letošnjega recitala 
se je udeležilo okrog 130 učencev in dijakov iz 17 šol iz 
vse Slovenije, največ z Gorenjskega. Prispevki šol, ki so 
jih izvedli v tujem jeziku ali v materinščini v različnih 
umetniških zvrsteh, so se na različne načine navezo-
vali na tematiko lepote gora, hribov, planin in njihovo 
ohranjanje, obenem pa so opozarjali na spreminjanje 
podnebja – taljenje ledenikov, naravne katastrofe … »Na 
eni strani smo imeli opevanje lepot planinskega sveta, 
na drugi ozaveščanje o okoljskih problemih in poziv k 
ohranjanju planeta za prihodnje rodove.« Z recitalom pa 
obenem vsako leto prikažejo jezikovno raznolikost, saj 
je bilo na odru Sokolskega doma poleg materinščine mo-
goče slišati še angleščino, nemščino, francoščino, špan-
ščino, ruščino, hrvaščino, srbščino ... »Posebno zanimiv 
je bil prispevek učencev Osnovne šole Gorje, ki so pesem 

Aleksandra Mežka izvajali v znakovnem jeziku za gluhe 
in naglušne,« je pojasnila Ana Prevc Megušar. Pred za-
četkom recitala je tako nastopajoče kot goste nagovoril 
ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj, ki je tudi 
vodja mreže Unesco šol za vso Slovenijo.

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

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.si

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
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Tisa Habjan in Jakob Florjančič iz Gimnazije Škofja Loka / Foto: arhiv 
šole



UPRAVNIŠKIH STORITEV!
NOVI UGODNI PAKETI

Smo zaupanja vreden upravnik z dolgoletno tradicijo upravljanja in vzdrževanja 
večstanovanjskih stavb.
S svojimi strokovnimi storitvami znižujemo redne mesečne stroške in ohranjamo ter 
plemenitimo vrednost vaših nepremičnin.
Sedaj tudi na območju Škofje Loke z okolico nudimo izredno ugodne pakete upravniških 
storitev.
Pokličite nas in se prepričajte o prednostih, ki jih zagotavljamo našim strankam.
Odgovorno upravljamo z vašo lastnino. Že več kot 65 let.

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830  M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si

Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si

druzbadomplan
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Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,          

Vsa prosta delovna mesta si lahko pogledate na naši spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

    

se uvršCa med TOP 5 najbolj 
inovativnih podjetij v Sloveniji.

Iščete novo karierno priložnost? 
Zaposleni smo tisti, ki oblikujemo vizijo, določamo poslanstvo, ustvarjamo kulturo, si 

postavljamo vrednote in sprejemamo strategije za njihovo uresničevanje. Prepoznavamo 
nove poslovne priložnosti ter zanje oblikujemo nove izdelke in storitve. V skupini Domel 
trenutno zaposlujemo že več kot 1400 ljudi, ki sestavljajo učinkovit in zavzet kolektiv.

Pridružite se nam!

Zaposlitev za polni delovni čas in dolgoročno sodelovanje,
fleksibilni delovnik, možnost dela od doma,
možnost izobraževanja in pridobivanja novega znanja,
dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
subvencioniran nakup kart za smučanje, fitnes, 
skupinske vadbe in masaže,
parkirišče pred podjetjem.

Zlato priznanje

    

prejme

za inovativnost    

RECEPT ZA ZLATO 
PRIZNANJE:

SKRIVNA SESTAVINA

V NAŠO EKIPO VABIMO TEHNIČNI KADER 
ELEKTRO, STROJNE SMERI IN MEHATRONIKE.

NUDIMO VAM:
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Radi se družijo v Srečevalnici

Prejšnji mesec je v Škofji Loki zaživela Srečevalnica, namenjena pa je starejšim, 
ki si dopoldne želijo družbe in tudi različnih programov.

Sredi oktobra je v Dnevnem cen-
tru za otroke in mladostnike v 
Podlubniku, poleg prostora kra-

jevne skupnosti, zaživela Srečevalnica, 
ki ponuja druženja za starejše in aktiv-
no udeležbo pri zanimivih vsebinah.

»Ko smo mladi upokojenci, se lah-
ko posvečamo marsičemu, od športa 
naprej. Z leti se stvari spreminjajo, in 
ko sva pred leti klepetali s prijateljico 
iz Ljubljane, mi je pripovedovala o obi-
skovanju skupine za starejše. Takrat 
me to še ni preveč zanimalo, ko pa 
sem tudi sama začela opažati, da mi 
moči pešajo, in ko sem zasledila, da 
marsikje potekajo srečanja za starej-
še, pa sem pomislila, da nekaj podob-
nega moramo imeti tudi v Škofji Loki. 
Govorila sem tudi s prijatelji in prija-
teljicami, ki so se strinjali, da je dru-

ženje, zlasti dopoldne, za nas starejše 
pomembno in ga pogrešamo. Prav 
tako si želimo zanimivih predavanj in 
drugih programov, kaj vse se bo v Sre-
čevalnici dogajajo, pa bo odvisno tako 
od predlogov skupine kot strokovnih 

predlogov,« je povedala pobudnica 
Srečevalnice Mana Veble Grum, ki je 
razumevanje našla tako na domači 
občini kot tudi pa pri Apoloniji Kandus 
iz Večgeneracijskega centra pri Zavo-
du O, zavodu škofjeloške mladine.

»Ideja Mane Veble Grum se mi je že 
takoj zdela zelo zanimiva, žal pa naši 
prostori v Rdeči ostrigi za takšno de-
javnost niso primerni. Kar nekaj časa 
sem iskala pravi prostor, po predlogu 
Sabine Gabrijel s škofjeloške občine 
pa smo našli pravi prostor. V Dnev-
nem centru za otroke in mladostnike 
v Podlubniku so nas z veseljem vze-
li za sostanovalce in Srečevalnica je 
zaživela. Prvi dan smo pekli kostanj 
in jabolčni zavitek, začenjajo se tudi 
ustvarjalne delavnice,« je povedala 
Apolonija Kandus.

Več informacij glede Srečevalni-
ce dobite pri Apoloniji Kandus na te-
lefonski številki 040 477 640 od po-
nedeljka do petka med 10. in 14. uro 
ali na elektronskem naslovu apolo-
nija@zavodo.org.

Vilma Stanovnik

Različni dogodki so se v Srečevalnici v Podlubniku začeli sredi oktobra. / Foto: Vilma 
Stanovnik
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I. ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE 
ŠKOFJA LOKA SO BILE POTRJENE 
NASLEDNJE KANDIDATURE:

1. TINE RADINJA, roj. 11.05.1980, 
PUŠTAL 119, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI FILOZOF, delo, ki ga 
opravlja: ŽUPAN
predlagatelj: MIHA JEŠE IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. ROLANDO KRAJNIK, roj. 18.09.1968, 
GORENJA VAS - RETEČE 82, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
FINANČNI SVETOVALEC
predlagatelj: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA

3. GAŠPER HAFNER, roj. 11.09.1989, 
PAPIRNICA 9, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: ORODJAR 
– OBLIKOVALEC KOVIN, delo, ki ga 
opravlja: OBLIKOVALEC KOVIN - VARILEC
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

4. MARTIN TRAMPUŠ, roj. 15. 08.1969, 
SUŠKA CESTA 30, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK / ELEKTRONIK, delo, 
ki ga opravlja: PROGRAMER / VODJA 
RAZVOJA
predlagatelj: LEVICA

II. ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA SO 
BILE POTRJENE NASLEDNJE LISTE 
KANDIDATOV:

1. VOLILNA ENOTA:  KS GODEŠIČ,  
KS RETEČE – GORENJA VAS, KS TRATA

ŠTEVILKA LISTE: 1
ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. BRIGITA FRLIC, roj. 06.02.1985, 
GOSTEČE 3, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
ING. AGRONOMIJE, delo, ki ga opravlja: 
PRODAJALKA

2. JOŽEF TRILER, roj. 28.02.1960, 
FRANKOVO NASELJE 179, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 

ELEKTROINŠTALATER, delo, ki ga opravlja: 
ELEKTROINŠTALATER  - UPOKOJENEC

3. MARJETA TRILER, roj. 24.04.1970, 
KIDRIČEVA CESTA 46, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
KUHARICA, delo, ki ga opravlja: 
KUHARICA

4. JANEZ JENKO, roj. 09.07.1979, 
HAFNERJEVO NASELJE 94, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR 
STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja: 
DIREKTOR

5. BARBARA JUGOVIC, roj. 26.09.1996, 
GODEŠIČ 27, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTRICA INŽENIRKA AGRONOMIJE, 
delo, ki ga opravlja: TERENSKA 
KMETIJSKA SVETOVALKA

ŠTEVILKA LISTE: 2
ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. ROMAN HARTMAN, roj. 07.02.1954, 
HAFNERJEVO NASELJE 91A,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI ORGANIZATOR – 
MANAGER, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

2. JELKA DAGARIN, roj. 05.03.1966,  
SUHA 25, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORGANIZATOR INFORMATIK, delo, ki ga 
opravlja: PROJEKTANTKA

3. IGOR SADAR, roj. 29.03.1965, 
FRANKOVO NASELJE 7, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
KOMERCIALNI TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: SAMOSTOJNI PODJETNIK

4. ZALA TOMAŠIČ, roj. 29.09.1995, 
FRANKOVO NASELJE 60, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTRICA MEDNARODNIH ODNOSOV, 
delo, ki ga opravlja: PREDSTAVNICA ZA 
STIKE Z JAVNOSTMI SDS

5. MATJAŽ KLOBOVS, roj. 31.12.1972, 
KIDRIČEVA CESTA 30, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja: 
TEHNOLOG

6. DARINKA GORNIK, roj. 21.06.1954, 
RETEČE 5B, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GRAFIČARKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

7. LUKA KURALT, roj. 31.05.1993, 
GORENJA VAS-RETEČE 26, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
NARAVOSLOVNI TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: VODJA SKLADIŠČA

8. SUZANA KUŠAR, roj. 27.04.1976, 
DRAGA 6, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UPRAVNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: VOZNIK - 
SPREMLJEVALEC

ŠTEVILKA LISTE: 3
ime liste: GIBANJE SVOBODA
predlagatelj: GIBANJE SVOBODA

1. SIMON KRAJŠEK, roj. 04.08.1960, 
GODEŠIČ 12, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov:  
DIPL. UPR. ORGANIZATOR, delo, ki ga 
opravlja: VIŠJI SVETOVALEC

2. MAJA POŽENEL, roj. 19.06.1961, 
RETEČE 112, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov:  
UNIV. DIPL. ING. AGRONOMIJE, delo,  
ki ga opravlja: UČITELJICA

3. IZTOK HOSTNIK, roj. 18.04.1968, 
GODEŠIČ 62A, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ING. ELEKTROTEHNIKE, delo,  
ki ga opravlja: SVETOVALEC

ŠTEVILKA LISTE: 4
IME LISTE: TINE RADINJA IN PRIJATELJI 
LOKE
predlagatelj: VERONIKA HARTMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

1. MIHA PETERNEL, roj. 06.02.1989, 
FRANKOVO NASELJE 68, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA, delo, 
ki ga opravlja: MLADINSKI DELAVEC, 
VODJA ORGANIZACIJE

2. LEA KRIŽNAR, roj. 28.08.1975,  
GODEŠIČ 96, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: ING. 
TEKST. TEHNOLOGIJE, delo, ki ga opravlja: 
VODJA RAZVOJA IN PROIZVODNJE

Na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odločba US, 
23/17 in 29/21) v zvezi z 2. odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odločba US) Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka objavlja naslednji

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR IN LIST KANDIDATOV
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3. BLAŽ JESENKO, roj. 01.09.1960, TRATA 
28, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
NEZAPOSLEN

4. SARA ZAVEC, roj. 13.07.1990, 
LJUBLJANSKA CESTA 10, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
ING. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, 
delo, ki ga opravlja: UČITELJICA 
STROKOVNO-TEORETIČNIH MODULOV IN 
PRAKTIČNEGA POUKA

5. TOMAŽ AVGUŠTIN, roj. 24.11.1992, 
GORENJA VAS - RETEČE 20, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPRAVLJALEC STROJNIH LINIJ

6.  VERONIKA HARTMAN, roj. 13.01.1945, 
HAFNERJEVO NASELJE 89, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: PROF. 
ANGLEŠKEGA IN RUSKEGA JEZIKA, delo, 
ki ga opravlja: UPOKOJENKA

7. BOJAN BERČIČ, roj. 05.04.1960, 
FRANKOVO NASELJE 55,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov:  
ING. TEKST. TEHNOL., delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, TRENER BALINANJA, 

8. MATEJA JENKO, roj. 28.09.1998, 
GORENJA VAS – RETEČE 37, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
BIOTEHNOLOGINJA, delo, ki ga opravlja: 
ŠTUDENTKA

ŠTEVILKA LISTE: 5
ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

1. JELKA JELOVŠEK SREBOT, roj. 
19.02.1982, GODEŠIČ 175, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UN. DIPL. 
POLITOLOGINJA, delo, ki ga opravlja: 
PROGRAMI ZA OTROKE, NEVLADNI 
SEKTOR

2. DEJAN NOJIĆ, roj. 17.09.1971, 
GODEŠIČ 76, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK, delo, ki ga 
opravlja: VODJA ZDRAVSTVENE NEGE

3. NEVENKA MANDIĆ OREHEK, roj. 
05.08.1948, FRANKOVO NASELJE 67, 
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ARH. NOTRANJE ARHITEKTURE, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENKA

4. IGOR PEŠEC, roj. 11.03.1987, 
FRANKOVO NASELJE 168, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 

BOLNIČAR/NEGOVALEC, delo, ki ga 
opravlja: BOLNIČAR/NEGOVALEC

5. MAJDA ROJS, roj. 08.09.1977, 
FRANKOVO NASELJE 173, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: PPT 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: TEHNOLOG 
KONTROLE

6. ŠTEFAN KALAMAR, roj. 17.11.1941, 
HAFNERJEVO NASELJE 74, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
VARNOSTNI ING., delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

ŠTEVILKA LISTE: 6
ime liste: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA
predlagatelj: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA

1. ROLANDO KRAJNIK, roj. 18.09.1968, 
GORENJA VAS-RETEČE 82, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI 
EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
FINANČNI SVETOVALEC

2. MIRJANA ČESEN, roj. 16.06.1963, 
RETEČE 17, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA 
SOCIALNA DELAVKA, delo, ki ga opravlja: 
DIREKTORICA

3. MATJAŽ KRAJNIK, roj. 23.09.1964, 
GODEŠIČ 7, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ARHITEKT, 
delo, ki ga opravlja: ARHITEKT 
PROJEKTANT

4. ZORICA ŠKORC, roj. 23.11.1955, 
FRANKOVO NASELJE 41, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
SOCIALNA DELAVKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 7
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA

1. GAŠPER DOLJAK, roj. 28.11.1990, 
TRATA 7, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki 
ga opravlja: OBLIKOVALEC ZVOKA, 
PROGRAMER

2. NINA KOPAČ, roj. 01.11.1993, 
HAFNERJEVO NASELJE 110, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UN. 
DIPLOMIRANA PRAVNICA, delo, ki ga 
opravlja: STROKOVNI SODELAVEC

ŠTEVILKA LISTE: 8
ime liste: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. CIRIL PETERNEL, roj. 20.09.1954, 
DRAGA 10, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: ŠOLA 
ZA KMETOVALCE, delo, ki ga opravlja: 
KMETOVALEC – UPOKOJENEC

2. ANDREJA SMUKAVEC KRAJNIK dr. 
med., roj. 29.07.1965, FRANKOVO 
NASELJE 4, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DOKTOR 
MEDICINE, SPECIALISTKA SPLOŠNE 
MEDICINE, delo, ki ga opravlja: SPLOŠNA 
ZDRAVNICA

3. PETER JOŽE KRANJC, roj. 27.03.1947, 
FRANKOVO NASELJE 146, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: KEMIJSKI 
TEHNOLOG, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

4. MARIJA LOGONDER, roj. 23.11.1953, 
GODEŠIČ 166, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: VIŠJA 
MEDICINSKA SESTRA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

5. ANDREJ SVOLJŠAK, roj. 04.11.1961, 
DRAGA 3A, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: PAPIRNI 
TEHNOLOG, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

6. MARIJA JENKO, roj. 17.08.1955, DRAGA 
1A, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UPOKOJENKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

2. VOLILNA ENOTA:  OBMOČJE KS LOG, 
KS ZMINEC, KS ŠKOFJA LOKA - MESTO

ŠTEVILKA LISTE: 1
ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. VALENTIN JESENOVEC, roj. 11.12.1947, 
PUŠTAL 16, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORODJAR, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

2. EMA OBLAK, roj. 11.04.1968, VINCARJE 
19, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
BOLNIČAR NEGOVALEC, delo, ki ga 
opravlja: GOSPODINJA

3.ANDREJ JAMNIK, roj. 23.11.1962, 
GABROVO 4, ŠKOFJA LOKA
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strokovni ali znanstveni naslov: 
DOKONČANA OSNOVNA ŠOLA, delo, ki 
ga opravlja: KMETOVALEC

4. VIDA DOLENC, roj. 29.05.1962, 
SOPOTNICA 15, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
PRODAJALKA, delo, ki ga opravlja: 
GOSPODINJA

5. MATEJ DEMŠAR, dr. vet. med., roj. 
25.08.1967, VISOKO PRI POLJANAH 2, 
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DOKTOR 
VETERINARSKE MEDICINE, delo, ki ga 
opravlja: DIREKTOR OE UVHVVR

6. ANICA ALBREHT, roj. 13.08.1962, 
ZMINEC 106, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
KOMERCIALNI TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 2
ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. GREGOR HOSTNIK, roj. 12.09.1976, 
POLJANSKA CESTA 26, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK

2. POLONA DOBROVOLJC, roj. 03.06.1992, 
MESTNI TRG 42, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA 
OBRAMBOSLOVKA, delo, ki ga opravlja: 
KREIRANJE OBLEK

3. mag. VLADIMIR PETERNELJ, roj. 
09.07.1948, GRAJSKA POT 15,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENEC

4. BRIGITA PETERNELJ, dr. med.,  
roj. 17.11.1960, GRAJSKA POT 17,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DOKTOR MEDICINE, SPECIALISTKA 
EPIDEMIOLOGIJE IN MDPŠ, delo, ki 
ga opravlja: SPECIALISTKA MDPŠ – 
POSEBNA AMBULANTA

5. UROŠ COLOVIĆ, roj. 21.12.1979,  
NOVI SVET 16, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
AVTOMEHANIK, delo, ki ga opravlja: 
VZDRŽEVALEC

6. IRMA HOMAN, roj. 14.01.1976, 
PODPULFRCA 8A, ŠKOFJA LOKA

strokovni ali znanstveni naslov: KUHAR, 
delo, ki ga opravlja: ADMINISTRATOR

ŠTEVILKA LISTE: 3
ime liste: GIBANJE SVOBODA
predlagatelj: GIBANJE SVOBODA

1. RUDI PANJTAR, roj. 06.12.1962,  
BRODE 35, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ING. ELEKTROTEHNIKE, delo, ki ga 
opravlja: VODJA PROJEKTNE PISARNE

2. BAGI AMBROŽIČ KORDIĆ, roj. 
21.07.1961, MESTNI TRG 9, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. PRAVNICA, delo, ki ga opravlja: 
ODVETNICA

3. GAŠPER POŽENEL, roj. 26.06.1966, 
MESTNI TRG 40, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
ORGANIZATOR LOGISTIKE

4. MAJA ŠOŠTARKO, roj. 11.05.1986, 
ZMINEC 49, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
EKONOMISTKA, delo, ki ga opravlja: 
DOKUMENTARISTKA

5. JANEZ DEKLEVA, roj. 02.11.1962, 
ZMINEC 49, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ORGANIZATOR, delo, ki ga opravlja: 
VODJA PROJEKTOV

ŠTEVILKA LISTE: 4
IME LISTE: TINE RADINJA IN PRIJATELJI 
LOKE
predlagatelj: TINE RADINJA IN SKUPINA 
VOLIVCEV

1. TINE RADINJA, roj. 11.05.1980,  
PUŠTAL 119, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI FILOZOF, delo, ki ga 
opravlja: ŽUPAN

2. mag. MELITA REBIČ, roj. 27.07.1962, 
SPODNJI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTRA MANAGEMENTA, delo, ki ga 
opravlja: DIREKTORICA

3. SERGEJ NOVAK, roj. 12.08.1999, 
PUŠTAL 42, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki 
ga opravlja: PREDSEDNIK KLUBA 
ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV

4. SAŠA KOŠENINA, roj. 02.11.1987, 
KLOBOVSOVA ULICA 2, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 

DIPL. SLOVENISTKA, delo, ki ga opravlja: 
LEKTORICA

5. ROK ŠARIĆ, roj. 09.10.2001,  
LOG NAD ŠKOFJO LOKO 39, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: ŠTUDENT PRAVA

6. URŠKA MAČEK MOŽINA, roj. 
10.04.1981, ZMINEC 25B, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTRICA POSLOVNIH VED, delo, ki ga 
opravlja: PODSEKRETARKA

ŠTEVILKA LISTE: 5
ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

1. ACI (FRANC) FRANKO, roj. 16.12.1944, 
POLJANSKA CESTA 69, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORODJAR, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

2. JOŽICA STANIŠIČ, roj. 05.06.1957, 
BLAŽEVA ULICA 3, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UČITELJICA SLOVENŠČINE, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENKA

3. ZORAN BOJIĆ, roj. 25.02.1983, NOVI 
SVET 10, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
LOGISTIČNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
KONTROLOR TLAČNEGA LITJA

ŠTEVILKA LISTE: 6
ime liste: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA
predlagatelj: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA

1. TEA JAMNIK, roj. 29.12.1971,  
GRAJSKA POT 21, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKA TEHNICA, delo, ki ga 
opravlja: FINANČNICA

2. ŽIGA ČIČMIRKO, roj. 13.05.1992, 
MESTNI TRG 18, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: KOMERCIALIST

3. KATARINA ŽBOGAR, roj. 09.02.1982, 
BREZNICA POD LUBNIKOM 14,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI 
ETNOLOG IN KULTURNI ANTROPOLOG, 
DIPLOMIRANI WALDORFSKI VZGOJITELJ, 
delo, ki ga opravlja: VODJA INICIATIVE 
IN PROJEKTOV ZA PREVENCIJO PRED 
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DIGITALNO ZASVOJENOSTJO IN 
ODVISNOSTJO, KOORDINATORKA, 
ORGANIZATORKA IN IZVAJALKA 
DOGODKOV S PODROČJA ETNOLOGIJE, 
ROKODELSTVA IN UMETNOSTI

ŠTEVILKA LISTE: 7
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA

1. IVA LUKAN, roj. 01.10.1996, BRODE 44, 
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTERSKI ABSOLVENT ARHITEKTURE, 
delo, ki ga opravlja: PRODUCT DESIGN

2. BOŠTJAN DEBELJAK, roj. 21.12.1960, 
BLAŽEVA ULICA 7, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER RAČUNALNIŠTVA, delo,  
ki ga opravlja: RAČUNALNIŠKI 
PROGRAMER

3. LARISA ŠINK, roj. 08.12.1996, 
POLJANSKA CESTA 11, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: BREZPOSELNA

ŠTEVILKA LISTE: 8
ime liste: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. ŽIGA NASTRAN, roj. 13.02.1982, 
BODOVLJE 44, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE, delo, ki ga 
opravlja: VIŠJI PROJEKTANT

2. MARTINA JELOVČAN, roj. 05.02.1983, 
NA LOGU 15, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI EKONOMIST, delo, ki ga 
opravlja: MEDNARODNI LOGIST

3. ALOJZIJ BOGATAJ, roj. 07.05.1966, 
GABRŠKA GORA 11A, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ING. STROJNIŠTVA, delo, ki ga 
opravlja: VIŠJI SVETOVALEC

4. STANISLAVA RUPAR, roj. 04.01.1965, 
BUKOV VRH NAD VISOKIM 2, ŠKOFJA 
LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: KNJIGOVODJA

5. BOŠTJAN PLEŠKO, roj. 05.10.1967, 
PUŠTAL 155, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: GEODET, 
delo, ki ga opravlja: GEODETSKE MERITVE

3. VOLILNA ENOTA:   OBMOČJE 
KS SV. LENART – LUŠA, KS STARA 
LOKA – PODLUBNIK, KS BUKOVICA - 
BUKOVŠČICA

ŠTEVILKA LISTE: 1
ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. SEBASTJAN ČADEŽ, roj. 23.12.1973, 
VIRLOG 13, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: ORODJAR

2. ANA HAFNER, roj. 28.01.1995, TRNJE 
17, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: UPRAVLJALKA PREVOZOV

3. JOŽE ŽAGAR, roj. 21.01.1966, STARA 
LOKA 155, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: KMETIJSKI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: HLEVAR

ŠTEVILKA LISTE: 2
ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. mag. ROBERT STRAH, roj. 22.04.1976, 
PODLUBNIK 238, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER DRŽAVNIH IN EVROPSKIH 
ŠTUDIJ, delo, ki ga opravlja: VODJA 
SEKTORJA ZA TEH. UREJANJE PROMETA 
DRI D.O.O.

2. KATARINA BERTONCELJ MEGUŠAR, roj. 
04.03.1978, BUKOVICA 8, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. INŽ. ARHITEKTURE., delo, ki ga 
opravlja: ARHITEKTKA

3. GAŠPER HAFNER, roj. 11.09.1989, 
PAPIRNICA 9, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORODJAR – OBLIKOVALEC KOVIN, delo, 
ki ga opravlja: OBLIKOVALEC KOVIN - 
VARILEC

4. MARJETA ERŽEN, roj. 20.07.1993,CESTA 
TALCEV 16, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER INŽENIR AGRONOMIJE, delo, 
ki ga opravlja: MLADI RAZISKOVALEC NA 
DOKTORSKEM ŠTUDIJU

5. ANDREJ HOIVIK, roj. 13.01.1993, 
PODLUBNIK 162, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER KEMIJE, delo, ki ga opravlja: 
POSLANEC V DRŽAVNEM ZBORU RS

6. dr. URŠKA FLORJANČIČ, roj. 19.10.1970, 
PODLUBNIK 23, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DOKTORICA KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA, 
delo, ki ga opravlja: RAZISKOVLNO-
RAZVOJNA SODELAVKA

7. PRIMOŽ STANONIK, roj.  22.12.1971, 
ŠEVLJE 28, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
LOGISTIKE, delo, ki ga opravlja: VODJA 
URBANE OPREME

8. MARIJA LEBAR, roj. 19.04.1948, 
PODLUBNIK 155, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
PROFESORICA SLOVENSKEGA JEZIKA 
IN KNJIŽEVNOSTI, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 3
ime liste: GIBANJE SVOBODA
predlagatelj: GIBANJE SVOBODA

1. JERNEJ KOROŠEC, roj. 12.06.1980, 
VEŠTER 2, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: SAMOSTOJNI PODJETNIK

2. SERGEJA MALOVRH, roj. 02.05.1969, 
PODLUBNIK 56, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. PRAVNICA, PROF., delo, ki ga 
opravlja: SVETOVALKA

3. DOMEN ŽEPIČ, roj. 26.01.1978, 
PODLUBNIK 156, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: GRADBENI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: TURIZEM

ŠTEVILKA LISTE: 4
IME LISTE: TINE RADINJA IN PRIJATELJI 
LOKE
predlagatelj: IGOR DRAKULIĆ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

1. MARKO MURN, roj. 27.12.1954, CESTA 
TALCEV 5B, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ING. MATEMATIKE, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENEC

2. BORJANA VARJA KOŽELJ, roj. 10.09.1946, 
PODLUBNIK 329, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. 
DIPL. PROF. GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENKA, 
PROSTOVOLJKA, DRUŠTVO UNIVERZA ZA 
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

3. JAN GORŠE, roj. 14.04.1989, 
PODLUBNIK 153, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. FIZIK, 
delo, ki ga opravlja: MODELSKI ANALITIK
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4. MARIJA DEMŠAR, roj. 15.09.1954, 
ZGORNJA LUŠA 23, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. 
DIPL. SOC. DEL., delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

5. ANŽE REBEC, roj. 23.03.1981, 
GROHARJEVO NASELJE 82, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. 
DIPL. ORGAN. INF. SISTE., delo, ki ga 
opravlja: VODJA ERP SISTEMA

6. JANJA  VIZJAK, roj. 08.03.1962, 
PODLUBNIK 141, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENKA

7. MARKO MOHORIČ, roj. 30.04.1973, 
PEVNO 2A, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: SOŽITJE 
ŠKOFJA LOKA

8. CVETA ŠKOPELJA, roj. 11.04.1948, 
PODLUBNIK 208, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
VIŠJA UPRAVNA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 5
ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

1. mag. MIRJAM JAN BLAŽIČ,  
roj. 29.07.1947, STARA LOKA 110,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTRA LIVARSTVA, MAGISTER 
TEHNIČNIH ZNANOSTI, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENKA

2. SAŠO (ALEKSANDER) ŠARIĆ, roj. 
01.04.1977, PODLUBNIK 321, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽ. 
MEHATRONIKE, delo, ki ga opravlja: 
VODJA TEHNOLOGIJE LITJA

3. mag. LIDIJA GOLJAT PRELOGAR, roj. 
14.10.1978, ZGORNJA LUŠA 51, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: MAG. 
POLITOLOŠKIH ZNANOSTI IN PROF. 
ANG. IN SOC., delo, ki ga opravlja: 
RAVNATELJICA

4. TEVŽ POKORN, roj. 16.06.2000,  
TRNJE 13, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: PROFESIONALNI NOGOMETAŠ

5. NATAŠA KLANČAR, roj. 23.05.1972, 
PODLUBNIK 5, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
VZGOJITELJICA, delo, ki ga opravlja: 
POMOČNICA VZGOJITELJICE

6. BOJAN KRVINA, roj. 07.06.1961, 
GROHARJEVO NASELJE 8, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GOZDARSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

ŠTEVILKA LISTE: 6
ime liste: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA
predlagatelj: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA

1. TATJANA FRELIH, roj. 10.04.1966, 
GROHARJEVO NASELJE 11, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ZDRAVSTVENA TEHNICA, delo, ki ga 
opravlja: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA

2. DEAN JUG, roj. 10. 11. 1969, 
PODLUBNIK 160, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI EKONOMIST MANAGER, 
delo, ki ga opravlja: VODJA TIC ŠKOFJA 
LOKA

3. PETJA JANŽOVNIK, roj. 26.08.1990, 
PODLUBNIK 325, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKA TEHNICA, delo, ki ga 
opravlja: SAMOSTOJNA PODJETNICA

4. GAŠPER ŠTREMFELJ, roj. 13.12.1990, 
STARA LOKA 82, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK, delo, ki 
ga opravlja: REŠEVALEC V ENOTI NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI

ŠTEVILKA LISTE: 7
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA

1.ALJAŽ SAJOVIC, roj. 15.07.1988, 
PODLUBNIK 160, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
LABORATORIJSKI TEHNIK MEROSLOVJA

2. PETRA MIKLAUŽIČ, roj. 02.10.1986, 
VEŠTER 20C, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. SOC. PED., delo, ki ga opravlja: 
NOVINARKA

3. BORUT PUST, roj. 28.04.1971, CESTA 
TALCEV 3F, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
PSIHOTERAPEVT

4. ZDENKA ŠUŠTERŠIČ, roj. 12.01.1948, 
PODLUBNIK 161, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
TEKSTILNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 8
ime liste: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. KLEMEN ŠTIBELJ, roj. 23.11.1976, 
BUKOVICA 6A, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
SEKRETAR

2. URŠULA PINTAR, roj. 21.10.1976, 
PODLUBNIK 137, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, delo, ki ga 
opravlja: STROKOVNI SODELAVEC

3. JERNEJ BERNIK, dr. med., roj. 
24.03.1987, GROHARJEVO NASELJE 33, 
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DR. MED, 
delo, ki ga opravlja: ZDRAVNIK

4. JERNEJA ZRINSKI LIBIĆ. roj. 08.08.1987, 
GROHARJEVO NASELJE 19, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNIK, delo, ki ga opravlja: STROJNIK

5. GREGOR ŽAGAR, roj. 07.03.1973, 
MOŠKRIN 3, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
ŽIVILSTVA, delo, ki ga opravlja: UČITELJ 
PRAKTIČNEGA POUKA

4. VOLILNA ENOTA:   OBMOČJE KS SV. 
DUH, KS KAMNITNIK

ŠTEVILKA LISTE: 1
ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. TOMAŽ PAULUS, roj. 16.10.1981, 
PARTIZANSKA CESTA 23, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, DIPL. SOC. DELAVEC, delo, ki ga 
opravlja: DIREKTOR PODJETJA

2. ANJA TRILLER, roj. 10.07.2002, 
DORFARJE 43, ŽABNICA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: ŠTUDENTKA PRAVA

3. ALEŠ ŠTULAR, roj. 06.07.1954,  
SV. DUH 130, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: GEOMETER, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENEC

4. DARIJA JAMNIK, mag.,  roj. 31.07.1969, 
VIRMAŠE 19, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: MAG. 
MEDNARODNIH IN DIPL. ŠTUDIJ, delo, ki 
ga opravlja: FINANČNIK VII/II
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5. MARTIN KRAJNIK, roj. 27.01.1963,  
POD PLEVNO 72, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
FINOMEHANIK, delo, ki ga opravlja: 
SVETOVALEC ZA ERP

ŠTEVILKA LISTE: 2
ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. ALEŠ HABJAN, roj. 21.06.1972,  
SV. DUH 160G, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANI 
EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
DIREKTOR

2. SONJA KONČAN, roj. 15.05.1982, 
GRENC 2, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA 
EKONOMISTKA, delo, ki ga opravlja: 
RAČUNOVODJA

3. LUDVIK ŠTERBENC, roj. 05.07.1949, 
VIRMAŠE 137, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
SREDNJA POKLICNA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

4. ZVEZDANA STOJAKOVIĆ, roj. 
16.03.1978, SV. DUH 108, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, delo, ki ga 
opravlja: VODJA VELEBLAGOVNICE

5. JANEZ PIŠEK, roj. 31.01.1958,  
GRENC 37, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: PEČAR 
- KERAMIČAR, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

6. STANISLAVA ŽITNIK, roj. 02.05.1951,  
SV. DUH 41, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
TRGOVSKI POSLOVODJA, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 3
ime liste: GIBANJE SVOBODA
predlagatelj: GIBANJE SVOBODA

1.BRANKO CELAR, roj. 21.09.1951, 
PARTIZANSKA CESTA 45, ŠKOFJA LOKA,  
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. PRAVNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

ŠTEVILKA LISTE: 4
IME LISTE: TINE RADINJA IN PRIJATELJI 
LOKE
predlagatelj: MIHA JEŠE IN SKUPINA 
VOLIVCEV

1. mag. MIHA JEŠE, roj. 03.07.1954,  
POD PLEVNO 30, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER MANAGEMENTA, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENEC

2. TINKA TERŽAN, roj. 04.02.1965, 
PARTIZANSKA CESTA 41, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. 
DIPL. EKON., delo, ki ga opravlja: 
NAM. GENERALNEGA SEKRETARJA NA 
MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE

3. mag. BOJAN LUSKOVEC, roj. 
28.01.1956, SORŠKA CESTA 34,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽ. 
ELEKTROEN., DIPL. EKON., MAG. 
MANAGEMENTA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC

4. LEA LEONA MLAKAR, roj. 21.02.1958, 
PARTIZANSKA CESTA 6, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

5. MARKO KEMPERLE, roj. 22.05.1980,  
SV. DUH 273, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, delo, ki ga 
opravlja: ELEKTRO VZDRŽEVALEC

6. DARJA FRANKO, roj. 24.03.1963,  
STARA CESTA 24, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
ING. KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, delo, ki ga 
opravlja: SAMOSTOJNA PODJETNICA

ŠTEVILKA LISTE: 5
ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

1. MIHA ŠVARC, roj. 18.07.1999,  
SV.DUH 61B, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: ŠTUDENT

2. NEVENKA NOVAK, roj. 03.04.1968, 
PARTIZANSKA CESTA 15, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
PEDAGOG IN PROFESOR SLOVENŠČINE, 
delo, ki ga opravlja: PROFESORICA 
SLOVENŠČINE

3. DEJAN METERC, roj. 28.06.1973, 
VIRMAŠE 127, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. KEMIK, delo, ki ga opravlja: VODJA 
KAKOVOSTI

4. LINA DEČMAN MOLAN, roj. 03.01.1981, 
TAVČARJEVA ULICA 14, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
SPECIALISTKA ORGANIZACIJE 

IN MANAGEMENTA, DIPL. ING. 
RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE, 
delo, ki ga opravlja: UČITELJICA / 
PREDAVATELJICA

5. MIRO (MIRKO) DUIĆ, roj. 04.01.1948,  
POD PLEVNO 46, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
PREDSEDNIK DU ŠKOFJA LOKA

6. IRENA REŠEK, roj. 28.04.1950, 
PARTIZANSKA CESTA 46, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENKA

ŠTEVILKA LISTE: 6
ime liste: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA
predlagatelj: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA

1. dr. ANA FRELIH LARSEN, roj. 
25.07.1976, VIRMAŠE 181, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DOKTORICA ZNANOSTI IZ PODROČJA 
GEOGRAFIJE, delo, ki ga opravlja: 
VODJA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, 
RAZISKOVALKA

2. JALEN POKORN, roj. 07.06.1979,  
SV. DUH 188A, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: STROKOVNI 
DELAVEC V ŠPORTU – TRENER MLAJŠIH 
SELEKCIJ V NOGOMETU

3. mag. JOŽICA VAVPOTIČ SRAKAR, roj. 
28.10.1963, PARTIZANSKA CESTA 45, 
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTRA EKONOMSKIH ZNANOSTI, 
delo, ki ga opravlja: VODJA ENOTE, 
SVETOVALKA

4. EDIN OKIČIĆ, roj. 08.04.1980,  
VIRMAŠE 219, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK, 
delo, ki ga opravlja: KOMERCIALIST

ŠTEVILKA LISTE: 7
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA

1. MARTIN TRAMPUŠ, roj. 15.08.1969, 
SUŠKA CESTA 30, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK / ELEKTRONIK, delo, 
ki ga opravlja: VODJA RAZVOJA/ 
PROGRAMER

2. KATJA KOROŠEC, roj. 21.09.1997,  
POD PLEVNO 24, ŠKOFJA LOKA
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strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: TRENER RITMIČNE GIMNASTIKE

3. MIHA KORDIŠ, roj. 06.03.1989,  
SV. DUH 44, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIV. DIPL. FILOZOF IN LITERARNI 
KOMPARATIVIST, delo, ki ga opravlja: 
POSLANEC V DRŽAVNEM ZBORU

4. KAJA MAVRIČ, roj. 15.01.2003, 
PARTIZANSKA CESTA 44, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: ŠTUDENT

ŠTEVILKA LISTE: 8
ime liste: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. ANDRAŽ KRZNAR, roj. 11.04.1982, 
DEMŠARJEVA CESTA 17, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. DIPL. 
EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: LOGISTIK 

2. dr. MARIJA KLOPČIČ, roj. 24.05.1962, 
LJUBLJANSKA CESTA 4, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
IZREDNI PROFESOR / RAZISKOVALEC, 
delo, ki ga opravlja: PREDAVATELJICA, 
RAZISKOVALKA, STROKOVNA VODJA 
PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE

3. PETER ŠKERJANC, roj. 08.07.1956, 
DORFARJE 31, ŽABNICA
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: UPOKOJENEC

4. ANTONIJA HABJAN KRIŽAJ,  
roj. 27.05.1938, KIDRIČEVA CESTA 4,  
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
PROFESORICA PSIHOLOGIJE IN 
SLOVENŠČINE, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA

5. dr. DAVID JEZERŠEK, roj. 04.10.1978, 
POD PLEVNO 27, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: DOKTOR 
ZNANOSTI, delo, ki ga opravlja: DIREKTOR

III. ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI SO BILE 
POTRJENE NASLEDNJE KANDIDATURE:

KRAJEVNA SKUPNOST GODEŠIČ 

1. MAJA STARMAN, roj. 22.04.1980, 
GODEŠIČ 109, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: 
KOMERCIALIST TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: KOMERCIALIST,  

predlagatelj: MATJAŽ KRAJNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. TAJDA STOKUĆA, roj. 13.09.2000, 
GODEŠIČ 37, ŠKOFJA LOKA                         
strokovni ali znanstveni naslov: SREDNJA 
STROKOVNA IZOBRAZBA, delo, ki ga 
opravlja: ŠTUDENTSKO DELO, 
predlagatelj: MATJAŽ KRAJNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. BORUT SLABE, roj. 01.12.1988, 
GODEŠIČ 112, ŠKOFJA LOKA    
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
ORGANIZATOR INFORMATIK, delo, ki ga 
opravlja: INFORMATIK, 
predlagatelj: MAJA STARMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

4. MATJAŽ KRAJNIK, roj. 23.09.1964, 
GODEŠIČ 7, ŠKOFJA LOKA                        
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. INŽ. ARHITEKTURE, delo, ki ga 
opravlja: ARHITEKT, 
predlagatelj: MAJA STARMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

5. ERIK GARTNER, roj. 02.11.1996, 
GODEŠIČ 107, ŠKOFJA LOKA                         
 strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: PROJEKTNI 
INŽENIR, predlagatelj: MATJAŽ KRAJNIK 
IN SKUPINA VOLIVCEV

6. ANA KRIŽNAR, roj. 21.11.2000, 
GODEŠIČ 96, ŠKOFJA LOKA                              
strokovni ali znanstveni naslov: SREDNJA 
TEHNIČNA ŠOLA, delo, ki ga opravlja: 
ŠTUDENTSKO DELO
predlagatelj: MAJA STARMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

7. SIMON KRAJŠEK, roj. 04.08.1960, 
GODEŠIČ 12, ŠKOFJA LOKA                        
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
INŽ. UPR. ORG., delo, ki ga opravlja: VIŠJI 
SVETOVALEC, predlagatelj: MATJAŽ 
KRAJNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

8. MARKO STARMAN, roj. 12.04.1981, 
GODEŠIČ 147, ŠKOFJA LOKA                     
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
ORG. DELA, delo, ki ga opravlja: POŠTNI 
MANIPULANT, predlagatelj: MATJAŽ 
KRAJNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

9. PIA DELALUT, roj. 31.03.1971, 
GODEŠIČ 49, ŠKOFJA LOKA                                
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
POSLOVNA SEKRETARKA, 
predlagatelj: MATJAŽ KRAJNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

10. MATEJA ŠARC, roj. 26.02.1993, 
GODEŠIČ 27, ŠKOFJA LOKA                          
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 

SANIT. INŽ., delo, ki ga opravlja: 
KONTROLOR V PROIZVODNJI, 
predlagatelj: MATJAŽ KRAJNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST  RETEČE - 
GORENJA VAS 

1. TOMAŽ JENKO, roj. 21.11.1964, 
RETEČE 54, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: 
PREDMETNI UČITELJ MAT. IN 
TEH. VZGOJE, delo, ki ga opravlja: 
POUČEVANJE NA OŠ, 
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. DARKO BOGATAJ, roj. 29.10.1967, 
RETEČE 29, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
LABORANT, delo, ki ga opravlja: 
LABORANT, 
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. NEJC DRNOVŠEK, roj. 30.05.1985, 
RETEČE 77, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
VIŠJI MOJSTER, 
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

4. ŠPELA TROP, roj. 07.01.2000, 
GORENJA VAS-RETEČE 74, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov:  
GIM. MATURANT, delo, ki ga opravlja: 
ŠTUDENT, 
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

5. ANAMARIJA VOLČIČ, roj. 16.04.2001, 
RETEČE 80, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov:  
GIM. MATURANT, delo, ki ga opravlja: 
ŠTUDENT, 
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

6. TOMAŽ AVGUŠTIN, roj. 24.11.1992, 
GORENJA VAS-RETEČE 20,  
ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPRAVLJALEC STROJNIH LINIJ,
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

7. BRINA KRAJNIK, roj. 18.10.2000, 
GORENJA VAS-RETEČE 82,  
ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov:  
GIM. MATURANT, 
delo, ki ga opravlja: ŠTUDENT, 
predlagatelj: TOMAŽ AVGUŠTIN IN 
SKUPINA VOLIVCEV
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KRAJEVNA SKUPNOST TRATA

VOLILNA ENOTA 1:

1. EDVARD POTOČNIK, roj. 15.04.1964, 
FRANKOVO NASELJE 160, ŠKOFJA LOKA,
strokovni ali znanstveni naslov: VOZNIK 
- STROJNIK, delo, ki ga opravlja: VOZNIK 
- STROJNIK, predlagatelj: JOLANDA ŠMID 
– POTOČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

2. MIHA PETERNEL, roj. 06.02.1989, 
FRANKOVO NASELJE 68, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA, delo, 
ki ga opravlja: DIREKTOR, ZAVOD O, 
ZAVOD ŠKOFJELOŠKE MLADINE, 
predlagatelj: BREDA SOFRONIEVSKI IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. ANICA MRAK, roj. 12.02.1951, 
FRANKOVO NASELJE 159, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENKA,
predlagatelj: TOMAŽ FISCHER IN 
SKUPINA VOLIVCEV

4. MATJAŽ KLOBOVS, roj. 31.12.1972, 
KIDRIČEVA CESTA 30, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja: 
TEHNOLOG, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

5. JANEZ DEMŠAR, roj. 29.07.1967, 
FRANKOVO NASELJE 162, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
SAMOSTOJNI PODJETNIK, 
predlagatelj: SAŠO STARČIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. JOŽEF TRILER, roj. 28.02.1960, 
FRANKOVO NASELJE 179, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROINŠTALATER, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, predlagatelj: SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA

7. DEJAN SMEH, roj. 12.04.1985, 
FRANKOVO NASELJE 156, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
VARSTVA OKOLJA, delo, ki ga opravlja: 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, 
predlagatelj: GREGA TANŠEK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 2: 

1. mag. PRIMOŽ KRAJNIK, roj. 20.05.1962, 
FRANKOVO NASELJE 4, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: MAGISTER 
ELEKTROTEHNIKE, delo, ki ga opravlja: 
NAČRTOVANJE INTEGRIRANIH VEZIJ, 
predlagatelj: ANDREJA SMUKAVEC 
KRAJNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

2. MATEJ KOŠIR, roj. 10.08.1973, 
FRANKOVO NASELJE 91, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK, delo, ki ga 
opravlja: SAMOSTOJNI OBRTNIK, 
predlagatelj: PRIMOŽ SKLEDAR IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. IGOR SADAR, roj. 29.03.1965, 
FRANKOVO NASELJE 7, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
KOMERCIALNI TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: SAMOSTOJNI PODJETNIK, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

4. VANJA DEMŠAR, roj. 09.04.1981, 
FRANKOVO NASELJE 41, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, delo, ki 
ga opravlja: FINANČNICA, 
predlagatelj: JERNEJA DEMŠAR IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 3:

1. IVAN JAKOB KOKALJ, roj. 09.04.1947, 
HAFNERJEVO NASELJE 81, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
TEKSTILNI DELOVODJA, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: ŠTEFAN KALAMAR IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. ROMAN HARTMAN, roj. 07.02.1954, 
HAFNERJEVO NASELJE 91A, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANI ORGANIZATOR, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

3. VERONIKA HARTMAN, roj. 
13.01.1945, HAFNERJEVO NASELJE 89, 
ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
PROFESORICA ANG. IN RUS. JEZIKA, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENKA, 
predlagatelj: AVGUST HARTMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 4:

1. JELKA DAGARIN, roj. 05.03.1966, 
SUHA 25, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORGANIZATOR INFORMATIK, delo, ki ga 
opravlja: PROJEKTANTKA, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

VOLILNA ENOTA 5:

1. BLAŽ JESENKO, roj. 01.09.1960,  
TRATA 28, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: SREDNJA 

STROKOVNA TEHNIČNA, delo, ki ga 
opravlja: ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, 
predlagatelj: STANISLAV STRNAD IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 6:

1. MOJCA REJEC, roj. 19.04.1955,  
LIPICA 9, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
UPOKOJENKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: NINA REJEC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 7:

1. STANISLAV OKORN, roj. 23.02.1955, 
HOSTA 11, ŠKOFJA LOKA,  
strokovni ali znanstveni naslov: 
LESARSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: URŠKA STOJANOV IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 8:

1. CIRIL PETERNEL, roj. 20.09.1954, 
DRAGA 10, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: ŠOLA 
ZA KMETOVALCE, delo, ki ga opravlja: 
KMETOVALEC - UPOKOJENEC, 
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 9:

1. DARKO BRDNIK, roj. 29.9.1958, 
PUNGERT 25, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
PRODAJALEC, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC,
predlagatelj: JOŽICA BRDNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 10:
/

KRAJEVNA SKUPNOST  
ŠKOFJA LOKA – MESTO

VOLILNA ENOTA 1:

1. TANJA KREK, roj. 13.07.1980,  
NOVI SVET 10, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. EKONOMIST, delo, ki ga opravlja: 
JAVNA AGENCIJA ZA ZDRAVILA IN 
MEDICINSKE PRIPOMOČKE, 
predlagatelj: TANJA KREK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. EMA OBLAK, roj. 11.04.1968, 
VINCARJE 19, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
BOLNIČAR NEGOVALEC, delo, ki ga 
opravlja: GOSPODINJA, 
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predlagatelj: TANJA KREK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. UROŠ COLOVIĆ, roj. 21.12.1979,  
NOVI SVET 16, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
AVTOMEHANIK, delo, ki ga opravlja: 
VZDRŽEVALEC, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

4. IGOR PRIMOŽIČ, roj. 05.09.1974,  
NOVI SVET 7, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROKOVNI INŽENIR, delo, ki ga opravlja: 
VODJA IZMENE, 
predlagatelj: TANJA KREK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 2:

1. mag. VLADIMIR PETERNELJ, roj. 
09.07.1948, GRAJSKA POT 15,  
ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE, delo, ki ga 
opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. ANDREJ FRANKO, roj. 12.09.1955, 
POLJANSKA CESTA 68, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽ. 
LESARSTVA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: ALENKA FRANKO IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. VOJKO MARGUČ, roj. 21.01.1980, 
POLJANSKA CESTA 56, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: POLICIST, 
delo, ki ga opravlja: STROKOVNI DELAVEC 
NA GASILSKI ZVEZI ŠKOFJA LOKA, 
predlagatelj: BLAŽ LEŠNJAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. JERNEJ KOŽUH, roj. 03.12.1997, 
KOPALIŠKA ULICA 40, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki ga 
opravlja: POKLICNI GASILEC, 
predlagatelj: SIMON KOŽUH IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. VINCENCIJ DEMŠAR, roj. 21.01.1941, 
KOPALIŠKA ULICA 22, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov:  
PROF. ZGODOVINE IN GEOGRAFIJE,  
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

VOLILNA ENOTA 3:

1. ANŽE DEBELJAK, roj. 26.07.1981, 
CANKARJEV TRG 8, ŠKOFJA LOKA, 

strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
POSLUŽEVALEC ELEKTRARNE, 
predlagatelj: ANDREJ AMBROŽIČ IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. NACE JEMEC, roj. 10.02.1993, 
KLOBOVSOVA ULICA 10, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA, delo, 
ki ga opravlja: PRODAJALEC, 
predlagatelj: MATJAŽ JEMEC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. ROK KOKALJ, roj. 20.10.1978,  
MESTNI TRG 14, ŠKOFJA LOKA,
 strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
OEC., delo, ki ga opravlja: DIREKTOR, 
predlagatelj: SARA PETERNEL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 4:
/

VOLILNA ENOTA 5:

1. VALENTIN JESENOVEC,  
roj. 11.12.1947, PUŠTAL 16, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: ORODJAR, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: KATARINA JESENOVEC IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. ŠPELA TAVČAR, roj. 17.07.1974, 
PUŠTAL 33A, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
USNJARSKO – KRZNARSKI KONFEKCIJSKI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: DIREKTORICA, 
predlagatelj: KATARINA JESENOVEC IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. ANTON PERŠIN, roj. 01.11.1954, 
PUŠTAL 63, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
TEKSTILNO – KEMIJSKI TEHNIK, delo, ki 
ga opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: ANTON PERŠIN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 6:

1. ALOJZ KRŽIŠNIK, roj. 29.09.1975, SV. 
OŽBOLT 11, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
OBDELOVALEC IN PREDELOVALEC KOVIN, 
delo, ki ga opravlja: KMETOVALEC, 
predlagatelj: NATAŠA KRŽIŠNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST ZMINEC

1. MIHA JEZERŠEK, roj. 10.06.1981, 
ZMINEC 137, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 

SAMOSTOJNI PODJETNIK, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. MITJA PREVODNIK, roj. 21.09.1985, 
BODOVLJE 26, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
LESARSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
SAMOSTOJNI PODJETNIK, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. BARBARA LIVK KAFOL, roj. 
05.10.1978, ZMINEC 112, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. 
DIPL. MANAGER, delo, ki ga opravlja: 
RAČUNOVODJA, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. STANISLAV LIVK, roj. 27.09.1978, 
ZMINEC 112, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
FOTOGRAF, delo, ki ga opravlja: 
DIREKTOR RAČUNOVODSKEGA SERVISA, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. JERNEJ DOLENC, roj. 10.05.2002, 
ZMINEC 84, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: LESARSKI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: ŠTUDENT, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. MIRAN PIVK, roj. 14.04.1955, 
SOPOTNICA 16, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
POKLICNI ŠOFER, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

7. SABINA PRIMOŽIČ, roj. 01.03.1973, 
BODOVLJE 29, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
POSLOVODJA TRGOVINE HOFER, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

8. URŠKA MAČEK MOŽINA, roj. 
10.04.1981, ZMINEC 25B, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: UNI. 
DIPL. KOMUNIKOLOG IN MAGISTRICA 
POSLOVNIH VED, delo, ki ga opravlja: 
USLUŽBENEC NA MINISTRSTVU ZA 
ZDRAVJE, SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE, 
predlagatelj: DUŠAN KAFOL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST LOG

1. ANTON RUPAR, roj. 20.05.1965,  
BUKOV VRH NAD VISOKIM 2, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: KMET, 
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delo, ki ga opravlja: KMET, ŠOFER, 
predlagatelj: DEMŠAR IVAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. TINA ŠTRIKER, roj. 16.06.1986,  
LOG NAD ŠKOFJO LOKO 31A,  
ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER POSLOVNIH VED, delo, ki ga 
opravlja: VODJA PRODAJE, 
predlagatelj: JOŽE KRMELJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. IVAN DEMŠAR, roj. 30.04.1967, 
VALTERSKI VRH 1, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: KMET, 
delo, ki ga opravlja: KMET, ŠOFER, 
predlagatelj: RUPAR ANTON IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. PETER KLEMENČIČ, roj. 19.05.1983, 
NA LOGU 23, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR, 
delo, ki ga opravlja: GRADBENIK, 
predlagatelj: RUPAR ANTON IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. IDA ŠTREMFELJ, roj. 23.02.1984, LOG 
NAD ŠKOFJO LOKO 38, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, DIPLOMIRANA 
VARSTVOSLOVKA, delo, ki ga opravlja: 
LAB. TEHNIK, 
predlagatelj: JOŽE KRMELJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. BLAŽ KOS, roj. 25.04.1984, GABRK 5, 
ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: 
SLIKOPLESKAR, delo, ki ga opravlja: 
SLIKOPLESKAR, 
predlagatelj: JERNEJ ČARMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

7. ROK BRADEŠKO, roj. 01.04.1988,  
LOG NAD ŠKOFJO LOKO 19A,  
ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
SAMOSTOJNI PODJETNIK, 
predlagatelj: JOŽE KRMELJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

8. ZVONKA STANONIK, roj. 07.10.1961, 
LOG NAD ŠKOFJO LOKO 40, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: 
RAZREDNA UČITELJICA, delo, ki ga 
opravlja: RAZREDNA UČITELJICA, 
predlagatelj: RUPAR ANTON IN SKUPINA 
VOLIVCEV

9. JERNEJ ČARMAN, roj. 02.04.1991, 
BRODE 18, ŠKOFJA LOKA
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: KAKOVOST, 
predlagatelj: JERNEJ ČARMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

10. DRAGICA KOŠIR, roj. 16.04.1965, 
VISOKO PRI POLJANAH 4A, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: ZOBNA 
ASISTENTKA, delo, ki ga opravlja: ZOBNA 
ASISTENTKA, 
predlagatelj: JERNEJ ČARMAN IN 
SKUPINA VOLIVCEV

11. MATEJ ŠTREMFELJ, roj. 08.04.1987, 
LOG NAD ŠKOFJO LOKO 38, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: GRAFIČAR 
- TISKAR, delo, ki ga opravlja: TISKAR, 
predlagatelj: JOŽE KRMELJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

12. SIMON ŠTRIKER, roj. 24.06.1983, LOG 
NAD ŠKOFJO LOKO 31A, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. INŽ. RAČ. IN INF., delo, ki ga 
opravlja: VODJA MARKETINGA, 
predlagatelj: JOŽE KRMELJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST STARA LOKA - 
PODLUBNIK 

VOLILNA ENOTA 1:

1. ALEKSANDRA HOIVIK, roj. 04.08.1953, 
PODLUBNIK 162, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. SOCIOLOGINJA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. IVAN JAKŠIČ, roj. 07.01.1951, 
PODLUBNIK 302, ŠKOFJA LOKA,  
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA

VOLILNA ENOTA 2:
/

VOLILNA ENOTA 3:
/

VOLILNA ENOTA 4:

1. mag. ROBERT STRAH, roj. 22.04.1976, 
PODLUBNIK 238, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER ZNANOSTI, delo, ki ga 
opravlja: VODJA SEKTORJA ZA TEH. 
UREJANJE PROMETA DRI, D.O.O., 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. NATAŠA PORENTA, roj. 21.05.1948, 
PODLUBNIK 265, ŠKOFJA LOKA,  
strokovni ali znanstveni naslov: 
KOMERCIALIST, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: JOŽEFA ANŽEL IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. IGOR DRAKULIĆ, roj. 22.02.1965, 
PODLUBNIK 46, ŠKOFJA LOKA,  
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. NOVINAR, delo, ki ga opravlja: 
VODJA PROJEKTOV, 
predlagatelj: IGOR DRAKULIĆ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. HELENA KAVČIČ TOMŠE, roj. 
04.10.1971, PODLUBNIK 43, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. ORG. INF., delo, ki ga opravlja: 
SVETOVALEC PODROČJA - INFORMATIK, 
predlagatelj: IGOR DRAKULIĆ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 5:

1. SEBASTJAN ČADEŽ, roj. 23.12.1973, 
VIRLOG 13, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: ORODJAR, 
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

VOLILNA ENOTA 6:

1. JERNEJ BERNIK, dr. med, roj. 
24.03.1987, GROHARJEVO NASELJE 33, 
ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: DR. MED., 
delo, ki ga opravlja: ZDRAVNIK, 
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

2. BOJAN KRVINA, roj. 07.06.1961, 
GROHARJEVO NASELJE 8, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
GOZDARSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 7:
/

KRAJEVNA SKUPNOST  
SV. LENART - LUŠA

1. SIMONA PFAJFAR, roj. 15.05.1972, 
ROVTE V SELŠKI DOLINI 7, SELCA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
KMETIJSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
KMETOVALKA, 
predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. JANA TAVČAR, roj. 17.01.1963, 
SPODNJA LUŠA 20A, SELCA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
PRODAJALKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. BORIS MESEC, roj. 26.05.1962,  
SV. LENART 17, SELCA,
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strokovni ali znanstveni naslov: KOVINAR, 
delo, ki ga opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

4. ANTON BERNIK, roj. 25.04.1957, 
SPODNJA LUŠA 40, SELCA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
KV VOZNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

5. JURIJ OZEBEK, roj. 16.04.1973,  
ROVTE V SELŠKI DOLINI  2, SELCA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORODJAR, delo, ki ga opravlja: STRUGAR 
CNC - OPERATER,
 predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

6. TOMAŽ ČEMAŽAR, roj. 22.04.1973,  
SV. LENART 6, SELCA, 
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja: 
KONSTRUKTER, 
predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

7. ANDREJA POTOČNIK, roj. 20.05.1970, 
SV. LENART 41, SELCA,  
strokovni ali znanstveni naslov: 
ORODJAR, delo, ki ga opravlja: 
MOJSTRICA V ELEKTRO INDUSTRIJI, 
predlagatelj: ALENKA OZEBEK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA 
BUKOVŠČICA

VOLILNA ENOTA 1:

1. JANEZ GORTNAR, roj. 12.01.1989, 
SPODNJA LUŠA 8, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: DIREKTOR 
PODJETJA, predlagatelj: ANŽE ANŽIČ IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. TOMAŽ PINTAR, roj. 27.06.1993,  
SV. TOMAŽ 15, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
AVTOSERVISNI TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: RAZREZ LESA, predlagatelj: 
BARBARA PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV

3. MARKO PETERNELJ, roj. 28.09.1987, 
SV. TOMAŽ 2, SELCA 
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. 
ING. STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja: 
TEHNOLOG, predlagatelj: MIHAEL PINTAR 
IN SKUPINA VOLIVCEV

4. CVETKA DOLENC, roj. 16.05.1970, 
PRAPROTNO 14, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 

STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPRAVLJALEC STROJNE LINIJE, 
predlagatelj: ANŽE ANŽIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. JANJA DOLENC, roj. 13.03.1993, 
PRAPROTNO 19A, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
MAGISTER INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, 
delo, ki ga opravlja: ASISTENT 
RAZISKOVALEC,
predlagatelj: ANŽE ANŽIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 2:

1. BOJAN DOLENC, roj. 14.01.1982, 
STIRPNIK 1, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK, delo, ki ga 
opravlja: SKRBNIK TEHNOLOGIJ, 
predlagatelj: BORUT LAVTAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. STANKA BRADAČ, roj. 03.07.1973, 
ŠEVLJE 17A, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
DIPLOMIRANA PREVAJALKA, delo, ki 
ga opravlja: PREVAJANJE, predlagatelj: 
STANKA BRADAČ IN SKUPINA VOLIVCEV

3. IVAN ALIČ, roj. 29.08.1965,  
BUKOVICA 18, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: LESARSKI 
TEHNIK, delo, ki ga opravlja: UPOKOJENEC, 
predlagatelj: ERNEST LOTRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. ROK STANONIK, roj. 28.02.2000, 
ŠEVLJE 28, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
KONSTRUKTOR /TEHNOLOG, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

5. KATARINA BERTONCELJ MEGUŠAR, 
roj. 04.03.1978, BUKOVICA 8, SELCA     
strokovni ali znanstveni naslov:  
UNIV. DIPL. ING. ARHITEKTURE, delo,  
ki ga opravlja: ARHITEKTKA, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

6. KLEMEN KEMPERLE, roj. 15.11.1990, 
STIRPNIK 12, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GRADBENI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
GOZDAR – SEKAČ, KMETOVALEC, 
predlagatelj: KATJA KEMPERLE IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 3:

1. ZDRAVKO MARKELJ, roj. 29.07.1967, 
BUKOVŠČICA 23, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
STROJNIŠTVA, delo, ki ga opravlja:  

VODJA PROIZVODNJE, 
predlagatelj: BRANKO FLANDER IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. MARIJA DEMŠAR, roj. 25.05.1969, 
KNAPE 16, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
LABORATORIJSKA TEHNICA, 
predlagatelj: BRANKO FLANDER IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 4:

1. JOŽE SELIŠEK, roj. 12.02.1965, 
POZIRNO 5, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
AVTOKLEPAR, delo, ki ga opravlja: 
POKLICNI VOZNIK, 
predlagatelj: JOŽE BENEDIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. PETER DEBELJAK, roj. 06.07.1979, 
STRMICA 10, SELCA
strokovni ali znanstveni naslov: 
GIMNAZIJSKI MATURANT, delo, ki 
ga opravlja: NABAVNO – PRODAJNI 
KOMERCIALIST, 
predlagatelj: MARJETA DEBELJAK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH

VOLILNA ENOTA 1:

1. DARIJA JAMNIK, mag., roj. 31.07.1969, 
VIRMAŠE 19, ŠKOFJA LOKA,
strokovni ali znanstveni naslov: MAG. 
MEDNARODNIH IN DIPLOMATSKIH ŠTUDIJ, 
delo, ki ga opravlja: FINANČNIK VII/II, 
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

2. SONJA KONČAN, roj. 15.05.1982, 
GRENC 2, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA 
EKONOMISTKA, delo, ki ga opravlja: 
RAČUNOVODJA, 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

3. TEA TOMŠIČ, roj. 26.02.1978,  
VIRMAŠE 14, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
KEMIJSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
RAZISKOVALNA SODELAVKA, 
predlagatelj: IGOR JURIČAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. KRISTINA KOVAČ, roj. 13.11.1956, 
VIRMAŠE 151, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: IGOR JURIČAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV
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5. BOŠTJAN RAVNIHAR, roj. 14.06.1972, 
VIRMAŠE 123, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov:  
MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV, 
delo, ki ga opravlja: PLANER 
PROIZVODNJE, p
predlagatelj: IGOR JURIČAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 2:

1. MARKO KEMPERLE, roj. 22.05.1980, 
SV. DUH 273, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
ELEKTROTEHNIK-ELEKTRONIK,  
delo, ki ga opravlja: ELEKTRO 
VZDRŽEVALEC, 
predlagatelj: BLAŽ POTOČNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. dr. MOJCA NASTRAN, roj. 16.09.1984, 
SV. DUH 123, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov:  
DR. BIOZNANOSTI, delo, ki ga opravlja: 
DOCENT NA FAKULTETI, 
predlagatelj: BLAŽ POTOČNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. GORAZD PORENTA, roj. 14.07.1975, 
SV. DUH 112, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
UNIVERZITETNI DIPL. INŽ. 
RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE, delo, 
ki ga opravlja: VODJA RAZVOJA, 
predlagatelj: BLAŽ POTOČNIK IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 3:

1. MIHA CEGNAR, roj. 26.12.1981, 
DORFARJE 26, ŽABNICA, 
strokovni ali znanstveni naslov:  
DIPL. ING. AGRONOMIJE, delo, ki ga 
opravlja: KMETOVALEC, 
predlagatelj: ANITA TRILLER IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. mag. TJAŠA KAVČIČ COF,  
roj. 31.12.1988, DORFARJE 19, ŽABNICA, 
strokovni ali znanstveni naslov:  
MAG. MOLEKULARNE BIOLOGIJE, delo, 
ki ga opravlja: EKSPERT KONTROLE 
KAKOVOSTI, 
predlagatelj: ANITA TRILLER IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. JANEZ TRILLER, roj. 23.09.1964, 
DORFARJE 43, ŽABNICA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
TEHNOLOG, delo, ki ga opravlja: 
TEHNOLOG, 
predlagatelj: ANITA TRILLER IN SKUPINA 
VOLIVCEV

KRAJEVNA SKUPNOST  
KAMNITNIK

VOLILNA ENOTA 1:

1. ALOJZ KRIŽAJ, roj. 21.08.1949, 
PARTIZANSKA CESTA 43, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: VOZNIK 
AVTOBUSA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: NOVINC FRANC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. FRANČIŠKA DEMŠAR – MESEC,  
roj. 21.02.1952, PARTIZANSKA CESTA 41, 
ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
OPERATER, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: NOVINC FRANC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. JURIJ BOGATAJ, roj. 22.10.1974, 
PARTIZANSKA CESTA 42, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov:  
DIPL. EKON., delo, ki ga opravlja:  
VODJA KLJUČNIH KUPCEV, 
predlagatelj: JURIJ BOGATAJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. FRANC NOVINC, roj. 12.10.1970, 
PARTIZANSKA CESTA 42, ŠKOFJA LOKA,
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI 
OBRATNI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
DELO V PROIZVODNJI, 
predlagatelj: NOVINC FRANC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 2:

1. KRIŠTOF RAMOVŠ, roj. 26.10.1985, 
ŠOLSKA ULICA 13, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR 
MULTIMEDIJE, delo, ki ga opravlja: 
MULTIMEDIJSKE STORITVE, 
predlagatelj: VALERIJA PRETNAR 
RAMOVŠ IN SKUPINA VOLIVCEV

2. NIKA BALON URANKAR,  
roj. 31.07.1962,  
PARTIZANSKA CESTA 46, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOM. TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: NATALIJA STRNAD IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. NATALIJA STRNAD, roj. 18.05.1958, 
PARTIZANSKA CESTA 46, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
POLICISTKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: NATALIJA STRNAD IN 
SKUPINA VOLIVCEV

4. RUDOLF GRABROVEC, roj. 01.10.1957, 
PARTIZANSKA CESTA 46, ŠKOFJA LOKA,
 strokovni ali znanstveni naslov: VOJAK 
- PODČASTNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 

predlagatelj: NATALIJA STRNAD IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 3:

1. IVANKA PETERNEL, roj. 02.07.1948, 
TAVČARJEVA ULICA 27, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: 
EKONOMSKI TEHNIK, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENKA, 
predlagatelj: IVANKA PETERNEL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. DOMEN PRIMOŽIČ, roj. 05.11.1980, 
POTOČNIKOVA ULICA 11, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: 
TRGOVEC, delo, ki ga opravlja: DIREKTOR, 
predlagatelj: JURE KAVČIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. LINA DEČMAN MOLAN,  
roj. 03.01.1981, 
TAVČARJEVA ULICA 14, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: SPEC. 
DIPL. INŽ. RAČ. IN INF., delo, ki ga 
opravlja: UČITELJICA, PREDAVATELJICA 
predlagatelj: MARKO MOLAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLILNA ENOTA 4:

1. mag. BOJAN LUSKOVEC,  
roj. 28.01.1956,  
SORŠKA CESTA 34, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: MAG. 
MENEDŽMENTA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: FRANC GIDER IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. KITKA KOPRIVNIKAR, roj. 30.09.1977, 
POD PLEVNO 79, ŠKOFJA LOKA, 
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. 
DIPL. INŽ. LESARSTVA, delo, ki ga 
opravlja: POSLOVNI SEKRETAR, 
predlagatelj: JURE KAVČIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. FRANC GIDER, roj. 25.06.1952, 
DEMŠARJEVA CESTA 22A, ŠKOFJA LOKA 
strokovni ali znanstveni naslov: 
STROJNIŠTVO, UČITELJ PRAKTIČNEGA 
POUKA, delo, ki ga opravlja: 
UPOKOJENEC, 
predlagatelj: FRANC GIDER IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Številka: 041-2/2022
Datum: 27.10.2022

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE ŠKOFJA LOKA

Predsednica:
Mihaela Novak KolenkoO
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42 Oglasi  
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y Za zeleno-rdeco loko 

 

Zeleno-rdeca kombinacija   y 

5 

prva VOLILNA ENOTA Druga VOLILNA ENOTA 

tretja VOLILNA ENOTA cetrta VOLILNA ENOTA y 

Nosilka liste               

Izgradnja novega vrtca 
na področju Trate ali 

Reteč 

Programski poudarek Programski poudarek 

Nosilec liste                         
Franc FRANKO 

 

Ohranjanje naravnih 
danosti, kulturne          

dediščine in obalne      
krajine obeh Sor 

Nosilka liste                         
Mirjam                                                           
JAN-BLAŽIĆ 

Programski poudarek 

Razširitev trgovine z 
osnovnimi življenjskimi 

potrebščinami v                     
Podlubniku 

Programski poudarek 

Nosilec liste                         
Miha ŠVARC 

Nadaljevanje izgradnje 
optičnega omrežja v    
smeri Kranja in na             

obrobnih področjih občine 

Program Socialnih demokratov za zeleno-rdečo Loko 
• Skrb za zdravje občank in občanov in                                                                       

izgradnja novega zdravstvenega doma 

• Izgradnja letno-zimskega bazena 
• Zavzemanje za demokracijo in večjo 

vključenost občanov v odločanje 

• Varna odstranitev zdravju škodljivih      
gradbenih materialov iz bivalnega okolja 

• Razširitev sistema izposoje koles in uvedba 
dodatnih linij javnega potniškega prometa 

Jelka JELOVŠEK 
SREBOT 

SOCIALNI DEMOKRATI, Levstikova ulica 15,1000 LJUBLJANA



44 Starejši  

Zelo pomembno je, da je starost lepa

Dogodek na Trati je bil organiziran ravno s tem namenom: da starejšim od 80 let 
polepšajo popoldne – z glasbo, plesom, kosilom in drobnim darilom.

Na zadnji oktobrski petek popoldne se je v prosto-
rih OŠ Cvetka Golarja na Trati zbralo okrog 70 
krajanov Krajevne skupnosti (KS) Trata. Kot nam 

je povedala predsednica Krajevne organizacije Rdečega 
križa (KORK) Trata Zorica Škorc, so se prvič sicer srečali 
leta 2019, letošnje srečanje je bilo drugo, saj se vmes dve 
leti zaradi covida-19 niso srečevali.

V KS Trata je sicer 210 starejših od 80 let, za katere 
skrbi cela vrsta prostovoljcev KORK Trata, od tega jih je 
na omenjeno srečanje prišlo okrog 70, od leta 2019 do le-
tos pa jih je žal 33 umrlo.

V času epidemije na starostnike niso pozabili. Obisko-
vali so jih tako, da so prišli do vrat in jim pustili kakšno 
drobno pozornost. »Kar nekaj jih ima računalnike in smo 

lahko komunicirali po Zoomu ali Skypu, največkrat pa 
seveda po telefonu,« se spominja Zorica Škorc.

Tistim, ki so se zbrali na druženju na Trati, so po ko-
silu predali darilca, tiste, ki se srečanja niso mogli udele-
žiti, pa bodo obiskali in jih prav tako obdarili.

»Smo starajoča se družba in starejši potrebujejo tako 
malo,« pravi Škorčeva. »Zadovoljni so že samo s pogovo-
rom, z nasmehom, obiskom. Vse 70-, 80- in 90-letnike 
obiščemo, danes smo upali, da bo prišla tudi najstarejša 
gospa, ki je v domu, 98 let ima, a se ni dobro počutila ...«

V KS Trata in v KORK Trata tako skrbijo, da social-
ne stike kar se da dobro vzdržujejo, da starejši nimajo 
občutka, da so sami ali da so zapostavljeni. »Veseli nas, 
da so med seboj povezani, in krasno je, ko se srečajo, ko 
vidimo, koliko imajo eden drugemu povedati.«

Zorica Škorc razmišlja tudi, da je zelo pomembno, da 
je starost lepa. Da se človek zaveda, da je nekaj v življenju 
ustvaril, ima svoje vrednote. »Kolikor se lahko naučimo 
od otrok, toliko se lahko tudi od starejših. Otroci imajo 
radovednost, iskrivost, direktnost, starejši pa modrost in 
izkušnje, ki so neprecenljive.«

Drugo srečanje krajanov Krajevne skupnosti Trata je 
torej minilo v prijetnem vzdušju in klepetu. Starejši so 
prostore OŠ Cvetka Golarja zapuščali dobre volje in vsi 
si želijo, da bi se v letu 2023 ponovno zbrali, morda še v 
večjem številu, in da bi ta srečanja postala tradicionalna. 
»Moramo pa se zavedati, da je starejše treba spoštovati v 
vseh ozirih, saj od njih lahko veliko dobimo. Zares veliko. 
Ker so izjemni.«

Klara Mrak

Srečanje starejših od osemdeset let na Trati / Foto: Klara Mrak
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ZA LJUDI 
IN ZDRAVO 

OKOLJE

Rolando Krajnik
za župana Škofje Loke

6

Vse stranke in liste v občini se zavzemamo za podobne 
vrednote, za razvoj občine, tako mesta kot vasi. 

Komunalno ekološka lista pa je edina, 
ki ji je čisto in zdravo okolje na prvem mestu 

že od vsega začetka delovanja.

fb.com/KomunalnoEkoloskaLista • www.kel-lista.eu

NAJBOLJ POMEMBNA PROGRAMSKA IZHODIŠČA: 
Odločno reševanje ekoloških vprašanj • Zagotoviti dovolj zdravnikov za zdravstveno oskrbo 

2
vseh občanov • Stalen nadzor nad izpusti v okolje • Večja skrb za starejše • 

Stanovanja za mlade • Varne kolesarske steze po celi občini • Cesta Trata-Meja 
• Izgradnja vrtca na Trati in v Retečah • Podaljšanje mestnih avtobusnih linij • 

Škofja Loka na seznam UNESCO • Trajnostni gospodarski razvoj občine
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46 Zanimivosti  

Mlade vabijo po priložnosti v tujino

Konec oktobra je vrata odprla mednarodna pisarna Familija, ki bo mladim 
Ločanom omogočala, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja tujina.

Škofjeloški izobraževalni in terapevtski center 
Familija ima tudi program mednarodnih izme-
njav Kids in action oziroma otroci v akciji, ki so 

ga pred kratkim nadgradili z mednarodno pisarno. 
»Ta pisarna je informacijska točka za vse mlade, ki jih 
zanimajo priložnosti v tujini,« je povedal koordinator 
mednarodnih projektov pri Familiji Matjaž Vouk in 
dodal, da kdorkoli, ki med 18. in 30. letom ugotovi, da si 
želi v tujino, lahko pride k njemu po nasvete v pisarno 
v prvem nadstropju na Mestnem trgu 38, prav tako pa 
lahko piše na spletni naslov internacional@familija.
eu. »Mlade vedno nagovarjam, naj dobijo izkušnje v 
tujini, nato pa se z njimi vrnejo domov,« je ob odprtju 
pisarne poudaril loški župan Tine Radinja.

Vilma Stanovnik

Koordinator mednarodnih projektov pri Familiji Matjaž Vouk v novi pisarni 
/ Foto: vilma stanovnik

VERJAMEMO
v občino Škofja Loka
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Za razvoj in posodobitev infrastrukture
 • obnova ceste v Selško dolino in izgradnja vzporedne kolesarske poti
 • izgradnja protipoplavne zaščite naselij ob obeh Sorah

Za zdravstvo
 • kakovostno in dostopno zdravstvo za vse občane, tako za odrasle kot otroke

Za razvoj podeželja
 • ureditev komunalne infrastrukture na podeželju
 • otroško igrišče v vsako vas naše občine

Za kulturo in šport
 • rešitev prostorske stiske Glasbene šole 
 • izvedba Škofjeloškega pasijona
 • vrnitev otroškega programa v Loško gledališče
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Zanimivosti 47 

Gasilci pokazali, kaj vse znajo

Na predpraznično soboto se je na Štemarjah trlo obiskovalcev. Najmlajši so 
gasilce gledali z velikim zanimanjem, odrasli pa s strahospoštovanjem.

Škofja Loka se je kopala v je-
senskem soncu, temperature 
pa so bile take, da so se mnogi 

skozi mesto sprehodili v kratkih hla-
čah in rokavih. In tisti, ki so prišli do 
parkirišča Štemarje, so v sobotnem 
dopoldnevu imeli kaj videti. Tempe-
raturo so tam dodatno dvigovali ga-
silci osmih škofjeloških enot, ki so na 
ta dan pokazali, v kakšnih primerih 
priskočijo na pomoč in kaj vse mo-
rajo pri tem obvladati. Prikaza gasil-
skih veščin so se torej udeležila vsa 
prostovoljna gasilska društva iz Ško-
fje Loke: Škofja Loka, Bukovica, Stara 
Loka, Virmaše - Sv. Duh, Trata, Gode-
šič, Gosteče in Reteče - Gorenja vas.

Skozi veščine in znanja gasilcev 
je vodil Rok Košir, poveljnik PGD Tra-
ta in podpoveljnik občinskega gasil-
skega poveljstva. Povedal nam je, da 
so prisotnim prikazali različne točke 

njihovega dela: od oživljanja in giba-
nja v zadimljenem prostoru do vrv-
ne tehnike in gašenja s t. i. brentačo, 
predstavili so tudi delovanje gasilnih 
aparatov. Videli smo lahko tudi, kako 
poteka gasilska intervencija od kli-

ca na pomoč naprej. Kako postopajo, 
ko dobijo klic, kako se oblečejo, kako 
vstopajo v prostore ipd.

Najbolj presunljiva trenutka pri-
kaza sta bila zagotovo reševanje 
osebe, ki je v prometni nesreči osta-
la ukleščena v avtomobilu, in prikaz 
tega, kako velik plamen nastane, če 
v vrelo olje zlijemo vodo; na prostem 
se je plamen dvignil nekaj metrov v 
zrak. Če se to zgodi v kuhinji, takoj 
pride do velikega požara.

Pa je število gasilk in gasilcev na 
Loškem zadostno? Košir odgovarja, 
da vedno potrebujejo nove gasilce; 
trenutno jih sicer ne primanjkuje, a 
si želijo svoje vrste še okrepiti.

Za konec nam je dal še čisto 
konkreten nasvet za hladnejše dni: 
ko imamo v avtu oblečeno bundo, 
spodnji krak varnostnega pasu nuj-
no pripnimo pod bundo; če ga nismo 
pravilno namestili in se zgodi pro-
metna nesreča, lahko v stotinki se-
kunde zlezemo iz pasu.

Klara Mrak

Reševanje ukleščene osebe / Foto: tina Dokl

Plamen, ki nastane, če v vrelo olje zlijemo vodo / Foto: tina Dokl
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Imajo tri 
državne 
prvake
Kolokovci so zaključili 
novo uspešno kolesarsko 
sezono.

Člani Športnega društva Koloka 
so kolesarsko sezono uradno 
začeli marca s pripravami v 

Biogradu na Moru, zaključili pa konec 
septembra z druženjem in podelitvijo 
nagrad najboljšim. Hermina Jelovčan, 
predsednica društva, poudarja, da je 
za njimi še ena uspešna sezona, v ka-
teri so dosegali tudi odlične rezultate 
na tekmovanjih doma in v tujini.

»Izpeljali smo super uvodne 
priprave, fantje so uspešno opravili z 
Extrem tourom, tudi spomladanski 

piknik je bil dobro obiskan. Kolesar-
ke in kolesarji so naše barve uspeš-
no zastopali na tekmovanjih. Izka-
zala se je tudi navijaška skupina. 
Vsako leto več nas je na spominski 
vožnji do Naceta. Tudi runde so bile 
dobro obiskane in skoraj vse tudi us-
pešno izvedene. Ponovno smo izpe-
ljali redni Kolokin GP. Tudi vzponi do 
Naceta oziroma izziv Passo di Nace 
je nekaterim postal stalnica. Skozi 
leto so se zvrstili še drugi dogodki. 
Skratka, bili smo zelo aktivni,« je 
na zaključku pojasnila Hermina Je-
lovčan.

In kdo so bili letos najboljši? V iz-
zivu Passo di Nace, torej pri zbiranju 
vzponov do Naceta, je v ženski kon-
kurenci prepričljivo zmagala Darja 
Prevodnik (32 vzponov), v moški pa 
njen mož Izidor Prevodnik (58 vzpo-
nov). Povprečnemu številu vzponov 
se je med ženskami najbolj približa-
la Dragica Habjan, med moškimi pa 
Jože Kordiš. V skupnem seštevku 
Koloka GP je bila v ženski konku-
renci prva Tea Stražar, druga Dragi-
ca Habjan in tretja Darja Prevodnik, 
pri moških pa je zmagovalec Izidor 
Prevodnik pred Andrejem Draksler-
jem in Janezom Uršičem. Kolokovci 
so v sezoni 2022 na tekmah Pokala 
Slovenije na stopničke stopili kar 
28-krat. V njihovih vrstah so trije dr-
žavni prvaki, in sicer Dragica Habjan 
v vožnji na čas, Tadej Aleš na cestni 

dirki in Matej Mihovec v vzponu. Iz 
njihovih vrst je tudi skupni zmago-
valec Pokala polanskih puklov. To je 
Andrej Draksler. Janez Uršič je bil v 
svoji kategoriji zmagovalec triatlona 
jeklenih (plavanje-kolo-tek).

V Športnem društvu Koloka tudi 
pozimi ne bodo počivali. Cestna ko-
lesa bodo zamenjali za gorska, tekli 
bodo na smučeh in hodili v hribe. 
Niso pa zgolj športno usmerjeni. 
Decembra bodo znova obdarova-
li Ločane. Že lani se je nekaj članic 
obleklo v Božičkove pomočnice in so 
v mestu mimoidočim delile drobna 
darilca. Novost je bila lepo sprejeta.

Maja Bertoncelj

Zakonca Darja in Izidor Prevodnik sta se 
največkrat v sezoni povzpela do Naceta, 
Izidor je tudi zmagovalec Koloka GP. / Foto: 
ŠD Koloka

V ŠD Koloka imajo tri državne prvake (prvi z leve Matej Mihovec, v sredini Dragica Habjan 
in desno Tadej Aleš). Na sliki sta še Janez Uršič (drugi z leve) in Sandi Jugovic. / Foto: ŠD 
Koloka

Tea Stražar je zmagovalka GP Koloka med 
ženskami. / Foto: ŠD Koloka
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Balinarji 
Trate so 
regionalni 
prvaki

Konec oktobra so 
balinarji Trate nastopili 
na finalnem turnirju 
regionalne lige in domov 
prinesli zmagovalni 
pokal.

V letos ustanovljeni regional-
ni ligi so nastopala moštva 
Črne gore, Srbije, Bosne in 

Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. 
»Na kvalifikacijskem turnirju v Pore-
ču smo po veliki borbi iz tekmovanja 
izločili Zrinjevac iz Zagreba in tako 
osvojili drugo mesto ter nastop na 
finalnem turnirju. Tega je v Beogra-
du organiziral Balinarski klub Novi 

Beograd. Na njem smo pometli s 
konkurenco, saj smo najprej s 17 : 5 
premagali ekipo Metkovića, v veli-
kem finalu pa z 18 : 4 še Istro Poreč. 
Tako smo poleg nagrad dobili tudi 
prehodni pokal,« je povedal predse-
dnik BD Trata Bojan Buden.

Vilma Stanovnik

Balinarji Trate so na finalnem turnirju zasluženo zmagali. / Foto: arhiv BD trata

Začela se je šolska košarkarska liga

Čeprav rezultati pri najmlajših športnikih niso naj-
pomembnejši, je bilo vzdušje na prvem turnirju 
šolske košarkarske lige, ko so se med seboj pome-

rile ekipe, sestavljene iz drugošolcev in tretješolcev, še 
kako zanimivo in borbeno.

Zbrani navijači, ki jih je bilo na tribunah res veliko, so 
na tekmah lahko videli številne lepe poteze tako deklet 
kot fantov, vsem pa sta bila skupna ljubezen in navduše-
nje do košarke.

Polycom  šolska košarkarska liga se bo nadaljevala s 
prvim krogom v kategoriji četrtošolcev in petošolcev, ki 
je na sporedu naslednjo soboto, 19. novembra.

Vilma Stanovnik

Konec oktobra je v športni dvorani na Trati potekal prvi turnir Polycom šolske 
košarkarske lige.

V telovadnici na Trati se je konec oktobra začela Polycom šolska 
košarkarska liga. / Foto: Vilma Stanovnik
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Tekstilni odpadki so iz mode

Tekstilna in oblačilna industri-
ja je skupaj s prometom, ži-
vilsko industrijo in bivanjem 

ena izmed največjih onesnaževal-

cev. Ima velik vpliv na rabo tal, one-
snaževanje vode in emisije toplo-
grednih plinov. Evropskemu tednu 
zmanjševanja odpadkov (ETZO) se 
lahko pridružijo podjetja, industrija, 
združenja, nevladne organizacije, 
javni organi, izobraževalne ustano-
ve in posamezniki. V tednu, ko po-
teka ETZO, organizirate aktivnost, 
ki bo čim širšo javnost ozaveščala o 
eni izmed izbranih tem tega tedna. 
Svojo akcijo lahko še do 10. novem-
bra prijavite na spletni strani ETZO. 
Prijavljena akcija naj se osredotoči 
na najmanj eno od tem: Strogo iz-

ogibanje nastajanja odpadkov oz. 
zmanjševanje nastajanja odpadkov 
pri samem viru (najboljši je tisti 
odpadek, ki sploh ne nastane), Ak-
tivnosti za ozaveščanje o nujnosti 
zmanjševanja količine odpadkov, ki 
jih proizvedemo, in nasveti, kako to 
doseči, Ponovna uporaba in pripra-
va na ponovno uporabo (predelajmo, 
izmenjajmo, podarimo, izposodimo 
si), Aktivnosti, ki ozaveščajo, da ima 
vsak izdelek še eno življenje. Cilj 
aktivnosti naj bo spodbuditi k izbiri 
izdelkov za večkratno uporabo, k na-
jemu predmetov namesto nakupa ...

Suzana P. Kovačič

Med 19. in 27. novembrom bo v Sloveniji in po vsej Evropi potekal teden 
zmanjševanja odpadkov. Tematski fokus letošnjega leta je tekstil. Še imate 
čas, da prijavite svojo akcijo.

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Nove spodbude za sončne elektrarne
Predvidoma konec leta bo objavljen javni poziv Eko sklada za nepovratne 
finančne spodbude, namenjene naložbam namestitve naprav za izrabo sončne 
energije za samooskrbo.

Vlada je sprejela spremembo Odloka o porabi 
sredstev Podnebnega sklada, skladno s katero bo 
na voljo dodatnih 10 milijonov evrov za spodbude 

za sončne elektrarne za samooskrbo, ki jih bo dodeljeval 
Eko sklad, javni sklad.

Kot so napisali na spletni strani Eko sklada, bodo 
objavili javni poziv iz navedenih sredstev, nepovratne 
finančne spodbude bodo namenjene, pri čemer bodo 
imele prednost naprave z vgradnjo hranilnikov oziro-
ma baterij. Objava javnega poziva je predvidena konec 
letošnjega leta, takrat bodo znani tudi točni pogoji jav-
nega poziva, to je, za kakšne sončne elektrarne, kdo bo 
upravičenec, višina spodbude in drugo. Javni poziv bo 
posredovan javnosti z objavo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Tako bo zagotovljeno, da se vsi zainteresirani z 
vsemi relevantnimi informacijami seznanijo istočasno.

Suzana P. Kovačič

Kmalu naj bi bili znani tudi točni pogoji javnega poziva. / Foto: Tina 
Dokl
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Cene nepremičnin še podirajo rekorde
Geodetska uprava je objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu 
za prvo polletje 2022. Povzemamo nekaj poudarkov iz poročila.

V prvi polovici 2022 se je na 
slovenskem nepremičnin-
skem trgu število realiziranih 

tržnih prodaj stanovanjskih nepre-
mičnin nekoliko zmanjšalo, cene pa 
so ponovno rekordno zrasle. Število 
tržnih transakcij s stanovanjskimi 
nepremičninami se je v primerjavi z 
drugim polletjem 2021 zmanjšalo za 
od tri do štiri odstotke predvsem na 
račun manjšega števila transakcij s 
stanovanji v večstanovanjskih stav-
bah, medtem ko je ostalo število tran-
sakcij s stanovanjskimi hišami več 
ali manj na enaki ravni. Število tran-
sakcij s stanovanji je bilo manjše na 
vseh območjih države, razen na Obali.

Premajhna ponudba novogradenj
Cene rabljenih stanovanj so se na 

ravni države v prvem polletju 2022 v 
primerjavi z drugim polletjem 2021 
zvišale za dvanajst odstotkov, stano-
vanjskih hiš za osem odstotkov, kar 
je pomenilo najvišjo polletno rast cen 
stanovanj in hiš od leta 2007, ko smo 

cene začeli sistematično spremlja-
ti. Rekordna rast cen stanovanjskih 
nepremičnin je bila predvsem pos-
ledica visoke rasti cen stanovanj v 
največjih mestih. V Mariboru, Celju 
in Kopru so cene stanovanj poskočile 
za okoli 15 odstotkov, v Kranju in Lju-
bljani pa za okoli deset odstotkov. Na 
visoko rast cen v prvi polovici leta so 
poleg razmeroma velikega povpra-
ševanja vplivali predvsem še vedno 
premajhna ponudba novogradenj, 
občutna rast gradbenih stroškov in 
visoke cene zemljišč za gradnjo.

Prehajamo v fazo upočasnitve
Kaže sicer, da je naš nepremič-

ninski trg že dosegel vrh nepremič-
ninskega cikla in da prehaja v fazo 
upočasnitve oz. ohlajanja trga. Glede 
na to, da se je v Ljubljani že v drugi 
polovici leta 2021 število realiziranih 
transakcij s stanovanji zmanjšalo 
za skoraj dvajset odstotkov in da je 

v prvi polovici letošnjega leta prišlo 
do upada števila transakcij s stano-
vanji na ravni države, ki ga potrjujejo 
tudi preliminarni podatki za zadnje 
tri mesece, je tudi v prihodnje priča-
kovati postopno podaljševanje časa 
prodaje in nadaljnji upad prodaje 
stanovanj in hiš na vseh območjih 
države. Še posebno, ker se bo zaradi 
visokih cen nepremičnin, zviševanja 
obrestnih mer in dražitve stanovanj-
skih kreditov gotovo zmanjšalo tudi 
plačilno sposobno povpraševanje.

V zadnjem času se že kažejo 
prvi znaki umirjanja cen stanovanj 
v največjih mestih. Ko pa bo ponud-
ba novih stanovanj, ki so trenutno v 
gradnji, presegla plačilno sposobno 
povpraševanje in se bodo začele ko-
pičiti zaloge neprodanih novih sta-
novanj, bodo začele padati tudi cene 
stanovanjskih nepremičnin. Kdaj in 
za koliko naj bi začele padati tudi 
cene, pa še ni mogoče napovedati.

Suzana P. Kovačič

Število transakcij s stanovanji je bilo manjše na vseh območjih države, razen na Obali. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Na visoko rast cen 
stanovanjskih nepremičnin 
v prvi polovici leta so 
poleg razmeroma velikega 
povpraševanja vplivali 
predvsem še vedno 
premajhna ponudba 
novogradenj, občutna rast 
gradbenih stroškov in visoke 
cene zemljišč za gradnjo.
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Na noč čarovnic za otroke v tretjem nadstropju hiše na Mestnem trgu 
38 v Škofji Loki, kjer se je v zadnjem oktobrskem koncu tedna trlo 
čarovniških dogodivščin in trikov željnih otrok, je svojo Taro pripeljal 
tudi znani slovenski raper Rok Terkaj - Trkaj. K. M. / Foto: Tina Dokl

Pred kratkim so na Podružnični osnovni šoli Bukovščica s prisrčno 
prireditvijo proslavili 110-letnico šole. Zbrani so z zanimanjem 
prisluhnili najmlajšim, za imeniten glasbeni nastop pa sta poskrbela 
operni pevec Anton Habjan in harmonikar Nejc Jemc. V. S. / Foto: 
vilma Stanovnik

Oktobra je Elektro Gorenjska na Trati namenu predala nadgrajen energetski objekt, razdelilno transformatorsko postajo z novim stikališčem. 
Da je bil trenutek še bolj slovesen, je z nastopom poskrbela renesančna plesna skupina Lonca. V. S. / Foto: Gorazd kavčič

V ospredju je Nives Mikulin, ki je na letošnjem Linhartovem srečanju 
za izvedbo songa v predstavi Strasti, laži in maček v žaklju Loškega 
odra prejela posebno priznanje za izvedbo songa. V ozadju celotna 
ekipa predstave, v kateri sta tudi prejemnika matičkov Matej Čujovič 
in Bojan Trampuš. I. K. / Foto: Matej Maček

Čivkarije.
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Približuje se martinovo. Ko smo se na poti v Železnike v Stari Loki 
ustavili v eni izmed gostiln na jutranji kavi, smo pri zaključnem 
procesu ustvarjanja menija za martinovo ujeli kuharskega šefa 
Matjaža Šinka (levi), okoli krožnikov pa se je smukal tudi domači 
David Tavčar (desni). Šink nam je zaupal, da za martinovanje 
pripravljajo dva menija, posvetili pa mu bodo kar ves november. A. B. 
/ Foto: alenka Brun

Janeza Skoka iz pivovarne Maister Brewery iz Kamnika in (med 
drugim tudi) turistično vodnico Ksenijo Mravlja, ki sedaj sicer živi 
v Kamniku, a izhaja iz Škofje Loke, smo takole nasmejana nedavno 
ujeli v fotografski objektiv. Ksenija Mravlja je namreč s svojim fantom 
prišla na idejo turističnega produkta Pot piva in svobode, športno-
kulinarične poti med pivovarji Kamnika, ki se je tokrat zaključila z 
ogledom omenjene pivovarne in seveda degustacijo piva. A. B. / Foto: 
alenka Brun

Ob mednarodnem dnevu osteoporoze je v Škofji Loki potekal 
Osteotlon. Na prireditvi so združili tri dejavnosti. Eno je gibanje, 
drugo je ozaveščanje o osteoporozi in seznanjanje o dejavnikih 
tveganja, tretje pa prehrana. Obiskovalci so pri tem z veseljem 
prisluhnili simpatični Primorki Emiliji Pavlič, ki je na stojnici 
predstavila zdravo hrano in njeno pripravo. V. S. / Foto: vilma 
Stanovnik

Akademski slikar Jurij Kalan, po rodu iz Železnikov, živi in ustvarja 
pa v Ljubljani, je eden dolgoletnih članov Združenja umetnikov 
Škofja Loka. Prepoznaven kot izjemen figuralik je na nedavnem 11. 
Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj prejel nagrado 
za življenjsko delo, ki jo podeljuje stanovsko Združenje društev 
slovenskih likovnih umetnikov. I. K. / Foto: igor kavčič
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Najbolj všeč jim je bila poslikava obraza

Tretje nadstropje na Mestnem trgu 38 v Škofji Loki so za tri dni spremenili v hišo 
strahov, kjer je pokalo in škripalo od čarovniške ustvarjalnosti.

Praznovanje noči čarovnic je 
nekaterim bolj, drugim manj 
blizu. Zagotovo pa ta dan pred-

stavlja zabavo za najmlajše, saj je to 
čas, ko se lahko našemijo v čarovni-
ce in takšne ali drugačne pošasti. Na 
idejo, da se v tem duhu podružijo tudi 
škofjeloški otroci, je prišla akadem-
ska slikarka Anja Fabiani. Zadnji ok-
tobrski konec tedna je torej v Škofji 
Loki potekala noč čarovnic za otroke.

»Ko so bili moji otroci majhni, 
sem jih na take dogodivščine vozi-
la na gradova Žužemberk in Bogen-
šperk, pa sem enkrat sredi oktobra 
pomislila, da bi bilo fino, če bi tudi v 
Škofji Loki naredili nekaj takega ... In 
ker se vse da, če se hoče, smo na hit-
ro šli v akcijo, nekaj dni okraševali 
in nastala je hiša strahov v malem,« 
nam je povedala Anja Fabiani, ki na-
merava podobne projekte za otroke 
nadaljevati, že decembra bo pripra-
vila nekaj na temo praznovanj.

Vsak dan se je v mini hiši stra-
hov zbralo okrog 50 otrok, starih od 
4 do 10 let, in med drugim so nadvse 
uživali v sobotnem nastopu Luke 
Ovsca in Neže Oblak. Logatčan in 
Žirovka sta interpretirala slovenske 
ljudske pravljice na povsem svoj na-
čin, s petjem, pripovedovanjem, tudi 
z doma izdelanimi inštrumenti. V 
nedeljo pa se je v enega od kotičkov 
pripodila čarovnica Anja Kocman, 
ki je tudi zaigrala na svojo ukulelo. 
Sicer so bili od petka do nedelje na 
voljo štirje kotički, kjer so potekale 
različne kreativne delavnice. Izde-
lovali so čarobne lučke, začarane 

pajke in netopirje ter druge čarov-
niške pomočnike. V enem od kotič-
kov je potekala poslikava obrazov, 
tam se je vse tri dni vila dolga vrsta 
otrok, ki so si želeli na ličkih imeti 

duhca, netopirja, pajkovo mrežo  ... 
Dogodek je bil sicer del projekta Pra-
vljičarija, ki ga pripravlja Kulturno 
društvo Grable in delno sofinancira 
Občina Škofja Loka.

Klara Mrak

Neža Oblak in Luka Ovsec / Foto: Tina Dokl

Kotiček za poslikavo obraza / Foto: Tina Dokl
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Priljubljena ford fiesta se poslavlja
Ford je uradno potrdil, da bo po 47 letih sredi leta 2023 iz prodaje umaknil svojo 
ford fiesto – nekdaj najbolje prodajani avtomobil v Evropi.

V luči prizadevanj za prehod v celovi-
to električno prihodnost do leta 2030 
bo Ford, predvidoma sredi leta 2023, 

ukinil proizvodnjo fieste v Kölnu v Nemčiji. 
Majhni avtomobili te velikosti imajo neverjet-
no majhne marže in Ford v skladu s svojo stra-
tegijo elektrifikacije svojega voznega parka želi 
iztržiti kar največ. Mnogi se še niso sprijazni-
li, ko je Ford v devetdesetih upokojil slavnega 
escorta in ga nadomestil s focusom. Najbolj 
odmevna je bila upokojitev mondea. Zanimivo 
je, da poleg fieste Ford potrjuje, da bo leta 2023 
ukinil tudi proizvodnjo s-maxa in galaxyja. Da 
bi pospešili svoje načrte za elektrifikacijo, je 
Ford sklenil zavezništvo s Volkswagnom.

Fiesto bo nasledila puma, ki je prodajno in poslovno veliko uspešnejši avtomobil.  
/ Foto: Ford

1€4 zimske 
gume *

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega – 
in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec testa 
'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na SUV 
modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot prava 
izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah 
CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/
SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado 
svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta 
prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/ .

Izberi 
najboljše!
IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega 
primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti 
po mnenju Slovencev
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Nova »katrca«?
V času, ko se zaradi slabih prodajnih 
rezultatov opuščajo aktualni modeli 
avtomobilov, se po drugi strani na 
trg vračajo legendarni avtomobili 
v prenovljeni obleki.

Javnost je z veseljem sprejela novico, da se renault 4 
vrača na trg, kjer ga bomo videli v obliki električnega 
križanca ali lahkega gospodarskega vozila. Renault 

z razvojem tega modela kaže, da želi igrati na nostalgijo 
potencialnih kupcev, predvsem tistih, ki so v obdobju vo-
zniške zrelosti, torej tistih, ki so imeli v mladosti prilož-
nost gledati, zakaj pa ne, in imeti ali vsaj voziti legendo 
znamke. Pa ne samo to, odločili so se tudi za ponudbo pre-
novljene različice renaulta 5. Na avtosalonu v Parizu, ko-
nec oktobra, so razkrili prototip R4 z retro dizajnom. Nova 
»katrca« tako prihaja po več kot tridesetih letih, odkar so 
prenehali proizvodnjo originalnega modela.

Novodobna »katrca«. Električna, na voljo kot križanec in kot 
lahko gospodarsko vozilo. Renault 4 bo v dolžino meril 4060 mm, 
kar pomeni, da je nekoliko večji od clia in manjši od capturja. 
/ Foto: Renault

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. 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. Ponudba Levji bonus velja 
za fizične in pravne osebe (ni združljiva z drugimi posebnimi ugodnostmi za podjetja) za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Ponudba Bon za zimske pnevmatike velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Višina Levjega bonusa, vrednost Bona za zimske pnevmatike in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
+ KASKO ZA 1 EUR

peugeot.si

VOZILA 
NA ZALOGI

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

SLO_PEUGEOT_levji-bonus-2-VAL-oglas_A5_nve_v2.indd   1 28/10/2022   13:10
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Do 23. 11. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, po urniku 
knjižnice
Ako ne pridete, vas privedejo orožniki, razstava črne 
kronike nekega časa
info@knjiznica-skofjaloka.si

Do 1. 1. • 2023 Loški muzej Škofja Loka, okrogli stolp, 
Rokodelski center DUO Škofja Loka, 10.00–18.00
32. Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 in 10. Teden 
kulturne dediščine | Od runa do volne, razstava
nina.misson@loski-muzej.si

Do 27. 11. • Galerija Ivana Groharja, po urniku galerije
Tomislav Brajnović | Nebo vzpostavlja red, razstava
04 517 0400, info@loski-muzej.si

Do 31. 8. 2023 • Kapela in dnevna soba Loškega muzeja, 
po urniku muzeja
Tomislav Brajnović | Umetnik živi muzej, razstava zbirke
04 517 0400, info@loski-muzej.si

Do 9. 11. • Knjižnica Ivana Tavčarja, Kapucinski trg 4, 
po urniku knjižnice
32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. 
Teden kulturne dediščine | Škofjeloške pravljice in 
pripovedke, razstava
04 511 2506, 041 943 533, sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si

Do 7. 5. 2023 • Galerija na gradu, Loški muzej Škofja Loka, 
po urniku muzeja
Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec, razstava
04 517 0400, info@loski-muzej.si

Do 25. 11 • Mala galerija Občine Škofja Loka, po urniku občine
Natečajne rešitve za novo Knjižnico Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, razstava
04 511 2371, jasna.medved@skofjaloka.si

Do 30. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, po urniku knjižnice
V naročju dobrega velikana, razstava ilustracij
04 511 2506

8. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 16.00
Razgibajmo možgančke z DC in DCM, kviz za otroke
Mateja Müllner

9. 11. • Vojašnica Škofja Loka, 8.00–15.00
Mesečni sejem
04 511 2305, ks@skofjaloka.si

9. in 23. 11. • Krajevna knjižnica Trata, 9.00
Trening možganov, delavnica za odrasle, zaželene 
prijave
anita@zavodo.org, trata@knjiznica-skofjaloka.si

9. 11. • Velika sejna soba, UE Škofja Loka, 17.00–19.15
Virtualna kreativnost | Osnove Google oglaševanja, delavnica
040 769 518, darja.baric@ra-sora.si

10., 17. in 24. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, 14.45–19.45
LEGO robotika za osnovnošolce, programiranje, gradnja 
in delovanje mehanskih naprav
040 331 881

10. 11. • Prostori PUM-O, Mestni trg 38, Škofja Loka, 17.30
Podpora družini pri zapletih vzgoje in odraščanja, 
delavnice in individualno svetovanje, nujna prijava
040 379 983, nina@familija.eu

10. 11. • Loški oder Škofja Loka, 18.00
Bi se gnetli na isti metli, gledališka predstava za otroke
04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

10. 11. • Kapela Puštalskega gradu, 18.30
3. Glasbeni vrtiljak, javni nastop učencev Glasbene šole 
Škofja Loka
041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

10. 11. • Miheličeva galerija, Kašča, Spodnji trg 1, Škofja Loka, 19.00
Islam, predavanje msgr. dr. Blaž Jezeršek
david.jezersek@gmail.com

14. 11. • Artsteps galerija, 10.00
Bomo tu doma?, predstavitev zmagovalnega idejnega 
projekta prenove knjižnice
tanja.erlah@knjiznica-skofjaloka.si

14. 11. • Platforma Zoom, 17.00
Pomen pravilne komunikacije za podjetnika, 
brezplačna delavnica, obvezne prijave
04 506 0220, jana.sifrar@ra-sora.si

16. 11. • Velika sejna soba, UE Škofja Loka, 17.00–19.15
Virtualna kreativnost | Google analitika in merjenje 
rezultatov, delavnica
040 769 518, darja.baric@ra-sora.si

17. 11. • Vrtec Škofja Loka, enota Kamnitnik, Partizanska 
cesta 1e, 17.00
Pod mavričnim dežnikom | Svet je kakor ringaraja, 
vabljeni otroci od tretjega leta starosti dalje
04 292 7093, ana.bandelj@vrtec-skofjaloka.si

17. 11. • Prostori PUM-O, Mestni trg 38, Škofja Loka, 17.30
Podpora družini pri zapletih vzgoje in odraščanja, 
delavnice in individualno svetovanje, nujna prijava
040 379 983, nina@familija.eu

17. 11. • Miheličeva Galerija, Kašča, Spodnji trg 1, Škofja Loka, 19.00
Vizualizacija v športu in tehnika dihanja, predavanje 
Brigita Langerholc
david.jezersek@gmail.com
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Nagrajenci 
Nagradna križanka iz revije Ločanka št. 9 je glavno na-
grado, bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, prinesla 
Damijanu Bergincu iz Škofje Loke, drugo in tretjo kn-
jižno nagrado, knjigo Zdravje in jaz - prijatelja, sta pre-
jeli Slavka Muellner iz Škofje Loke in Ingrid Bernik iz 
Gorenje vasi. Geslo je bilo Ljubka družinska navezanost. 
Nagrajencem čestitamo!

19. 11. • Dvorana Poden, 14.00
Kegljanje, KK Knauf Isolation Škofja Loka : KK Slavija 
ŠTOJS 
041 550 133

19. 11. • Dvorana Poden, 18.00
Kegljanje, KK Knauf Isolation Škofja Loka 2 : KK Adergas
041 550 133

22. 11. • Kapela Puštalskega gradu, 18.30
4. Glasbeni vrtiljak, javni nastop učencev Glasbene šole 
Škofja Loka
041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

22. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, Kapucinski trg 4, 19.00
Torkov večer s knjižnico | David Stegu: Zakaj pa ne?, 
predstavitev knjige
04 511 2500

23. 11. • Miheličeva galerija v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja 
Loka, 19.00
Dr. Marko Pišlar: Odsevi bližine, predstavitev pesniške 
zbirke in pogovor z avtorjem
041 384 020, Aleksander.iglicar@godesic.si

23. 11. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v Spodnjem Grabeljnem, 
gledališka predstava, premiera, za izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

24. 11. • OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka, 17.00
Dobrodelni koncert Za dva groša, dobrodelni koncert
04 506 1113, info@os-igroharja.si

24. 11. • Prostori PUM-O, Mestni trg 38, Škofja Loka, 17.30
Podpora družini pri zapletih vzgoje in odraščanja, 
delavnice in individualno svetovanje, nujna prijava
040 379 983, nina@familija.eu

24. 11. • OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka, 18.00
Miklavžev sejem izdelkov učencev, dobrodelni sejem
04 506 1113, info@os-igroharja.si

24. 11. • Splet (Google Meet), 19.00
Bralni klub Divja Loka | Dušan Šarotar: Zvezdna karta, 
pogovor o knjigi
drustvograble@gmail.com

25. 11. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v Spodnjem Grabeljnem, 
gledališka predstava, za modri in izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.siw

26. 11. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 9.00–13.00
Predpraznični LUFt | Unikatna tržnica, pestra ponudba 
unikatnih izdelkov
031 208 338, festival.luft@gmail.com

26. 11. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 10.30
Predpraznični LUFt | Teater Cizamo: Božični 
pridnometer, palčka Bolfenk in Lenko s 
pridnometrom
031 208 338, festival.luft@gmail.com

26. 11. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v Spodnjem Grabeljnem, 
gledališka predstava, za rdeči in izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

27. 11. • župnijska in kapucinska cerkev, Škofja Loka, 
8.00–12.00
Karitasov dobrodelni srečelov, za družine v stiski
031 843 924, mateja.gartner@guest.arnes.si

Od 28. do 30. 11. • Društvo Projekt Človek, Terapevtska 
skupnost, Sopotnica 1, 8.30–12.45
Kako se obvarovati pred zasvojenostjo, preventivne 
delavnice za učence OŠ Škofja Loka – Mesto
041 289 626, 040 865 903, janja.bercic@projektclovek.si, 
ts.starsi@projektclovek.si

29. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 17.00
V naročju dobrega velikana, predstavitev knjige za 
otroke
04 511 2506

29. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, Kapucinski trg 4, 19.00
Torkov večer s knjižnico | Največji teleskopi sveta, 
potopisno predavanje
04 511 2500

29. 11. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Enrico Luttmann: Sen, gledališka predstava, premiera, 
za izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

30. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, Kapucinski trg 4, 18.00
Pod lupo | Janja Vidmar: V koraku z volkom, pogovor s 
pisateljico
04 511 2500
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Valentin Jesenovec, prostovoljec škofjeloške Karitas, je vesel, da so jim vaščani Žabnice podarili 600 kilogramov krompirja, 300 kilogramov 
zelja, čebulo in česen. Z vsemi poljščinami bodo pomagali 160 družinam, od tega desetim ukrajinskim. / Foto: Tina dokl

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

 Rešitve
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Brizgalka
Franci gre po Aleji zaslužnih Ločanov in 
škropi z brizgalko.
Sreča ga znanec Janez: »Kaj pa škropiš, 
Franci?«
»Škropim s tekočino proti krokodilom.«
»Pa saj tukaj ni krokodilov.«
»Seveda jih ni, zato ker jaz dvakrat na 
teden škropim.«

Je že predlagal
»Si Marti že predlagal poroko?«
»Sem. Ampak moram malo počakati. Je 
rekla, da sem jaz ta zadnji, ki bi ga vzela.«

Gotovina, kartica …
»Gospod natakar, račun, prosim.«
»Dobro. Kako boste plačali?«
»S težkim srcem.«
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VODNAR 
21. januar–19. februar

V tem jesenskem obdobju za vodnarje  
»dinarčki žvenketajo«. Če morda 
pričakujete posebno nagrado za ves 
trud, ki ste ga vlagali v neko zadevo, se 
bo zdaj ta prikazala. Hkrati pa so vam 
planeti zelo naklonjeni tudi pri izgradnji 
nadaljnje kariere, ki se bo tudi izkazala 
z dobrimi financami. Veselja ne bo 
manjkalo.

RIBI 
20. februar–20. marec

Kam pa vas vleče, ribice, da hitite s tako 
velikimi koraki iz cone udobja v nove 
življenjske avanture? Toda preden se 
na glavo vržete v nove in sveže vode, 
zakrpajte morebitne razpoke, ki so se 
vam pokazale v domačih odnosih z 
najdražjimi, saj brez nirvane na tem 
področju ne boste zadovoljni. Ne hitite.

BIK 
22. april–20. maj

Vsaka nova stvar potrebuje svoj prostor. 
In medtem ko se vi z velikimi koraki 
približujete temu, da boste postali oseba, 
kakršna ste vedno želeli biti, boste 
morali narediti prostor novim stvarem 
s tem, da boste nekatere odnose morali 
opustiti in nekaterim osebam dovoliti, 
da odidejo iz vašega življenja oziroma 
kroga.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Moč vaše volje bo na preizkušnji, ko 
se boste učili, kako nekatere stvari v 
svojem življenju izpustiti iz rok. Reakcije 
seveda ne bodo pozitivne in prijazne, 
toda vse, kar bo takrat pomembno, ste 
vi. Lahko se razjezite tudi vi, še bolje pa 
bo, da ostanete trdno na svojih okopih in 
vztrajate pri svojih odločitvah.

RAK 
22. junij–22. julij

November je tokrat namenjen temu, da 
se spomnite svojih dolgoročnih ciljev 
in osvežite poti do njih. Predvsem 
razmislite, katera od oseb okoli vas vam 
bo na tej poti pomagala, kdo pa vam je 
sposoben metati debela polena pod noge. 
In ne pozabite, da se prav nobena stvar v 
življenju ne zgodi brez razloga.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Jezik vam bo tekel kot namazan in 
zaželeli si boste družbe, tudi tistih, ki ste 
jih vse dolgo vroče poletje zanemarjali. 
Ta družba vam bo tudi postavila stvari 
v neke nove perspektive, ki jih doslej 
niste zaznali. Nova stališča pa vas lahko 
potisnejo, da boste stopili iz svoje cone 
udobja, v kateri ste kot zabetonirani.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Nekatere stvar, ki jih boste izvedeli, vam 
lahko zamajejo vaša prepričanja, ki ste 
jih imeli oziroma gojili doslej. Nenadoma 
se vam bo zdelo, da vaš življenjski cilj 
le ni tako dober, kot ste mislili. Mogoče 
pa le ni tako slabo, da vsake toliko časa 
premislimo, kaj in kako z življenjem. In 
po potrebi tudi kaj spremenimo.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Pa ste dočakali svoje obdobje. To vam 
lahko prinese olajšanje, saj boste razprli 
klešče, ki jih stiskate okoli svojih 
odnosov, in mogoče boste celo ugotovili, 
da naši odnosi niso vedno nekaj 
dokončnega. Ko boste razčistili te stvari, 
se vam bo zdelo, da ste dosegli neko 
olajšanje, ki vas bo končno razbremenilo.

STRELEC 
23. november–21. december

Zdelo se vam bo, da na svet okoli sebe 
gledate iz daljave. Če se boste odločili 
še celo za malce samote oziroma se 
umaknili pred ljudmi, boste v svoji glavi 
razčistili veliko stvari. Na plano lahko 
privrejo dolgo zatajevana negativna 
čustva, ki jih v osebnih odnosih niste 
razčistili in ste jih raje pometali pod 
preprogo.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Vaše socialno omrežje se bo povečalo, 
seveda če boste to želeli. Nič za vas ta 
mesec ne bo potekalo hitro. Še več, če ste 
doslej hiteli, se vam bo lahko zazdelo, da 
ste utrujeni, že skoraj izgoreli. Zajemite 
sapo, se oborožite s potrpežljivostjo in 
stopajte korak po korak naprej, pa vam 
bo popolnoma vse uspelo.

OVEN 
21. marec–21. april

Pazljivo z jezikom. Skušnjave bodo 
velike, da bi izrekli boleče stvari, za 
katere bi se kasneje izkazalo, da jih niti 
ne mislite. Misli vam bodo divjale po 
glavi in zdelo se vam bo, da ničesar, kar 
ste si zaželeli, ne morete doseči. Brez 
skrbi, kljub takim možganskim pobegom 
vam bo uspelo doseči zadano in želeno.

LEV 
23. julij–23. avgust

Občutili boste veliko željo po toplini, 
bližini in občutku ljubezni. Če tega 
nimate ob domačem ognjišču, se vam 
lahko zgodi, da boste iskali te tri atribute 
v aferah. Preden prestopite mejo, 
razmislite, ali ste to res pripravljeni 
storiti, ali pa bi nemara vseeno očistili 
domače ognjišče in poskusili razpihati 
domači ogenj.
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Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: roman Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 25. novembra 
2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si



Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                         www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
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 upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 5. 12. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

Panelni parket hrast RUSTIK 
krtačen, lakiran ali oljen
1900x190x14 mm

€ /m2  51,55

Redna cena:
85,90 €/m2

-40%

VINIL - KLIK, B2059 
1212,4 X 150 mm, 
debelina 5 mm, 0,3 zg. sloj

€ /m2  33,07

Redna cena:
38,90 €/m2

-15%

NOTRANJA VRATA IN PODBOJI (določeni modeli)

v mesecu novembru  popusta.6 %

VINIL - KLIK

Ob nakupu parketa vam na lepilo za parket Murexin X-Bond MS-K509
priznamo 30% popusta.

Cena: 88,90 eur/kos   -30%

Akcijska cena ob nakupu parketa: 62,23 eur/kos
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OTROŠKI NASTAVLJIVI  
SMUČARSKI ČEVLJI & DRSALKE

SMUČARSKE  
ČELADE & OČALA

SMUČARSKA  
OBLAČILA & ROKAVICE


